
 

สรุปขาวกรมสงเสริมการเกษตร ประจําวันท่ี 5 มิถุนายน 2563  
  
สวนกลาง 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

ไมผล 1.หนุนกลุมเกษตรกรขายสินคาเกษตร หนังสือพิมพเดลินิวส 
2.ปลื้ม!! สมาพันธทุเรียนภาคตะวันออก ชวยสมาชิกผลิต
ทุเรียนคุณภาพขายไดราคา 

สยามรัฐ 

ศัตรูพืช 3.เกษตรเขต5 เรงสรางการรับรูแนวทางการบริหารจัดการ
พาราควอตและคลอรไพริฟอส 

สิมิหลาไทม 

4.เกษตรเขต5 เรงสรางการรับรูแนวทางการบริหารจัดการ
พาราควอตและคลอรไพริฟอส 

สงขลาทูเดย 

สวนภูมิภาค 
ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

เกษตรอินทรีย 5.เกษตรนานเยี่ยมเยียนสวนสมหมรัก สํานักขาวขาวราชการ 
6.เกษตรนานเยี่ยมเยียนเกษตรกรผลิตสมและเงาะอินทรีย สํานักขาวขาวราชการ 

ไมผล 7.สวนทุเรียน อ.โพนสวรรค จ.นครพนม ปลูกไดจรงิ ตนโตด ี Youtube 
ศัตรูพืช 8.เกษตรจังหวัดคุมเขม!! เกษตรกรหามขนยายนําเขาทอนพันธุ

มันสําปะหลังนอกพ้ืนท่ีหวั่นเกิดโรคใบดางระบาด 
เว็บไซตนิตยสาร COP 
HERO Thailand 

9.ผูวาราชการ จ.นครราชสีมานํา ปชช.จิตอาสารวมกันทําลาย
ไรมันสําปะหลัง หยุดการแพรระบาดโรคใบดาง.. 

NNT 

10.เกษตรนครพนมคุมเขม!! เกษตรกรหามขนยายนําเขาทอน
พันธุมันสําปะหลังนอกพ้ืนท่ี 

77ขาวเด็ด 

11.เกษตรนครพนมคุมเขม!! หามขนยายนําเขาทอนพันธุมัน.. TalkNewsonline 
12.เตือนเกษตรกรระวังโรคใบดางระบาด คมชัดลึก 
13.แนะกําจัดโรคราน้ําคางขาวโพด หนังสือพิมพไทยรัฐ 

พืชผัก 14.เกษตรนาน รวมโครงการตํารวจพันธุดี บานนี้มีรัก  
ปลูกผักกินเอง 

AEC TV online 

 

************************ 





 

