
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ไม้ผล 

 
1. เกษตรฯ ชูแผนจัดการไผลปี 2563 มุ่งเป้าเกษตรกรขายได้ไม่ต่ำกว่า 
ทุนบวกกำไร 30% 

เกษตรสาระดีดอทคอม 

2. เกษตรฯ กำหนดแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2563 ข้อมูลการ
ผลิตต้องชัด เชื่อมโยงกับตลาดได้อย่างเหมาะสม มุ่งเป้าเกษตรกรขายได้ไม่
ต่ำกว่าทุนพร้อมบวกกำไรเพิ่ม 30% 

Thailand Plus 

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดแนวทางการ 
บริหารจัดการผลไม้ ปี 2563 ข้อมูลการผลิตต้องชัด 
เชื่อมโยงกับตลาดได้อย่างเหมาะสม มุ่งเป้าเกษตรกร 
ขายได้ไม่ต่ำกว่าทุนพร้อมบวกกำไรเพ่ิม 30% 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

4. เปิดแผนจัดการผลไม้ ปี 2563 ห่วงทุเรียนส่งจีนมีผลกระทบจากไวรัส
โคโรนา 

เกษตรก้าวไกล 

5. Fruit board sets new guidelines for efficiency THE NATION THAILAND 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

Field Day 6. เลย-เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ www.timenews2017.net 
หยุดการเผา 7. เกษตรจังหวัดนครพนม รณรงค์หยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร ลด PM 

สร้างมูลค่าเพ่ิม นำฟางข้าวผลิตปุยหมักและเห็ดฟางในตะกร้า 
Talknewsonline.com 

Field Day 8. เกษตรเลย จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day เริ่มต้นฤดูกาลผลิต 
แก่เกษตรกร อำเภอด่านซ้าย 

สำนักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ 

หยุดการเผา 9. กำแพงเพชร-เกษตรจังหวัดกำแพงเพชรจัดงานวันรณรงค์การใช้ 
เทคโนโลยีหยุดการเผาในไร่อ้อย ปี 2563 (มีคลิป) 

Vsport newsonline 

พืชตระกูลถั่ว 10. น่าน..งานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว
ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 

นสพ.ข่าวข้าราชการ 

ภัยแล้ง 11. จ.นครพนม มอบเงินช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย
แล้ง 

77 ข่าวเด็ด 

อ่ืน  ๆ
อ้อยคั้นน้ำ 12. ล้มต้นยางหันปลูก'อ้อยคั้นน้ำ สร้างรายได้ต่อไร่นับแสนบาท ไทยโพสต์ 

วิสาหกิจชุมชน 
สับปะรด 

38. ชวูิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโป่งกระทิงดันสับปะรดขึ้นห้างโมเดิร์นเทรด เดลินิวส์ 

 

 

 

 



 

วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก 
นายเฉลมิชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหาร
จัดการผลไม้ (Fruit Board) ครั้งท่ี 1/2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134-135 ช้ัน 3 โดยมีนาย
เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ นายทวี มาสขาว 
รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร เข้าร่วมประชุมด้วย มีหน้าที่กำหนดแนวทางบริหารจดัการผลไม้ เพือ่ให้จังหวัดใช้เป็น
แนวทางพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ทั้งระบบ กำกับ ดแูล แก้ไขปัญหาผลผลิตตามฤดูกาล พร้อมตดิตามการดำเนินงานของ
หน่วยปฏิบัติในพ้ืนท่ีตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางบริหารจดัการผลไม้ ปี 2563 ซึ่งจะต้องมีข้อมูลของผลผลิตที่ชัดเจน เชื่อมโยงกับตลาดผูซ้ื้อให้
ได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการเพื่อแก้ปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวดั 
(คพจ.) ให้จังหวัดบริหารจดัการผลไม้แบบเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง มีแนวทางการทำงาน คือ 1. การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 
เน้นจัดทำแผนบริหารจัดการผลไมใ้นพื้นที่ ทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผลไม้ทั้งในและนอก
ฤดู การส่งเสริมมาตรฐาน GAP การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านไม้ผล ตั้งแต่ก่อนเก็บเกี่ยว 
ระยะเก็บเกี่ยว และหลังเก็บเกี่ยว 2. การบริหารหารจดัการเชิงปรมิาณ ปรับสมดลุข้อมลูของอุปสงค์และอุปทาน โดยเฉพาะ
ในช่วงที่ผลผลิตออกมาก ซึ่งมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม ราคามาตรฐานเกษตรกรขายได้ไม่ต่ำ
กว่า ต้นทุน+กำไร 30% มาตรการจะจดัทำเป็นแผนบริหารจัดการเชิงรุก มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบด้านการ
ผลิตใหไ้ด้คณุภาพมาตรฐาน GAP, มกษ. สถานประกอบการ (ล้ง) ผา่นการรับรอง GMP และกระทรวงพาณิชย์รับผดิชอบด้าน
การตลาด การกระจายผลผลิตออกนอกพ้ืนท่ีให้มีความคล่องตัว การผลักดันการส่งออก การเปิดตลาดต่างประเทศแห่งใหม่ 
เช่น อินเดีย ส่งเสริมการจำหน่ายผลผลติผ่านช่องทางสมัยใหม่ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 3. การบริหารจัดการผลผลิตส่วนเกิน 
ทั้งกลไกปกติ และมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกดิผลผลิตส่วนเกนิในช่วง peak โดยเฉพาะทุเรยีนต้องเตรียมแผนรองรับ
การส่งออกไปจีน ซึ่งเกดิปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา จะต้องวางแผนการกระจายผลผลติทั้งในและต่างประเทศ 
การเพิ่มมลูค่าผลผลติ เช่น การแปรรูป การแช่แข็ง รวมถึงประชาสัมพันธ์กระตุ้นการบริโภคในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ จนสิ้นสุด
ฤดูกาล 



