การถอดองคความรูของเกษตรกรตนแบบ
ประธานเครือขายศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.เครือขาย)
1.เรื่อง : การทําสวนไผกิมซุง
2.ชื่อ : นายทวี โกสุม
เกิดวันที่ 6 มีนาคม 2511 อายุ 53 ป"
ที่อยู บ%านเลขที่ 184 หมู 8 ตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอป0าติ้ว จังหวัดยโสธร
โทรศัพท4 090-2717814
ป9จจุบันดํารงตําแหนง ผู%ใหญบ%าน บ%านหนองแสง
หมู 8 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป0าติ้ว จังหวัดยโสธร
ประธานเครือขายศูนย4เรียนรู%การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค%าเกษตร( ศพก.เครือขาย)

3.ความเป.นมา
เริ่มต%นการทําการเกษตรด%วยการทํานาข%าวและไรมันสําปะหลังเหมือนกับเกษตรกรรายอื่นๆในพื้นที่
โดยใช%ปุEยเคมีในการเรงและเพิ่มผลผลิตตอไร ขาดการปรับปรุง บํารุงดิน ทําให%ดินขาดอินทรียวัตถุ หน%าดินแข็ง
ดินไมเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช ทําให%ต%องเพิ่มปริมาณปุEยเคมีเพื่อเรงการเจริญเติบโต ทําให%ต%นทุน
สูงขึ้นแตผลผลิตกลับลดลง ทั้งยังประสบป9ญหาด%านการจัดการน้ําในพื้นที่การเกษตรเพราะเปJนที่กึ่งนากึ่งไร
ครั้นทํานาปลูกข%าวพอชวงข%าวตั้งท%องจนถึงเก็บเกี่ยวมักจะขาดน้ํา แตพอเปลี่ยนมาเปJนไรมันสําปะหลังมัก
ประสบป9ญหาเปJนโรคเนาในชวงที่ฝนตกชุก
ตอมาเมื่อป" 2558 ได%เริ่มปรับเปลี่ยนพื้นที่นาบางสวนมาขุดบอเลี้ยงปลา ทําสวนไผ ปลูกผักพื้นเมือง
ทํานา และเลี้ยงไกพื้นเมือง มีกิจกรรมการผลิตปุEยอินทรีย4ไว%ใช%เองในแปลงเกษตร ลด ละ เลิกใช%ปุEยเคมีและ
สารเคมี ทุกชนิด หั น กลั บสู วิ ถีเ กษตรแบบดั้ งเดิม ใช% ภูมิป9 ญญาที่ มีอยู ในท% องถิ่น มาประยุ กต4 ใช% ในการทํ า
การเกษตร เชน การทําสารไลแมลง น้ําหมักชีวภาพจากเศษพืชผัก ผลไม% และทําฮอร4โมนชนิดตางๆ ซึ่งได%รับ
ความรู%จ ากการฝMกอบรมและศึกษาดูงานจากแหลงตางๆ ป9จ จุบั น ได% ทํา กิจ กรรมด% านการเกษตรให%มีความ
หลากหลาย ระบบนิเวศน4ในแปลงเริ่มมีความอุดมสมบูรณ4คืนสูสมดุลของธรรมชาติ สงผลให%ผลผลิตเพิ่มขึ้น
ขณะที่ต%นทุนการผลิตลดลง
4.องคความรูในการประกอบอาชีพและงานที่ภาคภูมิใจ
จากประสบการณ4 ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งภาคการเกษตร
โดยการพึ่ ง พาตนเองอยางมั่ น คง ใช% ภูมิป9ญญาท% องถิ่ น และความรู% ที่ไ ด% รั บ จากการอบรม ศึ กษาดู ง าน
รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู%จากเพื่อนเกษตรกร นํามาปรับใช%กับการประกอบอาชีพ สามารถสร%างอาชีพหลัก
เสริมอาชีพรอง ลดรายจาย เพิ่มรายได% ผลิตผลทางการเกษตรมีความหลากหลาย

ป9จจุบันได%ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานา มาปลูกไผกิมซุงและทําการเกษตรอื่นๆ เพื่อบริโภคในครัวเรือนและ
จําหนาย จํานวน 13 ไร
- พื้นที่ปลูกไผกิมซุง จํานวน 7 ไร
- พื้นที่ปลูกข%าวเจ%าพันธุ4ขาวดอกมะลิ 105 จํานวน 3 ไร
- พื้นที่ปลูกผักพื้นบ%านและพืชอื่น จํานวน 1 ไร
- พื้นที่บอเลี้ยงปลา จํานวน 1 ไร
- พื้นที่ที่อยูอาศัย โรงเพาะเห็ด โรงเลี้ยงหนูนาและเล%าไก จํานวน 1 ไร
4.1 กิจกรรมการทําสวนไผกิมซุง
ฤดู ที่ เ หมาะสมในการปลู กไผกิ ม ซุ งควรจะปลู กชวงต% น ฤดู ฝ น หรื อราวเดื อนพฤษภาคมถึ ง
ตุลาคม เนื่องจากในชวงเริ่มแรกของการปลูก ต%นไผต%องการน้ํามากจะขาดน้ําไมได%เลย เพราะไผต%องนําไปใช%
เลี้ยงลําและสร%างหนอใหม
การเตรียมพื้นที่ในการปลูกไผกิมซุง
หากพื้นที่ที่จะปลูกไผตงลืมแล%งมีต%นไม%ใหญอยู ก็ควรที่จะตัดโคนไม%ใหญออก เพราะจะไปแยงอาหาร
จากไผถ%า ไมเชนนั้นไผจะโตช%าและต%องให%ปุEยมากกวาปกติ ถ%าเปJนพื้นที่ใกล%แหลงน้ําจะดีมาก เพราะไผกิมซุง
เปJนพืชที่ต%องการน้ํามาก โดยสวนใหญแล%วไผทั่วไปไมชอบน้ําขัง แตสําหรับไผกิมซุงถึงแม%วาจะโดนน้ําทวมขังก็
ไมตาย เมื่อเลือกพื้นที่ที่จะทําการปลูกได%แล%ว ให%เตรียมพื้นที่ปลูกโดยการไถหยาบตากแดดให%ดินแห%งเพื่อกําจัด
เชื้อราและวัชพืชบางชนิด ทิ้งไว% สัก 5-7 วัน ไถละเอียดอีกครั้งเปJนอันใช%ได%