ป 63 ทุเรียนภาคตะวันออกขายไดราคา มีสมาพันธฯ สนับสนุนรวมคิด รวมผลิต รวมขาย ภายใตการสนับสนุนจากสวนงานภาครฐั ขยายผลวาง
แผนการผลิตป 64 แบบตลาดนํา ภายใตคุณภาพดีจากแปลงปลกูคุณภาพ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง เตรียม
หนุนเต็มพิกัด 
นายดํารงฤทธ์ิ หลอดคํา ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เปดเผยถึงความคืบหนาในการดําเนินงานของสมาพันธทุเรียนภาคตะวันออกภายหลังรวมการประชุมกับคณะกรรมการสมาพันธทุเรียนตะวันออกเก่ียว
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการผลิตทุเรียนป 2564 ณ สาํนักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 ตาํบลตะปอน อําเภอขลุง จังหวัดจนัทบุรี วา
สมาพันธทุเรยีนภาคตะวันออกไดจัดตั้งข้ึนเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ท่ีผานมา เปนการรวมตัวของสมาชิกผูท่ีปลูกทุเรียนในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกท้ังหมด 
เพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาในการผลิตทุเรยีนคณุภาพ และการทําการตลาดรวมกัน โดยมสีํานักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัด
ระยอง กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงในดานวิชาการดานการผลิตและการตลาด ตลอดถึงการประสานงานกับสวนงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
“เปนองคกรท่ีจะตองใหการสนับสนุนเพราะจะชวยใหเกษตรกรสามารถยืนหยดักับอาชีพของตัวเองได มีการทําการผลติท่ีถูกวิธี ลดตนทุนการผลิตตรง
ตามความตองการของตลาด มีรายไดสามารถเลีย้งตัวเองไดอยางมั่งคั่งและยังยืน โดยภาคราชการจะใหการสนับสนุนสงเสรมิการรวมกลุมและ
ขับเคลื่อนการผลติ ใหมีการบริหารจัดการผลิตทุเรียนออกมาอยางมคีุณภาพ ตลอดถึงแนวทางการกระจายผลผลิตไปยังตลาดตาง ๆ เชน ตลาด
ตางประเทศ โดยประสานงานกับทางสมาคมผูสงออก ตลอดถึงตลาดภายในประเทศ และตลาดทองถ่ินรวมไปถึงกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวเชิง
เกษตร เมื่อกําหนดแผนการผลติรวมกันแลว จึงกําหนดแนวทางการผลิตขยายสูเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกฯ วาแตละสวนจะผลิตออกมาเทาไหร ผลผลติ
ควรออกมาแบบมรีะยะกันอยางไร เพ่ือไมใหกระจุกตัว และมีคณุภาพท่ีดีตามท่ีแตละตลาดตองการ”นายดํารงฤทธ์ิ 
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง กลาวเพ่ิมเตมิดวยวา หากไมมีสมาพันธมาทําหนาท่ีเช่ือมโยงระหวางเกษตรกร
ผูปลูกทุเรียนเขาดวยกันก็จะเปนเรื่องของปจเจกบุคคลท่ีตางคนตางคิดตางคนตางทํา ท้ังการผลิตและการตลาดเปนการแขงกันเองของเกษตรกร ใน
ท่ีสุดก็จะตกเปนเบ้ียลางของพอคาคนกลาง เกิดความเหลื่อมล้ําทางการตลาดอยางไมเปนธรรม เมื่อชาวสวนทุเรียนมารวมกลุมกันก็จะไดรับการสงเสริม 
มีโอกาสและชองทางเขาถึงแหลงเงินทุนตลอดถึงปจจัยการผลิต ไดรบัการพัฒนา ตั้งแตการเพาะปลูก การบํารุงรักษา การดูแลผลผลิต การเก็บเก่ียว 
การขนสง และการตลาด รวมถึงการประชาสัมพันธ จะทําใหเกษตรกรไดรับประโยชนอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน โดยเฉพาะการเช่ือมโยงดานการตลาด
โดยสมาพันธฯ จะทําใหเกษตรกรสมาชิกสมาพันธมีความเสมอภาคในการรับประโยชนอยางเทาเทียมกัน 
ทางดานนายธีรภัทร อุนใจ นายกสมาพันธชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก กลาววา สมาพันธชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกป 2563 คอนขาง
โชคดีสมาชิกสมาพันธมรีายไดกันถวนหนา เน่ืองจากตลาดมีความตองการทุเรียนเปนจาํนวนมาก ท้ังตลาดภายในประเทศและตางประเทศ ทําใหมีราคา
สูงกวาป 2562 ประมาณ 20-30 % สําหรับฤดูการผลติป 2564 ทางสมาพันธจะระดมสมาชิกใหรวมกันผลติทุเรยีนคุณภาพใหมากข้ึนกวาเดิม ตรง
ตามความตองการของผูบรโิภคท้ังภายในและตางประเทศ 
“สมาพันธจะหาตลาดใหสมาชิกพรอมกําหนดวันตัดทุเรียนใหสมาชิกฯ ซึ่งจะนําวิธีการนับวันตั้งแตผลดิอกจนครบ 120 วันตามกําหนดตามมาตรฐาน 
ซึ่งจะไดทุเรียนท่ีมีคณุภาพ ไมมีปญหาทุเรยีนออน โดยทางสมาพันธจะรวมกับเจาหนาท่ีสวนราชการท่ีเก่ียวของลงพ้ืนท่ีตรวจเยีย่มแปลงเกษตรกรอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือรวมหารือและแนะนําแนวทางการแกไขปญหาหากเกิดข้ึน ท่ีสําคัญเพ่ือปองกันไมใหสมาชิกถูกเอาเปรียบในการขายผลผลติ ทางสมาพันธฯ 
จะชวยหาลงท่ีดีมคีุณภาพและรับผิดชอบ ไมเอาเปรยีบเกษตรกรและใหราคาดีใหกับสมาชิกดวย”นายธีรภัทร กลาว 
และเพ่ือประโยชนของชาวสวนทุเรียนทางสมาพันธฯ ขอเชิญชวนชาวสวนทุเรียนท่ัวประเทศมารวมเปนสมาชิกสมาพันธ โดยอยูภาคไหนก็สังกัด
สมาพันธภาคน้ันเพ่ือชวยกันขับเคลื่อนการผลิตทุเรียนคณุภาพและรวมกันแกปญหาเพ่ือใหทุเรียนไทยกาวไกลสูสากลอยางยั่งยืนตามเจตนารมยของ
สมาพันธท่ีตั้งไวตอไป 
 



 

เกษตรเขต 5 เรงประชาสัมพันธสรางการรับรูแนวทางการบริหารจัดการพาราควอต และคลอรไพริฟอส เมื่อประกาศเปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 
(วอ.4) 
ตามท่ีคณะกรรมการวัตถุอันตรายไดมมีติใหออกประกาศกําหนดวัตถุอันตราย พาราควอต และคลอรไพริฟอส เปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 
(วอ.4) ไดแก วัตถุอันตรายท่ีหามมิใหมีการผลติ การนําเขา การสงออก และการมไีวในครอบครองโดยกําหนดระยะเวลาใชบังคับตั้งแต
วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 ซึ่งจะมีผลใหหามผลิต หามนําเขา สงออก ครอบครอง ฝาฝนจําคุกไมเกิน 10 ป หรือปรับไมเกินหน่ึงลานบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ และเมื่อประกาศเปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 (วอ.4) ใบทะเบียนใบอนุญาตผลิต และใบอนุญาตครอบครอง ซึ่งเปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 จะสิ้นสุด
ทันที น้ัน 
นายสุพิท จิตรภักด ีผูอํานวยการสาํนักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา กลาววา ในพ้ืนท่ีท้ัง 14 จังหวัดภาคใต มีขอมูลเกษตรกรท่ีเคย
อบรมและผานการทดสอบความรูการใชสารเคมีกับกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 62,927 ราย ซึ่งมีโอกาสท่ีเกษตรกรกลุมน้ีจะมสีารเคมีดังกลาวไวใน
การครอบครองสงู ทางสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา เรงประชาสมัพันธสรางการรับรูแนวทางการบริหารจัดการพาราควอต
และคลอรไพริฟอส เมื่อประกาศเปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 (วอ.4) โดยขอใหเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรท้ัง 14 จังหวัดภาคใต ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสรางความรู
ความเขาใจใหกับเกษตรกร กลุมเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ ศูนยเรยีนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และศูนยปฏิบัติการ โดยเฉพาะประเดน็เก่ียวกับสิ่งท่ีเกษตรกรผูท่ีมีพาราควอตและคลอรไพริฟอส ไวในครอบครองจะตอง
ปฏิบัติตามคําสั่งของกรมวิชาการเกษตร ดังน้ี 1. ใหเกษตรกรสงมอบคืนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 (วอ.4)  ใหรานคาท่ีซื้อมาภายใน 90 วันนับตั้งแต
วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 หรือไมเกินวันท่ี 29 สิงหาคม 2563 2. รานคาสงคืนผูผลิตหรือผูนําเขา และแจงปรมิาณท่ีครอบครองท้ังท่ีรบัคืนจากเกษตรกร
และท่ีรานคาครอบครองอยูตอพนักงานเจาหนาท่ีกรมวิชาการเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน 120 วัน หรือไมเกินวันท่ี 28 กันยายน 2563 3. ผูผลติ
และผูนําเขาแจงปรมิาณท่ีตนครอบครองและท่ีรับคืนมาท้ังหมดตอพนักงานเจาหนาท่ีสํานักควบคมุพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร ภายใน 270 วัน หรือไมเกินวันท่ี 25 กุมภาพันธ2564 พรอมกําหนดแผนวัน วิธี และสถานท่ีในการทําลายใหพนักงานทราบ 
ท้ังน้ี ในเรื่องการชวยเหลือเกษตรกรเมื่อเลิกใชสารเคม ีทางสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา แนะนําใหเกษตรกรใชวิธีการปองกัน

กําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน การปลูกพืชคลุมดิน การปรับเปลีย่นระบบการปลูกพืช รวมท้ังการนําองคความรูภูมิปญญาวิธีการปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีได

จากการแลกเปลีย่นเรียนรู จากศูนยจัดการศตัรูพืชชุมชนในพ้ืนท่ีมาประยุกตใช และนอกจากน้ีสามารถศึกษาขอมูลวิชาการในการใชสารทดแทนหรือวิธีการ

อ่ืนท่ีเหมาะสมจากกรมวิชาการเกษตร เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหกับเกษตรกรในการควบคมุศัตรูพืชหลากหลายวิธี เพ่ือลดปริมาณการใชสารเคมีลง ทําใหผลผลิต

ทางการเกษตรมีความปลอดภยั สงผลดตีอสุขภาพของเกษตรกร ซึ่งเปนผูผลิต รวมถึงผูบริโภค สงผลกระทบทําใหสิ่งแวดลอมดีข้ึน 



 

เกษตรเขต 5 เรงประชาสัมพันธสรางการรับรูแนวทางการบริหารจัดการพาราควอต และคลอรไพริฟอส 
เมื่อประกาศเปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 (วอ.4) 
ตามท่ีคณะกรรมการวัตถุอันตรายไดมมีติใหออกประกาศกําหนดวัตถุอันตราย พาราควอต และคลอรไพริฟอส เปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 (วอ.4) ไดแก 
วัตถุอันตรายท่ีหามมิใหมีการผลิต การนําเขา การสงออก และการมีไวในครอบครองโดยกําหนดระยะเวลาใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 ซึ่ง
จะมีผลใหหามผลิต หามนําเขา สงออก ครอบครอง ฝาฝนจําคุกไมเกิน 10 ป หรือปรับไมเกินหน่ึงลานบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และเมื่อประกาศเปน
วัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 (วอ.4) ใบทะเบียน ใบอนุญาตผลติ และใบอนุญาตครอบครอง ซึ่งเปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 จะสิ้นสุดทันทีน้ัน 
นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา กลาววา ในพ้ืนท่ีท้ัง 14 จังหวัดภาคใต มขีอมูลเกษตรกร
ท่ีเคยอบรมและผานการทดสอบความรูการใชสารเคมีกับกรมสงเสรมิการเกษตร จํานวน 62,927 ราย ซึ่งมีโอกาสท่ีเกษตรกรกลุมน้ีจะมีสารเคมี
ดังกลาวไวในการครอบครองสูง 
ทางสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา เรงประชาสัมพันธสรางการรับรูแนวทางการบริหารจัดการพาราควอต และคลอรไพริ
ฟอส 
เมื่อประกาศเปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 (วอ.4) โดยขอใหเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรท้ัง 14 จังหวัดภาคใต ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสรางความรูความเขาใจใหกับ
เกษตรกร กลุมเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และศูนยปฏิบัติการ โดยเฉพาะประเดน็เก่ียวกับสิ่งท่ีเกษตรกรผูท่ีมีพาราควอตและคลอรไพริฟอส ไวในครอบครองจะตอง
ปฏิบัติตามคําสั่งของกรมวิชาการเกษตร ดังน้ี 

1. ใหเกษตรกรสงมอบคืนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 (วอ.4) ใหรานคาท่ีซื้อมาภายใน 90 วันนับตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 หรือไมเกินวันท่ี 29 
สิงหาคม 2563 

2. รานคาสงคืนผูผลิตหรือผูนําเขา และแจงปรมิาณท่ีครอบครองท้ังท่ีรบัคืนจากเกษตรกรและท่ีรานคาครอบครองอยูตอพนักงานเจาหนาท่ีกรม
วิชาการเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน 120 วัน หรือไมเกินวันท่ี 28 กันยายน 2563 

3. ผูผลิตและผูนําเขาแจงปรมิาณท่ีตนครอบครองและท่ีรับคืนมาท้ังหมดตอพนักงานเจาหนาท่ีสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร ภายใน 270 วัน หรือไมเกินวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564 พรอมกําหนดแผนวัน วิธี และสถานท่ีในการทําลายใหพนักงานทราบ 

ท้ังน้ี ในเรื่องการชวยเหลือเกษตรกรเมื่อเลิกใชสารเคมี ทางสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา แนะนําใหเกษตรกรใชวิธีการ
ปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน การปลูกพืชคลมุดิน การปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืช รวมท้ังการนําองคความรูภูมิปญญาวิธีการปองกันกําจัด
ศัตรูพืชท่ีไดจากการแลกเปลีย่นเรยีนรูจากศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนในพ้ืนท่ีมาประยุกตใช 
และนอกจากน้ีสามารถศึกษาขอมลูวิชาการในการใชสารทดแทนหรอืวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมจากกรมวิชาการเกษตร เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหกับเกษตรกรใน
การควบคุมศตัรูพืชหลากหลายวิธี เพ่ือลดปรมิาณการใชสารเคมลีง ทําใหผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัย สงผลดตีอสุขภาพของเกษตรกร ซึ่ง
เปนผูผลิต รวมถึงผูบริโภค สงผลกระทบทําใหสิ่งแวดลอมดีข้ึน 



