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  เกษตรจังหวัดอํานาจเจริญประกวดเกษตรกรไรนาสวนผสมดีเดนระดับเขต   เขาชิงเกษตรกรดีเดน
ระดับประเทศ 

       นายสําพรต   จันทรหอม   เกษตรจังหวัดอํานาจเจริญรวมกับอําเภอลืออํานาจเจริญ  ไดเตรียมพรอมใน
การบรรยายตอบขอซักถามความเปนมาในโครงการการทําไรนาสวนผสมของนายศราวุฒ ิ   มูล
พันธ  เกษตรกรหมู 9  ต. ไรขี  อ. ลืออํานาจ จ. อํานาจเจริญ  เกษตรกรดีเดนระดับเขต ตอคณะกรรมการท่ี
เดินทางมาทําการการประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเดนไรนาสวนผสมเพ่ือเขาชิงเกษตรกรดีเดน ระดับประเทศ 
ในครั้งนี้ ซ่ึงมีหัวหนาขาราชการหนวยงานท่ีเก่ียวของใหการตอนรับและใหกําลังใจแกนายศราวุฒิ เปนจํานวน
มาก หากไดรับการคัดเลือกจะ เพ่ือเปนตัวแทนรับรางวัลเกษตรกรดีเดนระดับประเทศสําหรับกิจกรรมในการ
จะประกวดในครั้งนี้ประกอบไปดวยการบรรยาย การตอบคําถาม  การสาธิต การปฏิบัติจริง ถึงผลงานท่ี
ประสพผลสําเร็จในการประกอบอาชีพการทําไรนาสวนผสม  อธิเชนการปลูกพืชผักสวนครัว  แปลงหญาเลี้ยง
สัตว การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ การเลี้ยงเปด ไกพันธุพ้ืนเมือง การทําปุยหมัก  การเลี้ยงปลาในนาขาวและสระ
น้ํา  และแปลงสาธิตในการทําไรนาสวนผสม ตาง  ท่ีประสพผลสําเร็จ จนสามารถสรางรายไดเลี้ยงครอบครัว 
เปนตนแบบและเปนแหลงเรียนรูในการประกอบอาชีพการทําไรนาสวนผสม ซ่ึงนายศราวุฒิไดนําแนวพระราช
ดําของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 เกษตรทฤษฏีใหม เศรษฐกิจพอเพียง  ในมาปฏิบัติจนประสพ
ผลสําเร็จ จนไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนเกษตรกรดีเดนระดับจังหวัดและระดับเขตมาแลว ทางจังหวัดจึงสง
เขาชิงเกษตรกรดีเดนระดับประเทศตอไป 

###ดาวใตนิวสออนไลน098-9515199 

ในวันแรกนาขวัญประจําป 2564 



 
ผูส่ือขาวรายงานวา ณ แปลงใหญหมากเหลือง ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายสมเดช คงกระพันธุ เกษตรจังหวัดปทุมธานี และกลุมเกษตรกรผูเพาะปลูก
หมากเหลือง ไดสาทิตการปลูกหมากเหลือง และเยีย่มชมแปลงหมากเหลือง 
"หมากเหลือง ไมประดับนอกกระแสความนิยม" แตดวยผลผลิตท่ีมีคุณภาพและความตองการของตลาดยังมีอยูสูง หมากเหลือง จึงเปนทางเลือกอาชีพเสริมของคนท่ีน่ี สามารถสรางรายได
ใหกับผูท่ีปลูกอยางงดงาม อีกท้ังยังเปนอาชีพเสริม และอาจเปนอาชีพหลักของบางคน ใหสามารถยังชีพไดอยางม่ันคงและยั่งยืน มากวาอาชีพการทํานาปลูกขาวเพียงอยางเดียว 
นายสมเดช คงกระพันธุ เกษตรจงัหวัดปทุมธานี เปดเผยวา ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จงัหวัดปทุมธนี เดิมทีเกษตรกรสวนใหญในพ้ืนท่ีน้ีมีอาชีพทํานาปลูกขาวเพียงอยาง
เดียว เพราะพ้ืนท่ีสวนใหญเหมาะสมแกการปลูกขาว แตดวยราคาผลผลิตขาวท่ีตกตํ่ามาโดยตลอด เกษตรกรจาํนวนหน่ึงจึงมารวมกลุมกัน เพ่ือความอยูรอด และมองหาชอง
ทางการปลูกพืชชนิดอื่นๆเพ่ือเปนรายไดเสริมทดแทนการทํานาปลูกขาวเพียงอยางเดียว หมากเหลืองเปนไมประดับนอกกระแสความนิยมแตความตองการของตลาดยงัคงสูงอยูจงึ
เปนทางลือกใหมของเกษตรกรเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดไมดอกไมประดับซ่ึงมีท้ังภายในและนอกประเทศ 
สํานักงนเกษตรจังหวัดปทุมธนี และสํานักงานเกษตรอําภอลําลูกกา จงัหวัดปทุมธานี ไดใหการชวยเหลือเกษตรกรโดยการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกหมากเหลืองอยางถกูวิธี 
