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กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรเลี้ยงครั่ง เสริมรายได้ ป้อนตลาดแมลงเศรษฐกิจ ชี้ไทยมีการส่งออกปีละ 126 ล้านบาท 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ระบุ  ครั่ง เป็นยางหรือชันที่ได้จากแมลงครั่ง ซึ่งจัดเป็นแมลงเศรษฐกิจที่มี
อนาคตไกลชนิดหนึ่ง โดยในปี 2564 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงครั่ง 4,015 ราย มีพ้ืนที่เลี้ยงครั่ง 7,541 ไร่ ปริมาณผลผลิตครั่งดิบ 
ประมาณ 4,100 ตัน มีมูลค่าการส่งออกครั่งกว่า 126.43 ล้านบาท และเนื่องจากในการเลี้ยงครั่งเกษตรกรไม่ต้องดูแลมาก 
ลงทุนน้อย ให้ผลผลิตดี ใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณ 12 เดือน ก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตครั่งดิบได้ กรมส่งเสริมการเกษตร
จึงแนะนำให้เกษตรกรเลี้ยงครั่งเป็นอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นในครัวเรือน   

ทั้งนี้ ครั่งจะเจริญเติบโตได้ดีบนต้นไม้ที่มีลักษณะเป็นทรงพุ่ม มีเรือนยอดแผ่กว้าง โปร่งมีอากาศถ่ายเทดี และอายุของกิ่งต้องไม่
แก่และไม่อ่อนจนเกินไป ได้แก่ ต้นจามจุรี (ฉำฉา หรือ ก้ามปู) พุทราป่า ลิ้นจี่ สะแก ปันแถ มะแฮะนก สีเสียดออสเตรเลีย ไทร 
และต้นมะเดื่ออุทุมพร นอกจากนี้พ้ืนที่ปลูกต้นไม้เลี้ยงครั่ งจะต้องมีสภาพแวดล้อมและมีอุณหภูมิที่เหมาะสม และควรจะตั้งอยู่
ใกล้กับโรงงานรับซื้อครั่งดิบ ซึ่งประเทศไทยมีการเลี้ยงครั่งมากในพ้ืนที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ส่วนประโยชน์ของ ครั่ง เป็นแมลงจำพวกเพลี้ยชนิดหนึ่ง ครั่งจะขับถ่ายสารเหนียวสีเหลืองออกมา จะมี ลักษณะเป็นยางหรือชัน 
และเมื่อถูกอากาศจะแข็งตัวกลายเป็นสีน้ำตาลหุ้มรอบกิ่งไม้ที่แมลงครั่งอาศัยอยู่ ครั่งที่เก็บได้จากต้นไม้เรียกว่า “ครั่งดิบ” มี
ส่วนประกอบที่สำคัญ คือ เรซิน ขี้ผึ้ง สี ซาก ตัวครั่ง และสารอ่ืน ๆ เมื่อนำครั่งมาแปรรูปจะได้เป็นเชลแลค ซึ่งเป็นวั ตถุดิบสำคัญ
ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมยา โดยนำเชลแลคมาเคลือบยาเม็ดเพ่ือป้องกันความชื้น และป้องกันตัวยาทำปฏิกริยา
กับกรดในกระเพาะอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ นำเชลแลคมาใช้เคลือบกระดาษเพื่อช่วยให้แข็งแรงสวยงาม ป้องกันการเปื้อน
สกปรก และใช้เป็นตัวประสานในการผลิตกระดาษสำหรับภาชนะบรรจุอาหาร อุตสาหกรรมหมึกพิมพ์ นำเชลแลคมาใช้ในการทำ
หมึกเขียนชนิดกันน้ำ 

 





 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 ใน
พ้ืนที่การผลิตเกลือทะเล จำนวน 3 จังหวัด ที่มีผลผลิตเกลอืทะเลค้างสต็อก จากปีการผลิต 2562/63 มีการชดเชยส่วนต่างราคา
จำหน่ายเกลือทะเลให้กับเกษตรกร ตันละ 250 บาท รายละไม่เกิน 30 ไร่ ผลผลิตไม่เกินรายละ 443.40 ตัน โดยสามารถชดเชย
ส่วนต่างราคาจำหน่ายเกลือทะเลให้เกษตรกร จำนวน 111 ราย มีปริมาณเกลือทะเลที่ได้ระบายสต็อกจำนวน 39,841.17 ตัน มี
ปริมาณเกลือทะเลที่เข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 81.70 ของเป้าหมาย การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 10,076,707.75 
บาท คิดเป็นร้อยละ 81.61 ของวงเงินอนุมัติ เหลือเงินงบประมาณที่ส่งคืนกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรเป็นเงิน 
2,493,592.25 บาท และมีดอกเบี้ยเงินฝากจำนวน 7,860.69 บาท 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมนีายอลงกรณ์ พลบุตร ที่
ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธาน ได้ร่วมกัน
พิจารณาแนวทางส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร พัฒนาคุณภาพของเกลือทะเลให้ได้มาตรฐาน และวิเคราะห์ต้นทุนการ
ผลิตที่แท้จริง เพ่ือกำหนดราคาเกลือทะเลไทยที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และยังได้พิจารณายกร่างแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทำนาเกลือที่ประสบภัยพิบัติเพื่อบรรจุในคู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรต่อไปด้วย 

สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินงานมาตรฐานเกลือทะเลไทย ในการตรวจประเมินแปลงนาเกลือทะเล เพ่ือรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ. 9055-2562) ในปีงบประมาณ 2565 มีเกษตรกร
ยื่นขอรับการรับรองแล้วจำนวน 25 ราย 50 แปลง พ้ืนที่ 1,461.22 ไร่ โดยมีเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 ราย ผ่าน
การประเมิน และได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ได้แก ่นายเลอพงษ์ จั่นทอง มีพ้ืนที่การผลิตเกลือทะเล 40 ไร่ และนางสาววรรณ
จิตร สินทะเกิด มีพ้ืนที่การผลิตเกลือทะเล 44 ไร่ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเชิงรุกใน
การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรดำเนินการตามมาตรฐานการผลิต GAP โดยมีเป้าหมายการตรวจรับรองแปลงนาเกลืออย่าง
น้อยจังหวัดละ 1 แปลง เพ่ือยกระดับการผลิตเกลือทะเลไทยให้ได้มาตรฐานและรองรับการขยายช่องทางการจำหน่ายต่อไป 

สำหรับ ปี 2564/2565 มีเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนรวม 7 จังหวัด จำนวน 597 ครัวเรือน 941 แปลง เนื้อท่ี 19,041.27 ไร่ คิด
เป็น ร้อยละ 82.57 เมื่อเทียบกับจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในปีการผลิต 2563/2564 กระทรวงเกษตรฯ จึงขอเชิญ
ชวนเกษตรกร เร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน เพ่ือจะได้รับ
การส่งเสริมและช่วยเหลือจากภาครัฐ 
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1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธาน ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของ
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เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และยังได้พิจารณายกร่างแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทำนาเกลือที่ประสบภัยพิบัติ
เพ่ือบรรจุในคู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรต่อไปด้วย 

สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินงานมาตรฐานเกลือทะเลไทย ในการตรวจประเมินแปลงนาเกลือทะเล เพ่ือรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ. 9055-2562) ในปีงบประมาณ 2565 มีเกษตรกร
ยื่นขอรับการรับรองแล้ว จำนวน 25 ราย 50 แปลง พ้ืนที่ 1,461.22 ไร่ โดยมีเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 ราย ผ่าน
การประเมิน และได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ได้แก่ นายเลอพงษ์ จั่นทอง มีพ้ืนที่การผลิตเกลือทะเล 40 ไร่ และนางสาววรรณ
จิตร สินทะเกิด มีพ้ืนที่การผลิตเกลือทะเล 44 ไร่ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งดำเนินการเชิงรุกใน
การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรดำเนินการตามมาตรฐานการผลิต GAP โดยมีเป้าหมายการตรวจรับรองแปลงนาเกลืออย่าง
น้อยจังหวัดละ 1 แปลง เพ่ือยกระดับการผลิตเกลือทะเลไทยให้ได้มาตรฐานและรองรับการขยายช่องทางการจำหน่ายต่อไป  

สำหรับ ปี 2564/2565 มีเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนรวม 7 จังหวัด จำนวน 597 ครัวเรือน 941 แปลง เนื้อท่ี 19,041.27 ไร่ คิด
เป็น ร้อยละ 82.57 เมื่อเทียบกับจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในปีการผลิต 2563/2564  กระทรวงเกษตรฯ จึงขอ
เชิญชวนเกษตรกร เร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน เพื่อจะ
ได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากภาครัฐ 



 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรโดยส านกังานเกษตรจงัหวดัตราดจึงไดร่้วมกบัแขวงทางหลวง

ชนบทตราด ลงนามบนัทึกความร่วมมือในการด าเนินการปฏิบติังานตามระบบส่งเสริมการเกษตร เนน้คน พ้ืนท่ี สินคา้ ท าจริง ต่อเน่ือง มีความยัง่ยนื 

เพ่ือให้จุดเด่นการผลิตทุเรียนเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายภายใตช่ื้อ “ถนนทุเรียนตราด (Durian Road@Trat)” โดยไดมี้การพฒันาเส้นทางถนนทาง

