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(31 มกราคม 2563) ตามนโยบายตลาดนาํการเกษตรของรัฐบาลและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ไดสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ใหเกษตรกร
เกิดความรวมมือในการใชเทคโนโลยีและนวตักรรม เพื่อการผลิตและการตลาด โดยรวมมือในการพฒันาสินคาเกษตร ตัง้แตตนน้าํถึงปลายน้ํา โดย
ชวยเหลือ กลุมเกษตรกร ในการจดัหาแหลงจําหนายสินคาท่ีมีคณุภาพ มีความปลอดภัย เพื่อใหผูบริโภคในพืน้ท่ีเขาถึง สินคาเกษตร สินคาแปรรปู และ
สินคาหัตถกรรมท่ีมีความปลอดภัย 
ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาวภายหลงัเปน พยานในการ 
ลงนาม MOU ระหวาง กรมสงเสริมการเกษตร และ บริษัท เอก – ชัย ดีสทรบิวิช่ัน ซิสเทม จํากัด หรือ เทสโก โลตัส ในการพัฒนาและสงเสริมกลุมผูผลิต
สินคาเกษตร สูตลาดนําการเกษตร ณ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญผักปลอดภัย อําเภอเมืองลาํพูน จังหวดัลาํพูน วา จากนโยบายตลาดนําการผลิต เปน
นโยบายหลักท่ีไดขบัเคลื่อนมาตลอด เนนใหการเกษตรมีผลผลิตดี มีคณุภาพออกจําหนาย สําหรับการลงนามบนัทึกขอตกลงความรวมมือ เปนการบรูณา
การรวมกันระหวาง รัฐ และภาคเอกชน ท่ีมีเปาหมายเกษตรกรไดประโยชนสูงสุด สําหรับการ MOU คร้ังนี้เพื่อสงเสริมและสนบัสนนุการดาํเนนิงานในการ
พัฒนาเกษตรกร ภายใตกลุมผูผลติสินคาเกษตร มุงเนนใหเกษตรกรรวมกลุมดําเนนิการผลติ เกิดความรวมมือในการใชเทคโนโลยีและนวตักรรม เชน การ
ใชสารชีวภัณฑทดแทนการใชสารเคมี วทิยาการหลังการเก็บเก่ียวการบรรจุภัณฑ เปนตน เพื่อการผลิตสินคาเกษตรท่ีมคีณุภาพไดมาตรฐานและสามารถ
ตรวจสอบยอนกลับได รวมถึงความรวมมอืดานการตลาด ระหวางกลุมผูผลติสินคาเกษตร กับเทสโก โลตัส ใหเกษตรกรมีชองทางการจําหนายผลผลติ 
ตลอดจนสามารถวางแผนการซ้ือ – ขาย ผลผลติสินคาเกษตรตามความตองการของตลาด เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาผลผลติ ได 
นายเขมแขง็ ยุติธรรมดาํรง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เพิม่เตมิวา กรมสงเสริมการเกษตร ไดดําเนนิงานในระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
ตั้งแต ป 2559 ถึงปจจุบนั มีเกษตรกรเขารวมโครงการระบบสงเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ จํานวน 365,884 ครัวเรือน พืน้ท่ี 6,020,845.77 ไร 
จํานวนแปลงใหญ 6,534 แปลง สินคาเกษตรประมาณ 70 รายการ โดยมุงเนนการบริหารจัดการกลุม และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตรให
ไดคณุภาพตรงตามความตองการของตลาด มีการเช่ือมโยงกลุมผูผลิตกับตลาด ตามนโยบาย “การตลาดนาํการเกษตร” สําหรับกิจกรรมภายใตกรอบ
ความรวมมือ ปจจุบนัมีแปลงใหญผักท่ีดําเนนิการรวมกับเทสโก โลตัส จํานวน 4 แหง ซ่ึงครอบคลมุท้ัง 4 ภูมิภาค ไดแก 1. กลุมเกษตรกรทําสวนบาน
โนนเขวา อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน เริม่การรบัซ้ือผลผลิตเดือนมนีาคม 2561 สมาชิกเขารวม 170 ราย พืน้ท่ี 534 ไร ชนดิผัก 16 ชนดิ ปริมาณ
ผลผลติ 70 ตนั/เดือน มูลคาการซ้ือขายประมาณ 1,200,000 บาท/เดือน 2. กลุมแปลงใหญผักบางทาขาม หรือวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรทําสวน
ผสมผสานแบบย่ังยืนบางทาขาม อ.พนุพนิ จ.สุราษฏรธานี เร่ิมการรับซ้ือผลผลิตเดอืนสิงหาคม 2561 สมาชิกเขารวม 72 ราย พืน้ท่ี 628 ไร ชนิดผัก 12 
ชนิด ปริมาณผลผลติ 97 ตัน/เดือน 
มูลคาการซ้ือขายประมาณ 1,500,000 บาท/เดือน 3. กลุมวิสาหกิจชุมชนบานนาครูวมใจพัฒนา อ.ผักไห 
จ.พระนครศรีอยุธยา เริ่มการรบัซ้ือผลผลติเดือนกันยายน 2561 สมาชิกเขารวม 59 ราย พืน้ท่ี 288 ไร ชนดิผัก 17 ชนิด ปริมาณผลผลติ 72 ตัน/เดือน 
มูลคาการซ้ือขายประมาณ 850,000 บาท/เดือน 4. วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญผักปลอดภัย อ.เมืองลาํพนู จ.ลาํพนู เร่ิมการรับซ้ือผลผลติเดือนตุลาคม 
2562 สมาชิกเขารวม 42 ราย พืน้ท่ี 180 ไร ชนดิผัก 29 ชนิด ปริมาณผลผลติ 35 ตัน/เดือน มูลคาการซ้ือขาย 720,000 บาท/เดือน 
สําหรบัสมาชิกเกษตรกรทุกราย จะมีสวนรวมในการดําเนนิการ ตั้งแตการตกลงราคา การกําหนดชนิดและปริมาณผลผลติท่ีตกลงกับบริษทั รวมวางแผน
การผลิต และเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อใหไดแนวทาง วิธีการใหกลุมไดพฒันามากย่ิงขึ้นตอไป รวมท้ังการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ท่ีตองดาํเนนิการ
รวมกับบริษัท เทสโก โลตัส เขามามีสวนรวมในการรบัซ้ือผลผลิต มีการตกลงราคาในราคาท่ีเปนธรรม และ ใหความรูแกเกษตรกรดานการวางแผน 
ประเมินและวิเคราะหความเส่ียงในขัน้ตอนการผลติ เพื่อใหสอดคลองกับการตลาด นอกจากนี้ยังขยายการรบัซ้ือไปยังกลุมเกษตรกรในพืน้ท่ีใกลเคียง, 
ขยายกลุมสินคาในการรับซ้ือไปยังกลุมสินคาอ่ืน เชน ไมผล พฒันาเกษตรกรจากผูรวบรวมผลผลติ เปนผูคดับรรจุผลผลิต ในบรรจภัุณฑ, พัฒนาคณุภาพ
ผลผลติสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน. 



