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น ้ำท่วมอสีำน นำขำ้วอยู่ในระยะกลำ้และ

แตกกอไดร้บัควำม เสยีหำย กรมกำรขำ้วห่วงใย
ชำวนำ มคี ำแนะน ำในกำรดแูลตน้ขำ้วหลงัน ้ำลด 

นำยอนันต์ สุวรรณรตัน์ อธิบดีกรมกำร
ขำ้ว ใหค้ ำแนะน ำ ถ้ำ นำขำ้วถูกน ้ำท่วมขงัน้อย
กว่ำ 3 วัน ข้ำวยงัไม่ตำย ไม่จ ำเป็นต้องปลูก 
ข้ำวใหม่ หลงัฝนหยุดตกให้เร่งระบำยน ้ ำออก
จำกแปลงนำใหอ้ยูใ่นระดบัต ่ำ หลงัจำกนัน้ใส่ปุ๋ ย

ในอตัรำต ่ำเรง่ใหข้ำ้วแตกกอและมใีบใหม ่แลว้ดแูลขำ้วตำมค ำแนะน ำปกติ แต่ถำ้น ้ำท่วมนำมดิยอดตน้ขำ้ว
นำนมำกกวำ่ 3 วนั ขำ้วตำยเสยีหำยโดยสิน้เชงิ ตอ้งปลกูใหมท่ดแทน มใีหเ้ลอืก 2 กรณี 

1.กรณีสำมำรถระบำยน ้ำออกจำกแปลงได้เร็ว ควรปลูกขำ้วพนัธุ์ไวต่อช่วงแสงพนัธุ์เดมิ และวนั
ปลูกที่เหมำะสม ต้องไม่เกินวนัที่ 12 ส.ค.60 เพื่อให้ทนัเก็บเกี่ยวปลำย พ.ย. ถึงต้นเดอืน ธ.ค. ควรไถ
เตรยีมดนิท ำเทอืกแปลงนำใหม ่ใชว้ธิกีำรหว่ำนน ้ำตม อตัรำเมลด็พนัธุไ์ร่ละ 15 กก. และใชเ้ทคโนโลยกีำร
ผลติตำมค ำแนะน ำของกรมกำรขำ้ว...แต่อยำ่งไรกด็ ีผลผลติจะลดลงประมำณ 20% เน่ืองจำกปลูกชำ้กว่ำ
ปกต ิ

2.กรณีระบำยน ้ำออกจำกแปลงไดย้ำก จ ำเป็นต้องปลูกหลงั 12 ส.ค.60 ใหป้ลูกขำ้วพนัธุ์ไม่ไวต่อ
ช่วงแสง เช่น ขำ้วเหนียว กข 10, สนัปำ่ตอง 1 ส่วนขำ้วเจำ้ ตอ้งเป็นพนัธุม์อีำยุเกบ็เกี่ยวปำนกลำง 100-
110 วนั และทนทำนต่ออำกำศหนำวเยน็ อยำ่ง กข 61, กข 57, ชยันำท 1 เมื่อระดบัน ้ำลดลงใหเ้ร่งเตรยีม
ดนิและปลกูขำ้วโดยวธิหีวำ่นน ้ำตมโดยใชเ้ทคโนโลยกีำรผลติตำมค ำแนะน ำของกรมกำรขำ้วเชน่เดยีวกนั 

อยำ่งไรกด็ ีก่อนปลูกขำ้วรอบใหม่ทดแทน ชำวนำควรตรวจสอบชนิดพนัธุแ์ละปรมิำณเมลด็พนัธุท์ี่
ตอ้งกำรจำกหน่วยงำนกรมกำรขำ้วในพืน้ที ่หรอืแหล่งเมลด็พนัธุด์อีื่นๆใกลบ้ำ้น และเมื่อปลูกแลว้ ใหร้ะวงั
กำรระบำดของหนอนกระทูก้ลำ้ ทีอ่ำจจะระบำดกบัขำ้วปลกูใหมห่ลงัน ้ำลดดว้ย 

