
 

สรุปขาวกรมสงเสริมการเกษตร ประจําวันท่ี 17 มิถุนายน 2563  
  
สวนกลาง 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

ไมผล 1.กรมสงเสริมการเกษตร สรางอัตลักษณผลไมประจําถ่ิน 
เพ่ิมมูลคาสรางรายได 

Line Today 

2.หนุนสรางอัตลักษณผลไม ชวยเพ่ิมมูลคา หนังสือพิมพเดลินิวส 
ตลาดนําการเกษตร 3.แมคโครรวมโครงการตลาดนําการเกษตร หนังสือพิมพผูจัดการ

รายวนั 360 องศา 
4.แมคโครจับมือกรมสงเสริมการเกษตร รับซ้ือสินคาเกษตร
คุณภาพ จากเกษตรกรแปลงใหญ กูวิกฤตโควิด-19 

สยามรัฐ 

5.แมคโครจับมือกรมสงเสริมการเกษตร รับซ้ือสินคาเกษตร
คุณภาพ จากเกษตรกรแปลงใหญ กูวิกฤตโควิด-19 

FarmChannel 

6.ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือพัฒนาและสงเสริม
กลุมผูผลิตสินคาเกษตรสูตลาดนําการเกษตร 

หนังสือพิมพเดลินิวส 

เตือนภัยศัตรูผลผลิต 7.เกษตรฯ คุมเขมปราบใบดางมันสําปะหลังกอนเขาฤดู
ปลูก เตือนเกษตรกรอยาหลงเชื่อทอนพันธุไมรูแหลงปลูก 
พรอมแนะพันธุทนตอโรค และวิธีขยายพันธุแบบเรงรัด 

FarmChannel 

8.กรมสงเสริมการเกษตร เดินหนาเตรียมความพรอมทหาร
กองประจําการสูการเปนทายาทเกษตรกรรุนใหม ปท่ี 2 

FarmChannel 

สวนภูมิภาค 
ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

แปลงใหญ 9.เกษตรนานพบปะเกษตรกรแปลงใหญขาว AEC TV online 
เกษตรกรดีเดน 10.เกษตรกรดีเดนสาขาไรนาสวนผสม ปลูกผักกูดสราง

รายได จ.กําแพงเพชร 
ThaiPBS 

Field day 11.เกษตรแพรใหความรูการเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูกเกษตร
ปลอดการเผาขาวโพดเลี้ยงสัตวและการปองกันกําจัดศัตรูพืช 

TalkNews 

T&V system 12.เดินหนาเต็มสูบ เกษตรแพร นิเทศงาน ติดตาม 
แนะนํา เกษตรกรหนองมวงไขภายใตสถานการณการแพร
ระบาดของโรค Covid-19 

TalkNews 
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) โดย มร.ริคารโด เบารอตโต ประธานเจาหนาที่บริหาร-หนวยธุรกิจ

แม็คโครประเทศไทย รวมกับ กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย นายเขมแข็ง 

ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือพัฒนาและสงเสริมกลุม

ผูผลิตสินคาเกษตรสู “ตลาดนําการเกษตร” ในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรแปลงใหญ กูวิกฤตโควิด-

19 พรอมวางแผนรวมกันพัฒนาสินคาเกษตรและสงเสริมการตลาดอยางย่ังยืนใหเกษตรกร โดยไดรับ

เกียรติจาก นายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานในพิธี และ นาง

สุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร-กลุมธุรกิจสยามแม็คโคร รวมเปนสักขีพยาน ณ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ 



 





 

เกษตรฯ คมุเขมปราบใบดางมันสาํปะหลังกอนเขาฤดูปลูก เตือนเกษตรกรอยาหลงเช่ือทอนพันธุไมรูแหลงปลูก พรอมแนะใชพันธุท่ีทนตอโรค คูกับเทคนิค
ขยายพันธุแบบเรงรดั 

