
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561 

 
กรมข้าวจัดหนัก‘นาแปลงใหญ่’ ตั้งเป้าปี’64เพ่ิมการผลิตได้อีกกว่า30เปอร์เซ็นต์ 

 
นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผย

ภายหลังสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการ
ด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นา
แปลงใหญ่) ปี 2561 ว่าส าหรับโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เป็นโครงการตามนโยบาย
ท่ีส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การสนับสนุน
ชาวนามีการรวมกลุ่มมีการบริหารจัดการร่วมกันในการผลิตและ

จ าหน่ายโดยมีตลาดรองรับท่ีชัดเจน อีกท้ังยังสามารถให้ชาวนาลดต้นทุนการผลิตเพิ่มศักยภาพการผลิตท าให้ผล
ผลิตได้มาตรฐาน ซึ่งการด าเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าวเป็นการด าเนินงานท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
มีเป้าหมายด าเนินงานใน 71 จังหวัดท่ัวประเทศ จ านวน 2,350 กลุ่มได้แก่ กลุ่มด าเนินการต่อเนื่อง จ านวน 
1,172 กลุ่ม และกลุ่มใหม่ จ านวน 1,178 กลุ่ม มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนให้ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 บาทต่อตัน 
และเพิ่มผลผลิตในข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเป็น 420 กิโลกรัมต่อไร่ ในข้าวหอมปทุมธานีและข้าวไม่ไวแสง
เป็น 720 กิโลกรัมต่อไร่ มีการบริหารจัดการด้านการตลาดและการบริหารจัดการของชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
โดยมีกิจกรรมในการด าเนินงานท่ีมีการบูรณาการร่วมกับอีก 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรม
พัฒนาท่ีดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) 

นายสุวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านข้าว กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการด าเนินงานโครงการระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560-
2564 มีเป้าหมายจ านวน 18,800 แปลง พื้นท่ี 19 ล้านไร่ ซึ่งท าให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของไทยได้
กว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นท่ีท้ังหมด โดยในปี 2561 มีเป้าหมายด าเนินการจ านวน 2,350 แปลง โดยเป็นการ
ด าเนินการแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรฯ นอกจากนี้ยังมีการต่อ
ยอดการด าเนินงานแปลงใหญ่ในรูปแบบโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ
ชั้นเลิศ โครงการน าร่องการบริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรม โครงการส่งเสริมการผลิตและ
การตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ : พันธุ์ กข 43 และโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



จ่อคุ้มครองพืชพันธุ์ใหม่ 14 รายการ  
เกษตรฯ ขยับเพิกถอนการจดทะเบียนพืช 23 ฉบับรวด 

 
นายธนิต อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรโดยส านัก

คุ้มครองพันธุ์พืช ได้จัดการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชขึ้น เนื่องจากมีวาระการประชุมส าคัญท่ี
จะต้องพิจารณาหลายเรื่อง อาทิ ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ร่างค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
พันธุ์พืชพื้นเมืองท่ัวไปและพันธุ์พืชป่า การเพิกถอนหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพืชใหม่ 23 ฉบับ รวมท้ัง
ก าหนดชนิดพืชท่ีพันธุ์พืชใหม่สามารถขอรับความคุ้มครอง 14 รายการ ประกอบด้วย ไผ่ มะพร้าว พืชสกุล
ยาสูบ พืชสกุลหญ้านวลน้อย พืชสกุลกาแฟ พืชสกุลกุหลาบ พืชสกุลดาวเรือง กระเจี๊ยบเขียว อะโวคาโด 
กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี พืชสกุลบานชื่น อินทผลัม และพืชสกุลหน้าวัว 

นายธนิต กล่าวต่อว่า เมื่อมีค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชแล้ว การด าเนินงานของ
กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช จะด าเนินไปตามแผนงานท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ท่ี
เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงการคลัง เช่น แผนการจัดอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองพันธ์ุพืช และแนวทางการด าเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชให้กับชุมชนและ
เกษตรกร เพื่อให้มีความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์
พันธุ์พืช นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการรวบรวมข้อมูลชุมชนท่ีมีการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมือง ซึ่งหากมีคุณสมบัติ
เป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ชุมชนสามารถยื่นจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นได้โดยชุมชน
เป็นเจ้าของ 

