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ดานไมผล และ 2) การบริหารจัดการ
เชิงปริมาณ ปรับสมดุลขอมูลของอุป
สงคและอุปทาน โดยกระทรวงเกษตร
ฯ ชี้เปาการผลิตใหชัดเจน โดยจัดทาํ
ขอมูลประมาณการผลผลิต (Supply) 
สวนกระทรวงพาณิชยเชื่อมโยงและ
หาตลาดรองรับผลผลิต โดยจัดทาํ
ขอมูลความตองการทางการตลาด 
(Demand) ตลอดจน คพจ. ปรับ
สมดุลขอมูลของอุปทานและอุปสงค
และจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับ
ปริมาณผลผลิตโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในชวงที่ผลผลิตออกมาก ซ่ึงมุงหวังให
เกษตรกรยังสามารถขายผลผลิตไดใน
ราคาที่เปนธรรม มีราคามาตรฐานที่
เกษตรกรขายไดไมตํ่ากวา ตนทุน + 
กําไร 30% มาตรการจะจัดทาํเปน
แผนบริหารจัดการเชิงรุก มีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ รับผิดชอบดาน
การผลิตใหไดคุณภาพมาตรฐาน GAP, 
มกษ. สถานประกอบการ (ลง) ผาน
การรับรอง GMP และกระทรวง
พาณิชยรับผิดชอบดานการตลาด การ
กระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ใหมี
ความคลองตัว การผลักดันการสงออก 
การเปดตลาดตางประเทศแหงใหม 
เชน อินเดีย สงเสริมการจําหนาย
ผลผลิตผานชองทางสมัยใหมทั้ง

ออนไลนและออฟไลน 3. การบริหารจดัการผลผลิตสวนเกิน ทั้งกลไกปกติ และมีการจัดทําแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดผลผลิตสวนเกินในชวง peak โดยเฉพาะทุเรียนตอง
เตรียมแผนรองรับการสงออกไปจีน ซ่ึงเกิดปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา จะตองวางแผนการกระจายผลผลิตทั้งในและตางประเทศ การเพิ่มมูลคาผลผลิต 
เชน การแปรรูป การแชแข็ง รวมถึงประชาสัมพันธกระตุนการบริโภคในแหลงทองเที่ยวตาง ๆ จนส้ินสุดฤดูกาล 
          นายอลงกรณ กลาวเพิ่มเติมวา ที่ประชุมยังไดรายงานคาดการณขอมูลไมผลเศรษฐกิจภาคเหนือ ป 2563 ณ วนัที่ 24 ม.ค. 2563 ดังนี้ ลําไยในพื้นที ่8 
จังหวัดภาคเหนือ มีผลผลิตรวม 699,815 ตัน โดยแยกเปนลําไยในฤดู 439,850 ตัน ลําไยนอกฤดู 259,965 ตัน ผลผลิตออกสูตลาดมากสุดในเดือน ส.ค. สวนล้ินจี่
มีผลผลิตรวม 33,873 ตัน เพิ่มขึ้นจากป 2562 จํานวน 11,783 ตัน หรือรอยละ 53.34 ผลผลิตออกสูตลาดมากสุดในเดือน พ.ค. สําหรับการคาดการณขอมูลไมผล
เศรษฐกิจภาคตะวันออก ป 2563 (ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง) ผลผลิตทุเรียนรวม 599,708 ตันเพิ่มขึ้นจากป 2562 จํานวน 104,165 ตัน หรือ รอยละ 
21.02 ผลผลิตมังคุดรวม 204,745 ตัน เพิ่มขึ้น 25,135 ตัน หรือรอยละ 13.99 ผลผลิตเงาะรวม 224,390 ตัน เพิ่มขึ้น 33,301 ตัน หรือรอยละ 17.43 และ
ผลผลิตลองกองรวม 24,173 เพิ่มขึ้น 3,880 ตัน หรือรอยละ 19.12 โดยทุเรียนจะออกมากชวงเดือน เม.ย.ตอเนื่องถึงเดือน พ.ค.2563 ซ่ึงผลผลิตจะเพิ่มขึ้นทุกชนิด 
เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออํานวยและราคาดี จูงใจใหเกษตรกรดูแลรักษาดีขึ้น 
          อยางไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณยังไดเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติการดานพัฒนาผลไมไทย พ.ศ. 2564 – 2570 เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 – 2570) มีสาระสําคัญของ (ราง) แผนปฏบิัติการฯ พ.ศ. 2565 – 2570 ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ 
ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการผลไมในการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคาไมผล ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดาน
การตลาดไมผลดวยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความเขมแข็งและความเสมอภาคใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรไมผล และ ยุทธศาสตรที่ 4 
บริหารจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืนและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมในการผลิตผลไมครบวงจร 



นายชาตร ีบุญนาค รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร รบัฟงบรรยายสรุป

สถานการณการออกดอกติดผลของผลไมภาคตะวันออกและการ

เตรียมการปองกันภยัแลงสวนผลไมจ.จันทบรุี โดยมีนายดํารงฤทธิ์หลอด

คํา ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง ให

ขอมูล ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบรุี ขณะนี้พ้ืนที่ภาคตะวันออก 

โดยเฉพาะ จ.จันทบรุี คณะทํางานสํารวจขอมูลไมผลเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก ไดพยากรณผลผลิตครัง้ที่ 2/2563 เม่ือวันที ่24 มกราคม มี

พ้ืนที่ปลกูไมผลรวม 1,038,126 ไร สําหรบัการคาดการณไมผล

เศรษฐกิจที่จะใหผลผลิต ป 2563 ประกอบดวย ทุเรียน พ้ืนทีป่ลกู 238,932 ไร คาดวาจะใหผลผลิต 417,344 ตัน มังคุด พ้ืนที่ปลูก 

131,344 ไร ผลผลิต139,561 ตัน เงาะพ้ืนที่ปลูก 55,191 ไร ผลผลิต 109,475 ตัน และลําไย พ้ืนที่ปลกู 211,955 ไร ผลผลิต 

218,759 ตัน ปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้นทุกชนิดประมาณ 18% โดยปริมาณแหลงน้ําในจันทบรุีมี 5 แหลง ประกอบดวย อางเก็บน้ําคลอง

ศาลทราย อางเก็บน้ําคลองพระพุทธ อางเกบ็น้ําคลองประแกต เขือ่นศิรีธาร และเขือ่นพลวง ซึง่ปริมาณน้ํายังมีเพียงพอสําหรับความตองการ

ของไมผลต้ังแตเดือนมกราคมถงึเมษายน และเกษตรกรกวา 70% เก็บกกัและสํารองน้ําไวใชจนถงึชวงเดือนมิถุนายน 

นายดํารงฤทธิ์ หลอดคํา ผอ.สสก.ที่ 3 จ.ระยอง กลาวเพ่ิมเติมวา ในสวนการตรวจรับรองแปลง GAP ใน ไมผล 3 ชนิด คือ ทุเรียน ผานการ

ตรวจแลว 5,663 แปลง รอตรวจ 10,410 แปลง มังคุด ตรวจแลว 4,753 แปลงรอตรวจ 7,460 แปลง และลําไย ตรวจผานแลว 

10,644 แปลง รอตรวจ 98 แปลงนอกจากนี้ ยงัเตรยีมแผนรับมือการกระจายผลผลิตออกสูตลาดในประเทศ โดยวางแผนบรหิารจัดการ

รวมกับกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย สําหรับการกระจายตัวของผลผลิตจะเริ่มออกสูตลาดต้ังแตปลายเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่ง

ผลผลิตจะออกกระจุกตัวสงูสุดชวงเดือนพฤษภาคม 2563 

 