หลวงชนบท ตร. 4008 หมู่ท่ี 1 ต าบลอ่าวใหญ่ อ  าเภอเมืองตราด จงัหวดัตราด ระยะทาง 6 กิโลเมตร ท่ีตดัผา่นสวนทุเรียนจากบา้นแหลมศอกไปท่าเรือ
แหลมศอก-เกาะกูด ซ่ึงเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมและมีศกัยภาพให้กลายเป็นเสน้ทางผลไม ้แหลง่ทอ่งเท่ียวเรียนรู้เร่ืองสวนทุเรียนคุณภาพ 

มุ่งเนน้ให้เกษตรกรผูป้ลกูทุเรียนร่วมพฒันาพ้ืนท่ีบริเวณสองขา้งทาง บา้นอ่าวใหญ่ หมู่ 1 บา้นแหลมพร้าว หมู่ 4 บา้นแหลมศอก หมู ่6 ต าบลอ่าวใหญ่ 
อ  าเภอเมืองตราด จงัหวดัตราด ให้เป็นเส้นทางท่ีสวยงาม มีป้ายแนะน าสวนเป็นท่ีสงัเกตไดช้ดัเจน ง่ายแก่ผูส้ัญจรผา่นเส้นทางดงักล่าว พร้อมทั้งสร้าง

เกษตรกรตน้แบบ 5 เสือคนท าจริง ตน้แบบการส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพและไดม้าตรฐาน โดยบรูณาการกบัศนูยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรทุง่เพล 

และการสร้างแบรนดท์เุรียนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัตราด 

ปัจจุบนัถนนทุเรียนตราดไดก้ าหนดเป็นกลยทุธ์เพ่ือใหเ้ป็นตน้แบบในการปฏิบติังานเชิงบูรณาการ โดยมีหน่วยงานร่วมมือเพื่อสนบัสนุน
กิจกรรมตลอดห่วงโซ่ของการผลิตทุเรียน ซ่ึงจากการด าเนินงานท่ีผา่นมา ท าใหถ้นนทุเรียนตราดเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย นอกจากน้ียงัได้
ด าเนินการกิจกรรมเพ่ือสร้างการรับรู้ ไดแ้ก่ การติดป้ายบอกทางถนนทุเรียนตราด กิจกรรมป่ันปัดดอกทุเรียนร่วมกบักลุ่มแกนน าเกษตรกร การ
สร้างจุดชมวิวสวนทุเรียนริมเลลุงอ๊ีด และการเยีย่มชมแปลงตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้นน้ย  ้าเร่ืองทุเรียนอ่อนมาตลอด มีการดึงเกษตรกรมาร่วมเป็นเครือข่าย 
สร้างจิตส านึกไม่ตดัทุเรียนอ่อน ตลอดจนสร้างการรับรู้การท าสวนทุเรียนท่ีออกก่อนท่ีอ่ืน ๆ ใหน้กัท่องเท่ียวหรือผูส้นใจไดเ้ห็นวิถีชีวิตของ
ชาวสวนทุเรียนท่ีดูแลเอาใจใส่ใหทุ้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตน้แบบสามารถขยายผลสร้างทุเรียนตราดใหมี้คุณภาพมาตรฐานสากลท่ีต่างประเทศ
ยอมรับตามสโลแกน “ทุเรียนออกก่อน คุณภาพดี ตอ้งท่ีจงัหวดัตราด” 

ทั้งน้ี ความนิยมบริโภคทุเรียนทั้งในและต่างประเทศท าให้เกษตรกรหนัมาปลกูทุเรียนเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก เช่นเดียวกบัท่ีจงัหวดัตราด มีการคาดการณ์

ผลผลิตปีน้ีอยูท่ี่ประมาณ 90,000 ตนั และขณะน้ีเป็นช่วงท่ีทุเรียนก าลงัเร่ิมให้ผลิตออกสู่ตลาด โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีต าบลห้วงน ้าขาว ต าบลอ่าวใหญ่ 

อ  าเภอเมืองตราด จงัหวดัตราด ซ่ึงทุเรียนท่ีน่ีมีลกัษณะเด่นและเป็นอตัลกัษณ์ประจ าถ่ิน ผลผลิตทเุรียนออกก่อนทุกปี ดว้ยสภาพภูมิศาสตร์เป็นแหลมยื่นสู่
ทะเล ท าให้แต่ละปีท่ีผา่นมา มีพ่อคา้และลง้ต่าง ๆ เขา้มาวางแผนเพ่ือซ้ือผลผลิตทุเรียนเป็นจ านวนมาก โดยในช่วงท่ีผา่นมาส านกังานเกษตรจงัหวดัตราด
ไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาทุเรียนดอ้ยคุณภาพ จนเป็นท่ีมาของการรณรงค ์เพ่ือให้เกษตรกรผูผ้ลิตทเุรียน ผูป้ระกอบการส่งออก และมือตดัทุเรียนไดรั้บ
ทราบและตระหนกัถึงความส าคญัของการผลิตทุเรียนคุณภาพเพ่ือจ าหน่าย 



