
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 11 กันยายน 2563 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

เกษตรสร้างชาติ 1. เดินหน้ายกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ เดลินิวส ์
 

Farmbook 2. กรมส่งเสริมการเกษตร ปรับ Function ใหม่ให้ทันสมัยบนแอปพลิเคชั่น 
Farmbook พร้อมเชิญชวนขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

3. กรมส่งเสริมการเกษตร ปรับแอป Farmbook ทันสมัย ชวนเกษตรกรขึ้นและ
ปรับปรุงทะเบียน 

เกษตรก้าวไกล 

มะพร้าว 4. เกษตรเขต 5 หนุนผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวท้องถิ่นพันธุ์ดี www.songkhlatoday.com 
ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
กาแฟ 5. เที่ยวสวนกาแฟนาข่า ชม ชิม ชอป กาแฟโบราณ ช่อง 8 

6. ปลุกตำนานกาแฟโบราณ จ.สตูล ThaiPBS 
ปาล์ม 7. จ.สตูล ทำเกษตรผสมผสานในสวนปาล์ม เพิ่มรายได้ NewsNBT THAILAND 
อ้อย 8. เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร!!ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย TimeNews 

วิสาหกิจชุมชน 9. จังหวัดอำนาจเจริญ จัดเสวนาเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เชื่อมโยงข้อมูลบูรณา
การทั้งระบบ และนำสินค้าทุกอำเภอมาจำหน่าย สินค้าโอทอป สินค้าหัตถกรรม 
สินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร ณ สำนักงานการเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ข่าวเด่นประเด็นดัง 

มะม่วง 10. เทคนิคทำมะม่วงคุณภาพ ส่งออก ของ ไตรรัตน์ เปียถนอม เกษตรกรดีเด่น เทคโนโลยีชาวบ้าน 
 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร ปรับ Function ใหม่ให้ทันสมยับนแอปพลเิคช่ัน Farmbook 

พร้อมเชิญชวนขึน้และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน 

นางกุลฤดี พฒันะอิม่ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงความส าคญัของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรว่า ทะเบียน

เกษตรกร คือขอ้มูลของครัวเรือนผูป้ระกอบการเกษตรท่ีแสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน 

วตัถุประสงคใ์นการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพ่ือจดัท าขอ้มูลการเกษตรให้ถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริง และเป็นขอ้มูลเอกภาพ

ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใชป้ระโยชน์ร่วมกนัได ้ในการน าไปใชว้างแผนพฒันาการเกษตร ก าหนดนโยบาย การจดัการดา้น

การผลิตการตลาด การส่งเสริม สนบัสนุน และให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตรงเป้าหมาย ท่ีส าคญั

อีกประการหน่ึงส าหรับพ่ีนอ้งเกษตรกรท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเกษตรกรไวแ้ลว้ จะไดรั้บความสะดวกในการใชสิ้ทธิขอรับการ

สนบัสนุน ช่วยเหลือ หรือรับบริการต่างๆ จากภาครัฐ เช่น กรณีการขอรับการช่วยเหลือเม่ือประสบภยัพิบติัต่างๆ เกษตรกรท่ี

มีทะเบียนเกษตรกรจะไดรั้บความช่วยเหลือกรณีแปลงปลูกพืชเสียหายจากการประสบภยัพิบติัดา้นพืช ตามระเบียบ

กระทรวงการคลงั และไดรั้บสิทธิต่างๆ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ทั้งน้ี เกษตรกรสามารถแจง้การเพาะปลูกไดเ้ม่ือปลูกพืชแลว้อยา่งนอ้ย 15 วนั ส าหรับเกษตรกรรายใหม่ท่ียงัไม่เคยขึ้น

ทะเบียนเกษตรกร หรือแจง้เพาะปลูกแปลงใหม่ สามารถแจง้การเพาะปลูกไดท่ี้ส านกังานเกษตรอ าเภอท่ีตั้งแปลงพร้อม

เอกสารสิทธ์ิท่ีดิน ส าหรับเกษตรกรรายเดิมท่ีเคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรแลว้ แจง้การเพาะปลูกในแปลงเดิมไดผ้า่น

แอปพลิเคชัน่ Farmbook ซ่ึงช่วยลดระยะเวลาการเดินทาง ลดค่าใชจ้่ายต่างๆ เหมาะกบัช่วงสถานการณ์ท่ีมีโรคโควิด-

19 ระบาดอยูใ่นขณะน้ี นอกจากแจง้ปลูกแลว้ยงัสามารถติดตามผลการแจง้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการช่วยเหลือ



