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หนุนปลกูขา้วโพดหลงันา เปิดรบัเกษตรกรรว่มโครงการลดปรมิาณขา้ว 

 

นายสมชาย ชาญณรงคกุ์ล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการปลกูขา้วโพด

เล้ียงสัตว์ฤดูแลง้หลังนา ปี 2560/61 เป็นความพยายามสร้างสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ให้

สอดคลอ้งกนั มุ่งเนน้เพ่ิมผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสตัวท่ี์ปริมาณการผลิตยงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ และลด

รอบการท านาไม่ใหมี้ผลผลิตเกินความตอ้งการจนราคาตกต า่ 

ส าหรบัพื้ นท่ีเขา้ร่วมโครงการน้ัน ตอ้งเป็นเอกสารสิทธิถูกตอ้งตามกฎหมาย และไม่ใช่พ้ืนท่ีซ ้าซอ้นกบั

พ้ืนท่ีท่ีเขา้ร่วมโครงการอ่ืนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อปรบัเปล่ียนพ้ืนท่ีปลกูขา้วในฤดนูาปรงั ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้ นไปแต่ไม่

เกิน 15 ไร่ มีความเหมาะสมมาก หรือเหมาะสมปานกลางส าหรบัขา้วโพดเล้ียงสตัวฤ์ดูแลง้ ในพ้ืนท่ีนาเขต

ชลประทาน หรือแหล่งน ้ าอ่ืนท่ีมีน ้ าตลอดฤดูการเพาะปลูก (ตุลาคม 2560-เมษายน 2561) ใน 31 

จงัหวดั ดงัน้ี ภาคเหนือ 16 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง น่าน แพร่ ตาก 

นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 9 

จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดันครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชยัภูมิ บุรีรมัย ์ศรีสะเกษ หนองบัวล าภู หนองคาย 

อุบลราชธานี ภาคกลาง 3 จังหวดั ไดแ้ก่ จังหวดัชยันาท สระบุรี และอ่างทอง ภาคตะวันออก 2 จงัหวัด 

ไดแ้ก่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และภาคตะวนัตก 1 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ส าหรบัคุณสมบัติของเกษตรกร ท่ีมีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมโครงการ ตอ้งเป็นหวัหน้าครวัเรือนตาม

ทะเบียนเกษตรกร (ทบก. 01) ของกรมส่งเสริมการเกษตร และเป็นเกษตรกรท่ีขึ้ นทะเบียนผูป้ลกูขา้ว (นา

ปี) ภายใน 4 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2557 - 2560) อยา่งน้อยหน่ึงปี ส่วนการรบัเงินสนับสนุนหนุน รัฐสนับสนุน

เงินเป็นค่าใชจ้่ายในการปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวแ์ก่เกษตรกรไร่ละ 2,000 บาท เป็นค่าเตรียมดิน ค่าปัจจยั

การผลิต และกิจกรรมในการเพาะปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัว ์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรูส้รา้งประสบการณ์ในการ

ปลกูขา้วโพดเล้ียงสตัวฤ์ดแูลง้หลงันา ผ่านบญัชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของ

ลกูคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการ โดยไม่หกัหน้ีท่ีเกษตรกรเคยมีพนัธะสญัญากบั ธ.ก.ส.มาก่อนหนา้เขา้ร่วมโครงการ 

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนชาวนาท่ีสนใจ สมัครเขา้ร่วมโครงการหรือสอบถามขอ้มูล

เพ่ิมเติมไดท่ี้ส านักงานเกษตรอ าเภอท่ีตั้งแปลงปลกู ตั้งแต่บดัน้ีจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในวนัและ

เวลาราชการ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 



เศรษฐกิจไทยโต4.3% ท าสถิตสูิงสุดในรอบ18ไตรมาส 

 

นายปรเมธี  วิมลศิ ริ  เลขาธิการส า นักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(สศช.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 3 ของปี 

2560 ขยายตัว 4.3% เร่งขึ้ นจากไตรมาสก่อนหน้าท่ี

ขยายตวั 3.8% นับว่าสูงสุดในรอบ 18 ไตรมาส หรือใน

รอบ 4ปีคร่ึง ขณะท่ีการส่งออกสินคา้มีมูลค่า 61,633 

ลา้นดอลลาร์ ขยายตัวสูงสุดในรอบ 19 ไตรมาสหรือ

ขยายตวั 12.5% เพิ่มข้ึนจากไตรมาสก่อนท่ีขยายตวั 7.9% ขณะท่ีการน าเขา้มีมลูค่า 51,490 ลา้นดอลลาร ์

ขยายตัว 13% เป็นผลมาจากการขยายตัวของการส่งออก การปรับตัวดีขึ้ นของการลงทุนเอกชน และการ

