
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่24 มิถุนายน 2563 

ส่วนกลาง 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
MOU แปลงใหญ่ 1 ลงนาม นสพ.สยามรัฐ 
เตรียมรับมือฝน 
ทิ้งช่วง 

2 กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรเตรียมพืชและระบบน ้า รับมือ
ฝนทิ้งช่วง 

RYT9 

ใบด่างมนัส าปะหลงั 3 เกษตรฯคุมเขม้ปราบใบด่างมนัส าปะหลงั เตือนเกษตรกรอยา่หลงเช่ือ
ท่อนพนัธ์ุไม่รู้แหล่งปลูก 

แนวหนา้ออนไลน์ 

พฒันาสินคา้เกษตร 4 เกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง เดินหนา้พฒันากระบวนการผลิตสินคา้
เกษตรต่อเน่ือง 

นสพ.ไทยโพสต ์

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ขา้ว 5 ขา้วพระร่วง-ดงไทย ควา้ท่ี 1 แปลงใหญ่ดีเด่นระดบัจงัหวดัสุโขทยั  

ปี 63 
คมชดัลึกออนไลน์ 

6 ขา้วพระร่วง-ดงไทย ควา้ท่ี 1 แปลงใหญ่ดีเด่นระดบัจงัหวดัสุโขทยั  
ปี 63 

สยามรัฐออนไลน์ 

ประชุม 7 “ชาวสวนอุ่นใจ แผนบริหารจดัการล าไยช่วงพีค (Peak)” เกษตรแพร่
ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกนัแกไ้ขปัญหาผลไม ้ภาคเหนือ  
คร้ังท่ี 1/2563 

Talk news 

8 ประชุมช่วยเหลือเกษตรกร นสพ.ไทยรัฐ 
9 ประชุมช่วยเกษตรกรจากวกิฤติโควดิ นสพ.ไทยรัฐ 

อบรม 10 เกษตรแพร่ ลุยจดัอบรมการผลิตพืชผกัอินทรียป์ลอดภยัไดม้าตรฐาน 
(งบกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2) 

Talk news 

อ่ืนๆ 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ยืน่ขอเงินกูฟ้ื้นโควิด 11 เกษตรฯ ยืน่ขอเงินกูฟ้ื้นโควดิ สศช.อนุมติัล็อตแรก 1.5 หม่ืนลา้น นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 

 







 

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรเตรียมพืชและระบบน ้ารับมือฝนทิ้งช่วง 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรเตรียมพืชและระบบน ้ารับมือฝนทิ้งช่วง ช้ีชาวนาควรเล่ือนปลูกขา้วนาปีไป

กลางเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อรอฝน 

 นายอาชวช์ยัชาญ เล้ียงประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ จากการพยากรณ์อากาศของกรม

อุตุนิยมวทิยาวา่ จะมีฝนทิ้งช่วงปลายเดือนมิถุนายน ถึงกลางเดือนกรกฎาคม กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอใหค้  าแนะน าพี่นอ้ง

เกษตรกรท่ีตอ้งการจะเพาะปลูกช่วงน้ี ใหเ้ล่ือนเวลาการปลูกขา้วนาปีออกไปก่อนโดยใหเ้กษตรกรเร่ิมปลูกขา้วกลางเดือน

กรกฎาคมเป็นตน้ไป ซ่ึงปริมาณฝนจะตกใกลเ้คียงค่าปกติ และควรปรับเปล่ียนวธีิการปลูกขา้วเป็นการปลูกขา้วแบบหวา่น

แหง้ (หวา่นส ารวย) ซ่ึงเป็นการหวา่นในสภาพดินแหง้เหมาะสมกบัพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน เม่ือหวา่นเมล็ดขา้วลงแปลง

แลว้รอฝนตกลงมาเมล็ดขา้วจะงอกจากนั้นก็ดูแลรักษาต่อไปจนเก็บเก่ียว ส าหรับพืชอ่ืนๆ ใหเ้กษตรกรรักษาความช้ืนในแปลง

ปลูกพืชและลดการคายน ้าของพืช ซ่ึงสามารถท าไดง่้ายดว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่น การรดน ้าใหก้บัพืชในช่วงเชา้และเยน็เพื่อลด

การระเหยของน ้า และใชว้สัดุท่ีหาง่ายในทอ้งถ่ินคลุมแปลงหรือหนา้ดิน เช่น ฟางขา้ง ใบไม ้หรือหญา้แหง้ เพื่อรักษาความช้ืน