ส าหรับประเด็นท่ีว่า เมื่อมีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่แล้ว อนุกรรมการ
คุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่มีหน้าท่ียกร่างกฎหมายล าดับรอง เช่น ประกาศ กฎ ระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เสนอชนิด
พืชให้เป็นพันธ์ุพืชใหม่ท่ีจะได้รับการคุ้มครองเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร นักปรับปรุงพันธุ์ คิดค้นพัฒนาพันธุ์พืช
ใหม่ๆ ด้วยการให้สิทธิความเป็นเจ้าของ ส่งผลให้มีพันธุ์พืชท่ีหลากหลายให้เกษตรกรได้เลือกใช้ และเมื่อมีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพ้ืนเมืองท่ัวไปและพันธุ์พืชป่าแล้ว ชุมชนท่ี
มีพันธุ์พืชท่ีมีคุณสมบัติเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น และต้องการจดทะเบียนจะต้องผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการชุดนี้ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์ุพืชพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

นางสาวศิริพร บุญชุ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ในประเด็นท่ีจะมีการเพิกถอนหนังสือ
ส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 23 ฉบับนั้น เป็นการเพิกถอนหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพืช
ใหม่ เนื่องจากผู้ทรงสิทธิไม่ช าระค่าธรรมเนียมรายปีส าหรับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ขณะท่ีพันธุ์พืชใหม่มีการ
คุ้มครองอยู่ เกษตรกร ประชาชน สามารถปลูกขายผลผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ต่อพันธุ์ในฤดูถัดไปได้ รวมถึง
น าพันธุ์ใหม่นั้นไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา วิจัยต่อยอดได้อย่างเสรี เพียงแต่ห้ามมิให้ผลิตขายเป็นส่วน
ขยายพันธุ์หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิ ส่วนพันธุ์พืชใหม่ท่ีถูกเพิกถอนสิทธิคุ้มครองแล้ว เกษตรกร 
ประชาชนท่ัวไป จะสามารถปลูกขายผลผลิต เก็บพันธุ์ไว้ปลูกและผลิตขายเป็นส่วนขยายพันธุ์ได้โดยไม่ผิด
กฎหมาย ส่วนการก าหนดชนิดพืชท่ีพันธุ์พืชใหม่สามารถขอรับความคุ้มครอง 14 รายการ จะเป็นประโยชน์
โดยตรงต่อนักปรับปรุงพันธุ์พืช เกษตรกร นักวิจัย ท่ีปรับปรุงพันธุ์ใหม่ในพืชท้ัง 14 ชนิดดังกล่าว สามารถยื่นจด
ทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ได้ และจะได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของในพันธ์ุพืชของตนเอง 
 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561 

 
คอลัมน์หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : ระวังเพลี้ยไฟบุกสวนมังคุด 

 
ลมหนาวสาละวน เอาแน่เอานอนไม่ได้ เดี๋ยวหนาวผสม

ร้อนปนฝน ด้วยสภาพอากาศในช่วงนี้ตอนเช้ามักจะมีหมอก กรม
วิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรชาวสวนมังคุดเฝ้าระวังการระบาด
ของเพลี้ยไฟ ท่ีมักจะเข้ามาท าลายดูดกินน้ าเลี้ยงจากส่วนต่างๆ
ของต้นมังคุด... โดยเฉพาะในระยะเริ่มออกดอกไปจนถึงติดผล
อ่อน และในระยะต้นมังคุดแตกใบอ่อน 

ในระยะออกดอกและติดผลอ่อน จะพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยไฟ ดูดกินน้ าเลี้ยงจากดอกและ
ผลอ่อน จนท าให้ดอกและผลอ่อนมังคุดร่วง...ส่วนผลอ่อนมังคุดท่ีอึดทนไม่ร่วง แต่เมื่อพัฒนาเติบโตเป็นผลท่ีมี
ขนาดใหญ่ขึ้น จะพบเห็นรอยท าลายของเพล้ียไฟชัดเจน เพราะผิวเปลือกผลมังคุดจะมีลักษณะขรุขระท่ีเรียกว่า 
“ผิวขี้กลาก” ท าให้ได้ผลผลิตมังคุดคุณภาพต่ า ขายไม่ได้ราคา 