โครงการต่างๆ จากรัฐบาลไดอ้ีกดว้ย ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรไดป้รับปรุง Function การแจง้ปลูกบน 

Farmbook โดยเกษตรกรสามารถเพ่ิมขอ้มูลพิกดัแปลงไดด้ว้ยตนเอง และมีการตรวจสอบความซ ้าซอ้นของพ้ืนท่ี

รวมทั้งช่วงระยะเวลาในการแจง้ปลูกเพ่ือลดความผิดพลาด ท าใหข้อ้มูลมีความน่าเช่ือถือและถูกตอ้งมากย่ิงขึ้น 

ส าหรับการใชง้านแอปพลิเคชัน่ Farmbook ในเมนูต่างๆ ประกอบดว้ย 1. เมนูปรับปรุงทะเบียน ไดแ้ก่ แจง้ปลูก 

แปลงเดิม พืชชนิดเดิมท่ีไดป้รับปรุงในปีท่ีผา่นมา โดยเกษตรกรสามารถแจง้ปลูกโดยกดเลือกแปลงเอกสารสิทธ์ิ/เลือก

กิจกรรมการแจง้ปลูก แลว้กรอกขอ้มูล พ้ืนท่ีปลูก และเน้ือท่ีปลูกให้ถูกตอ้ง แลว้กดบนัทึก ถ่ายภาพแปลง โดยถ่ายภาพ

กิจกรรมทางการเกษตรท่ีไดท้  าการแจง้ปลูก ส ารวจสมาชิก ดูและปรับปรุงขอ้มูลส่วนบคุคลของทุกคนในครัวเรือน

เกษตรกร 2. เมนูติดตามผล ไดแ้ก่ ผลการปรับปรุง แสดงผลการแจง้ปลูกกิจกรรมทางการเกษตร โดยแอปพลิเคชัน่จะแจง้

สถานะในขั้นตอนต่างๆ ซ่ึงมีความหมาย ดงัน้ี 1. ทบก. แจง้ปลูก/ปรับปรุงจากระบบทะเบียนเกษตรกรโดยเจา้หนา้ท่ี 2. 

Farmbook แจง้ปลูก/ปรับปรุงบนแอปพลิเคชัน่ 3. แจง้วนัท่ี/วนัท่ี แสดงวนัท่ีแจง้ปลูกหรือปรับปรุง 4. รอเจา้หนา้ท่ี

ตรวจสอบ สถานะแรกหลงัจากแจง้ปลูก/ปรับปรุงบนแอปพลิเคชัน่ รอเจา้หนา้ท่ีจดัชุด 5. จดัชุดติดประกาศ (สีม่วง) 

เจา้หนา้ท่ีจดัชุดในระบบแลว้ก าลงัท าการติดประกาศ 6. จดัชุด (สีด า) ขอ้มูลผา่นการติดประกาศเรียบร้อยแลว้    7. ผา่น

การแจง้เพาะปลูกในปีน้ีส าเร็จ 8. ไม่ผา่น การแจง้เพาะปลูกไม่ส าเร็จ ติดต่อเจา้หนา้ท่ีในพ้ืนท่ี ตรวจสอบแปลง ดูประวติั

กิจกรรมทางการเกษตรท่ีผา่นมา ค่าพิกดัแปลงของท่ีดินตามเอกสารสิทธ์ิท่ีไดแ้จง้ไว ้และความเหมาะสมในการท า

การเกษตรของท่ีดิน ตามขอ้มูลกรมท่ีดิน ใบรายงานผล แสดงรายงานท่ีไดแ้จง้ปลูกไปแลว้ ส าหรับบนัทึกหรือพิมพเ์ก็บไว้

เป็นหลกัฐานในการตรวจสอบจากเจา้หนา้ท่ี หรือเขา้ร่วมโครงการกบักรม/กระทรวงอื่น 3 เมนูติดตามสิทธิ ท าให้เกษตรกร

สามารถติดตามสิทธิโครงการต่างๆ และ ผลการโอนเงินท่ีทาง ธ.ก.ส. ส่งยอดกลบัมาให้ไดด้ว้ยตนเอง ไดแ้ก่ ติดตามสิทธิ 

กดลูกศรเพื่อดูขอ้มูลโครงการท่ีเขา้ร่วมเพื่อดูการส่งขอ้มูลให้ ธ.ก.ส หากส่งขอ้มูลส าเร็จจะแสดง ส่ง ธ.ก.ส. วนั เดือน ปี 