 



ศูนยขาวหาดใหญ - ผอ.สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 
จังหวัดสงขลา ออกแจงเตือนเกษตรกรใหระมัดระวัง “แมลงศัตรูทุเรียน” 
ที่พบระบาดหนักในชวงหนาแลง 
นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานกังานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 
5 จังหวัดสงขลา ใหขอมูลวา เนื่องจากในชวงนี้มีสภาพแดดแรง อากาศรอน 
แหงแลง ลมพัดแรง มีความชื้นตํ่า ซ่ึงเปนสภาพที่เหมาะสมตอการระบาด 
และเพิ่มปริมาณของศัตรูพืชทุเรียน ไดแก ไรแดง เพล้ียไฟ ซ่ึงจะระบาด
รวดเร็ว และทําความเสียหายในชวงหนาแลง โดยเฉพาะทุเรียน ที่อยูใน
ระยะติดดอก และติดผลออน 
ดังน้ัน เกษตรกรควรหมั่นสํารวจสวนทุเรียนอยางสม่าํเสมอ โดยภาคใต 
เปนแหลงปลูกทุเรียนมากอันดับ 2 ของประเทศ รองจากภาคตะวันออก 
ในป 2562 มีเน้ือที่ปลูกทุเรียน 503,513 ไร มีเน้ือที่ใหผลผลิต จํานวน 
387,944 ไร มีผลผลิตรวม 482,140 ตัน ศัตรูพืชทุเรียน ไดแก ไรแดง 
เปนศัตรูชนิดหน่ึงที่เปนปญหาของเกษตรกรที่ปลูกทุเรียน การทําลายมี
ความรุนแรงมาก เน่ืองจากไรแดง เปนศัตรูที่มีขนาดเล็กมาก การเพ่ิม
ประชากรเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จนเกษตรกรมักไมทันสังเกตเห็น การ
ปองกันกําจัดจึงไมทันการณ ทําใหเกิดความเสียหายกับทุเรียน ลักษณะ
การทําลาย :ตัวออน และตัวเต็มวยัของไรแดง จะดูดกินน้ําเล้ียงจากใบ ผล 
และกิ่งออนของตนทุเรียน ทําใหบริเวณที่ถูกทําลายจะเห็นคราบของไรคลาย

ผง หรือฝุนละอองสีขาวเกาะอยู สีของใบจะซีดไมเขียวเปนมันเหมือนปกติ หลังจากนั้น จุดนี้จะคอยๆ ลามขยายออกไปทั่ว ในกรณีที่ระบาดมากๆ และตอเนื่องเปน
เวลานาน อาจมีผลใหใบทุเรียนรวง การเจริญเติบโตหยุดชะงัก มีผลกระทบตอการติดดอก และผลของทุเรียน 
วิธีปองกันกําจัด : 1.ปรับสภาพสวนไมใหเอื้ออํานวยตอการเกิดโรค และแมลง ไดแก การกําจัดวัชพืชในสวนทุเรียน ซ่ึงอาจเปนแหลงหลบซอนของไรแดง 
2.อนุรักษศัตรูธรรมชาติไวควบคุมไรแดงตามธรรมชาติ เชน ไรตัวห้ํา แมลงวันขายาว แมลงชางปกใส ดวงเตา ดวงคลายมด เพล้ียไฟตัวห้ํา แมงมุม 
3.หมั่นสํารวจสถานการณศัตรูพืชอยางสม่ําเสมอ สัปดาหละ 1 คร้ังๆ ละ 10 จุด ตลอดฤดูกาล 
4.ใชระบบน้ําเหวีย่งหรือเคร่ืองพนน้ํา 1-2 ชั่วโมงตอวัน ใหใบทุเรียนเปยกโชกทัว่ทรงพุม เพื่อลดปริมาณไรแดงในชวงฤดูแลงใหอยูในระดับตํ่า วิธกีารนี้ยังชวยเพิ่ม
ความชื้นใหศัตรูธรรมชาติสามารถดํารงชีวิตอยู และเพิ่มปริมาณสูงขึ้นในชวงแลง ซ่ึงจะชวยควบคุมประชากรของไรแดงไดอีกทางหนึ่งดวย 
5.ใชสารเคมีเมื่อพบไรแดงในปริมาณมากเฉล่ีย 10 ตัวตอใบ โดยสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการใชควบคุมปริมาณไรแดงในสวนทุเรียน ไดแก โพรพารไกต 30% WP 
อัตรา 30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรืออามีทราช 20% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ําลิตร หรือเฮกซีไทอะซอกซ 2% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พนทั้งตน 
โดยเฉพาะบริเวณยอดเมื่อพบไรแดงระบาดพนซํ้าตามความจําเปน และงดพนกอนเก็บเกีย่ว 14 วัน ไมควรใชสารเคมีชนิดเดียวติดตอกันเปนเวลานาน ควรมกีารสลับเพื่อ
ปองกันไรแดงด้ือยา 
เพลี้ยไฟ เปนแมลงที่มขีนาดเล็กมาก ลําตัวยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ตัวออนมีสีเหลือง ตัวเต็มวัยมีสีนํ้าตาลปนเหลือง เคลื่อนไหวรวดเร็ว มีวงจรชีวิตสั้น แพร
พันธุไดรวดเร็ว มีนิสัยชอบอยูในที่ซอนเรน เชน ภายในยอดออน ชอดอก และผลออนของพืช ตัวเมียจะวางไขภายใตผิวเน้ือเยื่อของพืช ทําใหรอดพนจากฤทธิ์ของ
สารเคมี ดังน้ัน จึงสังเกตเพลี้ยไฟที่เขาทําลายพืชในระยะเริม่แรกไดยากดวยตาเปลา การปองกันกําจัดเพลี้ยไฟใหไดผลดี จึงเปนเรื่องยากสําหรับเกษตรกร 
ลักษณะการทําลาย :ตัวออน และตัวเต็มวัยทําลายทุเรียนในระยะใบออน เพล้ียไฟจะดูดกินน้าํเล้ียง ซ่ึงจะเห็นอยูตามเสนกลางใบ เสนกลางใบจะเปนสีน้ําตาล ทําใหใบ
หงิก ถารุนแรงอาจทําใหใบออนรวงได ในระยะดอกออน และดอกบานจะพบเพล้ียไฟตามดอก ถาดอกบานจะอาศัยอยูตามเกสร กลีบดอก ทําใหการผสมเกสรไมสมบูรณ 
และดอกรวง ระยะหางแยไหม ผลออน จะพบตามซอกหนามทุเรียน ทําใหหนามทุเรียนติดกัน เมื่อลูกโตจะเปนทุเรียนหนามจีบหรือหนามติด สงผลใหราคาตกตํ่า 
วิธีปองกันกําจัด :1.หากพบเพล้ียไฟระบาดเล็กนอย ใหตัดสวนที่ถกูทําลายทิ้ง 
2.หากพบเพล้ียไฟระบาดรุนแรง ใหใชสสารเคมีกําจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพในการปองกันกาํจัดเพล้ียไฟ ไดแก อิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 
ลิตร หรือฟโพรนิลนิล 5% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือคารโบซัลแฟน 20% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร และไมควรใชสารเคมีชนิดใดชนิด
หนึ่งซํ้าติดตอกันหลายคร้ัง เพราะทาํใหเพล้ียไฟสรางความตานทานได  นายสุพิท จิตรภักดี กลาวเนนย้ําดวยวา หากพบการทําลายของศัตรูพืชทุเรียน ใหรบีแจง
เจาหนาที่สาํนักงานเกษตรอําเภอ หรือสํานักงานเกษตรจังหวัดใกลบานทันที เพ่ือหาแนวทางปองกันกําจัดกอนเกิดการระบาดรุนแรง 

