
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่7-9 มีนาคม 2563 

ส่วนกลาง 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ตลาดน าการเกษตร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ขบัเคล่ือนนโยบายตลาดน าการเกษตร ส่ง

สินคา้เกษตรแปลงใหญ่สู่ตลาดออนไลน์ Lazada 
นสพ.ไทยโพสต ์

2 เกษตรฯจบัมือลาซาดา้ ขายสินคา้เกษตรออนไลน์ นสพ. สยามธุรกิจ 
แปลงใหญ่ 3 เกษตรแปลงใหญ่หมากเหลือง รายไดห้ลกัแสน ททบ.5 
ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
หยดุเผา 4 เกษตรจงัหวดันครพนมรณรงคล์ดการเผาพื้นท่ีเกษตรกรรม NBT 
ผลไม ้ 5 สะละเขาทะลุ ชุมพร เตรียมตวัดี หลงัเกษียณรายไดเ้พิ่ม เทคโนโลยชีาวบา้น 

6 จดัวา่เด็ด เกษตรกรปลูก"แตงโมรูปหวัใจ”ในทุ่งนาหลงัฤดูเก็บเก่ียว 
บนเกาะยาวใหญ่ 

Anothai Ngandee 

7 เกาะยาวปลูกแตงโมใส่บล๊อครูปหวัใจ นสพ.เสียงใตร้ายวนั 



ปีที่: 24 ฉบับที่: 8517
วันที่: เสาร์ 7 มีนาคม 2563
Section: X-CITE/-

หน้า: 18(กลาง)

หัวข้อข่าว: กรมส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการเกษตร ส่งสินค้าเกษตรแปลงใหญ่สู่ตลาด...

รหัสข่าว: C-200307008098(7 มี.ค. 63/07:06) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 46.58 Ad Value: 34,935 PRValue : 104,805 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 24 ฉบับที่: 8517
วันที่: เสาร์ 7 มีนาคม 2563
Section: X-CITE/-

หน้า: 18(กลาง)

หัวข้อข่าว: กรมส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการเกษตร ส่งสินค้าเกษตรแปลงใหญ่สู่ตลาด...

รหัสข่าว: C-200307008098(7 มี.ค. 63/07:06) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 46.58 Ad Value: 34,935 PRValue : 104,805 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 1781
วันที่: เสาร์ 7 - ศุกร์ 13 มีนาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 9(บนขวา)

หัวข้อข่าว: เกษตรฯจับมือลาซาด้า ขายสินค้าเกษตรออนไลน์

รหัสข่าว: C-200307024105(7 มี.ค. 63/06:35) หน้า: 1/1

Siam Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,160

Col.Inch: 47.35 Ad Value: 54,926 PRValue : 164,778 คลิป: สี่สี(x3)



 

ประเด็น  เกษตรแปลงใหญ่หมากเหลือง รายไดห้ลกัแสน 

ช่องทาง  ททบ.5 

 

 



 

 

ประเด็น  เกษตรจงัหวดันครพนมรณรงคล์ดการเผาพื้นท่ีเกษตรกรรม 

ช่องทาง  NBT  

  



 

สะละเขาทะลุ ชุมพร เตรียมตัวด ีหลงัเกษยีณรายได้เพิม่ 

 

คุณครูพนัส ศรีเขาล้าน วยั 62 ปี อยู่บ้านเลขที ่213 หมู่ที ่8 ต าบลเขาทะลุ อ าเภอสว ีจังหวดัชุมพร เป็นครูเกษียณที่มี
ความสุขกบังานที่ท า คือปลูกสะละ พร้อมทั้งเกบ็ผลผลติอย่างต่อเน่ือง 

คุณครูพนัส ศรีเขาล้าน บอกวา่ “จุดเร่ิมตน้ในการปลูกสะละมาจากความช่ืนชอบทานระก าหวาน ก็เอาระก ามาปลูก
ก่อน ทีน้ีนอ้งสาวเขาก็ไดแ้ฟนเป็นคนจนัทบุรี อ าเภอท่าใหม่ เขาก็เอามาใหชิ้ม หลงัจากไดชิ้มในใจก็รู้สึกโอเคเลย ก็เลยไปน า
ตน้พนัธ์ุมาปลูกเลยในตอนนั้น ช่วงแรกๆ ตน้พนัธ์ุแพงมาก ตงัคก์็ไม่ค่อยมี ปลูกเนินวง 100 ตน้ เร่ิมตน้ตั้งแต่นั้น หลงัจากนั้น
ก็ทยอยปลูกมาเร่ือยๆ ปีละ 200-300 ตน้ จนในท่ีสุดก็ประมาณ 1,000 กอ ไดแ้หละ ประมาณ 5-6 ปี ก็ไปเอาพนัธ์ุสุมาลีมาจาก
ระยอง อ าเภอแกลง เอามาปลูก ปีนั้นตน้พนัธ์ุยงัแพงมาก 800 บาท เอามา 100 ตน้ จ่ายสดหมดเป็นแสนอยูต่อนนั้น น ารายได้
จากเนินวงมาเป็นทุนซ้ือพนัธ์ุสุมาลี จากนั้นก็ขยายพนัธ์ุสุมาลี” 