จํานวนกิ่งพันธุไผที่จะใชปลูก ตอ 1 ไร โดยสวนใหญผู%ปลูกจะนิยมปลูกไผที่ระยะ 3 X 4 เมตร คือ
ระยะหางระหวางต%น 3 เมตร ระยะหางระหวางแถว 4 เมตร ใช%กิ่งพันธุ4ประมาณ 120 กิ่งโดยมีหลักการ
คํานวณดังนี้
1 ไร = 400 ตารางวา โดยที่ 1 วา = 4 เมตร ดังนั้นพื้นที่1 ไร = 1,600 ตาราเมตร
พื้นที่ 1,600 ตารางเมตร. จะมีพื้นที่ขนาด กว%าง x ยาว = 40 เมตร x 40 เมตร.
ต%องการปลูกระยะระหวางแถว 4 เมตร จะสามารถปลูกได% 40 เมตร/ 4 เมตร = 10 แถว
ต%องการปลูกระยะระหวางต%น 3 เมตร ต%องใช%กิ่งพันธุ4ไผ 40/ 3 = 12 ต%น
พื้นที่ 1 ไร จะใช%กิ่งพันธุ4ไผทั้งหมด ( 10 x 12 ต%น) = 120 ต%น
หากปลูกที่ระยะน%อยกวานี้ การเข%าไปดูแลจัดการสวนจะทําได%ยากและไมสะดวก อีกทั้งไผยังจะแยง
อาหารกันเองทําให%ต%องให%ปุEยไผบอยกวาเดิม
การปลูกไผกิมซุง

1. ขุดหลุมปลูกให%ได%ขนาดประมาณ 40 x 40 x 40 ซ.ม. แตขนาดของหลุมก็ขึ้นอยูกับสภาพของ
ดินถ%าเปJนรวนปนทรายหลุมก็ไมจําเปJนต%องใหญ บางพื้นที่ที่เปJนดินเหนียวหลุมที่ปลูกก็จะเล็กลงมาหนอย
ระยะหางระหวางต%นอยูที่ 3 x 4 เมตร โดยขุดหลุมและนําดินขึ้นมากองไว%ใสปุEยคอกผสมกับหน%าดินที่ขุดขึ้นมา
ลงไปประมาณ 0.5-1.0 กิโลกรัม
2. หลังจากนั้นผสมดินกับปุEยคอกให%เข%ากันรองก%นหลุม ด%วยดินที่ผสมปุEยคอกแล%วเพื่อเปJนอาหารให%
ต%นไผในชวงสองเดือนแรก โดยจะให%สูงจากดินก%นหลุมประมาณ 10-15 ซม. แล%วนําต%นกล%าไผวางลงไปใน
หลุม
3. ให%วางกิ่งไผเอียงประมาณ 45 องศา เพราะหนอตอไปจะได%แทงขึ้นตรงและเร็ว ฉีกถุงพลาสติก
ออกกอนวางกิ่งพันธุ4 กลบดินจนพูน ตอนนี้ให%รดน้ําและอัดดินให%แนน เมื่อดินลางแนนแล%วให%กลบดินทั้งหมด
ลงไป พูนดินบริเวณโคนกิ่งไผให%เปJนเนินสูงเล็กน%อย
4. ใช%ไม%ป9กเปJนหลักตอกยึดกิ่งไผไว%ให%แนน เพื่อกันลมโยกหรือถ%าลมไมแรงมากก็ไมต%องป9กหลักไม% รด
น้ําให%ชุม ควรใช%ทางมะพร%าวหรือวัสดุอื่นชวยพรางแสงแดดจนกวาต%นกล%าจะมีใบใหญและตั้งตัวได% แล%วจึงคอย
เอาออก

การดูแลรักษา
1. การใสปุ8ยไผกิมซุง
ในชวงแรก (1-3เดือน) ต%นไผสามารถใช%ปุEยคอกที่คลุกเคล%าไปกับดินที่ปลูกได%พอ แตในระยะตอๆ ไป
จําเปJนต%องมีการพรวนดินรอบๆ กอและใสปุEยคอก 1 เดือน/ ครั้ง ครั้งละประมาณ 2-3 กิโลกรัม ในระยะนี้
อาจจะเห็ น วาหนอที่ แตกจะมี ขนาดคอนข% า งเล็ กและจะมี ขนาดโตขึ้ น ทุ กๆ ป" ถ% า ความชุ มชื้ น และดิ น อุ ด ม
สมบูรณ4ดีเพียงพอ พอเข%าเดือนที่ 7 จะทําการตัดแตงกอและพรวนดินเพื่อกําจัดวัชพืช ปกตินิยมพรวนดินอีก
ครั้งในชวงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน กอนที่ดินจะแห%ง เพราะถ%าดินแห%งจะพรวนดินยาก ในกรณีที่ต%องการ
เรงการออกหนอ (กรณีพิเศษ) จะใสในชวงต%นเดือน ก.พ.ถึง พ.ค. คือใช%ปุEยคอกในอัตรา 2-3 กิโลกรัมตอ กอ/
เดือน
2. การใหน้ําไผตงลืมแลง
ชวงแรก (โดยเฉพาะ 1-3 เดือน) ต%นไผต%องการน้ํามาก ควรให%น้ําวันเว%นวัน แตถ%าปลูกไผในฤดูฝน อาจ
ไมจําเปJนต%องให%น้ําถี่ขนาดนั้นก็ได% นอกจากในกรณีฝนทิ้งชวงนานจึงให%น้ําชวย แตหลังจากหมดฝนแล%ว ผู%ปลูก
ต%องคอยรดน้ําให%เสมออยาปลอยให%ขาดน้ํานาน เพราะในป"แรกต%นไผยังไมคอยแข็งแรงนักถ%าไมมีน้ํา อาจตาย
ได%โดยงาย หลังจากต%นไผอายุเกิน 6-8 เดือน ไปแล%ว จะแข็งแรงและทนตอสภาพแห%งแล%งได%ดีขึ้น
ระบบน้ําในแปลงจะใชระบบมินิสปริงเกลอรและการวางทอปลอยน้ําไหลไปตามรองสวน