สนับสนุนสารชีวภัณฑ เพ่ือชวยในการปองกัน กําจัดศัตรูพืช ปองกันโรคพืช อีกท้ังสงเสริมใหเกษตรกรยกมาตรฐานการผลิต เปนแบบเกษตรปลอดภัย หรอืเกษตรอินทรีย เพ่ือเพ่ิม
มูลคาผลผลิต และเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของเกษตรกร 
หมากเหลือง เปนพืชท่ีสามารถเจริญเติบโตไดในดินท่ีมีอินทรียวัตถุสูง แมจะเปนพืชท่ีใชเวลากวา 8 เดือนจึงจะขุดจาํหนายได แตก็คุมคาเพราะราคาตนหมากหลืองขนาดความสูง
ไมเกินหน่ึงเมตรขั้นตํ่าตนละ 40 บาท ถาตนขนาดความสูงเกินกวาเมตรขึ้ไปราคาก็สูงมากขึ้น ขอดีของหมากหลืองยิง่โตยิง่ไดราคา จงึเปนพืชท่ีควรสงเสริมใหเกษตรกร ปลูกเปน
พืชเศรษฐกิจเพ่ือสรางความม่ันคงในอาชีพ 
"หมากเหลือง" (Yellow pam) หมากเหลืองเปนพืชตระกูลปาลมท่ีปลูกงาย โตเร็ว เปนพันธุไมขนาดกลางสูงประมาณ 5-10 เมตร ลําตนมีลายคลายขอปลอง โคงงอและต้ังตรงได
สัดสวนสวยงาม เจริญพันธุดวยการแตกหนอเปนกอประมาณ 5-12 ตน ใบมีลักษณะเปนรูปขนนก แผนใบมีสีเขยีวอมเหลือง ออกดอกเปนชอสีเหลืองออน อยูใตกาบใบ 
นายสมคิด เงาภูทอง เกษตรกรผูปลูกหมากเหลือง ประธานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรลําลูกกา เปดเผยวา จากท่ีราคาผลผลิตขาวตกตํ่ามาโดยตลอดได
หันมาปลูกหมากเหลืองเปนอาชีพเสริม โดยไดใชพ้ืนท่ีปลูกขาวสวนหน่ึง แบงมาปลูกหมากเหลือง ชวงแรกท่ีปลูกหมากหลือง ยังไมประสบความสําเร็จและตองประสบปญหา คือ
หมากเหลืองไมเจริญเติบโตอยางท่ีควรจะเปน บางก็ยืนตนตาย จากปญหาท่ีเกดิขึ้นซํ้าซาก จึงไดคนหาสาเหตุและไดพบวา รากของหมากเหลืองไมสามารถทนนํ้าขังได เพราะปลูก
ในพ้ืนท่ีนาจึงยืนตนตายในท่ีสุด จุดเปล่ียนสําคัญท่ีทําใหหันมาสนใจการปลูกหมากหลือง คือ การไดมีโอกาสไดเขารับการอบรมและใหความรูเกีย่วกับไมดอกไมประดับจากเกษตร
จังหวัดและเกษตรตําบล เริ่มจากการปลูกหมากหลืองเปนไมประดับภายในบาน ปรากฎวามีกลุมพอคามาขอซ้ือหมากเหลือง จงึมีแนวคิดหันมาปลูกหมากหลืองเปนการคา ปรากฏ
วาหมากเหลืองเปนไมประดับท่ีมีราคาดี ความตองการของตลาดสูง จงึมีเกษตรกรบริวณใกลเคียงสนใจปลูกหมากเหลืองเพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากราคาขาวตกตํ่า การปลูกหมากหลือง
จึงเปนการสรางรายไดเปนอยางดี บางครอบครัวมีรายไดปละหลายแสนบาท 
การปฏิบัติดูแลบํารุงรักษตนหมากหลืองใหเจริญเติบโต หลังจากปลูกตองมีเวลาดูแลอยางสมํ่าเสมอ มีการกําจัด วัชพืช ใสปุยคอกและเสริมดวยปุยเคมี สูตร 16- 16-16 ตนละ
หยิบมือ โดยจะกําจัดวัชพืชภายในแปลงปลูก ใสปุยคอกและปุยเคมีทุกเดือน เปนการเพ่ิมปุยใหกับดิน ทําใหดินเกิดความอุดมสมบูรณและพืชเจรญิเติบโตดี 
การใหนํ้าหมากเหลืองเปนพืชท่ีตองการนํ้าอยางเพียงพอและสมํ่าเสมอ เชนเดียวกับพืชตระกูลปาลม ถาพ้ืนท่ีใดไมมีแหลงนํ้าไมควรปลูกหมากหลืองโดยด็ดขาด หลังปลูกลงแปลง
แลวควรใหนํ้าใหชุมวันละ1ครั้งพอหมากเหลืองอายุ ได1-2 เดือนขึ้นไป ใหนํ้า 2-3 วันครั้ง ตามความเหมาะสม 
นายสมคิด เงาภูทอง เกษตรกรผูปลูกหมากเหลือง เปดเผยใหฟงในทายน้ีวา ผลผลิตหมากเหลืองท่ีสวนจะออกผลผลิตประมาณ ปลายเดือนกรกฎาคม- กันยายน หรือหลังจากปลูก
ไปแลว8 เดือน ก็สามารถขุดจําหนายได สําหรับพอคามาท่ีมาขุดเองท่ีสวนตนขนาดสูงไมเกิน 1 เมตร จําหนายราคา 40 บาทตอตนขนาดสูงเกิน 1 เมตร ราคา 50 บาทตอตน 
สวนท่ีชาวสวนขุดใหตนขนาดสูงไมเกิน 1 เมตร จําหนายราคา 70 บาท และขนาดสูงเกิน 1 เมตร จําหนายราคา 100 บาทขึ้นไป ราคาซ้ือขายอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยูกับ
ขนาดและกลไกของตลาด นอกจากน้ีท่ีสวนยังมีเมล็ดพันธจําหนายอีกดวย ซ่ึงแตละปทําใหมีรายไดรวมหลายแสนบาท และการยงัชีพก็มีความม่ันคง ยั่งยืน 
ทานท่ีสนใจการปลูกหมากเหลืองหรอืตองการมาทองเท่ียวเชิงเกษตรท่ีกลุมแปลงใหญหมากเหลืองบึงทองหลาง สอบถามขอมูลไดท่ี นายจําเรียง ทองคําดี ประธานแปลงใหญ ท่ีต้ัง
กลุม 3/1 หมู 14 ตําบลบึงทองหลาง อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ทร 081 - 9391432 หรือ สํานักงานเกษตรอําเภอลําลูกกา จงัหวัดปทุมธานี โทร 02 1910579 
นายสมเดช คงกระพันธุ เกษตรจงัหวัดปทุมธานี กลาวเพ่ิมเติมวา ไดรับนโยบายจาก กรมสงเสริมการเกษตร แลวไดดําเนินการโดย ใชหลักคิดเชิงพ้ืนท่ี จัดเวทีชุมชน ใหเกษตรกร
เพ่ือใหทราบบริบทของพ้ืนท่ี และความตองการของเกษตรกร อยางแทจริง เพ่ือถายทอดความรู ตามความเหมาะสม และความตองการใน การแกไขปญหา ของพ้ืนท่ี รวมถึง
สนับสนุนปจจัยการผลิต เชนวัสดุอุปกรณใหนํ้า เพ่ือเพ่ิมผลผลิตซ่ึงเดิมจะใชเรอืลาก ไปตามรองสวน ปรับเปล่ียนวิธีการปลูกผักแบบหวาน เปนแบบเพาะกลา เพ่ือลดอัตราการใช
เมล็ดพันธุ สนับสนุนบรรจุภัณฑท่ีมีความเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาจุดรวบรวมสินคาให มีคุณภาพเปนตน ประกอบกับประเทศไทยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกและสภาพภูมิอากาศท่ี
เหมาะสม จงึนับเปนโอกาสท่ีดีในการขยายการผลิตสินคา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก ท้ังดานปริมาณและคุณภาพ 
หมากเหลือง (Yellow palm) เปนพืชวงศปาลมตัดใบปลูกใชประโยชนไดสารพัด ท้ังตบแตงสวน ประดับอาคาร เปนพืชอาหาร พืชพลังงาน จนถึงใชเน้ือไมเพ่ือส่ิงปลูกสราง ซ่ึงทุก
ชนิดน้ันเราสามารถนํามาปลูกเพ่ือใชประดับตบแตงสถานท่ีไดทุกโอกาสแตตองดูขนาด รูปทรง และความเหมาะสมกับส่ิงแวดลอม จึงเปนท่ีนิยมสําหรับนักออกแบบจัดสวนท้ัง
ภายในและนอกอาคารตามแนวคิดและความตองการท่ีแตกตางกันออกไป เชน ใชกรองฝุน ซับเสียง พลางแสง บังแนวสายตา หรือเพ่ือตัดใบใชประดับก็นับเปนการเพ่ิมมูลคาได
หลายรูปแบบจากการใชงาน เน่ืองจาก กาน ใบ และใบมีสีเหลืองอมเขียวสวยงาม ลําตนไมสูงมากนัก มีอายุยืนยาว สามารถปลูก และดูแลงาย การปลูกหมากเหลืองมีการขยายการ
เพาะปลูกหมากเหลืองเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี เน่ืองมาจากมีตลาดรองรับทําใหเกษตรกรมีแรงจงูใจในการผลิตมีตลาดรองรับชัดเจน เชน ตลาดไท (โซนไม
ดอกไมประดับ) ตลาดไมดอกไมประดับคลอง 15,ตลาดไมดอกไมประดับจังหวัดปราจีนบุรี ตลาดตางประเทศรองรับเชนสงออกไปประเทศจีน และมีแนวโนมท่ีจะมีการขยายตัว
ของตลาดเพ่ิมมากขึ้น หมากเหลืองชจึงพืชเศษฐกิจตัวใหมท่ีสามารถสรางรายไดอยางงามใหเกษตรกร 
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ผูส่ือขาวรายงานวา ณ แปลงใหญหมากเหลือง ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
นายสมเดช คงกระพันธุ เกษตรจังหวัดปทุมธานี และกลุมเกษตรกรผูเพาะปลูกหมากเหลือง ไดสาทิต
การปลูกหมากเหลือง และเยี่ยมชมแปลงหมากเหลือง "หมากเหลือง ไมประดับนอกกระแสความนิยม" 
แตดวยผลผลิตท่ีมีคุณภาพและความตองการของตลาดยังมีอยูสูง หมากเหลือง จึงเปนทางเลือกอาชีพ
เสริมของคนท่ีน่ี สามารถสรางรายไดใหกับผูท่ีปลูกอยางงดงาม อีกท้ังยังเปนอาชีพเสริม และอาจเปน
อาชีพหลักของบางคน ใหสามารถยังชีพไดอยางม่ันคงและยั่งยืน มากวาอาชีพการทํานาปลูกขาวเพียง
อยางเดียว 