 
 



จากสถานการณฝุนควันท่ีประเทศไทยเผชิญอยู กรมสงเสริม
การเกษตรจึงเรงสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการหยุดเผาใน
พื้นท่ีเกษตร รวมถึงสรางเครือขายเกษตรกรปลอดการเผา จัดใหมี
การถายทอดความรูและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในชุมชนใหมี
ความรูพื้นฐานเพื่อหยุดเผา และนําเทคโนโลยีจัดการเศษวัสดุ
การเกษตรมาใชทดแทนการเผา เชน ใชเครื่องสบัเศษวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรเพื่อใชเปนวัสดุปกคลุมหนาดิน ทําปุยหมักนํ้าหมัก
เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน การไถกลบตอซัง จัดเก็บเศษวัสดุฟางขาวมา
เพาะเห็ดฟาง โดยใชกลไกของศูนยเครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เปนตนแบบและเครื่อง
ขายเพื่อขยายผลสูการปฏิบัติใชอยางกวางขวางตอไป 

สําหรับในพื้นท่ีภาคตะวันออกลาสุดนางอบุล มากอง ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ พรอมดวยนางสาวนคร คมกลา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญ
การ นางสาวทิพยอุษา พิมนาค นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ นางสาวภรทิพย ทองตนั นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนางสาวผกาพันธุ ละมัย นักวิชาการสงเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดลงพื้นท่ีตดิตามการดําเนินกิจกรรมใน
โครงการสงเสริมโครงการหยุดเผาในพื้นท่ีการเกษตร ป 2563 ณ แปลงเกษตร นางเพ็ญรุง กริ่มใจ หมูท่ี 7 ตําบลดงละคร อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
นางอุบล มากอง ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ เปดเผยวา การจัดกิจกรรมในครั้งน้ีมีเปาหมายเพื่อถายทอดความรูตลอดถึงพัฒนาศักยภาพและสรางเกษตรกร-
ชุมชนตนแบบขับเคลื่อนการแกปญหาการเผาใหเปนรูปธรรม โดยมีสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ หนวยงานภาคี ท้ังรัฐและเอกชน รวมกันถายทอดองค
ความรูและสาธิตการจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตรใหเกิดประโยชนและสรางมูลคาเพิ่มโดยใชกลไกศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร (ศพก.) เปนจุด
เรียนรูขยายผลไปพื้นท่ีอ่ืน พรอมท้ังขยายเครือขายเกษตรกรตนแบบปลอดการเผาออกไปอยางตอเน่ือง 
สําหรับพื้นท่ีตําบลดงละคร อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทํานาโดยปลูกขาวพันธุเหลืองทองซึ่งเปนขาวนํ้าลึก พรอมท้ังทําสวนและเลี้ยงสัตว 
มีการใชแรงงานจากสัตวในการทําการเกษตร มีการรวมกลุมศูนยขาวชุมชน วิสาหกิจชุมชน และกลุมแปลงใหญขาว ซึ่งท่ีผานมาเกษตรกรมักจะพบปญหาจากการเผาวัสดุเหลือ
ใชจากการเกษตรทําใหสภาพดินเสื่อมโทรมสูญเสียธาตุอาหารในดินรวมท้ังระบบนิเวศในพื้นท่ีเปลี่ยนไป 
ไมเอ้ือตอการทําการเกษตร กอนทําการผลิตในแตละรอบการผลติตองปรับปรุงบํารงุดินดวยสารคมีทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มข้ึน 
จากปญหาดังกลาวสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดจัดถายทอดความรูเพื่อลดการเผาวัสดุทางการเกษตรข้ึนในหลาย
ประเด็น เพื่อใหเกษตรกรนําไปประประยุกตใชในกิจกรรมของตนเองตามความเหมาะสมตอไป เชน การทําฟางหมักเพื่อเปนอาหารเลี้ยงปลา โดยประมงจังหวัดนครนายก การ
ใชนวัตกรรมทางเลือกดานการเกษตร (การอัดฟางทําฟางกอน และการไถกลบตอซัง) โดย บริษัทคโูบตา นครนายก ตามดวยการใชประโยชนจากฟางขาว โดย วิทยากร
เกษตรกรผูนํา เรื่องการทําเห็ดตะกรา และการทํากระถางตนไมจากเศษวัสดุทางการเกษตรในรูปแบบตางๆ 
“การถายทอดและกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในครั้งน้ีจะมุงเนนใหเกษตรกรใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพื่อลดตนทุนและเพิ่มมูลคาจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรใหมาก
ข้ึน โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน ซึ่งจะกอใหเกิดความสามัคคีในชุมชน และสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับวัสดุการเกษตรเหลือใชในไรนาเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม 
สรางสมดุลระบบนิเวศในชุมชนเพื่อประโยชนในการทําการผลิตรวมกัน และสังคมโดยภาครวมจะไดรับผลกระทบจากปญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุเหลือใชจากทาง
การเกษตรลดลงอยางตอเน่ือง จนหมดไปในท่ีสุด”  นางอุบล กลาวท้ิงทาย 

จังหวัดกําแพงเพชร แสดงเชิงสัญลักษณกากบาท เปดงานวันรณรงคการใช
เทคโนโลยีหยุดการเผาในไรออย ป 2563 เพ่ือลดมลพิษทางอากาศ จากฝุน
ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ใชกุศโลบายความเชื่อทางจิตใจ ตอกยันต ทอง
คาถากํากับหยุดการเผา ชีวิตดี พืชผลดี มีกําไร (โส นามะ ยักโข) 
ที่บานเลขที่ 137 บานวังยาง หมู 1 ตําบลวังยาง อําเภอคลองขลงุ จังหวัด
กําแพงเพชร จัดเวทีเสวนา และเปดงานวันรณรงคการใชเทคโนโลยีหยุดการเผา
ในไรออย ป 2563 เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อปองกัน และแกไข
ปญหาการเผาในพื้นที่เกษตร โดยสรางความรู ความเขาใจ สงเสริมการมีสวนรวม
ของชุมชน โดยมกีารเสนาแตละหวัขอ 
1 พื้นที่ Hot Spot/เขตควบคุมการเผา/นโยบายลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม 
2 ผลกระทบตอสุขภาพอนามยัประชาชนจากหมอกควัน ฝุนละอองจากการเผา
และการปองกันตนเองของประชาชนจากมลพิษทางอากาศ 
3 กฎหมาย/พรบ. ที่เกีย่วของเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม 
4 แนวทางลดการเผาในไรออยของเกษตรกรชาวไรออย 
5 ประโยชนของการไถกลบใบออยและขอดี/ขอเสีย ของการเผาใบออย 
6 นโยบาย/การสนับสนุนของโรงงานน้าํตาลเพื่อลดการเผาออย 
7 การใชปุยชีวภาพเพือ่ลดการเผาใบออย 
8 การรับซ้ือใบออยของภาคเอกชนเพื่อใชผลิตพลังงานไฟฟาชีวมวล 

หลังจากเวทีเสวนาแลว ไดมีพิธีเปดงานวนัรณรงคการใชเทคโนโลยีหยุดการเผาในไรออย ป 2563 เพื่อลดมลพษิทางอากาศ จากฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดย

นางสาวสุพัตรา คลายทิม รองผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร โดยมีนายสมยศ มโนวงศ เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร กลาวรายงาน พรอมดวยแขกผูมีเกียรติ นายสุนทร 

รัตนากร นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร หัวหนาสวนราชการ เกษตรกรกวา 300 คน รวมกิจกรรม… 

