
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ประกันรายได้เกษตรกร 1. กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับและเสริมสร้างการรับรู้โครงการ
ประกันรายได้เกษตรกร 

Songkhla today 

ใบด่างมันสำปะหลัง 2. เกษตรฯ เผย ตัดวงจรทำลายใบด่างมันสำปะหลัง แล้ว 6 จังหวัด คุม
เข้มเกษตรกร ห้ามใช้ท่อนพันธุ์ไม่รู้แหล่งปลูก เด็ดขาด  

Thailand Plus  

3. ตัดวงจรโรคใบด่างมันสำปะหลัง!! คุมเข้มเกษตรกร ห้ามใช้ท่อนพันธุ์ไม่รู้
แหล่งปลูก 

สยามรัฐ 
LINE Toaday 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 
4. กรมส่งเสริมการเกษตร คิ๊กออฟรณรงค์กำจัดโรคใบด่างครั้งแรกท่ีโคราช 
หลังพบความเสียหายแล้วกว่า 9 หมื่นล้านบาท 

INN News 

GAP 5. กรมส่งเสริมการเกษตรติวเข้มชาวสวนพัฒนาคุณภาพ "ทุเรียน" ตาม
มาตรฐาน GAP เพ่ือการส่งออก 

Thailand Plus 

ไม้ผล 6. กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวิธีดูแลรักษาต้นไม้ผลให้ผ่านพ้นช่วงฤดูแล้ง เทคโนโลยีชาวบ้าน 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ละมุด 7. ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าโหนด หมู่ท่ี 7 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัด

สงขลา ทุ่มแรงช่วยรัฐ ชุมชน ยามว่างทำการเกษตรปลูกละมุด (สวาเกาะ
ยอ) สร้างรายได้หลักแสนเลี้ยงครอบครัว  

sonkhla today 

พืชตระกูลถั่ว 8. เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “งานรณรงค์และประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว” ภายใต้โครงการส่งเสริมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความม่ันคงด้านอาหาร  

TimeNews 

พลังงานถ่านไบโอชาร์ 9. สกู๊ปข่าว แปลงขยะธรรมชาติเป็นพลังงานถ่านไบโอชาร์  NBTUBON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กรมส่งเสรมิการเกษตร รว่มตอ้นรบัและเสรมิสรา้งการรบัรูโ้ครงการประกนัรายไดเ้กษตรกร (ขา้ว ปาลม์น า้มนั และ

ยางพารา) ในการลงพืน้ท่ีจงัหวดัพทัลงุของรองนายกรฐัมนตรี และคณะรฐัมนตรี 

เมื่อวนัท่ี 10 ก.พ. 63 ณ ศาลาประชาคมอ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ นายเขม้แข็ง ยตุิธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสรมิ

การเกษตร พรอ้มดว้ยนายสพุิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรที่ 5 จงัหวดัสงขลา นาย

สมคิด รตันวงศ ์เกษตรจงัหวดัพทัลงุและเจา้ที่ในสงักดั รว่มตอ้นรบันายจรุนิทร ์ลกัษณวิศษิฎ ์รองนายกรฐัมนตรีเเละ

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์พรอ้มดว้ย นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รฐัมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ในการลง

พืน้ท่ีตรวจราชการจงัหวดัพทัลงุ เพื่อชีแ้จง เสรมิสรา้งความรู ้มาตรการโครงการประกนัรายไดสิ้นคา้เกษตร ไดแ้ก่ ขา้ว 

ปาลม์น า้มนั และยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกจิหลกัของภาคใตแ้ละจงัหวดัพทัลงุ 

นายเขม้แข็ง ยตุิธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตรใหข้อ้มลูว่า ตามที่รฐับาลมีมาตรการชว่ยเหลือเกษตรกรผูป้ลกู

ขา้ว ปาลม์น า้มนัและยางพารา กรมส่งเสรมิการเกษตรเป็นหน่วยงานท าหนา้ที่ด  าเนินการขึน้และปรบัปรุงทะเบียน

เกษตรกรเพื่อเก็บขอ้มลูการท าการเกษตรของเกษตรกรใน แต่ละช่วงการปลกูและตรวจสอบความถกูตอ้งของเกษตรกรผูม้ี

สิทธ์ิเขา้รว่มโครงการและส่งขอ้มลูใหก้บัธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตรเพื่อโอนเงนิใหก้บัเกษตรโดยตรง

ผ่านทางบญัชีของเกษตรกรที่เปิดไวก้บั ธกส. โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบการรบัเงินไดภ้ายในแอพพลิเคชั่น ฟารม์บุ๊ค 

(Farmbook) ซึง่กรมสง่เสรมิการเกษตรไดท้ าการปรบัปรุงใหส้ามารถตรวจสอบผลการรบัเงินจากโครงการสนบัสนุน 

ของภาครฐัแลว้ 

นายสพุิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรที่ 5 จงัหวดัสงขลาใหข้อ้มลูเพิ่มเตมิวา่ 14 จงัหวดั

ภาคใต ้ขณะนีม้ีเกษตรกรชาวสวนปาลม์น า้มนัมาปรบัปรุงขอ้มลูแลว้ จ านวน 293,170 ครวัเรือน พืน้ท่ี 4,552,079 ไร ่ส่วน

เกษตรกรผูป้ลกูขา้ว มาปรบัปรุงขอ้มลูแลว้จ านวน 81,071 ครวัเรอืน พืน้ท่ีปลกูจ านวน 594,012 ไร ่และกรมส่งเสรมิ

การเกษตรไดจ้ดัส่งขอ้มลูให ้ธกส. แลว้ จ านวน 60,476 ครวัเรือน จ านวน 461,988 ไร่ 

เกษตรกรสนใจเขา้รว่มงานกวา่ 1,200 คน ทัง้นี ้นายสมคดิ รตันวงศ ์เกษตรจงัหวดัพทัลงุ ไดร้ว่มจดักิจกรรมบรกิารคลินิก

พืช จดัแสดงนิทรรศการผลการด าเนินงานเกษตรกรรุน่ใหม่ (Young Smart Farmer) และการขบัเคลื่อนจงัหวดั

