
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 29 มกราคม 2564 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
หยุดเผา ส่งเสริมเทคโนโลยีแทนการเผาในพ้ืนที่เกษตรลด PM2.5 สำนักข่าวไทย 
ทบก. 'กรมส่งเสริมการเกษตร' เร่งขึ้นทะเบียน-ปรับปรุงฐานเกษตรกร ปี 2564 กรุงเทพธุรกิจ 

'กรมส่งเสริมการเกษตร' เร่งขึ้นทะเบียน-ปรับปรุงฐานเกษตรกร ปี 2564 วิทยุ AM1386 
'กรมส่งเสริมการเกษตร' เร่งขึ้นทะเบียน-ปรับปรุงฐานเกษตรกร ปี 2564 แนวหน้า 
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กรมส่งเสริมการเกษตร ก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่ ThailandPlus 
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ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

พริก เกษตรโคราชลุยตรวจหน้าสวน! พริกแพงเม็ดละ1บาท คาดต้นกุมภาพันธ์ราคาปกติ แนวหน้า 
เกษตรโคราชลุยตรวจหน้าสวน! พริกแพงเม็ดละ1บาท คาดต้นกุมภาพันธ์ราคาปกติ Post Today 
เกษตรโคราชลุยตรวจหน้าสวน! พริกแพงเม็ดละ1บาท คาดต้นกุมภาพันธ์ราคาปกติ Nation 22  
เกษตรโคราชลุยตรวจหน้าสวน! พริกแพงเม็ดละ1บาท คาดต้นกุมภาพันธ์ราคาปกติ บ้านเมือง 

ศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชน 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล มอบเครื่องผสมปุ๋ยให้แก่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
(ศดปช.) เพ่ือดำเนินงานสำหรับพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยชุมชน ตามสูตรค่า
วิเคราะห์ดิน ไม่มีสารอาหารเกินความจำเป็น 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

หยุดเผา เกษตรโคราช สนองนโยนายพ่อเมือง ลดฝุ่น PM2.5 ส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่
การเกษตร จัดกิจกรรมวันรณรงค์ไถกลบตอซังและเศษซากพืช 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

ส่งเสริมเทคโนโลยีแทนการเผาในพืน้ทีเ่กษตรลด PM2.5 

 
นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าววา่ ไดส้ั่งการใหทุ้กหน่วยงานสังกดั
กระทรวงเกษตรฯ ดูแลปัญหาเร่ืองการเผาพื้นท่ีเกษตรมาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่ นละอองขนาด
เลก็ PM2.5 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรสร้างและพฒันาเครือข่ายเกษตรปลอดการเผา รวมถึงเร่งรัด
จดัการเพื่อแกไ้ขปัญหาการเผาในพื้นท่ีเกษตร และการสาธิตการจดัการเศษวสัดุเหลือใชจ้ากภาคการเกษตร 
มีวตัถุประสงคใ์หเ้กษตรกรเขา้ใจปัญหาท่ีเกิดจากการเผา รวมถึงทราบแนวทางการใช้เทคโนโลยกีารเกษตร
ทดแทนการเผา จดัใหมี้การสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อทดแทนการเผา ตั้งศูนยส์าธิต
เทคโนโลยกีารเกษตรปลอดการเผาเพื่อสาธิตการใชเ้ทคโนโลยกีารไถกลบตอซงัฟางขา้วทดแทนการเผาโดย
ใหชุ้มชนเกษตรเป็นผูบ้ริหารจดัการ การใหบ้ริการเคร่ืองจกัรกลเกษตรทดแทนการเผาแก่เกษตรกรในพื้นท่ี
ด าเนินงานและใกลเ้คียง รวมทั้งจดัตั้งเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อใชเ้ป็นกลไกในการปฏิบติัการลด
การเผาเศษซากพืช 

