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ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
เกลือ 1 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทุง้ชาวนาเกลือเร่งข้ึนทะเบียน เพื่อรับ

สิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
เสียงประชาชนออนไลน์ 

ป้องกนั/อารักขาพืช 2 แนะปราบ‘เพล้ียจกัจัน่มะม่วง’ใหช้ะงดั แนวหนา้ออนไลน์ 
ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ภยัแลง้ 3 ร่วมดว้ยช่วยกนั! เกษตรกร'พิจิตร' เก็บฟางไวใ้ชแ้ทนการเผา-แถมสู้
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ส่งเสริมการปลูกพืช 4 เตรียมข้ึนทะเบียนขนุนแปลงใหญ่หนองเหียง เป็นขนุน GI  PDS NEWS 
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6 ส านกังานเกษตรจงัหวดัภูเก็ต เตรียมผลกัดนัแตงโมไมข้าว สู่พืช

เศรษฐกิจของจงัหวดัภูเก็ต 
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กรมส่งเสริมการเกษตร กระทุ้งชาวนาเกลือเร่งขึน้ทะเบียน เพ่ือรับสิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
 

 
 

กรมส่งเสริมการเกษตรรุกแกปั้ญหาชาวนาเกลือ กระทุง้เกษตรกรเร่งข้ึนทะเบียน เพื่อเป็นขอ้มูลในการวางแผน
ขบัเคล่ือนพฒันา ส่งเสริมและแกไ้ขปัญหาเกลือทะเลอยา่งครบวงจร ดนันาเกลือทะเลสู่อาชีพเขม้แขง็ เผยล่าสุดมีเกษตรกรข้ึน
ทะเบียนแลว้ 535 ครัวเรือนคิดเป็นพื้นท่ี 2 หม่ืนไร่ 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ เพื่อส่งเสริมและผลกัดนันาเกลือทะเลสู่อาชีพท่ี
มัน่คงและเขม้แขง็อีกอาชีพหน่ึงของเกษตรไทย ขณะน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ร่งด าเนินการประชาสัมพนัธ์ใหเ้กษตรกร
นาเหลือทะเลข้ึนทะเบียนเกษตรกรใหค้รอบคลุมทุกครัวเรือนและทุกจงัหวดัมากข้ึนในพื้นท่ี7 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเพชรบุรี 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จนัทบุรี และปัตตานี ปัจจุบนัพบวา่มีเกษตรกรมาข้ึนทะเบียนเพียงจ านวน 535 
ครัวเรือน คิดเป็นพื้นท่ี 21,527.10 ไร่เท่านั้น ดงันั้นจึงขอใหเ้กษตรกรผูท้  านาเกลือรีบมาข้ึนทะเบียนเกษตรกร ณ ส านกังาน
เกษตรอ าเภอ/จงัหวดั ณ ท่ีตั้งแปลงเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ และใหค้ณะกรรมการพฒันาเกลือทะเลสามารถส่งเสริม
และแกไ้ขปัญหาเกลือทะเลไดอ้ยา่งครบวงจร เพื่อเดินหนา้ในการสร้างความเขม้แขง็ใหเ้กษตรกรชาวนาเกลืออยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
“ส าหรับประโยชน์ของการข้ึนทะเบียนเกษตรกรทั้งอาชีพนาเกลือทะเลและอาชีพอ่ืนๆ คือจะท าใหภ้าครัฐสามารถน าขอ้มูลมา
ใชใ้นการส่งเสริม สนบัสนุน ช่วยเหลือ วางแผนการบริหารจดัการสินคา้ใหก้บัเกษตรกรผูท้  านาเกลือและอาชีพต่างๆไดอ้ยา่ง
เป็นระบบมากยิง่ข้ึน ซ่ึงหากท่านไม่ข้ึนทะเบียนท่านและครอบครัวก็จะตกส ารวจในการไดรั้บความช่วยเหลือทั้งดา้นยกระดบั
คุณภาพผลผลิต การยกระดบัราคาและการช่วยเหลือดา้นการตลาดในอนาคต” นายเขม้แขง็ กล่าว 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวดว้ยวา่ ปัจจุบนัเกษตรกรนาเกลือทะเลประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต ่าอยา่ง
ต่อเน่ือง เน่ืองจากมีการน าเขา้เกลือทะเลจากต่างประเทศจ านวนมาก อีกทั้งมีปัญหาอีกหลายดา้นท่ีจะตอ้งเร่งแกไ้ข อาทิ 
ปัญหาประสบจากภยัธรรมชาติ ปัญหาตน้ทุนและค่าเช่าท่ีนาในการผลิตและค่าแรงค่อนขา้งสูง ประกอบกบัสภาพอากาศไม่
เอ้ืออ านวยและการรวมกลุ่มของเกษตรยงัไม่ค่อยเขม้แขง็ รายไดไ้ม่เพียงพอ แต่หากเกษตรกรมาข้ึนทะเบียน ภาครัฐจะไดน้ า



