
ข่าวจากหนังสือพิมพ ์แนวหน้า 
ฉบบัวนัพฤหสับดีท่ี 21 กนัยายน พ.ศ.2560 

 
คอลมัน์แตกใบอ่อน : ‘9101’ต้นแบบดีๆท่ีถึงมือเกษตรกรตวัจริงหรือไม่? 

โครงการ 9101 หลายท่านคงจะคุน้หูกนัไม่มากก็น้อย เป็นโครงการ “ตามรอยเทา้พ่อภายใต้ร่ม
พระบารม ีเพื่อพฒันาการเกษตรอยา่งยัง่ยนื” โดยการน้อมน าหลกัการทฤษฎแีละแนวทางแกไ้ขปญัหา
ต่างๆ ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช ไดพ้ระราชทานไวส้ าหรบัเกษตรกรโดยเฉพาะ 
ที่ให้ความช่วยเหลอืในรูปแบบของงบประมาณ เพื่อน าไปผลิตพชื พนัธุ์พชื ปศุสตัว์ ประมง ผลิตปุ๋ ย
อนิทรยี ์หรอืปจัจยัการผลติการเกษตรแบบปลอดภยัไรส้ารพษิ การแปรรูปผลผลติ รวมถงึการลดตน้ทุน
ในรูปแบบพอเพยีงตามเกษตรทฤษฎใีหม่ของในหลวงรชักาลที ่9 ซึ่งสอดคลอ้งกบัชื่อโครงการน้ีคือ เลข 
9 ตวัแรกสื่อถึงในหลวงรชักาลที่ 9 และต่อด้วยเลข 10 หมายถึงรชักาลที่ 10 และเลข 1 ท้ายสุดนัน้
หมายถงึปีที ่1 ทีเ่ริม่ตน้โครงการน้ีขึน้มา 

โครงการน้ีมขีอ้มูลว่าเกษตรกรเขา้ร่วมกว่า 1.77 ลา้นราย และเกษตรกรผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทัง้
ประเทศมากกว่า 7.68 ลา้นราย ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม “ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้
การเกษตร” หรอื “ศพก.” ซึง่จะมเีครอืขา่ยแตกกอ ต่อยอดออกไปอกีเป็นหมื่นสาขา เทา่กบัวา่มเีกษตรกร
ต้นแบบกว่าหมื่นคนทัว่ประเทศ แต่ขอ้มูลอกีดา้นหน่ึงที่ได้ไปตรวจสอบกบักลุ่มเกษตรกรบางพืน้ที่นัน้
กลบัพบวา่ มเีกษตรกรสว่นใหญ่ของประเทศยงัไมไ่ดร้บัประโยชน์จากโครงการน้ีไดท้ัว่ถงึ เพราะโครงการ
น้ีจะรบัรูก้นัเฉพาะกลุม่เกษตรกรหวักา้วหน้า สมารท์ฟารม์เมอร ์หรอืกลุ่มเกษตรกรทีใ่หค้วามร่วมมอืกบั
ภาครฐัเป็นประจ า ส่วนเกษตรกรทีอ่ยูน่อกระบบทีม่พีืน้ทีท่ าเกษตรน้อย หรอืผูเ้ช่าพืน้ทีใ่นการท าเกษตร 
มไิด้เป็นเจ้าของพื้นที่เพาะปลูก ก็มกัจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการ และไม่ได้รบัผลประโยชน์ต่างๆ จาก
โครงการน้ี ซึ่งก็อาจจะเป็นกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศ และคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่
รฐับาลต้องการใหเ้ขา้ถงึโครงการ เพื่อใหเ้กดิการหมุนเวยีนของเงนิอย่างเป็นระบบ สะทอ้นตวัเลขทาง
เศรษฐกจิท าให ้GDP ในประเทศเตบิโตขึน้อยา่งแทจ้รงิ 

