
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจําวันที 19-23 พฤศจิกายน  
ประเด็น ลาํดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ส่วนกลาง 
รับมือสถานการณ์ฤดู
แลง้ 

1 กรมส่งเสริมการเกษตรเผย  มาตรการรับมือสถานการณ์ฤดูแลง้  

ปี /  

Thai PR.net 

แสดงความยนิดี 2 แต่งตงัเป็นผูต้รวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นสพ.มติชน 

3 แต่งตงัเป็นผูต้รวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นสพ.ไทยรัฐ 

4 แต่งตงัเป็นผูต้รวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนวหนา้ 

ส่วนภูมิภาค 
ทาํไมข้ดุลอ้ม 5 เกษตรกรวยัเกษียณ ทาํไมข้ดุลอ้มคุณภาพ เนน้ผลิตราคายอ่มเยา ขาย

ง่าย สร้างรายไดต้ลอดปี 

เทคโนโลยชีาวบา้น 

6 เกษตรกรวยัเกษียณ ทาํไมข้ดุลอ้มคุณภาพ นิตยสารเทคโนโลยี
ชาวบา้น 

วิสาหกิจชุมชน 7 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นทฤษฎีใหม่ จ.เพชรบูรณ์ เพจ The founder 

Field day 8 (ภาพข่าว)  Field day นสพ.ไทยรัฐ 

9 Field day นสพ.ไทยรัฐ 

รับมอบนโยบาย 10 รับมอบนโยบายจากผูว้า่ราชการ จงัหวดัจนัทบุรี เทคโนโลยชีาวบา้น 

วนัรักตน้ไม ้ 11 วนัรักตน้ไม ้และสถาปนากรมฯ เทคโนโลยชีาวบา้น 

อืนๆ 
เกษตรผลิต พาณิชย์
ตลาด 

12 พณ.-กษ.-ทบ. ผนึกกาํลงัขบัเคลือนนโยบาย เกษตรผลิต พาณิชย์
ตลาด 

MGR online 

ชอ้ปวิถีใหม่ ส่งสุขทวั
ไทยถึงหนา้บา้น 

13 สภาธุรกิจสหรัฐขอพบบิกตู่ เพิมการลงทุนในไทย แนวหนา้ออนไลน์ 

14 ก.เกษตรฯ จดับิกแคมเปญกระตุน้เศรษฐกิจรับปี  ชอ้ปวิถีใหม่ ส่ง
สุขทวัไทยถึงหนา้บา้น 

แนวหนา้ออนไลน์ 

จ่ายเงินประกนัฯ 

ขา้วโพด 

15 จ่ายเงินประกนัฯ ขา้วโพด ธกส. ประเดิม .  แสนคน นสพ.เดลินิวส์ 

 

 

 

 

 



 
กรมส่งเสริมการเกษตรเผย 12 มาตรการรับมือสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2563/64 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียม 12 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วง

ฤดูแลง้ ปี 2563/64 พร้อมสังการสาํนกังานเกษตรจงัหวดัเร่งรณรงคส์ร้างการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร "เกษตรร่วมใจรับมือภยัแลง้ ปี 

2564" แจง้เตือนเกษตรกรให้ทราบทุกระยะ กาํชบัเจา้หนา้ทีลงพืนทีใหค้าํแนะนาํดูแลพืชอยา่งถูกวิธี 

 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ จากขอ้มูลของคณะทาํงานวางแผนการเพาะปลูก
พืชฤดูแลง้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึงไดพ้ิจารณาวิเคราะห์สถานการณ์ทีเกียวขอ้งกบัการเพาะปลูกพืชฤดูแลง้ ศกัยภาพ
นาํ ความเหมาะสมของพืนที พนัธุ์ขา้ว แนวโนม้การตลาด และโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล ทีจะดาํเนินการในช่วงฤดูแลง้ได้
กาํหนดแผนนโยบายการเพาะปลูกพืชฤดูแลง้ ปี 2563/64 โดยมีแผนการเพาะปลูกทงัประเทศ จาํนวน 5.12 ลา้นไร่ แบ่งเป็น 

ขา้วรอบที 2 จาํนวน 2.61 ลา้นไร่ (ในเขตชลประทาน 1.12 ลา้นไร่ นอกเขตชลประทาน 1.49 ลา้นไร่) พืชไร่พืชผกั จาํนวน 