นอกเหนือจากกิจกรรม ดังกลาวขางตนแลว ยังมกีารสาธิตการใชเทคโนโลยเีพ่ือลดการเผาออย และยังมีการสาธิตการใชเทคโนโลยีเพื่อลดการเผาออย ประกอบดวยการ

ใชฟวเตอรเคกปรับปรุงบํารุงดิน ไถระเบิดดินดาน การวางแผนการปลูกออยใหเหมาะสมกับการใชรถตัดออยดวยผานหัวหมูชักรองกอนปลูก การใชรถตัดออย กระเชา

อุมออย ผานไถกลบใบออยในออยตอ โรตารี่ปนกลบใบออยท่ีจะปลูกใหม เครื่องกวาดใบออย เครื่องอัดใบออย การใชจุลินทรียเพื่อชวยยอยสลายลดการเผาใบออย เปนตน 

โดยมีเปาหมายในการเสรมิสราง ความรูความเขาใจใหเกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหาการเผาในพื้นท่ี

การเกษตรและนําเสนอทางเลือกในการใชเทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาใหกับเกษตรกร และคาดหวังวาเกษตรกรจะใชโอกาสน้ีใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยเขารับ

ความรูและขอรับคําปรึกษากับเจาหนาท่ีทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ เพื่อจะไดนําความรูท่ีไดรับไปเปนแนวทางในการหยุดเผา ตอไป 



 
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง หนุนเปดสมาพันธชาวสวนทุเรียนไทย ภาคตะวันออก จับมือขยายตลาด

ผลผลิตทุเรียน ป 63 ท้ังในและตางประเทศ 
นายดํารงฤทธิ์ หลอดคํา ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 (สกก.3) จังหวัดระยอง เปดเผยระหวางการรวมเสวนาใน
งานแถลงขาวเปดตัว "สมาพันธชาวสวนทุเรียนไทย ภาคตะวันออก" ในหัวขอ Durian to Go by สมาพันธชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก 
“พัฒนาทุเรียนไทย กาวไกลสูสากล” โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร นายวิทูรัช ศรีนาม ผูวาราชการจังหวัด
จันทบุรี นายชลธี นุมหนูผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี นายธีรภัทร อุนใจ นายกสมาพันธชาวสวนทุเรียนไทย 
ภาคตะวันออก รวมกันแถลงขาว ณ สวนทุเรียนนายพีรเพลิน ทับที่สุด อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีา ผลผลิตทุเรียนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกฤดู
การผลิตป 2563 ผลผลิตจะเพ่ิมข้ึนจากป 2562 ประมาณ รอยละ 20 โดยภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ปลูกทุเรียนประมาณ 7 แสนไร มีผลผลิต
ประมาณ 5 แสนตัน และทั้งหมดจะมีความสมบูรณ และมีคุณภาพเนื่องจากเกษตรกรมีการดูแลเก่ียวกับระบบการใหน้ําเปนอยางดี และโดย
ภาครวมของพ้ืนที่ในปจจุบันมีระบบน้าํที่ดี ขณะเดียวกันเกษตรกรก็มีการใหปุยทางผิวดินอยางถูกตองตามหลักวชิาการ โดยเฉพาะในพ้ืนที่
จังหวัดจันทบุรีจะไมกระทบเร่ืองปริมาณน้ํา น้ํามีเพียงพอกับผลไมทุกชนิด สวนในพ้ืนที่ของจังหวัดระยอง และชลบุรีนั้นอาจจะมีปญหาบาง
ดวยปริมาณน้ําในปจจุบันลดนอยลง แตก็ยังสามารถนํามาใชในพ้ืนที่เพาะปลกูของเกษตรกรเพ่ือใหผลผลิตออกมาสมบูรณได 
สําหรับผลผลิตที่จะออกสูตลาดมากทีสุ่ดจะเปนชวงเดือนพฤษภาคม-เมษายน โดยในป 2563 นี้อาจจะมีผลกระทบบางจากสถานการณโรค
ระบาดที่ทั่วโลกมีความระมัดระวังในการเดินทางและการติดตอกันระหวางประเทศ ซึ่งอาจจะกระทบกระเทือนตอระบบการสงออกสินคา
ทางการเกษตรดวย ถึงกระนั้นทางสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ไดมีการเตรียมการเพ่ือรองรับไวแลว โดยการ
รวมกับสมาพันธชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออกขยายผลดานการตลาดในประเทศเพ่ิมมากข้ึน ควบคูกับการการขยายตลาดในประเทศ สิงคโปร 
มาเลเซีย อินโดนีเซียและเวียดนาม 
“ปที่ผานมาทุเรียนภาคตะวันออกพ่ึงพิงตลาดตางประเทศ มากถึงรอยละ 80 แตป 2563 นี้จะตองปรับตัวโดยจะเนนตลาดภายในประเทศ
ใหมากข้ึน สวนปญหาภัยแลงที่คาดการณวาป 2563 น้ําจะนอยนั้น ก็จะมีการรณรงคใหเกษตรกรใชน้ําอยางประหยัด ที่สําคัญจะทําการ
ผลิตผลไมออกมาอยางมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ผลไมภาคตะวันออกจะตองมีคุณภาพดีเหมือนเดิม และนําสูตลาดไดอยางมั่นใจภายใตการ
บริหารงานรวมกันระหวางสวนราชการที่เก่ียวของกับสมาพันธชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก”นายดํารงฤทธิ์ หลอดคํา กลาว 
ดานนายพีรเพลิน ทับที่สุด เกษตรกรผูปลูกทุเรียน ตําบลซึ้ง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประธานแปลงใหญทุเรียน ตําบลซึ้ง อําเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี เกษตรกรดีเดนระดับเขตภาคตะวันออก และคณะกรรมการสมาพันธชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก กลาววา เกษตรกรผูปลูก
ทุเรียนในพ้ืนที่อําเภอขลุง จะปลูกทุเรียนพันธุกระดุมเปนสวนใหญ เปนทุเรียนพันธุเบา ตั้งแตเร่ิมออกดอกแลวบานไปจนติดลูกและสุก
สามารถเก็บเก่ียวไดอยูที่ 90 วันเทานั้น และพ้ืนที่ปลูกสวนใหญจะเปนดินทรายสามารถควบคุมการใหน้ําและบังคับการออกลูกไดดี จึงทําให
การวางแผนการผลิตทุเรียนใหออกมากอนพ้ืนที่อ่ืนๆ และพันธุอ่ืนๆ ได ทําใหจําหนายไดกอนและไดราคา โดยดอกจะออกประมาณชวงเดือน
พฤศจิกายน บานเดือนธันวาคม แลวตดิผลสามารถตัดสงจําหนายไดประมาณปลายเดือนมกราคมเปนตนไป 
“เร่ืองน้ําในพ้ืนที่ไมคอยมีปญหาเทาไหร เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญจะมีสระเก็บกักน้ําในชวงหนาฝนในพ้ืนที่ปลูกของตนเอง สวนที่ไมมีก็ดึง
น้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติที่อยูใกลสวนมาใช จึงทําใหไมขาดแคลน ผลผลิตก็ออกมาสมบูรณ ในป 2563 นี้ ตลาดก็ไมมีปญหาเพราะมีผูซื้อ
เดินทางเขามารับซื้อแบบเหมาสวนราคาอยูที่ 150 บาทตอกิโลกรัม พ้ืนที่อําเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีป 2563 ผลผลิตจะอยูที่ประมาณ 
2,040 ตัน ฉะนั้นเม็ดเงินที่จะเขามาในพ้ืนที่อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ป 2563 นี้จะอยูที่ประมาณ 306 ลานบาท”นายพีรเพลิน กลาว 
 