คุณครูพนสั เผย “ช่วงแรกๆ สุมาลีดีมาก แต่ปัจจุบนัน้ีเนินวงค่อนขา้งท่ีจะกลบัมานิยมเน่ืองจากผลผลิตมีไดเ้กือบ
ตลอดทั้งปี ผลผลิตเนินวงกระจายเกือบทั้งปี อยา่งสุมาลีน่ีหมดก็คือหมด คนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ปลูกพนัธ์ุสุมาลีมากกวา่พนัธ์ุ
เนินวง” 

ในส่วนของรสชาติ คุณครูพนสั เผยวา่ “สุมาลีมีรสชาติหวาน หอม เน้ือบาง เนินวงจะกลมกล่อม เน้ือหนา โดยสะละ
ทางใตจ้ะมีรสชาติท่ีเขม้หวานกวา่สะละทางตะวนัออก สะละทางตะวนัออกรสชาติจะกลมกล่อมกวา่ทางใต ้เป็นผลจากพื้น
ท่ีดินปลูก” 

คุณครูพนสั เผยวธีิการปลูก “โดยการขดุหลุมปลูกแบบธรรมดา จากนั้นช่วงแรกใส่ข้ีไก่สดๆ ไดเ้ลย แต่ใหห่้างโคน
ตน้หน่อย (ช่วงแรกใส่ไม่ตอ้งเยอะ) ข้ีไก่ท่ีผสมแกลบน่ีสุดยอด เพราะวา่พอเวลายาวนานไปเน่ียแกลบจะเป็นตวับ ารุงดินได้
อยา่งดีเลย ผมไปวดั pH ทัว่ทั้งสวนโอเคเลย เป็นกรดอ่อนๆ พอดีเลย บางรุ่นผมก็ไม่ไดร้อง ก็ขดุหลุมปลูกเลย เน่ืองจากดินท่ีน่ี
โอเคปลูกปกติ ในส่วนของปุ๋ยวทิยาศาสตร์ช่วงเล้ียงตน้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ ถา้ช่วงดอกออกเยอะ ก็ใส่ปุ๋ย สูตร 8-24-24 ไดเ้ลย 



(ใส่ไม่ตอ้งเยอะ) โดยการโรยท่ีโคนตน้ไดเ้ลย กระจายๆ ช่วงดอกออกเยอะผสมเกสรทุกวนั ใชด้อกตวัผูต้ดั 4 ช้ิน หนามเสียบ
ติดดอกตวัเมียท่ีก าลงับาน ติดริบบิ้นทุกตน้ ในทุกๆ วนัท่ีท าการผสมเพื่อทราบถึงวนัเก็บเก่ียวผลผลิต ช่วงเล้ียงลูกก็ใส่ปุ๋ย สูตร 
13-13-21 หากตอ้งการเนน้ตน้โต ก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ” 

คุณครูพนสั บอก “การดูแลรักษาสะละ 1-2 คน ควรดูแลไม่เกิน 300 ตน้ พื้นท่ีในการปลูกใหดู้แหล่งน ้าเป็นส่ิงส าคญั 
สะละชอบพื้นเสมอหรือท่ีราบลุ่ม ถา้เป็นภูเขา ถา้เป็นเนิน สะละก็อยูไ่ดน้ะขอแค่มีน ้า” 
ปัญหาอยา่งเดียวท่ีจะตอ้งใชย้าคือ มอด “มอดกบัดอกสะละน่ีคู่กนัเลย ถา้ไม่ก าจดัมอดก็ไม่ไดด้อก วธีิป้องกนัมอดโดยการฉีด
พน่สารป้องกนัก าจดัท่ีดอกในปริมาณไม่มาก ฉีดเน่ืองจากความจ าเป็น ประมาณเดือนละ 1 คร้ัง” คุณครูพนสั บอก 
คุณครูพนสั บอกวา่ “ช่วงผสมเกสร ผสมทุกวนั ใชเ้วลาประมาณวนัละไม่เกิน 1 ชัว่โมง เน่ืองจากความช านาญ (คนท าเขาเก่ง) 
หลงัจากสะละติดผล ช่วงผลอ่อนมีการใหปุ๋้ยทางใบช่วยบา้งนานๆ คร้ัง โดยใชปุ๋้ยปลาหมกัเพื่อท่ีจะบ ารุงตน้และผล เพื่อช่วย
เร่ืองการเจริญเติบโต หมกักบั EM หมกักบักากน ้าตาล ใชข้อง พด. ดว้ย อตัราส่วนท่ีใชโ้ดยประมาณ ก็ปลา 10 กิโลกรัม 
กากน ้าตาลประมาณ 15 ลิตร แลว้ก็น ้า แลว้ก็ EM (1 ลิตร 100 บาท) ใส่ พด. 2 ซอง (ไดฟ้รี) หมกัในถงั 200 ลิตร แต่ใส่น ้าเพียง 
150 ลิตร เวลาจะใชก้็ตกัมาผสมน ้าแลว้ฉีดพน่ ผลท่ีไดจ้ากการใชปุ๋้ยปลาหมกันั้นใหค้วามสมบูรณ์ ใหร้สชาติ แลว้ก็ปลอดภยั 
เน่ืองจากไม่ใชส้ารเคมี” 