ในดิน เป็นตน้ 

 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ เกษตรกรควรเลือกใชร้ะบบน ้าท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบั

ชนิดพืช เช่น ไมผ้ล ใหใ้ชร้ะบบมินิสปริงเกลอร์ ซ่ึงเป็นระบบใหน้ ้าแบบฉีดฝอยขนาดเล็กเป็นการใหน้ ้าแก่พืชเป็นวงบริเวณ

รากพืช โดยมีการควบคุมปริมาณน ้าตามความตอ้งการของพืช น ้าจะถูกพน่ออกจากหวัฉีดฝอย การให้น ้าแบบน้ีจึงไม่มีการ



สูญเสียน ้าระหวา่งการส่งน ้า การสูญเสียน ้าท่ีไหลเลยเขตรากพืช หรือไหลนองไปตามผิวดินก็มีนอ้ย นอกจากนั้นยงัสามารถ

ใส่ปุ๋ย หรือสารเคมีลงไปในน ้าระหวา่งการใหน้ ้าพร้อมกนัได ้

 ส าหรับ พืชไร่และพืชผกั แนะน าใหใ้ชร้ะบบน ้าหยด ซ่ึงเป็นการใหน้ ้าแก่พืชผา่นระบบท่อและปล่อยน ้าออกทางหวั

น ้าหยด ซ่ึงติดตั้งไวบ้ริเวณโคนตน้พืช น ้าจะหยดซึมลงมาบริเวณรากชา้ๆ เพื่อท่ีจะรักษาความช้ืนของดินบริเวณรากพืชใหอ้ยู่

ในระดบัท่ีรากพืชสามารถดูดไปใชไ้ดง่้าย ท าใหพ้ืชเจริญเติบโตไดดี้ 

 อยา่งไรก็ตาม การสร้างแหล่งน ้าในไร่นา หรือ การปรับเปล่ียนกิจกรรมการเกษตรเพื่อแกไ้ขปัญหาภยัแลง้หรือฝนทิ้ง

ช่วง โดยการสร้างความมัน่คงดา้นน ้าเพื่อการเกษตร ใหมี้แหล่งน ้าในไร่นา เช่น การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือเกษตร

ผสมผสาน ก็สามารถช่วยลดผลกระทบหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผลผลิต ตลอดจนลดผลกระทบต่อรายไดจ้ากการท า

การเกษตร กรณีผลผลิตเสียหายจากการปลูกพืชชนิดเดียว และจะช่วยท าใหเ้กษตรกรมีชีวติความเป็นอยูท่ี่มัน่คงและย ัง่ยนืได ้

  



 

 

รายงานพิเศษ : เกษตรฯคุมเขม้ปราบใบด่างมนัส าปะหลงั เตือนเกษตรกรอยา่หลงเช่ือท่อนพนัธ์ุไม่รู้แหล่งปลูก 

กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการเจา้หนา้ท่ีคุมเขม้ปราบโรคใบด่างมนัส าปะหลงัก่อนเขา้ฤดูปลูก พร้อมใหล้งพื้นท่ีย  ้า

เกษตรกร ไม่ใชท้่อนพนัธ์ุท่ีเป็นโรคซ ้ าเด็ดขาด เฝ้าระวงั และหมัน่ส ารวจแปลงอยูเ่สมอ พร้อมแนะน าให้เกษตรกรใชพ้นัธ์ุท่ี

ทนต่อโรค เช่น เกษตรศาสตร์ 50 ควบคู่กบัการใชเ้ทคนิคขยายพนัธ์ุแบบเร่งรัด X20 

นายทว ีมาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลงัลงพื้นท่ีจงัหวดัล าปาง เพื่อติดตามสถานการณ์โรค

ใบด่างมนัส าปะหลงั และติดตามการขบัเคล่ือนงานนโยบายอ่ืนๆ วา่การขบัเคล่ือนการปราบใบด่างมนัส าปะหลงั วางไว ้4 

แนวทาง ส ารวจช้ีเป้า ท าลาย และชดเชย ซ่ึงจะตอ้งท า โดยรัดกุม พร้อมทั้งปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการอยา่งเคร่งครัด 