นอกจากน้ันท่ีประชุมยังได้มีการรายงานคาดการณ์ข้อมลูไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ ปี 2563 ณ วันท่ี 24 ม.ค.63 ดังนี้ ลำไย
ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ มผีลผลิตรวม 699,815 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 74,48979,436 ตัน หรือร้อยละ 
13.75 12.80 โดยแยกเป็นลำไยในฤดู 439,850 ตัน ลำไยนอกฤดู 259,965 ตัน ผลผลิตออกสูต่ลาดมากสดุในเดือน 
ส.ค. ส่วนลิ้นจี่มผีลผลติรวม 33,873 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 11,783 ตัน หรือร้อยละ 53.34 ผลผลิตออกสู่
ตลาดมากสดุในเดือน พ.ค. สำหรบัการคาดการณ์ข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปี 63 (ทุเรียน มังคุด เงาะ และ
ลองกอง) ผลผลติทุเรยีนรวม 599,708 ตันเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 104,165 ตัน หรือ ร้อยละ 21.02 ผลผลติมังคุด
รวม 204,745 ตัน เพิ่มขึ้น 25,135 ตัน หรือร้อยละ 13.99 ผลผลิตเงาะรวม 224,390 ตัน เพิ่มขึ้น 33,301 ตัน หรือ
ร้อยละ 17.43 และผลผลิตลองกองรวม 24,173 เพิ่มขึ้น 3,880 ตัน หรือร้อยละ 19.12 โดยทุเรยีนจะออกมากช่วงเดือน 
เม.ย. ต่อเนื่องถึง พ.ค.63 ซึ่งจะมผีลผลติเพิ่มขึ้นทุกชนิด เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยและราคาด ีจูงใจให้เกษตรกรดูแล
รักษาดีขึ้น 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ยังได้เตรียมการจดัทำแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2564 – 2570 เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 – 2570) มีสาระสำคญัของ (ร่าง) แผนปฏิบัติ
การฯ พ.ศ. 2565 – 2570 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการผลไม้ใน
การผลิตและยกระดับมาตรฐานสนิค้าไมผ้ล ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดไม้ผลด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 สรา้งความเข้มแข็งและความเสมอภาคให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรไมผ้ล และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรพัยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อมในการผลิตผลไม้ครบวงจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรฯ ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรผลไม้ ปี 2563 ข้อมูลกำรผลติต้องชัด 
เช่ือมโยงกบัตลำดได้อย่ำงเหมำะสม มุ่งเป้ำเกษตรกรขำยได้ไม่ต ่ำกว่ำทุนพร้อมบวกก ำไร
เพิม่ 30%  

 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปดิเผยภายหลังได้รับมอบหมายจาก นายเฉลิม
ชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบรหิารจดัการ
ผลไม้ (Fruit Board) ครั้งท่ี 1/2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134-135 

โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ นายทวี 
มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร เข้าร่วมประชุมด้วย ว่าท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางบริหารจดัการผลไม้ ปี 
2563 

โดยมุ่งเน้นว่าจะต้องมีข้อมลูการผลิตที่ชัดเจน เพื่อเช่ือมโยงกับตลาดผู้ซื้อได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้จังหวัดสามารถบรหิาร
จัดการผลไม้แบบเบ็ดเสร็จด้วยตัวเอง มีหลักการทำงาน คือ 1) การบริหารจดัการเชิงคุณภาพ โดยจดัทำแผนบริหารจัดการ
ผลไม้ในพ้ืนท่ี ซึ่งมีคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) เป็นแกน
หลัก ทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาคณุภาพผลไม้ทั้งในและนอกฤดู การส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน 
GAP และการส่งเสรมิและพัฒนาการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านไมผ้ล และ 2) การบริหารจดัการเชิงปริมาณ ปรับ
สมดลุข้อมูลของอุปสงค์และอุปทาน โดยกระทรวงเกษตรฯ ช้ีเป้าการผลิตให้ชัดเจน โดยจดัทำข้อมูลประมาณการผลผลิต 
(Supply) ส่วนกระทรวงพาณิชยเ์ช่ือมโยงและหาตลาดรองรับผลผลติ โดยจดัทำข้อมูลความต้องการทางการตลาด (Demand) 
ตลอดจน คพจ. ปรับสมดลุข้อมูลของอุปทานและอุปสงค์และจัดเตรียมแผนเผชิญเหตรุองรับปรมิาณผลผลติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงที่ผลผลิตออกมาก ซึ่งมุ่งหวังให้เกษตรกรยังสามารถขายผลผลิตได้ในราคาทีเ่ป็นธรรม มีราคามาตรฐานท่ีเกษตรกรขาย
ได้ไม่ต่ำกว่า ต้นทุน + กำไร 30% มาตรการจะจดัทำเป็นแผนบริหารจัดการเชิงรุก มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบ
ด้านการผลติให้ไดคุ้ณภาพมาตรฐาน GAP, มกษ. สถานประกอบการ (ล้ง) ผ่านการรับรอง GMP และกระทรวงพาณิชย์



