
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันท่ี 9 มิ.ย. 2563 

  

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ส่งเสริม

การเกษตร 

เกษตรลำพูน พร้อมยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตร

สมัยใหม่ 

เว็บไซต์สำนักประชา 

สัมพันธ์ เขต 3 

เกษตรจังหวัดน่าน เย่ียมเยียนแปลงขยายพันธ์ุไผ่ เว็บไซต์ aec tv online 

เกษตรจังหวัดน่าน เย่ียมเยียนแปลงขยายพันธ์ุไผ่ เว็บไซต์สำนักข่าว  

ข่าวข้าราชการ 

เกษตรจังหวัดน่าน เย่ียมเยียนแปลงขยายพันธ์ุไผ่ เว็บไซต์ข่าวภูธร 

การป้องกัน

กำจัดศัตรูพืช 

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมหารือ

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง 

พร้อมเร่งสำนักงบประมาณตรวจเอกสารของเกษตรกรเพ่ือ

เร่งจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรท่ีประสบปัญหาโรคใบด่าง

มันสำปะหลัง 

เว็บไซต์สำนักข่าวกรม

ประชาสัมพันธ์ 



 
เกษตรลำพูน พร้อมยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ 

2 มิ.ย. 2563 

 เกษตรลำพูนร่วมประชุม “โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยง

ตลาด และโครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร” ผ่านระบบ Video 

Conference จากกรมส่งเสริมการเกษตร 

วันอังคารท่ี 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุม “โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วย

เกษตรสมันใหม่และเช่ือมโยงตลาด และ โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร” ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ผ่านระบบ Video Conference จากกรมส่งเสริม

การเกษตร เพ่ือรับทราบแนวทางการดำเนินงาน และการจัดทำโครงการดังกล่าว ภาพรวมเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา   

 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 

ผู้ส่ือข่าว : นันทพร ฝ้ันเครือ 053525565 

บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565 

แหล่งท่ีมา : สวท.ลำพูน 



 
เกษตรจังหวัดน่าน เย่ียมเยียนแปลงขยายพันธ์ุไผ่ 

8 มิ.ย. 2563 

 วันท่ี 8 มิถุนายน 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน เย่ียมเยียนแปลงขยายพันธ์ุไผ่ของนาย

ประเสริฐ แก้วอินัง บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ 5 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยได้แลกเปล่ียนความรู้

ในการขยายพันธ์ุไผ่และแนวทางในการส่งเสริมการปลูกไผ่เป็นไม้เศรษฐกิจแก้ปัญหาภูเขาหัวโล้นในพ้ืนท่ี

จังหวัดน่าน ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับไผ่ ซ่ึงแปลงขยายพันธ์ุไผ่ดังกล่าวมีแปลงท่ีปลูกไผ่

เพ่ือแสดงลักษณะประจำพันธ์ุและแปลงสำหรับตอนก่ิงไผ่เพ่ือขยายพันธ์ุจำนวน 100 กอ ท่ีสามารถผลิตก่ิงตอน

สำหรับทำกล้าพันธ์ุไผ่ได้ถึงจำนวน 5,000 กล้าต่อปี มีพันธ์ุไผ่เศรษฐกิจท่ีทำการขยายพันธ์ุจำหน่ายสู่ตลาดใน

ขณะน้ีได้แก่พันธ์ุไผ่ซางหม่น พันธ์ุรวกดำ พันธ์ุไผ่ยักษ์น่าน และพันธ์ุอ่ืนๆ/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคม

ส่ือมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน 



 
เกษตรจังหวัดน่าน เย่ียมเยียนแปลงขยายพันธ์ุไผ่ 

8 มิ.ย. 2563 

 วันท่ี 8 มิถุนายน 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน เย่ียมเยียนแปลงขยายพันธ์ุไผ่ของนาย

ประเสริฐ แก้วอินัง บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ 5 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยได้แลกเปล่ียนความรู้

ในการขยายพันธ์ุไผ่และแนวทางในการส่งเสริมการปลูกไผ่เป็นไม้เศรษฐกิจแก้ปัญหาภูเขาหัวโล้นในพ้ืนท่ี

จังหวัดน่าน ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับไผ่ ซ่ึงแปลงขยายพันธ์ุไผ่ดังกล่าวมีแปลงท่ีปลูกไผ่

เพ่ือแสดงลักษณะประจำพันธ์ุและแปลงสำหรับตอนก่ิงไผ่เพ่ือขยายพันธ์ุจำนวน 100 กอ ท่ีสามารถผลิตก่ิงตอน