กรมสงเสรมิการเกษตรสั่งการเจาหนาท่ีคุมเขมปราบโรคใบดางมันสาํปะหลังกอนเขาสูฤดูปลูก พรอมใหลงพ้ืนท่ีย้ําเกษตรกร ไมใชทอนพันธุ ท่ีเปนโรคซ้ํา 
เด็ดขาด เฝาระวัง และ หมั่นสํารวจแปลงอยูเสมอ พรอมแนะนําใหเกษตรกรใชพันธุท่ีทนตอโรค เชน เกษตรศาสตร 50 ควบคูกับการใชเทคนิคขยายพันธุ
แบบเรงรัด X20 

เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวภายหลังลงพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง เพ่ือติดตามสถานการณโรคใบดาง
มันสําปะหลัง และติดตามการขับเคลื่อนงานนโยบายอ่ืนๆ วาการขับเคลื่อนการปราบใบดางมันสําปะหลัง วางไว 4 แนวทาง สํารวจ ช้ีเปา ทําลาย และ
ชดเชย ซึ่งจะตองทํา โดยรัดกุม 

พรอมท้ังปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอยางเครงครัด และการทําลาย จะตองถูกตอง ตามหลักวิชาการ ไดแก 

1. วิธีฝงกลบ โดยฝงกลบตนมันสาํปะหลังท่ีเปนโรค และตนขางเคยีงโดยรอบ ในหลมุท่ีลึกไมนอยกวา 50 ซม. ราดดวยสารกําจดัวัชพืช อะมีทรีน 80% 
WG ซัลเฟนทราโซน 48% SC ไดยูรอน 80% WP อยางใดอยางหน่ึงกอน 

2. วิธีใสถุง/กระสอบ โดยนําตนมนัสําปะหลังท่ีเปนโรคตัดเปนทอนใสถุง / กระสอบมัดปากใหแนนแลวนําไปตากแดดไมนอยกวา 7 วัน หรือจนกวาตนมัน
สําปะหลังจะตาย 

3.วิธีบดสับ โดยนําตนมันสําปะหลังท่ีเปนโรคเขาเครื่องบดปนหรือเครื่องสับยอย โดยปูพลาสติกรองพ้ืนใหเศษตนท่ีถูกทําลายอยูบนพลาสติก แลวคลุมกอง
ดวยพลาสติกตากแดดใหตนมันสาํปะหลังแหงตาย 

ปจจุบัน สามารถทําลายพ้ืนท่ีท่ีพบการระบาดไดกวา 24,700 ไร (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิ.ย. 63) ใน 7 จังหวัด ไดแก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครราชสมีา 
บุรีรัมย สระแกว สุรินทร อุบลราชธานี พรอมยังคุมเขมอีก 53 จังหวัด ท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมันสาํปะหลัง 

รองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาวเพ่ิมเติมวา กรมสงเสรมิการเกษตร ยังแนะใหเกษตรกรใชพันธุท่ีทนตอโรค เชน เกษตรศาสตร 50 ควบคูกับการใช
เทคนิคการขยายพันธุมันสําปะหลงัแบบเรงรัด (X20) พรอม เผย 8 ข้ันตอน ใหเกษตรกรสามารถใชเทคนิคขยายพันธุมันสําปะหลังปลอดโรค แบบเรงรัด 
x20 ไดแก 

ข้ันตอนท่ี 1 คัดเลือกมันสําปะหลงั พันธุท่ีทนตอโรคใบดาง เชน KU 50 

ข้ันตอนท่ี 2 ใชเลื่อย หรือ มีดคมๆ ตัดใหเปนทอนๆ โดยตองไมใหตาฉีก แตละทอน 6-8 ซม. หรือ มตีาอยางนอย 2-3 ตา 

ข้ันตอนท่ี 3 นําทอนพันธุแชสารปองกันกําจัดแมลง และสารปองกันกําจัดเช้ือราแมนโคเซ็บ 

ข้ันตอนท่ี 4 ผสมวัสดุปลูก ไดแก แกลบ ขุยมะพราว ปุยอินทรีย ในอัตราสวน 1 ตอ 1 ตอ 1 รดนํ้าใหพอช้ืนๆ ใสวัสดุปลูกในถุงดํา ขนาด 3×7 น้ิว หรือ 
ใชถาดหลุมขนาด 32 หลุม ลึก 11 ซม. 