รับผิดชอบดา้นการตลาด การกระจายผลผลิตออกนอกพ้ืนท่ีให้มีความคล่องตัว การผลักดันการส่งออก การเปิดตลาด
ต่างประเทศแห่งใหม่ เช่น อินเดีย ส่งเสริมการจำหน่ายผลผลติผา่นช่องทางสมัยใหม่ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 3. การบริหาร
จัดการผลผลติส่วนเกิน ท้ังกลไกปกติ และมีการจัดทำแผนเผชิญเหตกุรณีเกดิผลผลิตส่วนเกินในช่วง peak โดยเฉพาะทุเรยีน
ต้องเตรียมแผนรองรับการส่งออกไปจีน ซึ่งเกิดปญัหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา จะต้องวางแผนการกระจายผลผลิต
ทั้งในและต่างประเทศ การเพิ่มมูลค่าผลผลติ เช่น การแปรรูป การแช่แข็ง รวมถึงประชาสัมพันธ์กระตุน้การบริโภคในแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ จนสิ้นสดุฤดูกาล 

นายอลงกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่ีประชุมยังได้รายงานคาดการณ์ข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ ปี 2563 ณ วันที่ 24 ม.ค. 
2563 ดังนี้ ลำไยในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือ มผีลผลิตรวม 699,815 ตัน โดยแยกเป็นลำไยในฤดู 439,850 ตัน ลำไย
นอกฤดู 259,965 ตัน ผลผลิตออกสู่ตลาดมากสุดในเดือน ส.ค. สว่นลิ้นจี่มผีลผลติรวม 33,873 ตนั เพิ่มขึ้นจากปี 2562 
จำนวน 11,783  ตัน หรือร้อยละ 53.34 ผลผลิตออกสูต่ลาดมากสุดในเดือน พ.ค. สำหรับการคาดการณ์ข้อมูลไมผ้ล
เศรษฐกิจภาคตะวันออก ปี 2563 (ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง) ผลผลติทุเรยีนรวม 599,708 ตันเพิ่มขึ้นจากปี 2562 
จำนวน 104,165 ตัน หรือ ร้อยละ 21.02 ผลผลติมังคุดรวม 204,745 ตัน เพิ่มขึ้น 25,135 ตัน หรือร้อยละ 13.99 
ผลผลติเงาะรวม 224,390 ตัน เพิ่มขึ้น 33,301 ตัน หรือร้อยละ 17.43 และผลผลติลองกองรวม 24,173 เพิ่มขึ้น 
3,880 ตัน หรือร้อยละ 19.12 โดยทุเรียนจะออกมากช่วงเดือน เม.ย.ต่อเนื่องถึงเดือน พ.ค.2563 ซึ่งผลผลิตจะเพิ่มขึ้นทุก
ชนิด เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยและราคาดี จูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาดีขึ้น 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เตรียมการจดัทำแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2564 – 2570 
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 – 2570) มสีาระสำคัญของ (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2565 – 2570 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิม่ประสทิธิภาพระบบบริหาร
จัดการผลไม้ในการผลติและยกระดับมาตรฐานสินค้าไม้ผล ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การตลาดไม้ผลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งและความเสมอภาคให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรไมผ้ล และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตผลไม้
ครบวงจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปดิเผยภายหลังได้รับมอบหมายจาก นายเฉลิม
ชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบรหิารจดัการ
ผลไม้ (Fruit Board) ครั้งท่ี 1/2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134-135 โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรม
ดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมด้วย ว่าที่ประชุมไดม้ีมตเิห็นชอบแนวทางบริหารจัดการผลไม้ ปี 2563 โดยมุ่งเน้นว่า
จะต้องมีข้อมูลการผลิตที่ชัดเจน เพื่อเชื่อมโยงกับตลาดผู้ซื้อได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้จังหวัดสามารถบริหารจดัการผลไม้แบบ
เบ็ดเสร็จด้วยตัวเอง 

มีหลักการทำงาน คือ 1. การบรหิารจัดการเชิงคุณภาพ โดยจดัทำแผนบริหารจัดการผลไม้ในพ้ืนท่ี ซึ่งมีคณะกรรมการเพื่อ
แก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลติผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) เป็นแกนหลัก ท้ังการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีการพัฒนาคณุภาพผลไม้ทั้งในและนอกฤดู การส่งเสรมิการผลิตตามมาตรฐาน GAP และการส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตตามมาตรฐานสินคา้เกษตรด้านไม้ผล และ 2. การบริหารจัดการเชิงปริมาณ ปรับสมดลุข้อมูลของอุปสงค์และอุปทาน โดย
กระทรวงเกษตรฯ ช้ีเป้าการผลิตให้ชัดเจน โดยจัดทำข้อมลูประมาณการผลผลติ (Supply) ส่วนกระทรวงพาณิชย์เชื่อมโยงและ
หาตลาดรองรับผลผลติ โดยจัดทำข้อมูลความต้องการทางการตลาด (Demand) ตลอดจน คพจ. ปรบัสมดลุข้อมูลของอุปทาน
และอุปสงค์และจดัเตรียมแผนเผชิญเหตรุองรับปรมิาณผลผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผลผลติออกมาก ซึ่งมุ่งหวังให้
เกษตรกรยังสามารถขายผลผลติได้ในราคาที่เป็นธรรม มรีาคามาตรฐานท่ีเกษตรกรขายได้ไมต่่ำกว่า ตน้ทุน + กำไร 30% 
มาตรการจะจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการเชิงรุก มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบด้านการผลติให้ได้คณุภาพ
มาตรฐาน GAP, มกษ. สถานประกอบการ (ล้ง) ผ่านการรับรอง GMP และกระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบด้านการตลาด การ
กระจายผลผลติออกนอกพ้ืนท่ีให้มีความคล่องตัว การผลักดันการส่งออก การเปิดตลาดต่างประเทศแห่งใหม่ เช่น อินเดีย 
ส่งเสริมการจำหน่ายผลผลติผา่นช่องทางสมัยใหม่ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 3. การบริหารจัดการผลผลิตส่วนเกิน ท้ังกลไกปกติ 
และมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดผลผลติส่วนเกินในช่วง peak โดยเฉพาะทุเรียนต้องเตรยีมแผนรองรับการส่งออกไปจีน 