 “หลงัการผสมควรมีการติดริบบิ้น เพื่อบอกวนัท่ีและเดือนท่ีผสม (สีของริบบิ้นจะบอกถึงเดือนท่ีผสม ส่วนตวัเลขนั้น
หมายถึงวนัท่ีผสม) ขอ้ดีของการติดริบบิ้นคือ เม่ือสะละอายคุรบ 9 เดือน เราสามารถรับรู้ถึงวนัท่ีจะสามารถตดัไดเ้ลย ทางดา้น
การตดัแต่งทางใบ สะละ 1 ปี ตดัแต่งทางใบ 1 คร้ัง อีกทั้งโยงผลใหพ้น้ดิน เพื่อลดอตัราการเน่าของผล” คุณครูพนสั บอก 
คุณครูพนสั พูดถึงฤดูกาลใหผ้ลผลิตสะละ “อยูป่ระมาณช่วงหนา้ผลไม ้หนา้เงาะ หนา้ลองกอง หนา้ทุเรียน เร่ิมจากปลาย
พฤษภาคม-กนัยายน หรือตุลาคม (พฤศจิกายน-เมษายน เร่ิมลดลง) ผลผลิตต่อตน้โดยเฉล่ีย ประมาณ40-50 กิโลกรัม ต่อกอ ถา้
กอใหญ่อาจจะถึง 70 กิโลกรัม ต่อกอ” 

คุณครูพนสั เผยความแตกต่างระหวา่งรสชาติสะละภาคใตก้บัภาคตะวนัออก “ท่ีน่ีรสชาติจะต่างกนันิดหน่ึงของ
จนัทบุรีจะกลมกล่อม ท่ีน่ีจะหวานเขม้กวา่ท่ีนู่น”  

คุณครูพนสั กล่าวถึงทางดา้นตลาด “หลกัๆ ส่วนใหญ่จดัส่งจงัหวดัภูเก็ต โดยส่งข้ึนรถทวัร์ใหพ้อ่คา้รับท่ีนู่น ส่งอ าเภอ
สว ีประมาณ 2-3 ราย ราคาช่วงน้ีค่อนขา้งลดลงหน่อย สู้ทุเรียนไม่ได ้แต่ก็อยูไ่ดส้บาย” 

คุณครูพนสั เผยการเตรียมตวัท าการเกษตรหลงัการเกษียณ “กรณีผม ผมเป็นคนชอบตน้ไมต้ั้งแต่เดิม พอ่กบัแม่สอน
เร่ืองน้ี ใหม้ามนัก็รับ ก็ฝังในสายเลือด คนท่ีชอบอยูแ่ลว้ไม่มีปัญหา แต่ถา้คนท่ีจะมาเร่ิมใหม่ก็ตอ้งศึกษาใหเ้ยอะหน่อย อยูท่ี่ใจ
รักดว้ย การเร่ิมปลูกสะละหลงัการเกษียณไม่หนกั ค่อยๆ เร่ิมไป อยา่ลงทุนทีเดียวเยอะ ถา้จะท าเพื่อการคา้ตอ้งดูตลาดเป็นหลกั 
ขั้นตอนการปลูก การดูแลศึกษา ก็ท  าไดไ้ม่ยาก” 

โดยหนา้บา้นของคุณครูพนสัช่วงน้ีมีการจดัจ าหน่ายวางขายปลีกสะละพนัธ์ุเนินวงส าหรับผูท่ี้ผา่นไปผา่นมา ท่ีไม่จดั
วางจ าหน่ายสะละพนัธ์ุสุมาลีดว้ย เน่ืองจากพนัธ์ุสุมาลีตอนน้ีผลผลิตยงัคงหวานนอ้ย อีกทั้งยงัมีการจดัจ าหน่ายสะละลอยแกว้
ตามสั่ง ก าหนดราคาขายส่งอยูท่ี่ 20 บาท 
สนใจติดต่อผ่านเบอร์โทร. 089-469-1152 คุณครูพนัส ศรีเขาล้าน 
  



 
 

ประเด็น  จดัวา่เด็ด เกษตรกรปลูก"แตงโมรูปหวัใจ”ในทุ่งนาหลงัฤดูเก็บเก่ียว บนเกาะยาวใหญ่ 

ช่องทาง  Anothai Ngandee 
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