ข้ันตอนท่ี 5 นําทอนพันธุมาปกชําในถุง ใหลึกประมาณ 1 ใน 3 ของทอนพันธุ โดยใหมีตาอยางนอย 1 ตาอยูใตดิน และ 1 ตาอยูเหนือดิน 

ข้ันตอนท่ี 6 เมื่อครบ 3 สัปดาห ใหตรวจสอบดูวามรีากเพียงพอท่ีจะออกปลูก ใหนําถุงออกมาวางกลางแดด เพ่ือใหตนปรับตัวเขากับสภาพกลางแจง 

ข้ันตอนท่ี 7 ครบ 4 สัปดาห กอนนําลงแปลงปลูก ใหตดัแตงใบลางออก เพ่ือลดการคายนํ้า นําถุงหรอืถาดท่ีมีตนกลาออกมาวางแชนํ้าจนวัสดุปลูกอ่ิมนํ้า 

ข้ันตอนสุดทาย นําทอนพันธุลงแปลงปลูก หมั่นรดนํ้าสม่ําเสมอ 

“ฝากย้ําเกษตรกร ใหหมั่นสํารวจแปลง และไมใชทอนพันธุ ท่ีเปนโรคซ้ํา เด็ดขาด สําหรับโรคใบดางมนัสําปะหลัง สาเหตุเกิดจากเช้ือไวรัส Cassava 
mosaic virus ซึ่งเปนโรคท่ีมีความสําคญั หากระบาดรุนแรงอาจทําใหผลผลติเสยีหายไดถึง 100 เปอรเซ็นต” รองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาว 
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กรมสงเสรมิการเกษตร 
 



 

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับ

กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม โดยมณฑลทหารบก หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองบิน ดาํเนินการโครงการ

เตรียมความพรอมทหารกองประจําการสูการเปนทายาทเกษตรรุนใหม ประจําป 2563 ตอเนื่องเปนปที่ 2 เพ่ือพัฒนา

ความรูและทักษะดานการเกษตรแกทหารกองประจําการใหสามารถนําไปประกอบอาชีพไดภายหลังปลดประจําการ 
รวมถึงยังเปนการบมเพาะและสรางทายาทเกษตรกรรุนใหมอีกดวย โดยกําหนดจะเปดรบัสมัครทหารกองประจําการทีเ่ปน

บุตรหลานเกษตรกรทั่วประเทศ จาํนวน 200 นาย เพ่ือเขารับการอบรมเปนระยะเวลา 5 วัน ชวงเดือนสิงหาคม – 
กันยายน 2563 ในหลักสูตรการทําการเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนยปฏบิัติการ

ตางๆ ของกรมสงเสริมการเกษตร ซ่ึงตั้งอยูในแตละภูมิภาคทั่วประเทศ 
สําหรับรายละเอียดของหลักสูตรขางตน ประกอบดวยวิชาการปรับแนวคิด การวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ระบบ

การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การจัดการปจจัยการผลิตทางการเกษตร กระบวนการเพาะปลูกพืช การใชปุยตามคา

วิเคราะหดิน การปองกันกําจดัศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การแปรรูปและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร การตลาดสินคา

เกษตรในยุคประเทศไทย 4.0 การจัดทําแผนพัฒนาตนเองและแผนพัฒนาอาชีพ และ ICT กับการเกษตรเชิงพาณิชย 
“โครงการเตรียมความพรอมทหารกองประจําการสูการเปนทายาทเกษตรรุนใหม จัดขึ้นเปนปที่ 2 แลว โดยในปทีผ่านมา

โครงการฯ ประสบผลสําเร็จเปนอยางดี มีทหารปลดประจําการแลวหลายรายหันมาทําการเกษตรเปนอาชีพหลัก บางรายทํา