นายสมเดช คงกระพันธุ เกษตรจังหวัดปทุมธานี เปดเผยวา ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธนี เดิมทีเกษตรกรสวนใหญในพ้ืนท่ีน้ีมีอาชีพทํานาปลูกขาวเพียงอยางเดียว เพราะพ้ืนท่ี
สวนใหญเหมาะสมแกการปลูกขาว แตดวยราคาผลผลิตขาวท่ีตกตํ่ามาโดยตลอด เกษตรกรจํานวนหน่ึง
จึงมารวมกลุมกัน เพ่ือความอยูรอด และมองหาชองทางการปลูกพืชชนิดอื่นๆเพ่ือเปนรายไดเสริมทดแทนการ
ทํานาปลูกขาวเพียงอยางเดียว 

หมากเหลืองเปนไมประดับนอกกระแสความนิยมแตความตองการของตลาดยังคงสูงอยูจึงเปนทางลือกใหมของเกษตรกรเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดไมดอกไม
ประดับซ่ึงมีท้ังภายในและนอกประเทศสํานักงนเกษตรจังหวัดปทุมธนี และสํานักงานเกษตรอําภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไดใหการชวยเหลือเกษตรกรโดยการสงเสริม
ใหเกษตรกรปลูกหมากเหลืองอยางถูกวิธี สนับสนุนสารชีวภัณฑ เพ่ือชวยในการปองกัน กําจัดศัตรูพืช ปองกันโรคพืช อีกท้ังสงเสริมใหเกษตรกรยกมาตรฐานการผลิต 
เปนแบบเกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต และเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของเกษตรกร 
หมากเหลือง เปนพืชท่ีสามารถเจริญเติบโตไดในดินท่ีมีอินทรียวัตถุสูง แมจะเปนพืชท่ีใชเวลากวา 8 เดือนจึงจะขุดจําหนายได แตก็คุมคาเพราะราคาตนหมากหลืองขนาด
ความสูงไมเกินหน่ึงเมตรขั้นตํ่าตนละ 40 บาท ถาตนขนาดความสูงเกินกวาเมตรขึ้ไปราคาก็สูงมากขึ้น ขอดีของหมากหลืองยิ่งโตยิ่งไดราคา จึงเปนพืชท่ีควรสงเสริมให
เกษตรกร ปลูกเปนพืชเศรษฐกิจเพ่ือสรางความม่ันคงในอาชีพ"หมากเหลือง" (Yellow pam) หมากเหลืองเปนพืชตระกูลปาลมท่ีปลูกงาย โตเร็ว เปนพันธุไมขนาดกลาง
สูงประมาณ 5-10 เมตร ลําตนมีลายคลายขอปลอง โคงงอและต้ังตรงไดสัดสวนสวยงาม เจริญพันธุดวยการแตกหนอเปนกอประมาณ 5-12 ตน 
ใบมีลักษณะเปนรูปขนนก แผนใบมีสีเขียวอมเหลือง ออกดอกเปนชอสีเหลืองออน อยูใตกาบใบนายสมคิด เงาภูทอง เกษตรกรผูปลูกหมากเหลือง ประธานศูนยเรียนรู
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรลําลูกกา เปดเผยวา จากท่ีราคาผลผลิตขาวตกตํ่ามาโดยตลอดไดหันมาปลูกหมากเหลืองเปนอาชีพเสริม โดยไดใชพ้ืนท่ีปลูก
ขาวสวนหน่ึง แบงมาปลูกหมากเหลือง ชวงแรกท่ีปลูกหมากหลือง ยังไมประสบความสําเร็จและตองประสบปญหา คือหมากเหลืองไมเจริญเติบโตอยางท่ีควรจะเปน บาง
ก็ยืนตนตาย 
จากปญหาท่ีเกิดขึ้นซํ้าซาก จึงไดคนหาสาเหตุและไดพบวา รากของหมากเหลืองไมสามารถทนนํ้าขังได เพราะปลูกในพ้ืนท่ีนาจึงยืนตนตายในท่ีสุด จุดเปล่ียนสําคัญท่ีทํา
ใหหันมาสนใจการปลูกหมากเหลือง คือ การไดมีโอกาสไดเขารับการอบรมและใหความรูเกี่ยวกับไมดอกไมประดับจากเกษตรจังหวัดและเกษตรตําบล เริ่มจากการปลูกหมากเหลืองเปน
ไมประดับภายในบาน ปรากฎวามีกลุมพอคามาขอซ้ือหมากเหลือง จึงมีแนวคิดหันมาปลูกหมากเหลืองเปนการคา ปรากฏวาหมากเหลืองเปนไมประดับท่ีมีราคาดี ความตองการของ
ตลาดสูง จึงมีเกษตรกรบรเิวณใกลเคียงสนใจปลูกหมากเหลืองเพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากราคาขาวตกตํ่า 
การปลูกหมากเหลืองจึงเปนการสรางรายไดเปนอยางดี บางครอบครัวมีรายไดปละหลายแสนบาทการปฏิบัติดูแลบํารุงรักษตนหมากเหลืองใหเจริญเติบโต หลังจากปลูก
ตองมีเวลาดูแลอยางสมํ่าเสมอ มีการกําจัด วัชพืช ใสปุยคอกและเสริมดวยปุยเคมี สูตร 16- 16-16 ตนละหยิบมือ โดยจะกําจัดวัชพืชภายในแปลงปลูก ใสปุยคอกและ
ปุยเคมีทุกเดือน เปนการเพ่ิมปุยใหกับดิน ทําใหดินเกิดความอุดมสมบูรณและพืชเจริญเติบโตดีการใหนํ้าหมากเหลืองเปนพืชท่ีตองการนํ้าอยางเพียงพอและสมํ่าเสมอ 
