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กรมส่ งเสริ มการเกษตร แนะเกษตรกรเตรี ยมพืชและระบบน้ ารับมือฝนทิง้ ช่วง

กรมส่ งเสริ มการเกษตร แนะเกษตรกรเตรี ยมพืชและระบบน้ ารับมือฝนทิ้งช่วง ชี้ชาวนาควรเลื่อนปลูกข้าวนาปี ไป
กลางเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อรอฝน
นายอาชว์ชยั ชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า จากการพยากรณ์อากาศของกรม
อุตุนิยมวิทยาว่า จะมีฝนทิ้งช่วงปลายเดือนมิถุนายน ถึงกลางเดือนกรกฎาคม กรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงขอให้คาแนะนาพี่นอ้ ง
เกษตรกรที่ตอ้ งการจะเพาะปลูกช่วงนี้ ให้เลื่อนเวลาการปลูกข้าวนาปี ออกไปก่อนโดยให้เกษตรกรเริ่ มปลูกข้าวกลางเดือน
กรกฎาคมเป็ นต้นไป ซึ่ งปริ มาณฝนจะตกใกล้เคียงค่าปกติ และควรปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวเป็ นการปลูกข้าวแบบหว่าน
แห้ง (หว่านสารวย) ซึ่ งเป็ นการหว่านในสภาพดินแห้งเหมาะสมกับพื้นที่นอกเขตชลประทาน เมื่อหว่านเมล็ดข้าวลงแปลง
แล้วรอฝนตกลงมาเมล็ดข้าวจะงอกจากนั้นก็ดูแลรักษาต่อไปจนเก็บเกี่ยว สาหรับพืชอื่นๆ ให้เกษตรกรรักษาความชื้ นในแปลง
ปลูกพืชและลดการคายน้ าของพืช ซึ่ งสามารถทาได้ง่ายด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การรดน้ าให้กบั พืชในช่วงเช้าและเย็นเพื่อลด
การระเหยของน้ า และใช้วสั ดุที่หาง่ายในท้องถิ่นคลุมแปลงหรื อหน้าดิน เช่น ฟางข้าง ใบไม้ หรื อหญ้าแห้ง เพื่อรักษาความชื้น
ในดิน เป็ นต้น
รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรกรควรเลือกใช้ระบบน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับ
ชนิดพืช เช่น ไม้ผล ให้ใช้ระบบมินิสปริ งเกลอร์ ซึ่ งเป็ นระบบให้น้ าแบบฉี ดฝอยขนาดเล็กเป็ นการให้น้ าแก่พืชเป็ นวงบริ เวณ
รากพืช โดยมีการควบคุมปริ มาณน้ าตามความต้องการของพืช น้ าจะถูกพ่นออกจากหัวฉี ดฝอย การให้น้ าแบบนี้ จึงไม่มีการ

สู ญเสี ยน้ าระหว่างการส่ งน้ า การสู ญเสี ยน้ าที่ไหลเลยเขตรากพืช หรื อไหลนองไปตามผิวดินก็มีนอ้ ย นอกจากนั้นยังสามารถ
ใส่ ปุ๋ย หรื อสารเคมีลงไปในน้ าระหว่างการให้น้ าพร้อมกันได้
สาหรับ พืชไร่ และพืชผัก แนะนาให้ใช้ระบบน้ าหยด ซึ่ งเป็ นการให้น้ าแก่พืชผ่านระบบท่อและปล่อยน้ าออกทางหัว
น้ าหยด ซึ่ งติดตั้งไว้บริ เวณโคนต้นพืช น้ าจะหยดซึ มลงมาบริ เวณรากช้าๆ เพื่อที่จะรักษาความชื้นของดินบริ เวณรากพืชให้อยู่
ในระดับที่รากพืชสามารถดูดไปใช้ได้ง่าย ทาให้พืชเจริ ญเติบโตได้ดี
อย่างไรก็ตาม การสร้างแหล่งน้ าในไร่ นา หรื อ การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรเพื่อแก้ไขปั ญหาภัยแล้งหรื อฝนทิง้
ช่วง โดยการสร้างความมัน่ คงด้านน้ าเพื่อการเกษตร ให้มีแหล่งน้ าในไร่ นา เช่น การทาเกษตรทฤษฎีใหม่ หรื อเกษตร
ผสมผสาน ก็สามารถช่วยลดผลกระทบหรื อความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิต ตลอดจนลดผลกระทบต่อรายได้จากการทา
การเกษตร กรณี ผลผลิตเสี ยหายจากการปลูกพืชชนิดเดียว และจะช่วยทาให้เกษตรกรมีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่มน่ั คงและยัง่ ยืนได้