 



 



 



 



 
จังหวัดอุทัยธาน ีอธบิดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดงานวันเก็บเกีย่วถั่วเหลืองฝกสดแปลงใหญ หลังเกษตรกรอําเภอหนองฉาง รวมกลุมกันจนสราง
รายไดใหกับชุมชนเปนมูลคากวา 97 ลานบาทตอฤดูกาล 

 

ออกอากาศ : ขาวเชา ชอง NBT 

                     (30/01/63) 



 



 
จากสถานการณฝุนควันที่ประเทศไทยเผชิญอยู กรมสงเสริมการเกษตรจึงเรงสรางความรูความเขาใจเกีย่วกับการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร รวมถึง
สรางเครือขายเกษตรกรปลอดการเผา จดัใหมีการถายทอดความรูและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในชุมชนใหมีความรูพื้นฐานเพื่อหยุดเผา และนํา
เทคโนโลยีจัดการเศษวัสดุการเกษตรมาใชทดแทนการเผา เชน ใชเคร่ืองสับเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพื่อใชเปนวสัดุปกคลุมหนาดิน ทําปุย
หมักน้ําหมกัเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน การไถกลบตอซัง จัดเก็บเศษวัสดุฟางขาวมาเพาะเห็ดฟาง โดยใชกลไกของศูนยเครือขายศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เปนตนแบบและเคร่ืองขายเพื่อขยายผลสูการปฏบิัติใชอยางกวางขวางตอไป 
สําหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกลาสุดนางอุบล มากอง ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ พรอมดวยนางสาวนคร คมกลา นักวิชาการ
สงเสริมการเกษตรชํานาญการ นางสาวทิพยอุษา พิมนาค นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ นางสาวภรทิพย ทองตัน นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ 
และนางสาวผกาพันธุ ละมยั นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สํานกังานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กรมสงเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดลงพื้นที่ติดตามการดําเนินกิจกรรมในโครงการสงเสริมโครงการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ป 2563 ณ 
แปลงเกษตร นางเพ็ญรุง กร่ิมใจ หมูที่ 7 ตําบลดงละคร อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
นางอุบล มากอง ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ เปดเผยวา การจดักิจกรรมในคร้ังนี้มีเปาหมายเพื่อถายทอดความรูตลอดถึงพัฒนา
ศักยภาพและสรางเกษตรกร-ชุมชนตนแบบขับเคล่ือนการแกปญหาการเผาใหเปนรูปธรรม โดยมีสํานกังานเกษตรจังหวดั สํานักงานเกษตรอาํเภอ 
หนวยงานภาคี ทั้งรัฐและเอกชน รวมกนัถายทอดองคความรูและสาธิตการจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตรใหเกิดประโยชนและสรางมูลคาเพิ่ม
โดยใชกลไกศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เปนจดุเรียนรูขยายผลไปพื้นที่อื่น พรอมทั้งขยายเครือขายเกษตรกร
ตนแบบปลอดการเผาออกไปอยางตอเนือ่ง 
สําหรับพื้นที่ตําบลดงละคร อาํเภอเมือง จังหวัดนครนายก ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทํานาโดยปลูกขาวพันธุเหลืองทองซ่ึงเปนขาวน้ําลึก 
พรอมทั้งทําสวนและเล้ียงสัตว มีการใชแรงงานจากสัตวในการทําการเกษตร มกีารรวมกลุมศูนยขาวชุมชน วิสาหกจิชมุชน และกลุมแปลงใหญขาว 
ซ่ึงที่ผานมาเกษตรกรมักจะพบปญหาจากการเผาวัสดุเหลือใชจากการเกษตรทําใหสภาพดินเส่ือมโทรมสูญเสียธาตุอาหารในดินรวมทั้งระบบนิเวศใน
พื้นที่เปล่ียนไป 
ไมเอื้อตอการทําการเกษตร กอนทําการผลิตในแตละรอบการผลิตตองปรับปรุงบํารุงดินดวยสารคมีทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 
จากปญหาดังกลาวสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดจัดถายทอดความรูเพื่อลดการเผาวัสดุ
ทางการเกษตรขึ้นในหลายประเด็น เพื่อใหเกษตรกรนําไปประประยุกตใชในกิจกรรมของตนเองตามความเหมาะสมตอไป เชน การทําฟางหมักเพือ่
เปนอาหารเล้ียงปลา โดยประมงจังหวัดนครนายก การใชนวัตกรรมทางเลือกดานการเกษตร (การอัดฟางทําฟางกอน และการไถกลบตอซัง) โดย 
บริษัทคูโบตา นครนายก ตามดวยการใชประโยชนจากฟางขาว โดย วิทยากรเกษตรกรผูนํา เร่ืองการทาํเห็ดตะกรา และการทํากระถางตนไมจาก
เศษวัสดุทางการเกษตรในรูปแบบตางๆ 
“การถายทอดและกิจกรรมที่จัดขึ้นในคร้ังนี้จะมุงเนนใหเกษตรกรใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพื่อลดตนทุนและเพิ่มมูลคาจากวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรใหมากขึ้น โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน ซ่ึงจะกอใหเกิดความสามัคคีในชุมชน และสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชกับวัสดุการเกษตรเหลือใชในไรนาเพื่อรักษาส่ิงแวดลอม สรางสมดุลระบบนิเวศในชุมชนเพื่อประโยชนในการทําการผลิตรวมกัน และ
สังคมโดยภาครวมจะไดรับผลกระทบจากปญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุเหลือใชจากทางการเกษตรลดลงอยางตอเนื่อง จนหมดไปใน
ที่สุด”  นางอุบล กลาวทิ้งทาย 