2.51 ลา้นไร่ (ในเขตชลประทาน 0.54 ลา้นไร่ นอกเขตชลประทาน 1.97 ลา้นไร่) สาํหรับลุ่มนาํเจา้พระยา 22 จงัหวดั จาํนวน 

1.04 ลา้นไร่ แบ่งเป็น ขา้วรอบที 2 จาํนวน 0.48 ลา้นไร่ (ในเขตชลประทาน - ลา้นไร่ นอกเขตชลประทาน 0.48 ลา้นไร่) พืชไร่
พืชผกั จาํนวน 0.56 ลา้นไร่ (ในเขตชลประทาน 0.06 ลา้นไร่ นอกเขตชลประทาน 0.50 ลา้นไร่) และลุ่มนาํแม่กลอง 7 จงัหวดั 

จาํนวน 0.30 ลา้นไร่ แบ่งเป็น ขา้วรอบที 2 จาํนวน 0.02 ลา้นไร่ (ในเขตชลประทาน - ลา้นไร่ นอกเขตชลประทาน 0.02 ลา้น
ไร่) พืชไร่พืชผกั จาํนวน 0.28 ลา้นไร่ (ในเขตชลประทาน 0.21 ลา้นไร่ นอกเขตชลประทาน 0.07 ลา้นไร่) 

สาํหรับการจดัสรรนาํดา้นการเกษตร พบวา่ เนืองจากบางพืนทีมีปริมาณนาํตน้ทุนในอ่างเก็บนาํค่อนขา้งนอ้ย จึงไม่
สามารถจดัสรรนาํสาํหรับการเพาะปลูกขา้วรอบที 2 ในช่วงฤดูแลง้ปี 2563/64 บางพืนทีได ้ดงันนั จึงสนบัสนุนใหเ้กษตรกร
ปลูกพืชใชน้าํนอ้ย หรือเขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ ของรัฐ เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย (หลงันา) ปี 2564 เป็น
ตน้ เพือเป็นทางเลือกใหก้บัเกษตรกรในการปลูกพืชอืนทดแทนการปลูกขา้วรอบที 2 นอกจากนี กรมส่งเสริมการเกษตรได้
ขานรับนโยบายของ ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึงมีความห่วงใยพีนอ้งเกษตรกร
ในช่วงสถานการณ์ดงักล่าว โดยไดเ้ตรียมแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัพิบติัดา้นการเกษตร 12 มาตรการ เพือช่วยเหลือ
เกษตรกรในช่วงฤดูแลง้ ปี 2563/64 พร้อมมอบหมายใหส้าํนกังานเกษตรจงัหวดั สาํนกังานเกษตรอาํเภอเร่งดาํเนินการสร้าง
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในทุกดา้น ขบัเคลือนมาตรการและลงพืนทีใหค้าํแนะนาํการดูแลพืชอยา่งถูกวิธี ดงันี 



1. การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ "เกษตรร่วมใจรับมือภยัแลง้ ปี 2564" ดาํเนินการช่วงเดือน พ.ย. 2563 - พ.ค. 2564 

ใน 77 จงัหวดั เป็นการประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ในทุกดา้นเพือรับมือภยัแลง้ ไดแ้ก่ วิธีการปรับตวั การ
ดูแลรักษาพืชในฤดูแลง้ เฝ้าระวงัโรค แมลงศตัรูพืช นาํเสนอกรณีตวัอยา่งเกษตรกรทีประสบความสาํเร็จใน
การรับมือกบัภยัแลง้ เผยแพร่ทางสือต่าง ๆ ใหเ้กษตรกรเขา้ถึงขอ้มูลและการบริการของรัฐ 

2. การเฝ้าระวงันาํเคม็รุกพืนทีพืชสวน 9 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครปฐม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 

ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ราชบุรี และฉะเชิงเทรา ดาํเนินการช่วงเดือน ม.ค. - พ.ค. 2564 โดย
สาํรวจพืนทีเสียง แจง้เตือนข่าวสาร สถานการณ์แลง้ การขาดแคลนนาํ เยยีมเยยีน ติดตามใหค้าํแนะนาํทาง
วิชาการในการดูแลรักษาสวน การใหน้าํ ลดการใชปุ้๋ ย เพือป้องกนัความเคม็สร้างความเสียหายแก่พืช แนะนาํ
ใหเ้กษตรกรรักษาความชืนในแปลง เช่น ลอกดินเลนในร่องสวนมาปิดบนแปลงหรือโคนตน้ การใชว้สัดุคลุม
ดินช่วยใหป้ระหยดันาํ และการตดัแต่งกิง เป็นตน้ 

3. คลินิกเกษตรเคลือนที ดาํเนินการช่วงเดือน พ.ย. 2563 - เม.ย. 2564 ใน 77 จงัหวดั โดยบูรณาการหน่วยงาน
สังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขา้ไปใหบ้ริการแกไ้ขปัญหาในพืนที ณ จุดทีมีปัญหาและจาํเป็นตอ้งไดรั้บ
การแกไ้ข ประเด็นการรับมือกบัสถานการณ์แลง้ แจง้สถานการณ์ และวิธีการปรับตวั ขอ้มูลการใหค้วาม
ช่วยเหลือต่าง ๆ 

4. โครงการบริหารจดัการการผลิตสินคา้เกษตรตามแผนทีเกษตร เพือการบริหารจดัการเชิงรุก (Agri-Map) 

ดาํเนินการใน 77 จงัหวดั โดยการอบรมใหค้วามรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่ รวมถึง
สนบัสนุนปัจจยัการผลิตทีจาํเป็นในการปรับเปลียนการผลิตพืชชนิดใหม่ทีเหมาะสม 

5. โครงการส่งเสริมเพิมประสิทธิภาพการผลิตขา้วโพดเลียงสัตว ์เป้าหมาย 2,000 ราย/แปลงเรียนรู้ จาํนวน 444 

ไร่ ใน37 จงัหวดั ๆ ละ 12 ไร่ โดยจดัอบรมใหค้วามรู้การปลูกขา้วโพดเลียงสัตวห์ลงัฤดูทาํนาแก่เกษตรกรใน
พนืทีเหมาะสมมากหรือปานกลาง รวมทงัจดัทาํแปลงเรียนรู้การปลูกขา้วโพดเลียงสัตวห์ลงัฤดูทาํนา 

6. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรัง เป้าหมายเกษตรกร 5,000 ราย/5,000 ไร่ ใน 23 จงัหวดั 

โดยสนบัสนุนใหเ้กษตรกรรวมกลุ่ม เพือใหมี้พืนทีในการจดัทาํแปลงเรียนรู้ และส่งเสริมใหเ้กษตรกรผลิตพืช
หลากหลายตามความตอ้งการของตลาด มีการทาํแผนการผลิต แผนการตลาด 

7. โครงการส่งเสริมการเพิมประสิทธิภาพการใชน้าํในระดบัไร่นา เป้าหมายเกษตรกร 2,500 ราย/50 จุด พืนที 

200 ไร่ เพือให้เกษตรกรมีความรู้ดา้นการใชน้าํอยา่งมีประสิทธิภาพ และการใหน้าํแก่พืชทีถูกตอ้ง โดย
ถ่ายทอดความรู้การใชน้าํอยา่งรู้คุณค่าสาํหรับเกษตรกร การจดัทาํแปลงเรียนรู้การเพิมประสิทธิภาพการใชน้าํ
ในระดบัไร่นา เพือเป็นตวัอย่างและจุดเรียนรู้ใหแ้ก่เกษตรกร 

8. โครงการศูนยเ์รียนรู้การเพิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร เป้าหมาย 77 จงัหวดั 882 อาํเภอ เพือใหเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้ดา้นการเกษตรของชุมชน สาํหรับแกไ้ขปัญหาทีเกษตรกรประสบในแต่ละช่วงเวลา นาํองค์
ความรู้ไปประยกุตใ์ช ้ในการดูแลรักษาผลิตผลทางการเกษตร 

9. โครงการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนและการบริการสมาชิกและเกษตรกร 