 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดจึงได้
ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทตราด ลงนามบันทึกความร่วมมือในการดำเนินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร เน้นคน 
พ้ืนที่ สินค้า ทำจริง ต่อเนื่อง มีความยั่งยืน เพ่ือให้จุดเด่นการผลิตทุเรียนเป็นที่รู้จักแพร่หลายภายใต้ชื่อ “ถนนทุเรียนตราด 
(Durian Road@Trat)” โดยได้มีการพัฒนาเส้นทางถนนทางหลวงชนบท ตร. 4008 หมู่ที่ 1 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด ระยะทาง 6 กิโลเมตร ที่ตัดผ่านสวนทุเรียนจากบ้านแหลมศอกไปท่าเรือแหลมศอก-เกาะกูด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ได้รับความนิยมและมีศักยภาพให้กลายเป็นเส้นทางผลไม้ แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เรื่องสวนทุเรียนคุณภาพ มุ่งเน้นให้เกษตรกรผู้ปลูก
ทุเรียนร่วมพัฒนาพ้ืนที่บริเวณสองข้างทางบ้านอ่าวใหญ่ หมู่ 1 บ้านแหลมพร้าว หมู่ 4 บ้านแหลมศอก หมู่ 6 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด ให้เป็นเส้นทางที่สวยงาม มีป้ายแนะนำสวนเป็นที่สังเกตได้ชัดเจน ง่ายแก่ผู้สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว 
พร้อมทั้งสร้างเกษตรกรต้นแบบ 5 เสือคนทำจริง ต้นแบบการส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยบูรณาการกับ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรทุ่งเพล และการสร้างแบรนด์ทุเรียนที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตราด 

ปัจจุบันถนนทุเรียนตราดได้กำหนดเป็นกลยุทธ์เพื่อให้เป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ โดยมีหน่วยงานร่วมมือเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมตลอดห่วงโซ่ของการผลิตทุเรียน ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้ถนนทุเรียนตราดเริ่มเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการกิจกรรมเพ่ือสร้างการรับรู้ ได้แก่ การติดป้ายบอกทางถนนทุเรียนตราด กิจกรรมปั่นปัดดอก
ทุเรียนร่วมกับกลุ่มแกนนำเกษตรกร การสร้างจุดชมวิวสวนทุเรียนริมเลลุงอ๊ีด และการเยี่ยมชมแปลงตามระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้เน้นย้ำเรื่องทุเรียนอ่อนมาตลอด มีการดึงเกษตรกรมาร่วมเป็น
เครือข่าย สร้างจิตสำนึกไม่ตัดทุเรียนอ่อน ตลอดจนสร้างการรับรู้การทำสวนทุเรียนที่ออกก่อนที่อ่ืน ๆ ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจได้
เห็นวิถีชีวิตของชาวสวนทุเรียนที่ดูแลเอาใจใส่ให้ทุเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบสามารถขยายผลสร้างทุเรียนตราดให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสากลที่ต่างประเทศยอมรับตามสโลแกน “ทุเรียนออกก่อน คุณภาพดี ต้องที่จังหวัดตราด” 

ทั้งนี้ ความนิยมบริโภคทุเรียนทั้งในและต่างประเทศทำให้เกษตรกรหันมาปลูกทุเรียนเพ่ิมขึ้นเป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกับท่ีจังหวัด
ตราด มีการคาดการณ์ผลผลิตปีนี้อยู่ที่ประมาณ 90,000 ตนั และขณะนี้เป็นช่วงที่ทุเรียนกำลังเริ่มให้ผลิตออกสู่ตลาด โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่ตำบลห้วงน้ำขาว ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งทุเรียนที่นี่มีลักษณะเด่นและเป็นอัตลักษณ์ประจำถ่ิน 
ผลผลิตทุเรียนออกก่อนทุกปี ด้วยสภาพภูมิศาสตร์เป็นแหลมยื่นสู่ทะเล ทำให้แต่ละปีที่ผ่านมา มีพ่อค้าและล้งต่าง ๆ เข้ามาวางแผน
เพ่ือซื้อผลผลิตทุเรียนเป็นจำนวนมาก โดยในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ 
จนเป็นที่มาของการรณรงค์ เพ่ือให้เกษตรกรผู้ผลิตทุเรียน ผู้ประกอบการส่งออก และมือตัดทุเรียนได้รับทราบและตระหนักถึง
ความสำคัญของการผลิตทุเรียนคุณภาพเพ่ือจำหน่าย 