เชนเดียวกับพืชตระกูลปาลม ถาพ้ืนท่ีใดไมมีแหลงนํ้าไมควรปลูกหมากเหลืองโดยเด็ดขาด หลังปลูกลงแปลงแลวควรใหนํ้าใหชุมวันละ1ครั้งพอหมากเหลืองอายุ ได1-2 
เดือนขึ้นไป ใหนํ้า 2-3 วันครั้ง ตามความเหมาะสม 
นายสมคิด เงาภูทอง เกษตรกรผูปลูกหมากเหลือง เปดเผยใหฟงในทายน้ีวา ผลผลิตหมากเหลืองท่ีสวนจะออกผลผลิตประมาณ ปลายเดือนกรกฎาคม- กันยายน หรือ
หลังจากปลูกไปแลว8 เดือน ก็สามารถขุดจําหนายได สําหรับพอคามาท่ีมาขุดเองท่ีสวนตนขนาดสูงไมเกิน 1 เมตร จําหนายราคา 40 บาทตอตนขนาดสูงเกิน 1 เมตร 
ราคา 50 บาทตอตน สวนท่ีชาวสวนขุดใหตนขนาดสูงไมเกิน 1 เมตร จําหนายราคา 70 บาท และขนาดสูงเกิน 1 เมตร จําหนายราคา 100 บาทขึ้นไป ราคาซ้ือขาย
อาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยูกับขนาดและกลไกของตลาด นอกจากน้ีท่ีสวนยังมีเมล็ดพันธจําหนายอีกดวย ซ่ึงแตละปทําใหมีรายไดรวมหลายแสนบาท และการยังชีพก็มี
ความม่ันคง ยั่งยืนทานท่ีสนใจการปลูกหมากเหลืองหรือตองการมาทองเท่ียวเชิงเกษตรท่ีกลุมแปลงใหญหมากเหลืองบึงทองหลาง สอบถามขอมูลไดท่ี นายจําเรียง 
ทองคําดี ประธานแปลงใหญ ท่ีต้ังกลุม 3/1 หมู 14 ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จงัหวัดปทุมธานี 12150 โทร 081 - 9391432 หรอื สํานักงานเกษตร
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร 02 1910579 
นายสมเดช คงกระพันธุ เกษตรจังหวัดปทุมธานี กลาวเพ่ิมเติมวา ไดรับนโยบายจาก กรมสงเสริมการเกษตร แลวไดดําเนินการโดย ใชหลักคิดเชิงพ้ืนท่ี จัดเวทีชุมชน ให
เกษตรกรเพ่ือใหทราบบริบทของพ้ืนท่ี และความตองการของเกษตรกร อยางแทจริง เพ่ือถายทอดความรู ตามความเหมาะสม และความตองการใน การแกไขปญหา 
ของพ้ืนท่ี รวมถึงสนับสนุนปจจัยการผลิต เชนวัสดุอุปกรณใหนํ้า เพ่ือเพ่ิมผลผลิตซ่ึงเดิมจะใชเรือลาก ไปตามรองสวน ปรับเปล่ียนวิธีการปลูกผักแบบหวาน เปนแบบ
เพาะกลา เพ่ือลดอัตราการใชเมล็ดพันธุ สนับสนุนบรรจุภัณฑท่ีมีความเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาจุดรวบรวมสินคาให มีคุณภาพเปนตน 
ประกอบกับประเทศไทยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกและสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม จึงนับเปนโอกาสท่ีดีในการขยายการผลิตสินคา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใน
ตลาดโลก ท้ังดานปริมาณและคุณภาพหมากเหลือง (Yellow palm) เปนพืชวงศปาลมตัดใบปลูกใชประโยชนไดสารพัด ท้ังตบแตงสวน ประดับอาคาร เปนพืชอาหาร 
พืชพลังงาน จนถึงใชเน้ือไมเพ่ือส่ิงปลูกสราง ซ่ึงทุกชนิดน้ันเราสามารถนํามาปลูกเพ่ือใชประดับตบแตงสถานท่ีไดทุกโอกาสแตตองดูขนาด รปูทรง และความเหมาะสมกับ
ส่ิงแวดลอม จึงเปนท่ีนิยมสําหรับนักออกแบบจัดสวนท้ังภายในและนอกอาคารตามแนวคิดและความตองการท่ีแตกตางกันออกไป เชน ใชกรองฝุน ซับเสียง พลางแสง 
บังแนวสายตา หรือเพ่ือตัดใบใชประดับก็นับเปนการเพ่ิมมูลคาไดหลายรูปแบบจากการใชงาน 
เน่ืองจาก กาน ใบ และใบมีสีเหลืองอมเขียวสวยงาม ลําตนไมสูงมากนัก มีอายุยืนยาว สามารถปลูก และดูแลงาย การปลูกหมากเหลืองมีการขยายการเพาะปลูกหมาก
เหลืองเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี เน่ืองมาจากมีตลาดรองรับทําใหเกษตรกรมีแรงจูงใจในการผลิตมีตลาดรองรับชัดเจน เชน ตลาดไท (โซนไมดอกไม
ประดับ) ตลาดไมดอกไมประดับคลอง 15,ตลาดไมดอกไมประดับจังหวัดปราจีนบุรี ตลาดตางประเทศรองรับเชนสงออกไปประเทศจีน และมีแนวโนมท่ีจะมีการขยายตัว