ขอ้มูลมาวางแผนแกไ้ขปัญหาเกลือราคาตกต ่าและพฒันาเกลือทะเลไทยอยา่งเป็นระบบครบวงจร รวมทั้งยกระดบัเกลือทะเล
ไทยใหมี้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ สร้างมูลค่าในตลาดเพิ่มมากข้ึน 
 ส าหรับแนวทางแกปั้ญหาล่าสุด นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการพฒันาเกลือทะเลไทยได ้ประชุมคณะกรรมการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมก าหนดแนวทางใน
การแกไ้ขปัญหาเกลือทะเลไทย เบ้ืองตน้ไดเ้ห็นชอบโครงการสินเช่ือชะลอการขายเกลือทะเล ปีการผลิต 2561/62 – 2562/63 
เพื่อเสนอต่อ ค.ร.ม. ต่อไป รวมทั้งมีแผนส่งเสริมการท านาเหลือทะเลรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ ซ่ึงจาการส ารวจความตอ้งการ
ใชเ้กลือตามนโยบายตลาดน าการผลิต พบวา่ ปริมาณการใชเ้กลือในประเทศมีประมาณปีละ 900,000 ตนั โดยใชใ้นกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารส าเร็จรูป (รวมเพื่อการส่งออก) 450,000 ตนัต่อปี อุตสาหกรรมผลิตน ้าปลา 430,000 ตนัต่อปี 
อุตสาหกรรมผลิตซอสปรุงรสและผกัผลไมด้องในน ้าเกลือ รวมถึงอาหารทะเลในน ้าเกลือ 20,000 ตนั ซ่ึงส่วนใหญ่ใชเ้กลือ
สินเธาวท่ี์ผลิตไดม้าตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานอาหาร โดยแนวทางแกปั้ญหาดงักล่าวกระทรวงเกษตรฯไดบู้รการ
ความร่วมมือกบักรมส่งเสริมสหกรณ์ในการเป็นหน่วยงานหลกัในการบริหารจดัการดา้นการตลาดน าการผลิตเกลือทะเล เพื่อ
แกปั้ญหาราคาเกลือทะเลตกต ่า ช่วยเหลือใหช้าวนาเกลือใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน พน้ภาวะหน้ีสิน และท านาเกลือทะเลเป็นอาชีพท่ี
สร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจของเกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนะปราบ‘เพลีย้จักจั่นมะม่วง’ให้ชะงัด 

ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ ในระยะน้ีเป็นช่วงท่ีมะม่วงเร่ิมออกดอก กรมส่งเสริมการเกษตรขอเตือนให้เกษตรกรชาวสวน
มะม่วงเฝ้าระวงัเพล้ียจกัจัน่ ซ่ึงระยะท่ีท าความเสียหายมากท่ีสุดคือ ระยะท่ีมะม่วงก าลงัออกดอกโดยดูดน ้าเล้ียงจากช่อดอกท า
ใหแ้หง้ดอกร่วง ติดผลนอ้ยหรือไม่ติดเลย ระหวา่งท่ีเพล้ียจกัจัน่ดูดกินน ้าเล้ียงจะถ่ายมูลมีลกัษณะเป็นน ้าหวานเหนียวๆ 
ติดตามใบช่อดอก ผล ท าใหใ้บมะม่วงเปียกต่อมาจะเกิดราด าปกคลุม ถา้เกิดมีราด าปกคลุมมาก มีผลต่อการสังเคราะห์แสงของ
มะม่วงได ้