3. การไวลําและการตัดแตงกอ
เมื่อปลูกได%ประมาณ 3-4 เดือนจะเริ่มแตกหนอได%ประมาณ 2-3 ลํา ในระยะแรกนี้จะไมมีการตัด
หนอเลย ปลอยให%เปJนลําตอไป การดูแลกอไผในชวงนี้จะทําการตัดลําต%นที่เล็กออกไป ไมต%องเสียดาย ให%เหลือ
ไว%เฉพาะลําที่ใหญ ลําที่มีเส%นผาศูนย4กลาง 1-1.5 นิ้วตัดทิ้งให%หมด
วิธีการตัด ต%องตัดให%จมดิน อยาให%มีตาเหลืออยูอีก (ไมต%องการให%ขยายพันธุ4อีก) กิ่งแขนงเล็กๆ
บริเวณโคนต%นที่ขึ้นเกะกะของลําแมควรตัดแตงให%โลง (แสงแดดสองถึงพื้นได%) เพื่อสะดวกในการให%น้ําและดูแล
เมื่อต%นไผอายุได%ประมาณ 7-8 เดือนจะมีหนอแทงขึ้นมาอีก 5-6 หนอ ตอนนี้ก็ยังไมมีการตัดหนอ ปลอยให%ไผ
เปJนลําตอไป แตถ%าพื้นที่ตรงนั้นดินอุดมสมบูรณ4ดี หนอออกเยอะเราควรตัดขายไปบ%าง เชนถ%าขึ้นมา 5 หนอให%
ตัดขายไป 3 หนอ แตให%เลือกเอาหนอที่สมบูรณ4ไว%(หนอที่เบียดกันให%ตัดออกขายไป) การดูแลกอไผเพียงเอา
หนอเนา ลําคดเอียงแคระแกร็นออกและตัดแตงกิ่งแขนงเล็กๆทิ้ง รักษาลําไผให%มีอยูประมาณ 3-5 ลํา

จากนั้นจึงเริ่มตัดหนอขายบ%าง การตัดหนอขายนี้ควรจะตัดจากกลางกอกอนแล%วขยายออกมารอบนอก
กอ ซึ่งหนอนอกๆ ต%องมีการรักษาไว%บ%างเพื่อให%เปJนลําแม โดยเลือกหนอที่อวบใหญและอยูในลักษณะที่จะ
ขยายออกเปJนวงกลมเพื่อจะทําให%กอใหญขึ้น มีหนอมากขึ้นในป"ตอไป สะดวกที่จะเข%าไปดูแลรักษาและตัด
หนอ การตัดแตงกอนั้น ควรทําติดตอกันทุกๆ ป" สําหรับไผกิมซุงนี้ควรแตงกอไผประมาณต%นเดือน ก.ค. เพราะ
ตอนนี้ ไผชนิดอื่นกําลังออกหนอ ชวงนี้หนอไม%ออกเยอะราคาไมคอยดี ควรปลอยหนอให%เจริญเปJนลําแมได%
เต็มที่ พอต%นเดือนตุลาคมจึงคอยอัดปุEยคอกและน้ําเพื่อเรงการออกหนอในชวงหน%าหนาวและหน%าแล%ง ชวงนี้
ราคาของหนอไผจะดีมาก (พ.ย.-พ.ค.) ของทุกป"

4. การบังคับใหไผตงลืมแลงเกิดหนอมากขึ้น
ในการบังคับให%ไผกิมซุงออกหนอมากขึ้นตามฤดูกาลนั้น นอกจากการใสปุEยและปฏิบัติดูแลตามปกติแล%ว
ยังมีวิธีกระตุ%นให%ไผแทงหนอมากขึ้น โดยการสุมไฟในฤดูแล%งชวงที่ลมสงบ (ปลายเดือน ม.ค-ก.พ.) โดยการ
รวบรวมใบไผและ กิ่งแขนง ที่ได%จากการตัดแตงกิ่งแล%วนํามากองให%หางจากกอประมาณ 1 เมตร จุดไฟเผา แต
ต%องระวังไมให%ไฟกระโชกมาก โดยการพรมน้ําชวยหรืออาจเอาใบไผและกิ่งแขนงสุมในกอเลย แตต%องระวัง
ไมให%ไฟลามไปติดสวนบนๆ ของกอ ในการสุมไฟนั้น เข%าใจวาเปJนการเรงให%ไผมีการพักตัวเร็วขึ้น เมื่อกอนเข%า
สูฤดูฝนจะได%แทงหนอมากขึ้น หลังจากที่ได%พักตัวอยางเต็มที่และการสุมไฟยังชวยในการกําจัดโรคและแมลงไป
พร%อมกันด%วย
นอกจากนี้ ยังมีวิธีการบังคับการออกหนอวิธีอื่นอีก เชน การพรวนดินแปลงไผทั้งในระหวางแถวและ
ระหวางต%น โดยทําการพรวนดินในชวงกอนฤดูแล%ง ประมาณเดือน ก.ค.-ก.ย. เปJนการทําลายรากแกเพื่อให%
แตกรากใหม ดังนั้นในการพรวนดิน การให%น้ํา ให%ปุEยอยางสม่ําเสมอจะทําให%ไผออกหนอเร็วและดกตลอดป"
5. การป<องกันกําจัดแมลงศัตรูของไผกิมซุง
ปกติไมมีการระบาดรุนแรงของโรคและแมลงในสวนไผมากนัก มีเพียงแมลงพวกหนอนผีเสื้อกลางคืน
มากัดกิน และม%วนใบไผเพื่อหลบซอนและเปJนที่อาศัยในระยะเปJนดักแด%บ%างเล็กน%อย แมลงที่เข%าทําลายหนอ
ออนของไม%ไผสวนมากเปJนประเภทกัดกินหนอ 4-5 ชนิด คือ หนอนด%วงเจาะหนอไผ , ด%วงกินหนอ, ด%วงงวง
เจาะกิ่ง , เพลี้ยออนและมวนดูดน้ําเลี้ยง การควบคุมและกําจัดสามารถกระทําได%หลายวิธี ใช%วิธีควบคุมโดยการ
ลิ ด กิ่ ง หรื อตั ด ลํ า แกที่ เ ปJ น ที่ อยู ของดั กแด% ออก แล% ว ทํ าลายหรื อขายลํ าไป จึ งเปJ น วิ ธี ห นึ่ งที่ ช วยลดจํ า นวน
ประชากรแมลงได% สวนมากแล%วไมคอยพบป9ญหาเกี่ยวกับโรคตางๆ แตจะพบเพลี้ยตัวสีขาวๆ เกิดขึ้นตามข%อไผ
ออน เราอาจใช%ผงซักฟอกละลายน้ําราดรดลงไปก็จะหาย ถ%ามีจํานวนน%อยไมมากนักก็ใช%มือขยี้

