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เกษตรฯ ชู โปรเจค Agri biz Idol เฟ้นหาสุ ดยอด ปั้ นนักธุ รกิจเกษตร

ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ ส่ งผลทาให้ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วางเป้ าหมายส่ งเสริ มและพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็ นผูป้ ระกอบการเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี และการบริ หารจัดการเพื่อ
การดาเนิ นธุ รกิจอย่างทันยุคสมัย เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ดร.เฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเปิ ดการอบรมการ
พัฒนา smart farmer ผูป้ ระกอบการต้นแบบฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ว่า กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีเป้าหมายสาคัญ คือ พัฒนาเกษตรกร ให้เป็ น Smart Farmer เพื่อรองรับเกษตร 4.0 รวมไปถึงพัฒนาสิ นค้าเกษตร
ยกระดับให้เป็ น Smart Production มีคุณภาพสู ง ปลอดภัย มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ทาให้ตอ้ งมีเกษตรกรต้นแบบที่ดาเนินกิจกรรม
การเกษตรในลักษณะผูป้ ระกอบการ และต้องปรับวิธีทาการเกษตรจากรู ปแบบเดิมจากปั จจุบนั ไปสู่ การเกษตรสมัยใหม่
(Smart Farming) และการเกษตรแม่นยาสู ง (Precision Farming) ที่เน้นการผลิตสิ นค้าเกษตรด้วยการบริ หารจัดการ ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต ลดการใช้แรงงาน ลดต้นทุนการผลิต บริ หารจัดการ
ปั จจัยการผลิตและกิจการที่มีอยูอ่ ย่างคุม้ ค่า รวมถึงเพิ่มคุณค่าและมูลค่าสิ นค้าเกษตร เพื่อให้เข้าสู่ มาตรฐานการผลิตสิ นค้า

เกษตรตามมาตรฐานการรับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกษตรกรรุ่ นใหม่ตอ้ งเป็ นผูน้ าด้านเกษตรที่เป็ นผูป้ ระกอบการ
เกษตรชั้นนา เพื่อเป็ นกาลังของภาคเกษตรในอนาคต
ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สาหรับโครงการพัฒนา Smart Farmer
ผูป้ ระกอบการต้นแบบเพื่อยกระดับเกษตรกรเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตรชั้นนา หรื อ Agri BIZ Idol Development Project รับ
สมัครจากเกษตรกรรุ่ นใหม่ที่มีแผนธุ รกิจ และอยากที่จะพัฒนาสิ นค้าเกษตรจากทัว่ ประเทศ คัดเลือกเหลือ จานวน 80 คน
แบ่งเป็ นกลุ่มเกษตรกร ออกเป็ น 8 กลุ่มผูป้ ระกอบการเกษตร ได้แก่ เกษตรวิถีอินทรี ย ์ วิสาหกิจชุมชน เกษตรแปรรู ปเพิ่มมูลค่า
เกษตรท่องเที่ยว เกษตรไฮเทค เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรแปลงใหญ่ และบริ การเกษตร เข้าอบรมจากทีมวิทยากรชั้นนา
Coach Agri – biz เช่น คุณกุลพล คุปรัตน, ด.ร..ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิ ชย์ เป็ นต้น และ มีเมนเทอร์ พี่เลี้ยงมากประสบการณ์ แต่
ละด้าน เกษตรกรที่ประสบความสาเร็ จในการเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร คอยสนับสนุนให้กบั ทีมเกษตรกร Agri Biz Idol
เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าสู่ กระบวนการพัฒนาอย่างเต็มรู ปแบบ เน้นแผนธุ รกิจเกษตรที่ชดั เจนเป็ นรู ปธรรม สามารถสร้างมูลค่า
สิ นค้าเกษตรของตัวเองที่มีอยู่ หรื อต่อยอดการบริ หารจัดการกิจการ และการตลาดสิ นค้าเกษตรได้
นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้ Agri biz Idol จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กบั เกษตรกรรายอื่นๆ พัฒนาสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการ
เกษตร และก้าวสู่ การเป็ น นักธุ รกิจเกษตร มีการเชื่ อมโยงเครื อข่ายผูป้ ระกอบการเกษตรเพื่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาการ
ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทนั สมัยอีกด้วย

กรมส่ งเสริ มการเกษตร เข้าพัฒนายุวเกษตรกรในโรงเรี ยน หวังให้สืบทอดอาชีพทางการเกษตร

กรมส่ งเสริ มการเกษตร ร่ วมกับ ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าพัฒนากลุ่มยุว
เกษตรกรในโรงเรี ยน 13 จังหวัด สนับสนุนความรู ้ ส่ งเสริ มทักษะอาชีพเกษตรกรรม และนาผลผลิตมาประกอบเป็ นอาหาร
กลางวันในโรงเรี ยน
นายชาตรี บุญนาค รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร กล่าวว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตรจัดตั้งกล่ม
ยุวเกษตรกร มาตั้งแต่ปี 2510 เพื่อเป็ นกลไกในการปลูกจิตสานึกให้เยาวชนรุ่ นใหม่มีทศั นคติที่ดีต่อการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม โดยกรมส่ งเสริ มการเกษตรช่วยสนับสนุนความรู ้วชิ าการ ผ่านการเสริ มสร้างประสบการณ์และการฝึ กปฏิบตั ิ
โดยมุ่งหวังที่จะให้เยาวชนเหล่านี้สืบทอดอาชีพทางการเกษตร เป็ นเกษตรกรมืออาชีพ ทดแทนเกษตรกรผูส้ ู งอายุได้ในอนาคต