ขณะน้ีสามารถสร้างและพฒันาเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา ภายใตโ้ครงการส่งเสริมการหยดุเผาในพื้นท่ี
เกษตร ใน 10 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนท่ีประสบปัญหาหมอกควนัรุนแรงเป็นประจ าทุกปีประกอบดว้ย 
จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน น่าน พะเยา แพร่ ตากและอุตรดิตถ ์โดนมีเกษตรกร
ด าเนินการใชเ้ทคโนโลยทีดแทนการเผาตามท่ีไดรั้บการถ่ายทอดความรู้แลว้เช่น ไถกลบตอซงั 22,683 

แห่ง พื้นท่ีรวม 461,647 ไร่ สามารถลดตน้ทุนการใชปุ้๋ ยกวา่ 85 ลา้นบาทโดยประมาณ (มูลค่า NPK 

เท่ากบั 184.38 บาท/ไร่) ผลิตปุ๋ ยหมกั/ปุ๋ ยอินทรีย ์24,623 แห่ง น ้าหนกัรวม 4,668 ตนั ให้
เกษตรกรไดใ้ชใ้นไร่นาตนเอง แลว้จ าหน่ายในราคา 4 บาท/กิโลกรัม การเพาะเห็ดฟาง จ านวน 521 แห่ง 
ผลผลิตรวมกวา่ 550 ตนั จ าหน่ายราคา 100 – 150 บาท/กิโลกรัม , ผลิตอาหารสัตว/์ฟางอดักอ้น 
11,018 แห่ง 7,396,001 กอ้น น ้าหนกัรวม 123,367 ตนั (น ้าหนกัฟางอดักอ้น 15 – 20 

กิโลกรัม/กอ้น) จ าหน่ายราคา 30 บาท/กอ้น ผลิตวสัดุปลูก 285 แห่ง น ้าหนกัรวม 91 ตนั จ าหน่ายราคา 
2 – 3 บาท/กิโลกรัม ผลิตถ่านอดัแท่ง 20 แห่ง น ้าหนกัรวม 144 ตนั จ าหน่ายราคา 20 บาท/กิโลกรัม 
ปลูกพืชทางเลือกเช่น ไมผ้ล ไมย้นืตน้ ทดแทนหรือแซมพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วโพดบนท่ีสูง 83 แห่ง พื้นท่ี 



รวม 1,618 ไร่ ผลิตกระดาษ 112 กิโลกรัม จ าหน่ายราคาแผน่ละ 5 บาท ขายเศษวสัดุทางการเกษตร
ส่งขายโรงไฟฟ้าชีวมวล 196,812 กิโลกรัม จ าหน่ายราคาเฉล่ีย 807.77 บาท/ตนั 

 
 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ในช่วงวิกฤติปัญหาหมอกควนัขนาดเลก็ท่ี
ปกคลุมทัว่ทุกภูมิภาคท่ีผา่นมา กรมส่งเสริมการเกษตรก าชบัใหทุ้กจงัหวดัควบคุม ก ากบัดูแลพื้นท่ี
การเกษตรอยา่งเขม้งวด และก าหนดมาตรการด าเนินการ ในปี 2564 ไดแ้ก่ การสร้างการรับรู้ รณรงค ์
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรงดการเผาในพื้นท่ีเกษตรกรรมใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ีเส่ียง 
การป้องกนัและเฝ้าระวงัพื้นท่ีเส่ียง โดยจดัตั้งชุดปฏิบติัการประจ าพื้นท่ี (ระดบัอ าเภอ) บูรณาการกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี เฝ้าระวงั ออกตรวจ ป้องปราม ระงบั ยบัย ั้ง แจง้เหตุ โดยเฉพาะในพื้นท่ีเส่ียง
ต่อการเกิดการเผาในพื้นท่ีเกษตรกรรม และ ระดมสรรพก าลงัเครือข่ายอาสาสมคัรเกษตร เตรียมความพร้อม
เคร่ืองมือ เพื่อด าเนินการเฝ้าระวงั และป้องกนัการลกัลอบเผาในพื้นท่ีเกษตรกรรม การส่งเสริมและสร้าง
เครือข่ายในการงดเผาในพื้นท่ีเกษตรกรรม โดยการส่งเสริมการจดัการเศษวสัดุทางการเกษตรโดยไม่เผา 
โดยสนบัสนุนการใชป้ระโยชน์จากเศษวสัดุภาคการเกษตร เช่น การท าปุ๋ ยหมกั การท าเช้ือเพลิงในครัวเรือน 
ธนาคารใบไม ้ส่งเสริมการใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตรในการไถกลบตอซงัหรือเทคโนโลยอ่ืีนท่ีเหมาะสม
แทนการเผา รวมถึงการส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกิจในพื้นท่ีสูง 