6.การตัดหนอไผตงลืมแลง

ไผกิมซุงจะแทงหนอตลอดป"แตจะดกมากเมื่อเริ่มเข%าฤดูฝน (เม.ย.-มิ.ย.) การตัดหนอจะตัดเมื่อหนอ
ยาวประมาณ 1 ฟุต โดยใช%เสียมหางปลาตัดหนอบริเวณกาบใบที่ 3 จากโคนหนอ ซึ่งจะเหลือตาไว% 2-3 ตา
สําหรับแตกหนอในชวงถัดไป สําหรับหนอที่ไมแข็งแรงให%ตัดออกทิ้งไป การตัดหนอควรทําตอนเช%ามืด เพื่อจะ
ได%หนอไม%สดสงตลาด หนอไม%ที่ตัดไว%นาน ๆ จะทําให%ความหวานของหนอลดลง ดังนั้น ควรตัดหนอแล%วรีบขาย
ทันที ในการตัดหนอควรเริ่มตัดหนอจากกลางกอกอน แล%วขยายวงออกมารอบนอกกอ สวนหนอที่อวบใหญที่
อยูด%านนอกควรมีการรักษาไว%เพื่อให%เปJนลําแม
4.2 กิจกรรมหลังทํานา
ปลูกพืชฤดูแล%งหลังจากเก็บเกี่ยวข%าวนาป" ประกอบไปด%วย แตงกวา, ถั่วฝ9กยาว, ถั่วลิสง และพืชปุEย
สด เชน ถั่วพร%า, ปอเทือง เพื่อเปJนพืชหมุนเวียนลดการสะสมโรคพืชและ แมลง อีกทั้งเพื่อคลุมดิน ปXองกัน
วัชพืช ผลผลิตที่ได%ใช%บริโภคในครัวเรือน และจําหนายในชุมชน สําหรับเศษใบ และต%นของพืช จะไถกลบเปJน
ปุEยพืชสดชวยเพิ่มธาตุไนโตรเจนในดิน และรักษาความอุดมสมบูรณ4ของดิน
4.3 กิจกรรมดานประมง ปศุสัตว
- มีบอเลี้ยงปลากินพืช และปลาธรรมชาติ จํานวน 1 บอ
- เลี้ยงไกพื้นเมือง จํานวน 30 ตัว
- เลี้ยงหนูนา จํานวน 80 วงบอ
มูลสัตว4ที่ได%นําไปใช%เปJนปุEยในการปรับปรุงบํารุงดินตอไป

สวนผลผลิตมีการจําหนายตามตลาดนัดสีเขียวในชุมชนเนื่องจากเปJนระยะปรับเปลี่ยนพื้นที่อยูในชวง
เริ่มต%นผลผลิตยังออกไมมากพอที่จะนํามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา
5.สรุปองคความรูที่ใช
5.1 การผลิต การทํากิจกรรมการเกษตรให%เหมาะสมกับพื้นที่ การรักษา/สร%างสมดุลระบบนิเวศน4ไม
ทําลายสิ่งแวดล%อม
5.2 การตลาด มีการจําหนายผลผลิตภายในชุมชนและพื้นที่ใกล%เคียงแตในอนาคตจะมีการเพิ่มมูลคา
โดยการนํามาแปรรูปเพื่อจําหนายตามตลาดนัดสีเขียว ทั้งในชุมชน และในงานและนิทรรศการตางๆ
6.ป>จจัยแหงความสําเร็จ
ในการดําเนินกิจกรรมดังกลาวให%เกิดความสําเร็จมีป9จจัยสําคัญ ดังนี้
1. การสนใจ ศึกษา ค%นคว%าหาความรู%จากประสบการณ4 การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู%กับผู%ที่สนใจ และประยุกต4เทคโนโลยีใหมๆในการผลิตตลอดเวลา
2. การใช%ความรู%แก%ไขป9ญหาและพัฒนาการผลิตให%เกิดประสิทธิภาพ
3. ตอยอดความรู%โดยการเปJนวิทยากรถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู%แกผู%ที่สนใจ
4. การผลิตที่คํานึงถึงสิ่งแวดล%อม ระบบนิเวศน4ในแปลงเกษตร
7.แนวคิดในการทํางาน
ต%องคิดกอน คือ คิดวางแผนอยางรอบคอบ มีเหตุผล
แล%วคอยทํา คือ การลงมือทําตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อนํา คือ เปJนผู%นําที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย4สุจริตมีวินัย เสียสละ
การเปลี่ยนแปลง คือ เปลี่ยนแปลงตัวเอง/ครอบครัว/ชุมชน สูความสุขที่ยั่งยืน
8.หลักคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร
การประกอบอาชีพการเกษตรบนฐานความรู% ทั้งการค%นคว%า แลกเปลี่ยน ประยุกต4ใช%ความรู%
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.ที่มาของขอมูล (ผูถอดองคความรู)
ชื่อ นายสมยศ แสงวงค4 ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สํานักงานเกษตรอําเภอป0าติ้ว จังหวัดยโสธร

ภาพการเยี่ยมชมกิจกรรมของเจาหนาที่จากสํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

ภาพการเยี่ยมชมกิจกรรมของจางงาน โครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม

ภาพการเยี่ยมชมกิจกรรมของคณะกรรมการ ศพก.และแปลงใหญ อําเภอปHาติ้ว จังหวัดยโสธร

การถอดองคความรูของเกษตรกรตนแบบ
ประธานเครือขายศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.เครือขาย)
1.เรื่อง : การทําสวนไผกิมซุง
2.ชื่อ : นายทวี โกสุม
เกิดวันที่ 6 มีนาคม 2511 อายุ 53 ป"
ที่อยู บ%านเลขที่ 184 หมู 8 ตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอป0าติ้ว จังหวัดยโสธร
โทรศัพท4 090-2717814
ป9จจุบันดํารงตําแหนง ผู%ใหญบ%าน บ%านหนองแสง
หมู 8 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป0าติ้ว จังหวัดยโสธร
ประธานเครือขายศูนย4เรียนรู%การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค%าเกษตร( ศพก.เครือขาย)

3.ความเป.นมา
เริ่มต%นการทําการเกษตรด%วยการทํานาข%าวและไรมันสําปะหลังเหมือนกับเกษตรกรรายอื่นๆในพื้นที่
โดยใช%ปุEยเคมีในการเรงและเพิ่มผลผลิตตอไร ขาดการปรับปรุง บํารุงดิน ทําให%ดินขาดอินทรียวัตถุ หน%าดินแข็ง
ดินไมเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช ทําให%ต%องเพิ่มปริมาณปุEยเคมีเพื่อเรงการเจริญเติบโต ทําให%ต%นทุน
สูงขึ้นแตผลผลิตกลับลดลง ทั้งยังประสบป9ญหาด%านการจัดการน้ําในพื้นที่การเกษตรเพราะเปJนที่กึ่งนากึ่งไร
ครั้นทํานาปลูกข%าวพอชวงข%าวตั้งท%องจนถึงเก็บเกี่ยวมักจะขาดน้ํา แตพอเปลี่ยนมาเปJนไรมันสําปะหลังมัก
ประสบป9ญหาเปJนโรคเนาในชวงที่ฝนตกชุก
ตอมาเมื่อป" 2558 ได%เริ่มปรับเปลี่ยนพื้นที่นาบางสวนมาขุดบอเลี้ยงปลา ทําสวนไผ ปลูกผักพื้นเมือง
ทํานา และเลี้ยงไกพื้นเมือง มีกิจกรรมการผลิตปุEยอินทรีย4ไว%ใช%เองในแปลงเกษตร ลด ละ เลิกใช%ปุEยเคมีและ
สารเคมี ทุกชนิด หั น กลั บสู วิ ถีเ กษตรแบบดั้ งเดิม ใช% ภูมิป9 ญญาที่ มีอยู ในท% องถิ่น มาประยุ กต4 ใช% ในการทํ า
การเกษตร เชน การทําสารไลแมลง น้ําหมักชีวภาพจากเศษพืชผัก ผลไม% และทําฮอร4โมนชนิดตางๆ ซึ่งได%รับ
ความรู%จ ากการฝMกอบรมและศึกษาดูงานจากแหลงตางๆ ป9จ จุบั น ได% ทํา กิจ กรรมด% านการเกษตรให%มีความ
หลากหลาย ระบบนิเวศน4ในแปลงเริ่มมีความอุดมสมบูรณ4คืนสูสมดุลของธรรมชาติ สงผลให%ผลผลิตเพิ่มขึ้น
ขณะที่ต%นทุนการผลิตลดลง
4.องคความรูในการประกอบอาชีพและงานที่ภาคภูมิใจ
จากประสบการณ4 ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งภาคการเกษตร
โดยการพึ่ ง พาตนเองอยางมั่ น คง ใช% ภูมิป9ญญาท% องถิ่ น และความรู% ที่ไ ด% รั บ จากการอบรม ศึ กษาดู ง าน
รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู%จากเพื่อนเกษตรกร นํามาปรับใช%กับการประกอบอาชีพ สามารถสร%างอาชีพหลัก
เสริมอาชีพรอง ลดรายจาย เพิ่มรายได% ผลิตผลทางการเกษตรมีความหลากหลาย

ป9จจุบันได%ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานา มาปลูกไผกิมซุงและทําการเกษตรอื่นๆ เพื่อบริโภคในครัวเรือนและ
จําหนาย จํานวน 13 ไร
- พื้นที่ปลูกไผกิมซุง จํานวน 7 ไร
- พื้นที่ปลูกข%าวเจ%าพันธุ4ขาวดอกมะลิ 105 จํานวน 3 ไร
- พื้นที่ปลูกผักพื้นบ%านและพืชอื่น จํานวน 1 ไร
- พื้นที่บอเลี้ยงปลา จํานวน 1 ไร
- พื้นที่ที่อยูอาศัย โรงเพาะเห็ด โรงเลี้ยงหนูนาและเล%าไก จํานวน 1 ไร
4.1 กิจกรรมการทําสวนไผกิมซุง
ฤดู ที่ เ หมาะสมในการปลู กไผกิ ม ซุ งควรจะปลู กชวงต% น ฤดู ฝ น หรื อราวเดื อนพฤษภาคมถึ ง
ตุลาคม เนื่องจากในชวงเริ่มแรกของการปลูก ต%นไผต%องการน้ํามากจะขาดน้ําไมได%เลย เพราะไผต%องนําไปใช%
เลี้ยงลําและสร%างหนอใหม
การเตรียมพื้นที่ในการปลูกไผกิมซุง
หากพื้นที่ที่จะปลูกไผตงลืมแล%งมีต%นไม%ใหญอยู ก็ควรที่จะตัดโคนไม%ใหญออก เพราะจะไปแยงอาหาร
จากไผถ%า ไมเชนนั้นไผจะโตช%าและต%องให%ปุEยมากกวาปกติ ถ%าเปJนพื้นที่ใกล%แหลงน้ําจะดีมาก เพราะไผกิมซุง
เปJนพืชที่ต%องการน้ํามาก โดยสวนใหญแล%วไผทั่วไปไมชอบน้ําขัง แตสําหรับไผกิมซุงถึงแม%วาจะโดนน้ําทวมขังก็
ไมตาย เมื่อเลือกพื้นที่ที่จะทําการปลูกได%แล%ว ให%เตรียมพื้นที่ปลูกโดยการไถหยาบตากแดดให%ดินแห%งเพื่อกําจัด
เชื้อราและวัชพืชบางชนิด ทิ้งไว% สัก 5-7 วัน ไถละเอียดอีกครั้งเปJนอันใช%ได%