โดยในปี 2563 นี้กรมส่ งเสริ มการเกษตรร่ วมกับชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าไป
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ผา่ นโครงการส่ งเสริ มและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรี ยนเกษตรศาสตร์ อนุสรณ์ ในพื้นที่ 13 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี อุทยั ธานี กาแพงเพชร น่าน สุ รินทร์ หนองบัวลาภู อุบลราชธานี ศรี สะเกษ อานาจเจริ ญ ชัยภูมิ
นครพนม ร้อยเอ็ด สุ ราษฎร์ ธานี เน้นจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ถ่ายทอดความรู ้ ฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะด้านการเกษตร เคหกิจเกษตร
หรื อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ตามแผนการดาเนิ นกิจกรรมและความสนใจของสมาชิกกลุ่มยุว
เกษตรกรแต่ละกลุ่ม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้ยวุ เกษตรกรมีทศั นคติที่ดีต่ออาชี พเกษตรกรรม
มีความภาคภูมิใจในการทาเกษตร ส่ งเสริ มและพัฒนาภาวะผูน้ า การทางานเป็ นหมู่คณะ การบริ หารจัดการกลุ่ม การ
ใช้กระบวนการกลุ่มและหลักประชาธิ ปไตยในการดาเนิ นงานของกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อให้เป็ นแบบอย่างแก่โรงเรี ยนอื่น ๆ
โดยรอบ และเพื่อให้ยวุ เกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนามาใช้ประกอบอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการใน
โรงเรี ยน
กรมส่ งเสริ มการเกษตร เข้าพัฒนายุวเกษตรกรในโรงเรี ยน หวังให้สืบทอดอาชีพทางการเกษตรรองอธิบดีกรม
ส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวอีกว่า การปลูกฝังทัศนคติดา้ นการเกษตรให้กบั เด็กในโรงเรี ยน นอกจากจะเป็ นกิจกรรมเสริ มความรู ้
และฝึ กทักษะการดารงชีวติ ให้กบั เยาวชนแล้ว ยังเป็ นการเสริ มสร้างประสบการณ์ชีวิตที่สาคัญที่จะให้เด็กๆ สามารถต่อยอด
นาไปใช้ประกอบอาชีพ และเป็ นกาลังสาคัญต่อภาคการเกษตรไทยได้ในอนาคต

กรมส่ งเสริ มการเกษตร ร่ วมกับ ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพัฒนา ม.เกษตรศาสตร์ เข้าพัฒนายุวเกษตรกรในโรงเรี ยนหวังให้มี
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม

กรมส่ งเสริมการเกษตร ร่ วมกับ ชมรมนิสิตเก่าค่ ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ าพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรใน
โรงเรียน 13 จังหวัด สนับสนุนความรู้ ส่ งเสริมทักษะอาชี พเกษตรกรรม และนาผลผลิตมาประกอบเป็ นอาหารกลางวันใน
โรงเรียน
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร กล่าวว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตรจัดตั้งกล่ม
ยุวเกษตรกร มาตั้งแต่ปี 2510 เพื่อเป็ นกลไกในการปลูกจิตสานึกให้เยาวชนรุ่ นใหม่ มีทศั นคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยกรมส่ งเสริ มการเกษตรช่วยสนับสนุนความรู ้วชิ าการ ผ่านการเสริ มสร้างประสบการณ์และการฝึ กปฏิบตั ิ
โดยมุ่งหวังที่จะให้เยาวชนเหล่านี้สืบทอดอาชีพทางการเกษตร เป็ นเกษตรกรมืออาชีพ ทดแทนเกษตรกรผูส้ ู งอายุได้ในอนาคต
โดยในปี 2563 นี้ กรมส่ งเสริมการเกษตร ร่ วมกับ ชมรมนิสิตเก่าค่ ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าไป
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ผา่ นโครงการส่ งเสริ มและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรี ยนเกษตรศาสตร์ อนุสรณ์ ในพื้นที่ 13 จังหวัด

ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี อุทยั ธานี กาแพงเพชร น่าน สุ รินทร์ หนองบัวลาภู อุบลราชธานี ศรี สะเกษ อานาจเจริ ญ ชัยภูมิ
นครพนม ร้อยเอ็ด สุ ราษฎร์ธานี เน้นจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ถ่ายทอดความรู ้ ฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะด้านการเกษตร เคหกิจเกษตร
หรื อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ตามแผนการดาเนิ นกิจกรรมและความสนใจของสมาชิกกลุ่มยุว
เกษตรกรแต่ละกลุ่ม
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้ ยุวเกษตรกรมีทัศนคติทดี่ ีต่ออาชี พเกษตรกรรม มีความภาคภูมิใจในการทาเกษตร
ส่ งเสริ มและพัฒนาภาวะผูน้ า การทางานเป็ นหมู่คณะ การบริ หารจัดการกลุ่ม การใช้กระบวนการกลุ่มและหลักประชาธิ ปไตย
ในการดาเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อให้เป็ นแบบอย่างแก่โรงเรี ยนอื่น ๆ โดยรอบ และเพื่อให้ยวุ เกษตรกรมีผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อนามาใช้ประกอบอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรี ยน
รองอธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า การปลูกฝังทัศนคติดา้ นการเกษตรให้กบั เด็กในโรงเรี ยน นอกจากจะ
เป็ นกิจกรรมเสริ มความรู ้และฝึ กทักษะการดารงชีวติ ให้กบั เยาวชนแล้ว ยังเป็ นการเสริ มสร้างประสบการณ์ชีวิตที่สาคัญที่จะ
ให้เด็กๆ สามารถต่อยอดนาไปใช้ประกอบอาชีพ และเป็ นกาลังสาคัญต่อภาคการเกษตรไทยได้ในอนาคต

ผลผลิตลิ้นจี่-ลาไยภาคเหนือปี ’63พุง่ เกษตรฯเร่ งวางแผนหาตลาดรองรับ
นายทวี มาสขาว รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยหลังประชุมคณะอนุกรรมการป้ องกันแก้ไขปั ญหาผลไม้
ภาคเหนื อ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับทราบรายงานผลจัดทาข้อมูลประมาณการผลผลิตผลไม้ภาคเหนื อ (ลิ้นจี่และลาไย) ครั้งที่
3/2563 สถานการณ์เก็บเกี่ยวรวมทั้งแผนบริ หารจัดการลิ้นจี่และลาไย ปี การผลิต 2563 จากคณะทางานสารวจข้อมูลไม้ผล
เศรษฐกิจ สาหรับลิ้นจี่ใน 4 จังหวัดภาคเหนื อคือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และน่านผลผลิตปี นี้มี 28,676 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี
2562 ซึ่งมีผลผลิตรวม 26,278 ตัน ขณะนี้ผลผลิตเก็บเกี่ยวใกล้หมดแล้ว โดยมีคณะกรรมการแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากผลิตผล
การเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) เป็ นแกนหลัก วางแผนบริ หารจัดการเชิงปริ มาณ แบ่งเป็ น กระจายผลผลิตในประเทศ 24,029
ตัน ได้แก่ ล้งในประเทศ วิสาหกิจชุมชน ส่ งตลาดภายในจังหวัด/สถานที่ท่องเที่ยว สหกรณ์การเกษตร ตลาดอื่น อาทิ รถเร่ รถ
ขนส่ งสิ นค้านิคมอุตสาหกรรม ตลาดไท ตลาดต่างจังหวัด Modern Trade จาหน่ายผ่านไปรษณี ยไ์ ทยและตลาดออนไลน์ แปร
รู ป 2,854 ตัน เป็ นลิ้นจี่กระป๋ อง น้ าลิ้นจี่และอื่นๆ เช่น ลิ้นจี่อบแห้ง และลิ้นจี่แช่แข็ง และส่ งออก 1,793 ตันการจัดการเชิง
คุณภาพเน้นส่ งเสริ มผลิตตามมาตรฐาน GAP การห่อผลลิ้นจี่ก่อนเก็บเกี่ยว การให้คาแนะนาทาลิ้นจี่คุณภาพ ส่ งเสริ ม
ดาเนินงานรู ปแบบแปลงใหญ่ ให้ความรู ้จดั การผลผลิตและเชื่อมโยงตลาด ประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่คุณภาพ รวมทั้งสร้างเว็บเพจ
ซื้ อขายออนไลน์ โดยเฉพาะปี นี้การขายผ่านออนไลน์มียอดสั่งซื้ อผ่านไปรษณี ยไ์ ทยสู งขึ้น เนื่ องจากเป็ นช่วงที่ประชาชนต้อง
อยูบ่ า้ นตามมาตรการป้ องกันควบคุมการะบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับผลผลิตมีคุณภาพดี เกษตรกรพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ (packaging) พร้อมจัดเรี ยงผลผลิตเพื่อป้ องกันความเสี ยหายได้ดีข้ ึน
ส่ วนลาไยแหล่งผลิตหลักอยูใ่ น 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลาพูน เชียงราย น่าน พะเยา ลาปาง แพร่ และตาก
คาดการณ์ปริ มาณผลผลิตออกสู่ ตลาดรวม 635,394 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้วที่ให้ผลผลิต 620,379 ตันหรื อร้อยละ 2.42 แบ่งเป็ น
ผลผลิตในฤดู 386,065 ตัน (ร้อยละ 60.76) และผลผลิตนอกฤดู 249,329 ตัน (ร้อยละ 39.24) โดยผลผลิตจะออกมากที่สุดช่วง
เดือนสิ งหาคมคิดเป็ นร้อยละ 35.41 ของผลผลิตทั้งปี ด้านผลผลิตต่อไร่ ของลาไยเพิม่ ขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศเหมาะสม โดย
ช่วงที่ลาไยติดดอกมีความหนาวเย็นพอเหมาะ ส่ งผลให้ลาไยปี นี้ออกดอกและติดผลมากกว่าปี ที่แล้ว
สาหรับแผนบริ หารจัดการลาไยจังหวัดวางแผนการบริ หารจัดการผลไม้แบบเบ็ดเสร็ จด้วยตัวเอง ผ่านกลไกของ
คณะกรรมการเพื่อแก้ปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ในเชิงคุณภาพตั้งแต่ระยะก่อน
เก็บเกี่ยวจนถึงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้แก่ โครงการรณรงค์การผลิตลาไยคุณภาพ ปี 2563 โดยมีกิจกรรมสาคัญ เช่น ส่ งเสริ ม
การผลิตตามมาตรฐาน GAP ส่ งเสริ มและแนะนาให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีที่สาคัญ 5 ด้าน คือ เตรี ยมต้นให้สมบูรณ์ ตัดแต่ง
ช่อผล การให้น้ าใส่ ปุ๋ยและปรับปรุ งคุณภาพสี ผวิ รวมทั้งจัดทาแปลงเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มการรวมกลุ่มพัฒนาคุณภาพผลผลิตและ
การตลาด ถ่ายทอดความรู ้การผลิตลาไยคุณภาพในรู ปแบบแปลงใหญ่ จนถึงคาแนะนาเตรี ยมต้นหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่ วนเชิงปริ มาณลาไยภาคเหนื อจะเริ่ มออกสู่ ตลาดตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กันยายน ช่วงที่ให้ผลผลิตมาก
ต้องเฝ้าระวังสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสิ งหาคม ซึ่ งทั้ง 8 จังหวัดเตรี ยมบริ หารจัดการลาไยในฤดูรวม 386,065 ตันแล้ว ทั้งการ