นายปรีชา บํารุงศรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี พรอมหวัหนากลุม/ฝาย 
เจาหนาที่ และนายสําเริง สุนทรแสง ประธานแปลงใหญทุเรียน อ.เมือง
นนทบุรี ลงพื้นที่สวนทุเรียนยายละมยั อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อผสมเกสร
ทุเรียนดวยวธิีการปดเกสรทุเรียนดวยแปรงหรือพูกัน ในชวงเวลา 
18.30 – 20.00 น. เนื่องจากดอกทุเรียนจะบานในชวงเวลาพลบคํ่า 
เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผสมเกสรระหวางเกสรตัวผูและเกสรตัว
เมีย ทําใหการติดผลของทุเรียนเกิดขึ้นไดเร็ว สามารถกาํหนดตําแหนงของ
การติดผล การปฏิบัติดูแลสวนทาํไดสะดวก และยังกาํหนดวันเกบ็เกี่ยว
ผลผลิตได ผลผลิตทุเรียนออกพรอมกัน ทําใหผลผลิตทุเรียนที่ไดมีคุณภาพ 
รสชาติดี ตรงความตองการของตลาด สําหรับปนี้ สํานักงานเกษตรจังหวัด
นนทบุรี คาดการณวาจะมีทุเรียนนนททีใ่หผลผลิตมากกวา 2,500 ลูก 



ประเทศไทยไดชื่อวาเปนแหลงกลวยไมเขตรอนที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก โดยเฉพาะกลวยไมรองเทา
นารพัีนธุพ้ืนเมืองที่มีถ่ินกําเนิดในประเทศไทย ซ่ึงมีจํานวน 17 ชนิด ลวนอยูใน
สกุล paphiopedilum spp. มีชื่อสามัญวา Lady slipper orchid ชื่อไทยวา “รองเทานาร”ี ที่
เรียกชื่อดังน้ี เน่ืองจากดอกมีลักษณะขอบปากงองุมเขาหากัน คลายหัวรองเทาของชาวดัตช การที่
ดอกมีรูปทรงแปลกตาและสามารถใชเปนไมประดับได จึงไดรับความนิยมปลูกเลี้ยงอยางแพรหลาย 
กลวยไมรองเทานารีจงึจัดเปนพืชที่มีศักยภาพชนิดหน่ึงทางการตลาด 
การที่กลวยไมรองเทานารีไดรับความนิยมในการปลูกเล้ียงกันอยางแพรหลาย ทาํใหมีการลักลอบเก็บออก
จากปาเปนจํานวนมาก ในขณะเดียวกัน ปาไมก็ถกูทําลายลง ทําใหปริมาณของกลวยไมรองเทานารีจาก
แหลงธรรมชาติลดลงจนใกลสูญพันธุ อกีทั้งกลวยไมรองเทานารีจัดเปนพืชอนุรักษบัญชีหมายเลข 1 ของ
อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซ่ึงชนิดสัตวปาและพันธุพืชที่กําลังสูญพนัธุ หรือที่เรียกวา 
อนุสัญญาไซเตส (CITES Appendix I) ซ่ึงควบคุมไมใหมีการสงออกกลวยไมรองเทานารีพันธุแทที่เก็บจาก
ปา ยกเวนพืชอนุรักษที่ไดจากการขยายพันธุเทียมเทานั้น หากมีการปลูกเล้ียงหรือจําหนายตองจด
ทะเบียนพืชอนุรักษและจดทะเบียนสถานที่ปลูกเล้ียงและขยายพันธุพืชอนุรักษกบักรมวิชาการเกษตร 

พ.ศ. 2549-2552 สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) หรือ สวก. สนับสนุนทุนวิจยัเพื่อศึกษาการขยายพันธุกลวยไมรองเทานารีพันธุแทในภาคใต ใหกับ
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง (พันธุพืชเพาะเล้ียง) ซ่ึงปจจุบันไดรับการปรับเปล่ียนมาเปนศูนยขยายพันธุพืชที ่2 จังหวัดตรัง กองขยายพันธุพืช กรม
สงเสริมการเกษตร ผลจากการศึกษาวิจยัสามารถคนพบสูตรอาหารสังเคราะหและวิธกีารเพาะเมล็ดกลวยไมรองเทานารีในสภาพปลอดเชื้อ ใหไดปริมาณมากในระยะเวลา 9 
เดือน และทําการขยายพันธุกลวยไมรองเทานารีในภาคใต 8 ชนิด ดวยการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ และปจจุบันหองปฏิบัติการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อของศูนยขยายพันธุพืช
ที่ 2 จังหวัดตรัง ไดขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเล้ียงพืชอนุรักษกับสํานักคุมครองพันธพืช กรมวิชาการเกษตร เลขทะเบยีนที่ P-TH-000294 ศูนยขยายพันธุพืชที่ 2 จ.ตรัง จึง
ทําการเพาะพันธุกลวยไมรองเทานารีทั้ง 8 ชนิด เพื่อสงเสริมใหกลุมวิสาหกจิชุมชนผูปลูกเล้ียงกลวยไมรองเทานารีและเกษตรกรที่สนใจ ไดมีตนกลากลวยไมที่ขยายพันธุอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย และสามารถนาํตนกลากลวยไมเหลานั้นไปจําหนายเพื่อเปนสัญลักษณของชุมชน หรือเพือ่สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชน เปนการสงเสริมให
เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นและนําไปสูการอนุรักษอยางยั่งยืน กลวยไมรองเทานารี 8 ชนิด ที่ศูนยขยายพันธุพืชที่ 2 จ.ตรัง ไดขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเล้ียงพืชอนุรักษ ไดแก 

1. กลวยไมรองเทานารเีหลืองกระบ่ี (Paphiopedilum exul) 
ถิ่นกําเนิด มีการกระจายพันธุแถบชายฝงตะวันออกและตะวันตกทางภาคใตของไทย เชน จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต ซ่ึงสูงจากระดับน้ําทะเล ต้ังแต 50 เมตร 
ลักษณะทั่วไป มกีารเจริญเติบโตแบบพชือาศัยบนดิน หรือตามซอกหิน ตน มพีุมใบ ขนาด 30-35 เซนติเมตร ใบ รูปแถบ กวาง 3-3.35 เซนติเมตร ยาว 30-35 เซนติเมตร 
แผนใบหนาสีเขียว เปนมัน ไมมีลาย ดอก เปนดอกเด่ียว กานดอกสีเขียว ยาว 13-15 เซนติเมตร และมีขนส้ัน สีมวงแดงปกคลุม เมื่อดอกบานเต็มที่มีขนาด 6-6.5 
เซนติเมตร กลีบเปนมันงุมมาดานหนา กลีบนอกบนมขีอบสีขาว กึ่งกลางมีสีเหลืองอมเขียว และแตมสีน้ําตาลเขม กลีบนอกลางขนาดใกลเคียงกับกลีบนอกบน แตมีสีเขียว 
กลีบดอกสีเหลืองอมน้ําตาล กึ่งกลางกลีบมีเสนสีน้ําตาลเร่ือ โคนกลีบมีแตมและขนยาวสีน้ําตาลเขมปกคลุมกระเปา สีเหลืองอมน้ําตาล โลสีเหลือง รูปทรงคลายรูปหัวใจกลับ
หรือไมกลับ ผิวขรุขระ กึ่งกลางมีต่ิงเล็กๆ สีเหลืองเขม ดานบนหยักเปนรอง ดานลางหยักเปนเขี้ยว ฤดูออกดอก ธันวาคม-กุมภาพันธ 
ลักษณะนิสัย ชอบความชื้นสูง และแสงคอนขางมาก เมื่อตนที่สมบูรณ จะใหดอกและแตกหนอไดดี 