ส าหรับแนวทางการส่งเสริมจะตอ้งเนน้ให้เกษตรกร เกิดความตระหนกั และเกิดความเขา้ใจในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ร่วมกนัเฝ้าระวงั และสร้างเครือข่ายเขม้แขง็ ใหเ้กษตรกรเห็นถึงประโยชน์ท่ีไดจ้าก
การหยดุเผาดว้ยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัเศษวสัดุทางการเกษตร เป็นการแกไ้ขปัญหาการเผาในพื้นท่ีเกษตร
อยา่งย ัง่ยนือีกทางหน่ึง . – ส านกัข่าวไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

'กรมส่งเสริมการเกษตร' เร่งขึ้นทะเบียน-ปรับปรุง

ฐานเกษตรกร ปี 2564 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งขึน้ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 

เป้าหมาย 5.7 ล้านครัวเรือน หวงัใช้ข้อมูลเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม พร้อมรับสิทธิช่วยเหลือจากภาครัฐ 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการขึน้ทะเบียนและ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการผลติ การตลาด และส่งเสริม
สนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงใช้ในการด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ 
โดยวางเป้าหมายไว้ 5.7 ล้านครัวเรือน เบื้องต้น(21 ม.ค.) มีผู้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว จ านวน 
1,037,976 ครัวเรือน 2,116,273 แปลง พื้นท่ีเพาะปลูก 14,792,249.55 ไร่ หรือ คิด
เป็น 18.21% ซ่ึงได้ประชาสัมพนัธ์ให้เกษตรกรทราบและติดตามเกษตรกรให้แจ้งข้อมูลการเกษตร
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน เพ่ือเกบ็ข้อมูลการเพาะปลูกพืชน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร 
พร้อมท้ังประมวลผลข้อมูลการจัดท าสารสนเทศด้านการเกษตรในภาพรวมของประเทศท่ีถูกต้อง สามารถ
น าข้อมูลไปเผยแพร่บูรณาการใช้ประโยชน์ได้ท่ัวไปท้ังภาครัฐและเอกชน 

 

“การขึน้ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือว่ามีความส าคัญ ซ่ึงเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนใน
ด้านต่าง ๆ รวมทั้งความช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ตามโครงการท่ีหน่วยงานภาครัฐได้จัดท าขึน้ ได้แก่ 
โครงการประกนัรายได้พืช 4 ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ มันส าปะหลงั และปาล์มน ้ามัน และโครงการ



สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพฒันาคุณภาพผลผลติเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยเงินช่วยเหลือในอตัราไร่ละ
500บาทครัวเรือนละไม่เกนิ20ไร่ก่อน” นายเข้มแข้ง กล่าว 
นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อ านวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรม
ส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เกษตรกรสามารถแจ้งขึน้ทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้หลงัจาก
เพาะปลูกพืชไปแล้ว15วันจนถึงก่อนวันเกบ็เกีย่วไม่เกิน60วันและจะมีกระบวนการตรวจสอบพื้นท่ี
จัดเกบ็พกิดัแปลงกรณีแปลงใหม่ 

แต่ส าหรับแปลงเดิมนั้นหลังจากรับแจ้งข้อมูลแล้วจะใช้วิธีการปิดประกาศเป็นเวลา3วันเพ่ือการยืนยันหรือ
คัดค้านของเกษตรกรในหมู่บ้านหรือชุมชน โดยเกษตรกรต้องมาลงนามรับรองข้อมูลของตนเองด้วย 
ส าหรับเกษตรกรรายใหม่สามารถแจ้งขึน้และปรับปรุงข้อมูลได้ณส านักงานเกษตรอ าเภอท่ีตั้งแปลงปลูกใน
ส่วนของเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอทุกแห่งหรือปรับปรุงผ่านแอป
พลเิคชัน Farmbook 

ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรได้ท าการปรับปรุงให้สามารถตรวจสอบผลการรับเงินจากการเข้าร่วมโครงการ
ของภาครัฐเช่นโครงการประกนัรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563/64โครงการสนับสนุนค่าบริหาร
จัดการและพฒันาคุณภาพผลผลติเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลติ2563/64โครงการเยียวยาเกษตรกร
ชาวสวนล าไยและมาตรการช่วยเหลืออ่ืนๆจากภาครัฐให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบการรับเงินได้ภายใน
แอปพลเิคชันโดยการเข้าสู่ระบบจากน้ันเลือกหัวข้อ“ติดตามสิทธิ์”แล้วเลือกช่ือโครงการท่ีต้องการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมส่งเสรมิการเกษตร กา้วสู่เกษตรวถิีใหม่ 

28 มกราคม 2021Thailandplusเกษตร / ส่ิงแวดล้อม 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร มิติใหม่ ไลฟ์สด แถลงข่าว “กรมส่งเสริมการเกษตร กา้วสู่เกษตรวิถีใหม่” ย  ้ามัน่ใจ
มาตรการคุมเขม้ เฝ้าระวงั สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 
2019 พร้อมเปิดแนวกา้วสู่เกษตรวิถีใหม่ 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรมีมาตรการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (covid-19) ไดจ้ดัตั้ง ศูนย์
ประสานการปฏิบติัภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 

(COVID-19) โดยท าหนา้ท่ีเป็นศูนยบ์ญัชาการและประสานการปฏิบติังานกบัหน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม และเตรียมพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคฯ การ
ปฏิบติังานตามนโยบาย หรือขอ้สั่งการของศูนยป์ระสานงานระดบักระทรวงฯ รวมถึงการปฏิบติังาน ในทุก
หน่วยงานในสังกดักรมส่งเสริมการเกษตร 

ทั้งส านกังานเกษตรจงัหวดั 77 จงัหวดั ส านกังานเกษตรอ าเภอ 882 แห่ง ศูนยป์ฏิบติัการ อีก 50 ศูนย ์
ใหส้ามารถบริการประชาชนอยา่งต่อเน่ือง ตลอดช่วงสถานการณ์การระบาด รวมถึงตอ้งร่วมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรและสถานท่ี ใหส้ามารถปฏิบติังานภายใตส้ถานการณ์การระบาดไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ี
ยงัคุมเขม้เพื่อลดความแออดัของเจา้หนา้ท่ีและลดความเส่ียงจากการเดินทางมาปฏิบติังาน กรณีเจา้หนา้ท่ี 

https://www.thailandplus.tv/archives/277973
https://www.thailandplus.tv/archives/author/admin
https://www.thailandplus.tv/archives/category/news/quality-life


work from home ตอ้งไม่กระทบการปฏิบติังาน รวมถึงผูท่ี้อยูก่ลุ่มเส่ียงตอ้งมีมาตรการกกัตวั 14 