 

 

 



 

วันท่ี 3 มิถุนายน 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนาน พรอมนายประพันธ จันทรผง เกษตรอําเภอทุงชาง และ

เจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอทุงชาง เยี่ยมเยียนสวนสมและเงาะอินทรีย ของนายพิชัย ตันชูชีพ ประธานศูนยเรียนรูการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) และกลุมเงาะแปลงใหญอําเภอทุงชาง จังหวัดนาน โดยเกษตรจังหวัดนานไดให

แนวทางในการผลิตผลผลิตปลอดภัยโดยการใชสารชีวภัณฑทดแทนการใชสารเคมีในการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 

การตัดแตงก่ิงไมผลตามหลักวิชาการเพ่ือทําคุณภาพผลผลิต ตลอดจนการนําเศษก่ิงใบท่ีตัดแตงมาเขาเครื่องยอยสลายแลว

นํามาคลมุดินเพ่ือเปนการบํารุงดินในสวนไมผล และจากน้ันไดสํารวจพ้ืนท่ีจุดกอสรางถังกักเก็บและกระจายนํ้าสูพ้ืนท่ีแปลง

ใหญเงาะและพ้ืนท่ีทําการเกษตรอ่ืน ๆ ซึ่งเปนจุดท่ีอยูหางจากลํานํ้านานประมาณ 200 เมตร และไดรวมแลกเปลี่ยนพูดคุย

แนวทางในการพัฒนาไมผลคณุภาพและการผลติผลผลิตปลอดภัยโดยการใชสารชีวภณัฑทดแทนการใชสารเคมีในการผลิตเพ่ือ

ทําผลผลติใหมีมาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัยตั้งแต GAP ไปจนถึงมาตรฐานอินทรยี เพ่ือยกระดับมาตรฐานคณุภาพผลผลติ 

ซึ่งจะทําใหสามารถจําหนายผลผลติไดในราคาท่ีสูง โดยในป พ.ศ. 2563 น้ีจะเนนการพัฒนาแหลงนํ้าในพ้ืนท่ีแปลงใหญเพ่ือให

มีแหลงนํ้าใชในการทําผลผลิตใหมคีุณภาพสามารถยกระดับมาตรฐานผลผลติได และการใชกลไกของ ศพก. ศูนยจัดการดินปุย

ชุมชน(ศดปช.) ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.) และแปลงใหญ ในการบริหารจัดการการผลติ การบํารงุรักษาดิน การจัดการ

โรคและแมลงศัตรูพืช ตลอดจนการผลิตผลผลิตโดยใชหลักการตลาดนําการผลิต ณ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ

สินคาเกษตร(ศพก.) หมู 7 ตําบลและ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน/ บุญยงค สอาด อุปนายกสมาคมสือ่มวลชนจังหวัดนาน 

รายงาน 



 