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าววา่ ขอแนะน าเกษตรกรชาวสวนมะม่วง ช่วงท่ีมะม่วง
ก าลงัออกดอก ใหห้มัน่ส ารวจสวนมะม่วงอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละคร้ัง หากพบแมลง 
ขนาดเล็กคลา้ยจกัจัน่ กระโดดไป-มา เวลาเดินเขา้ใกลต้น้มะม่วง หรือพบน ้าเหนียวๆ คลา้ยน ้าหวานติดตามใบช่อดอก ผล 
และมีราด าข้ึนปกคลุม สามารถจดัการเบ้ืองตน้ โดยระยะท่ีดอกมะม่วงก าลงับาน การฉีดพน่น ้าเปล่าตอนเชา้จะช่วยใหก้ารติด
มะม่วงดีข้ึน และยงัช่วยลดปัญหาช่อดอกและใบด าจากราด าดว้ย ใชก้บัดกัแสงไฟดกั จบัตวัเตม็วยัเพล้ียจกัจัน่มะม่วงท่ีบินมา
เล่นไฟ เพื่อช่วยลดความความเสียหายนอกจากน้ี เกษตรกรควรตดัแต่งก่ิงทรงพุม่ตน้มะม่วง หลงัเก็บเก่ียวใหโ้ปร่งอยูเ่สมอ 
ช่วยลดท่ีหลบซ่อนการแพร่ขยายพนัธ์ุของเพล้ียจกัจัน่มะม่วงได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ร่วมด้วยช่วยกนั! เกษตรกร'พจิิตร' เกบ็ฟางไว้ใช้แทนการเผา-แถมสู้ภัยแล้ง 

เกษตรกรจงัหวดัพิจิตร ท าการเก็บฟางหลงัเก็บเก่ียว น าไปเป็นอาหารใหก้บัสัตวเ์ล้ียงในช่วงหนา้แลง้ งดการเผาท าให้
เกิดหมอกควนั 

29 มกราคม 2563 ผูส่ื้อข่าวรายงานจากจงัหวดัพิจิตร วา่ สถานการณ์ภยัแลง้ แหล่งน ้าแหง้ขอดลงในหลายพื้นท่ี ส่งผล
กระทบกบัการท าการเกษตรแลว้ ยงัส่งผลกระทบกบัเกษตรกรท่ีเล้ียงสัตว ์ท่ีบรรดาแหล่งอาหารโดยเฉพาะหญา้สดไดล้ด
จ านวนลง ท าใหเ้กษตรกร ต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม จงัหวดัพิจิตร ต่างน าเอาอุปกรณ์ ท าการเก็บฟางขา้ว หลงัจากท่ีท า
การเก็บเก่ียวขา้ว โดยน าฟางท่ีไดน้ าใส่รถเพื่อน าไปเป็นอาหารใหส้ าหรับววัท่ีเล้ียงไว ้เน่ืองจากแหล่งอาหารโดยเฉพาะหญา้ 
ไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้ ท าใหแ้หล่งอาหารจึงลดลง เกษตรกรจึงตอ้งท าการเก็บฟางในแปลงนาเพื่อไวเ้ป็นอาหาร แทน
การเผา ท าใหเ้กิดหมอกควนัท่ีส่งผลกระทบกบัสภาพอากาศ 

โดยนางปราณี บวัเกิด เกษตรกรหมู่ท่ี 5 ต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม จงัหวดัพิจิตร กล่าววา่ "ในช่วงสถานการณ์
ภยัแลง้ ส่งผลท าใหห้ญา้ซ่ึงเป็นแหล่งอาหารของววั ลดนอ้ยลง จึงตอ้งออกมาท าการเก็บฟางขา้ว หลงัชาวนาเก็บเก่ียว เพื่อ
ส ารองเป็นอาหารใหก้บัววัท่ีเล้ียงไว ้กวา่ 30 ตวั โดยการเก็บฟางขา้ว ส่งผลดี เป็นอาหารท่ีส าคญักบัสัตวเ์ล้ียง รวมถึงงดการเผา
ฟางขา้วท่ีท าใหเ้กิดหมอกควนัท่ีทางหน่วยราชการและผูน้ าหมู่บา้นไดร้ณรงคง์ดการเผาท่ีจะส่งผลใหเ้กิดหมอกควนั 
 ส าหรับการเก็บฟางในนาขา้ว จะไดป้ระโยชน์ในการรักษาผลผลิตไม่ใหไ้ดรั้บความเสียหายจากผลกระทบของภยั
แลง้ท่ีรุนแรงในพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตรแลว้ การน าฟางในนาขา้วยงัเป็นผลดีในการลดภาวะโลกร้อน เน่ืองจากฟางในนาขา้วมาใช้
จะลดปริมาณฟางขา้วในนาขา้ว เป็นการลด การเผาตอซงัซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการเพิ่มหมอกควนัและมลพิษจากการเผาตอ
ซางขา้วอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อลดตน้ทุนและ
เพิ่มผลผลิต โดยเร่ิมด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบนัมีสินคา้เกษตรแปลงใหญ่เพิ่มข้ึนกวา่ 70 ชนิด ซ่ึงท่ีผา่นมาพิสูจน์ให้
เห็นแลว้วา่ เกษตรแปลงใหญ่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่เกษตรกร ช่วยลดตน้ทุน เพิ่มผลผลิต และพฒันาคุณภาพสินคา้
เกษตรไดจ้ริง 