ผูสื่อขาวรายงานวา ในระยะที่กําลังเขาฤดูรอน เร่ิมพบการทําลายของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล แตไมถึงกับระบาดสรางความเสียหายกับผลผลิต โดยเฉพาะภาค

กลางและภาคเหนือตอนลาง ปจจัยที่มีผลตอการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลคือ สภาพอากาศรอน อุณหภูมิสูงนาขาวมีน้ําขังตลอดเวลา ทําใหเพลี้ยกระโดด

สีน้ําตาลเพ่ิมจํานวนไดมาก และการปลูกขาวหนาแนน ใชปุยไนโตรเจนอัตราสูง ใชพันธุขาวไมตานทาน และใชสารเคมีมากเกินจําเปน ทําใหศัตรูธรรมชาติของ

เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลหายไป ดังนั้น เมื่อขาวเร่ิมแตกกอ เกษตรกรตองตรวจแปลงนาโดยสังเกตที่โคนกอขาวที่มีระดับน้ําขัง จะพบเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ใช

ปากเจาะดูดกินน้ําเลี้ยงตนขาว 

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรแนะนําวิธีใหเกษตรกรเฝาระวัง หมั่นเดินสํารวจแปลงนา หากพบเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลไมเกิน 5 ตัวตอ

จุด เกษตรกรไมตองกังวล ไมใสปุยไนโตรเจนอัตราสูง และรักษาศัตรูธรรมชาติในแปลงเพราะจะชวยควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลได แตถาพบวาแตละจดุมี

มากกวา10 ตัว ขึ้นไป ใหใชกับดักแสงไฟลอเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลตัวเต็มวัยมาทําลายกอนที่จะวางไข หรือใชวิธีไขน้ําออกจากแปลงนาหรือใชเชื้อราบิวเวอเรีย 

หรือสารสกัดสะเดาพน เมื่อฉีดพนเชื้อราบิวเวอเรียแนะนําใหพนชวงเย็นแดดไมแรง สปอรจะงอกและเสนใยเจริญเติบโตในตัวเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ทําใหเปน

โรคตาย สวนการใชสารสกัดสะเดายับย้ังการลอกคราบและการวางไขของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลได 

 
ผูสื่อขาวรายงานวา นายอนันต ตั่นฉวน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ พรอมดวยเจาหนาที่กลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ และ สมาชิก

แปลงใหญขาวโพดเล้ียงสัตวตําบลหวยสะแก ดําเนินการปลอยแมลงหางหนีบเพ่ือควบคุมหนอนกระทูขาวโพดลายจุด ในพ้ืนที่แปลงใหญขาวโพดเล้ียง

สัตว ตําบลหวยสะแก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ เพ่ือใหความรูเรื่องการผลิตหรือการเพาะพันธุของแมลงหางหนีบ พรอมสาธิตวิธีปลอย