การเกษตรเปนอาชีพรอง และบางรายกลายเปนเกษตรกรตนแบบที่ชวยเหลือเกษตรกรเพ่ือนบานใหมีรายไดเพ่ิมขึน้ ซ่ึงในป 

2563 นี้ เราจึงเดินหนาโครงการตอเนื่อง เพ่ือเพ่ิมความรูใหบุคคลเปาหมายเหลานี้ ซ่ึงจะชวยสรางความม่ันคงใหกับภาค

การเกษตรของไทยตอไปในอนาคตดวย” รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาว 

 



 

วันท่ี 15 มิถุนายน 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนาน พบปะเกษตรกรกลุมแปลงใหญขาวตําบลไชยสถาน อําเภอเมือง
นาน และแปลงใหญขาวตําบลปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน ท่ีไดเขารับการถายทอดความรูเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ขาวปลอดภัยไดมาตรฐาน ในหวงวันท่ี 12-15 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรม ดิอิมเพรสนาน อําเภอเมอืงนาน จังหวัดนาน ตาม
โครงการเพ่ิมขีดการแขงขันการเกษตรระดับภมูิภาค กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวปลอดภัยไดมาตรฐาน 
ซึ่งกลุมแปลงใหญไดรับมอบและสาธิตการใชครุภณัฑทางการเกษตรคือรถดํานาและเครื่องเพาะกลาขาว ณ ศูนยเรยีนรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร(ศพก.)ไชยสถาน ตําบลไชยสถาน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
ในการน้ีเกษตรจังหวัดนานไดกลาวพบปะและกลาวถึงแนวทางในการพัฒนาแปลงใหญขาวจังหวัดนาน ตามท่ีจังหวัดนานมีพ้ืนท่ีปลูก
ขาวเกือบ 3 แสนไร เปนขาวท่ีปลกูในพ้ืนท่ีนาประมาณ 2 แสนไร ท่ีเหลือเปนพ้ืนท่ีปลูกแบบขาวไร ปรมิาณผลผลติขาวยังไมเพียงตอ
การบริโภคภายในจังหวัด จึงตองใชเทคโนโลยีในการผลิตขาวเพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมปริมาณผลผลติใหเพียงพอ การปรับเปลีย่นมา
ผลิตเมล็ดพันธุขาวซึ่งเฉพาะภายในพ้ืนท่ีจังหวัดนานมีความตองการใชเมล็ดพันธุขาวถึงปละนับหมื่นตนั หากเทียบมูลคาการจาํหนาย
ขาวเปลือกท่ีราคาข้ึนลงระหวางเกวียนละ 7,000 – 9,000 บาท หากจําหนายเปนเมล็ดพันธุขาวราคาจําหนายจะเพ่ิมข้ึนเปน
เกวียนละ 20,000 – 25,000 บาท หากกลุมเกษตรกรมีความสนใจในการผลติเมล็ดพันธุขาว ในพ้ืนท่ีจะมีนักวิชาการของ
สํานักงานเกษตรอําเภอ นักวิชาการจากกรมการขาวท่ีจะใหความรูในข้ันตอนดูแลผลติขาวเพ่ือทําเมลด็พันธุ การเพ่ิมมลูคาขาวโดย
การแปรรปู อาทิ การบรรจุขาวสารเปนหอถุงสูญญากาศถุงละ 1 กิโลกรัม หรือขาวบรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม ติดตราสัญลักษณหรือแบ
รนดของกลุม เพ่ือจําหนายในรูปแบบใชเปนของขวัญหรือของฝาก โดยหรือสําหรับบริโภคในครัวเรือน และใชพันธุขาวท่ีมีมูลคาสูง 
เชน พันธุขาวหอมมะลิ ขาวสายพันธุปทุมธานี 1ฯลฯ และการพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัยจนถึงมาตรฐานเกษตรอินทรยี 
ท่ีมีมาตรฐานไดรับการรับรองจากหนวยงานท่ีเปนทางการ จะทําใหไดขาวสารท่ีมีมูลคาสูงข้ึน ยกตัวอยางขาวหอมมะลิอินทรยีท่ี
สามารถจําหนายไดถึงราคาเกวียนละ 3 หมื่นบาท ซึ่งแนวทางการพัฒนาโดยใชกลไกของศูนยจัดการศตัรูพืชชุมชน(ศจช.) ศูนย
จัดการดินปุยชุมชน(ศดปช.) และแปลงใหญ ในการบริหารจดัการการผลิตอยางเปนระบบท้ังดานโรคและแมลงศัตรู การบํารุงรักษา
ดิน ตลอดจนดานการตลาด เพ่ือใหพ่ีนองเกษตรกรประสบความสาํเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตอไป./ บุญยงค สดาอาด 
อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนาน รายงาน 