วนั การจดัสถานท่ีปฏิบติังานในอาคารตอ้งปรับระยะห่างของโต๊ะท างานไม่นอ้ยกวา่ 1 เมตร หรือมีฉากกั้น 
และ ใชก้ารส่ือสารในรูปแบบ Conference ในการจดัประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ซ่ึงหากมีความ
จ าเป็นตอ้งด าเนินการใหใ้ช ้Social distancing มาตรการเวน้ระยะห่างอยา่งเคร่งครัด 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ ส าหรับการ “กา้วสู่เกษตรวิถีใหม่” เป็นวิถีใหม่ท่ีกรมส่งเสริม
การเกษตรจะตอ้งท างานร่วมกบัเกษตรกรอยา่งต่อเน่ือง ใชเ้คร่ืองมือส่ือสารเป็นตวัช่วย การเปิดแอพพลิเคชัน่ 
“FARMBOOK” หรือสมุดทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ เพื่อลดความเส่ียงจากการเดินทางมาติดต่อมี
เครือข่ายการท างานอาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น (อกม.) เป็นเครือข่ายการท างาน ท่ีมีจิตอาสา คอยอ านวยความ
สะดวกต่างๆ มาบริการใหก้บัพี่นอ้งเกษตรกร รวมถึงการเปิดแคมเปญชวนคนไทยช่วยกนัอุดหนุนสินคา้
เกษตร 
“ซ้ือสินคา้เกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด ้ประเทศไทยอยูร่อด” ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการขนส่งสินคา้ช่วง

สถานการณ์โควิด เช่น มะม่วง กะหล ่าปลี กลว้ยไม ้เป็นตน้ รวมถึงมีเวบ็ไซต ์“www.ตลาด

เกษตรกรออนไลน์.com” 

ภายใตส้โลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกส่ิงปลอดภยั เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง” เพื่อเป็นส่ือกลางในการ
รวบรวมขอ้มูลสินคา้เกษตร ท่ีมีช่องทางการติดต่อซ้ือขายแบบออนไลน์ และผา่นการคดัเลือกจาก
คณะท างานฯ ระดบัจงัหวดั คดัสรรสินคา้เกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรตวัจริง อาทิ กลุ่มเกษตรกรแปลง
ใหญ,่ Smart Farmer  (SF), Young Smart Farmer (YSF), วิสาหกิจชุมชน 
และองคก์รเกษตรกรอ่ืน ๆ จากทัว่ประเทศ ถึงมือผูบ้ริโภคโดยตรงในราคายติุธรรม ไม่ผา่นพ่อคา้คนกลาง 
ปัจจุบนั สร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกรมากกวา่ 143 ลา้นบาทและไดเ้พิ่มช่องทางใหเ้กษตรกรสามารถ

จ าหน่ายสินคา้ บนเวบ็ไซต ์ “www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ดว้ยตนเองไดแ้ลว้ 
โดยกรมฯ จะมีการคดัเลือกสินคา้เกษตรและสินคา้แปรรูปเกษตรท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น 
GAP, เกษตรอินทรีย ์อย. , ฮาลาล 

ปัจจุบนั เป็นช่วงท่ีสินคา้เกษตรก าลงัจะออกสู่ตลาด กรมฯ ไดเ้ตรียมวางแผนรับมือสินคา้เกษตร โดยจะจดั 
แคมเปญ อีกคร้ังในรูป สั่งสินคา้แบบ pre-order จองผลไมจ้ากสวนท่ีก าลงัจะออกสู่ตลาดเร็วๆ น้ี เช่น 
มะขาม มะม่วง ทุเรียน รวมไปถึงสินคา้เกษตรอ่ืนๆ เช่น หอม กระเทียม ซ่ึงรูปแบบและวิธีการสั่ง จะมีการ
ประกาศเชิญชวนอยา่งเป็นทางการอีกคร้ัง อยากใหติ้ดตามข่าวสารผา่น Facebook “ประชาสัมพนัธ์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร” หรือเวบ็ไซตก์รมส่งเสริมการเกษตร อยา่งต่อเน่ือง นายเข้มแข็ง กล่าว 

 

 

 

http://www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com/
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เกษตรโคราชลุยตรวจหน้าสวน! พริกแพงเม็ดละ1บาท คาดต้น
กุมภาพันธ์ราคาปกติ 

28 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านหนองยาง ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด 
เกษตรอำเภอ เกษตรกรผู้ปลูกพริกสวน ร่วมกันลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์ราคาพริกหน้าสวน รวมทั้งสาเหตุ
ของราคาพริกท่ีปรับราคาสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในรอบหลายสิบปี พร้อมทั้งตรวจสอบวิธีการปลูก การได้
ผลผลิตออกสู่ตลาดและการจำหน่าย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 