ส าหรับพื้นท่ี 9 จงัหวดัภาคตะวนัออก นายด ารงฤทธ์ิ หลอดค า ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 
3 จงัหวดัระยอง ( สสก.3 ) เปิดเผยวา่ท่ีผา่นมาทุกแปลงมีการพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรม เกษตรกรรู้วา่ตลาดตอ้งการสินคา้
ประเภทไหน คุณภาพเป็นอยา่งไร รู้จกัการใชข้อ้มูลเพื่อน าไปวเิคราะห์และวางแผนการผลิตร่วมกนัซ่ึงเป็นไปตามหลกัการ
ของการตลาดน าการผลิต อยา่งเช่นท่ีอ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี มีเกษตรกรปลูกขนุนในพื้นท่ีเกือบทุกต าบล  และปลูก
มากในพื้นท่ีต าบลหนองเหียง สามารถส่งจ าหน่ายเป็นรายไดห้ลกัและรายไดเ้สริมเป็นอยา่งดี ท่ีส าคญัเป็นขนุนคุณภาพตั้งแต่
ขนาด ปริมาณ เน้ือผวิ และรสชาติเป็นท่ียอมรับของตลาด เกษตรกรมีการจดัการ 

ดา้นการตลาดอยา่งเด่นชดั ผลผลิตส่วนใหญ่ส่งออกต่างประเทศทั้งในรูปแบบผลสดและแบบแกะเน้ือแช่แขง็ ส่วน
ผลอ่อนขนาดเล็กท่ีไม่ไดคุ้ณภาพจะน ามาแปรรูป ผลสุกน ามาแปรรูป อาทิ ขนุนลอยแกว้ ขนุนเช่ือมอบแหง้ แยมขนุน ซ่ึง
ไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคอยา่งมาก 

“สสก.3 จงัหวดัระยองจึงส่งเสริมใหมี้การจดัตั้งกลุ่มข้ึนมา เพื่อการพฒันาและส่งเสริมในดา้นต่างๆ จากหน่วยงาน
ภาครัฐในรูปแบบกลุ่ม “ขนุนแปลงใหญ่ต าบลหนองเหียง” อ าเภอพนสันิคม  มีการถ่ายทอดความรู้ใหก้บัเกษตรกรท่ีปลูกขนุน
ดว้ยกนั ผา่นศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) จ านวน 74 ราย พื้นท่ี 749 ไร่ และใหผ้ลผลิต 674 