กิจกรรมสนบัสนุนปัจจยัการควบคุมศตัรูพืช ดาํเนินการใน 77 จงัหวดั ผลิตหวัเชือ (ไตรโครเดอร์มา/บิวเวอร์
เรีย) เพือนาํไปผลิตจุลินทรีย ์และผลิตจุลินทรีย/์ศตัรูธรรมชาติพร้อมใช ้เช่น ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย แมลง
หางหนีบ มวนเพชฌฆาต 



10. โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพือเพิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคา้เกษตร ดาํเนินการใน 77 จงัหวดั ผลิตจุลินทรีย/์ศตัรูธรรมชาติพร้อมใช ้เช่น ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์
เรีย แมลงหางหนีบ มวนเพชฌฆาต, ผลิตไวรัสเอน็พีวี เพือกาํจดัหนอนกระทูห้อมในพืชผกั, ผลิตแตนเบียน
แมลงดาํหนาม, ผลิตแมลงศตัรูธรรมชาติ เช่น แมลงหางหนีบ มวนเพชฌฆาต มวนพิฆาต แตนเบียนบราคอน, 

สารสกดัธรรมชาติ เช่น สะเดา และศตัรูธรรมชาติ (แตนเบียนอะนาไกรัส แมลงชา้งปีกใส) เพือควบคุมศตัรู
มนัสาํปะหลงั 

11. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใชน้าํนอ้ยเพือสร้างรายไดแ้ก่เกษตรกร ปี 2563/64 เป้าหมาย 77 จงัหวดั โดย
ดาํเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกขา้วโพดเลียงสัตวแ์ละถวัเขียวเพือสร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกร 

12. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินคา้เกษตรเพือสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร เป้าหมาย 77 จงัหวดั เพือสร้าง
มูลค่าเพิมใหก้บัผลผลิตทางการเกษตร และสร้างรายไดแ้ละอาชีพทีมนัคงมากขึนจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
แปรรูปทีมีคุณภาพมาตรฐาน 

ดา้นนางปาลลิน พวงมี ผูอ้าํนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดาํริ การจดัการพืนทีและวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร กล่าววา่ ทงันีกรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ตรียมประสานและช่วยเหลือเกษตรกรในการจดัหาช่องทางการตลาด
ใหก้บัผลผลิตพืชฤดูแลง้ สร้างการรับรู้เพือใหเ้กษตรกรทาํการเพาะปลูกพืชฤดูแลง้เป็นไปตามแผนทีกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะขา้ว
รอบที 2 ควบคุมพืนทีปลูกไม่ใหเ้กินจาํนวนทีกาํหนด และพืชไร่พืชผกัส่งเสริมใหมี้พืนทีปลูกตามจาํนวนทีกาํหนด รวมทงั
แนะนาํใหเ้กษตรกรปฏิบติัดูแลรักษาพืชในช่วงฤดูแลง้ การรักษาความชืน และลดการเผาตอซงั ฟางขา้ว เพือป้องกนัปัญหาฝุ่ น
หมอกควนัดว้ย หากเกษตรกรประสบปัญหาภยัแลง้ในพืนที สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลหรือแจง้ขอรับการช่วยเหลือไดที้
สาํนกังานเกษตรจงัหวดั สาํนกังานเกษตรอาํเภอใกลบ้า้น 

 









 
เกษตรกรวยัเกษียณ ทาํไมข้ดุลอ้มคุณภาพ เนน้ผลิตราคายอ่มเยา ขายง่าย สร้างรายไดต้ลอดปี 

 
คุณปราณี ไฝไทย รักษาราชการแทนเกษตรอาํเภอเมืองปราจีนบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี ให้ขอ้มูลวา่ ในอาํเภอเมือง มี

กลุ่มผูผ้ลิตไมด้อกไมป้ระดบัคุณภาพ โดยทางสาํนกังานเกษตร ไดมี้การสนบัสนุนในเรืองของการรวมกลุ่มของผูผ้ลิตไมป้ลูก
ลอ้มอยา่งต่อเนือง โดยมีการขบัเคลือนกลุ่มใหมี้การทาํเกษตรแบบแปลงใหญ่อยา่งเตม็รูปแบบในปี  เพือไมข้ดุลอ้มของ
สมาชิกในกลุ่มมีตน้ทุนการผลิตทีตาํลง และสินคา้ยงัคงคุณภาพอยูเ่ช่นเดิม พร้อมทงัส่งเสริมในเรืองของการทาํตลาดทีกวา้ง
ขึน จึงทาํใหเ้กษตรกรผูผ้ลิตไมข้ดุลอ้มในพืนทีแห่งนี สามารถผลิตสินคา้ทีมีคุณภาพและสร้างเป็นรายไดที้ยงัยนืต่อไป 