ผา่นมาก่ีวนั หากส่งขอ้มูลไม่ส าเร็จ จะขึ้นสถานะของขอ้มูลแต่ละประเภท เช่น สถานะแปลงไม่ผา่น และผลการโอนเงิน 

แสดงรายละเอียดผลการโอนเงินท่ีทาง ธ.ก.ส. ส่งยอดเงินของเกษตรกรให้กบักรมส่งเสริมการเกษตร 

ขอ้มูล farmbook 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ส าหรับช่วงท่ีผา่นมาไดมี้การใชฐ้านขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรในการ

ช่วยเหลือดา้นการเกษตรจากทางภาครัฐอยา่งต่อเน่ือง อาทิ โครงการประกนัรายไดพ้ืชเศรษฐกิจ ปี 2562/63 (ขา้ว, 

ขา้วโพดเล้ียงสัตว,์ ปาลม์น ้ามนั, มนัส าปะหลงั) และล่าสุดก็มีการช่วยเหลือโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนล าไยท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจากโรค  โควิด-19 ซ่ึงการมาแจง้ปรับปรุงการเพาะปลูกพืชให้เป็นปัจจบุนั นอกจากจะเป็นการรักษาสิทธ์ิใน

การเขา้ร่วมโครงการกบัภาครัฐแลว้ ยงัเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการวางแนวทางเพ่ือวางแผนการพฒันาดา้นการเกษตรของ

ประเทศอีกดว้ย 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

LIVE!! รายการ #ปากทอ้งตอ้งรู ้วนัท่ี 9 กนัยายน 2563 เวลา 09.10 น. 

 

 
 

 
 



 

รอบทิศถิ่นไทย จ.สตูล ทำเกษตรผสมผสานในสวนปาล์ม เพิ่มรายได้ ข่าว
ค่ำ วันที่ 3 กันยายน 2563 #NBT2HD 
NewsNBT THAILAND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร!!สง่เสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย 
เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานวันสาธิตโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธภิาพการ
ผลิตออ้ย 
นางสาวสุพัตรา  คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการเปิด
งานวันสาธิตโครงการสง่เสริมการเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตอ้อย ไรพ่ฒันศักดิ์ หมู่ที่ 8  
ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร มีนายวรจักร สถาพรภิญโญ 
นายอำเภอบึงสามคัคี, นายพรชัย พฒันศักดิ์ภญิโญ ประธานสภาเกษตรกร,นายรังสรรค์  
เลิศสูงเนิน เกษตรอำเภอบึงสามคัคี, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่นในอำเภอบึง
สามคัคี, เกษตรกรเขา้รว่มเป็นเกียรติ  500 คน โดยมีนายนันทิวฒัน์  พัฒนศักด์ิภิญโญ 
กำนันตำบลวังชะโอนและเจ้าของสถานที่จัดงาน กล่าวต้อนรับ 



ด้านนางอรษา  รักษ์ชน  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร  รักษาราชการแทน
เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า จังหวัดกำแพงเพชร มพีื้นทีท่ำการเกษตรทั้งหมด 
5.3 ล้านไร่ ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ขา้ว มันสำปะหลัง ออ้ยโรงงาน และขา้วโพด
เลี้ยงสัตว์ รวมจำนวน 3.2 ล้านไร่ สำหรับ อ้อยโรงงานฤดูการผลิต ปี 2562/2563 
พื้นที่เพาะปลูกจำนวน 782,522 ไร่ มีผลผลติเฉลี่ยปี 2562/2563 จำนวน 8 ตันต่อ
ไร่ ผลผลิตรวม 6,635,026 ตัน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 6,500 ล้านบาท แหล่ง
ปลูกอ้อยโรงงานที่สำคญั ได้แก่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอไทรงาม อำเภอขาณุวร
ลักษบุรี  อำเภอคลองขลุง อำเภอลานกระบอื อำเภอทรายทองวัฒนาและอำเภอบึง
สามคัคี      จังหวัดกำแพงเพชร     มโีรงงานนำ้ตาล 3 แห่ง คือโรงงานน้ำตาลนครเพชร 
โรงงานน้ำตาลกำแพงเพชร(ปากดง) โรงงานนำ้ตาลทพิย์กำแพงเพชร 
 