ไร่ โดยมีนายสมจิตร พรมมะเสน เป็นประธาน โดยกลุ่มจะเป็นศูนยก์ลางของชาวสวน 
ในดา้นการผลิตและการตลาด รวมทั้งเป็นจุดสาธิตเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตขนุน มีการถ่ายทอดความรู้ดา้นการผลิต
ขนุนคุณภาพเพื่อการส่งออก มีการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ การจดัการระบบน ้า และการบริหารจดัการในระบบ GAP เป็นตน้ มี
การด าเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ีในระดบัต าบล อ าเภอ จงัหวดัและเขต ตลอดจน
จากหน่วยงานภาคีต่างๆ “นายด ารงฤทธ์ิ หลอดค า กล่าว   
 ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง เปิดเผยเพิ่มเติมวา่ ต าบลหนองเหียงจะปลูก
ขนุนพนัธ์ุทองประเสริฐ   ซ่ึงมีลกัษณะพิเศษสามารถน าผลเล็กๆ ไปแปรรูปได ้ในการดูแลแปลงปลูก เกษตรกรจะเก็บผล
ขนาดเล็กน ้าหนกัไม่เกินหน่ึงกิโลกรัมเอาไปประกอบอาหาร เช่น แกงขนุน ซุปขนุน หากน าไปผลิตเพื่ออุตสาหกรรมก็จะใช้
ลูกท่ีใหญ่ข้ึนผลิตขนุนกระป๋องเพื่อน าไปประกอบอาหารใชแ้ทนเน้ือสัตว ์ ซ่ึงตลาดจะอยูท่ี่ยโุรป  ส่วนท่ีเอาไปเป็นผลไมคื้อ
กินสุกนั้น เกษตรกรจะเล้ียงไวก่ิ้งละหน่ึงลูกและทุกก่ิงของ 1 ตน้ลูกท่ีเก็บไวจ้ะมีขนาดท่ีพอดีกนั ส่วนผลขนาดอ่ืนๆ ท่ีตดัแต่ง
ก็เอาไปขายส าหรับแปรรูป นอกจากน้ีจะปลูกและบ ารุงรักษาตามมาตรฐาน GAP ทุกแปลง  และขณะน้ีส่วนราชการท่ี
เก่ียวขอ้งก าลงัด าเนินการเพื่อประกาศเป็นขนุน GI หนองเหียง ซ่ึงอยูใ่นขั้นตอนของการรวบรวมขอ้มูลการศึกษารายละเอียด
เพื่อเป็นส่งบ่งช้ีวา่พื้นท่ีหนองเหียงกบัขนุนทองประเสริฐนั้นมีความแตกต่างจากขนุนท่ีปลูกในพื้นท่ีอ่ืนๆ ของประเทศไทย
อยา่งไร 

ทางดา้นนายภูวเดช    จินาเคียน    เกษตรกร หมู่ท่ี  7 ต.หนองเหียง อ. พนสันิคม  จ.ชลบุรี  สมาชิกแปลงใหญ่ขนุน
หนองเหียน เผยวา่ ก่อนท่ีจะมาปลูกขนุนท างานบริษทัเอกชนเป็นผูจ้ดัการโรงงานพลาสติกบริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี 
จนอายปุระมาณ 49 ปีก็ออกมาปลูกขนุนและสมคัรเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ขนุนหนองเหียง  ดูแลแปลงดว้ยตวัเองมีการพฒันา
เร่ืองระบบน ้าในแปลงปลูกโดยใชก้ารตรวจวกัความช้ืนในแปลงปลูกมาเป็นตวัก าหนดจ านวนคร้ังและปริมาณน ้าในการให้
น ้าแปลงปลูกทั้ง 4 ไร่ 

โดยปลูกประมาณ 160 ตน้ไดผ้ลผลิตประมาณ 5 ตนัต่อไร่ ขณะท่ีปลูกในพื้นท่ีอ่ืนๆ จะไดป้ระมาณ 3 ตนัถึง 4 ตนัต่อ
ไร่เท่านั้น ปี 2562 ท่ีผา่นมาราคาขนุนดีอยูท่ี่ 37 บาทต่อกิโลกรัม    การเป็นสมาชิกแปลงใหญ่จะเป็นผลดีต่อเกษตรกรมาก 
เพราะสามารถไดรั้บการสนบัสนุนจากส่วนงานภาครัฐในหลายดา้นทั้งทางดา้นวิชาการการเพาะปลูกท่ีถูกหลกัวชิาการไป
จนถึงการไดรั้บช่วงสนบัสนุนดา้นเคร่ืองจกัรกลการเกษตรและเร่ืองของการตลาด และมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่ง
กนัของเกษตรกรท่ีปลูกขนุนดว้ยกนั 

“ท่ีผา่นมาทางส านกังานเกษตรอ าเภอพนสันิคม ส านกังานเกษตรจงัหวดัชลบุรีและส านกังานส่งเสริมและพฒันาการ
เกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการตลาดและการแปรรูปเขา้มาใหก้ารสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง
ท าใหมี้ช่องทางในการท าการผลิตท่ีสามารถลดตน้ทุนไดรั้บผลผลิตท่ีดี และมีตลาดรองรับท่ีแน่นอน ผลผลิตท่ีตกเกรดก็น ามา
แปรูปขาย ตอนน้ีก าลงัจะไดรั้บ GI ก็จะท าใหข้นุนแปลงใหญ่หนองเหียนมีช่องทางดา้นการตลาดมากข้ึน ซ่ึงจะช่วยเกษตรกร
ท่ีปลูกขนุนของพื้นท่ีมีรายไดอ้ยา่งมัน่คงสืบเน่ืองยาวนาน ”นายภูวเดช    จินาเคียน  กล่าว 
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