พทัลงุใหเ้ป็นเมืองเกษตรอินทรียว์ิถียั่งยืน 



 

กรมส่งเสรมิการเกษตร เผยหยดุวงจรโรคใบดา่งมนัส าปะหลงัไดแ้ลว้ 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ กาญจนบรุี กาฬสินธุ์ ชยัภมูิ 

มหาสารคาม ระยอง ศรีสะเกษ ส าหรบัสถานการณข์องโรคใบดา่งมนัส าปะหลงั พบวา่ ขอ้มลู ณ 12 กมุภาพนัธ ์2563 

ยงัคงเหลือพืน้ท่ีระบาด จ านวน 55,560.94 ไร ่ใน 11 จงัหวดั และส่วนใหญ่สามารถควบคมุพืน้ท่ีการระบาดได ้ส าหรบั

พืน้ท่ีระบาด คิดเป็นรอ้ยละ 0.66 ของพืน้ท่ีปลกูมนัส าปะหลงัทัง้ประเทศ 8.43 ลา้นไร ่และคณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบการ

ด าเนินงานโครงการป้องกนัและก าจดัโรคใบดา่งมนัส าปะหลงั เพื่อตดัวงจรการระบาดของโรคฯ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อ

เกษตรกรและภาคอตุสาหกรรมมนัส าปะหลงัของประเทศไทยแลว้ 

นายทวี มาสขาว รองอธิบดกีรมสง่เสรมิการเกษตร เปิดเผยภายหลงัการเปิดงานรณรงค ์(Kick Off) เพื่อป้องกนัและ

ก าจดัโรคใบดา่งมนัส าปะหลงั ณ ต าบลกดุโบสถ ์อ าเภอเสิงสาง จงัหวดันครราชสีมา เมื่อวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2563 ว่า 

กรมส่งเสรมิการเกษตร ไดม้ีมาตรการควบคมุโรคใบด่างมนัส าปะหลงั อย่างต่อเนื่อง ทัง้เฝา้ระวังและติดตามสถานการณ ์

พรอ้มช่วยเหลือเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัแผนการขบัเคลือ่นการปราบใบด่างมนัส าปะหลงั ได ้วางไว ้4 แนวทาง 

ส ารวจ ชีเ้ป้า ท าลาย และชดเชย ซึ่งจะตอ้งท า โดยรดักมุ พรอ้มทัง้ปฏิบตัิตามระเบียบของทางราชการอย่างเครง่ครดั และ

การท าลาย จะตอ้งถกูตอ้ง ตามหลกัวิชาการ ไดแ้ก่ 1. วิธีฝังกลบ โดยฝังกลบตน้มนัส าปะหลงัที่เป็นโรค และตน้ขา้งเคียง

โดยรอบ ในหลมุที่ลกึไม่นอ้ยกว่า 50 ซม. ราดดว้ยสารก าจดัวชัพชื อะมีทรีน 80% WG ซลัเฟนทราโซน 48% SC ไดยู

รอน 80% WP อย่างใดอยา่งหนึ่งก่อน 2. วิธีใส่ถงุ/กระสอบ โดยน าตน้มนัส าปะหลงัที่เป็นโรคตดัเป็นท่อนใส่ถงุ / 

กระสอบมดัปากใหแ้น่นแลว้น าไปตากแดดไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั หรือจนกวา่ตน้มนัส าปะหลงัจะตาย 3.ง วิธีบดสบั โดยน าตน้

มนัส าปะหลงัที่เป็นโรคเขา้เครื่องบดป่นหรือเครื่องสบัย่อย โดยปพูลาสติกรองพืน้ใหเ้ศษตน้ท่ีถกูท าลายอยู่บนพลาสตกิ 

แลว้คลมุกองดว้ยพลาสตกิตากแดดใหต้น้มนัส าปะหลงัแหง้ตาย 



ทัง้นี ้ขอย า้ใหเ้กษตรกร และสั่งการเจา้หนา้ที่ใหท้กุพืน้ท่ี ท่ีพบการระบาด รวมถึงพืน้ท่ีปลกูมนัส าปะหลงั ไม่ใชท้่อนพนัธุ ์ท่ี

เป็นโรคซ า้ เด็ดขาด และขอความรว่มมือ เจา้หนา้ที่เกษตรกร สรา้งการรบัรูใ้หเ้กษตรกร เฝา้ระวัง และ หมั่นส ารวจแปลงอยู่

เสมอ 

ส าหรบัโรคใบด่างมนัส าปะหลงั สาเหตเุกิดจากเชือ้ไวรสั Cassava mosaic virus ซึง่เป็นโรคที่มีความส าคญั หาก

ระบาดรุนแรงอาจท าใหผ้ลผลิตเสียหายไดถ้งึ 100 เปอรเ์ซ็นต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัดวงจรโรคใบด่างมันส าปะหลัง!! คุมเข้มเกษตรกร ห้ามใช้ท่อนพันธุไ์ม่รู้แหล่งปลูก 

 

เมื่อวนัท่ี 18 ก.พ. นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานรณรงค ์(Kick Off) เพื่อป้องกนัและก าจดัโรคใบด่างมนั

ส าปะหลงั ณ ต าบลกดุโบสถ ์อ าเภอเสิงสาง จงัหวดันครราชสีมา 

นายทวี กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ไดม้ีมาตรการควบคมุโรคใบด่างมนัส าปะหลงั อย่างต่อเน่ือง ทัง้เฝา้ระวงัและติดตามสถานการณ ์พร้อมช่วยเหลือ

เกษตรกรมาอย่างต่อเน่ือง โดยปัจจบุนั สามารถหยดุวงจรโรคใบด่างมนัส าปะหลงัไดแ้ลว้ 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ กาญจนบรุี กาฬสินธุ ์ชยัภมูิ มหาสารคาม ระยอง 

ศรีสะเกษ ส าหรบัสถานการณข์องโรคใบด่างมนัส าปะหลงั ซึ่งขอ้มลู ณ 12 กมุภาพนัธ ์2563 ยงัคงเหลือพืน้ท่ีระบาด จ านวน 55,560.94 ไร ่ใน 11 จงัหวดั 