 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณกลุ่มแปลงใหญ่ลิ้นจี่ นพ.1 หมู่ที่ 2 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประ ธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ประจำปี 2565 ซึ่งภายในงานมีการให้บริการด้านการเกษตร แบบครบวงจร พร้อมจัดแสดง
นิทรรศการองค์ความรู้ในการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร การใช้เทคโนโลยีในการผลิตและเพ่ิมผลผลิตลิ้นจี่ นพ.1 พร้อมให้
คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนที่ ซึ่งมีนายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอเมืองนครพนม พร้อมด้วยนายสนั่น หอม
สุด เกษตรอำเภอเมืองนครพนม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีส่วนราช การในพ้ืนที่ร่วมให้บริการ
ทางการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน ซึ่งมีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 50 ราย และภายในงานได้มีการกำหนดจุดคัด
กรองและดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด 

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ในการจัดกิจกรรมการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ในครั้งนี้ เป็นการ
สร้างการรับรู้และความเข้าใจกับเกษตรกรในพ้ืนที่ถึงการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ที่จะต้องเกิดการลดต้นทุนการผลิต มีการผลิตพืชที่
ปลอดภัยและมีคุณภาพ อีกทั้งจะต้องมลพิษท่ีเกิดจากการทำกิจกรรมด้านการเกษตรของเกษตร กรในพ้ืนที่ให้น้อยลงในการจัดงาน
เกิดจากบูรณาการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมการถ่าย ทอดเทคโนโลยีและบริการ
ด้านการ เกษตร รวมไปถึงการลดต้นทุนการผลิตและการเชื่อมโยงด้านการตลาด โดยแบ่งเกษตรกรออกเป็นกลุ่มย่อยและหมุนเวียน
เรียนรู้ตามสถานีต่างๆ โดยเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตลิ้นจี่ นพ.1 รวมทั้งการบริการจัดการต่างๆ เช่น การเตรียมดิน 
การปลูก การดูแลรักษา การขยายพันธุ์ และด้านการตลาด ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี
และองค์ความรู้ต่างๆในการผลิตลิ้นจี่ นพ.1 ให้มีคุณภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง 
และสิ่งที่สำคัญเกษตรกรจะต้องปรับตัวในสถาน การณ์การโลกที่เปลี่ยนแปลง และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ในการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัว 

สำหรับกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตลิ้นจี่ นพ.1 ประ กอบไปด้วย 5 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ฐานที่ 1 การเตรียมดิน
และการปลูก โดยมีวิทยากรจาก สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม ที่ให้ความรู้ในการปรับปรุงบำรุงดินและการปลูกลิ้นจี่ นพ.1 
ฐานที่ 2 การดูแลรักษาระยะติดดอกและออกผลจนถึงการเก็บเก่ียว โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ที่
คอยให้ความรู้และคำแนะนำในการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวที่ถูกวิธี ฐานที่ 3 การดูแลรักษาหลังการเก็บเก่ียว โดยมีวิทยา กรจาก
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม ที่คอยให้ความรู้ในการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพ ฐานที่ 4 การ
ขยายพันธุ์ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม ถ่ายทอดความรู้ในการขยายพันธุ์กิ่งลิ้นจี่ นพ.1 อย่างถูกวิธีและ
มีคุณภาพ ฐานที่ 5 การตลาดและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (IG) โดยมีวิทยากรจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม ที่ให้
ความรู้ด้านการตลาดและคุณลักษณะเด่นของลิ้นจี่ นพ.1 



 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงานวัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่บริเวณกลุ่มแปลงใหญ่ลิ้นจี่ นพ.1 หมู่ที่ 2 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ประจำปี 2565 ซึ่งภายในงานมีการให้บริการด้านการเกษตร แบบครบวงจร พร้อมจัดแสดง
นิทรรศการองค์ความรู้ในการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร การใช้เทคโนโลยีในการผลิตและเพ่ิมผลผลิตลิ้นจี่ นพ.1 พร้อมให้
คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนที่ ซึ่งมีนายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอเมืองนครพนม พร้อมด้วยนายสนั่น หอม
สุด เกษตรอำเภอเมืองนครพนม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีส่วนราชการในพื้นท่ีร่วมให้บริการ
ทางการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน ซึ่งมีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 50 ราย และภายในงานได้มีการกำหนดจุดคัด
กรองและดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด 