2. กลวยไมรองเทานารขีาวสตูล (Paphiopedilum niveum) 
ถิ่นกําเนิด มีการกระจายพันธุในมาเลเซียและไทย ซ่ึงสูงจากระดับน้าํทะเล 200 เมตร  ลักษณะทัว่ไป มีการเจริญเติบโตแบบพืชอิงอาศัย  ตน เจริญเปนกลุม มีพุมใบ ขนาด 
15-18 เซนติเมตร ใบ รูปรี กวาง 2.5-3.5 เซนติเมตร ยาว 15-17 เซนติเมตร แผนใบเปนลายตารางสีเขียวเขมสลับเขียวเทา ใตใบมีจุดมวงแดง กระจายหนาแนน 
ดอก เปนดอกเด่ียว ม ี1-3 ดอก ตอชอ กานชอดอกต้ังตรง สีมวงแดง ยาว 15-17 เซนติเมตร เมื่อดอกบานเต็มที่เปนรูปกลม เสนผานศูนยกลาง 6-8 เซนติเมตร กลีบหนา
งุมมาดานหนา กลีบนอกบน กลีบดอกและกระเปามีสีขาว โคนกลีบมีจุดประสีมวงเขมเล็กนอย โลสีขาว รูปทรงคลายรูปไต กึ่งกลางเปนรองและมีแตมสีเหลืองเขม 
ฤดูออกดอก เดือนเมษายน-สิงหาคม  ลักษณะนิสัย ปลูกเล้ียงงาย ชอบความชื้นสูง และออกดอกเมื่อตนสมบูรณเต็มที ่

3. กลวยไมรองเทานารชีองอางทอง (Paphiopedilum angthong) 
คาดวาเปนลูกผสมของกลวยไมรองเทานารีขาวสตูลและกลวยไมรองเทานารีเหลืองตรังที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีการกระจายพันธุบริเวณหมูเกาะอางทอง เกาะสมุย ใน
จังหวัดสุราษฎรธานี ใตใบมีสีเขียว หรือสีแดงเร่ือ มีดอกสีขาว และจุดประมวงบนกลีบ คลายกลวยไมรองเทานารีขาวชมุพร  ฤดูออกดอก สามารถออกดอกไดตลอดป 
ลักษณะนิสัย ชอบความชื้นสูง แสงมาก 

4. กลวยไมรองเทานารขีาวชุมพร (Paphiopedilum godefroyae) 
ถิ่นกําเนิด เปนกลวยไมรองเทานารีที่มีถิน่กําเนิดในประเทศไทยเทานั้น โดยมกีารกระจายพันธุทางภาคใต บริเวณที่สูงจากระดับน้ําทะเล 100 เมตร 
ลักษณะทั่วไป มกีารเจริญเติบโตแบบพชือาศัยบนดิน หรือตามซอกผาหิน ตน มีพุมใบ ขนาด 15-18 เซนติเมตร ใบ รูปแถบถึงรูปขอบขนาน แผนใบเปนลายหินออนสีเขียว
เขม สลับเขียวเทา ใตใบมีจุดประสีมวงแดง หนาแนน ดอก เปนดอกเด่ียว กานดอกต้ังตรง สีมวงแดงเร่ือ ยาว 10-12 เซนติเมตร และมีขนส้ันปกคลุม เมื่อดอกบานเต็มที่ใบ
เปนรูปกลม เสนผานศูนยกลาง 5-8 เซนติเมตร กลีบหนางุมมาดานหนา กลีบนอกบนและกลีบดอกมีสีขาวนวล มแีตมสีมวงแดงกระจายทั่ว กระเปามีสีขาวนวล มีจุดประสี
มวงแดงเล็กนอย โลสีขาวนวล และมีจุดประสีมวงแดง รูปทรงคลายรูปไต กึ่งกลางมีแตมสีเขียวหรือสีเหลือง ดานบนหยกัเปนรองเล็กนอย ดานลางเปนต่ิงแหลม 
ฤดูออกดอก เดือนเมษายน-สิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ลักษณะนิสัย ชอบความชื้นในอากาศสูงและคอนขางรม ดอกจะบานไดนาน และระบบรากตอบสนองตอ
ปริมาณเกลือที่สะสมในเคร่ืองปลูกไดเร็ว ควรเปล่ียนเคร่ืองปลูกและกระถางทันทีเมื่อรากเปล่ียนเปนสีน้ําตาล ทําใหชะงักการเจริญเติบโต 

5. กลวยไมรองเทานารเีหลืองตรัง (Paphiopedilum godefroyae var. leucochilum) 
ถิ่นกําเนิด พบตามปาเขาหินปูนทางภาคใตที่ใกลน้ําทะเลจนถึง 150 เมตร พบตามหมูเกาะฝงตะวันตกของภาคใต บริเวณ จ.พังงา และกระบี่ ลักษณะทั่วไป เปนกลวยไมดิน 
ใบ รูปขอบขนาน กวาง 2-3 เซนติเมตร ยาว 8-10 เซนติเมตร ผิวใบดานบนมีลายสีเขียวออน หลังใบมีประสีมวง ดอก กานชอดอกสูง 5-7 เซนติเมตร จํานวน 1-2 ดอก/ชอ ดอก
บานเต็มที่กวาง 7.5-8 เซนติเมตร กลีบเล้ียงมีจุดประสีมวงคลํ้า กลีบกระเปาสีขาวนวล ฤดูออกดอก มีนาคม-พฤษภาคม ลักษณะนิสัย ชอบความชื้นปานกลาง คอนขางรม 

6. กลวยไมรองเทานารีคางกบใต (Paphiopedilum callosum) 
ถิ่นกําเนิด พบตามปาดิบชื้น ที่ระดับความสูง 500-1,300 เมตร ใบ รูปขอบขนาน กวาง 3-3.5 เซนติเมตร ยาว 15-18 เซนติเมตร ผิวใบดานบนลาย หลังใบสีเขียวออน 
ดอก ดอกเด่ียว ขนานบานเต็มที่ กวาง 6-8 เซนติเมตร กานดอกต้ังสูง 25-30 เซนติเมตร กลีบบนแผกวางสีขาว และมีขีดสีเขียวแกมมวงแดงตามยาวกลีบ ขอบกลีบมีตุมสี
น้ําตาลเขมเปนมัน และมีขน กลีบกระเปาสีมวงแดงแกมน้ําตาล ฤดูออกดอก เดือนมีนาคม-เมษายน ลักษณะนิสัย ชอบความชื้นสูงแสงนอย 

7. กลวยไมรองเทานารมีวงสงขลา (Paphiopedilum barbatum) 
ถิ่นกําเนิด พบทีอ่ําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ลักษณะทัว่ไป กลีบดอก มักมีไฝนอย แตมีสีเขมกวากลวยไมรองเทานารีคางกบ ฤดูออกดอก มีนาคม-เมษายน 

8. กลวยไมรองเทานารขีาวพังงา (Paphiopedilum thaianum) 
ถิ่นกําเนิด พบบริเวณเขาหินปูน จังหวัดพังงา ฤดูออกดอก เดือนมีนาคม-พฤษภาคม ลักษณะนิสัย ชอบความชื้นปานกลาง แสงมาก 



  สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย รวมกับ สํานักงานเกษตร อ.หนองหิน กรม
สงเสริมการเกษตร และรวมบูรณาการหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณในจังหวัดเลย และหนวยงานในพื้นที่อ.หนองหิน งานวันถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อเร่ิมตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) ณ ศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพยีง (นายเฉลิมชัย อินทรชัยศรี) บานโคกใหญ หมู3 ต.ตาดขา อ.
หนองหิน จ.เลย โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน รองผูวาราชการ จ.เลย เปน
ประธานในพธิีเปดงานและพบปะพี่นองเกษตรกรในพื้นที่อําเภอหนองหิน  
            โดยรองผูวาราชการจังหวัดเลย ไดแสดงความหวงใยแกพ่ี
นองเกษตรกรใหตะหนักถงึความสําคัญในการทําการเกษตรแบบปลอด

สารพิษ ที่สามารถใชศูนยเรียนรูของนายเฉลิมชัย แหงนี ้เปนสถานที่
ตนแบบ ใหเกษตรกรตระหนักถงึความปลอดภัยในสุขภาพและการนอม
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับการทําการเกษตร พรอมทั้ง
ใหเกษตรกรไดตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพ สิ่งแวดลอม ไมเผา
ทําลายปา พรอมนี้ นายประดิษฐ อินตาพรม เกษตรจังหวัดเลย ไดกลาว
รายงานถึงวัตถุประสงคของการจัดงานในคร้ังนี ้เพ่ือเพ่ือถายทอดความรู
แกเกษตรกรในชุมชน ใหไดรับความรูเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต
เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

            นอกจากนี้ ยังมีการจัดสถานีเรียนรูตาง ๆ และจัดวิทยากรผูชํานาญการ ประจําสถาน ีเพ่ือถายทอดความรูและเทคโนโลยี จากหนวยงานที่
เกี่ยวของ ในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณจังหวัดเลย รวมถึงเกษตรกรตนแบบประจําศูนยเรียนรูฯ ประกอบดวย ฐานเรียนรูการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดย
สํานักงานประมงจังหวัดเลย ฐานเรียนรูการเลี้ยงสัตว โดยสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเลย ฐานเรียนรูการบริหารจัดการศัตรูพืช โดยกลุมอารักขาพืช สํานักงาน
เกษตรจังหวัดเลย ฐานเรียนรูการนําเสนอโคกหนองนาโมเดล โดยนายเฉลิมชัย อินทรชัยศรี (ประธานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอหนองหิน จังหวัด
เลย) ฐานเรียนรูการจัดต้ังสหกรณและการทําบัญชีครัวเรือน โดยสํานักงานสหกรณจังหวัดเลย และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเลย กิจกรรมเสริมโดยมีการจัด
นิทรรศการ เพ่ือนําเสนอองคความรูดานการเกษตรและบริการดานการเกษตรอ่ืน ๆ ใหกับเกษตรกรโดยหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
หนวยงานอ่ืนในระดับจังหวัดและระดบัอําเภอ โดยมีเปาหมายเกษตรกรที่ไดรับความรูในคร้ังนี้กวา 100 ราย 

 



เอาจริง เกษตรไรออย กําแพงฯ ปฏิญาณทอง
คาถาหยุดเผาออยลดฝุน PM 2.5  
 6 กุมภาพันธ 2563  admin ชัยยศ ต้ังนิยม เกษตรกรดีเดนสาขาทําไร
, ชาวไรออย หยุดเผา, พรศักด์ิ ตันติพูนผล, พรศักด์ิ ตันติพูนผล เกษตรกร
ดีเดนแหงชาติป 2561 สาขาอาชีพทาํไร, สมยศ มโนวงศเกษตรจังหวัด
กําแพงเพชร, เกษตรกรดีเดนสาขาทําไร “ชัยยศ ต้ังนิยม” 
ชาวไรออยจังหวัดกาํแพงเพชรทองคาถา โสนามะยักโข  คาถาหลวงพอ
ปานวัดบางนมโค ชีวิตมีความสุข หยุดการเผาออย ลดมลภาวะฝุน
ละออง PM 2.5 ใหกลับจังหวัดกาํแพงเพชร  สวน“เกษตรกรดีเดน สาขา
ทําไร” สาธิตการทําไรออย 11 ฐาน ไดออยงามคุณภาพราคาดี และ
การกําจัดใบออย โดยรัฐตองสงเสริมโรงไฟฟาชีวมวล ในพื้นที่จังหวัด
กําแพงเพชร เพื่อรองรับใบออยไปเปนพลังงาน 
จังหวัดกําแพงเพชรมีความเขมขน ในการรณรงคลดปญหาหมอกฝุนควัน 
PM 2.5 ที่เกิดขึ้นจากการเผาวัชพืชโดยเฉพาะการเผาใบออยในชวงฤดู
เก็บเกี่ยว กระจายอยูตามพื้นที่เพาะปลูกออย ซ่ึงบางวันสีแดงกระทบตอ
สุขภาพประชาชน เกีย่วกับการจัดการปญหานี้ พื้นที ่Hot spot อําเภอ
คลองขลุงจังหวัดกําแพงเพชร ไดจัดงานรณรงคใชเทคโนโลยีหยุดการเผา
ในไรออย ป 2563 ขึ้นที่บริเวณบานของ นายชยัยศ ต้ังนิยม ซ่ึง