จํานวนกิ่งพันธุไผที่จะใชปลูก ตอ 1 ไร โดยสวนใหญผู%ปลูกจะนิยมปลูกไผที่ระยะ 3 X 4 เมตร คือ
ระยะหางระหวางต%น 3 เมตร ระยะหางระหวางแถว 4 เมตร ใช%กิ่งพันธุ4ประมาณ 120 กิ่งโดยมีหลักการ
คํานวณดังนี้
1 ไร = 400 ตารางวา โดยที่ 1 วา = 4 เมตร ดังนั้นพื้นที่1 ไร = 1,600 ตาราเมตร
พื้นที่ 1,600 ตารางเมตร. จะมีพื้นที่ขนาด กว%าง x ยาว = 40 เมตร x 40 เมตร.
ต%องการปลูกระยะระหวางแถว 4 เมตร จะสามารถปลูกได% 40 เมตร/ 4 เมตร = 10 แถว
ต%องการปลูกระยะระหวางต%น 3 เมตร ต%องใช%กิ่งพันธุ4ไผ 40/ 3 = 12 ต%น
พื้นที่ 1 ไร จะใช%กิ่งพันธุ4ไผทั้งหมด ( 10 x 12 ต%น) = 120 ต%น
หากปลูกที่ระยะน%อยกวานี้ การเข%าไปดูแลจัดการสวนจะทําได%ยากและไมสะดวก อีกทั้งไผยังจะแยง
อาหารกันเองทําให%ต%องให%ปุEยไผบอยกวาเดิม
การปลูกไผกิมซุง

1. ขุดหลุมปลูกให%ได%ขนาดประมาณ 40 x 40 x 40 ซ.ม. แตขนาดของหลุมก็ขึ้นอยูกับสภาพของ
ดินถ%าเปJนรวนปนทรายหลุมก็ไมจําเปJนต%องใหญ บางพื้นที่ที่เปJนดินเหนียวหลุมที่ปลูกก็จะเล็กลงมาหนอย
ระยะหางระหวางต%นอยูที่ 3 x 4 เมตร โดยขุดหลุมและนําดินขึ้นมากองไว%ใสปุEยคอกผสมกับหน%าดินที่ขุดขึ้นมา
ลงไปประมาณ 0.5-1.0 กิโลกรัม
2. หลังจากนั้นผสมดินกับปุEยคอกให%เข%ากันรองก%นหลุม ด%วยดินที่ผสมปุEยคอกแล%วเพื่อเปJนอาหารให%
ต%นไผในชวงสองเดือนแรก โดยจะให%สูงจากดินก%นหลุมประมาณ 10-15 ซม. แล%วนําต%นกล%าไผวางลงไปใน
หลุม
3. ให%วางกิ่งไผเอียงประมาณ 45 องศา เพราะหนอตอไปจะได%แทงขึ้นตรงและเร็ว ฉีกถุงพลาสติก
ออกกอนวางกิ่งพันธุ4 กลบดินจนพูน ตอนนี้ให%รดน้ําและอัดดินให%แนน เมื่อดินลางแนนแล%วให%กลบดินทั้งหมด
ลงไป พูนดินบริเวณโคนกิ่งไผให%เปJนเนินสูงเล็กน%อย
4. ใช%ไม%ป9กเปJนหลักตอกยึดกิ่งไผไว%ให%แนน เพื่อกันลมโยกหรือถ%าลมไมแรงมากก็ไมต%องป9กหลักไม% รด
น้ําให%ชุม ควรใช%ทางมะพร%าวหรือวัสดุอื่นชวยพรางแสงแดดจนกวาต%นกล%าจะมีใบใหญและตั้งตัวได% แล%วจึงคอย
เอาออก

การดูแลรักษา
1. การใสปุ8ยไผกิมซุง
ในชวงแรก (1-3เดือน) ต%นไผสามารถใช%ปุEยคอกที่คลุกเคล%าไปกับดินที่ปลูกได%พอ แตในระยะตอๆ ไป
จําเปJนต%องมีการพรวนดินรอบๆ กอและใสปุEยคอก 1 เดือน/ ครั้ง ครั้งละประมาณ 2-3 กิโลกรัม ในระยะนี้
อาจจะเห็ น วาหนอที่ แตกจะมี ขนาดคอนข% า งเล็ กและจะมี ขนาดโตขึ้ น ทุ กๆ ป" ถ% า ความชุ มชื้ น และดิ น อุ ด ม
สมบูรณ4ดีเพียงพอ พอเข%าเดือนที่ 7 จะทําการตัดแตงกอและพรวนดินเพื่อกําจัดวัชพืช ปกตินิยมพรวนดินอีก
ครั้งในชวงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน กอนที่ดินจะแห%ง เพราะถ%าดินแห%งจะพรวนดินยาก ในกรณีที่ต%องการ
เรงการออกหนอ (กรณีพิเศษ) จะใสในชวงต%นเดือน ก.พ.ถึง พ.ค. คือใช%ปุEยคอกในอัตรา 2-3 กิโลกรัมตอ กอ/
เดือน
2. การใหน้ําไผตงลืมแลง
ชวงแรก (โดยเฉพาะ 1-3 เดือน) ต%นไผต%องการน้ํามาก ควรให%น้ําวันเว%นวัน แตถ%าปลูกไผในฤดูฝน อาจ
ไมจําเปJนต%องให%น้ําถี่ขนาดนั้นก็ได% นอกจากในกรณีฝนทิ้งชวงนานจึงให%น้ําชวย แตหลังจากหมดฝนแล%ว ผู%ปลูก
ต%องคอยรดน้ําให%เสมออยาปลอยให%ขาดน้ํานาน เพราะในป"แรกต%นไผยังไมคอยแข็งแรงนักถ%าไมมีน้ํา อาจตาย
ได%โดยงาย หลังจากต%นไผอายุเกิน 6-8 เดือน ไปแล%ว จะแข็งแรงและทนตอสภาพแห%งแล%งได%ดีขึ้น
ระบบน้ําในแปลงจะใชระบบมินิสปริงเกลอรและการวางทอปลอยน้ําไหลไปตามรองสวน