 คุณสมพงษ ์ชืนบาน ทาํไมด้อกไมป้ระดบัขดุลอ้มอยูห่มู่ที  ตาํบลโนนหอ้ม อาํเภอเมืองปราจีนบุรี จงัหวดั
ปราจีนบุรี เป็นอาชีพเลียงครอบครัวมากวา่  ปี โดยมีการผลิตทีเปลียนไปตามความตอ้งการของตลาด ส่งผลใหก้ารจาํหน่าย
ไมภ้ายในสวนของเขาเป็นทีตอ้งการอยูเ่สมอ และสามารถสร้างรายไดที้ยงัยนืเลียงครอบครัวไดเ้ป็นอยา่งดี โดยทีเขาไม่ตอ้ง
ทิงบา้นไปประกอบอาชีพอืนๆ เหมือนเช่นสมยัก่อน 

 คุณสมพงษ ์เล่าใหฟั้งวา่ ยอ้นไปเมือ  ปีก่อนมีอาชีพคา้ขายทวัไปตามจงัหวดัต่างๆ เรียกไดว้า่ไปทวัสารทิศ มืดที
ไหนนอนทีนนั ไม่มีแหล่งคา้ขายทีตายตวั ต่อมามีโอกาสมาทาํสวนไผ ่แต่เนืองจากไผใ่นพืนทีแห่งนีพร้อมใจกนัออกดอก 

อยา่งทีทราบกนัวา่เมือตน้ไผ่ออกดอกเป็นสัญญาณเตือนว่าไผจ่ะตายในเวลาต่อมา จึงทาํใหต้อ้งเปลียนมาทาํไมด้อกไมป้ระดบั 

และมีการพฒันามาเรือยๆ ตามความตอ้งการของตลาดในเวลาต่อมา 

“ช่วงแรกทีเราคิดวา่ตอ้งมาทาํทางดา้นนี เราก็หาความรู้จากสาํนกังานเกษตรอาํเภอ เรียนรู้ทุกอยา่งทีเขาจะสอนเราได ้

เพราะวา่เราไม่ไดมี้พืนฐานในเรืองนีมาก่อนเลย พอเรียนรู้จนเขา้ใจ เราก็มาหาประสบการณ์จากการลงมือปฏิบติั ทาํให้
สามารถทาํไมป้ระดบัขดุลอ้มมาไดม้ากกวา่  ปี โดยการผลิตไมข้ดุลอ้มของสวนผม จะเนน้ไปตามทีตลาดตอ้งการ แรกๆ 

ผลิตเป็นไมห้อมไมไ้ทยก่อน พอนานไปคนตอ้งการเป็นไมผ้ลมากขึน อยา่งเช่นขนุน มะขาม ทุเรียน และไมผ้ลต่างๆ ทาํให้
ตลาดเรากวา้งขึน สามารถรวมกลุ่มทาํการตลาดส่งออกไดท้งัในและต่างประเทศ” คุณสมพงษ ์บอก 

 



 

หลกัการทาํไมข้ดุลอ้มนนั คุณสมพงษ ์บอกวา่ ก่อนทีจะนาํมาทาํเป็นไมข้ดุลอ้มเพือจาํหน่ายนนั ขนัแรกจะขยายพนัธุ์
กลา้ไมเ้สียก่อน มีตงัแต่การปักชาํไปจนถึงการเพาะเมลด็เพือใหเ้กิดกลา้ไมใ้หม่ เมือตน้กลา้ไดอ้ายปุระมาณ -  เดือน มีราก
และทรงตน้ทีสมบูรณ์ดีแลว้จึงนาํมาปลูกลงดินใหมี้ระยะห่างระหวา่งตน้อยูที่ ×  เมตร หลงัจากนนัดูแลใหไ้มเ้จริญเติบโต
เป็นเวลา  ปี มีการใส่ปุ๋ ยคอกสลบักบัปุ๋ ยเคมี สูตร - -  ลงไป เพือใหไ้มโ้ตและมีใบทีสมบูรณ์ และมีตน้สูงประมาณ -  