แมลงหางหนีบ ลงแปลงปลูกขาวโพดชวยกําจัดหนอนกระทูขาวโพดลายจุดดวยศตัรธูรรมชาติ โดยไมใชสารเคมี 
นายอนันต กลาววา การระบาดของหนอนกระทูขาวโพดลายจุด เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวงปที่ผานมา กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ 
ไดดําเนินการตามมาตรการตาง ๆ เพื่อควบคุมหนอนกระทูขาวโพดลายจุด ทั้งการแจงเตือนเกษตรกร และ ใหความรูในการปองกันกาํจัดตามคําแนะนําของกรม
วิชาการเกษตร พรอมสนับสนุนแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมหนอนกระทูขาวโพดลายจุด จนสามารถควบคุมการระบาดไดในระดับหนึ่ง แตยังไมสามารถหยุดยั้ง
การทําลายของหนอนกระทูขาวโพดลายจุดได 
“แมลงหางหนีบ เปนกลุมแมลงที่ทําหนาที่ในการยอยสลายเศษซากพืช จึงมักพบแมลงหางหนีบอยูในที่ชื้น มืด และคอนขางอับ ตามแปลงพืชไรชนิดตางๆ เชน ไร
ขาวโพด ไรออย โดยปกติแมลงหางหนีบจะออกหากินเฉพาะกลางคืน สามารถเคล่ือนไหวไดอยางรวดเร็ว และหากัดกินไขตัวหนอน และตัวออนของสัตวตางๆ ที่มี
ขนาดเล็ก มีความสามารถในการเสาะหาเหยื่อตามซอกมุมไดดี ซ่ึงการทําลายเหยื่อที่เปนหนอนในไรขาวโพด จะใชแพนหางที่มีลักษณะคลายคีมหนีบลําตัวเหยือ่แลว
กินเปนอาหาร แตถาเปนเพล้ียออนจะกดักินโดยตรง โดยแมลงหางหนีบ 1 ตัว จะสามารถกินเหยื่อไดประมาณ 20-30 ตัวตอวัน หากแมลงหางหนีบอิ่มแลว และ
ยังเจอตัวหนอนจะใชแพนหางหนีบจนกระทั่งตัวหนอนตาย และจากไปโดยไมกนิ และจะหนีบตอไปเร่ือยๆ เมื่อเจอหนอนตามไรขาวโพด 
ดังนั้น กองสงเสริมการอารักขาพืชและจดัการดินปุย กรมสงเสริมการเกษตร จึงใหจังหวัดเพชรบูรณ ดําเนินการโครงการสงเสริมการควบคุมหนอนกระทูขาวโพดลาย
จุด โดยชวีวธิีซ่ึงเปนวิธีการจัดการศัตรูพชืตอส่ิงแวดลอมและนําไปสูความยั่งยืน นายอนันต กลาว 



 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตรจังหว ัดนาน เย ี่ยมเยอ ื นกล ุมเกษตรกรร ุนใหม Young Smart Farmer(YSF) ผล ิตพืชผ ักอินทร ีย 

ว ันที่ 1 กุมภาพันธ 2563 เวลา 15.30 น. นายเศรณ ี อนิลบล เกษตรจังหว ัดนาน พรอมหว ั หนากล ุม/ฝาย ส ํานักงานเกษตรจังหว ัดนาน และ เจ

าหนาที่ส ํานักงานเกษตรอาํเภอเวย ี งสา เย ี่ยมเย ือนกล ุมเกษตรกรร ุนใหม Young Smart Farmer(YSF) ที่ผล ิตพืชผ ักอินทร ีย บ านอาย ต ําบลอาย 

นาไลย อําเภอเวย ี งสา จังหว ัดนาน แปลงของนางสาวพิมพร กําจัด โดยเกษตรจง ั หว ัดนานไดให กําล ังใจและใหแ นวทางในการพฒันาเกษตรกรร ุน 

ใหมกล ุมนี้ โดยการสงเสร ิมให ทําการผลต ิ เมล ็ดพันธ ุพืชผ ักอินทร ียไวใชเองเพือ่ความมั่นคงทางดานเมล ็ดพันธ ุ สงเสร ิมใหมีการปร ับเปล ี่ยนการปล ูก 

พืชในพื้นทีห่ล ังนาจากขาวโพดเล ี้ยงส ัตว มาเปนพืชที่มีมลูคาสูง เชน ขา วโพดทานฝกสดพนัธ ุราชินีทับทมิสยาม และพืชผักที่มีมูลคาสูง อาทพิืชผัก 

ตระกลูสล ัด ตลอดจนการจัดต ั้งให เปนศ ูนยเร ียนร ูการผล ิตพืชอินทร ีย และศ ูนยผ ล ิตเมล ็ดพันธ ุผ ักอินทร ียตอไปบุญยงค สดสอาด อุปนายกสมาคม 

ส่ือมวลชนจังหว ัดนาน รายงาน ###ดาวใตนิวสออนไลน 098-9515199 



 



 

 

 

 



 
 

 
 