ประชุมเชื่อมโยงตลาดลาไยล่วงหน้า สนับสนุนให้มีจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลาไยและกระจายผลผลิต จัดเตรี ยมข้อมูล
ความต้องการรับซื้ อผลผลิตของผูป้ ระกอบการลาไยโดยประสานความร่ วมมือกับพาณิ ชย์และอุตสาหกรรมจังหวัด
สาหรับการบริ หารจัดการผลผลิตมีดงั นี้ บริ โภคสดในประเทศ 69,102 ตัน ด้วยวิธีกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต
ผ่านผูป้ ระกอบการ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ตลาดในจังหวัดและท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้ง Modern Trade และตลาด
ออนไลน์/ไปรษณี ย ์ แปรรู ป 269,021 ตัน ด้วยวิธีการอบแห้งทั้งเปลือก อบแห้งเนื้ อสี ทอง แปรรู ป เช่น ทาน้ าลาไยสกัดเข้มข้น
ลาไยกระป๋ อง และการส่ งออกลาไยสด 47,942 ตัน ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวเตรี ยมเสนอแนวทางกากับ ติดตาม เฝ้าระวัง
ผลผลิตลาไยปริ มาณมาก (ช่วง Peak)ปี 2563 เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาและบริ หารจัดการผลไม้ (Fruit Board)เห็นชอบ
แผนบริ หารจัดการผลไม้ภาคเหนื อต่อไป

เกษตรจังหวัดนครพนม นาทีมเจ้าหน้าที่ ร่ วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกวดเกษตรอาเภอดีเด่น
ระดับประเทศ (กรมส่ งเสริ มการเกษตร)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ที่สานักงานเกษตรอาเภอธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นายร่ มไม้ นวลตา
เกษตรจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ าย และเกษตรอาเภอทั้ง 12 อาเภอ ร่ วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจ
ประเมินการประกวดเกษตรอาเภอดีเด่น ระดับประเทศ ซึ่ งจังหวัดนครพนมโดยนางศสิ มา สุ ภาษร เกษตรอาเภอธาตุพนม
ได้รับการคัดเลือกและเป็ นตัวแทนของสานักงานเกษตรอาเภอทั้ง 12 อาเภอ ในการคัดเลือกเกษตรอาเภอดีเด่น ระดับประเทศ
โดยมีกิจกรรมการเสนอแนะและสอบถามข้อมูล พร้อมการนาเสนอข้อมูลของเกษตรอาเภอธาตุพนม และคณะกรรมการการ
ประกวดฯได้เดินทางไปเยีย่ มชมการส่ งเสริ มการเกษตรในพื้นที่ที่ประสบความสาเร็ จ ได้แก่ กลุ่มแปลงใหญ่ขา้ วทิพมนต์ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกะละแมทูลใจ และศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร บ้านหนองสะโน สาหรับการ
ประกวดเกษตรอาเภอดีเด่น ระดับประเทศ จะมีการดาเนิ นการคัดเลือกและประเมินเพิ่มเติม เพื่อคัดเลือกให้เป็ นเกษตรอาเภอที่
มีผลงานดีเด่น ระดับประเทศต่อไป

เกษตรภาคใต้ เร่ งส่ งมอบต้นพันธุ์ไม้สร้างความมัน่ คงทางอาหาร ผ่านโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวติ สู ้โควิด-19