  

ทั้งนี้ภายหลังจาการลงลงพ้ืนที่ตรวจสอบราคาพริกหน้าสวน นางกังสดาล เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผย
ว่า ข้อมูลพื้นที่ปลูกพริกในจังหวัดนครราชสีมา จากทะเบียนเกษตรกร 26 มกราคม พ.ศ 2564  มีพื้นท่ีปลูก
พริกข้ีหนูเม็ดใหญ่ 2,969 ไร่ พริกข้ีหนูเม็ดเล็ก (พริกขี้หนูสวน) 1,046 ไร่ รวมพ้ืนที่ปลูกพริกจังหวัด
นครราชสีมา 4,015 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเก่ียวได้รวม 3,370,465 กก.โดย อำเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ 
อำเภอขามสะแกแสง 1,134 ไร่ อำเภอเทพารักษ์ 861 ไร่ ภาพรวมความเสียหายจากภัยธรรมชาติจังหวัด
นครราชสีมา จำนวน 140 ไร่ 

 

ส่วนปัญหาที่พบในการปลูกพริกที่ทำให้ราคาพริกมีการปรับราคาสูงแต่ละพ้ืนที่ อาทิ อำเภอโนนสูง พื้นที่การ
ปลูกพริกริมฝั่งแม่น้ำมูลมีการปลูกช้าลง จากเดิมปลูกช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม  แต่ปีนี้ปลูกปลายเดือน
ธันวาคม เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกประสบภัยพิบัติน้ำท่วมนานกว่าปกติ ทำให้ผลผลิตลดลง เนื่องจากประสบปัญหา
ภัยหนาว ทำให้ต้นพริกไม่เจริญเติบโตเท่าท่ีควรซึ่งราคา พริกแดง ปัจจุบันหน้าสวน กก.ละ 100 บาท (ปี พ.ศ. 
2563 กก.ละ 40 บาท) พริกเขียว ปัจจุบันหน้าสวน กก. ละ 40 -45 บาท (ปี พ.ศ. 2563 กก.ละ 18 -20 
บาท)   



 

ส่วนอำเภอเทพารักษ์ เกษตรกรปลูกพริกน้อยลงและปลูกกันหลายรุ่น ซึ่งรุ่นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้มีจำนวน
น้อย ทำให้ผลผลิตขาดตลาด (ปลูกสลับรุ่น หมุนเวียนกันไป) ราคาซุปเปอร์ฮอต อัมพวา 80 - 120 บาท/กก.
เม็ดขาว 100 บาท/กก. ปัจจุบันลงแล้วเหลือ 50 บาท ผลผลิต ทยอยออกวันละ 80 – 90 กก./วัน ในตำบล
สำนักตะคร้อมีประมาณ 10 เจ้า ตลาดส่วนใหญ่จะมีพ่อค้ามารับไป ตลาดสี่มุมเมือง กทม. และท่ีอำเภอด่าน
ขุนทด ผลผลิตที่ออกอยู่ในแปลงมีแต่เมล็ดสีเขียวไม่เข้าสีแดง และประสบปัญหาภัยหนาว พื้นที่ปลูกลดลง 

 

เนื่องจากมีการระบาดของแมลงวันทอง จึงมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกเป็นพืชชนิดอื่นบ้าง ราคาพริกแดง 
ปัจจุบันหน้าสวน กก. ละ 120 -130 บาท , อำเภอพิมาย ราคา เกษตรกรขายพริกแดงหน้าสวนให้ผู้ค้าส่ง 
กก.ละ 120 -140 บาท ผู้ค้าส่งขายให้ตลาดพิมายเมืองใหม่ กก. ละ 150 – 200 บาท  

 

ปัญหาที่พบ พ้ืนที่ปลูกบริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูล ปีนี้เกิดปัญหาน้ำลดลงช้ากว่าปกติ และในนาพ้ืนที่ตำบลธารละ
หลอด เครือข่ายจักราช โนนสูง ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกพริกหลักของอำเภอพิมาย ปีนี้ปริมาณน้ำฝนสะสมเยอะทำให้
ปลูกพริกช้าลง ผลผลิตจึงออกมาล่าช้ากว่าปกติ ประกอบกับผลกระทบจากภัยหนาวทำให้ผลผลิตออกช้า  