งบประมาณโครงการน้ีกว่า 22,000 ลา้นบาท โดยวตัถุประสงค์เพื่อเป็นค่าแรงงานในการผลติคอื 
จ่ายใหเ้กษตรกรในกลุ่มหรอืชุมชนโดยตรงประมาณ 50% และอกี 50% ส าหรบัให้เกษตรกรน าไปซื้อ
ปจัจยัต่างๆ มาผลติตามโครงการดงัทีไ่ดแ้จง้ไวข้า้งตน้ และเมื่อไดเ้ป็นผลติภณัฑก์น็ ามาจ าหน่ายจ่ายแจก
ใชก้นัเองในชุมชน หรอืกลุ่มนัน้ๆ ซึ่งจะเป็นเรื่องดมีากๆ ถา้เงนิจ านวนน้ี สามารถกระจายครอบคลุมไป
ได้อย่างทัว่ถึงแก่กลุ่มเกษตรตัวจริง เสียงจริง ที่มิใช่เกษตรกรที่มีอาชีพค้าขาย เกษตรกรวนัหยุด 
เกษตรกรนักการตลาด เกษตรกรนายทุน หรือเกษตรกรที่มีรายได้หลากหลายทาง และมาท าอาชีพ
เกษตรเป็นอาชีพเสริม ส่วนเกษตรกรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจริงๆ นัน้มกัจะไม่ค่อยกล้าแสดงตัวเข้า
รวมกลุม่ เพราะไมม่คีา่น ้ามนั ไมม่รีถเดนิทางไปรว่มท ากจิกรรมร่วมกบัภาครฐัจงึท าใหเ้หมอืนเป็นกลุ่มที่
ตกส ารวจไป จงึเกดิค าถามว่าโครงการ 9101 โครงการดีๆ  แบบน้ีจะไปถงึมอืเกษตรกรตวัจรงิ เสยีงจรงิ 
หรอืไม?่ หลงัจากน้ีผูท้ีเ่กีย่วขอ้งคงตอ้งมาศกึษาและพฒันากนัต่อไป 

มนตรี บญุจรสั ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ 
 



‘ดชันีราคาสินค้าเกษตร’วบู  
 ฉุดรายได้เกษตรกรหด-สศก.คาดกนัยายนยงัทรงตวั 

 
นางสาวจรยิา สุทธไิชยา เลขาธกิารส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถงึภาวะ

เศรษฐกจิการเกษตร ซึง่วดัจากดชันีราคาสนิคา้เกษตรประจ าเดอืนสงิหาคม 2560 พบวา่ ลดลงรอ้ยละ 
16.41 จากชว่งเดยีวกนัของปีทีผ่า่นมา (สงิหาคม 2559) โดยสนิคา้ทีร่าคาปรบัตวัลดลง ไดแ้ก่ ขา้วโพด
เลีย้งสตัว ์ราคาลดลงเน่ืองจากเขา้สูช่ว่งฤดกูาลเกบ็เกีย่วผลผลติ ขณะทีค่วามตอ้งการใชย้งัคงทรงตวั 
ปาลม์น ้ามนั ราคาลดลงเน่ืองจากโรงกลัน่และผูผ้ลติไบโอดเีซล มสีต๊อกน ้ามนัปาลม์จ านวนมาก 
ขณะเดยีวกนัโรงสกดัปาลม์น ้ามนั มสีต๊อกคงเหลอืจ านวนมาก ตอ้งระบายน ้ามนัปาลม์ออกจากสต๊อกโดย
จ าหน่ายในราคาทีต่ ่าลง เป็นผลใหร้บัซือ้ผลปาลม์น ้ามนัในราคาทีต่ ่าลง ล าไย ราคาลดลงเน่ืองจากมี
ผลผลติออกสูต่ลาดอยา่งต่อเน่ือง ขณะทีภ่าครฐัมมีาตรการกระจายผลผลติโดยเชื่อมโยงไปยงัตลาด
ปลายทางในจงัหวดัต่างๆ ชว่ยพยงุราคาไดร้ะดบัหน่ึง สุกร ราคาลดลงเน่ืองจากอยูใ่นชว่งสูฤ่ดฝูนท าใหม้ี
สตัวน์ ้าตามธรรมชาตมิากขึน้ สง่ผลใหค้วามตอ้งการบรโิภคเน้ือสุกรชะลอตวัลงเลก็น้อย ไขไ่ก่ ราคา
ลดลงเน่ืองจากความตอ้งการบรโิภคไขไ่ก่ชะลอตวัลงเลก็น้อย กุง้ขาวแวนนาไม ราคาลดลงเน่ืองจาก
ความตอ้งการของหอ้งเยน็ทีม่อียา่งต่อเน่ืองเพือ่ส่งมอบตามค าสัง่ซือ้ สง่ผลใหร้าคาปรบัตวัสงูขึน้ 