หำกต้องกำรควำมช่วยเหลอืเพิม่เติม สำมำรถติดต่อได้ที่ศูนย์วจิยัขำ้ว ศูนย์เมลด็พนัธุ์ขำ้ว หรอื 
โทร.สอบถำมสำยด่วนหมอขำ้วไดท้ี่ 1170 กรมกำรขำ้วพรอ้มที่จะใหค้ ำแนะน ำเป็นเพื่อนคู่คดิกบัชำวนำ
เสมอ 
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โลกธรุกิจ - ดชันีศก.ฐานรากวบู ห่วงของแพง-ค่าครองชีพสงู 

 
 

นำยชำติชำย พยุหนำวีชยั ผู้อ ำนวยกำร ธนำคำรออมสิน เปิดเผยว่ำ ผลกำรส ำรวจดชันีควำม
เชื่อมัน่เศรษฐกจิฐำนรำก (GSI) ประจ ำไตรมำส 2 ปี 2560ของ ศูนยว์จิยัเศรษฐกจิ ธุรกจิและเศรษฐกจิฐำน
รำก ว่ำ ศูนย์วิจยัฯได้ด ำเนินกำรส ำรวจจำกกลุ่มตวัอย่ำงประชำชนที่มีรำยได้ไม่เกิน 15,000 บำท ทัว่
ประเทศ จ ำนวน 1,903 ตวัอยำ่ง พบว่ำ ดชันี GSI ไตรมำส 2 ปี 2560 อยูท่ีร่ะดบั 46.3 ปรบัลดลงจำกไตร
มำส 1 ที่อยู่ระดบั 47.2 เน่ืองจำกประชำชนระดบัฐำนรำกรูส้กึว่ำภำวะเศรษฐกจิในภำพรวมของประเทศ
ไทยในปจัจุบนัยงัไมฟ้ื่นตวั รำคำสนิคำ้และคำ่ครองชพีสงู ท ำใหร้ะมดัระวงักำรใชจ้ำ่ย 

ขณะทีม่รีำยจ่ำยเพิม่ขึน้เน่ืองจำกเป็นช่วงเปิดเทอม ส ำหรบั GSI ในอนำคตอกี 6 เดอืนขำ้งหน้ำ
ประชำชนระดับฐำนรำก มีมุมมองที่ดีขึ้นมำอยู่ที่ระดับ 47.4 เน่ืองจำกควำมคำดหวังว่ำรัฐบำลจะมี
มำตรกำรเพือ่ชว่ยเหลอืผูม้รีำยไดน้้อย 

ทัง้น้ี เมื่อพจิำรณำดชันีควำมเชื่อมัน่ในดำ้นต่ำงๆ เทยีบกบัไตรมำสก่อน พบว่ำ ดชันีควำมเชื่อมัน่
ด้ำนกำรออม และโอกำสในกำรหำงำนท ำ ได้ปรบัตัวเพิ่มขึ้น ส่วนด้ำนควำมสำมำรถจบัจ่ำยใช้สอย 
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีสนิ กำรหำรำยได้ และภำวะเศรษฐกิจปรบัตวัลดลง เมื่อเปรยีบเทียบกบั
ช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อนพบว่ำ ประชำชนระดบัฐำนรำก มคีวำมเชื่อมัน่เพิม่ขึน้ ดำ้นควำมสำมำรถ ใน
กำรช ำระหน้ีสนิ กำรออม และโอกำสในกำรหำงำนท ำ ส่วนดำ้นกำรหำรำยได ้และภำวะเศรษฐกจินัน้ทรง
ตวั 

ขณะทีด่ชันีควำมเชื่อมัน่เศรษฐกจิฐำนรำกคำดว่ำจะฟ้ืนตวัขึน้ในช่วงครึง่ปีหลงั เ น่ืองจำกมำตรกำร
จำกภำครฐัที่จะใหค้วำมช่วยเหลอืแก่ผูม้รีำยไดน้้อย รวมถงึสภำพเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศที่มกีำร
ขยำยตวั และแนวโน้มปรมิำณผลผลติทำงกำรเกษตรทีป่รบัตวัสงูขึน้ 

นอกจำกน้ี ศูนย์วิจยัฯ ยงัได้ส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรทำงกำรเงนิในรูปแบบ 
Digital Banking ของประชำชนฐำนรำกทัว่ประเทศ จ ำนวน 1,768 ตวัอยำ่ง โดยเมื่อสอบถำมถงึลกัษณะ