สงขลา - กรมส่ งเสริ มการเกษตร ได้จดั ทา “โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวติ สู ้โควิด-19” ผนึกกาลังหน่วยงานในสังกัด
สร้างความมัน่ คงทางอาหาร บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 โดยสนับสนุนต้นพันธุ์พืชผักและ
สมุนไพร จานวน 7 ชนิด รวมทั้งสิ้ น 3,634,464 ต้น แก่เกษตรกรทัว่ ประเทศ มีพืชอาหารบริ โภคสามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้ดว้ ย
การพึ่งพาตนเอง ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน
นายสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสาหรับวิกฤตในครั้งนี้ พบปั ญหาการกระจายสิ นค้าและความ
มัน่ คงทางอาหารเพื่อการบริ โภคในระดับครัวเรื อน ทาให้เกิดการกักตุนสิ นค้าเพื่อการบริ โภคอุปโภคตามมาเป็ นปั ญหา
ต่อเนื่อง กรมส่ งเสริ มการเกษตร ได้นอ้ มนา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยส่ งเสริ มให้เกษตรกรมีความรู ้ความ
เข้าใจและนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมัน่ คงในการประกอบ
อาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กบั เกษตรกร มีแหล่งอาหารภายในชุมชน มีความมัน่ คงทางอาหาร เพื่อเป็ นการสร้างรากฐาน
ภาคเกษตรให้เข้มแข็งและนาไปสู่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน กรมส่ งเสริ มการเกษตร จึงได้จดั ทา “โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวติ สู ้
โควิด-19”
โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวติ สู ้โควิด-19 มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรและผูไ้ ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีพืชอาหารและพืชสมุนไพรสาหรับการบริ โภคภายในชุมชน

ดาเนินการผลิตต้นพันธุ์พืชผักสมุนไพร รวมทั้งสิ้ น 3,634,464 ต้น และเพื่อถ่ายทอดความรู ้การปลูกพืชผักและสมุนไพรให้กบั
เกษตรกรและผูส้ นใจ ต้นพันธุ์พืชผักและสมุนไพร จานวน 7 ชนิด รวมทั้งสิ้ น 3,634,464 ต้น แบ่งเป็ นพืชผักและสมุนไพร
หลัก จานวน 4 ชนิด รวม 2,271,540 ต้น ได้แก่ ฟ้าทลายโจร มะละกอ พริ ก และมะเขือ และพืชผัก และสมุนไพรเสริ ม จานวน
3 ชนิด รวม 1,362,924 ต้น ได้แก่ มะรุ ม ผักหวานบ้าน และแคบ้าน โดยมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบตั ิการของกรมส่ งเสริ ม
การเกษตร จานวน 34 หน่วยงาน จัดส่ งต้นพันธุ์ที่พร้อมปลูกให้กบั สานักงานเกษตรอาเภอ จานวน 882 อาเภอ โดยสานักงาน
เกษตรอาเภอเป็ นผูก้ าหนดสถานที่รับพันธุ์พืช จานวน 1 จุด/อาเภอ หลังจากนั้นอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ น (อกม.) ร่ วมกับ
คณะกรรมการหมู่บา้ น จะคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเข้าร่ วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้ น 225,390
ครัวเรื อน โดยสานักงานเกษตรอาเภอ จะส่ งมอบต้นพันธุ์พืชที่พร้อมปลูกให้กบั อาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ น (อกม.) เพื่อ
แจกจ่ายและกระจายต้นพันธุ์พืชผักสมุนไพรสนับสนุนให้กบั เกษตรกร และผูไ้ ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าว
ในส่ วนของภาคใต้มีการมอบหมายให้ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช จานวน 2 ศูนย์ ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จานวน 3 ศูนย์ ดานินการผลิตต้นพันธ์กล้าพืชผัก พืชสมุนไพร เป้าหมาย จานวน 331,328 ต้น ขณะนี้ศูนย์ปฏิบตั ิการทั้ง 5 ศูนย์
ได้มีการส่ งมอบต้นพันธ์กล้าแล้ว และคาดว่าจะส่ งมอบได้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นี้ นอกจากแจกจ่ายต้น
พันธุ์พืชผักสมุนไพรสนับสนุนให้กบั เกษตรกรแล้วได้ดาเนินการจัดทาจุดเรี ยนรู ้การปลูกพืชผักและสมุนไพรในครัวเรื อน
เพื่อเป็ นต้นแบบบริ เวณสานักงานเกษตรอาเภอหรื อ สถานที่ที่มีความเหมาะสม อาเภอละ 1 จุด ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็ น
“ศูนย์พนั ธุ์พืชชุมชน” ได้ในอนาคตเพื่อใช้เป็ นต้นแบบในการศึกษาเรี ยนรู ้ให้กบั เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป.

กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร พลิกวิกฤตราคายางตกต่า ใช้เวลาว่างจักสานต้นคลุม้ สร้างงาน สร้างเงิน

กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรจักสานต้นคลุม้ บ้านวังตง จัดตั้งเมื่อ วันที่ 29 สิ งหาคม 2555 สมาชิกเริ่ มจัดตั้งมี 90 คน สมาชิก
ปั จจุบนั 65 คน (เฉลี่ยอายุ 45 ปี ) ประธานกลุ่ม นางสาวอรุ ณี เกาะกลาง อายุ 43 ปี ที่ทาการกลุ่ม เลขที่ 3 หมู่ที่ 4ตาบลนาทอน
อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ผลงานดีเด่ น ความคิดริเริ่ม
เกษตรกรส่ วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพทาสวนยางพารา เมื่อปี พ.ศ. 2555 ราคายางพาราตกต่า ประกอบกับใน
พื้นที่มีฝนตกชุกตลอดปี ไม่สามารถกรี ดยางได้ทุกวัน ทาให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย จึงได้รวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกันในชุมชน เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้อย่างมีความสุ ข มีอาชีพ และมีรายได้ที่มนั่ คงให้กบั ครอบครัว โดยการทา
กิจกรรมจักสานต้นคลุม้ เนื่องจากต้นคลุม้ เป็ นวัตถุดิบในท้องถิ่นซึ่ งพบมากในสวนยางพารา ประกอบกับมีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่น และสมาชิกในครอบครัวสามารถทาได้ทุกคน
ความสามารถในการบริหารและการจัดการของสถาบัน
โครงสร้างการบริ หารงานของกลุ่มมีความเข้มแข็ง มีคณะกรรมการบริ หารกลุ่มซึ่ งมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก มี
วาระ 4 ปี มีคณะกรรมการกลุ่มย่อย แบ่งเป็ นฝ่ ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ ายการผลิต ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ ายจัดหา
วัตถุดิบ ซึ่ งแต่ละฝ่ ายมีความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่แตกต่างกัน และมีคณะกรรมการที่ปรึ กษากลุ่ม มีระเบียบข้อบังคับกลุ่ม มี
การจัดการระบบ เอกสารมีความโปร่ งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการแบ่งผลประโยชน์จากกิจกรรมกลุ่ม
การจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ดังนี้
– ร้อยละ 50 เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

– ร้อยละ 15 เป็ นค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ที่ชารุ ดเสี ยหาย
– ร้อยละ 15 เพื่อสวัสดิการของสมาชิก
– ร้อยละ 90 เป็ นค่าน้ า ค่าไฟ
– ร้อยละ 90 เป็ นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดความรู ้ให้กบั ผูส้ นใจ
จากการดาเนินกิจกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ทาให้กลุ่มมีความเจริ ญเติบโตและมีความมัน่ คงทางการเงิน ดังนี้
– เงินทุนหมุนเวียน 5,741,550 บาท
– ทุนเรื อนหุน้ 204,300 บาท
– เงินฝากออมทรัพย์ของกลุ่ม 96,200 บาท
– รายได้เฉลี่ยของสมาชิก 135,500 บาท/คน/ปี
– ทรัพย์สินทั้งหมด 5,206,500 บาท
– ไม่มีหนี้สิน
ปั จจุบนั กิจกรรมของกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางดาเนิ น
กิจกรรม ได้แก่ การส่ งเสริ มให้สมาชิกกลุ่มจัดทาการเกษตรให้มีความสมบรู ณ์ ทาให้มีอาหารบริ โภคอย่างพอเพียงและ
ปลอดภัย การส่ งเสริ มลดการใช้สารเคมีในทาการเกษตร โดยส่ งเสริ มการทาปุ๋ ยจากวัสดุและเศษอาหารในครัวเรื อน การ
ส่ งเสริ มการออมทรัพย์เพื่อการผลิต สามารถลดปั ญหาเงินกูน้ อกระบบให้แก่สมาชิกกลุ่มและชุมชน ได้จดั สวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลให้กบั สมาชิกกลุ่ม ทาให้เกิดความมัน่ คงในชี วติ มากขึ้น การจัดตั้งศูนย์แสดงและจาหน่ายสิ นค้าของกลุ่ม
ส่ งเสริ มการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยจัดตั้ง “กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านวังตง” ซึ่ งเริ่ มต้นได้ร่วมกันปลูกป่ าชายเลน จานวน
1,500 ต้น จนกระทัง่ ปั จจุบนั มีพ้นื ที่ป่าชายเลน 1,695 ไร่ ทาให้ป่าชายเลนกลับมาสมบูรณ์ดงั เดิม การส่ งเสริ มท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและเชิงอนุ รักษ์ ซึ่ งกลุ่มเป็ นเครื อข่ายอุทยานธรณี โลก (Satun Geopark) ของอาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เป็ นแหล่งศึกษา
เรี ยนรู ้เรื่ องการจักสานต้นคลุม้ ซึ่ งต้นคลุม้ อยูใ่ นพื้นที่อุทยานธรณี โลก (Satun Geopark) มาอย่างยาวนาน จนก่อเกิดภูมิปัญญา
ในการนาต้นคลุม้ มาใช้ประโยชน์ดงั เช่นปั จจุบนั และมีโฮมสเตย์เพื่อบริ การนักท่องเที่ยว และส่ งเสริ มการสร้างความมัน่ คง
ด้านอาหารในครัวเรื อนและชุมชน โดยการส่ งเสริ มให้สมาชิกกลุ่มและชุมชนปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ปีก เลี้ยงปู และเลี้ยง
ปลา เป็ นต้น ไว้บริ โภคในครัวเรื อน และเก็บสารองเมล็ดพันธุ์เพื่อเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป และนาผลผลิตจากครัวเรื อนมา
ปรุ งประกอบจัดเลี้ยงสมาชิกกลุ่ม ตลอดจนนาไปประกอบเป็ นอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆ ในศูนย์เด็กเล็กของชุมชน ซึ่ งจาก
การดาเนิ นกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ส่ งผลให้สมาชิกกลุ่มมีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจดีข้ ึน ดังนี้
– มีรายได้เพิม่ ขึ้น เฉลี่ยครัวเรื อนละ 135,500 บาท ต่อปี
– มีรายจ่ายลดลง เฉลี่ยครัวเรื อนละ 23,700 บาท ต่อปี
– มีเงินออม เฉลี่ยครัวเรื อนละ 29,500 บาท ต่อปี