ซึ่งเกิดปัญหาการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา จะต้องวางแผนการกระจายผลผลิตทั้งในและต่างประเทศ การเพิ่มมลูค่า
ผลผลติ เช่น การแปรรูป การแช่แข็ง รวมถึงประชาสัมพันธ์กระตุ้นการบริโภคในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ จนสิ้นสดุฤดูกาล 

นายอลงกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่ีประชุมยังได้รายงานคาดการณ์ข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ ปี 2563 ณ วันที่ 24 
มกราคม 2563 ดังนี้ ลำไยในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือ มีผลผลิตรวม 699,815 ตัน โดยแยกเป็นลำไยในฤดู 439,850 
ตัน ลำไยนอกฤดู 259,965 ตัน ผลผลติออกสู่ตลาดมากสดุในเดือนสิงหาคม ส่วนลิ้นจี่มผีลผลิตรวม 33,873 ตัน เพิม่ขึ้น
จากปี 2562 จำนวน 11,783 ตัน หรือร้อยละ 53.34 ผลผลติออกสู่ตลาดมากสุดในเดือนพฤษภาคม สำหรับการ
คาดการณ์ข้อมูลไมผ้ลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปี 2563 (ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง) ผลผลิตทุเรียนรวม 599,708 
ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 104,165 ตัน หรือร้อยละ 21.02 ผลผลติมังคุดรวม 204,745 ตัน เพิ่มขึ้น 25,135 
ตัน หรือร้อยละ 13.99 ผลผลติเงาะรวม 224,390 ตัน เพิ่มขึ้น 33,301 ตัน หรือร้อยละ 17.43 และผลผลิตลองกองรวม 
24,173 เพิ่มขึ้น 3,880 ตัน หรอืร้อยละ 19.12 โดยทเุรียนจะออกมากช่วงเดือนเมษายน ต่อเนื่องถึงเดือนพฤษภาคม 
2563 ซึ่งผลผลติจะเพิ่มขึ้นทุกชนิด เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยและราคาดี จูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาดีขึ้น 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เตรียมการจดัทำแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2564-2570 
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2570) มีสาระสำคัญของ (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2565-2570 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
ผลไม้ในการผลติและยกระดับมาตรฐานสินค้าไมผ้ล ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการแขง่ขันด้านการตลาดไม้ผล
ด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งและความเสมอภาคให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรไมผ้ล 
และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตผลไมค้รบวงจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เปิดแผนจัดการผลไม้ ปี 2563 ห่วงทุเรียนส่งจีนมีผลกระทบ

จากไวรัสโคโรนา 

 
 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปดิเผยภายหลังได้รับมอบหมายจาก นายเฉลิม
ชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบรหิารจดัการ
ผลไม้ (Fruit Board) ครั้งท่ี 1/2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134-135  ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ
แนวทางบริหารจัดการผลไม้ ปี 2563 โดยมุ่งเน้นว่าจะต้องมีข้อมูลการผลิตที่ชัดเจน เพื่อเช่ือมโยงกับตลาดผู้ซื้อได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อให้จังหวัดสามารถบริหารจดัการผลไม้แบบเบ็ดเสรจ็ดว้ยตัวเอง มีหลักการทำงาน คือ 1) การบริหารจัดการเชิง
คุณภาพ โดยจดัทำแผนบริหารจดัการผลไม้ในพ้ืนท่ี ซึ่งมีคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลติผล
การเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) เป็นแกนหลัก ท้ังการถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาคณุภาพผลไม้ทั้งในและ
นอกฤดู การส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และการส่งเสริมและพัฒนาการผลติตามมาตรฐานสนิค้าเกษตรด้านไม้ผล 
และ 2) การบริหารจัดการเชิงปรมิาณ ปรับสมดุลข้อมลูของอุปสงคแ์ละอุปทาน โดยกระทรวงเกษตรฯ ช้ีเป้าการผลิตให้ชัดเจน 
โดยจดัทำข้อมูลประมาณการผลผลิต (Supply) ส่วนกระทรวงพาณชิย์เช่ือมโยงและหาตลาดรองรับผลผลิต โดยจัดทำข้อมลู
ความต้องการทางการตลาด (Demand) ตลอดจน คพจ. ปรับสมดลุข้อมูลของอุปทานและอุปสงค์และจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุ
รองรับปริมาณผลผลติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผลผลิตออกมาก ซึง่มุ่งหวังให้เกษตรกรยังสามารถขายผลผลติได้ในราคาที่
เป็นธรรม มีราคามาตรฐานที่เกษตรกรขายไดไ้ม่ต่ำกว่า ต้นทุน + กำไร 30% มาตรการจะจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการเชิงรุก 
มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบด้านการผลิตให้ได้คณุภาพมาตรฐาน GAP, มกษ. สถานประกอบการ (ล้ง) ผ่านการ
รับรอง GMP และกระทรวงพาณชิย์รับผิดชอบด้านการตลาด การกระจายผลผลิตออกนอกพ้ืนท่ีให้มีความคล่องตัว การ
ผลักดันการส่งออก การเปิดตลาดต่างประเทศแห่งใหม่ เช่น อินเดีย ส่งเสริมการจำหน่ายผลผลติผา่นช่องทางสมัยใหม่ทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์ 3. การบรหิารจัดการผลผลิตส่วนเกิน ท้ังกลไกปกติ และมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกดิผลผลิต
ส่วนเกินในช่วง peak โดยเฉพาะทุเรียนต้องเตรียมแผนรองรับการส่งออกไปจีน ซึ่งเกิดปญัหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร

https://www.kasetkaoklai.com/home/wp-content/uploads/2020/02/241908.jpg


นา จะต้องวางแผนการกระจายผลผลิตทั้งในและต่างประเทศ การเพิ่มมูลค่าผลผลิต เช่น การแปรรูป การแช่แข็ง รวมถึง
ประชาสมัพันธ์กระตุ้นการบรโิภคในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ จนสิ้นสุดฤดูกาล 

นอกจากน้ันท่ีประชุมยังได้มีการรายงานคาดการณ์ข้อมลูไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ ปี 2563 ณ วันท่ี 24 ม.ค.63 ดังนี้ ลำไย
ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ มผีลผลิตรวม 699,815 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 74,48979,436 ตัน หรือร้อยละ 
13.75 12.80 โดยแยกเป็นลำไยในฤดู 439,850 ตัน ลำไยนอกฤดู 259,965 ตัน ผลผลิตออกสูต่ลาดมากสดุในเดือน 
ส.ค. ส่วนลิ้นจี่มผีลผลติรวม 33,873 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 11,783  ตัน หรือร้อยละ 53.34 ผลผลิตออกสู่
ตลาดมากสดุในเดือน พ.ค. สำหรบัการคาดการณ์ข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปี 63 (ทุเรียน มังคุด เงาะ และ
ลองกอง) ผลผลติทุเรยีนรวม 599,708 ตันเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 104,165 ตัน หรือ ร้อยละ 21.02 ผลผลติมังคุด
รวม 204,745 ตัน เพิ่มขึ้น 25,135 ตัน หรือร้อยละ 13.99 ผลผลิตเงาะรวม 224,390 ตัน เพิ่มขึ้น 33,301 ตัน หรือ
ร้อยละ 17.43 และผลผลิตลองกองรวม 24,173 เพิ่มขึ้น 3,880 ตัน หรือร้อยละ 19.12 โดยทุเรยีนจะออกมากช่วงเดือน 
เม.ย. ต่อเนื่องถึง พ.ค.63 ซึ่งจะมผีลผลติเพิ่มขึ้นทุกชนิด เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยและราคาด ีจูงใจให้เกษตรกรดูแล
รักษาดีขึน้เปิดแผนจดัการผลไม้ ป ี2563 ห่วงทุเรยีนส่งจีนมผีลกระทบจากไวรสัโคโรนา  เปิดแผนจัดการผลไม้ ปี 2563 
ห่วงทุเรียนส่งจีนมผีลกระทบจากไวรัสโคโรนา  

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ยังได้เตรียมการจดัทำแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2564 – 2570 เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 – 2570) มีสาระสำคญัของ (ร่าง) แผนปฏิบัติ
การฯ พ.ศ. 2565 – 2570 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการผลไม้ใน
การผลิตและยกระดับมาตรฐานสนิค้าไมผ้ล ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดไม้ผลด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 สรา้งความเข้มแข็งและความเสมอภาคให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรไมผ้ล และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรพัยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อมในการผลิตผลไม้ครบวงจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของนายเฉลมิชัย อินทรชัยศรี ณ บ้านโคกใหญ่ หมู่ 3 ต.ตาด
ข่า อ.หนองหิน จ.เลย นายโสภณ สุวรรณรตัน์ รอง ผวจ.เลย เป็นประธานในพิธีเปิด”งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเ่พื่อเริม่ต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ 2563 “มีส่วนราชการ เอกชน เกษตรกร ประชาชนร่วมงานจำนวนมาก มีนายเฉลมิชัย อินทรชัยศรี 
ประธานศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรดเีด่นและคนดแีทนคุณแผ่นดิน จ. เลย กล่าวต้อนรับและแนะนำโครงการ
เกษตรฯ 

นายประดิษฐ์ อินตาพรม เกษตรจงัหวัดเลย กล่าวว่า การจดังานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดกูาลผลิตใหม่ (Field 
Day) อำเภอหนองหิน ปี 2563 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง ในวันน้ีมีวัตถุประสงค์เพือ่ถ่ายทอดความรู้แก่
เกษตรกรในชุมชน ให้ไดร้ับความรูเ้พิ่มประสิทธิภาพในการผลติเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ด้วยสภาพพื้นที่อำเภอหนองหินเปน็ภูเขามีที่ราบสลับกับ เนินเขาเตี้ย ๆ ภูเขาที่สำคญัๆ ได้แก่ ภูค้อ ภูกระแต ภผูาขาว และภู
ผายา ซึ่งภูเขาบางภูเขาเป็นภูเขาหนิแกรนิตที่สวยงาม โดยไดร้ับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีสำคัญ เรียกว่า “สวนหิน 

ผางาม” จากแนวเขาตา่ง ๆ ทำให้เกิดต้นน้ำลำธารเล็ก ๆ มีลำน้ำท่ีสำคัญ ๆ ได้แก่ ลำน้ำปวน 