อ้อยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ อาทิทำเป็นน้ำตาลทรายที่ใช้ในการ
บริโภคในครัวเรอืน หรอืเพือ่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดืม่ เช่น น้ำอัดลม ชาเขียว และใช้
ในอุตสาหกรรมขนม ผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล ได้แก่ กากน้ำตาล นำไปผลิต เอ
ทานอล เหล้า ผงชูรส ปุย๋ ฯลฯ และทีส่ำคญัการใช้กากอ้อย ใบอ้อย ในการผลิตพลังงาน
ไฟฟา้ ทำเยื่อกระดาษ ปาร์ติเกิลบอร์ด ทดแทนการใช้ไม้ที่มีราคาสูงมากในขณะนี้ 
 
อำเภอบึงสามคัคี เป็นอำเภอทีม่ีพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานพอสมควร คือ มพีื้นที่ปลูก
ประมาณ 30,000 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายใหญ่ ซึ่งพืน้ที่อำเภอบึง
สามคัคีมศีักยภาพในการผลิตอ้อยโรงงาน เพราะพื้นทีม่ีแหล่งน้ำชลประทานเข้าถึง และ
มีแหล่งน้ำใต้ดินเพยีงพอ มีโรงงานน้ำตาลในพืน้ที่ 1 แห่งคือโรงงานนำ้ตาลทพิย์
กำแพงเพชร ทำให้ต้นทนุในการขนส่งผลผลิตออ้ยลดลง  ดังนั้นการปลกูอ้อยโรงงานให้
ประสบความสำเร็จ เกษตรกรต้องมีความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสม ตั้งแต่การเลอืกใช้พันธุ์ การจัดการดินปุ๋ย น้ำ การปฏิบัติดูแลรักษา การ
ป้องกันโรค แมลงศัตรู ตลอดจนการเก็บเกี่ยว 
 
 



การจัดงานในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพือ่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการผลิตอ้อยโรงงาน ในการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตออ้ยโรงงานให้สูงขึ้น ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ที่ยังมคีวามต้องการในปริมาณทีสู่ง กิจกรรมใน
งานประกอบด้วย การจดัจุดเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกบัอ้อยโรงงาน 5 ดา้นทีส่ำคญั โดยทำเป็น
สถานีการเรียนรู้ดังนี ้
 
สถานีที่ 1 การปลูกอ้อย และพันธุอ์้อยที่เหมาะสม และการคัดเลือกพนัธุ์อ้อย 
 
สถานีที่ 2 การปรับปรุงบำรุงดินและการใส่ปุ๋ยในไร่ออ้ย 
 
สถานีที่ 3 การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในไรอ่้อย 
 
สถานีที่ 4 การจัดการนำ้ ในไร่ออ้ย 
 
สถานีที่ 5 การลดการเผาใบอ้อย ด้วยวิธีตา่งๆ 
นอกเหนือจากกิจกรรม ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีการสาธิตการใช้เทคโนโลยเีพือ่ลด
แรงงานในการผลิตออ้ยโรงงาน ด้วยใช้เครื่องจกัร ซึ่งจะช่วยประหยัดแรงงาน เวลา และ
ค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรชาวไรอ่้อย เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข่าวเด่นประเด็นดงั - จงัหวดัอ านาจเจริญ จดัเสวนาเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เช่ือมโยงขอ้มูลบูรณาการทั้งระบบ 
และน าสินคา้ทุกอ าเภอมาจ าหน่าย สินคา้โอทอป สินคา้หตัถกรรม สินคา้การเกษตร ผลิตภณัฑแ์ปรรูปอาหาร ณ 
ส านกังานการเกษตรอ าเภอลืออ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ 

11/09/2020 admin1 

 