กำรใชบ้รกิำรทำงกำรเงนิของประชำชนระดบัฐำนรำก พบว่ำ กลุ่มตวัอยำ่งเกอืบทัง้หมด 96.9% ใชบ้รกิำร
ธุรกรรมทำงกำรเงนิ ดว้ยตนเอง มเีพยีง 3.1% เทำ่นัน้ทีใ่ชบ้รกิำรธุรกรรมทำงกำรเงนิผำ่นบุคคลอื่น 

สว่นชอ่งทำงหลกัในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิของประชำชนระดบัฐำนรำก พบวำ่ 3 อนัดบัแรก ใช้
บรกิำรผ่ำนเครื่องถอนเงนิสดอตัโนมตั ิATM 68.8% ผ่ำนสำขำธนำคำร 59% และผ่ำนเครื่องฝำกเงนิสด
อตัโนมตัิ 38% โดยธุรกรรมทำงกำรเงนิ ที่ประชำชนระดบัฐำนรำกส่วนใหญ่ ใชบ้รกิำร คอื กำรถอนเงนิ 
กำรฝำกเงนิ/ ฝำกสลำกฯ/ฝำกเช็ค และบรกิำรโอนเงนิระหว่ำงบญัชี มเีพยีงส่วนน้อยที่ใช้บริกำรช ำระ
สนิคำ้/คำ่บรกิำรต่ำงๆ และสอบถำมยอดเงนิในบญัช ี

อย่ำงไรกต็ำมเมื่อสอบถำมควำมคดิเหน็เกี่ยวกบักำรใชง้ำน Mobile และ Internet Banking ใน
อนำคตกบักลุม่ทีป่จัจุบนัยงัไมไ่ดใ้ชบ้รกิำร พบวำ่ 40% ไมส่นใจทีจ่ะใชเ้น่ืองจำกคดิวำ่ไม่มคีวำมจ ำเป็น ไม่
มคีวำมรูใ้นกำรใชง้ำน และเหน็วำ่กำรใชง้ำนยุง่ยำก มเีพยีง 25.6% ทีจ่ะเลอืกใชบ้รกิำรในอนำคต 

ผูส้ื่อขำ่วรำยงำนว่ำ ก่อนหน้ำน้ี นำยสมชยั สจัจพงษ์ ปลดักระทรวงกำรคลงั ใหส้มัภำษณ์ว่ำ ไดส้ ัง่
กำรคณะผูบ้รหิำรกำรคลงัประจ ำจงัหวดั (คบจ.) ซึ่งมคีลงัจงัหวดัของบญัชกีลำงเป็นประธำน เร่งประสำน
กบัผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั เพือ่คดิมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิในแต่ละจงัหวดัเป็นกำรด่วน เน่ืองจำกเศรษฐกจิ
ฐำนรำกโดยเฉพำะผู้มีรำยได้น้อยในต่ำงจงัหวดั ยงัยำกล ำบำกรำยได้น้อยไม่พอใช้จ่ ำย ท ำให้รู้สึกว่ำ
เศรษฐกจิไทยยงัไมด่ขีึน้ ทัง้ทีก่ำรขยำยตวัเศรษฐกจิภำพรวมขยำยตวัไดด้ตี่อเน่ือง 

 
คอลมัน์เกษตรบรูณาการ : ลุ้นกนัต่อไปเอาใครมาวางระบบเกษตรฯ 

 
ตอ้งบอกวำ่ลุน้กนัตวัโก่งมำหลำยสปัดำหต์ดิต่อกนั ในสว่นต ำแหน่งปลดักระทรวงเกษตรฯ หลงัจำก

ทีร่มว.เกษตรฯ  “พลเอกฉัตรชยั  สำรกิลัยะ” มกีำรเขีย่ฝนร่วงจำกกระทรวงเกษตรฯ ปลดปลดั “ธรีภทัร 
ประยูรสทิธ”ิออกจำกต ำแหน่ง หลงัจำกมขี่ำวว่ำกระทรวงเกษตรฯเป็นกระทรวงที่โลกลมืท ำงำนไม่เขำ้ตำ 
เมื่อโพลลห์ลำยโพลลอ์อกมำบอกวำ่กระทรวงเกษตรฯ เป็นอนัดบัตน้ๆ ทีไ่รผ้ลงำน 