รายงานพิเศษ : เกษตรฯคุมเข้มปราบใบด่างมันสาปะหลัง เตือนเกษตรกรอย่าหลงเชื่ อท่อนพันธุ์ไม่รู้แหล่งปลูก
กรมส่ งเสริ มการเกษตรสั่งการเจ้าหน้าที่คุมเข้มปราบโรคใบด่างมันสาปะหลังก่อนเข้าฤดูปลูก พร้อมให้ลงพื้นที่ย้า
เกษตรกร ไม่ใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็ นโรคซ้ าเด็ดขาด เฝ้าระวัง และหมัน่ สารวจแปลงอยูเ่ สมอ พร้อมแนะนาให้เกษตรกรใช้พนั ธุ์ที่
ทนต่อโรค เช่น เกษตรศาสตร์ 50 ควบคู่กบั การใช้เทคนิคขยายพันธุ์แบบเร่ งรัด X20
นายทวี มาสขาว รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวภายหลังลงพื้นที่จงั หวัดลาปาง เพื่อติดตามสถานการณ์โรค
ใบด่างมันสาปะหลัง และติดตามการขับเคลื่อนงานนโยบายอื่นๆ ว่าการขับเคลื่อนการปราบใบด่างมันสาปะหลัง วางไว้ 4
แนวทาง สารวจชี้เป้ า ทาลาย และชดเชย ซึ่ งจะต้องทา โดยรัดกุม พร้อมทั้งปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่ งครัด
และการทาลาย จะต้องถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ได้แก่ 1. วิธีฝังกลบ โดยฝังกลบต้นมันสาปะหลังที่เป็ นโรค และต้นข้างเคียง
โดยรอบ ในหลุมที่ลึกไม่นอ้ ยกว่า 50 ซม. ราดด้วยสารกาจัดวัชพืช อะมีทรี น 80% WG ซัลเฟนทราโซน 48% SC ไดยูรอน
80% WP อย่างใดอย่างหนึ่งก่อน 2. วิธีใส่ ถุง/กระสอบ โดยนาต้นมันสาปะหลังที่เป็ นโรคตัดเป็ นท่อนใส่ ถุง / กระสอบมัดปาก
ให้แน่นแล้วนาไปตากแดดไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน หรื อจนกว่าต้นมันสาปะหลังจะตาย 3.วิธีบดสับ โดยนาต้นมันสาปะหลังที่เป็ น
โรคเข้าเครื่ องบดป่ นหรื อเครื่ องสับย่อย โดยปูพลาสติกรองพื้นให้เศษต้นที่ถูกทาลายอยูบ่ นพลาสติก แล้วคลุมกองด้วย
พลาสติกตากแดดให้ตน้ มันสาปะหลังแห้งตาย ปั จจุบนั สามารถทาลายพื้นที่ที่พบการระบาดได้กว่า 24,700 ไร่ (ข้อมูล ณวันที่