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดเสวนาเพื่อส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน เช่ือมโยงข้อมลูบูรณาการทั้ง
ระบบ และนำสินค้าทุกอำเภอมาจำหนา่ย สินคา้โอทอป สินค้าหัตถกรรม สินคา้
การเกษตร ผลิตภณัฑ์แปรรูปอาหาร ณ สำนักงานการเกษตรอำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจรญิ 
นายสุธี ทองแย้ม ผวจ.อจ.มอบหมายให้ นายพจิิตร บุญทัน รอง.ผวจ.อจ เป็นประธาน
เปิดงานเสวนาเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดอำนาจเจรญิ พรอ้มเชือมโยงบูรณา
การทั้งระบบ กลุ่มเกษตรกรจากทุกอำเภอ จำนวน 33 กลุ่ม นำสินคา้มาจำหน่าย สินค้า
โอทอป สินคา้หัตถกรรม สินคา้การเกษตร ผลติภัณฑ์แปรรูปอาหาร ณ สำนักงาน
การเกษตรอำเภอลอือำนาจ จังหวัดอำนาจเจรญิ ดังนี ้
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-อำเภอเมอืง สินค้าเกษตร แปรรูปเนื้อ/วัว ผ้าพืน้เมือง เครื่องประดับจากไม้ แปรรูป
อาหารจากแพะ/แกะ 
-อำเภอปทุมราชวงศา จำหน่ายผา้ขาวม้า สินค้าการเกษตร 
-อำเภอชานุมาน แปรรปูอาหารจากปลาแม่น้ำโขง 
– อำเภอเสนางคนคิม สนิค้าเกษตร ต้นไม้ ผลไม้อินทรยี์ ตะกรา้สาน 
– อำเภอพนา จำหน่ายผ้าพื้นเมือง ขา้วแปรรูป ผลไม้ตามฤดูกาล 
– อำเภอหัวตะพาน จำหน่ายผ้าพื้นเมอืง สินค้าการเกษตร 
– อำเภอลอือำนาจ สินค้าเกษตร การแปรรูปอาหารจากปลา ไก่ หมู ตน้ไม้ 
นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด อาทิ
เช่น พัฒนาการจังหวัด ผู้จัดการศูนย์ sme ผู้จดัการ ธกส.เยีย่มชมสินค้า 
นายธนูศักด์ิ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ นางวัชราภรณ์ นาทา้ว ปลัดอาวโุส เกษตร
อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชานทั่วไป ให้กำลังใจและอุดหนุนสนิค้า กลุ่ม
เกษตรกรจำหน่ายสินคา้ รวมเป็นรายไดท้ั้งสิ้น 113,774 บาท/ภาพขา่ว/บัณฑิต.สนุก
พันธ์/รายงานจาก/จง.อำนาจเจริญ/0644560091 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เทคนิคท ามะม่วงคุณภาพ ส่งออก ของ ไตรรัตน์ เปียถนอม เกษตรกร

ดีเด่น 

 

แหล่งปลูกมะม่วงส่งออกท าเงินของประเทศไทย หากดูจากแผนท่ีประเทศไทยแล้ว จะพบว่ากระจายอยู่ท่ัวประเทศ จะมีกลุ่มท่ีรวมตัว

กันหลายจังหวัดท่ีเป็นเขตติดต่อกันบ้าง เช่น พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ในภาคอีสานก็เป็นจังหวัดกาฬสินธ์ุ อุดรธานี ชัยภูมิ 

ขอนแก่น ภาคเหนือเกาะกลุ่มจังหวัดล าพูนประปราย น่าน เชียงราย และเชียงใหม่ ภาคกลางมีไม่มากนัก ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 

อ่างทอง และสุพรรณบุรี ส่วนภาคใต้เป็นพ้ืนท่ีท่ีพบว่ามีการปลูกมะม่วงส่งออกน้อยกว่าภาคอ่ืน 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีเกษตรกรผูป้ลูกมะม่วงรวมตวักนัจดัตั้งเป็นกลุ่ม 2 แห่ง คือท่ีอ าเภอหนองไผ ่จงัหวดัเพชรบูรณ์ เป็นวิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก ต าบลบา้นโภชน์ และอีกกลุ่มเป็นกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมะม่วงเพื่อการคา้และการส่งออก 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ น าโดย คุณไตรรัตน์ เปียถนอม ผูซ่ึ้งการันตีดว้ยรางวลัเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพท าสวน ปี 2557 

คุณไตรรัตน์ เปียถนอม 

ท ามะม่วงส่งออก แทน มะม่วงตามกระแส 

คุณไตรรัตน์ เปียถนอม เร่ิมท าสวนมะม่วงมาตั้งแต่ปี 2530 ทุกปีประสบปัญหาขาดทุน เพราะไม่ไดอ้ยูดู่แลสวนมะม่วงดว้ยตนเอง 

กระทัง่ปี 2533 จา้งคนดูแลและปลูกมะม่วงตามความนิยมของทอ้งถ่ิน คือ พนัธ์ุเขียวเสวย พนัธ์ุฟ้าลัน่ พนัธ์ุหนองแซง และพนัธ์ุ

น ้าดอกไม ้ไม่ถึงกบัขาดทนุ แต่ขายไดต้ามฤดูกาลภายในประเทศบา้งเทา่นั้น ขณะนั้นคุณไตรรัตน์ยงัท างานประจ า แต่ในท่ีสุดก็

ตดัสินใจลาออกจากงานประจ ามาท าสวนมะม่วงอยา่งจริงจงั 
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ห่อผลมะม่วงน ้าดอกไมสี้ทองให้ดู 