ของตลาดเพ่ิมมากขึ้น หมากเหลืองจึงพืชเศรษฐกิจตัวใหมท่ีสามารถสรางรายไดอยางงามใหเกษตรกร 



ผูส่ือขาวรายงานวา ณ แปลงใหญหมากเหลือง ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี นายสมเดช คงกระพันธุ เกษตรจังหวัดปทุมธานี และกลุมเกษตรกรผูเพาะปลูก
หมากเหลือง ไดสาทิตการปลูกหมากเหลือง และเยีย่มชมแปลงหมากเหลือง 
"หมากเหลือง ไมประดับนอกกระแสความนิยม" แตดวยผลผลิตท่ีมีคุณภาพและความตองการ
ของตลาดยังมีอยูสูง หมากเหลือง จึงเปนทางเลือกอาชีพเสริมของคนท่ีน่ี สามารถสรางรายได
ใหกับผูท่ีปลูกอยางงดงาม อีกท้ังยังเปนอาชีพเสริม และอาจเปนอาชีพหลักของบางคน ให
สามารถยังชีพไดอยางม่ันคงและยั่งยืน มากวาอาชีพการทํานาปลูกขาวเพียงอยางเดียว 
นายสมเดช คงกระพันธุ เกษตรจงัหวัดปทุมธานี เปดเผยวา ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลํา
ลูกกา จงัหวัดปทุมธนี เดิมทีเกษตรกรสวนใหญในพ้ืนท่ีน้ีมีอาชีพทํานาปลูกขาวเพียงอยาง

เดียว เพราะพ้ืนท่ีสวนใหญเหมาะสมแกการปลูกขาว แตดวยราคาผลผลิตขาวท่ีตกตํ่ามาโดยตลอด เกษตรกรจํานวนหน่ึงจึงมารวมกลุมกัน เพ่ือความอยูรอด และ
มองหาชองทางการปลูกพืชชนิดอื่นๆเพ่ือเปนรายไดเสริมทดแทนการทํานาปลูกขาวเพียงอยางเดียว หมากเหลืองเปนไมประดับนอกกระแสความนิยมแตความ
ตองการของตลาดยงัคงสูงอยูจงึเปนทางลือกใหมของเกษตรกรเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดไมดอกไมประดับซ่ึงมีท้ังภายในและนอกประเทศ 
สํานักงนเกษตรจังหวัดปทุมธนี และสํานักงานเกษตรอําภอลําลูกกา จงัหวัดปทุมธานี ไดใหการชวยเหลือเกษตรกรโดยการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกหมากเหลือง
อยางถกูวิธี สนับสนุนสารชีวภัณฑ เพ่ือชวยในการปองกัน กําจัดศัตรูพืช ปองกันโรคพืช อีกท้ังสงเสริมใหเกษตรกรยกมาตรฐานการผลิต เปนแบบเกษตรปลอดภัย 
หรือเกษตรอินทรีย เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต และเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของเกษตรกร 
หมากเหลือง เปนพืชท่ีสามารถเจริญเติบโตไดในดินท่ีมีอินทรียวัตถุสูง แมจะเปนพืชท่ีใชเวลากวา 8 เดือนจึงจะขุดจาํหนายได แตก็คุมคาเพราะราคาตนหมากห
ลืองขนาดความสูงไมเกินหน่ึงเมตรขั้นตํ่าตนละ 40 บาท ถาตนขนาดความสูงเกินกวาเมตรขึ้ไปราคาก็สูงมากขึ้น ขอดีของหมากหลืองยิ่งโตยิง่ไดราคา จงึเปนพืชท่ี
ควรสงเสรมิใหเกษตรกร ปลูกเปนพืชเศรษฐกิจเพ่ือสรางความม่ันคงในอาชีพ 
"หมากเหลือง" (Yellow pam) หมากเหลืองเปนพืชตระกูลปาลมท่ีปลูกงาย โตเร็ว เปนพันธุไมขนาดกลางสูงประมาณ 5-10 เมตร ลําตนมีลายคลายขอปลอง โคง
งอและต้ังตรงไดสัดสวนสวยงาม เจริญพันธุดวยการแตกหนอเปนกอประมาณ 5-12 ตน ใบมีลักษณะเปนรูปขนนก แผนใบมีสีเขียวอมเหลือง ออกดอกเปนชอสี
เหลืองออน อยูใตกาบใบ 
นายสมคิด เงาภูทอง เกษตรกรผูปลูกหมากเหลือง ประธานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรลําลูกกา เปดเผยวา จากท่ีราคาผลผลิตขาวตกตํ่า
มาโดยตลอดไดหันมาปลูกหมากเหลืองเปนอาชีพเสริม โดยไดใชพ้ืนท่ีปลูกขาวสวนหน่ึง แบงมาปลูกหมากเหลือง ชวงแรกท่ีปลูกหมากหลือง ยังไมประสบ
ความสําเร็จและตองประสบปญหา คือหมากเหลืองไมเจริญเติบโตอยางท่ีควรจะเปน บางก็ยืนตนตาย จากปญหาท่ีเกดิขึ้นซํ้าซาก จึงไดคนหาสาเหตุและไดพบวา 
รากของหมากเหลืองไมสามารถทนนํ้าขังได เพราะปลูกในพ้ืนท่ีนาจึงยืนตนตายในท่ีสุด จุดเปล่ียนสําคัญท่ีทําใหหันมาสนใจการปลูกหมากหลือง คือ การไดมี