สสก. 2 ราชบุรี เตือนเกษตรกร เฝ้าระวังโรคใบด่างในมันสาปะหลังหลังเจอระบาดเขตเมืองกาญจน์ – สุ พรรณ รวม 800 ไร่

สานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี แจ้งได้รับรายงานจากศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืชจังหวัดสุ พรรณบุรี พบการระบาดของโรคใบด่างในมันสาปะหลัง จังหวัดสุ พรรณบุรี และกาญจนบุรี แม้ไม่
มากแต่ตอ้ งเฝ้าระวังและทาลายต้นที่เป็ นโรคทิ้ง เผยที่มาของโรคจาก 2 แหล่งสาคัญ คือ ท่อนพันธุ์ และแมลงหวีข่ าวเป็ นพาหะ
นาโรคเข้าแปลง แนะเกษตรกรหมัน่ ตรวจสอบแปลงปลูกแบบต่อเนื่ อง พบเจอทาลายทันทีป้องกันความเสี ยหายในวงกว้าง
นายมงคล จอมพันธ์ ผูอ้ านวยการสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรีเปิ ดเผยว่าศูนย์ส่งเสริ ม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุ พรรณบุรี ได้สารวจพบการระบาดของโรคใบด่างในมันสาปะหลังพื้นที่ 2
จังหวัดคือ อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุ พรรณบุรี อาเภอเลาขวัญ และ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ งรวมกันมีพ้นื ที่เกิด
โรคประมาณ 800 กว่าไร่