ลำน้ำพวย ลำน้ำห้วยเดื่อ ห้วยสงกา ห้วยใส มีน้ำตกทีส่วยงาม เช่น น้ำตกเพียงดิน และน้ำตก 

สวนห้อม ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยพื้นที่สว่นใหญ่อยู่ในเขตปฏริูปที่ดิน (สปก.) พืชที่เกษตรกรปลูก
เป็นหลัก ได้แก่ ข้าวนาปี อ้อย ยางพารา มันสำปะหลัง ไม้ผล 

และพืชผักต่าง ๆ พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 90,664 ไร่ การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลติใหม่ 
(Field Day) ในครั้งนี้ ได้มีการจัดสถานีเรยีนรู้ตา่ง ๆ และจดัวิทยากรผู้ชำนาญการ ประจำสถานี เพื่อถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยี จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย รวมถึงเกษตรกรต้นแบบประจำศูนย์
เรียนรูฯ้ จำนวน 8 ฐาน ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ที่ 1 การจัดการดินและปุ๋ย โดย สถานีพัฒนาที่ดินเลย ฐานเรียนรู้
ที่ 2 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดย สำนักงานประมงจังหวัดเลย ฐานเรยีนรู้ที่ 3 การขยายพันธ์ุไมผ้ล โดยศูนย์วิจัยพืชสวนเลย 



ฐานเรียนรู้ที่ 4 การเลี้ยงสตัว์โดยสำนักงานปศุสตัว์จังหวัดเลย ฐานเรียนรู้ที่ 5 การบริหารจัดการศตัรพูืชโดย กลุ่มอารักขาพืช
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ฐานเรียนรู้ที่ 6 การนำเสนอโคกหนองนาโมเดล โดย นายเฉลิมชัย อินทรชัยศรี ฐานเรียนรู้ที่ 7 
การใช้น้ำอย่างรู้คุณคา่ โดย โครงการชลประทานเลย และ ฐานเรียนรู้ที่ 8 การจดัตั้งสหกรณ์และการทำบัญชีครัวเรือน 

ในงานได้มีกิจกรรมเสรมิโดยมีการจัดนิทรรศการ เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ด้านการเกษตรและบริการดา้นการเกษตรอื่น ๆ 
ให้กับเกษตรกรโดยหน่วยงานในสงักัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอ่ืนในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ พร้อม
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ได้
ร่วมกัน จัดงานในครั้งนี้ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ พร้อมทั้งได้มเีครือข่าย ศพก. และกลุ่มวสิาหกิจชุมชน ได้นำสินค้าเกษตร 
สินค้าแปรรูปมาจำหน่าย และมเีกษตรกรจากทุกตำบลในอำเภอหนองหิน มาร่วมงานท้ังสิ้นจำนวน 100 คน 

 

http://www.timenews2017.net/general/80356 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรจังหวัดนครพนม รณรงค์หยุดเผาในพื้นทีก่ารเกษตร ลด PM 
2.5 สร้างมูลค่าเพิ่ม นำฟางขา้วผลิตปุ๋ยหมักและเหด็ฟางในตะกร้า 

 

วันท่ี 5 ก.พ. 63 นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า หลังจากท่ีเกษตรกรทำการเกบ็เกี่ยวผลผลิตข้าวแล้ว
เสร็จกจ็ะทำการเตรียมพื้นท่ีสำหรบัการเพาะปลูกพืชอื่นๆ เพื่อสรา้งรายได้เสริม ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญม่ักจะนิยมเผาฟางข้าว
เพื่อให้ง่ายต่อการเตรียมดินในการเพาะปลูกพืช ทำให้เกิดเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม แม้ทุกวันนี้จะมกีฎหมายควบคุมและ
ดูแลในเรื่องของการเผาในพื้นที่การเกษตรกต็าม แตเ่กษตรกรก็ยังไมค่ำนึงถึงผลกระทบจากการเผามากนัก สำนักงานเกษตร
จังหวัดนครพนมจึงได้เร่งประชาสมัพันธ์และสร้างการรับรู้กับกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งอบรมถ่ายทอดความรู้การส่งเสริมการหยุด
เผาในพื้นที่การเกษตรและการจัดการเศษวัสดุการเกษตร 

โดยกำหนดจุดต้นแบบในการดำเนนิการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอปลาปาก อำเภอวังยาง 
และอำเภอศรสีงคราม ซึ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันและแกไ้ขปัญหาการเผาในพื้นที่
การเกษตร ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและนำเสนอทางเลือกให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อลดการเผา โดย
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทดแทนการเผา ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 การไถกลบตอซังฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช เพื่อเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน คืนชีวิตให้ดิน ทางเลือกที่ 2 นำเศษตอซังฟางข้าว หรือเศษวัสดุการเกษตรอื่นๆ ท่ีเหลือท้ิงในแปลง
เพาะปลูก มาทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี ทางเลือกท่ี 3 นำเศษวัสดุการเกษตร มาใช้เลี้ยงสัตว์ เช่น นำมาอดั
ก้อน หรือนำมาทำอาหารหมักเลี้ยงโค ทางเลือกที่ 4 นำมาใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน เป็นพลังงานทดแทน เช่น ผลิตเป็น
เชื้อเพลิงอัดแท่ง หรืออัดก้อน ทางเลือกที่ 5 นำมาเพาะเหด็ หรือนำมาผลิตกระดาษ ทางเลือกที่ 6 คอื นำเศษใบไม้ เศษฟาง 
เศษหญ้า ท่ีแห้งมาคลุมบริเวณโคนต้นพืช และทางเลือกที่ 7 นำเปลือกซังข้าวโพดหรือฟางมาทำวสัดเุพาะปลูก 