10 มิ.ย. 2563) ใน 7 จังหวัด ได้แก่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครราชสี มา บุรีรัมย์ สระแก้ว สุ รินทร์ อุบลราชธานี พร้อมยังคุมเข้มอีก
53 จังหวัด ที่มีพ้นื ที่ปลูกมันสาปะหลัง
รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตร ยังแนะให้เกษตรกรใช้พนั ธุ์ที่ทนต่อโรค
เช่น เกษตรศาสตร์ 50 ควบคู่กบั การใช้เทคนิคการขยายพันธุ์มนั สาปะหลังแบบเร่ งรัด (X20) พร้อม เผย 8 ขั้นตอน ให้
เกษตรกรสามารถใช้เทคนิคขยายพันธุ์มนั สาปะหลังปลอดโรค แบบเร่ งรัด x20 ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกมันสาปะหลัง พันธุ์
ที่ทนต่อโรคใบด่าง เช่น KU 50 ขั้นตอนที่ 2ใช้เลื่อย หรื อ มีดคมๆ ตัดให้เป็ นท่อนๆ โดยต้องไม่ให้ตาฉี ก แต่ละท่อน 6-8 ซม.
หรื อ มีตาอย่างน้อย 2-3 ตา ขั้นตอนที่ 3นาท่อนพันธุ์แช่สารป้ องกันกาจัดแมลง และสารป้ องกันกาจัดเชื้อราแมนโคเซ็บ
ขั้นตอนที่ 4 ผสมวัสดุปลูก ได้แก่ แกลบ ขุยมะพร้าว ปุ๋ ยอินทรี ย ์ ในอัตราส่ วน1 ต่อ 1 ต่อ 1 รดน้ าให้พอชื้ นๆ ใส่ วสั ดุปลูกในถุง
ดา ขนาด 3x7 นิ้ว หรื อ ใช้ถาดหลุมขนาด 32 หลุม ลึก 11 ซม.ขั้นตอนที่ 5 นาท่อนพันธุ์มาปั กชาในถุง ให้ลึกประมาณ 1 ใน 3
ของท่อนพันธุ์ โดยให้มีตาอย่างน้อย 1 ตา อยูใ่ ต้ดิน และ 1 ตา อยูเ่ หนือดิน ขั้นตอนที่ 6 เมื่อครบ3 สัปดาห์ ให้ตรวจสอบดูวา่ มี
รากเพียงพอที่จะออกปลูก ให้นาถุงออกมาวางกลางแดดเพื่อให้ตน้ ปรับตัวเข้ากับสภาพกลางแจ้ง ขั้นตอนที่ 7 ครบ 4 สัปดาห์
ก่อนนาลงแปลงปลูก ให้ตดั แต่งใบล่างออก เพื่อลดการคายน้ า นาถุงหรื อถาดที่มีตน้ กล้าออกมาวางแช่น้ าจนวัสดุปลูกอิ่มน้ า
ขั้นตอนสุ ดท้าย นาท่อนพันธุ์ลงแปลงปลูก หมัน่ รดน้ าสม่าเสมอ
“ฝากย้าเกษตรกร ให้หมัน่ สารวจแปลง และไม่ใช้ท่อนพันธุ์ ที่เป็ นโรคซ้ า เด็ดขาด สาหรับโรคใบด่างมันสาปะหลัง
สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Cassava mosaic virus ซึ่งเป็ นโรคที่มีความสาคัญ หากระบาดรุ นแรงอาจทาให้ผลผลิตเสี ยหายได้ถึง
100 เปอร์เซ็นต์” รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าว

"ข้าวพระร่วง-ดงไทย" คว้าที่ 1 แปลงใหญ่ดเี ด่นระดับจังหวัดสุโขทัย ปี 63

"ข้าวพระร่ วง-ดงไทย" คว้าที่ 1 แปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดสุ โขทัย ปี 63 เตรี ยมส่ งผลงานเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขต
ภาคเหนื อต่อไป
23 มิ.ย. 2563 ผูส้ ื่ อข่าวรายงานว่า สานักงานเกษตรจังหวัดสุ โขทัย ร่ วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ
จังหวัดสุ โขทัย ดาเนิ นการคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจาปี 2563 โดยในปี นี้มีแปลงใหญ่ส่งผลงานเข้ารับการ
คัดเลือก จานวน 3 แปลง ได้แก่ 1) แปลงใหญ่ขา้ ว ต.บ้านน้ าพุ อ.คีรีมาศ 2) แปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ขา้ วพระร่ วง-ดงไทย ต.นาทุ่ง
อ.สวรรคโลก และ 3) แปลงใหญ่ เมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านแปลงกุ ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ
ผลการคัดเลือกปรากฏว่า แปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ขา้ วพระร่ วง-ดงไทย ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ของจังหวัด ซึ่ งจุดเด่นที่ทาให้แปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ขา้ วพระร่ วง-ดงไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ กลุ่มมี
การบริ หารจัดการที่ดี สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่ องการลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการผลิต ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยเตรี ยมส่ งผลงานเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตภาคเหนื อต่อไป

“ข้าวพระร่ วง-ดงไทย” คว้าที่ 1 แปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดสุ โขทัย ปี 63