ขยายตัวต่อเน่ืองของการใชจ้่ายภายในประเทศ ส่งผลใหส้ศช.ปรับประมาณการอัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ หรือจีดีพี ปี 2560 จากเดิม3.5-4.0% ค่ากลาง 3.7% ปรบัเพ่ิมเป็นทั้งปี 3.9%โดยไตรมาส 4 น้ี

ยงัคงไดร้บัแรงส่งต่อเน่ืองท าใหข้ยายตวัไดสู้งและคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี2561 จะขยายตัว 3.6-4.6% 

หรือมีค่ากลางท่ี 4.1% เพราะมองวา่เศรษฐกิจไทยและโลกยงัคงขยายตวัไดดี้มากกวา่ปีน้ี 

ภาคการส่งออกสินคา้ปีน้ีจะขยายตวั8.6% จากเดิมคาดขยายตวัได ้5.7% และปี 2561การส่งออกจะ

ขยายตวั 5% การน าเขา้ปีน้ีคาดว่า จะขยายตวัได ้13%จากเดิมคาดขยายตวั 10.7% และคาดว่าจะขยายได ้

7% ในปี 2561ดา้นดุลการคา้ปี 2561 คาดว่าจะเกินดุล 29.4 พนัลา้นดอลลาร์จากปีน้ีคาดว่าจะเกินดุล 

31.9 พนัลา้นดอลลาร ์ดา้นดุลบญัชีเดินสะพดัในปี 2561 คาดวา่จะเกินดุล 38.1 พนัลา้นดอลลาร ์ลดลงจา

ปี 2560 ท่ีคาดวา่จะเกินดุล 46.5 พนัลา้นดอลลาร ์อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปปี 2561 คาดว่าจะอยูท่ี่ 0.9-1.9% 

เพ่ิมขึ้ นจากปีน้ีท่ีคาดว่าจะอยู่ท่ี 0.7% การลงทุนเอกชนคาดว่าปีน้ีจะอยู่ท่ี 2.2%และเพ่ิมเป็น 3.7% ในปี

หน้า การลงทุนภาครัฐคาดว่าปีน้ีจะอยู่ท่ี 1.8% ลดลงจากประมาณการเดิมท่ีคาด 8% ปีหน้าคาดว่าการ

ลงทุนภาครฐัจะขยายตวัได ้11.8% การลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตวัได ้3.7% เพ่ิมขึ้ นจากปีน้ีท่ีคาด

วา่จะขยายตวั 2.2% 

อย่างไรก็ตาม ช่วงท่ีเหลือของปีน้ีต่อเน่ืองถึงปีหน้าควรใหค้วามส าคญักบัการสนับสนุนการขยายตวั

การผลิตนอกภาคเกษตรโดยดูแลการส่งออกใหข้ยายตวัไดเ้ต็มศกัยภาพและต่อเน่ืองเพ่ือสนับสนุนใหก้าร

ผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตวัเพิ่มข้ึนรวมถึงสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนทั้งการด าเนินการตามโครงการ

ลงทุน การชกัจูงนักลงทุนในสาขาเป้าหมาย รวมถึงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขนั การสรา้ง

ความมัน่ใจแก่นักลงทุนในความต่อเน่ืองของนโยบายและมาตรการท่ีส าคญัในช่วงหลงัการเปล่ียนผ่านเขา้สู่

การเลือกตั้ง การสนับสนุนการท่องเท่ียว 

“เศรษฐกิจปีหนา้มีความเส่ียงเร่ืองฐานสูง ตวัเลขอาจจะไม่สูงกว่าปีน้ีโดยเฉพาะภาคเกษตรและอาจมี

ความเส่ียงดา้นนโยบายท่ียงัไม่แน่นอน อาจส่งผลกระทบกบัการคา้โลก รวมถึงนโยบายของสหรฐั และความ

ขดัแยง้ในโลก” 

ส าหรบัมาตรการช็อปชว่ยชาติจะเป็นแรงส่งใหเ้ศรษฐกิจไทยปีน้ีจะขยายตวัไดถึ้ง 4% หรือไม่น้ัน มอง

ว่า มีส่วนช่วย แต่ไม่มากพอท่ีจะมากระตุน้เศรษฐกิจ ไม่เหมือนช่วง 2 ปีก่อน ท่ีมีมาตรการออกมาเพ่ือ

ตอ้งการกระตุน้ แต่ปัจจุบนัเป็นการกระตุน้ดา้นบริโภคใหเ้ป็นบวกแต่ไม่ไดเ้ป็น 



ตวัหลกัในการชว่ยใหเ้ศรษฐกิจขยายตวั 

ส่วนนโยบายท่ีนายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ์ รองนายกรฐัมนตรี บอกว่าจะตอ้งท าใหค้นจนหมดประเทศ