และการท าลาย จะตอ้งถูกตอ้ง ตามหลกัวชิาการ ไดแ้ก่ 1. วธีิฝังกลบ โดยฝังกลบตน้มนัส าปะหลงัท่ีเป็นโรค และตน้ขา้งเคียง

โดยรอบ ในหลุมท่ีลึกไม่นอ้ยกวา่ 50 ซม. ราดดว้ยสารก าจดัวชัพืช อะมีทรีน 80% WG ซลัเฟนทราโซน 48% SC ไดยรูอน 

80% WP อยา่งใดอยา่งหน่ึงก่อน 2. วธีิใส่ถุง/กระสอบ โดยน าตน้มนัส าปะหลงัท่ีเป็นโรคตดัเป็นท่อนใส่ถุง / กระสอบมดัปาก

ใหแ้น่นแลว้น าไปตากแดดไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั หรือจนกวา่ตน้มนัส าปะหลงัจะตาย 3.วธีิบดสับ โดยน าตน้มนัส าปะหลงัท่ีเป็น

โรคเขา้เคร่ืองบดป่นหรือเคร่ืองสับยอ่ย โดยปูพลาสติกรองพื้นใหเ้ศษตน้ท่ีถูกท าลายอยูบ่นพลาสติก แลว้คลุมกองดว้ย

พลาสติกตากแดดใหต้น้มนัส าปะหลงัแหง้ตาย ปัจจุบนั สามารถท าลายพื้นท่ีท่ีพบการระบาดไดก้วา่ 24,700 ไร่ (ขอ้มูล ณวนัท่ี 



10 มิ.ย. 2563) ใน 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย ์สระแกว้ สุรินทร์ อุบลราชธานี พร้อมยงัคุมเขม้อีก 

53 จงัหวดั ท่ีมีพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงั 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ยงัแนะให้เกษตรกรใชพ้นัธ์ุท่ีทนต่อโรค 

เช่น เกษตรศาสตร์ 50 ควบคู่กบัการใชเ้ทคนิคการขยายพนัธ์ุมนัส าปะหลงัแบบเร่งรัด (X20) พร้อม เผย 8 ขั้นตอน ให้

เกษตรกรสามารถใชเ้ทคนิคขยายพนัธ์ุมนัส าปะหลงัปลอดโรค แบบเร่งรัด x20 ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 คดัเลือกมนัส าปะหลงั พนัธ์ุ

ท่ีทนต่อโรคใบด่าง เช่น KU 50 ขั้นตอนท่ี 2ใชเ้ล่ือย หรือ มีดคมๆ ตดัใหเ้ป็นท่อนๆ โดยตอ้งไม่ใหต้าฉีก แต่ละท่อน 6-8 ซม. 

หรือ มีตาอยา่งนอ้ย 2-3 ตา ขั้นตอนท่ี 3น าท่อนพนัธ์ุแช่สารป้องกนัก าจดัแมลง และสารป้องกนัก าจดัเช้ือราแมนโคเซ็บ

ขั้นตอนท่ี 4 ผสมวสัดุปลูก ไดแ้ก่ แกลบ ขยุมะพร้าว ปุ๋ยอินทรีย ์ในอตัราส่วน1 ต่อ 1 ต่อ 1 รดน ้าใหพ้อช้ืนๆ ใส่วสัดุปลูกในถุง

ด า ขนาด 3x7 น้ิว หรือ ใชถ้าดหลุมขนาด 32 หลุม ลึก 11 ซม.ขั้นตอนท่ี 5 น าท่อนพนัธ์ุมาปักช าในถุง ใหลึ้กประมาณ 1 ใน 3 

ของท่อนพนัธ์ุ โดยใหมี้ตาอยา่งนอ้ย 1 ตา อยูใ่ตดิ้น และ 1 ตา อยูเ่หนือดิน ขั้นตอนท่ี 6 เม่ือครบ3 สัปดาห์ ใหต้รวจสอบดูวา่มี

รากเพียงพอท่ีจะออกปลูก ใหน้ าถุงออกมาวางกลางแดดเพื่อใหต้น้ปรับตวัเขา้กบัสภาพกลางแจง้ ขั้นตอนท่ี 7 ครบ 4 สัปดาห์ 

ก่อนน าลงแปลงปลูก ใหต้ดัแต่งใบล่างออก เพื่อลดการคายน ้า น าถุงหรือถาดท่ีมีตน้กลา้ออกมาวางแช่น ้าจนวสัดุปลูกอ่ิมน ้า 