ซึ่งเมื่อถูกโหวตออกจำกต ำแหน่งท่ำนปลดักระทรวงเกษตรฯ กอ็อกมำร่ำยเอกสำร แจงในโซเชยีล
ใหก้บักลุม่ขำ้รำชกำรวำ่ ตลอดเวลำ 2 ปี ทีผ่ำ่นมำ ทำ่นท ำอะไรไวบ้ำ้ง  ซึ่งกต็ำมคำดมทีัง้ภำพและเอกสำร 
ทีบ่รรจงพมิพส์รุปใจควำมวำ่ ขำ้ท ำงำนมำตลอด ไม่เคยหยุด เสำร์-อำทติย ์ กย็งัท ำงำน แบบว่ำ “ป๊ำดตโิธ ่
อะไรจะขยนัปำนนัน้” แต่ผลงำนมนัดนัไม่เขำ้ตำสงัคม งำนน้ีตอ้งบอกว่ำ  โถๆๆๆๆๆๆ กท็่ำนไปไหนมำ
ไหน ปิดข่ำวกนัใหแ้ซด.....ข่ำวก็ไม่มใีหเ้หน็ วนัเสำร์อำทติย ์แอบท่อมๆ เดนิดงลงทุ่งแบบไรจุ้ดมุ่งหมำย 
ใครเล่ำเขำจะรูว้่ำท่ำนท ำงำน และที่ส ำคญั ใครจะบอกจะเตอืนอะไร ท่ำนก็รบับทพระเอกในนิยำยไปเสยี
หมด โลกสวยวำ่ ตนเองเก่งและคุมคนอยู ่แต่หำรูไ้ม่ คนเกษตรส่วนใหญ่เขำเดนิกม้หน้ำแทบไม่ได ้เพรำะ
เขีย้วลำกดนิ ว่ำกนัว่ำ วนัใดในที่ประชุม ถ้ำปลดัฝนเป็นประธำน แทนรมว.วนัน้ีเลอืดซบิ ยงัจะมำบอกว่ำ 
เอำอยู่ แต่เอำหละวนัคืนย้อนคืนไม่ได้ อย่ำงไงก็คงเป็นบทเรียนกับใครหลำยคน นะขอรบั ชีวิตต้อง
เดนิหน้ำ 

สปัดำหน้ี์ก็ตอ้งมำลุน้กนัต่อไปว่ำ ใครจะเขำ้มำนัง่เป็นปลดักระทรวงเกษตรฯทีไ่ดม้ำอยำ่งยำกเขญ็
เพรำะทีผ่ำ่นมำ มกีำรลุน้กนัยกใหญ่ว่ำ ปลดัคนใหม่ จะ“ลงิ”หรอื“เสอื” เพรำะส่ง“เสอื”เขำ้ไปในสปัดำหแ์รก 



กก็นิแหว้กลบัมำ เพรำะมคีนบอกวำ่ มรีอยเลอืดตดิไปดว้ย เพรำะคดขีอง“เสอื”ยงัมเียอะทีร่อใหเ้คลยีร ์งำน
น้ีจงึถูกโหวตออกและตำมมำดว้ยกำรส่ง “ลงิ” เขำ้ไปแทนว่ำงัน้ และกแ็ว่วอกีว่ำ ทีผ่ำ่นมำมฝีงูลงิไปฉลอง
กนัยกใหญ่ สุดทำ้ยกแ็หว้ ส่วนจะแหว้จรงิหรอืไม่ ลุน้กนัต่อในสปัดำหน้ี์ เพรำะใตโ้ลกสเีขียวอะไรกเ็กดิขึน้
ได ้เพรำะว่ำ ถึงวนัน้ีเริม่มชีื่อแพลมๆ ออกมำว่ำ “พีห่มู” จะหวนคนืสงัเวยีนยุทธจกัรเกษตรอกีครัง้ จะ
เขม้แขง็แค่ไหน ต้องมำรอลุ้นกนั เพรำะเฮยีหมูคนน้ี เคยท ำงำนเขำ้ขำกบัทำงทมีสเีขยีวมำก่อน และที่
ส ำคญั รู้ว่ำคนในกระทรวงเกษตรฯใครเป็นใครแบบรูไ้ส้รู้พุง งำนน้ีหำกเป็นจรงิดงัว่ำ งำนที่เงอะๆ งะๆ 
งกึๆๆงกัๆๆ มนัน่ำจะเขำ้ตำเสยีท ี