และส่วนใหญ่สามารถควบคมุพืน้ท่ีการระบาดได ้ส าหรบัพืน้ท่ีระบาด คิดเป็นรอ้ยละ 0.66 ของพืน้ท่ีปลกูมนัส าปะหลงัทัง้ประเทศ 8.43 ลา้นไร ่และ

คณะรฐัมนตรี (ครม.) มีมตเิห็นชอบการด าเนินงานโครงการป้องกนัและก าจดัโรคใบด่างมนัส าปะหลงั เพื่อตดัวงจรการระบาดของโรคฯ ที่จะส่งผลกระทบต่อ

เกษตรกรและภาคอตุสาหกรรมมนัส าปะหลงัของประเทศไทยแลว้ 

ส าหรบัแผนการขบัเคลื่อนการปราบใบด่างมนัส าปะหลงั วางไว ้4 แนวทาง ส ารวจ ชีเ้ป้า ท าลาย และชดเชย ซึ่งจะตอ้งท า โดยรดักมุ พรอ้มทัง้ปฏิบติัตาม

ระเบียบของทางราชการอย่างเครง่ครดั และการท าลาย จะตอ้งถกูตอ้ง ตามหลกัวิชาการ ไดแ้ก ่1.วิธีฝังกลบ โดยฝังกลบตน้มนัส าปะหลงัที่เป็นโรค และตน้

ขา้งเคียงโดยรอบ ในหลมุท่ีลกึไม่นอ้ยกว่า 50 ซม. ราดดว้ยสารก าจดัวชัพืช อะมีทรีน 80% WG ซลัเฟนทราโซน 48% SC ไดยรูอน 80% WP อย่างใด

อย่างหน่ึงก่อน 2.วิธีใส่ถงุ/กระสอบ โดยน าตน้มนัส าปะหลงัที่เป็นโรคตดัเป็นท่อนใส่ถงุ / กระสอบมดัปากใหแ้น่นแลว้น าไปตากแดดไม่นอ้ยกว่า 7 วนั หรือ

จนกว่าตน้มนัส าปะหลงัจะตาย 3.วิธีบดสบั โดยน าตน้มนัส าปะหลงัที่เป็นโรคเขา้เครื่องบดป่นหรือเครื่องสบัย่อย โดยปพูลาสติกรองพืน้ใหเ้ศษตน้ท่ีถกู

ท าลายอยู่บนพลาสติก แลว้คลมุกองดว้ยพลาสติกตากแดดใหต้น้มนัส าปะหลงัแหง้ตาย 

"ทัง้นี ้ขอย า้ใหเ้กษตรกร และสั่งการเจา้หนา้ท่ีใหท้กุพืน้ท่ี ที่พบการระบาด รวมถึงพืน้ท่ีปลกูมนัส าปะหลงั ไม่ใชท่้อนพนัธุ ์ที่เป็นโรคซ า้ เด็ดขาด และขอความ

รว่มมือ เจา้หนา้ท่ีเกษตรกร สรา้งการรบัรูใ้หเ้กษตรกร เฝา้ระวงั และ หมั่นส ารวจแปลงอยู่เสมอ ส าหรบัโรคใบด่างมนัส าปะหลงั สาเหตเุกิดจากเชือ้ไวรสั 

Cassava mosaic virus ซึ่งเป็นโรคท่ีมีความส าคญั หากระบาดรุนแรงอาจท าใหผ้ลผลิตเสียหายไดถ้ึง 100 เปอรเ์ซ็นต"์รองอธิบดีกรมสง่เสรมิ

การเกษตร 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กรมส่งเสรมิการเกษตร เผยหยดุวงจรโรคใบดา่งมันสำปะหลังได้แล้ว 6 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ 
มหาสารคาม ระยอง ศรสีะเกษ สำหรับสถานการณ์ของโรคใบด่างมนัสำปะหลัง พบว่า ข้อมูล ณ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ยังคง
เหลือพ้ืนท่ีระบาด จำนวน 55,560.94 ไร่ ใน 11 จังหวัด และส่วนใหญ่สามารถควบคุมพื้นท่ีการระบาดได้  สำหรับพ้ืนท่ี
ระบาด คดิเป็น ร้อยละ 0.66 ของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งประเทศ 8.43 ล้านไร่ และคณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบการ
ดำเนินงานโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อตดัวงจรการระบาดของโรคฯ ท่ีจะสง่ผลกระทบต่อเกษตรกร
และภาคอุตสาหกรรมมันสำปะหลงัของประเทศไทยแล้ว 

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร เปดิเผยภายหลังการเปิดงานรณรงค์ (Kick Off) เพือ่ป้องกันและกำจัดโรค
ใบด่างมันสำปะหลัง ณ ตำบลกดุโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2563 ว่า กรมส่งเสรมิ
การเกษตร ไดม้ีมาตรการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลัง อย่างต่อเนื่อง ท้ังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมช่วยเหลือ
เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับแผนการขับเคลื่อนการปราบใบด่างมันสำปะหลัง ได้ วางไว้ 4 แนวทาง สำรวจ ช้ีเป้า ทำลาย และชดเชย ซึ่งจะต้องทำ 
โดยรดักุม พร้อมทั้งปฏิบตัิตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครดั และการทำลาย จะต้องถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ไดแ้ก่ 
1. วิธีฝังกลบ โดยฝังกลบต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรค และต้นข้างเคยีงโดยรอบ ในหลมุที่ลึกไม่น้อยกว่า 50 ซม. ราดด้วยสาร
กำจัดวัชพืช อะมีทรีน 80% WG ซัลเฟนทราโซน 48% SC ไดยูรอน 80% WP อย่างใดอย่างหนึ่งก่อน 2. วิธีใส่ถุง/กระสอบ  
โดยนำต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคตัดเป็นท่อนใส่ถุง/กระสอบ มัดปากให้แน่นแล้วนำไปตากแดดไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือจนกว่า
ต้นมันสำปะหลังจะตาย 3.ง วิธีบดสับ โดยนำต้นมันสำปะหลังที่เปน็โรคเข้าเครื่องบดป่นหรือเครื่องสบัย่อย โดยปูพลาสติกรอง
พื้นให้เศษต้นท่ีถูกทำลายอยู่บนพลาสติก แล้วคลุมกองด้วยพลาสตกิตากแดดใหต้้นมันสำปะหลังแห้งตาย 