ขั้นตอนสุดทา้ย น าท่อนพนัธ์ุลงแปลงปลูก หมัน่รดน ้าสม ่าเสมอ 

“ฝากย  ้าเกษตรกร ให้หมัน่ส ารวจแปลง และไม่ใชท้่อนพนัธ์ุ ท่ีเป็นโรคซ ้ า เด็ดขาด ส าหรับโรคใบด่างมนัส าปะหลงั 

สาเหตุเกิดจากเช้ือไวรัส Cassava mosaic virus ซ่ึงเป็นโรคท่ีมีความส าคญั หากระบาดรุนแรงอาจท าใหผ้ลผลิตเสียหายไดถึ้ง 

100 เปอร์เซ็นต”์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 

  







"ขา้วพระรว่ง-ดงไทย" ควา้ที่ 1 แปลงใหญ่ดเีดน่ระดบัจงัหวดัสโุขทยั ปี 63

"ขา้วพระร่วง-ดงไทย" ควา้ท่ี 1 แปลงใหญ่ดีเด่นระดบัจงัหวดัสุโขทยั ปี 63 เตรียมส่งผลงานเขา้รับการคดัเลือกในระดบัเขต

ภาคเหนือต่อไป 

23 มิ.ย. 2563 ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ ส านกังานเกษตรจงัหวดัสุโขทยั ร่วมกบัหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรฯ 

จงัหวดัสุโขทยั ด าเนินการคดัเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น ระดบัจงัหวดั ประจ าปี 2563 โดยในปีน้ีมีแปลงใหญ่ส่งผลงานเขา้รับการ

คดัเลือก จ านวน 3 แปลง ไดแ้ก่ 1) แปลงใหญ่ขา้ว ต.บา้นน ้าพุ อ.คีรีมาศ 2) แปลงใหญ่เมล็ดพนัธ์ุขา้วพระร่วง-ดงไทย ต.นาทุ่ง 

อ.สวรรคโลก และ 3) แปลงใหญ่ เมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นแปลงกุ ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ 

ผลการคดัเลือกปรากฏวา่ แปลงใหญ่เมล็ดพนัธ์ุขา้วพระร่วง-ดงไทย ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ

อนัดบัท่ี 1 ของจงัหวดั ซ่ึงจุดเด่นท่ีท าใหแ้ปลงใหญ่เมล็ดพนัธ์ุขา้วพระร่วง-ดงไทย ไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 คือ กลุ่มมี

การบริหารจดัการท่ีดี สามารถวดัผลสัมฤทธ์ิไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม มีการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นเร่ืองการลดตน้ทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตมีคุณภาพไดม้าตรฐาน โดยเตรียมส่งผลงานเขา้รับการคดัเลือกในระดบัเขตภาคเหนือต่อไป 



“ขา้วพระร่วง-ดงไทย” ควา้ท่ี 1 แปลงใหญ่ดีเด่นระดบัจงัหวดัสุโขทยั ปี 63 

วนัน้ี(23 มิ.ย. 63) ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ ส านกังานเกษตรจงัหวดัสุโขทยั ร่วมกบัหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรฯ 

จงัหวดัสุโขทยั ด าเนินการคดัเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น ระดบัจงัหวดั ประจ าปี 2563 โดยในปีน้ีมีแปลงใหญ่ส่งผลงานเขา้รับการ

คดัเลือก จ านวน 3 แปลง ไดแ้ก่ 1) แปลงใหญ่ขา้ว ต.บา้นน ้าพุ อ.คีรีมาศ 2) แปลงใหญ่เมล็ดพนัธ์ุขา้วพระร่วง-ดงไทย ต.นาทุ่ง 

อ.สวรรคโลก และ 3) แปลงใหญ่ เมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นแปลงกุ ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ 

ผลการคดัเลือกปรากฏวา่ แปลงใหญ่เมล็ดพนัธ์ุขา้วพระร่วง-ดงไทย ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ

อนัดบัท่ี 1 ของจงัหวดั ซ่ึงจุดเด่นท่ีท าใหแ้ปลงใหญ่เมล็ดพนัธ์ุขา้วพระร่วง-ดงไทย ไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 คือ กลุ่มมี