และที่ส ำคญัไปกว่ำนัน้มนัน่ำจะหมดยุคที่จะหำแพะ อำ้งคนกระทรวงเกษตรฯท ำงำนไม่เขำ้ตำตอ้ง
ใจ รฐัมนตรเีสยีท ีเพรำะแว่วกนัว่ำ ท่ำนๆอธบิดทีี่ก ำลงัจะถูกปรบัออกจำกต ำแหน่งที่ไม่รวมเกษียณอำยุ
รำชกำรส่วนใหญ่ ล้วนเป็นกรมที่รมช.ดูแล และส่วนใหญ่ก็เป็นไม้เบื่อไม้เมำกบัท่ำนรมช. สมยันัง่แถว 
พำณิชยม์ำก่อน จงึท ำอะไรไม่ถูกตำตอ้งใจ ไม่มขีำ่วไม่มผีลงำนหำกมองใหล้กึถงึแก่นแท ้ตอ้งบอกว่ำวนัน้ี 
สงัคมแทบไม่รู้ว่ำใครคอื รมช.เกษตรฯ เพรำะอะไร ไปคิดดูกนัเองนะขอรบัว่ำ  ท ำไมไม่มขี่ำวของรมช. 
วำ่งๆ ลองท ำโพลลถ์ำมสงัคมด ูเผือ่อะไรกระจำ่งมำกขึน้ จะไดไ้มต่อ้งหำแพะ ยำ้ยคนโน้นคนน้ี 

ราชด าเนิน 
 

แปลงใหญ่มนัส าปะหลงัลพบรีุท าเกษตรพ่ึงตนเอง  
ใช้ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะหดิ์นได้ผลผลิตเฉล่ีย 12.5 ตนั/ไร่ 

 
ต.ดงดนิแดง อ.หนองมว่ง จ.ลพบุร ีโชวแ์ปลงใหญ่มนัส ำปะหลงั ผลผลติเฉลีย่ 12.5 ตนั/ไร ่ภำยใต้

กำรบรหิำรจดักำรผลผลติแบบพึง่พำตนเอง ดว้ยกำรใชร้ะบบน ้ำหยดและใชปุ้๋ ยตำมคำ่วเิครำะหด์นิ พรอ้ม
ผลติสำรชวีภณัฑใ์ชเ้องในชุมชน 

นำงทิพำเอ โปร่งแสง ประธำนกลุ่มแปลงใหญ่มนั
ส ำปะหลงั ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี กล่ำวว่ำ 
แปลงใหญ่มนัส ำปะหลงั ต.ดงดนิแดง อ.หนองมว่ง จ.ลพบุรี
ไดด้ ำเนินกำรในพื้นที่ หมู่ที่ 1-10 ต.ดงดนิแดง อ.หนอง
ม่วง จ.ลพบุรี พื้นที่ปลูกมนัส ำปะหลัง 6,276.25 ไร ่
เกษตรกร 306 รำย ก่อนหน้ำที่รฐับำลจะมนีโยบำยรวม
แปลงใหญ่ เกษตรกรในพื้นที่หนองม่วงค่อนข้ำงมีควำม
เข้มแข็งอยู่ในระดับหน่ึง มีกำรพูดคุยถึงปญัหำด้ำน

กำรเกษตรกนัอยำ่งสม ่ำเสมอ พรอ้มกบัใหค้วำมช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั แต่ภำยหลงัมกีำรรวมกลุ่มแปลงใหญ่ 
ก็มหีน่วยงำนของภำครฐัอย่ำงกรมส่งเสรมิกำรเกษตรเขำ้มำใหข้อ้มูลควำมรูเ้กี่ยวกบักำรท ำเกษตรแบบ
รวมแปลงใหญ่ ท ำใหเ้กษตรกรมกีำรปรบัเปลีย่นทศันคตใินกำรท ำเกษตรในทำงทีด่ขี ึน้ 

ซึ่งปจัจุบนัสมำชกิกลุ่มดงักล่ำวมคีวำมเขม้แขง็ในกำรรวมกลุ่มกนั มกีำรน ำระบบน ้ำหยดมำใชใ้น
พืน้ทีป่ลกูมนัส ำปะหลงั พรอ้มกบักำรใชปุ้๋ ยตำมค่ำวเิครำะหด์นิ ท ำใหเ้กษตรกรมผีลผลติเฉลีย่ทีสู่งขึน้จำก