ส่วนการเข้าท าลายในระยะแตกยอดอ่อนและใบอ่อน จะส่งผลให้ต้นมังคุดชะงักการเจริญเติบโต แคระ
แกร็น ใบไหม้ หงิกงอ ต้นมังคุดขาดความสมบูรณ์ 

แนวทางในการป้องกันและแก้ไขการระบาดของเพลี้ยไฟ ให้เกษตรกรส ารวจการระบาดของเพลี้ยไฟบน
ดอกและยอดอ่อน...หากพบเพลี้ยไฟตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปต่อ 4 ดอกมังคุด (0.25 ตัวต่อดอก)รวมท้ังพบเพลี้ยไฟ 1 
ตัวต่อยอดใบ ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด อิมิดาโคลพริด 70% 
ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 3 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ สารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
หรือ สารฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร แต่ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกัน
หลายคร้ัง เพราะจะท าให้เพลี้ยไฟดื้อสารก าจัดฆ่าแมลงได้ 

สะ-เล-เต 
 

'พาณิชย์' ยันสินค้าอุปโภค-บริโภคยังไม่ขึ้นราคา 
 

"บุญทรง" ส่ังกรมการค้าภายใน ตรวจสอบสถานการณ์จ าหน่ายสินค้า พบวัตถุดิบราคาลดลง ยัน สินค้า
อุปโภคบริโภคยังไม่มีรายการใดขึ้นราคา 

เมื่อวันท่ี 15 มี.ค. นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพสูงขึ้น 
จากราคาสินค้าท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังสินค้าอุปโภคบริโภค และอาหารปรุงส าเร็จว่า ได้ส่งทีมงาน
ออกไปตรวจสอบการจ าหน่ายในตลาดต่างๆ และห้างสรรพสินค้าพบส่วนใหญ่ราคาถูกลง หลังจากท่ีต้นทุนการ
ผลิตท้ังเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ ได้ปรับราคาลดลง โดยเฉพาะราคาจ าหน่ายอาหารในเมนูแนะน า 10 เมนู พบว่า 
เป็นไปตามราคาท่ีกรมการค้าภายในก าหนด 

ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภค ยืนยันว่ายังไม่มีสินค้ารายการใดปรับขึ้นราคา ส่วนรายการสินค้าท่ีมีข่าวว่ามี
การปรับขึ้นราคา โดยผู้ผลิตใช้วิธีการลดขนาด หรือเพิ่มส่วนผสมใหม่ แล้วขอตั้งราคาใหม่ จนส่งผลให้ราคา
สินค้าปรับราคาเพิ่มขึ้นนั้น ได้ขอให้กรมการค้าภายในตรวจสอบ และติดตามสถานการณ์การจ าหน่ายให้ใกล้ชิด
ยิ่งขึ้น เพราะถือเป็นการขึ้นราคาสินค้าทางอ้อม ซึ่งหากพบ ก็จะใช้กฎหมายเข้าไปจัดการอย่างเด็ดขาด 



ส่งสัญญาณเศรษฐกิจฟื้นตัว เอกชนเช่ือมั่นสูงสุดแต่ห่วงเงินบาทฉุดรั้ง 
 

ส.อ.ท.เผยดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ธ.ค.ท่ีผ่านมา แตะระดับ 89.1 สูงสุดในรอบ 35 เดือน บ่งชี้
สัญญาณเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัว แต่ยังผวาบาทแข็งค่าและค่าแรงขั้นต่ าท่ีเพิ่มขึ้นจะเป็นตัวฉุดรั้ง แนะให้เร่ง
ดูแลค่าบาทและหามาตรการรับมือค่าแรงขึ้น กลุ่มยานยนต์ปลื้ม ธ.ค.ยอดขายรถพุ่งสุดรอบ 4 ปีฮึดตั้งเป้าปี 61 
ผลิตรถ 2 ล้านคัน 