การบริหารจดัการท่ีดี สามารถวดัผลสัมฤทธ์ิไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม มีการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นเร่ืองการลดตน้ทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตมีคุณภาพไดม้าตรฐาน โดยเตรียมส่งผลงานเขา้รับการคดัเลือกในระดบัเขตภาคเหนือต่อไป 



 “ชาวสวนอุ่นใจ แผนบริหารจดัการล าไยช่วงพีค (Peak)” เกษตรแพร่ ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกนัแกไ้ขปัญหาผลไม้

ภาคเหนือ คร้ังท่ี 1/2563 

เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2563 นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม

คณะอนุกรรมการป้องกนัแกไ้ขปัญหาผลไมภ้าคเหนือ คร้ังท่ี 1/2563 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร 

กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสมมารถ สยมภาค เกษตรจงัหวดัแพร่ ร่วมพิจารณาแผนบริหารจดัการผลไมภ้าคเหนือ (ล าไย) ปี 

2563 และพิจารณาแนวทางก ากบั ติดตาม เฝ้าระวงัช่วงผลผลิตล าไยปริมาณมาก (ช่วงพีค) ปี 2563 มติท่ีประชุมเห็นชอบแผน

บริหารจดัการผลไมภ้าคเหนือ (ล าไย) จ านวน 386,065 ตนั (ในฤดู) ซ่ึงมีแนวทางก ากบั ติดตาม เฝ้าระวงัผลผลิตล าไยออก

ปริมาณมาก ปี 2563 ระยะเก็บเก่ียวผลผลิต เช่น จดังานประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมการบริโภคภายในจงัหวดั เฝ้าระวงัการซ้ือขาย

ผลผลิตโดยเฉพาะในช่วง Peak ท่ีราคาอาจตกต ่า ในกรณีท่ีจงัหวดัด าเนินการเองไม่ได ้เสนอใหค้ณะกรรมการ ก าหนด

มาตรฐานการรับซ้ือท่ีชดัเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกลง้ และการประกาศราคารับซ้ือล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนัของจุดรับ

ซ้ือ (ลง้) ในพื้นท่ีเป็นตน้ 







เกษตรแพร่ ลุยจดัอบรมการผลิตพืชผกัอินทรียป์ลอดภยัไดม้าตรฐาน (งบกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2) 

เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2563 กลุ่มอารักขาพืช ส านกังานเกษตรจงัหวดัแพร่ จดัประชุมช้ีแจงเจา้หนา้ท่ีและเกษตรกร 

และอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยเีพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผกัอินทรียป์ลอดภยัไดม้าตรฐาน กิจกรรมการถ่ายทอดองค์

ความรู้และการพฒันาเทคโนโลยใีนการผลิตสินคา้และอาหารปลอดภยั โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั

การเกษตรระดบัภูมิภาค ปีงบประมาณ 2563 (งบกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2) เป้าหมาย 100 ราย ด าเนินการระหวา่งวนัท่ี 

23 – 24 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมแพร่นครา อ าเภอเมือง จงัหวดัแพร่ โดยมีนายประภาส สานอูป รักษาราชการแทนเกษตร

จงัหวดัแพร่ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมดว้ยนายสมเกียรติ ทะฤาษี หวัหนา้กลุ่มอารักขาพืช หวัหนา้กลุ่ม/ฝ่าย และ

เจา้หนา้ท่ีระดบัจงัหวดัและระดบัอ าเภอ 

ทั้งน้ีโครงการมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาการถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีนการผลิตสินคา้และอาหารปลอดภยั 

โดยมีการสร้างกลุ่มผูใ้ชป้ระโยชน์ท่ีชดัเจนตั้งแต่ผูผ้ลิตถึงผูบ้ริโภค รวมถึงการขยายช่องทางทางการตลาดของสินคา้ อีกทั้งมี

การวเิคราะห์ผลกระทบจากการด าเนินโครงการต่อเกษตรผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายสินคา้และอาหารปลอดภยั ซ่ึงมีกลไกท่ีส าคญั 

คือ การพฒันาเทคโนโลยแีละถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อพฒันาควบคุมและเฝ้าระวงัคุณภาพ มาตรฐานการบริหารจดัการศตัรูพืช

อยา่งถูกตอ้ง ลดการใชส้ารเคมีท่ีเป็นพิษ สร้างเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตพืชผกัปลอดภยัใหไ้ดคุ้ณภาพและมาตรฐาน 
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