 
นครพนม เกษตรจังหวัดคุมเขม !! เกษตรกรหามขนยาย 
นําเขาทอนพนัธุมันสําปะหลังนอกพื้นที่ หวั่นเกิดโรคใบดางระบาด 
จากสถานการณการระบาดของโรคใบดางมนัสําปะหลงั เมื่อปลายปที่แลว จนสงผลใหผลผลิตมนัสําปะหลังของเกษตรกรในหลายพื้นทีต่อง
ไดรับผลกระทบ สําหรับโรคใบดางมันสําปะหลัง มสีาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Cassava mosaic virus ซึ่งเปนโรคที่มีความสําคัญ หากระบาด
รุนแรงอาจทําใหผลผลิตเสียหาย ซึ่งมันสาํปะหลังที่เปนโรค จะแสดงอาการใบดางเหลือง ใบเสยีรูปทรง ยอดที่แตกใหมจะแสดงใบดางอยาง
รุนแรง ลําตนแคระแกร็น ทั้งนี้ ความรุนแรงของโรคข้ึนอยูกับสายพันธุของไวรัสและพนัธุมนัสําปะหลังดวย นายรมไม นวลตา เกษตรจังหวัด
นครพนม เปดเผยวา โรคใบดางมันสําปะหลัง ถือเปนโรครายแรงที่สําคัญของมันสําปะหลัง ซึง่เกิดจากเชื้อไวรัส Sri Lankan cassava mosaic 
virus (SLCMV) โดยมีแมลงหวขีาวยาสบูเปนพาหะนําโรค สาํหรับแมลงหวี่ขาวมักจะอยูตามพชือาศัย เชน มนัสาํปะหลงั มันฝร่ัง กะเพรา 
โหระพา พืชตระกูลพริกมะเขือ และพืชตระกูลถ่ัว เปนตน และเชื้อไวรัส มักจะอาศัยตาม มันสําปะหลัง สบูดาํ ละหุง และยางพารา เมื่อโรคใบ
ดางมันสําปะหลังเกิดการระบาด จะทําใหมันสําปะหลังมีอาการใบดาง เหลือง ใบเสียรูปทรง และยอดที่แตกใหมจะแสดงอาการดางเหลือง ลํา
ตนแคระแกร็น และสาํหรับแนวทางในการแกไขปองกันการระบาดเกษตรกรสามารถทําไดงาย เชน หามนําเขาทอนพนัธุ หรือสวนขยายพนัธุ
จากตางประเทศ ควรที่จะตองใชทอนพันธุที่ปลอดโรค หมั่นสํารวจแปลงมันสําปะหลังอยางนอยสัปดาหละคร้ัง กําจัดแมลงหวีข่าวยาสบู 
หลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของพืชไวรัส และพชือาศัยของแมลงพาหะ ในบริเวณแปลงปลูกมันสําปะหลังและบริเวณใกลเคียง และหาก
เกษตรกรพบมันสําปะหลังแสดงอาการของโรคใบดางในพืน้ที่ ใหรีบแจงเจาหนาทีน่ักวิชาการเกษตรในพื้นที่ สํานักงานจังหวัดนครพนม และ
สํานักงานเกษตรอําเภอใกลบานทานทนัที นายรมไม นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เปดเผยเพิ่มเติมวา ในตอนนี้แมจะยังไมพบรายงานการ
ระบาดในพื้นที่เพาะปลูกมันสาํปะหลังในจงัหวัดนครพนม แตก็ตองเฝาติดตามและระมัดระวงัอยางตอเนื่อง และดาํเนินการตามมาตรการ
ปองกันตามที่กรมสงเสริมการเกษตรไดมีขอแนะนาํใหสํานักงานเกษตรจังหวัด อําเภอ ดําเนินการ และหากพบการระบาดใหดําเนินการทาํลาย
อยางถูกตอง ตามหลักวิชาการ ไดแก 1.วิธีฝงกลบ โดยฝงกลบตนมันสาํปะหลังที่เปนโรค และตนขางเคียงโดยรอบ ในหลุมที่ลกึไมนอยกวา 50 
ซม. ราดดวยสารกําจดัวัชพชื อะมีทรีน 80% WG ซัลเฟนทราโซน 48% SC ไดยูรอน 80% WP อยางใดอยางหนึ่งกอน 2.วิธีใสถุง/กระสอบ 
โดยนาํตนมนัสาํปะหลงัที่เปนโรคตัดเปนทอนใสถุง / กระสอบมดัปากใหแนนแลวนําไปตากแดดไมนอยกวา 7 วัน หรือจนกวาตนมันสาํปะหลัง
จะตาย 3.วิธีบดสบั โดยนําตนมนัสําปะหลังที่เปนโรคเขาเคร่ืองบดปนหรือเคร่ืองสับยอย โดยปพูลาสติกรองพื้นใหเศษตนที่ถูกทําลายอยูบน
พลาสติก แลวคลุมกองดวยพลาสติกตากแดดใหตนมันสําปะหลงัแหงตาย "ทั้งนี้ ขอย้ําใหเกษตรกรที่ปลูกมันสาํปะหลัง ไมใชทอนพันธุที่เปน
โรคเด็ดขาด หามการนําเขาและเคลื่อนยายทอนพนัธุมันสําปะหลังกอนไดรับอนญุาต เพื่อปองกันการระบาดของโรคใบดางในพืน้ที่จังหวัด
นครพนม ภาพ/ขาว : กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
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 วันน้ี (4 มิ.ย. 63) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผูวาราชการจังหวัดนครราชสมีา และผูอํานวยการศูนยอํานวยการจิตอาสา
พระราชทานจังหวัดนครราชสีมา นําประชาชนจิตอาสาจังหวัดนครราชสีมารวมกันทําลายแปลงมันสําปะหลังท่ีติดเช้ือโรคใบ
ดางมันสําปะหลัง ท่ีบานสระเพลง ตําบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือหยุดและควบคุมการแพรระบาดของโรคใบดางมัน
สําปะหลังไมใหขยายไปในวงกวาง 

            นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสมีา เปดเผยวา สถานการณการแพรระบาดของโรคใบดางมัน
สําปะหลังในจังหวัดนครราชสีมาซึง่พบการระบาดตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 63 ท่ีผานมาท้ังในลักษณะกระจายท้ังแปลง และการ
ระบาดเปนตน จํานวน 13 อําเภอ พ้ืนท่ีระบาดสะสม จํานวน 22,195.50 ไร เกษตรกรท่ีไดรับความ
เสียหาย จํานวน 1,377 ราย โดยไดดําเนินการทําลายไปแลว จํานวน 1,040.95 ไร และพ้ืนท่ีอยูระหวางดําเนินการ
ทําลาย 21,154.55 ไร สําหรับอําเภอสูงเนินพบการระบาดสะสม จํานวน 317 ไร เกษตรกรท่ีไดรับความ
เสียหาย จํานวน 24 ราย โดยไดดาํเนินการทําลายไปแลว จํานวน 173 ไร และมีพ้ืนท่ีอยูระหวางดําเนินการ 144 ไร 

            ท้ังน้ี การทําลายไรมันท่ีติดโรคใบดางมันสําปะหลังนอกจากอําเภอสูงเนินแลว ยังมีอําเภอท่ีเริ่มดําเนินการพรอมกัน
อีก 4 อําเภอ ไดแก อําเภอเสิงสาง บานบุง้ิว ตําบลสระตะเคียน จํานวน 22 ราย พ้ืนท่ี 201 ไร อําเภอครบุร ีตําบลบาน
ใหม จํานวน 42 ราย พ้ืนท่ี 325 ไร 3 อําเภอเมือง หมู 4 ตําบลหนองบัวศาลา จํานวน 5 ราย พ้ืนท่ี 42 ไร และอําเภอโชค
ชัย บานหนองสระธาร ตําบลดานเกวียน จํานวน 1 ราย พ้ืนท่ี 0.25 ไร 

 



 