ทั้งนี้ ขอย้ำให้เกษตรกร และสั่งการเจ้าหน้าที่ให้ทุกพื้นที่ ที่พบการระบาด รวมถึงพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ไม่ใช้ท่อนพันธุ์ ที่เป็น
โรคซ้ำ เด็ดขาด และขอความร่วมมือ เจ้าหน้าท่ีเกษตรกร สร้างการรับรู้ให้เกษตรกร เฝ้าระวัง และ หมั่นสำรวจแปลงอยู่เสมอ 

สำหรับโรคใบดา่งมันสำปะหลัง สาเหตุเกดิจากเช้ือไวรัส Cassava mosaic virus ซึ่งเป็นโรคที่มีความสำคญั หากระบาด
รุนแรงอาจทำให้ผลผลิตเสียหายได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต ์



 

คิ๊กออฟรณรงค์กำจัดโรคใบด่างที่โคราช 

กรมส่งเสริมการเกษตร คิ๊กออฟรณรงค์กำจัดโรคใบด่างครั้งแรกที่โคราช หลังพบ
ความเสียหายแล้วกว่า 9 หมื่นล้านบาท 

 

ที่บ้านหนองสนวน ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ (Kick off) เพ่ือป้องกันและกำจัดโรคใบด่างในมันสำปะหลัง ครั้งแรกของประเทศ 
หลังจากพบการระบาดของโรคในด่างในมันสำปะหลัง ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส Cassava mosaic virus ใน
พ้ืนที่ประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา โดยสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตมันสำปะหลังของไทย
ไปแล้วกว่า 88,000 ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 9 หมื่นล้านบาท 

ซึ่งภายในงาน ผู้เชี่ยวชาญได้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลและการป้องกันกำจัดโรคใบด่างในมัน
สำปะหลัง พร้อมทั้ง สาธิตวิธีการสังเกตและกำจัดการแพร่ระบาดของโรค โดยเน้นที่การทำลายท่อนพันธุ์ซึ่ง
เป็นแหล่งเพาะเชื้อของโรคใบด่างฯ อาทิ การฝังกลบท่อนพันธุ์ และการสับท่อนพันธุ์ เพ่ือนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ย
หรืออาหารสัตว์ เป็นต้น 

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา พบการระบาดของโรคใบด่างกระจาย
อยู่ทั่วประเทศ สร้างความเสียหายไปแล้วกว่า 88,000 ไร่ มูลค่าความเสียหายประมาณ 9 หมื่นล้านบาท แต่
ล่าสุด กรมส่งเสริมการเกษตร สามารถหยุดวงจรโรคใบด่างมันสำปะหลังได้แล้ว 6 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี 
กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ มหาสารคาม ระยอง และศรีสะเกษ ขณะที่ข้อมูลสถานการณ์ของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เมื่อ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ระบุว่า ยังคงเหลือพ้ืนที่ระบาด อีกจำนวน 55,560.94 ไร่ ใน 11 จังหวัด และ
ส่วนใหญ่สามารถควบคุมพ้ืนที่การระบาดได้ โดยพ้ืนที่ระบาด คิดเป็นร้อยละ 0.66 ของพ้ืนที่ปลูกมัน
สำปะหลังทั้งประเทศ 8.43 ล้านไร่ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการป้องกันและกำจัด



โรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคฯ ที่จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม
มันสำปะหลังของประเทศไทย ส่วนกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีมาตรการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งช่วยเหลือเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านส่งเสริมการผลิต เผยว่า ระยะนี้ผลไม้ภาคตะวันออก
เริ่มทยอยให้ผลผลิตแล้ว โดยเฉพาะทุเรียนเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรที่สร้างรายได้จากการส่งออกให้กับประเทศ
ไทย มีตลาดส่งออกหลัก คือ ประเทศจีน ส่งออกมากถึงร้อยละ 80 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนด
มาตรฐาน GAP พืชอาหาร (มกษ. 9001 – 2556 : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร) และ
มาตรฐานสินค้าเกษตร : ทุเรียน (มกษ. 3-2556) เพ่ือให้เกษตรกรผู้ผลิตใช้เป็นแนวทางในการทำการเกษตร
ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตามมาตรฐานที่กำหนด ผลผลิตสูงคุ้มค่าต่อการลงทุน กระบวนการผลิตมีความ
ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ผลผลิตเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคท้ังภายในและต่างประเทศ ดังนั้น กรม
ส่งเสริมการเกษตรจึงได้ให้ข้อแนะนำแก่เกษตรกรในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพ่ือให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GAP จากหน่วยงานรับรอง ดังนี้ 

มาตรฐาน GAP พืชอาหาร (มกษ. 9001 – 2556) 8 ข้อ คือ 

1.1 ใช้น้ำจากแหล่งน้ำสะอาด 

1.2 ปลูกในพื้นที่ดี ไม่มีเชื้อโรค ไม่มีสารพิษในดิน เลือกชนิดของไม้ผลให้เหมาะสมเพ่ือป้องกันดินเสื่อมโทรม 
และพ้ืนที่ปลูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1.3 ใช้และเก็บ ปุ๋ย/สารเคมี อย่างถูกต้อง โดยจัดเก็บสารเคมีในสถานที่แยกจากท่ีพักอาศัย หรือที่
ประกอบการ มีการระบายอากาศที่ดี, เก็บสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ฮอร์โมนพืช ให้เป็นหมวดหมู่ ไม่ปะปนกัน 
เขียนป้ายชัดเจน, ใช้สารเคมีที่ข้ึนทะเบียนถูกต้อง โดยอ่านฉลากและปฏิบัติตามวิธีใช้ ช่วงเวลา และปริมาณที่
แนะนำไว้ในฉลากอย่างเคร่งครัด, ไม่ซื้อสารเคมีที่ร้านค้าแบ่งขายหรือไม่ติดฉลาก และสารเคมีต้องบรรจุใน
ขวด/ภาชนะบรรจุที่ปิดฝาขวด/กล่องเรียบร้อย ไม่ฉีกขาด, ห้ามใช้หรือเก็บรักษาสารเคมีที่ราชการประกาศห้าม
ใช้ (ตาม พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม), ป้องกันตนเองขณะฉีดพ่นสารเคมีอย่าง