3. การไวลําและการตัดแตงกอ
เมื่อปลูกได%ประมาณ 3-4 เดือนจะเริ่มแตกหนอได%ประมาณ 2-3 ลํา ในระยะแรกนี้จะไมมีการตัด
หนอเลย ปลอยให%เปJนลําตอไป การดูแลกอไผในชวงนี้จะทําการตัดลําต%นที่เล็กออกไป ไมต%องเสียดาย ให%เหลือ
ไว%เฉพาะลําที่ใหญ ลําที่มีเส%นผาศูนย4กลาง 1-1.5 นิ้วตัดทิ้งให%หมด
วิธีการตัด ต%องตัดให%จมดิน อยาให%มีตาเหลืออยูอีก (ไมต%องการให%ขยายพันธุ4อีก) กิ่งแขนงเล็กๆ
บริเวณโคนต%นที่ขึ้นเกะกะของลําแมควรตัดแตงให%โลง (แสงแดดสองถึงพื้นได%) เพื่อสะดวกในการให%น้ําและดูแล
เมื่อต%นไผอายุได%ประมาณ 7-8 เดือนจะมีหนอแทงขึ้นมาอีก 5-6 หนอ ตอนนี้ก็ยังไมมีการตัดหนอ ปลอยให%ไผ
เปJนลําตอไป แตถ%าพื้นที่ตรงนั้นดินอุดมสมบูรณ4ดี หนอออกเยอะเราควรตัดขายไปบ%าง เชนถ%าขึ้นมา 5 หนอให%
ตัดขายไป 3 หนอ แตให%เลือกเอาหนอที่สมบูรณ4ไว%(หนอที่เบียดกันให%ตัดออกขายไป) การดูแลกอไผเพียงเอา
หนอเนา ลําคดเอียงแคระแกร็นออกและตัดแตงกิ่งแขนงเล็กๆทิ้ง รักษาลําไผให%มีอยูประมาณ 3-5 ลํา

จากนั้นจึงเริ่มตัดหนอขายบ%าง การตัดหนอขายนี้ควรจะตัดจากกลางกอกอนแล%วขยายออกมารอบนอก
กอ ซึ่งหนอนอกๆ ต%องมีการรักษาไว%บ%างเพื่อให%เปJนลําแม โดยเลือกหนอที่อวบใหญและอยูในลักษณะที่จะ
ขยายออกเปJนวงกลมเพื่อจะทําให%กอใหญขึ้น มีหนอมากขึ้นในป"ตอไป สะดวกที่จะเข%าไปดูแลรักษาและตัด
หนอ การตัดแตงกอนั้น ควรทําติดตอกันทุกๆ ป" สําหรับไผกิมซุงนี้ควรแตงกอไผประมาณต%นเดือน ก.ค. เพราะ
ตอนนี้ ไผชนิดอื่นกําลังออกหนอ ชวงนี้หนอไม%ออกเยอะราคาไมคอยดี ควรปลอยหนอให%เจริญเปJนลําแมได%
เต็มที่ พอต%นเดือนตุลาคมจึงคอยอัดปุEยคอกและน้ําเพื่อเรงการออกหนอในชวงหน%าหนาวและหน%าแล%ง ชวงนี้
ราคาของหนอไผจะดีมาก (พ.ย.-พ.ค.) ของทุกป"

4. การบังคับใหไผตงลืมแลงเกิดหนอมากขึ้น
ในการบังคับให%ไผกิมซุงออกหนอมากขึ้นตามฤดูกาลนั้น นอกจากการใสปุEยและปฏิบัติดูแลตามปกติแล%ว
ยังมีวิธีกระตุ%นให%ไผแทงหนอมากขึ้น โดยการสุมไฟในฤดูแล%งชวงที่ลมสงบ (ปลายเดือน ม.ค-ก.พ.) โดยการ
รวบรวมใบไผและ กิ่งแขนง ที่ได%จากการตัดแตงกิ่งแล%วนํามากองให%หางจากกอประมาณ 1 เมตร จุดไฟเผา แต
ต%องระวังไมให%ไฟกระโชกมาก โดยการพรมน้ําชวยหรืออาจเอาใบไผและกิ่งแขนงสุมในกอเลย แตต%องระวัง
ไมให%ไฟลามไปติดสวนบนๆ ของกอ ในการสุมไฟนั้น เข%าใจวาเปJนการเรงให%ไผมีการพักตัวเร็วขึ้น เมื่อกอนเข%า
สูฤดูฝนจะได%แทงหนอมากขึ้น หลังจากที่ได%พักตัวอยางเต็มที่และการสุมไฟยังชวยในการกําจัดโรคและแมลงไป
พร%อมกันด%วย
นอกจากนี้ ยังมีวิธีการบังคับการออกหนอวิธีอื่นอีก เชน การพรวนดินแปลงไผทั้งในระหวางแถวและ
ระหวางต%น โดยทําการพรวนดินในชวงกอนฤดูแล%ง ประมาณเดือน ก.ค.-ก.ย. เปJนการทําลายรากแกเพื่อให%
แตกรากใหม ดังนั้นในการพรวนดิน การให%น้ํา ให%ปุEยอยางสม่ําเสมอจะทําให%ไผออกหนอเร็วและดกตลอดป"
5. การป<องกันกําจัดแมลงศัตรูของไผกิมซุง
ปกติไมมีการระบาดรุนแรงของโรคและแมลงในสวนไผมากนัก มีเพียงแมลงพวกหนอนผีเสื้อกลางคืน
มากัดกิน และม%วนใบไผเพื่อหลบซอนและเปJนที่อาศัยในระยะเปJนดักแด%บ%างเล็กน%อย แมลงที่เข%าทําลายหนอ
ออนของไม%ไผสวนมากเปJนประเภทกัดกินหนอ 4-5 ชนิด คือ หนอนด%วงเจาะหนอไผ , ด%วงกินหนอ, ด%วงงวง
เจาะกิ่ง , เพลี้ยออนและมวนดูดน้ําเลี้ยง การควบคุมและกําจัดสามารถกระทําได%หลายวิธี ใช%วิธีควบคุมโดยการ
ลิ ด กิ่ ง หรื อตั ด ลํ า แกที่ เ ปJ น ที่ อยู ของดั กแด% ออก แล% ว ทํ าลายหรื อขายลํ าไป จึ งเปJ น วิ ธี ห นึ่ งที่ ช วยลดจํ า นวน
ประชากรแมลงได% สวนมากแล%วไมคอยพบป9ญหาเกี่ยวกับโรคตางๆ แตจะพบเพลี้ยตัวสีขาวๆ เกิดขึ้นตามข%อไผ
ออน เราอาจใช%ผงซักฟอกละลายน้ําราดรดลงไปก็จะหาย ถ%ามีจํานวนน%อยไมมากนักก็ใช%มือขยี้