โอกาสไดเขารับการอบรมและใหความรูเกี่ยวกับไมดอกไมประดับจากเกษตรจังหวัดและเกษตรตําบล เริ่มจากการปลูกหมากหลืองเปนไมประดับภายในบาน 
ปรากฎวามีกลุมพอคามาขอซ้ือหมากเหลือง จึงมีแนวคิดหันมาปลูกหมากหลืองเปนการคา ปรากฏวาหมากเหลืองเปนไมประดับท่ีมีราคาดี ความตองการของ
ตลาดสูง จึงมีเกษตรกรบริวณใกลเคียงสนใจปลูกหมากเหลืองเพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากราคาขาวตกตํ่า การปลูกหมากหลืองจงึเปนการสรางรายไดเปนอยางดี บาง
ครอบครัวมีรายไดปละหลายแสนบาท 
การปฏิบัติดูแลบํารุงรักษตนหมากหลืองใหเจริญเติบโต หลังจากปลูกตองมีเวลาดูแลอยางสมํ่าเสมอ มีการกําจัด วัชพืช ใสปุยคอกและเสริมดวยปุยเคมี สูตร 16- 16-
16 ตนละหยิบมือ โดยจะกําจัดวัชพืชภายในแปลงปลูก ใสปุยคอกและปุยเคมีทุกเดือน เปนการเพ่ิมปุยใหกับดิน ทําใหดินเกิดความอุดมสมบูรณและพืชเจริญเติบโตดี 
การใหนํ้าหมากเหลืองเปนพืชท่ีตองการนํ้าอยางเพียงพอและสมํ่าเสมอ เชนเดียวกับพืชตระกูลปาลม ถาพ้ืนท่ีใดไมมีแหลงนํ้าไมควรปลูกหมากหลืองโดยด็ดขาด 
หลังปลูกลงแปลงแลวควรใหนํ้าใหชุมวันละ1ครั้งพอหมากเหลืองอายุ ได1-2 เดือนขึ้นไป ใหนํ้า 2-3 วันครั้ง ตามความเหมาะสม 
นายสมคิด เงาภูทอง เกษตรกรผูปลูกหมากเหลือง เปดเผยใหฟงในทายน้ีวา ผลผลิตหมากเหลืองท่ีสวนจะออกผลผลิตประมาณ ปลายเดือนกรกฎาคม- กันยายน 
หรือหลังจากปลูกไปแลว8 เดือน ก็สามารถขุดจําหนายได สําหรับพอคามาท่ีมาขุดเองท่ีสวนตนขนาดสูงไมเกิน 1 เมตร จําหนายราคา 40 บาทตอตนขนาดสูง
เกิน 1 เมตร ราคา 50 บาทตอตน สวนท่ีชาวสวนขุดใหตนขนาดสูงไมเกิน 1 เมตร จําหนายราคา 70 บาท และขนาดสูงเกิน 1 เมตร จําหนายราคา 100 บาทขึ้น
ไป ราคาซ้ือขายอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยูกับขนาดและกลไกของตลาด นอกจากน้ีท่ีสวนยังมีเมล็ดพันธจําหนายอีกดวย ซ่ึงแตละปทําใหมีรายไดรวมหลายแสน
บาท และการยงัชีพก็มีความม่ันคง ยั่งยนื 
ผูสนใจการปลูกหมากเหลืองหรือตองการมาทองเท่ียวเชิงเกษตรท่ีกลุมแปลงใหญหมากเหลืองบึงทองหลาง สอบถามขอมูลไดท่ี นายจําเรียง ทองคําดี ประธานแปลงใหญ 
ท่ีต้ังกลุม 3/1 หมู 14 ตําบลบึงทองหลาง อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ทร 081 - 9391432 หรือ สํานักงานเกษตร อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 02 1910579 
นายสมเดช คงกระพันธุ เกษตรจงัหวัดปทุมธานี กลาวเพ่ิมเติมวา ไดรับนโยบายจาก กรมสงเสริมการเกษตร แลวไดดําเนินการโดย ใชหลักคิดเชิงพ้ืนท่ี จัดเวที
ชุมชน ใหเกษตรกรเพ่ือใหทราบบริบทของพ้ืนท่ี และความตองการของเกษตรกร อยางแทจรงิ เพ่ือถายทอดความรู ตามความเหมาะสม และความตองการใน การ
แกไขปญหา ของพ้ืนท่ี รวมถึงสนับสนุนปจจัยการผลิต เชนวัสดุอุปกรณใหนํ้า เพ่ือเพ่ิมผลผลิตซ่ึงเดิมจะใชเรอืลาก ไปตามรองสวน ปรับเปล่ียนวิธีการปลูกผักแบบ
หวาน เปนแบบเพาะกลา เพ่ือลดอัตราการใชเมล็ดพันธุ สนับสนุนบรรจุภัณฑท่ีมีความเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาจดุรวบรวมสินคาให มีคุณภาพเปนตน 
ประกอบกับประเทศไทยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกและสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม จงึนับเปนโอกาสท่ีดีในการขยายการผลิตสินคา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ในตลาดโลก ท้ังดานปริมาณและคุณภาพ 