คุณไตรรัตน์ เคยศึกษาเร่ืองเก่ียวกบัการท าสวนมะม่วง ในระหว่างท่ีท างานประจ า และทราบว่า มีการส่งมะม่วงไปจ าหน่ายยงัประเทศ

ญ่ีปุ่ น ตั้งแต่ปี 2535 และราคาส่งออกค่อนขา้งสูง จึงคิดว่า การท าสวนมะม่วงเพื่อการส่งออกจะท าให้เกษตรกรอยา่งเขาอยูร่อด 

หลงัลาออกจากงานเร่ิมศึกษาแนวทางการผลิตมะม่วงคุณภาพอยา่งจริงจงั เดินทางไปศึกษาดูงานยงัแหล่งท่ีประสบความส าเร็จเท่าท่ี

ท าได ้ท าให้ทราบว่า มะม่วงพนัธ์ุน ้าดอกไมสี้ทอง เป็นพนัธ์ุท่ีต่างประเทศตอ้งการ จึงตดัสินใจปลูกมะม่วงน ้าดอกไมสี้ทองแซมพนัธุ์

เขียวเสวย หนองแซง และฟ้าลัน่ ในพ้ืนท่ี 40 ไร่ก่อน จากนั้นไม่นาน ก็เปล่ียนเป็นพนัธ์ุน ้าดอกไมสี้ทองทั้งหมด ในพ้ืนท่ี 100 ไร่ 

มะม่วงน ้าดอกไมสี้ทอง ห่อ รอการเก็บ 

พ้ืนท่ี 100 ไร่ เป็นมะม่วงพนัธ์ุน ้าดอกไมสี้ทอง 95 เปอร์เซ็นต ์และ มะม่วงพนัธุ์มหาชนก อีก 5 เปอร์เซ็นต ์อาศยัน ้าในการ

เพาะปลูกจากน ้าฝน 100 เปอร์เซ็นต ์

พ้ืนท่ีปลูกดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า ไม่อุม้น ้า เม่ือถึงฤดูแลง้จะแห้งแลง้มาก ส่งผลให้ผลผลิตคุณภาพต ่า คุณไตรรัตน์ แกปั้ญหาโดย

ยึดแนวพระราชด าริ ในการท าการเกษตร ท่ีตอ้งมีแหล่งน ้าเป็นของตนเอง อยา่งนอ้ย 30 เปอร์เซ็นต ์ของพ้ืนท่ี จึงขดุแหล่งน ้าเป็นบ่อ

ไวก้กัเก็บน ้า รวมพ้ืนท่ี 25 ไร่ กระจายไปตามจุดต่างๆ ทัว่พ้ืนท่ีปลูก การขดุบ่อกกัเก็บน ้าพิจารณาจากความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 

บริเวณท่ีลาดเม่ือฝนตกน ้าไหลไปรวมกนั จึงขดุบ่อบริเวณนั้น และขดุบ่อลึกกว่าบ่อมาตรฐาน 2-3 เท่า เนน้ความลึก เพื่อให้เก็บกกั

น ้าในปริมาณมาก และพ้ืนผิวดา้นบนของบ่อแคบ เพ่ือลดปริมาณการสูญเสียจากการระเหย 

ระยะปลูก 6×4 และ 5×4 จ านวนตน้อยูท่ี่ 60-80 ตน้ ต่อไร่ 

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

สวนโล่งเตียน ใตท้รงพุ่มโปร่ง 

คุณไตรรัตน์ มีเทคนิคในการผลิตมะม่วงส่งออก โดยพยายามประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยีมาใชใ้ห้เหมาะสมกบัพ้ืนท่ี ค  านึงถึงการอยู่

ร่วมกบัธรรมชาติ ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ น ามาประยกุตใ์ชใ้นสวนของตนเอง ดงัน้ี 

1. น าเคร่ืองขดุเจาะหลุมมาใชใ้นการขุดหลุมปลูกมะม่วงเพื่อลดตน้ทุนการผลิต เน่ืองจากการจา้งขดุหลุมเพื่อปลูกมะม่วง

ต่อหลุม ปัจจุบนัราคาประมาณ 20 บาท หากปลูก 1 ไร่ จ านวน 70 ตน้ จะเสียค่าขดุหลุมปลูกเป็นเงิน 1,400 

บาท หากใชเ้คร่ืองขดุเจาะจะมีตน้ทุน หลุมละ 5 บาท เป็นเงิน 350 บาท ประหยดัตน้ทุนไดไ้ร่ละ 1,050 บาท 