 

 



นอกจากฟางข้าวจะสามารถนำมาผลิตปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรียไ์ด้แล้ว ยังสามารถนำมาเพาะเห็ดฟางในตะกร้าได้ โดยมีขั้นตอน
การผลิตง่าย เริ่มจากการนำวัสดุเพาะใส่ลงตะกร้าสูงจากตะกร้าประมาณ 2-3 น้ิว กดด้วยไม้ให้พอแน่น ให้ชิดขอบตะกร้าให้
มากที่สุด นำอาหารเสริมผักตบชวา โรยบนขี้เลื่อยให้ชิดตะกร้า กว้าง 2-3 น้ิว สูง 1 นิ้ว จากน้ันนำเชือ้เห็ดฟางฉีกเป็นช้ิน
ขนาด 1-2 ซม. คลุกกับแป้งสาลี แบ่งเชื้อเป็น 3 ส่วนเท่าๆ กัน นำส่วนท่ี 1 วางเป็นจุดๆ ห่างกันประมาณ 5-10 ซม. ทำ
เช่นนี้จำนวน 3 ช้ัน และในช้ันท่ี 4 วางอาหารเสรมิให้เต็มพื้นท่ีของตะกร้า โรยเชื้อเหด็ให้เตม็พื้นท่ีเช่นกัน โรยขี้เลื่อยให้เต็ม
ตะกร้า รดนำน้ำประมาณ 2 ลิตร ลดลงด้านบนให้ชุ่ม วางตะกร้าในโรงเรือน หรือกระโจมที่เตรียมไว้ วางตะกร้าซ้อนกันไดไ้ม่
เกิน 4 ใบ นำพลาสติกมาคลุมกระโจม หรือโครงไม้ไผ่จากบนลงล่าง คลุมให้มดิ ด้านล่างควรใช้อิฐหรือไม้ทับเพื่อป้องกัน
พลาสติกเปิดออก ซึ่งในช่วงวันท่ี 1- 4 วันแรก อุณหภูมิจะอยู่ในระดับ 37-40 องศาเซลเซียส 

วันท่ี 4 ให้เปิดพลาสติกคลุมออก เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศ หากวัสดุเพาะแห้งให้รดน้ำได้ แต่เพียงเลก็น้อย วันที่ 5 – 8 ต้อง
ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 28-32 องศาเซลเซียส และในส่วนของการเก็บเกี่ยว จะสามารถเก็บดอกเห็ดได้ในวันท่ี 8-9 
เห็ดฟางเริม่ให้ดอกขนาดโตขึ้นจนสามารถเก็บได้ โดยใช้นิ้วหัวแม่มือกับน้ิวช้ีจับดอกแล้วหมุนเล็กน้อยยกขึ้น ไม่ควรใช้มีดตัด
เพาะส่วนท่ีเหลือจะเน่าเสียลุกลามไปยังดอกอ่ืน เก็บเสรจ็ให้รีบปิดพลาสติกหรือโรงเรือนตามเดมิ ซึ่งเกษตรกรสามารถเลือกทำ
กิจกรรมที่มคีวามเหมาะสมกับพื้นที่และแรงงานท่ีตนเองมี จะทำใหเ้กษตรกรมรีายได้ที่เพิ่มขึ้นอีกท้ังยังเป็นอาชีพเสริมทีด่ีและ
ช่วยกันลดปรมิาณฝุ่นละอองในอากาศที่ดีได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสุพัตรา คล้ายทมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานรณรงค์การ
ใช้เทคโนโลยีหยุดการเผาในไร่อ้อย ปี 2563 ณ บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี
นายสมยศ   มโนวงศ์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน มเีกษตรกรมาร่วมงาน 300 คน 

นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่าปัจจุบันประชาชนประสบปญัหาหมอกควันและมลพิษ
ทางอากาศในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี สาเหตุหลักมาจากการเผาในพื้นที่โล่งทั้งในพื้นที่
การเกษตรและพื้นท่ีป่า ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนเป็นอย่างมาก นอกจากน้ีการเผาในพื้นที่การเกษตรยัง
ส่งผลเสียต่อการทำอาชีพการเกษตรโดยตรงทำให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบรูณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ไดส้นับสนุน
งบประมาณให้จังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการส่งเสริมการหยดุเผาในพื้นที่การเกษตร โดยมเีป้าหมายในการเสริมสร้าง ความรู้
ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถงึผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่
การเกษตรและนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา ให้กับเกษตรกร 

นายสมยศ มโนวงศ์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่าการจัดงานในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร โดยสร้างความรู ้ความเข้าใจ ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของชุมชน และสาธิต
การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดเผา กิจกรรมในงานประกอบด้วย เวทีเสวนาปัญหาฝุ่นควันและการหยดุเผา ในประเด็น พ้ืนท่ี Hot 
Spot/เขตควบคมุการเผา/นโยบายลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม โดย หัวหน้ากลุม่อารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด
กำแพงเพชร ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยประชาชนจากหมอกควัน ฝุ่นละอองจากการเผาและการป้องกันตนเองของ
ประชาชนจากมลพิษทางอากาศ โดย สาธารณสุขอำเภอคลองขลุง กฎหมาย/พรบ. ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่
เกษตรกรรม โดยเจา้หน้าท่ีตำรวจภูธรคลองขลุง แนวทางลดการเผาในไร่อ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย โดย เกษตรกรดเีด่น
แห่งชาติ ปี 2562 สาขาอาชีพทำไร่ ประโยชน์ของการไถกลบใบอ้อยและข้อด/ีข้อเสยี ของการเผาใบอ้อย โดย เกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2551 สาขาอาชีพทำไร่ นโยบาย/การสนับสนุนของโรงงานน้ำตาลเพื่อลดการเผาออ้ย โดย ผู้จดัการฝ่าย
จัดหาวัตถุดบิโรงงานน้ำตาลนครเพชร การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดการเผาใบอ้อย โดย บริษัท เอฟดีกรีน ประเทศไทย จำกัด การ
รับซื้อใบอ้อยของภาคเอกชนเพื่อใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล โดย บริษัทประไพรวรรณกลุ 