เดมิ 1-2 เทำ่ จำกเดมิทีไ่ดผ้ลผลติเพยีง 4 ตนั/ไร ่แต่ถำ้ใชร้ะบบน ้ำหยดจะขยบัขึน้มำอยูท่ี ่8 ตนั/ไร่ และถำ้
ใชปุ้๋ ยตำมคำ่วเิครำะหด์นิกจ็ะท ำใหไ้ดผ้ลผลติสูงเฉลีย่ 10-12.5 ตนั/ไร่ ท ำใหข้ณะน้ีเกษตรกรสำมำรถผลติ
มนัส ำปะหลงัทีไ่ดท้ัง้คุณภำพและปรมิำณผลผลติทีส่งูขึน้ 

“เป็นทีท่รำบกนัดวี่ำกำรใชร้ะบบน ้ำหยดจะเป็นอกีปจัจยัหน่ึงทีท่ ำใหต้้นทุนกำรผลติสูงขึน้ แต่ดว้ย 
ต.ดงดนิแดง เรำมธีนำคำรหมู่บำ้นตำมแนวพระรำชด ำร ิบำ้นหน่วยประคอง ต.ดงดนิแดง อ.หนองม่วง จ.
ลพบุร ีเป็นแหล่งทุนส ำคญัในกำรจดัท ำแหล่งน ้ำเพื่อกำรเกษตรของเกษตรกรในชุมชน จงึท ำใหเ้กษตรกร
ในพืน้ทีแ่หง่น้ีมคีวำมไดเ้ปรยีบพืน้ทีใ่นเรื่องของแหลง่ทุน สง่ผลใหก้ำรพฒันำอำชพีมแีนวโน้มไปในทศิทำง
ที่ดขีึ้นอย่ำงเห็นไดช้ดั ประกอบกบัสมำชกิกลุ่มเน้นกำรผลติมนัส ำปะหลงัตำมนโยบำยรฐั “รวมกนัปลูก
รวมกนัซือ้ รวมกนัขำย” จงึท ำใหส้ำมำรถซื้อปจัจยักำรผลติอื่นๆ ไดใ้นรำคำทีถู่ก อำท ิปุ๋ ยเคม ีทำงกลุ่มจะ
รวมกนัซือ้แมปุ่๋ ยมำเพือ่ใส่ในแปลงมนัส ำปะหลงัตำมค่ำวเิครำะหด์นิ ท ำใหม้ตีน้ทุนกำรผลติทีน้่อยลง” นำง
ทพิำเอกลำ่ว 

 
 
นำงทพิำเอกล่ำวต่อว่ำ ปจัจุบนัตนปลูกมนัส ำปะหลงัในพืน้ที ่92 ไร่ เป็นทีข่องตวัเอง 60 กว่ำไร่ ที่

เหลอืเป็นพืน้ทีเ่ช่ำ พรอ้มกนันัน้กจ็ะมกีำรท ำเกษตรผสมผสำนดำ้นอื่นๆ ควบคู่กนัไปโดยตนนัน้จะปลูกมนั
สลบักบัข้ำวและอ้อยไปมำเพื่อลดปญัหำเรื่องโรคแมลง ท ำสวน เลี้ยงปลำ เป็นต้น นอกจำกในฐำนะ
ประธำนกลุ่มแปลงใหญ่มนัส ำปะหลงัแลว้ ตนยงัมอีกีหน่ึงบทบำทส ำคญักค็อื ประธำนศูนยเ์รยีนรูก้ำรเพิม่
ประสทิธภิำพกำรผลติสนิค้ำเกษตร (ศพก.) ที่คอยท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงกำรใหค้วำมรูก้บัเกษตรกร มี
กำรฝึกอบรมกำรท ำสำรชวีภณัฑส์ ำหรบัใชใ้นแปลงพชืต่ำงๆ มกีำรพดูคุยถงึปญัหำและแนวทำงกำรแกไ้ข
เกีย่วกบักำรท ำเกษตรของสมำชกิอยำ่งต่อเน่ืองอกีดว้ย 

 
 