2. การใชน้ ้าระบบมินิสปริงเกลอร์และท าคนัดินเลก็รอบๆ บริเวณโคนตน้ เพ่ือป้องกนัไม่ให้น ้าไหลออกนอกบริเวณชาย

พุ่ม ซ่ึงสามารถแกปั้ญหาสภาพดินท่ีไม่อุม้น ้าไดเ้ป็นอยา่งดี และเป็นการลดตน้ทุนเร่ืองแรงงานในการให้น ้ามะม่วง ทั้ง

ยงัเป็นระบบท่ีประหยดัน ้า 



3. ใชก้ารพ่นสารเคมีแบบแอร์บสั คอื การใชแ้รงดนัพ่นผา่นป๊ัมแรงดนัสูง มีพดัลมช่วยกระจายสารเคมีให้ละอองกระจาย

ไปทัว่ถึง ท าให้ประหยดัตน้ทุนในการผลิต เน่ืองจากแอร์บสัจะประหยดัสารเคมีลง 30 เปอร์เซ็นต ์ใชแ้รงงานในการ

พ่นสารเคมีเพียง 1 คน ท างานไดร้วดเร็ว จากเดิมพ้ืนท่ี 30 ไร่ ใชแ้รงงานพ่นสารเคมี 2 คน ตอ้งใชเ้วลาพ่น 5 วนั 

แต่การใชแ้อร์บสั ใชเ้วลาเพียง 2 วนัเท่านั้น ท าให้การป้องกนัโรคและแมลงท าไดท้นัเวลา 

4. มะม่วงท่ีปลูกอยูเ่ดิมเป็นพนัธ์ุเขียวเสวย ฟ้าลัน่ ไม่สามารถส่งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่ นและเกาหลีได ้จึงใชเ้ทคนิคการ

เปล่ียนยอดและอุม้บุญ ในการเปล่ียนยอดมะม่วงในพ้ืนท่ีให้เป็นพนัธ์ุน ้ าดอกไมสี้ทอง เพ่ือลดระยะเวลาในการปลูก

ใหม่ และเทคนิคการอุม้บุญ คือ การน ามะม่วงน ้าดอกไมสี้ทองไปเสียบฝากในตน้พนัธ์ุเขียวเสวยและฟ้าลัน่ ท าให้

เกษตรกรยงัมีรายไดจ้ากการขายมะม่วงฟ้าลัน่ เขียวเสวย และมีผลพลอยไดจ้ากมะม่วงฝากทอ้งในช่วง 1-3 ปี ก่อนท่ี

จะทยอยตดัก่ิงตน้เดิมเหนือรอยทาบออก เพ่ือให้เป็นมะม่วงน ้าดอกไมสี้ทอง 100 เปอร์เซ็นต ์

5. การปรับปรุงคุณภาพดิน เน่ืองจากพ้ืนท่ีปลูกเป็นพ้ืนท่ีแห้งแลง้ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า ในช่วงแรกของการปลูก

มะม่วง จึงปรับปรุงคุณภาพดินโดยใชปุ้๋ ยอินทรีย ์(มูลไก่แกลบ) บ ารุงดินต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 10 ปี มีการปลูกปอ 

ซ่ึงเป็นพืชบ ารุงดิน เพ่ือเป็นปุ๋ ยพืชสดเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้กบัดิน 

ควบคุมแมลงวันผลไม้ ผลสวย ด้วยการห่อ 

บ่อกกัเก็บน ้า ปัจจยัส าคญัของสวนมะม่วง 

การตดัแต่งทรงพุ่ม เป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นมาก มะม่วงสวนคุณไตรรัตน์ตน้เต้ียทุกตน้ เพื่อสะดวกต่อการห่อ เก็บ โดยควบคุมความ

สูงของตน้ไม่ให้เกิน 3.50 เมตร เม่ือตดัแต่งก่ิงภายในทรงพุ่มท่ีไม่มีผลผลิต ควรรูดใบแก่ท่ีมีเพล้ียแมลงท าลายออกบางส่วน เช่น 

เพล้ียแป้งและเพล้ียหอย แลว้น าไปเผาทิ้ง ลดการระบาดได ้การควบคุมและก าจดัแมลงศตัรูพืช ควรท าเม่ือมะม่วงติดผลขนาดหวัแม่

มือ 

มีการควบคุมแมลงวนัผลไมไ้ด ้100 เปอร์เซ็นต ์ดว้ยการห่อผลดว้ยถุงห่อทุกผล ส าหรับผลท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ จะตดัแต่งผลทิ้งในช่วง