หมากเหลือง (Yellow palm) เปนพืชวงศปาลมตัดใบปลูกใชประโยชนไดสารพัด ท้ังตบแตงสวน ประดับอาคาร เปนพืชอาหาร พืชพลังงาน จนถึงใชเน้ือไมเพ่ือส่ิง
ปลูกสราง ซ่ึงทุกชนิดน้ันเราสามารถนํามาปลูกเพ่ือใชประดับตบแตงสถานท่ีไดทุกโอกาสแตตองดูขนาด รูปทรง และความเหมาะสมกับส่ิงแวดลอม จงึเปนท่ีนิยม
สําหรับนักออกแบบจัดสวนท้ังภายในและนอกอาคารตามแนวคิดและความตองการท่ีแตกตางกันออกไป เชน ใชกรองฝุน ซับเสียง พลางแสง บังแนวสายตา หรือ
เพ่ือตัดใบใชประดับก็นับเปนการเพ่ิมมูลคาไดหลายรูปแบบจากการใชงาน เน่ืองจาก กาน ใบ และใบมีสีเหลืองอมเขยีวสวยงาม ลําตนไมสูงมากนัก มีอายยุืนยาว 
สามารถปลูก และดูแลงาย การปลูกหมากเหลืองมีการขยายการเพาะปลูกหมากเหลืองเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี เน่ืองมาจากมีตลาดรองรบัทํา
ใหเกษตรกรมีแรงจงูใจในการผลิตมีตลาดรองรับชัดเจน เชน ตลาดไท (โซนไมดอกไมประดับ) ตลาดไมดอกไมประดับคลอง 15,ตลาดไมดอกไมประดับจงัหวัด
ปราจีนบุรี ตลาดตางประเทศรองรับเชนสงออกไปประเทศจีน และมีแนวโนมท่ีจะมีการขยายตัวของตลาดเพ่ิมมากขึน้ หมากเหลืองชจึงพืชเศษฐกจิตัวใหมท่ี
สามารถสรางรายไดอยางงามใหเกษตรกร 
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วงศา  จัดกิจกรรม ลงแขกดํานา ตามโครงการ “รวมแรงรวมใจลงแขกดํานา เพื่อรักษาวัฒนธรรม 
ประเพณี ตามวิถีชีวิตของชาวนา” ขึ้น ณ. แปลงนาสาธิตหนาท่ีวาการอําเภอปทุมราชวงศา ขึ้นโดย
สมาชิกเกษตรกรประจําหมูบาน(อกม.) ในพื้นท่ี อ. ปทุมราชวงศาเขารวมกิจกรรมในคร้ังนี้  
ในการจัดกิจกรรมดังกลาวเพื่อเปนการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีตามวิถีชีวิตของชาวนาของชาว
ไทยสมัยโบราณ ท่ีมีการรวมแรงรวมใจกันลงแขกดํานา ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนการ
แสดงออกถึงความรักความสามัคคีในชุมชน  ซึ่งปจจุบันการทํานาหันไปทํานาหวานแทน การทํานา
ดํานับวันจะหมดไป  ดังนั้นทางอําเภอจึงเล็งเห็นความสําคัญในการทํานาดํา จึงไดมีการจัดกิจกรรม
ลงแขกนํานาเพื่อฟนฟูวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ตามวิถีชีวิตของชาวนาใหคงอยูคูชาวนาไทย
ตอไป 
###ดาวใตนิวสออนไลน098-9515199 
 



 



 

หนอนกระทูขาวโพดลายจุด จังหวัดลําพูน 
วันศูกรท่ี 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางจําเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลําพูน มอบหมายให 
นางสาวสุพัตรา สุนันตา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ใหสัมภาษณสด ในรายการ “มองลําพูน” 
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดลําพูน ดําเนินรายการโดย นางสาวปรัศนียาภรณ ตันเกียรติ
ชัย “ดีเจ แมลงปอ” ในหัวขอ “หนอกระทูขาวโพดลายจุด จังหวัดลําพูน” ซ่ึงจังหวัดลําพูนมีพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด
ฤดูฝน 16,328 ไร ในพ้ืนท่ีอําเภอลี้ ทุงหัวชาง และแมทา มีพ้ืนท่ีประสบการระบาดของหนองกระทูขาวโพด
ลายจุด ในบางพ้ืนท่ี ซ่ึงสํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน ไดแนะนําใหเกษตรเฝาระวัง และปองกันกําจัดฯ ตาม
หลักวิชาการ ในระบบผสมผสาน เกษตรกรวามารถสอบถามรายละเอียดได ท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน 
053 511120 ตอ 13 หรอื สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
https://www.facebook.com/100004654473177/posts/1613911042107363/ 

https://www.facebook.com/100004654473177/posts/1613911042107363/