“พื้นที่จงั หวัดกาญจนบุรี มีการปลูกมันประมาณ 500,000 ไร่ พบการระบาดประมาณ 400 กว่าไร่ ส่ วนจังหวัด
สุ พรรณบุรี ปลูกประมาณ 50,000 ไร่ พบการระบาดประมาณ 400 กว่าไร่ ซึ่ งแม้ปริ มาณยังไม่มากแต่ก็ตอ้ งเฝ้าระวังเพื่อ
ป้ องกันความเสี ยหายที่อาจจะลุกลามในวงกว้างได้” นายมงคลกล่าว
ทางด้านนายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผูอ้ านวยการศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัด
สุ พรรณบุรี กล่าวถึงสาเหตุของโรคใบด่างในมันสาปะหลังว่า มาจาก 2 สาเหตุ คือ ท่อนพันธุ์ และ มีแมลงหวีข่ าวเป็ นตัว
พาหะนาโรค หากเกิดจากท่อนพันธุ์มนั สาปะหลังที่เป็ นโรค เกษตรกรสามารถสังเกตได้ภายหลังปลูกไปแล้วประมาณ 2
อาทิตย์
“ หากพบเห็นใบชุดแรกของต้นมันสาปะหลังที่ผลิออกมาจะมีสีซีดเหลือง มีอาการบิดเสี ยรู ปทรงหรื อหงิก อันนี้ เป็ น
โรคอย่างแน่นอน ถ้าหากเจอที่ตน้ มันสาปะหลังที่มีอายุประมาณ 2-3 เดือนไปแล้วตรงบริ เวณส่ วนยอดมีอาการซี ดเหลือง ใบ
บิดเสี ยรู ปทรง หรื อ หงิก งอ ย่น อาการนี้ เกิดจากแมลงหวี่ขาวเป็ นพาหะนาโรคเข้ามาในแปลงทาให้เกิดโรค หากเกิดการ
ระบาดแล้ ว ถ้ าเกษตรกรไม่ มีการป้องกันกาจัดให้ ถกู วิธีอาจจะทาให้ ผลผลิตเสียหาย 80-100% ของพื้นที่ปลูก”
นายสมคิดกล่าวต่อไปว่า เกษตรกรสามารถป้ องกันได้ ด้วยการนาท่อนพันธุ์มนั สาปะหลังที่มนั่ ใจว่ามาจากแปลงที่ไม่
เคยเกิดโรคใบด่างมาก่อน ซึ่ งจะเป็ นท่อนพันธุ์มนั สาปะหลังที่ปลอดโรค อีกประการเมื่อสารวจแปลงปลูกแล้ว 14 วันพบใบมี
อาการหงิก งอ ย่น ซี ดเหลือง ลักษณะนี้ตอ้ งตัดทาลายทิ้ง หากเกิดในพื้นที่เป็ นบริ เวณกว้างให้ขดุ ขึ้นมาทาลายทั้งแปลง หาก
พบเพียงบางส่ วน ก็ถอนเอาต้นที่เป็ นโรคขึ้นมาใส่ ถุงดาหรื อถุงพลาสติกผูกปากถุงให้แน่นนาไปตากแดดทิ้งไว้ประมาณ 1-2
อาทิตย์ เพื่อให้ตน้ มันสาปะหลังตายไม่สามารถงอกใหม่ได้ จะสามารถลดปริ มาณการระบาดในแปลงปลูกได้
“หากพบตัวของแมลงหวีข่ าวในแปลงปลูกเป็ นพื้นที่ส่วนใหญ่ของแปลง จาเป็ นต้องใช้สารเคมีมาทาลายเพื่อตัดวงจร
ของแมลงหวีข่ าว ตามคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตร หากเกษตรกรสามารถปฏิบตั ิได้ใน 3 อย่างนี้เชื่ อว่าจะสามารถลดการ
ระบาดของโรคได้”
“ขอฝากเกษตรกรด้วยว่าหากเจอต้นที่มีโรคแล้วเกษตรกรเด็ดยอดต้นนั้นๆ เพียงอย่างเดียว แล้วต้นนั้นๆ ยังสามารถ
แตกยอดได้แล้วยังหงิกงอก็แสดงว่าต้นมันสาปะหลังต้นนั้นเกิดโรคแล้ว และมีแมลงหวีข่ าวอยูใ่ นแปลงด้วยก็จะช่วยทาให้เชื้อ
มีปริ มาณเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ ว ฉะนั้นวิธีเด็ดยอดทิ้งไม่ขอแนะนาให้ปฏิบตั ิ”
ผูอ้ านวยการศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุ พรรบุรี แนะนาให้เกษตรกรถอนทาลายเพียง
อย่างเดียว สาหรับพื้นที่ที่เกิดการระบาดในวงกว้างเกือบยกแปลง หรื อ ทั้งแปลง จะต้องขุดขึ้นมาแล้วเอาไปใส่ หลุมปิ ดทาลาย
โดยขุดหลุมลึกประมาณ 3 เมตร เมื่อเอาต้นมันลงไปในหลุมแล้ว ให้ใช้สารกาจัดวัชพืชจาพวก อะทราซี นฉี ดทับลงไปบนต้น
มันสาปะหลัง เพื่อไม่ให้มีการงอกขึ้นมาใหม่ จากนั้นใช้ดินกลบปากหลุมมีความหนาประมาณ 50 เซนติเมตร ก็จะสามารถ
ช่วยให้ตน้ มันสาปะหลังที่เกิดโรคไม่งอกใหม่ และการระบาดของโรคนี้ก็จะลดลง
นายสมคิดกล่าวต่อไปว่า แต่หากไม่มนั่ ใจว่าแปลงปลูกเกิดโรคใบด่างหรื อไม่ ให้เกษตรกรติดต่อ หรื อ แจ้งเจ้าหน้าที่
ส่ งเสริ มการเกษตรประจาตาบลที่มีแปลงปลูกอยู่ หรื อที่สานักงานเกษตรอาเภอในพื้นที่ หรื อจะติดต่อโดยตรงที่ศูนย์ส่งเสริ ม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุ พรรณบุรี หรื อโทรมาสอบถามเบื้องต้นได้ที่ 035-440926-7 ในวันเวลาราชการ

ส่ วนการหาซื้ อท่อนพันธุ์มนั สาปะหลัปลอดโรคใบด่างนั้น ผูอ้ านวยการศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชจังหวัดสุ พรรบุรี แนะนาว่า เกษตรกรควรหาซื้ อจากแหล่งปลูกที่มีการรับรองว่าเป็ นท่อนพันธุ์ปลอดโรคจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ถา้ หากเกษตรกรซื้ อขายกันเองอาจจะมัน่ ใจไม่ได้วา่ ปลอดโรคหรื อไม่ หรื อหากจะซื้ อท่อนพันธุ์มนั
สาปะหลังในพื้นที่ใกล้เคียงแปลงปลูกของตนเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ งก็ตอ้ งมัน่ ใจว่าในฤดูกาลเพาะปลูกที่ผา่ นมา
แปลงปลูกนั้นๆ ไม่เกิดโรคใบด่างในมันสาปะหลัง
“แต่ที่สาคัญเกษตรกรควรหมัน่ สารวจแปลงปลูกอย่างสม่าเสมออย่างน้อย อาทิตย์ละครั้ง เมื่อเจอต้นมันสาปะหลังที่
เป็ นโรคจะได้แก้ไขป้ องกันและทาลายส่ วนที่เป็ นโรคทันที หากปล่อยทิ้งไว้อาจจะเกิดความเสี ยหายในวงกว้างได้”นายสมคิด
กล่าวในที่สุด