นครพนม – เกษตรจังหวัดนครพนม คุมเขม !! หามขนยายนําเขาทอนพันธุมันสําปะหลังนอกพ้ืนท่ี หว่ันเกิดโรคใบดางระบาด 
จากสถานการณการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง เมื่อปลายปท่ีแลว จนสงผลใหผลผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรในหลายพ้ืนท่ีตองไดรับ
ผลกระทบ สําหรับโรคใบดางมันสาํปะหลัง มสีาเหตุเกิดจากเช้ือไวรสั Cassava mosaic virus ซึ่งเปนโรคท่ีมีความสําคญั หากระบาดรนุแรงอาจ
ทําใหผลผลิตเสยีหาย ซึ่งมันสําปะหลังท่ีเปนโรค จะแสดงอาการใบดางเหลือง ใบเสียรูปทรง ยอดท่ีแตกใหมจะแสดงใบดางอยางรุนแรง ลําตน
แคระแกร็น ท้ังน้ี ความรุนแรงของโรคข้ึนอยูกับสายพันธุของไวรัสและพันธุมันสําปะหลังดวย 
นายรมไม นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เปดเผยวา โรคใบดางมันสําปะหลัง ถือเปนโรครายแรงท่ีสําคัญของมันสําปะหลัง ซึ่งเกิดจากเช้ือไวรัส 
Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) โดยมีแมลงหวีขาวยาสูบเปนพาหะนําโรค สําหรับแมลงหว่ีขาวมักจะอยูตามพืชอาศัย เชน มัน
สําปะหลัง มันฝรั่ง กะเพรา โหระพา พืชตระกูลพริกมะเขือ และพืชตระกูลถ่ัว เปนตน และเช้ือไวรสั มักจะอาศัยตาม มันสําปะหลัง สบูดํา ละหุง 
และยางพารา เมื่อโรคใบดางมันสาํปะหลังเกิดการระบาด จะทําใหมันสําปะหลังมีอาการใบดาง เหลอืง ใบเสียรูปทรง และยอดท่ีแตกใหมจะ
แสดงอาการดางเหลือง ลําตนแคระแกร็น และสําหรับแนวทางในการแกไขปองกันการระบาดเกษตรกรสามารถทําไดงาย เชน หามนําเขาทอน
พันธุ หรือสวนขยายพันธุจากตางประเทศ ควรท่ีจะตองใชทอนพันธุท่ีปลอดโรค หมั่นสาํรวจแปลงมันสําปะหลังอยางนอยสัปดาหละครัง้ กําจัด
แมลงหว่ีขาวยาสูบ หลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของพืชไวรัส และพืชอาศัยของแมลงพาหะ ในบริเวณแปลงปลูกมันสําปะหลังและบริเวณใกลเคยีง 
และหากเกษตรกรพบมันสําปะหลงัแสดงอาการของโรคใบดางในพ้ืนท่ี ใหรีบแจงเจาหนาท่ีนักวิชาการเกษตรในพ้ืนท่ี สํานักงานจังหวัดนครพนม 
และสาํนักงานเกษตรอําเภอใกลบานทานทันที 
นายรมไม นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เปดเผยเพ่ิมเติมวา ในตอนน้ีแมจะยังไมพบรายงานการระบาดในพ้ืนท่ีเพาะปลูกมันสําปะหลังใน
จังหวัดนครพนม แตก็ตองเฝาติดตามและระมดัระวังอยางตอเน่ือง และดําเนินการตามมาตรการปองกันตามท่ีกรมสงเสริมการเกษตรไดมี
ขอแนะนําใหสํานักงานเกษตรจังหวัด อําเภอ ดําเนินการ และหากพบการระบาดใหดําเนินการทําลายอยางถูกตอง ตามหลักวิชาการ ไดแก 1.วิธี
ฝงกลบ โดยฝงกลบตนมันสําปะหลังท่ีเปนโรค และตนขางเคียงโดยรอบ ในหลุมท่ีลึกไมนอยกวา 50 ซม. ราดดวยสารกําจดัวัชพืช อะมีทรีน 
80% WG ซัลเฟนทราโซน 48% SC ไดยรูอน 80% WP อยางใดอยางหน่ึงกอน 2.วิธีใสถุง/กระสอบ โดยนําตนมันสําปะหลังท่ีเปนโรคตัดเปน
ทอนใสถุง / กระสอบมดัปากใหแนนแลวนําไปตากแดดไมนอยกวา 7 วัน หรือจนกวาตนมันสําปะหลงัจะตาย 3.วิธีบดสับ โดยนําตนมนั
สําปะหลังท่ีเปนโรคเขาเครื่องบดปนหรือเครื่องสบัยอย โดยปูพลาสตกิรองพ้ืนใหเศษตนท่ีถูกทําลายอยูบนพลาสติก แลวคลมุกองดวยพลาสติก
ตากแดดใหตนมันสาํปะหลังแหงตาย “ท้ังน้ี ขอย้ําใหเกษตรกรท่ีปลกูมันสําปะหลัง ไมใชทอนพันธุท่ีเปนโรคเด็ดขาด หามการนําเขาและ
เคลื่อนยายทอนพันธุมันสําปะหลังกอนไดรับอนุญาต เพ่ือปองกันการระบาดของโรคใบดางในพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนม 



 