ถูกต้อง และอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที ภายหลังพ่นสารเคมีทุกครั้ง, หยุดใช้สารเคมีก่อนการเก็บ
เกี่ยวตามเวลาที่ระบุไว้ในฉลาก และภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว ห้ามนำมาใช้ใหม่อีก ให้ทำลายโดยการ
ฝังดินให้ห่างจากแหล่งน้ำ และลึกมากพอท่ีสัตว์ไม่สามารถคุ้ยข้ึนมาได้ ห้ามเผาทำลาย 

1.4 จัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว โดยปฏิบัติและดูแลรักษาไม้ผลในสวน/แปลง ตาม
ขั้นตอนสำคัญต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนควบคุมการผลิต 

1.5 เก็บเก่ียวผลผลิตถูกเวลา/ถูกวิธี โดยเก็บเก่ียวผลผลิตในระยะที่เหมาะสม ตามความสุกแก่ของผลผลิตที่
ระบุไว้ในแผนควบคุมการผลิต, ใช้อุปกรณ์เก็บเกี่ยว ภาชนะบรรจุผลผลิตที่สะอาด และวิธีการเก็บเกี่ยวที่
ป้องกันการกระแทก ไม่ทำให้ผลผลิตบอบช้ำ และมีการจัดการระบบการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตตรงตาม
ข้อกำหนดของลูกค้า 

1.6 การพัก การขนย้าย และการเก็บรักษาผลผลิตให้สะอาดและปลอดภัย โดยวางพักผลผลิตที่เก็บเก่ียวใน
สวน/แปลง บนวัสดุรองพ้ืนที่สะอาดก่อนการขนย้าย เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรคและสิ่งสกปรก, คัด
แยกผลผลิตที่มีศัตรูพืชติดปะปนอยู่ออกจากผลผลิตที่มีคุณภาพ, คัดแยกผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพออกจากผลผลิต
ที่มีคุณภาพหลังจากการเก็บเกี่ยว, ทำความสะอาดภาชนะ เช่น ตะกร้า ฯลฯ และพาหนะในการขนย้ายผลผลิต
ก่อนและหลังใช้งาน, สถานที่เก็บรักษาผลผลิตต้องสะอาด มีวัสดุปูรองพ้ืน อากาศถ่ายเทได้ดีและมีการป้องกัน
สัตว์พาหะนำโรค, ขนย้ายผลผลิตด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความสกปรก/บอบช้ำเสียหาย 

1.7 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือได้รับการอบรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกสุขลักษณะ 
และมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลที่เพียงพอ ผู้ที่สัมผัสกับผลผลิตโดยตรงต้องมีการดูแล
สุขลักษณะส่วนบุคคลและมีวิธีการป้องกัน และผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องได้รับการ
ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

1.8 จดบันทึกทุกขั้นตอน ต้องบันทึกข้อมูลการใช้สารเคมี ประวัติการฝึกอบรม ข้อมูลผู้รับซื้อผลผลิต การ
ปฏิบัติงานก่อนและหลังการเก็บเก่ียว และเก็บรักษาข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารสำคัญอย่างน้อย 2 ปี 
ของการผลิตติดต่อกัน และผลผลิตที่อยู่ระหว่างการเก็บรักษา ขนย้ายหรือบรรจุเพ่ือจำหน่ายต้องมีการระบุรุ่น
หรือรหัส 

มาตรฐานสินค้าเกษตร : ทุเรียน (มกษ. 3-2556) 4 ข้อ คือ 

2.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ใช้กับผลทุเรียน ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio spp. วงศ์ Bombacaceae (พันธุ์ที่ผลิต
เป็นการค้า เพ่ือนำมาบริโภคสด) 

2.2 ชั้นคุณภาพ ประกอบด้วย 1) ชั้นพิเศษ (Extra Class) มีคุณภาพที่ดีที่สุด, มีลักษณะหนามสมบูรณ์, 
จำนวนพูสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า 4 พู, ไม่มีตำหนิ และไม่มีความผิดปกติด้านรูปทรง 2) ชั้นหนึ่ง (Class I) มี
คุณภาพดี, จำนวนพูสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า 3 พู พูไม่สมบูรณ์อีก 2 พู และไม่ทำให้รูปทรงทุเรียนเสียไป 3) ชั้น
สอง (Class II) มีคุณภาพ, จำนวนพูสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า 2 พู พูไม่สมบูรณ์อีก 2 พู และไม่ทำให้รูปทรงทุเรียน
เสียไป 

หมายเหตุ : ชั้นหนึ่งและชั้นสอง มีตำหนิได้เล็กน้อย จากกระบวนการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว/การขนส่ง 
เช่น รอยแผลเป็น หนามช้ำ (รวมต้องไม่เกิน 10% ของพ้ืนที่ผิวทุเรียน) 



2.3 คุณภาพของทุเรียนที่ดี ต้องเป็นทุเรียนทั้งผลที่มีขั้วผล ตรงตามพันธุ์ สด สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอม
ที่มองเห็นได้ ไม่มีรอยแตกท่ีเปลือก ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของผลทุเรียน ไม่มีร่องรอย
ความเสียหาย เนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อทุเรียน ไม่มีความเสียหาย เนื่องจาก
อุณหภูมิต่ำหรือสูง และผลทุเรียนสุก ไม่มีความผิดปกติของเนื้อ ได้แก่ แกน เต่าเผา ไส้ซึม 