 

วันท่ี 16 มิถุนายน 2563 สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส รายการทุกทิศท่ัวไทย  เผยแพรประชาสัมพันธผลงานของเกษตรกร

ดีเดนสาขาไรนาสวนผสมซึง่เปนศูนยเครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพอ.คลองลาน ซึ่งมีการปลูกผักกูดสราง

รายไดและทํากิจกรรมอ่ืนๆเชนปลูกไมผล เล้ียงเปดไข เล้ียงปลา ลดความเส่ียง โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดกาํแพงเพชร 

สํานักงานเกษตรอําเภอคลองลานใหการสนับสนุน  



 

เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดแพร มอบหมายให

วาที่ ร.ต.หญิงพัชรินทร สอนปนดิ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เปนวิทยากรใหความรูเร่ืองการ

เตรียมพื้นที่เพาะปลูกเกษตรปลอดการเผาขาวโพดเลี้ยงสัตวและการปองกันกําจัดศัตรูพืช ภายใตโครงการ

พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร โดยมีเกษตรกร

เปาหมายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สมาชิกกลุมแปลงใหญขาวโพดเลี้ยงสัตว จํานวน 50 ราย ดําเนินการ

จัดโดยสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร ณ โรงเรียนบานมอน (ปญญาฉลาดราษฏรนุกูล) หมูที่ 3 บานมอน 

ตําบลเวียงตา อําเภอลอง จังหวัดแพร 

วาที่ ร.ต.หญิงพัชรินทร สอนปนดิ กลาววา ไดรับมอบหมายจากนายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดแพร 

ใหเปนวิทยากรใหความรูเร่ืองการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกเกษตรปลอดการเผาขาวโพดเลี้ยงสัตวและการ

ปองกันกําจัดศัตรูพืช ภายใตโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) ในเขตปฏิรูป

ที่ดินจังหวัดแพร โดยมีเกษตรกรเปาหมายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สมาชิกกลุมแปลงใหญขาวโพดเลี้ยง

สัตว 
ธีรพงษ ธงออน/แพร 

 



 

เมื่อเวลา 09.30 น วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายภูวสิษฏ จันทรทอง หัวหนากลุมยุทธศาสตรและ

สารสนเทศ พรอมดวยทมีนิเทศงานสํานักงานเกษตรจังหวัดแพร ทีม 3 รวมติดตามนิเทศงานตามระบบ

สงเสริมการเกษตรแกเกษตรอําเภอและเจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอหนองมวงไข โดยไดใหคําแนะนํา

วิธีการดําเนินงานภายใตสถานการณการระบาดของโรค Covid-19 การขับเคลื่อนและวางแผนการ

ทํางานสงเสริมการเกษตรตามโครงการงบกรมสงเสริมการเกษตร งบพัฒนาจังหวัด งบกลุมจังหวัด พบวา

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองมวงไข มีผลการทํางานที่ดีเยี่ยม ตอบสนองตองานนโยบาย ใชแนวทางการ

ทํางานเชิงรุกในระดับพื้นที่และมีการชวยเหลือ บริการเกษตรกรที่มาขอรับการบริการเปนอยางดี 
ธีรพงษ ธงออน/แพร 