 

ทั้งนี้สถานการณ์ราคาพริกเริ่มที่จะปรับลดลงต่อเนื่องคาดว่า ช่วงต้นเดือน ก.พ. 2564  ผลผลิตพริกจะเริ่ม
ออกสู่ตลาดราคาก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



ส านักงานเกษตรจังหวดัสตูล มอบเคร่ืองผสมปุ๋ยให้แก่ศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชน (ศดปช.) เพ่ือด าเนินงานส าหรับพฒันาธุรกจิบริการดินและปุ๋ยชุมชน 
ตามสูตรค่าวเิคราะห์ดิน ไม่มีสารอาหารเกนิความจ าเป็น 

 

 

ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล มอบเคร่ืองผสมปุ๋ยให้แก่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) เพ่ือ
ด าเนินงานส าหรับพฒันาธุรกจิบริการดินและปุ๋ยชุมชน ตามสูตรค่าวิเคราะห์ดิน ไม่มีสารอาหารเกนิ
ความจ าเป็น 

          วนัน้ี (28 ม.ค. 64) ท่ีบริเวณหนา้ส านกังานเกษตรจงัหวดัสตูล อ าเภอเมืองสตูล จงัหวดั
สตูล ส านกังานเกษตรจงัหวดัสตูล จดักิจกรรมมอบวสัดุ อุปกรณ์ และครุภณัฑ ์ใหแ้ก่ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ย
ชุมชน (ศดปช.) จงัหวดัสตลู โดยมีนายชาติชาย ไชยพมิล รองผูว้า่ราชการจงัหวดัสตูล เป็นประธาน
การมอบเคร่ืองผสมปุ๋ ย เพื่อน าไปใชภ้ายในศูนยฯ์ พร้อมดว้ยเกษตรจงัหวดัสตูล เกษตรอ าเภอ สมาชิก
กลุ่ม ศดปช. 6 อ าเภอในจงัหวดัสตูลเขา้ร่วมกิจกรรม 

          นายปัทพงศ ์สารบรรณ์ เกษตรจงัหวดัสตลู กลา่ววา่ จงัหวดัสตลู ไดรั้บงบประมาณเพื่อ
ด าเนินงานส าหรับพฒันาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน โดยสนบัสนุนใหศู้นยจ์ดัการดินปุ๋ ย
ชุมชน เป็นเครือข่ายในการใหบ้ริการตรวจวิเคราะห์ดินและใหค้ าแนะน าการใชปุ้๋ ยตามค่าวิเคราะห์
ดิน โดยจะไดปุ้๋ ยสูตรตามค่าวิเคราะห์ดิน ซ่ึงจะมีประโยชน์ต่อดินและพืช ไม่มีสารอาหารเกินความ
จ าเป็นและปุ๋ยมีราคาถกูลงกวา่ทอ้งตลาด โดยการสนบัสนุนดงักล่าวนั้นเป็นสัญญาใหย้มืใชค้ร้ัง
ละ 1 ปี และมีการตรวจสอบวา่ใชเ้คร่ืองจริงหรือไม่ หากพบวา่กลุ่ม ศดปช. ไหนไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองจะ
เปล่ียนให ้ศดปช. ท่ีมีความพร้อมใชต้่อไป เพื่อไม่ใหเ้คร่ืองเกิดการเส่ือมสภาพและเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการ นอกจากน้ียงัเป็นการจา้งงานภายในชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

https://thainews.prd.go.th/dc/transcode/image/2564/1/28/bc1fa2fb089af4de29c8fd2f675cc924_small.JPG