น้ันมองวา่ เป็นเป้าหมายท่ีทา้ทาย และมีไวพุ้่งชน จึงตอ้งหาวิธีว่าจะท าอยา่งไรใหผู้มี้รายไดน้้อยมีอาชีพ เพ่ิม

รายได ้ใหค้วามชว่ยเหลือและดแูลผูมี้รายไดต้ า่กวา่เสน้ความยากจนใหมี้รายไดแ้ละหลุดพน้ความยากจน 

 

ข่าวจากหนังสือพิมพ ์ไทยรฐั 
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คอลมันห์นา้มองฟ้า เทา้หยัง่ดินฯ : สุภาพบุรุษเมล็ดพนัธุ ์2017 

 

ขอแสดงความยินดีกับคุณมนัส เจียรวนนท ์

ประธานคณะผูป้ฏิบัติ การบริษัท เจียไต๋ จ ากัด ท่ีไดร้ับ

รางวลัสุภาพบุรุษเมล็ดพนัธุ ์(Seed Man Award) จาก

สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิก 

(APSA) ถือเป็นคนไทยคนแรกท่ีไดร้บัรางวลัทรงเกียรติ

น้ีถึง 2 ครั้ง...ครั้งแรกเม่ือปี 2546 ล่าสุดไดจ้ากการ

ประชุม APSA ครั้งท่ี 23 ท่ีประเทศไทยเป็นเจา้ภาพ เม่ือ

สปัดาหท่ี์ผ่านมา 

สมาคมเมล็ดพนัธุแ์หง่ภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิก แมช้ื่อดแูลว้น่าจะเป็นสมาคมในระดบัภูมิภาค จ ากดั

เขตอยู่แค่ทวีปเอเชีย ไม่ถึงขั้นเป็นระดับโลก...นัน่เป็นแค่ในระยะเร่ิมแรกของการก่อตั้งเม่ือปี 2537 โดย

องคก์ารอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาติ (FAO) เพื่อใหเ้ป็นองคก์รท าหน้าท่ีส่งเสริมการผลิตและการคา้

เมล็ดพนัธุท่ี์มีคุณภาพ โดยยดึมัน่ แนวทางเกษตรท่ียัง่ยนื 

จากจุดเร่ิมตน้ มีสมาชิกก่อตั้ง 100 ราย ปัจจุบนัมีสมาชิก ทุกประเทศรวมกนักว่า 400 ราย ไม่ไดม้า

จากเอเชียแปซิฟิก มีมาจากทุกภูมิภาค ไม่ว่า ยุโรป, แอฟริกา, อเมริกาเหนือ, อเมริกาใต ้จนกลายเป็น

องคก์รท่ีมีเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติดา้นเมล็ดพนัธุพื์ชท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ท่ีมีบทบาทส าคญั

ในการพฒันาเศรษฐกิจ ตลาดอุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพนัธุ ์และพฒันาความกา้วหน้าการวิจยัเมล็ดพนัธุ์

การเกษตร 

การประชุม APSA ปีน้ี มีผูม้าร่วมประชุม 1,000 กว่าคน จาก 40 กว่าประเทศใน 5 ทวีป คุณมนัส 

เจียรวนนท ์ไดร้างวลัสุภาพบุรุษเมล็ดพนัธุ ์เป็นครั้งท่ี 2 ไม่ใช่แค่ในฐานะหน่ึงในผูร้่วมก่อตั้ง APSA ยงัไดใ้น

ฐานะเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก่อตั้งสมาคมการคา้เมล็ดพนัธุไ์ทยดว้ย เพราะการรวมบรรดาคนในวงการ

เมล็ดพนัธุ์ใหม้าอยู่ในองค์กรเดียวกันทั้งระดับประเทศและระดับโลก ส่งผลใหโ้ฉมหน้าอุตสาหกรรมภาค

เกษตรเปล่ียนไป จากเคยอยูก่นัแบบแยกเป็นส่วน ต่างคนต่างคิดท าในวงจ ากดัเฉพาะของตวัเอง เปล่ียนมา

เป็นเกิดการแลกเปล่ียนพนัธุ์พืช ความรู ้เทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ๆขึ้ นมา ช่วยใหไ้ด้ผลิตผลทางการ

เกษตรมีมากทั้งปริมาณและคุณภาพ ไม่เพียงจะช่วยใหก้ารผลิตอาหารเล้ียงประชากรโลกไดเ้พียงพอมากขึ้ น 

ยงัใหป้ระโยชน์กบัเกษตรกรโดยตรงอีกดว้ย 

สะ–เล–เต 



ปุ๋ยอดัเม็ดมวลเบา ธาตุอาหารไมก้ระถาง 

 