วันนี้(23 มิ.ย. 63) ผูส้ ื่ อข่าวรายงานว่า สานักงานเกษตรจังหวัดสุ โขทัย ร่ วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ
จังหวัดสุ โขทัย ดาเนิ นการคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจาปี 2563 โดยในปี นี้มีแปลงใหญ่ส่งผลงานเข้ารับการ
คัดเลือก จานวน 3 แปลง ได้แก่ 1) แปลงใหญ่ขา้ ว ต.บ้านน้ าพุ อ.คีรีมาศ 2) แปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ขา้ วพระร่ วง-ดงไทย ต.นาทุ่ง
อ.สวรรคโลก และ 3) แปลงใหญ่ เมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านแปลงกุ ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ
ผลการคัดเลือกปรากฏว่า แปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ขา้ วพระร่ วง-ดงไทย ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ของจังหวัด ซึ่ งจุดเด่นที่ทาให้แปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ขา้ วพระร่ วง-ดงไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ กลุ่มมี
การบริ หารจัดการที่ดี สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่ องการลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการผลิต ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยเตรี ยมส่ งผลงานเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตภาคเหนื อต่อไป

“ชาวสวนอุ่นใจ แผนบริ หารจัดการลาไยช่วงพีค (Peak)” เกษตรแพร่ ประชุมคณะอนุกรรมการป้ องกันแก้ไขปั ญหาผลไม้
ภาคเหนื อ ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการป้ องกันแก้ไขปั ญหาผลไม้ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่ งเสริ มการเกษตร
กรุ งเทพมหานคร โดยมีนายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดแพร่ ร่ วมพิจารณาแผนบริ หารจัดการผลไม้ภาคเหนือ (ลาไย) ปี
2563 และพิจารณาแนวทางกากับ ติดตาม เฝ้าระวังช่วงผลผลิตลาไยปริ มาณมาก (ช่วงพีค) ปี 2563 มติที่ประชุมเห็นชอบแผน
บริ หารจัดการผลไม้ภาคเหนือ (ลาไย) จานวน 386,065 ตัน (ในฤดู) ซึ่ งมีแนวทางกากับ ติดตาม เฝ้าระวังผลผลิตลาไยออก
ปริ มาณมาก ปี 2563 ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต เช่น จัดงานประชาสัมพันธ์ ส่ งเสริ มการบริ โภคภายในจังหวัด เฝ้าระวังการซื้ อขาย
ผลผลิตโดยเฉพาะในช่วง Peak ที่ราคาอาจตกต่า ในกรณี ที่จงั หวัดดาเนิ นการเองไม่ได้ เสนอให้คณะกรรมการ กาหนด
มาตรฐานการรับซื้ อที่ชดั เจน และเป็ นมาตรฐานเดียวกันทุกล้ง และการประกาศราคารับซื้ อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันของจุดรับ
ซื้ อ (ล้ง) ในพื้นที่เป็ นต้น

เกษตรแพร่ ลุยจัดอบรมการผลิตพืชผักอินทรี ยป์ ลอดภัยได้มาตรฐาน (งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนื อตอนบน 2)

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 กลุ่มอารักขาพืช สานักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
และอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตพืชผักอินทรี ยป์ ลอดภัยได้มาตรฐาน กิจกรรมการถ่ายทอดองค์
ความรู ้และการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตสิ นค้าและอาหารปลอดภัย โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
การเกษตรระดับภูมิภาค ปี งบประมาณ 2563 (งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) เป้ าหมาย 100 ราย ดาเนิ นการระหว่างวันที่
23 – 24 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมแพร่ นครา อาเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีนายประภาส สานอูป รักษาราชการแทนเกษตร
จังหวัดแพร่ เป็ นประธานเปิ ดการอบรม พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ทะฤาษี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ าย และ
เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและระดับอาเภอ
ทั้งนี้โครงการมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู ้และเทคโนโลยีในการผลิตสิ นค้าและอาหารปลอดภัย
โดยมีการสร้างกลุ่มผูใ้ ช้ประโยชน์ที่ชดั เจนตั้งแต่ผผู ้ ลิตถึงผูบ้ ริ โภค รวมถึงการขยายช่องทางทางการตลาดของสิ นค้า อีกทั้งมี
การวิเคราะห์ผลกระทบจากการดาเนินโครงการต่อเกษตรผูผ้ ลิตและผูจ้ าหน่ายสิ นค้าและอาหารปลอดภัย ซึ่ งมีกลไกที่สาคัญ
คือ การพัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพ มาตรฐานการบริ หารจัดการศัตรู พืช
อย่างถูกต้อง ลดการใช้สารเคมีที่เป็ นพิษ สร้างเครื อข่ายกลุ่มผูผ้ ลิตพืชผักปลอดภัยให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