          ส าหรับเคร่ืองผสมปุ๋ยท่ีสนบัสนุนใหแ้ก่ ศดปช. ทั้ง 6 อ าเภอนั้น เป็นเคร่ืองผสมปุ๋ ยขนาด
ใหญ ่ใชม้อเตอร์ไฟฟ้าในการขบัเคล่ือนใบพดักวนปุ๋ ย โดยสามารถผสมปุ๋ยไดค้ร้ังละ 250-

300 กิโลกรัม ใชเ้วลาการผสมคร้ังละ 1-3 นาที พร้อมดว้ยเคร่ืองชัง่ดิจิทลัและแม่ปุ๋ยอีกจ านวนหน่ึง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกษตรโคราช สนองนโยนายพ่อเมือง ลดฝุ่ น PM2.5 ส่งเสริมการหยุดเผา
ในพ้ืนที่การเกษตร จดักจิกรรมวนัรณรงค์ไถกลบตอซังและเศษซากพืช 

 

 

        วนัน้ี (28 ม.ค.64) ท่ีพ้ืนท่ีนาขา้วตวัอยา่ง ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา นาย
กงัสดาล สวสัด์ิชยั เกษตรจงัหวดันครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวนัรณรงคไ์ถกลบตอซงั
ขา้วและเผาซากพืช เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจใหเ้กษตรกรตระหนกัถึงผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึน และน าเสนอทางเลือกในการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรทดแทนการเผา เช่น การไถกลบตอซงั
ขา้ว การท าปุ๋ยหมกัจากเศษวสัดุการเกษตร การท าอาหารสัตวจ์ากฟางขา้ว การน าเศษวสัดุการเกษตรไป
ใชเ้ป็นพลงังานทดแทน เป็นตน้  

        ทั้งน้ี เพื่อปรับเปล่ียนทศันคติและจิตส านึกของเกษตรกรใหย้อมรับการท าเกษตรแบบปลอดการ
เผา สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการเผา รวมทั้งสร้างตน้แบบในการ
ท าการเกษตรปลอดการเผา สนบัสนุนการหยดุเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร ลดค่าฝุ่ นละอองPM2.5 ตาม
นโยบายของทางจงัหวดั 

        นายกงัสดาล สวสัด์ิชยั เกษตรจงัหวดันครราชสีมา กล่าววา่ ส าหรับกิจกรรมโครงการ
ดงักล่าว ทางส านกังานเกษตร จงัหวดันครราชสีมา ไดร่้วมกบัหลายหน่วยงานจากหลายภาคส่วนจดัท า
ข้ึน เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและของจงัหวดันครราชสีมา เพื่อควบคุม และลดการเผาในพ้ืนท่ี
โล่งแจง้ ทั้งน้ีเพ่ือตอ้งการสร้างความรู้ความเขา้ใจถึงประโยชน์ในการใชว้ิธีการไถกลบตอซงัพืช ให้
เกษตรกรไดต้ระหนกัถึงผลกระทบในดา้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการเผาซ่ึงการไถกลบนบัเป็น
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วิธีการส่งเสริมวิถีเกษตรกรรมท่ีถกูตอ้งและยัง่ยนื ทั้งจะช่วยในการปรับปรุงบ ารุงดินคืนความอุดม
สมบูรณ์ใหแ้ก่พ้ืนท่ีแปลงเกษตรดว้ยวิธีการทางธรรมชาติ โดยตอซงัขา้วและเศษซากวชัพชืต่างๆ ลว้น
แลว้แต่เป็นวสัดุท่ียอ่ยสลายไดแ้ละมีธาตุอาหารท่ีหลากหลาย ทั้งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรแต
สเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และซลัเฟอร์ ซ่ึงลว้นแต่เป็นธาตุอาหารหลกัของพืช และธาตุอาหาร
เหล่าน้ียงัจะช่วยปรับปรุงคุณสมบติัทางกายภาพของดินใหมี้ความเหมาะสมแก่การท าการเกษตร สามารถ
ท่ีจะช่วยลดค่าใชจ่้ายใหแ้ก่เกษตรกรได ้ทั้งค่าปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง และสารบ ารุงพืชอ่ืนๆดว้ย 

 