ส าหรบัสนิคา้ทีร่าคาปรบัตวัเพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ ยางพารา ราคาเพิม่ขึน้เน่ืองจากพืน้ทีป่ลกูยางของไทย 
มฝีนตกเพิม่มากขึน้ ท าใหผ้ลผลติออกสูต่ลาดน้อย รวมถงึมาตรการแกไ้ขปญัหาราคายางจากภาครฐั
สง่ผลใหร้าคายางปรบัตวัสงูขึน้ ไก่เน้ือ ราคาเพิม่ขึน้เน่ืองจากปรมิาณผลผลติไก่เน้ือออกสูต่ลาดใกลเ้คยีง
กบัความตอ้งการบรโิภคทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ทัง้น้ีเดอืนกนัยายน 2560 ดชันีราคาสนิคา้เกษตร คาดวา่จะ
ลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเดอืนกนัยายน 2559 

ดา้นดชันีผลผลติสนิคา้เกษตรเดอืนสงิหาคม 2560 พบวา่ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.08 เมื่อเทยีบกบัชว่ง
เดยีวกนัของปีทีผ่า่นมา (สงิหาคม 2559) สนิคา้ส าคญัทีผ่ลผลติเพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ ยางพารา ขา้วโพดเลีย้ง
สตัว ์ล าไย มงัคุด สุกร ไก่เน้ือ ไขไ่ก่ และ กุง้ขาวแวนนาไม สว่นสนิคา้ส าคญัทีผ่ลผลติลดลง ไดแ้ก่ ปาลม์
น ้ามนั ทัง้น้ี ในเดอืนกนัยายน 2560 ดชันีผลผลติสนิคา้เกษตร คาดวา่จะเพิม่ขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเดอืน
กนัยายน 2559 โดยสนิคา้ส าคญัทีผ่ลผลติเพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ ยางพารา ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์สุกร และกุง้ขาว
แวนนาไม 

ทัง้น้ี ภาพรวมดชันีรายไดเ้กษตรกร ในเดอืนสงิหาคม 2560 ลดลงจากเดอืนสงิหาคม 2559 รอ้ย
ละ 2.14 เป็นผลมาจากดชันีราคาปรบัตวัลดลง ขณะทีด่ชันีผลผลติปรบัตวัเพิม่ขึน้ โดยในเดอืนกนัยายน 
2560 คาดวา่อยูใ่นระดบัทรงตวัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเดอืนกนัยายน 2559 

 
 
 
 
 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพ ์ไทยรฐั 
ฉบบัวนัพฤหสับดีท่ี 21 กนัยายน พ.ศ.2560 