นายเจน น าชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลส ารวจความเชื่อมั่น
ของภาคอุตสาหกรรมไทย ประจ าเดือน ธ.ค.ท่ีผ่านมาว่า ค่าดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ท่ีระดับ 89.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากระดับ 87 ในเดือน พ.ย.ท่ีผ่านมา และยังเป็นค่าดัชนีที่สูงสุดในรอบ 35 เดือนนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 2558 มา
จากปัจจัยหลักท่ีเดือน ธ.ค. ตลาดผู้บริโภคในประเทศ มีความต้องการสินค้าอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มอาหาร 
สินค้ากลุ่มของขวัญ ของฝากในเทศกาลปีใหม่และคริสต์มาส ซึ่งสะท้อนจากค าสั่งซื้อและยอดขายในประเทศท่ี
ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ภาคเอกชนก็ยังคงวิตกกับการแข็งค่าของเงินบาทในขณะนี้ เมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศ
เพื่อนบ้านท่ีส่งออกสินค้ากลุ่มเดียวกับประเทศไทย รวมถึงการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ าท่ีเพิ่มขึ้น เพราะจะส่งผล
กระทบต่อต้นทุนการผลิตของเอสเอ็มอี 

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รองประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ท่ี
ระดับ 102.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน เพราะผู้ประกอบการท่ีตอบแบบสอบถาม เห็นว่าเศรษฐกิจไทยยัง
มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนของภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐาน ยังเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญ 
รวมถึงการลงทุนในระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นต้น 

“สมาชิก ส.อ.ท. ยังได้เสนอแนะให้รัฐบาล ออกมาตรการดูแลค่าเงินบาทไม่ให้แข็งค่ามากเกินไปเพื่อ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถทางการแข่งขัน , การก าหนดมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอี ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ าเพื่อช่วยลดต้นทุน, เร่งแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า เพื่อสร้าง
ก าลังซื้อเศรษฐกิจฐานราก เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมท้ังการฟื้น
ความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรป (อียู) หลังจากอียูผ่อนปรนมาตร การทางการค้ากับประเทศไทย เพื่อกระตุ้นยอด
ส่งออกของไทยไปยังอียู” 

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. กล่าวว่า เมื่อเดือน ธ.ค. ท่ีผ่านมา 
ยอดขายรถยนต์ในประเทศ มีจ านวน 104,302 คัน เพิ่มขึ้นจาก ธ.ค. 2559 ประมาณ 20% ถือว่าเป็นตัวเลข
สูงสุดในรอบ 4 ปี เนื่องจากมียอดจองรถยนต์ ในงานมหกรรมยานยนต์ที่จัดขึ้นเม่ือเดือน ธ.ค. มียอดขายเพิ่มขึ้น
จากเศรษฐกิจท่ีฟื้นตัวประชาชนมีก าลังซื้อรถยนต์มากขึ้น ท าให้กลุ่มยานยนต์มั่นใจว่า ในปีนี้ประเทศไทยจะ
หลุดพ้นจากจุดต่ าสุดของอุตสาหกรรมยานยนต์แล้ว และจากนี้ไปยอดขายรถยนต์จะทยอยปรับตัวเข้าสู่ภาวะ
ปกติ 

“กลุ่มยานยนต์ จึงคาดว่าในปีนี้ทุกค่ายรถยนต์จะมีก าลังการผลิตรถยนต์รวม 2 ล้านคัน สูงกว่าปีท่ีผ่าน
มาท่ีมีจ านวน 1,988,823 คัน แบ่งเป็นผลิตเพื่อส่งออก 1,100,000 คัน เท่ากับ 55% ของยอดการผลิตท้ังหมด 
ซึ่งลดลงจากปีท่ีแล้วท่ีผลิตได้ 1,126,432 คัน เป็นจ านวน 26,432 คันหรือลดลง 2.36% ผลิตเพื่อจ าหน่ายใน
ประเทศจ านวน 900,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วท่ีผลิตได้ 862,391 คัน เป็นจ านวน 37,609 คัน หรือเพิ่มขึ้น 
4.36%” 

ส าหรับการผลิตรถยนต์ในปี 2560 มีจ านวนรวม 1,988,823 คัน สูงกว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ท่ีจ านวน 
1,950,000 คัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 2% เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ านวน 2% โดยเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกได้ 
1,126,432 คัน เท่ากับ 56.64% ของยอดการผลิตทั้งหมดลดลงจากปี 2559 คิดเป็น 3.52%” 