2.4 ขนาดผลทุเรียน : ขนาดผลที่เป็นพันธุ์ทางการค้าทั่วไป ควรมีน้ำหนักต่อผล ดังนี้ 1) พันธุ์ชะนี ไม่น้อยกว่า 
1.5 กิโลกรัม/ไม่มากกว่า 4.5 กิโลกรัม 2) พันธุ์หมอนทอง ไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลกรัม / ไม่มากกว่า 6 
กิโลกรัม 3) พันธุ์ก้านยาว ไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลกรัม / ไม่มากกว่า 4 กิโลกรัม 4) พันธุ์กระดุมทอง ไม่น้อยกว่า 
1.3 กิโลกรัม / ไม่มากกว่า 4 กิโลกรัม 5) พันธุ์นวลทองจันทร์ ไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลกรัม / ไม่มากกว่า 4.5 
กิโลกรัม 6) พันธุ์พวงมณี ไม่น้อยกว่า 1.0 กิโลกรัม 7) พันธุ์หลงลับเเล ไม่น้อยกว่า 1.0 กิโลกรัม และ 8) 
พันธุ์อ่ืนๆ ที่เป็นพันธุ์ทางการค้า ไม่น้อยกว่า 0.5 กิโลกรัม 

นอกจากข้อกำหนดข้างต้น การผลิตทุเรียนให้ถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีตรงตาม
มาตรฐานความต้องการของตลาด ชาวสวนจำเป็นจะต้องศึกษาหาข้อมูลและติดตามสถานการณ์ต่างๆ เพิ่มเติม
ด้วย โดยเฉพาะการส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งต้องมีการรับรองท้ังมาตรฐาน GAP และมาตรฐานโรงคัดบรรจุ
ผลไม้ GMP ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวิธดีูแลรักษาต้นไม้ผลใหผ่้านพ้น
ช่วงฤดูแลง้ 

 
นายอาชวช์ยัชาญ เลีย้งประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร เผยว่า ปี 2563 กรมอตุนุิยมวิทยา ไดค้าดการณล์กัษณะ

อากาศประเทศไทยจะเผชิญกบัฝนแลง้ตัง้แต่ชว่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถนุายน 2563 โดยปรมิาณฝนจะต ่ากวา่ค่าปกติ 

3-5% ดงันัน้ จงึขอความรว่มมือใหเ้กษตรกรและประชาชนเตรียมการรบัมือ และใชน้ า้อย่างประหยดัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์

สงูสดุ โดยขอใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรปรบัตวัตระหนกัถึงเรื่องการใชน้ า้อย่างประหยดั ไม่ปลกูพืชฤดแูลง้เกินแผนท่ีก าหนด พรอ้ม

ดแูลรกัษาความชืน้ในแปลงปลกูพืช สรา้งแหล่งน า้ในไรน่า หรือปรบัเปล่ียนกิจกรรมการเกษตร โดยใชแ้นวทางตามศาสตร์

พระราชาเพื่อการแกไ้ขปัญหาอยา่งยั่งยืน เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เป็นตน้ 

โดยเฉพาะขณะนีส้ภาพภมูิอากาศของประเทศไทยโดยทั่วไปรอ้นและแหง้แลง้ กรมส่งเสรมิการเกษตร รว่มกบักรมส่งเสรมิ

การปกครองส่วนทอ้งถิ่น ไดส้ ารวจและประเมินเบือ้งตน้ คาดว่าพืน้ท่ีไมผ้ลเส่ียงนอกเขตชลประทานมี 30 จงัหวดั 207 

อ าเภอ 1,068 ต าบล พืน้ท่ีรวมทัง้สิน้ 374,978 ไร ่ซึ่งตรงกบัฤดกูาลของผลไมภ้าคตะวนัออกและภาคเหนือ คือ ทเุรียน 

มงัคดุ เงาะ ลองกอง ลิน้จี่ ล าไย หากไมผ้ลไดร้บัน า้ไม่เพียงพอจะท าใหผ้ลผลิตมีขนาดเล็กคณุภาพต ่า ส่งผลกระทบต่อไม้

ผลทัง้ในแง่ของปรมิาณและคณุภาพของผลผลิต ดงันัน้ เกษตรกรจงึตอ้งมีการดแูลสวนไมผ้ลเป็นพิเศษ โดยในช่วงภยัแลง้

จ าเป็นตอ้งจดัการสวนของตนเองใหต้น้ไมอ้ยู่รอดผ่านพน้ชว่งวิกฤตนีไ้ปใหไ้ด ้เพราะตน้ไมผ้ลใชเ้วลานานหลายปีกวา่จะ

ออกดอก ตดิผล กรมส่งเสรมิการเกษตรจึงไดร้ณรงคป์ระชาสมัพนัธ ์“เกษตรรว่มใจรบัมือภยัแลง้ ปี 2563” สรา้งการรบัรู ้

ขอ้มลูข่าวสารใหแ้ก่เกษตรกรในทกุดา้นเพื่อเตรยีมรบัมือและดแูลผลผลิตช่วงภยัแลง้ โดยมีขอ้แนะน าการดแูลไม้ผล ดงันี ้

 

 

 



การใหน้ า้ควรค านงึถงึการใหน้ า้แบบประหยดัที่สดุ คือ ใหน้ า้ตน้ไมผ้ล ภายในบรเิวณรศัมีทรงพุ่มเทา่นัน้ อย่าใหน้ า้มากจน

ไหลแฉะไปทั่วสวน ควรใหน้ า้แบบระบบน า้หยดหรือหวัเหวีย่งขนาดเล็กจะช่วยประหยดัน า้ไดม้ากกว่าการใชส้ายยางรดน า้

ใหน้ า้ครัง้นอ้ยๆ แต่บ่อยครัง้ เพื่อลดการสญูเสียน า้เปล่ียนช่วงเวลาการใหน้ า้เป็นชว่งกลางคืน เพื่อช่วยใหพ้ืชลดการระเหย

น า้จากการถกูแดดเผา 

การใชว้สัดคุลมุดินโดยคลมุจากโคนตน้ไมผ้ลจนถึงแนวรศัมีทรงพุม่ วสัดทุี่ใช ้ไดแ้ก่ ใบไมแ้หง้ที่รว่งหล่นจากตน้ไมผ้ล 

ใบตองแหง้ ทางมะพรา้ว กาบมะพรา้ว หญา้แหง้ เป็นตน้ ซึง่วสัดคุลมุดินจะชว่ยชะลออตัราการระเหยของน า้จากผิวดินให้