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ในการจัดกิจกรรมการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ในครั้งนี้ เป็นการ
สร้างการรับรู้และความเข้าใจกับเกษตรกรในพ้ืนที่ถึงการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ที่จะต้องเกิดการลดต้นทุนการผลิต มีการผลิตพืชที่
ปลอดภัยและมีคุณภาพ อีกทั้งจะต้องมลพิษท่ีเกิดจากการทำกิจกรรมด้านการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่ให้น้อยลงในการจัดงาน
เกิดจากบูรณาการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการ
ด้านการเกษตร รวมไปถึงการลดต้นทุนการผลิตและการเชื่อมโยงด้านการตลาด โดยแบ่งเกษตรกรออกเป็นกลุ่มย่อยและหมุนเวียน
เรียนรู้ตามสถานีต่างๆ โดยเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตลิ้นจี่ นพ.1 รวมทั้งการบริการจัดการต่างๆ เช่น การเตรียมดิน 
การปลูก การดูแลรักษา การขยายพันธุ์ และด้านการตลาด ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี
และองค์ความรู้ต่างๆในการผลิตลิ้นจี่ นพ.1 ให้มีคุณภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง 
และสิ่งที่สำคัญเกษตรกรจะต้องปรับตัวในสถานการณ์การโลกท่ีเปลี่ยนแปลง และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
การดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัว 

สำหรับกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตลิ้นจี่ นพ.1 ประกอบไปด้วย 5 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ ฐานที่ 1 การเตรียมดิน
และการปลูก โดยมีวิทยากรจาก สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม ที่ให้ความรู้ในการปรับปรุงบำรุงดินและการปลูกลิ้นจี่ นพ.1 ฐานที่ 2 
การดูแลรักษาระยะติดดอกและออกผลจนถึงการเก็บเกี่ยว โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ที่คอยให้
ความรู้และคำแนะนำในการดูแลรักษาและการเก็บเก่ียวที่ถูกวิธี ฐานที่ 3 การดูแลรักษาหลังการเก็บเกี่ยว โดยมีวิทยากรจาก
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม ที่คอยให้ความรู้ในการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพ ฐานที่ 4 การ
ขยายพันธุ์ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม ถ่ายทอดความรู้ในการขยายพันธุ์กิ่งลิ้นจี่ นพ.1 อย่างถูกวิธีและ
มีคุณภาพ และฐานที่ 5 การตลาดและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (IG) โดยมีวิทยากรจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม ที่ให้
ความรู้ด้านการตลาดและคุณลักษณะเด่นของลิ้นจี่ นพ.1 



 

วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์2565 เวลา 09.00 น. นายเจริญ พิมพข์าล เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ มอบหมายใหส้ านกังานเกษตร

อ าเภอ 25 อ าเภอ จดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพื่อการเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ ( Field Day) ในแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงกรม

ส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายใหทุ้กหน่วยงานในสังกดั เตรียมความพร้อมของเกษตรกร ในการเขา้

สู่ฤดูกาลผลิต ปี 2565 ผา่นศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร ประจ าอ าเภอทั้ง 25 อ าเภอ ซ่ึง

ประกอบดว้ยฐานการเรียนรู้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชนิดพืชท่ีผลิตในพื้นท่ี และองคค์วามรู้สมยัใหม่เทคโนโลยนีวตักรรม โดยหน่วยงาน

สังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมถ่ายทอดความรู้ เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นท่ีสามารถน าไปปรับใชใ้นกิจกรรมการเกษตรของ

ตนเองเป็นตน้แบบแก่คนในชุมชน และยกระดบัการผลิต และสร้างรายไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ดงัศูนยเ์รียนรู้ ม.10 บา้นโฮ่งนอก อ าเภอ

แม่แรม อ าเภอแม่ริม แห่งน้ี 

นางสาวชฎารัตน์ เมฆเจริญ เกษตรอ าเภอแม่ริม ไดก้ล่าวว่างานฟิลเดย ์ในวนัน้ีไดรั้บเกียรติจากนายอ าเภอแม่ริม นายภคัวตั ขนัธ
หิรัญ กล่าวเปิดงาน โดยส านกังานเกษตรอ าเภอพร้อม นายประสงค ์ค าอยู ่ประธานศูนยฯ์ ไดน้ าเสนอฐานการเรียนรู้แก่เกษตรกร
ทั้งส้ิน 4 ฐานไดแ้ก่ 1.ฐานการใชชี้วภณัฑแ์ละการวิเคราะห์ดิน 2.ฐานการดูแลและป้องกนัโรคดา้นปศุสัตว ์3.ฐานการเรียนรู้
ประมง 4.ฐานการไถกลบตอซงั และการท าปุ๋ ย 5.ฐานการเรียนรู้เพาะเห็ดโดยมีวิทยากรใหค้วามรู้ รวมถึงการจดันิทรรศการองค์
ความรู้ ใหไ้ดช้มทัว่บริเวณสถานท่ีจดังาน โดยมีเกษตรกรผูน้ าจาก 11 ต าบล พร้อมหน่วยงานต่างๆ และผูส้นใจเขา้ร่วม ซ่ึง
คณะท างานปฏิบติัตามมาตรการดา้นสาธารณสุขเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19อยา่งเคร่งครัด 

 



 

วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 เวลา 11.00 น. นายเจริญ พิมพข์าล เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิง

เกษตรบา้นม่วงค า ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยนางสาวชฎารัตน์ เมฆเจริญ เกษตรอ าเภอ และนางณฎัฐ์จรรษ ์

ไชยราษฎร์ ประธานกลุ่ม ร่วมใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

เกษตรอ าเภอแม่ริม กล่าววา่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตรบา้นม่วงค าเกิดจากรวมกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชผกัเมืองหนาว

ในพื้นท่ี เปิดรับนกัท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์ซ่ึงเดิมเกษตรท่ีน่ีไดป้ลูกพืชผกัเมืองหนาวเช่นกะหล ่า มะเขือเทศ แตงกวา เป็นตน้ 

พร้อมทั้งยกระดบัการผลิตพืชผกัตามมาตรฐานอินทรีย ์แบบมีส่วนร่วม PGS ในพืชผกั และน าผกัชนิดใหม่มาท าตลาด คือ 

ผกัเคล ซ่ึงเป็นผกัท่ีใหคุ้ณค่าทางโภชนาการอาหารสูง ขายเป็นผกัสด และแปรรูปในรูปแบบผง จ าหน่ายแก่ร้านอาหาร เช่น โอก้ะ

จู๋ ซ่ึงประธานกลุ่มวิสาหกิจกล่าววา่ ทางกลุ่มมุ่งหวงัยกระดบัใหห้มู่บา้นม่วงค าเป็นหมู่บา้นอินทรีย ์ดว้ยพื้นท่ีโอบลอ้มดว้ยขนุเขา 

มีอากาศหนาวเยน็ตลอดปี และสายน ้าแร่ตามธรรมชาติ ท่ีท าใหผ้กัท่ีน่ีกรอบ หวานอร่อย ถูกใจนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยีย่มชม พร้อมทั้ง

ไดรั้บความร่วมมือร้านอาหารในพื้นท่ี น าผกัเกษตรกรจากแปลงไปประกอบอาหารอย่าง “บา้นสวนทูนอิน” ซ่ึงไดรั้บความนิยม

จากนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก 

จงัหวดัเชียงใหม่เป็นพื้นท่ีผลิตพืชผกัแหล่งใหญ่ประมาณ 78,000 กวา่ไร่ ส านกังานเกษตรจงัหวดั ส่งเสริมการผลิตสินคา้

เกษตรแปลงใหญ่ จ านวนทั้งส้ิน 129 แปลง เป็นพืชผกั 2 แปลง ซ่ึงแปลงน้ีถึงจะเป็นกลุ่มนอกแปลงใหญ่ ท่ีผลิตมาตรฐาน

อินทรียแ์บบมีส่วนร่วมแบบ PGS และเช่ือมโยงการท่องเท่ียวท ารายไดแ้ก่เกษตรและคนในชุมชนอยา่งย ัง่ยนื จึงขอเชิญชวน

ท่านท่ีสนใจเยีย่มชมกลุ่มสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ส านกังานเกษตรอ าเภอแม่ริม 053-297323 



 

วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ มอบหมาย ให ้คณะกรรมการ คดัเลือกเกษตรกร 

บุคคลทางการเกษตร และสถาบนัเกษตรกรดีเด่นระดบัจงัหวดั ประจ าปี 2565 ลงพื้นท่ีคดัเลือกสถาบนัเกษตรกรดีเด่นระดบั

จงัหวดั กลุ่มยวุเกษตรกร โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า อ าเภอฝาง สมาชิกกลุ่มยวุเกษตรกร และท่ีปรึกษากลุ่มยวุ

เกษตรกร 

ในการน้ีนายปรีชา ศิรินาม ปลดัอาวุโส และนายประเสริฐ พรหมวรรณ ใหก้ารตอ้นรับ พร้อมทั้งหน่วยงานราชการ ร่วมใหข้อ้มูล 

สนบัสนุน ซ่ึงการประกวดฯ มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบนั

เกษตรกร ท่ีมีผลงานเด่นใหเ้ป็นท่ีปรากฏแก่สาธารณชน ตลอดจนเป็นการ ใหค้วามส าคญั และสร้างขวญัก าลงัใจใหผู้ป้ระกอบ

อาชีพเกษตรกรรม มีพลงัใจในการสร้างผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่ออาชีพการเกษตรใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดผลดี

ต่อประเทศ และเขา้รับพระราชทานโล่รางวลัในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคลัแรกนาขวญั ในการคดัเลือกผลงาน

ระดบัประเทศ ต่อไป 



 

*****พังงา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 ก.พ.65 นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผวจ.พังงา ประธานเปิดงาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เพ่ือ
ให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรใน
พื้นที่ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งหน่วยงานวิชาการ หน่วยงาน
ส่งเสริม เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับการบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง 
และครบถ้วน ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