6.การตัดหนอไผตงลืมแลง

ไผกิมซุงจะแทงหนอตลอดป"แตจะดกมากเมื่อเริ่มเข%าฤดูฝน (เม.ย.-มิ.ย.) การตัดหนอจะตัดเมื่อหนอ
ยาวประมาณ 1 ฟุต โดยใช%เสียมหางปลาตัดหนอบริเวณกาบใบที่ 3 จากโคนหนอ ซึ่งจะเหลือตาไว% 2-3 ตา
สําหรับแตกหนอในชวงถัดไป สําหรับหนอที่ไมแข็งแรงให%ตัดออกทิ้งไป การตัดหนอควรทําตอนเช%ามืด เพื่อจะ
ได%หนอไม%สดสงตลาด หนอไม%ที่ตัดไว%นาน ๆ จะทําให%ความหวานของหนอลดลง ดังนั้น ควรตัดหนอแล%วรีบขาย
ทันที ในการตัดหนอควรเริ่มตัดหนอจากกลางกอกอน แล%วขยายวงออกมารอบนอกกอ สวนหนอที่อวบใหญที่
อยูด%านนอกควรมีการรักษาไว%เพื่อให%เปJนลําแม
4.2 กิจกรรมหลังทํานา
ปลูกพืชฤดูแล%งหลังจากเก็บเกี่ยวข%าวนาป" ประกอบไปด%วย แตงกวา, ถั่วฝ9กยาว, ถั่วลิสง และพืชปุEย
สด เชน ถั่วพร%า, ปอเทือง เพื่อเปJนพืชหมุนเวียนลดการสะสมโรคพืชและ แมลง อีกทั้งเพื่อคลุมดิน ปXองกัน
วัชพืช ผลผลิตที่ได%ใช%บริโภคในครัวเรือน และจําหนายในชุมชน สําหรับเศษใบ และต%นของพืช จะไถกลบเปJน
ปุEยพืชสดชวยเพิ่มธาตุไนโตรเจนในดิน และรักษาความอุดมสมบูรณ4ของดิน
4.3 กิจกรรมดานประมง ปศุสัตว
- มีบอเลี้ยงปลากินพืช และปลาธรรมชาติ จํานวน 1 บอ
- เลี้ยงไกพื้นเมือง จํานวน 30 ตัว
- เลี้ยงหนูนา จํานวน 80 วงบอ
มูลสัตว4ที่ได%นําไปใช%เปJนปุEยในการปรับปรุงบํารุงดินตอไป

สวนผลผลิตมีการจําหนายตามตลาดนัดสีเขียวในชุมชนเนื่องจากเปJนระยะปรับเปลี่ยนพื้นที่อยูในชวง
เริ่มต%นผลผลิตยังออกไมมากพอที่จะนํามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา
5.สรุปองคความรูที่ใช
5.1 การผลิต การทํากิจกรรมการเกษตรให%เหมาะสมกับพื้นที่ การรักษา/สร%างสมดุลระบบนิเวศน4ไม
ทําลายสิ่งแวดล%อม
5.2 การตลาด มีการจําหนายผลผลิตภายในชุมชนและพื้นที่ใกล%เคียงแตในอนาคตจะมีการเพิ่มมูลคา
โดยการนํามาแปรรูปเพื่อจําหนายตามตลาดนัดสีเขียว ทั้งในชุมชน และในงานและนิทรรศการตางๆ
6.ป>จจัยแหงความสําเร็จ
ในการดําเนินกิจกรรมดังกลาวให%เกิดความสําเร็จมีป9จจัยสําคัญ ดังนี้
1. การสนใจ ศึกษา ค%นคว%าหาความรู%จากประสบการณ4 การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู%กับผู%ที่สนใจ และประยุกต4เทคโนโลยีใหมๆในการผลิตตลอดเวลา
2. การใช%ความรู%แก%ไขป9ญหาและพัฒนาการผลิตให%เกิดประสิทธิภาพ
3. ตอยอดความรู%โดยการเปJนวิทยากรถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู%แกผู%ที่สนใจ
4. การผลิตที่คํานึงถึงสิ่งแวดล%อม ระบบนิเวศน4ในแปลงเกษตร
7.แนวคิดในการทํางาน
ต%องคิดกอน คือ คิดวางแผนอยางรอบคอบ มีเหตุผล
แล%วคอยทํา คือ การลงมือทําตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อนํา คือ เปJนผู%นําที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย4สุจริตมีวินัย เสียสละ
การเปลี่ยนแปลง คือ เปลี่ยนแปลงตัวเอง/ครอบครัว/ชุมชน สูความสุขที่ยั่งยืน
8.หลักคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร
การประกอบอาชีพการเกษตรบนฐานความรู% ทั้งการค%นคว%า แลกเปลี่ยน ประยุกต4ใช%ความรู%
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.ที่มาของขอมูล (ผูถอดองคความรู)
ชื่อ นายสมยศ แสงวงค4 ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สํานักงานเกษตรอําเภอป0าติ้ว จังหวัดยโสธร

ภาพการเยี่ยมชมกิจกรรมของเจาหนาที่จากสํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

ภาพการเยี่ยมชมกิจกรรมของจางงาน โครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม

ภาพการเยี่ยมชมกิจกรรมของคณะกรรมการ ศพก.และแปลงใหญ อําเภอปHาติ้ว จังหวัดยโสธร