สำหรับทำกล้าพันธ์ุไผ่ได้ถึงจำนวน 5,000 กล้าต่อปี มีพันธ์ุไผ่เศรษฐกิจท่ีทำการขยายพันธ์ุจำหน่ายสู่ตลาดใน

ขณะน้ีได้แก่พันธ์ุไผ่ซางหม่น พันธ์ุรวกดำ พันธ์ุไผ่ยักษ์น่าน และพันธ์ุอ่ืนๆ/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคม

ส่ือมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน 



 
เกษตรจังหวัดน่าน เย่ียมเยียนแปลงขยายพันธ์ุไผ่ 

9 มิ.ย. 2563 

 วันท่ี 8 มิถุนายน 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน เย่ียมเยียนแปลงขยายพันธ์ุไผ่ของนาย

ประเสริฐ แก้วอินัง บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ 5 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยได้แลกเปล่ียนความรู้

ในการขยายพันธ์ุไผ่และแนวทางในการส่งเสริมการปลูกไผ่เป็นไม้เศรษฐกิจแก้ปัญหาภูเขาหัวโล้นในพ้ืนท่ี

จังหวัดน่าน ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับไผ่ ซ่ึงแปลงขยายพันธ์ุไผ่ดังกล่าวมีแปลงท่ีปลูกไผ่

เพ่ือแสดงลักษณะประจำพันธ์ุและแปลงสำหรับตอนก่ิงไผ่เพ่ือขยายพันธ์ุจำนวน 100 กอ ท่ีสามารถผลิตก่ิงตอน

สำหรับทำกล้าพันธ์ุไผ่ได้ถึงจำนวน 5,000 กล้าต่อปี มีพันธ์ุไผ่เศรษฐกิจท่ีทำการขยายพันธ์ุจำหน่ายสู่ตลาดใน

ขณะน้ีได้แก่พันธ์ุไผ่ซางหม่น พันธ์ุรวกดำ พันธ์ุไผ่ยักษ์น่าน และพันธ์ุอ่ืนๆ 

 

บุญยงค์สดสอาด อุปนายกสมาคมส่ือมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน 



 
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมหารือคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง 

พร้อมเร่งสำนักงบประมาณตรวจเอกสารของเกษตรกรเพ่ือเร่งจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรท่ีประสบปัญหา

โรคใบด่างมันสำปะหลัง 

8 มิ.ย. 2563 

 วันน้ี (8 มิ.ย. 63) ท่ีห้องประชุม 4/1 ช้ัน 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ นาย

กังสดาล สวัสด์ิชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมัน

สำปะหลัง คร้ังท่ี 1/2563 โดยมีนายวราวุธ ชูธรรมธัช รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น

ประธาน พร้อมด้วยนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือร่วมหารือถึงสถานการณ์การ

ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง มีพ้ืนท่ีระบาดสะสม 102,235.25 ไร่ ใน 19 จังหวัด และมีพ้ืนท่ีระบาด

คงเหลือ 23,550.25 ไร่ ใน 9 จังหวัด 



สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในพ้ืนท่ี

ระบาด 45,400 ไร่ ใน 11 จังหวัด ดำเนินการกำจัดต้นมันสำปะหลังท่ีเป็นโรคแล้ว 24,472.50 ไร่ อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 1,816.25 ไร่ และขอคืนพ้ืนท่ีเน่ืองจากเกษตรกรเก็บเก่ียวและปลูกใหม่ จึงไม่รองบประมาณ

ทำลาย 535.75 ไร่ ในจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ โดยชดเชยรายได้ให้เกษตรกรพ้ืนท่ี

ระบาด 45,400 ไร่ จำนวน 1,952 ไร่ เหลือพ้ืนท่ีชดเชย 347 ไร่ 

ด้านเกษตรจังหวัดนครราชสีมาได้นำเสนอถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ได้แก่ การท่ี

เกษตรกรได้รับเงินชดเชยล่าช้า ส่งผลต่อความเช่ือม่ันของเกษตรกร การเคล่ือนย้ายท่อนพันธ์ุโดยไม่มีการ

ตรวจสอบอย่างเข้มข้น การจำกัดเงินชดเชยเฉพาะเกษตรกรท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ เป็นต้น และได้เสนอแนวทาง

เพ่ือให้การกำจัดมันใบด่างสำเร็จตามกรอบระยะเวลา 30 กันยายน 2563 โดยคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็น

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเร่งรัดให้สำนักงบประมาณเร่งตรวจเอกสารของเกษตรเพ่ือให้เกษตรกรได้รับเงิน

ชดเชยให้เร็วข้ึน 

 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 

ผู้ส่ือข่าว : รพีพรรณ วิเศษ 

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว 

แหล่งท่ีมา : สวท.นครราชสีมา 

 