เปน “เกษตรกรดีเดน สาขาทาํไร” เขารับพระราชทานโลรางวัลในงานพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจําปนี้ พี่บานเลขที่ 137 บานวังยางหมูที่ 1 
ตําบลวังยาง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกาํแพงเพชร โดยมี นางสุพัตรา คลายทมิ รองผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร นายสมยศ มโนวงศ เกษตรจังหวัด
กําแพงเพชร นายปรารภ คันธวัน เกษตรอําเภอคลองขลุง นายสุนทร รัตนากร นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร นายพรศักด์ิ ตันติพูนผล เกษตรกรดีเดน
แหงชาติป 2561 สาขาอาชีพทําไร ตัวแทนผูประกอบการโรงงานน้ําตาลนครเพชร  บริษัท เอฟดีกรีนประเทศไทย จํากัด และ บริษัทประไพรวรรณกุล รับซ้ือใบออย
สงแหลงผลิตพลังงานไฟฟาชีวมวล สาธารณสุขอําเภอคลองขลุงและเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรคลองขลุง ไดเปดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียน 
ปญหาการเผาออย รวมทั้งขอกฎหมายตางๆ และผลกระทบส่ิงแวดลอมจากการเผาออย และสุขภาพของประชาชน  ขอสรุปในที่ประชุมเสวนาในคร้ังนี้ มีประเด็นสําคัญ
หลักๆคือการเผาออย ซ่ึงงายและสะดวกตอการเก็บเกี่ยวผลผลิต เนื่องจากขาดแรงงาน และเจาของไรบางรายเปนรายยอย ที่ไมมีกําลังความสามารถจะใชเคร่ืองจักร
ขนาดใหญ ได เนื่องจากตนทุนที่ตางกัน  นอกจากนี้การกําจัดใบออยยังมีตนทุนที่สูง ราคารับซ้ือใบออยในจังหวัดกําแพงเพชรยังไมแพรหลาย เนื่องจากยังขาดแหลง
รองรับนั่นก็คือโรงงานไฟฟาชีวมวล ที่จะสามารถรับซ้ือใบออยไปเปนพลังงานได ซ่ึงตองอาศัยกลไกของภาครัฐในการสงเสริมใหเกิดพลังงานไฟฟาชีวมวลในพื้นที่จังหวัด
กําแพงเพชร สวนผลเสียของการเผาใบออยนั้น เกษตรกรที่รูดีวา กระทบตอส่ิงแวดลอม และยังมีผลตอคุณภาพความหวานน้ําตาลของออย ที่ลดลง และยังถูกปรับราคา
ใหถูกลงไปอีก ซ่ึงตอไปมาตรการในการรับซ้ือก็จะคงเขมขนจนไมสามารถที่จะเผาออยตอไปได การปรับเปล่ียนการทําไรออยกจ็ะเขาสูการใชเคร่ืองจักรเขามาแทนที่
แรงงานที่ปจจุบันหาแทบไมไดแลว  การเผาใบออยยังสงความสูญเสียไปถึงธาตุอินทรียในดิน ทําใหในแตละปจะตองใชตนทุนปุยจํานวนมากเพื่อปรับดินใหมีคุณภาพขึ้น 
ฉะนั้นเกษตรกรแมจะไมตองการเผาใบออย แตก็ยังคงมีความจําเปนซ่ึงเร่ืองดังกลาวนี้ จะตองมีการหารือและแนวทางการชวยเหลือจากโรงงานผูผลิตน้ําตาลและ
หนวยงานภาครัฐ ในดานเคร่ืองจักรเคร่ืองใชตางๆเกี่ยวกับการทําเกษตรไรออย  นอกจากนี้ผูที่รวมโครงการประมาณ 300 คนที่มีทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของและเกษตรกร
ชาวไรออย ไดรวมกันชมแปลงสาธิตการปลูกออย ของนายชัยยศ ต้ังนิยม ซ่ึงเปน“เกษตรกรดีเดน สาขาทําไร” โดยสาธติการใชฟวเตอรเค็ก ปรับปรุงบํารุงดินและไถ
ระเบิดดินดาน ซ่ึงฟวเตอรเคกดังกลาวนัน้ มีธาตุที่เปนประโยชนในการบํารุงดินชนิดน้ํา เปนผลิตภัณฑที่เหลือใชจากโรงงาน  โดยบริษัท เอฟดีกรีน ประเทศไทยจํากัด ฉีด
ไปที่ใบออยหลังจากตัดแลว จุลินทรียก็จะชวยยอยสลายใบออย โดยไมตองเผาใบออยทิ้ง การวางแผนการปลูกออยใหเหมาะสมกับการใชรถตัดออย สาธิตการใชเทคโนโลยี
เคร่ืองจักรกลเพื่อลดการเผาออย เชนรถตัดออย กระเชาอุมออย ผานไถกลบใบออยในออยตอ โรตาร่ีปนกับใบออยทีจ่ะปลูกใหม เคร่ืองกวาดใบออย เคร่ืองอัดใบออย 
นายสมยศมโนวงศ เกษตรจังหวัดกาํแพงเพชรเปดเผยวาพื้นที่ Hot spot จังหวดักําแพงเพชรเขตอําเภอเมือง เขตอําเภอคลองขลุง ในเขตอําเภอเมืองจะมีการเผาวัชพืช
จากการทํานาขาว สวนเขตอาํเภอคลองขลุงเปนพื้นที่ปลูกออย กจิกรรมในการรณรงคก็มีวัตถุประสงคเพื่อหยุดการเผาใบออยเพือ่ลดปญหาฝุนควัน PM 2.5 ก็พยายามที่
จะชวยกันหลายๆดานเพือ่รวมกันลดปญหานี้ นาํของเหลือใชวัสดุทางการเกษตร ไปเปนอินทรียวัตถุ เปนปุยทางการเกษตร เปนการประหยัดในการใชปุย ลดการเผา
พื้นที่โลงทางการเกษตร ที่เปนสวนหนึ่งที่จะทําใหเกิด PM 2.5 ซ่ึงทางหนวยงานราชการ รวมทั้งเกษตรกรรณรงคมาโดยตลอด เรามีการสรางความเขาใจกบัชาวบาน เรา
มีการประชุมมีการอบรมและใหหลักสูตรทุกอําเภอเหมอืนกันหมด ในการลดการเผาในพื้นที่เกษตร ก็เปนที่ยอมรับวายงัคงมีการเผาเนื่องจากเปนพื้นที่กวางมีพืน้ที่ไรออย
กวา 8 แสน ไรเปนอันดับสองของประเทศรองจาก จ.กาญจนบุรี นายปรารภ คันธวัน เกษตรอําเภอคลองขลุงเปดเผย กระบวนการในการเพาะปลูกนอกจากนีย้ังตอง
เกี่ยวของยึดโยงเอากับกระบวนการในเร่ืองการสนับสนุนจากโรงงานเชนรถตัด สวนใบออยที่ตกคางยังคงขาดแหลงรองรับใบออย หมายถึงโรงงานที่ตองการเชื้อเพลิงจาก
ใบออยไปเปนการผลิตเชนโรงงานชีวมวล จะตองสงเสริมใหเกิดโรงไฟฟาดังกลาวในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร  ดานเคร่ืองจักรใหการสนับสนุนกับชาวไรออยรายยอย  และ
ทางโรงงานน้ําตาลจะเพิ่มเคร่ืองจักร รถตัดออย ซ่ึงขณะนี้ในพื้นที่ จ.กําแพงเพชร มีมากกวา 350 คัน แตยังไมเพียงพอตอพื้นที่ทั้งหมด 8 แสนกวาไรของกําแพงเพชร 
นายชัยยศต้ังนิยม “เกษตรกรดีเดน สาขาทาํไร” เจาของไรออยเปดเผยวา ในนามเกษตรกรดีเดนแหงชาติ ไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร ใหมา
รณรงคการไมเผาออยในที่อําเภอคลองขลุงเพราะจุด Hotspot อยูที่อาํเภอคลองขลุง ไดเตรียมแปลงสาธิตการเก็บเกี่ยวการปลูกออยทั้งหมดสาธิต 11 ฐานและ
เคร่ืองจักรในการเพาะปลูกออย ทั้งนี้ใบออย 1 ไรจะมีประมาณ 1 ตันกวา ถาเปรียบเสมือนปุยยูเรียที่จะใชในไรออยกจ็ะตก70 กวากิโลตอ 1 ไร ส่ิงสําคัญที่ชนะเลิศ
เกษตรกรดีเดน ก็คือการเตรียมดิน การใชดิน ในการเตรียมดิน เพราะเกษตรกรที่ผานมา 30 -40 ป มีการเผาและหนาดินเสีย ผมจึงเปนคนแรกที่นําของเหลือทิ้งจาก
โรงงานมาทําเปนปุย เอามาใสในไร วันนี้มีความมั่นใจวาสามารถพาเกษตรกรไปสูความสําเร็จ และมั่นคงมีอาชีพที่ทํากนิงายขึ้น จึงอยากจะฝากเกษตรกรไดชวยเล็งเห็น
ตรงนี้วาการที่ดินเสียหมดแลว กจ็ะทํามาหากินยาก และเราไมมีอะไรจะเติมใหดิน ยกเวนฟวเตอรเคก เราจะไปซ้ือขี้ไกมาใสก็ไมไดเพราะตนทุนมันสูง การเผาออยคือ
ราคาออยจะถกูจะถกูหักคาไฟไหม 30 บาท ออยเผาใบจะไดรับจากการชวยภาครัฐ 1 ตันออยไมเกิน 903 บาท ถาใชรถตัดออยสดก็จะไดประมาณ 1,043 บาท  เปน
ขอดีในเร่ืองรายได และสภาพแวดลอมกไ็มไดรับผลกระทบ อินทรียวัตถุหนาดินก็ไมเสีย ใบออยนั้นมีขอ 2 อยาง 1 มันสามารถคลุมหนาดินเก็บความชื้นและบดบังความ
เจริญเติบโตของวัชพืชได 
ทายสุดชาวไรออยจังหวัดกําแพงเพชร ไดรวมกันปฏิญาณ ทองคาถา โสนามะยกัโข  3 คร้ัง เปนคาถาหลวงพอปานวัดบางนมโค  แปลความไดวา ชีวิตมีความสุข หยุด
การเผาออย 
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