แมก้ารเพาะไมก้ระถางเพ่ือการคา้จะท าไดง้่ายแต่

เหมาะกับมืออาชีพเท่าน้ัน หากมือไม่ ถึงจะไปไม่รอด 

โดยเฉพาะกลุ่มมือสมคัรเล่น ท่ีมกัประสบปัญหาปลกูแลว้ไม่

โต และมีแนวโน้มยืนตน้ตาย สาเหตุหลกัมาจากดินท่ีใชป้ลูก

มีธาตุอาหารนอ้ย ระยะเวลาการใหน้ ้าและปุ๋ยไม่เพียงพอ ทีม

วิจยัมหาวิทยาลยัสวนดุสิต (มสด.) จึงพฒันาปุ๋ยอดัเม็ดมวล

เบาส าหรบัไมก้ระถางเป็นการเฉพาะ 

ผศ.ดร.สุทศัน์ จนับวัลา คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มสด. หวัหน้าทีม

วิจยั เผยว่า การท าปุ๋ยอดัเม็ดมวลเบาจะใชเ้ถา้แกลบ เถา้ชานออ้ย เป็นวสัดุหลัก 

เน่ืองจากมีคุณสมบติัปรบัปรุงดินในหลายดา้น ปรบัปรุงดินเค็ม เพ่ิมความร่วนซุย 

ของดิน เพ่ิมอินทรียวัตถุ และแร่ธาตุอาหารใหก้ับดิน ช่วยใหดิ้นอุม้น ้ าไดดี้ จึง

เหมาะกบัพืชท่ีปลกูในกระถางส าหรบัคนเมือง เพราะไม่ตอ้งใชเ้วลาดแูลมาก 

“นอกจากน้ันยงัน าดิน ตะกอนดินจากระบบกรองน ้าประปาท่ีมีไฟเบอรช์ั้น

ดีและแร่ธาตุจ าเป็นส าหรบัพืชไมด้อกไมป้ระดบั มาเป็นตวัเคลือบปุ๋ยชั้นนอก เพ่ือ

ท าหนา้ท่ีเป็นตวัดูดซบัน ้าเก็บกกัไวใ้นเม็ดปุ๋ยและปลดปล่อยความชื้ นออกมาอยา่ง

ชา้ๆ ชว่ยแกปั้ญหาการใหน้ ้ามาก หรือท้ิงระยะไม่ใหน้ ้านานเกินไป” 

ส่วนขั้นตอนการท าปุ๋ยอดัเม็ด ผศ.ดร.สุทศัน์ บอกวา่ เร่ิมดว้ยการปรุงสตูรธาตุอาหารใหต้รงกบัความตอ้งการ

ของไมก้ระถาง จากน้ันน าเถา้แกลบเถา้ชานออ้ยมาผสมคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนัแลว้ป้ันเป็นเม็ด ในระหวา่งป้ัน

เม็ดจะน าดินตะกอนประปามาโรยเคลือบตลอดเวลา เม่ือไดข้นาดท่ีตอ้งการปล่อยท้ิงไวใ้หแ้หง้ 1 วนั น าไป

เขา้เตาเผาอุณหภมิู 400-600  ํ C หากตอ้งการใหเ้ม็ดปุ๋ยมีสีแตกต่างกนั ขึ้ นอยูก่บัส่วนผสมของเถา้แกลบ

และระยะเวลาการเผา ถา้ผสมมากเผานาน จะไดสี้เขม้ ผสมนอ้ยเผาเร็วไดสี้น ้าตาล จะไดปุ๋้ยอดัเม็ดมวลเบามี

พ้ืนผิวรพูรุนน ้าหนักเบา ดดูซบัน ้าปุ๋ยไดดี้ชว่ย รกัษาความชุม่ชื้ น ท าใหไ้ม่ตอ้งรดน ้าตน้ไมบ่้อย แค่สปัดาหล์ะ 

1- 2 ครั้งเท่าน้ัน จึงเหมาะกบัผูท่ี้ไมมี่เวลาดแูลสวน การใชต้กแต่งสวน 

ผศ.ดร.สุทศัน์ เผยอีกวา่ นอกจากจะมีธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อพืช ปุ๋ยอดัเม็ดมวลเบายงัใชเ้ป็นวสัดุคลุม

ดิน ตกแต่งไมก้ระถางสวยงามเพิ่มความแปลกใหม่ และเม่ือใชไ้ปนาน 45-60 วนั ปุ๋ยอดัเม็ดมวลเบาจะเร่ิม

คลายตวั ยอ่ยสลายกลายเป็นหนา้ดินเติมเต็มบริเวณโคนไมด้อกอีกดว้ย 

      