ผลมะม่วงมีอาย ุ30-40 วนั ก่อนการห่อผล 

การให้น ้าดว้ยระบบมินิสปริงเกลอร์ และขดุรอบโคนตน้มะม่วง เพ่ือเก็บน ้าให้พืชไดรั้บประโยชน์มากท่ีสุด 

“ถา้สังเกตจะเห็นดอกออกตามตน้ได ้หากเราท าทรงพุ่มให้โปร่ง จะปลูกชิดกนัก็ได ้แต่ท าให้โปร่ง จะท าให้ออกดอกตามตน้ แต่ถา้ท า

สวนให้ทึบ มนัก็จะไม่ออกดอกตามก่ิงกา้นให้ ย่ิงหนา้ร้อนถา้ออกดอกให้ผลจะถูกแดดเผา แต่ถา้ติดดอกออกผลใตพุ่้ม ไม่ถูกแดด จะ

ท าให้ผิวผลสวยงาม” 

การใชส้ารเคมีก าจดัแมลงศตัรูพืชและเช้ือรา สวนแห่งน้ีเป็นไปตามเง่ือนไขของคู่คา้ คือ มาตรฐานญ่ีปุ่ น และ GAP ของกรมวิชาการ

เกษตร ไม่ใชส้ารเคมีตอ้งห้าม มีการจดบนัทึกตามระบบ GAP 



เดิมมีการให้ปุ๋ ย ซ่ึงเป็นปุ๋ ยจากงานวิจยัของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกซว.) ประกอบกบัประสบการณ์เนน้การให้ปุ๋ ยเม่ือ

มะม่วงติดผลแลว้ โดยให้ทีละนอ้ยทุกๆ 7 วนั ตามการติดผลของมะม่วงแต่ละตน้ สูตรปุ๋ ย 25-5-18 หรือ 4.5-1-3.8 ผลผลิต

มากให้มาก ผลผลิตนอ้ยให้นอ้ย 

สวนมะม่วง อาย ุ1 ปี 

เทคนิคล่าสุดท่ีคุณไตรรัตน์ใชเ้พ่ือปรับปรุงคุณภาพมะม่วง คือ การให้น ้าเสมือนฤดูฝน ดินจะตอ้งชุ่มอยูต่ลอดเวลา แมฤ้ดูแลง้ เพ่ือให้

ตน้ไมไ้ดรั้บน ้าเกือบ 100 เปอร์เซ็นต ์ดว้ยวิธีการขุดรอบโคนตน้มะม่วง 3 ส่วน 4 ของรัศมีทรงพุ่ม เพราะเม่ือให้ปุ๋ ยและน ้า จะซึม

ออกมาบริเวณรากพืชท่ีอยูช่ายพุ่ม ท าให้ตน้มะม่วงไดรั้บปุ๋ ยและน ้าเกือบ 100 เปอร์เซ็นต ์เพราะชายพุ่มตน้มะม่วงจะเป็นเขตรากท่ี

หาอาหารไดถึ้ง 60 เปอร์เซ็นต์ 

มะม่วงน ้าดอกไมสี้ทอง ยงัแก่ไม่เต็มท่ี 

คุณไตรรัตน์ ให้ขอ้มูลว่า ปี 2557 ผลผลิตมะม่วง เกรด A เพื่อการส่งออกของจงัหวดัเพชรบูรณ์ผา่น บริษทั สยาม เอก็ซ์ปอร์ต 

มาร์ท จ ากดั เพียงบริษทัเดียว มีปริมาณถึง 555 ตนั คิดเป็นเงิน 31,822,643 บาท และมีแนวโนม้เจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

หากเกษตรกรรักษาคุณภาพของมะม่วงให้มีคุณภาพตามความตอ้งการของตลาด โดยเฉพาะปัจจุบนัประเทศจีนนิยมมะม่วงน ้าดอกไม้

สีทองมาก เพราะคนจีนถือเป็นผลไมม้งคล ย่ิงในเทศกาลตรุษจีนและเช็งเมง้ ความตอ้งการในประเทศจีนสูงมาก ท าให้มีการเรียกช่ือ

สั้นๆ ว่า มะม่วงทอง 

มะม่วงมหาชนก ส่งออกเช่นเดียวกนั 

กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมะม่วงเพ่ือการค้าและการส่งออกนี ้ต้ังอยู่ ท่ีแปลงมะม่วงของคุณไตรรัตน์ ไว้ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ท่ี

สนใจปลูกและปรับปรุงคุณภาพมะม่วง โทรศัพท์ 089-858-7358 

 