*****สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ฯครั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา จัดขึ้นศาลาอเนกประสงค์เทศบาล
ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา กิจกรรมภายในงานมีการให้ความรู้เรื่องเกษตร เช่น คลินิกดิน คลินิกสัตว์ 
คลินิกพืช คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย และคลินิกข้าว คลินิก
ยางพารา มีเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจร่วมงานจำนวนมาก 



 

นายเถลงิศักดิ์ นุชประหาร รองผูว้า่ราชการจงัหวดัพงังา เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีใน
พระราชานุเคราะห์ สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อใหบ้ริการแก่พี่นอ้งเกษตรกรในการ
แกไ้ขปัญหาการผลิตดา้นการเกษตรสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกรในพื้นท่ีภายใตค้วามร่วมมือกนั
ระหวา่งหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม เพื่อสนบัสนุน
ใหเ้กษตรกรในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีมีปัญหาใหไ้ดรั้บการบริการทางการเกษตรอยา่งรวดเร็ว ทัว่ถึง และครบถว้น ร่วม
พฒันาฟ้ืนฟูเกษตรกรใหส้ามารถท าการผลิตทางการเกษตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื 

โครงการคลนิิกเกษตรเคล่ือนที่ฯคร้ังนี้ ส านกังานเกษตรจงัหวดัพงังา ไดจ้ดัข้ึนศาลาอเนกประสงคเ์ทศบาลต าบล
ทบัปุด อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา กิจกรรมภายในงานมีการใหค้วามรู้เร่ืองเกษตร เช่น คลินิกดิน คลินิกสัตว ์คลินิก
พืช คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบญัชี คลินิกกฎหมาย และคลินิกขา้ว คลินิกยางพารา มี
เกษตรกรและประชาชนในพื้นท่ีใกลเ้คียงใหค้วามสนใจร่วมงานจ านวนมาก 

 





 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางอุษณี เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาวนำผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมกลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงปลิงทะเลตำบล
เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา ซึ่งมีการเลี้ยงปลิงทะเลในบ่อดินร่วมกับปลาและสาหร่ายเขากวาง โดยมีนายกฤตนัย  ถิ่นทะเล นำ
ชมบ่อดินขนาด4ไร่ซึ่งแต่เดิมเป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง แต่ปัจจุบันหันมาเลี้ยงปลิงทะเล ซึ่งเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวใหม่ที่กำลังมาแรง ซึ่งทาง
กลุ่มมีสมาชิก24 ราย มีการเลี้ยงปลิงทะเลรวมกันกว่า5,000 ตัว ในบ่อเลี้ยงกุ้งเก่า เลี้ยงร่วมกับปลา ซึ่งพบว่าปลิงทะเลเติบโตได้ดี 
เพราะมันดูดกินสารอาหารจากหน้าดินในบ่อ ช่วยบำบัดของอาหารและของเสียที่เกิดจากการเลี้ยงปลาได้เป็นอย่างดี เมื่อเลี้ยงได้
ประมาณ1ปี ก็สามารถจับไปจำหน่ายได้ โดยมันจะขึ้นมาอยู่ใกล้ขอบบ่อ ก็จะเลือกจับตัวที่มีขนาด700กรัมถึง1กิโลกรัม ไปใสไว้ใน
กระชัง เพื่อรอจัดส่งตามที่ลูกค้าสั่ง ซึ่งล่าสุดพบว่าผลผลิตของกลุ่มยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด 

นายกฤตนัย  ถิ่นทะเล เปิดเผยว่า เริ่มต้นจากการที่เห็นว่าปลิงทะเลมีราคาดี จึงได้นำลูกปลิงจากในธรรมชาติ มาเลี้ยงร่วมกับปลาใน
บ่อ ซึ่งพบว่าปลิงทะเลเติบโตได้เป็นอย่างดี จากนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากประมงอำเภอเกาะยาว เกษตรอำเภอเกาะยาว และ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำกัด ในเรื่องของวิชาการ เทคนิคการเลี้ยง การรวมกลุ่มเพ่ิมผลผลิต และ
ช่องทางการตลาด ซึ่งราคาจำหน่ายแบบสดๆในขณะนี้ปลิงทะเลตัวขนาด700 กรัมถึง1กิโลกรัมราคาตัวละ200 บาท ถ้าแบบตาก
แห้งเพ่ือส่งออกอยู่ที่ประมาณ กิโลกรัมละ 5,000 – 6,000 บาท ปลิงทะเลสดสามารถนำมาประกอบอาหารทั้งประเภทแกงคั่ว ตุ๋น 
ยำ ต้มยำ คาดว่าน่าจะเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจอีกตัว ที่สร้างรายได้กับชาวเกาะยาวน้อย 