 
แบคทีเรียจากป่าพร ุกระตุ้นรากเพ่ิมผลผลิต 

          
ผศ.ดร.องัคณา ใสเกือ้ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เผยว่า ดินจากป่าพรุมีเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด โดยเฉพาะแบคทีเรีย
สงัเคราะหแ์สง Rhodopseudomonas sp. สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในภาคการเกษตรได ้และประเทศ
ญีปุ่น่มกีารน าแบคทเีรยีชนิดน้ีมาใชก้ระตุน้การเจรญิเตบิโต เพิม่คุณภาพผลผลติพชืผกั แชเ่มลด็พนัธุข์า้ว 
ฉีดพน่ทางรากและใบ เพือ่ชว่ยเพิม่ผลผลติ ลดอาการรากเน่าในขา้ว ตรงึก๊าซไนโตรเจนในพชื 
 จากคุณประโยชน์ดงักล่าว ประกอบกบัพื้นที่ภาคใต้มปี่าพรุหลายแห่ง เพื่อเป็นทางเลอืกให้กบั
เกษตรกรไทย ทมีวจิยัจงึเก็บตวัอย่างดนิพรุที่มลีกัษณะร่วนปนเหนียวสเีทาเขม้ถึงด าในพืน้ที่ อ.เมอืง, 
รอ่นพบิลูย,์ พระพรหม, จุฬาภรณ์, เฉลมิพระเกยีรต,ิ หวัไทร และเชยีรใหญ่ จ.นครศรธีรรมราช น ามาคดั
แยกเพือ่หาแบคทเีรยีสงัเคราะหแ์สงฯดงักลา่ว 

“แมเ้ชือ้จะมกีระจายอยูใ่นดนิหลายๆแหล่ง ทัง้ในนาขา้ว ทอ้งร่อง ทอ้งน ้า ชายฝ ัง่ทะเลหรอืแมแ้ต่
ในน ้ าเสียจากโรงงาน แต่คุณสมบัติสู้เชื้อจากดินพรุจากป่าได้ไม่ดีนัก หลังเก็บตัวอย่างดินเข้าสู่
กระบวนการคดัแยก เริม่จากผสมน ้าแลว้ป ัน่ แยกตะกอนเซลลเ์พื่อหาสารอนิทรยีน์ าไปเพาะเลีย้งในหลุม
ไอโซเลท กระทัง่ได้เชื้อแบคทเีรยีสายพนัธุ์ที่แขง็แรงสุด น ามาผลติสาร 5-อะมโินลวีูลนิิก (ALA) ใน
รปูแบบน ้า แต่การเกบ็รกัษาคอ่นขา้งยุง่ยาก เพราะตอ้งเกบ็ในหอ้งเยน็และเกบ็ไดไ้มน่าน” 

เพือ่ใหก้ารน าไปใชง้านไดง้า่ย ผศ.ดร.องัคณา จงึพฒันาใหเ้ป็นผง ดว้ยการเตมิสารจบั 5-อะมโิน– 
ลวีูลนิิก (ALA) ใหเ้ป็นรูปแบบผงชวีภณัฑแ์กรนูล (granulation) 5-ALA เกบ็ในอุณหภูมหิอ้งปกตไิดน้าน 
2 ปี 

เมื่อน าไปทดสอบในแปลงนาขา้วอนิทรยีพ์นัธุ์เลบ็นก พืน้ที่ อ.ตะโหมด จ.
พทัลุง ใชผ้งชชีวภณัฑ ์5-ALA ปรมิาณ 1 กรมั ผสมน ้า 1 ลติรแช่เมลด็พนัธุ์เพื่อ
กระตุน้การงอกของรากพชื ก่อนปลูกลงถาดเพาะ และหลงัจากปลูกต้นกลา้ขา้ว 7 
วนั ผสมผงชวีภณัฑ ์5-ALA อตัราเท่าเดมิ ฉีดพ่นแปลงนา เพื่อเพิม่ภูมติา้นทาน
ป้องกนัโรครากเน่า ใบไหม ้ต้นขา้วเจรญิงอกงาม เมลด็ขา้วมนี ้าหนักเต็มรวง ได้
ผลผลติเพิม่จาก 800 กก.ต่อไร ่เป็น 1,000 กก.  

เกษตรกรสนใจสอบถามได้ที ่08-6566-3959. 
 