เมตร จึงขดุลอ้มไมเ้พือส่งจาํหน่ายต่อไป 

“ไมพ้วกนีถือวา่การดูแลไม่มีอะไรทียุง่ยาก แค่ดูแลใหโ้ตก็พอแลว้ พอเราขดุตน้อืนออกไปขาย เราก็จะเอากลา้ทีเพาะ
เตรียมไวล้งมาปลูกต่อทนัที เรียกไดว้า่ไมใ้นสวนจะมีขายตลอดเวลา ส่วนในเรืองของโรคและแมลงต่างๆ ก็ป้องกนัตาม
ฤดูกาล ซึงแต่ละช่วงจะมีโรคทีแตกต่างกนัไป เพราะฉะนนัการป้องกนัโรคและแมลงสามารถหาซือยาป้องกนัไดจ้ากร้าน
เคมีภณัฑท์วัไป” คุณสมพงษ ์บอก 

สาํหรับการทาํตลาดเพือจาํหน่ายไมภ้ายในสวนนนั คุณสมพงษ ์บอกวา่ ในช่วงแรกทีมาทาํใหม่ๆ การตลาดยงัทาํแบบ
ตามกนั จึงทาํใหบ้างช่วงทีมีไมบ้างชนิดมากเกินไปส่งผลใหร้าคาตกลง แต่เมือเกิดความชาํนาญมากขึนและสามารถจบัทาง
การตลาดไดว้า่ตอ้งการไมแ้บบไหน จึงมีการเตรียมความพร้อมการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัตลาด ทาํใหแ้ต่ละช่วงปีผลิตไมที้
แตกต่างกนัไป เช่น ไมห้อมไทยสลบักบัไมผ้ล โดยไมข้ดุลอ้มทีมีอาย ุ  ปีขึนไป ความสูงอยูที่ -  เมตร อยา่งเช่น ขนุน ราคา
เริมตน้อยูที่ - ,  บาท ส่วนตน้มะไฟ ราคาเริมตน้อยูที่ ,  บาท และไมช้นิดอืนก็จะมีราคาทีแตกต่างกนัไปตามอายุ
และสายพนัธุ์ ซึงปัจจุบนัสามารถทาํตลาดไดท้งัในและต่างประเทศ 

“สาํหรับผมเวลานีไมขุ้ดลอ้มถือวา่เป็นอาชีพทีมนัคง การทีจะทาํใหส้ามารถเป็นอาชีพทียงัยนืได ้เราตอ้งมีการ
ประหยดัตน้ทุนในเรืองของการผสมปุ๋ ยใชเ้อง พร้อมกบัการเพาะกลา้ขายเอง ก็จะช่วยใหเ้ราสามารถคุมในเรืองของตน้ทุนการ
ผลิตได ้นอกจากนนัเราก็หมนัศึกษาตลาดอยูเ่สมอ วา่แต่ละช่วงเขาตอ้งการไมอ้ะไร และตลาดต่างประเทศนิยมแบบไหน 

เพียงระยะเวลา  ปี ไมที้เราปรับเปลียนสามารถโตทนัขาย เพราะฉะนนัการทาํไมขุ้ดลอ้ม ถา้มีใจรักและพร้อมทีจะเรียนรู้อยู่
เสมอ ก็สามารถทาํเป็นอาชีพทีดีเลียงครอบครัวไดอ้ยา่งแน่นอน” คุณสมพงษ ์บอก 

ท่านใดมีความสนใจในเรืองของไมข้ดุลอ้ม หรือตอ้งการพูดคุยแลกเปลียนขอ้มูล สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูล
เพิมเติมไดที้ คุณสมพงษ ์ชืนบาน หมายเลขโทรศพัท ์( ) -  

 ขอขอบพระคุณ คุณพรรณทิพา สุนทรสัจ เกษตรตาํบลโนนหอ้ม อาํเภอเมืองปราจีนบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี ทีพาลง
พนืที พบปะเกษตรกร 

 





 
 



 
 

 



 
 



 
 



 


