 



นอกเหนือจากกิจกรรม ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีการสาธิตการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดเผาอ้อย ประกอบด้วย การใช้ฟิวเตอร์เค้ก
ปรับปรุงบำรุงดิน ไถระเบิดดินดาน การวางแผนการปลูกอ้อยให้เหมาะสมกับการใช้รถตดัอ้อยด้วยผานหัวหมูชักร่องก่อนปลูก 
การใช้รถตัดอ้อย กระเช้าอุ้มอ้อย ผานไถกลบใบอ้อยในอ้อยตอ โรตารี่ปั่นกลบใบอ้อยท่ีจะปลูกใหม่ เครื่องกวาดใบอ้อย เครื่อง
อัดใบอ้อย การใช้จุลินทรีย์เพื่อช่วยย่อยสลายลดการเผาใบอ้อย เป็นต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มอารักขาพืช 
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร โทร.055 – 711060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ในวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน จดังานรณรงค์และประชาสมัพันธ์การผลติเมล็ดพันธ์ุพืชตระกลูถั่ว
ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ แปลงถ่ัวเหลืองของเกษตรกรบ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน มี นายเศรณี อนลิบล เกษตรจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในการจดังานในครั้งนี้ได้มีการแบ่งฐานการ
เรียนรู้ออกเป็น 5 ฐาน ดังนี้ ฐานที่ 1. ฐานการลดต้นทุนการผลิตพชืตระกูลถั่ว ฐานท่ี 2. ฐานการพฒันาคุณภาพการผลิตพืช
ตระกลูถั่ว ฐานท่ี 3. ฐานการจดัการศัตรูพืช ฐานท่ี 4 .ฐานการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ ฐานท่ี 5 ฐานการ
เชื่อมโยงการตลาด เพื่อให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้กี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชตระกูลถั่วแบบครบวงจร สามารถนำไป
ปรับใช้ในการปลูกพืชตระกูลถั่วได ้และได้รับความร่วมมือจาก บริษทัโตโยต้าน่าน บริษัทคูโบต้าน่าน และบริษัทเครื่องสีข้าว
สามยอด ร่วมจดัแสดงนิทรรศการเครื่องจักรกลทางการเกษตรด้วย มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน บุญยงค์ สด
สอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลขนจังหวัดน่าร รายงาน 

 

 

 

 



 

นครพนม – วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 ท่ีหอประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม นายรังสรรค์ คัมภริานนท์ รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ในพื้นที่อำเภอ
ปลาปากท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ตั้งแต่วันท่ี 18 ตลุาคม 2562 เป็นต้นมา ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปากได้
ดำเนินการตรวจสอบความเสียหายด้านพืช และดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินทดรองราชการในอำนาจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพทดแทนรายได้ที่ขาดหายจากภัยพิบัติที่
เกิดขึ้น 

นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้วา่ราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ปัญหาภัยแล้งเป็นภยัธรรมชาตทิี่ทุกคนไม่อยากให้เกิด 
แต่เมื่อเกดิเหตุแล้วทางจังหวัดก็ไดร้ะดมสรรพกำลังในการให้ความชว่ยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์และไม่เกิดความซ้ำซ้อน โดยในปีนี้จังหวัดนครพนมได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัยแล้งไปแล้ว 
จำนวน 3 อำเภอ ในพื้นที่ 11 ตำบล 38 หมู่บ้าน มีพื้นท่ีการเกษตรไดร้ับเสียหายรวม 921.75 ไร่ เกษตรกรได้รับความ
เดือดร้อน 217 ราย ประกอบไปด้วย อำเภอปลาปากท่ีมีพื้นท่ีการเกษตรเสียหาย 538 ไร่ และไดเ้ดนิทางมามอบเงิน
ช่วยเหลือในวันนี้ จำนวน 148 ราย วงเงินรวม 598,794 บาท อำเภอศรสีงคราม มีพื้นท่ีการเกษตรความเสียหาย 369.75 
ไร่ เกษตรกรเดือดร้อน 65 ราย ท่ีขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการยืมเงินทดรองราชการ จำนวน 411,531.75 บาท มา
ให้ความช่วยเหลือ และอำเภอโพนสวรรค์ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือไปแล้ว จำนวน 4 
ราย กับความเสียหายของพื้นที่การเกษตร 14 ไร่ ทั้งนี้อยากฝากแนวทางในการบริหารจดัการด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกร
ทุกคนในการผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน คืออยากให้ทุกคนเหน็ความสำคญักับการหาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ เช่น การขุด
สระ ขุดบ่อ เพื่อจะได้มีน้ำต้นทุนในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดภยัธรรมชาติเช่นนี้ รวมถึงควรวางแผนการ
เพาะปลูกใหด้ี มีการปรับปรุงบำรงุดินให้สามารถเก็บกักความชุ่มช้ืนไว้ในดินให้ได้นานท่ีสุด 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