วันท่ี 4 มิ.ย.63 นายรมไม นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เปดเผยวา โรคใบดางมันสําปะหลัง ถือเปนโรครายแรงท่ีสําคัญของ
มันสําปะหลัง ซึ่งเกิดจากเช้ือไวรสั Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) โดยมีแมลงหวีขาวยาสูบเปนพาหะนําโรค 
สําหรับแมลงหว่ีขาวมักจะอยูตามพืชอาศัย เชน มันสําปะหลัง มันฝรั่ง กะเพรา โหระพา พืชตระกูลพริกมะเขือ และพืชตระกูล
ถ่ัว เปนตน และเช้ือไวรัส มักจะอาศัยตาม มันสําปะหลัง สบูดํา ละหุง และยางพารา เมื่อโรคใบดางมนัสําปะหลัง 
เกิดการระบาด จะทําใหมันสําปะหลังมีอาการใบดาง เหลือง ใบเสียรูปทรง และยอดท่ีแตกใหมจะแสดงอาการดางเหลือง ลํา
ตนแคระแกร็น และสําหรับแนวทางในการแกไขปองกันการระบาดเกษตรกรสามารถทําไดงาย เชน หามนําเขาทอนพันธุ หรือ
สวนขยายพันธุจากตางประเทศ ควรท่ีจะตองใชทอนพันธุท่ีปลอดโรค หมั่นสํารวจแปลงมันสําปะหลังอยางนอยสัปดาหละครั้ง 
กําจัดแมลงหว่ีขาวยาสูบ หลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของพืชไวรัส และพืชอาศัยของแมลงพาหะ ในบรเิวณแปลงปลูกมัน
สําปะหลังและบริเวณใกลเคียง และหากเกษตรกรพบมันสําปะหลังแสดงอาการของโรคใบดางในพ้ืนท่ี ใหรีบแจงเจาหนาท่ี
นักวิชาการเกษตรในพ้ืนท่ี สํานักงานจังหวัดนครพนม และสาํนักงานเกษตรอําเภอใกลบานทานทันที จากสถานการณการ
ระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลงั เมื่อปลายปท่ีแลว จนสงผลใหผลผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรในหลายพ้ืนท่ีตองไดรับ
ผลกระทบ สําหรับโรคใบดางมันสาํปะหลัง มสีาเหตุเกิดจากเช้ือไวรสั Cassava mosaic virus ซึ่งเปนโรคท่ีมีความสําคญั หาก
ระบาดรุนแรงอาจทําใหผลผลติเสยีหาย ซึ่งมันสาํปะหลังท่ีเปนโรค จะแสดงอาการใบดางเหลือง ใบเสยีรูปทรง ยอดท่ีแตกใหม
จะแสดงใบดางอยางรุนแรง ลําตนแคระแกร็น ท้ังน้ี ความรุนแรงของโรคข้ึนอยูกับสายพันธุของไวรัสและพันธุมันสําปะหลังดวย 
นายรมไม นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เปดเผยเพ่ิมเติมวา ในตอนน้ีแมจะยังไมพบรายงานการระบาดในพ้ืนท่ีเพาะปลูกมัน
สําปะหลังในจังหวัดนครพนม แตก็ตองเฝาตดิตามและระมัดระวังอยางตอเน่ือง และดําเนินการตามมาตรการปองกันตามท่ี
กรมสงเสรมิการเกษตรไดมีขอแนะนําใหสํานักงานเกษตรจังหวัด อําเภอ ดําเนินการ และหากพบการระบาดใหดําเนินการ
ทําลายอยางถูกตอง ตามหลักวิชาการ ไดแก 1.วิธีฝงกลบ โดยฝงกลบตนมันสําปะหลังท่ีเปนโรค และตนขางเคียงโดยรอบ ใน
หลุมท่ีลึกไมนอยกวา 50 ซม. ราดดวยสารกําจดัวัชพืช อะมีทรีน 80% WG ซัลเฟนทราโซน 48% SC ไดยูรอน 80% WP 
อยางใดอยางหน่ึงกอน 2.วิธีใสถุง/กระสอบ โดยนําตนมันสําปะหลังท่ีเปนโรคตัดเปนทอนใสถุง / กระสอบมัดปากใหแนนแลว
นําไปตากแดดไมนอยกวา 7 วัน หรือจนกวาตนมันสําปะหลังจะตาย 3.วิธีบดสับ โดยนําตนมันสําปะหลังท่ีเปนโรคเขาเครื่อง
บดปนหรือเครื่องสับยอย โดยปูพลาสติกรองพ้ืนใหเศษตนท่ีถูกทําลายอยูบนพลาสติก แลวคลุมกองดวยพลาสติกตากแดดให
ตนมันสําปะหลังแหงตาย “ท้ังน้ี ขอย้ําใหเกษตรกรท่ีปลูกมันสําปะหลัง ไมใชทอนพันธุท่ีเปนโรคเด็ดขาด หามการนําเขาและ 
เคลื่อนยายทอนพันธุมันสําปะหลังกอนไดรับอนุญาต เพ่ือปองกันการระบาดของโรคใบดางในพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนม 



 

จากสถานการณการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง เมื่อปลายปท่ีแลว จนสงผลใหผลผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรใน
หลายพ้ืนท่ีตองไดรับผลกระทบ สาํหรับโรคใบดางมันสําปะหลัง มีสาเหตุเกิดจากเช้ือไวรัส Cassava mosaic virus ซึ่งเปนโรค
ท่ีมีความสําคัญ หากระบาดรุนแรงอาจทําใหผลผลิตเสียหาย ซึ่งมันสําปะหลังท่ีเปนโรค จะแสดงอาการใบดางเหลือง ใบเสีย
รูปทรง ยอดท่ีแตกใหมจะแสดงใบดางอยางรุนแรง ลําตนแคระแกรน็ ท้ังน้ี ความรุนแรงของโรคข้ึนอยูกับสายพันธุของไวรสั
และพันธุมันสําปะหลังดวย 
นายรมไม นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เปดเผยวา โรคใบดางมันสําปะหลัง ถือเปนโรครายแรงท่ีสําคัญของมันสําปะหลัง ซึ่ง
เกิดจากเช้ือไวรัส Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) โดยมีแมลงหวีขาวยาสูบเปนพาหะนําโรค สาํหรับแมลงหว่ี
ขาวมักจะอยูตามพืชอาศัย เชน มันสําปะหลัง มนัฝรั่ง กะเพรา โหระพา พืชตระกูลพริกมะเขือ และพืชตระกูลถ่ัว เปนตน และ
เช้ือไวรัส มักจะอาศัยตาม มันสําปะหลัง สบูดํา ละหุง และยางพารา เมื่อโรคใบดางมันสําปะหลังเกิดการระบาด จะทําใหมัน
สําปะหลังมีอาการใบดาง เหลือง ใบเสียรูปทรง และยอดท่ีแตกใหมจะแสดงอาการดางเหลือง ลําตนแคระแกร็น และสาํหรับ
แนวทางในการแกไขปองกันการระบาดเกษตรกรสามารถทําไดงาย เชน หามนําเขาทอนพันธุ หรือสวนขยายพันธุจาก
ตางประเทศ ควรท่ีจะตองใชทอนพันธุท่ีปลอดโรค หมั่นสํารวจแปลงมันสําปะหลังอยางนอยสัปดาหละครั้ง กําจัดแมลงหว่ีขาว
ยาสูบ หลีกเลีย่งการปลูกพืชอาศัยของพืชไวรัส และพืชอาศัยของแมลงพาหะ ในบริเวณแปลงปลูกมันสําปะหลังและบริเวณ
ใกลเคียง และหากเกษตรกรพบมนัสําปะหลังแสดงอาการของโรคใบดางในพ้ืนท่ี ใหรีบแจงเจาหนาท่ีนักวิชาการเกษตรในพ้ืนท่ี 
สํานักงานจังหวัดนครพนม และสาํนักงานเกษตรอําเภอใกลบานทานทันที 
นายรมไม นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เปดเผยเพ่ิมเติมวา ในตอนน้ีแมจะยังไมพบรายงานการระบาดในพ้ืนท่ีเพาะปลูกมัน
สําปะหลังในจังหวัดนครพนม แตก็ตองเฝาตดิตามและระมัดระวังอยางตอเน่ือง และดําเนินการตามมาตรการปองกันตามท่ี
กรมสงเสรมิการเกษตรไดมีขอแนะนําใหสํานักงานเกษตรจังหวัด อําเภอ ดําเนินการ และหากพบการระบาดใหดําเนินการ
ทําลายอยางถูกตอง ตามหลักวิชาการ ไดแก 1.วิธีฝงกลบ โดยฝงกลบตนมันสําปะหลังท่ีเปนโรค และตนขางเคียงโดยรอบ ใน
หลุมท่ีลึกไมนอยกวา 50 ซม. ราดดวยสารกําจดัวัชพืช อะมีทรีน 80% WG ซัลเฟนทราโซน 48% SC ไดยูรอน 80% WP 
อยางใดอยางหน่ึงกอน 2.วิธีใสถุง/กระสอบ โดยนําตนมันสําปะหลังท่ีเปนโรคตัดเปนทอนใสถุง / กระสอบมัดปากใหแนนแลว
นําไปตากแดดไมนอยกวา 7 วัน หรือจนกวาตนมันสําปะหลังจะตาย 3.วิธีบดสับ โดยนําตนมันสําปะหลังท่ีเปนโรคเขาเครื่อง
บดปนหรือเครื่องสับยอย โดยปูพลาสติกรองพ้ืนใหเศษตนท่ีถูกทําลายอยูบนพลาสติก แลวคลุมกองดวยพลาสติกตากแดดให
ตนมันสําปะหลังแหงตาย "ท้ังน้ี ขอย้ําใหเกษตรกรท่ีปลูกมันสําปะหลัง ไมใชทอนพันธุท่ีเปนโรคเด็ดขาด หามการนําเขาและ
เคลื่อนยายทอนพันธุมันสําปะหลังกอนไดรับอนุญาต เพ่ือปองกันการระบาดของโรคใบดางในพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนม 





 

วันท่ี 4 พฤษภาคม 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนาน รวมกับพันตํารวจเอก วิระศักดิ์ ฝอยทอง ผูกํากับการสถานี

ตํารวจภูธรภเูพียง ดําเนินโครงการตํารวจพันธุดี บานน้ีมีรัก ปลูกผักกินเอง ตามนโยบายท่ีสํานักงานตาํรวจภูธรภาค 5 ได

สนองพระราชดําริสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมอบหมายให

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงรายเริ่มดําเนินงานโครงการดังกลาวเปนแหงแรก ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2562 เพ่ือเปนตนแบบในการ

ขยายผล ซึ่งสถานีตํารวจภูธรภูเพียง อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ไดนําโครงการตํารวจพันธุดี บานน้ีมรีัก ปลูกผักกินเอง มา

ขยายผลดําเนินงานในพ้ืนท่ีสถานีตํารวจภูธรภเูพียง โดยมีกําลังพลขาราชการตํารวจและประชาชนในพ้ืนท่ีใกลเคียง ท่ีสนใจเขา

รวมโครงการ ซึ่งสํานักงานเกษตรจังหวัดนานไดใหการสนับสนุนวิทยากรในการใหความรูทางดานวิชาการ ในการผลิตพืชผัก

ปลอดภัย สนับสนุนเมล็ดพันธุพืช สารชีวภณัฑ ปุยหมัก ปุยอินทรียชีวภาพ เพ่ือใชในการผลิตพืช ซึ่งเกษตรจังหวัดนานได

กลาวถึงการดําเนินโครงการตํารวจพันธุดี บานน้ีมีรัก ปลูกผักกินเอง วาเปนการสงเสรมิใหกําลังพลขาราชการตํารวจ ไดใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน และเปนสวัสดิการใหกับครอบครัวตํารวจ สามารถสรางรายไดและลดรายจายภายในครัวเรือน มผีลผลติ

พืชผักเปนอาหารปลอดภยัท่ีใชสารชีวภัณฑ ทดแทนสารเคมีในกระบวนการปลูกพืช เพ่ือใหกําลังพล พ่ีนองขาราชการตํารวจ

จะไดไมเสี่ยงตอสารเคม ีจากพืชผักในแหลงผลติอ่ืน ทําใหกําลังพล พ่ีนองขาราชการตํารวจมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง มี

คุณภาพชีวิตท่ีด ีมีกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีตอไป/ บุญยงค สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนาน รายงาน 