ชา้ลง และวสัดเุหล่านีจ้ะค่อยๆ ผผุงัเป็นอินทรียวตัถ ุท าใหด้ินรว่นและมีการอุม้น า้ดีขึน้ กรณีตน้ไมเ้ล็กควรใชว้สัดชุ่วยใน

การพรางแสง เพื่อลดความเขม้แสง หากตน้ยงัเล็กจะตอ้งพรางแสงช่วยดว้ย 

การตดัแต่งกิ่งไมผ้ลที่เก็บเก่ียวในช่วงตน้ฤดแูลง้ หลงัการเก็บผลแลว้ ควรตดัแต่งกิ่งใหท้รงพุ่มโปรง่ เพื่อลดการระเหยน า้

ทางใบ และช่วยใหก้ารออกดอกติดผลในฤดตู่อไปเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัไมผ้ลบางชนิด เช่น ทเุรียน หากประสบ

ปัญหาการขาดแคลนน า้ในช่วงการติดผล อาจท าใหต้น้โทรมและถึงตายได ้หรือมงัคดุที่ตดิผลแลว้ หากขาดแคลนน า้ผลจะ

มีขนาดเล็ก กน้ผลจีบ คณุภาพไม่ดี จะตอ้งรีบท าการตดัทิง้ใหห้มด และหาน า้จากแหล่งอื่นมารดอย่างประหยดัที่สดุ 

การก าจดัวชัพชืควรก าจดัตัง้แตต่น้ฤดแูลง้ และใชเ้ศษวสัดทุี่แหง้แลว้มาคลมุโคนตน้ไมผ้ล แต่ในระยะที่ขาดแคลนน า้มากๆ 

ไม่ควรท าการก าจดัวชัพืชหรือไถพรวนดิน เพราะจะท าใหผิ้วดินแหง้เรว็มากขึน้อีก 

การจดัหาแหล่งน า้ควรปรบัปรุงบอ่น า้ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได ้และสบูน า้จากแหล่งน า้ใกลเ้คียงมาเก็บกกัไว ้ส าหรบัสวน

ผลไมท้ี่อยู่ใกลท้ะเล จ าเป็นตอ้งกกัน า้จดืไว ้เพื่อป้องกันน า้เค็มที่จะเขา้มาในสวน หมั่นตรวจสอบระบบส่งน า้ ควบคมุอยา่

ใหน้ า้รั่วไหล หากมีผกัตบชวา จอก แหน หรือสาหรา่ย อยู่ในทอ้งรอ่งสวนเป็นจ านวนมาก ควรน าขึน้มาคลมุบรเิวณโคน

ตน้ไมผ้ลเพื่อรกัษาความชืน้ได ้

ไม่ควรใสปุ๋ ยในชว่งแลง้หากน า้ไม่เพียงพอเพราะจะเป็นการไปกระตุน้การเจรญิเติบโต ใหแ้ตกใบออ่นในช่วงแลง้น า้นอ้ย จะ

ท าใหพ้ืชมีน า้ไม่พอใชม้ากขึน้ ส่งผลท าใหต้น้เหี่ยวเฉาและตายได ้

การท าแนวกนัไฟรอบสวนควรก าจดัวชัพืชภายในบรเิวณสวนไมผ้ลใหโ้ล่งเตียนทนัทีหลงัหมดสิน้ฤดฝูนเก็บเศษหญา้แหง้ 

กิ่งไมแ้หง้ และใบไมแ้หง้ ออกจากแปลงปลกูเอาไปคลมุดินรอบโคน ตดัใตบ้รเิวณทรงพุม่ไมผ้ล เพื่อป้องกนัไฟไหมส้วน 

เตรียมน า้ ทราย และอปุกรณด์บัไฟไวใ้หพ้รอ้ม และเก็บไวใ้นท่ีเฉพาะสามารถน ามาใชง้านไดท้นัที ฝึกซอ้มคนงานเพื่อการ

ดบัไฟไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากฤดแูลง้อากาศรอ้นจดัและมีใบไมแ้หง้มากมีโอกาสเป็นเชือ้เพลิงอย่างด ี

หากมีขอ้สงสยัสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ี่ ส านกังานเกษตรอ าเภอ ส านกังานเกษตรจงัหวดัในพืน้ท่ี 

 

 

 



 

เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “งานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว” 
ภายใต้โครงการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตพืชตระกูลถั่วเพ่ือความมั่นคงด้านอาหาร 

บริเวณแปลงปลูกถั่วเขียว บ้านหงษ์ทอง หมู่ที่ 6 ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 
นายสมยศ มโนวงศ์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายจิรประวัติณ์ ไทยประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานเปิด งานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว 
ภายใต้โครงการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร โดยมีส่วน
ราชการ เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร เกษตรตำบล ผู้นำท้องถิ่น 
เกษตรกร รวม 200 คน ร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง 

โดยมีนายเชิงชาย เรือนคำปา เกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร กล่าวรายงานว่า พืชตระกูลถั่ว เป็นพืชที่มี
ความสำคัญต่อระบบการปลูกพืช เนื่องจากเป็นพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย ช่วยตัดวงจรการระบาดของศัตรูพืช เพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน สามารถปลูกทดแทนข้าวนาปรัง เพื่อลดปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศ 

นอกจากนี้ พืชตระกูลถั่วยังเป็นพืชที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้บริโภคและเป็น
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆ ปัจจุบันผลผลิตพืชตระกูลถั่วมีไม่เพียงพอและมีแนวโน้มลดลงตามพ้ืนที่
การเพาะปลูก ทำให้สูญเสียเงินออกนอกประเทศปีละจำนวนมาก 

ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกษตรกรมีการเพาะปลูกพืชตระกูลถั่วลดลง เนื่องมาจากเกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี 
สำหรับใช้ในการเพาะปลูก รวมทั้งขาดการส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรให้เกิดความ
ตระหนักในการใช้เมล็ดพันธุ์ดี การใช้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพยังส่งผลให้พืชตระกูลถั่วมีการเจริญเติบโตไม่
สม่ำเสมอ ผลผลิตต่ำ และไม่มีคุณภาพ เกษตรกรจึงไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตในชั้นคุณภาพดีได้ 

การจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้
โครงการโครงการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความม่ันคงด้านอาหาร มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชตระกูล



ถั่วเพิ่มมากข้ึน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วแก่เกษตรกร ตลอดจนเพื่อเพ่ิมปริมาณผลผลิต
ภายในประเทศ ซึ่งมีสถานีถ่ายทอดความรู้รวม 4 สถานี ประกอบด้วย 

สถานีที่ 1 การจัดการดินเพ่ือปลูกพืชตระกูลถั่ว โดยสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 

สถานีที่ 2 การปลูกและการดูแลรักษาพืชตระกูลถั่ว โดยนายมนตรี อ่อนสิงห์ ปราชญ์เกษตรกรด้านการปลูก
พืชตระกูลถั่ว 

สถานีที่ 3 การป้องกันกำจัดโรคและแมลงในพืชตระกูลถั่ว โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
กำแพงเพชร 

และ สถานีที่ 4 การบริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
กำแพงเพชร 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ และการออกร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตการเกษตร เช่น ปุ๋ยอินทรีย์
เคมี เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและลดต้นทุนการปลูกพืช การสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตร ของหน่วยงาน
ภาคเอกชน เพ่ือให้เกษตรกรได้ศึกษาหาความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่ความยั่งยืน
ต่อไป/////สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าโหนด หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมอืง จังหวดัสงขลา ทุ่มแรง
ช่วยรัฐ ชุมชน ยามว่างทำการเกษตรปลูกละมุด (สวาเกาะยอ) สร้างรายได้หลักแสน
เลี้ยงครอบครัว 

 

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2563) ที่สวนละมุด (สวาเกาะยอ) ของนายไพฑูรย์ ทีปบวร ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าโหนด 
วัย 58 ปี หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งปลูกละมุดพันธุ์ไข่ห่าน จำนวน 40 ต้น ใน
พ้ืนที่ประมาณ 1 ไร่ ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลของละมุดที่ผลผลิตจะออกมากท่ีสุดระหว่างเดือนมกราคม ถึง
มีนาคมของทุกปี ผู้ใหญ่ไพฑูรย์ ทีปบวร และครอบครัวได้ช่วยกันเก็บผลผลิตละมุดเพ่ือส่งให้แม่ค้าและลูกค้า 
หลังมีออเดอร์สั่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก 

ผู้ใหญ่ไพฑูรย์ ทีปบวร เล่าว่า นอกจากจะทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านภาครัฐที่คอยช่วยเหลือทางราชการ และดูแล
ลูกบ้านของตนเองแล้ว ยามว่างยังเป็นเกษตรกรเนื่องจากมีความสนใจ และรักในอาชีพการเกษตร จึงทำอาชีพ
เสริมโดยปลูกละมุดพันธุ์ไข่ห่าน จำนวน 40 ต้น ในพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว เป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน ที่เลือกปลูกละมุดเนื่องจากพ้ืนที่ตำบลเกาะยอมีความเหมาะสมกับการปลูกละมุด 
ซึ่งมีการปลูกมานานแล้วกว่า 100 ปี รวมทั้งตำบลเกาะยอ สภาพพ้ืนที่เป็นเกาะมีทะเลล้อมรอบ มีช่วงน้ำจืด 
น้ำเค็ม และน้ำกร่อย (3 น้ำ) ละมุด หรือสวาเกาะยอ จึงมีรสชาติหอม หวาน กรอบ รสชาติต่างจากละมุดที่อ่ืน 

นอกจากนี้ ยังมีเนื้อละเอียด มีสีแดงเมื่อสุกเต็มที่ เป็นผลไม้ที่ปลูกง่าย โตเร็วให้ผลผลิตตลอดปี หลังจากผลิดอก 
4 เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้ ซึ่งผลผลิตละมุดจะออกมากท่ีสุดช่วงเดือน มกราคม ถึงมีนาคมของทุกปี สวน



ละมุดของผู้ใหญ่ไพฑูรย์ ทีปบวร มีอายุ 8 ปี เริ่มให้ผลผลิตหลังจากปลูกเพียง 2 ปี จะเก็บผลผลิตได้เฉลี่ย 
100 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี 

สำหรับการเก็บผลผลิตสวนละมุด จะเก็บในช่วงเช้า หลังจากเก็บผลผลิตจากต้น จะนำผลละมุดแช่ในน้ำสะอาด 
เพ่ือล้างยางที่ออกจากผลละมุด แล้วนำไปล้างด้วยเครื่องล้างที่ผลิตขึ้นมาเองอีกครั้งเพียง 5 นาที ก่อนที่จะ
นำมาผึ่งลม 40 นาที แล้วคัดคุณภาพส่งแม่ค้า ซึ่งละมุดที่คัดจะมี 4 เกรด แบ่งตามปริมาณผลละมุด 
ประกอบด้วย เกรดจัมโบ้ ขนาดน้ำหนักผล 5-7 ผลต่อ 1 กิโลกรัม ราคาจำหน่าย 50 บาท เบอร์ 1 ขนาดผล 
8-9 ผล ต่อ 1 กิโลกรัม ราคา 45 บาท เบอร์ 2 ขนาดผล 10-11 ผลต่อ 1 กิโลกรัม ราคา 40 บาท และ
เบอร์ 3 ขนาดผลเล็กสุด 12 ผลขึ้นไปต่อ 1 กิโลกรัม ราคา 35 บาท โดยจำหน่ายผลสดที่ยังไม่บ่มสุก แม่ค้า
จะมารับซื้อถึงบ้าน เพื่อนำไปบ่มขายผลสุกต่อไป ซึ่งจะใช้เวลาบ่มสุกเพียง 2 วันเท่านั้น 

ในแต่ละปีสวนละมุดของผู้ใหญ่ไพฑูรย์จะเก็บผลผลิตได้ประมาณ 4,000 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 40 
บาท มีรายได้กว่า 160,000 บาทต่อปี เป็นรายได้ที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดี และมีความตั้งใจว่า
จะทำให้สวนละมุดแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ละมุด (สวาเกาะยอ) แก่ชุมชนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


