
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่3 กรกฎาคม 2563 

ส่วนกลาง 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
Agri biz Idol 1 เกษตรฯ ชู โปรเจค Agri biz Idol เฟ้นหาสุดยอด ป้ันนกัธุรกิจเกษตร สยามรัฐออนไลน์ 
ยวุเกษตรกร 2 กรมส่งเสริมการเกษตร เขา้พฒันายวุเกษตรกรในโรงเรียน หวงัใหสื้บ

ทอดอาชีพทางการเกษตรกร 
เกษตรกา้วไกล 

3 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกบั ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพฒันา  
ม.เกษตรศาสตร์ เขา้พฒันายวุเกษตรกรในโรงเรียนหวงัให้มีทศันคติ 
ท่ีดีต่ออาชีพเกษตรกรรม 

ไทยแลนดพ์ลสั 

ไมผ้ล 4 ผลผลิตล้ินจ่ี-ลาไยภาคเหนือปี’63พุง่ เกษตรฯเร่งวางแผนหาตลาด
รองรับ 

แนวหนา้ออนไลน์ 

ตรวจประเมิน 5 เกษตรจงัหวดันครพนม น าทีมเจา้หนา้ท่ี ร่วมใหก้ารตอ้นรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินการประกวดเกษตรอ าเภอดีเด่น 
ระดบัประเทศ (กรมส่งเสริมการเกษตร) 

Talk new online 

วสิาหกิจชุมชน 6 เกษตรเขต 5 ร่วมเฟ้นหาวสิาหกิจชุมชนดีเด่นระดบัเขตภาคใต ้ สมิหราไทมส์ 
บา้นพอเพียงเล้ียงชีวติ
สู้โควดิ-19 

7 เกษตรภาคใต ้เร่งส่งมอบตน้พนัธ์ุไมส้ร้างความมัน่คงทางอาหาร ผา่น
โครงการบา้นพอเพียงเล้ียงชีวติสู้โควิด-19 

 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
แม่บา้นเกษตรกร 8 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร พลิกวกิฤตราคายางตกต่า ใชเ้วลาวา่งจกัสาน

ตน้คลุม้ สร้างงาน สร้างเงิน 
เทคโนโลยชีาวบา้น 

ใบด่างในมนั
ส าปะหลงั 

9 สสก. 2 ราชบุรี เตือนเกษตรกร เฝ้าระวงัโรคใบด่างในมนัส าปะหลงั
หลงัเจอระบาดเขตเมืองกาญจน์ – สุพรรณ รวม 800 ไร่ 

เทคโนโลยชีาวบา้น 

 



 

เกษตรฯ ชู โปรเจค Agri biz Idol เฟ้นหาสุดยอด ป้ันนกัธุรกิจเกษตร 

 

ประเทศไทยก าลงักา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุส่งผลท าใหข้าดแคลนแรงงานภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วางเป้าหมายส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรไทยใหเ้ป็นผูป้ระกอบการเกษตรท่ีมีการใชเ้ทคโนโลย ีและการบริหารจดัการเพื่อ
การด าเนินธุรกิจอยา่งทนัยคุสมยั เขม้แขง็และพึ่งพาตนเองได ้

เม่ือวนัท่ี 1 ก.ค. ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลงัเปิดการอบรมการ
พฒันา smart farmer ผูป้ระกอบการตน้แบบฯ เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮา้ส์ วา่ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีเป้าหมายส าคญั คือ พฒันาเกษตรกร ใหเ้ป็น Smart Farmer เพื่อรองรับเกษตร 4.0 รวมไปถึงพฒันาสินคา้เกษตร 
ยกระดบัใหเ้ป็น Smart Production มีคุณภาพสูง ปลอดภยั มีมูลค่าเพิ่มมากข้ึน ท าใหต้อ้งมีเกษตรกรตน้แบบท่ีด าเนินกิจกรรม
การเกษตรในลกัษณะผูป้ระกอบการ และตอ้งปรับวธีิท าการเกษตรจากรูปแบบเดิมจากปัจจุบนัไปสู่การเกษตรสมยัใหม่ 
(Smart Farming) และการเกษตรแม่นย  าสูง (Precision Farming) ท่ีเนน้การผลิตสินคา้เกษตรดว้ยการบริหารจดัการ ใช้
นวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการใชแ้รงงาน ลดตน้ทุนการผลิต บริหารจดัการ
ปัจจยัการผลิตและกิจการท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า รวมถึงเพิ่มคุณค่าและมูลค่าสินคา้เกษตร เพื่อใหเ้ขา้สู่มาตรฐานการผลิตสินคา้



เกษตรตามมาตรฐานการรับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกษตรกรรุ่นใหม่ตอ้งเป็นผูน้ าดา้นเกษตรท่ีเป็นผูป้ระกอบการ
เกษตรชั้นน า เพื่อเป็นก าลงัของภาคเกษตรในอนาคต 

ดา้นนายเขม้แขง็ ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ ส าหรับโครงการพฒันา Smart Farmer
ผูป้ระกอบการตน้แบบเพื่อยกระดบัเกษตรกรเป็นผูป้ระกอบการเกษตรชั้นน า หรือ Agri BIZ Idol Development Project รับ
สมคัรจากเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีมีแผนธุรกิจ และอยากท่ีจะพฒันาสินคา้เกษตรจากทัว่ประเทศ คดัเลือกเหลือ จ านวน 80 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มเกษตรกร ออกเป็น 8 กลุ่มผูป้ระกอบการเกษตร ไดแ้ก่ เกษตรวถีิอินทรีย ์วิสาหกิจชุมชน เกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า 
เกษตรท่องเท่ียว เกษตรไฮเทค เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรแปลงใหญ่ และบริการเกษตร เขา้อบรมจากทีมวทิยากรชั้นน า 
Coach Agri – biz เช่น คุณกุลพล คุปรัตน, ด.ร..ก่อศกัด์ิ โตวรรธกวณิชย ์เป็นตน้ และ มีเมนเทอร์พี่เล้ียงมากประสบการณ์ แต่
ละดา้น เกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จในการเป็นผูป้ระกอบการเกษตร คอยสนบัสนุนใหก้บัทีมเกษตรกร Agri Biz Idol 
เพื่อใหเ้กษตรกรไดเ้ขา้สู่กระบวนการพฒันาอยา่งเตม็รูปแบบ เนน้แผนธุรกิจเกษตรท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม สามารถสร้างมูลค่า
สินคา้เกษตรของตวัเองท่ีมีอยู ่หรือต่อยอดการบริหารจดัการกิจการ และการตลาดสินคา้เกษตรได ้

นอกจากน้ี ยงัมุ่งหวงัให ้Agri biz Idol จะช่วยสร้างแรงจูงใจใหก้บัเกษตรกรรายอ่ืนๆ พฒันาสู่การเป็นผูป้ระกอบการ
เกษตร และกา้วสู่การเป็น นกัธุรกิจเกษตร มีการเช่ือมโยงเครือข่ายผูป้ระกอบการเกษตรเพื่อสร้างพื้นฐานในการพฒันาการ
ประกอบการเกษตรสมยัใหม่ท่ีมีการเช่ือมโยงและใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล นวตักรรม และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัอีกดว้ย 

  



 

กรมส่งเสริมการเกษตร เขา้พฒันายวุเกษตรกรในโรงเรียน หวงัใหสื้บทอดอาชีพทางการเกษตร 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกบั ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพฒันา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เขา้พฒันากลุ่มยวุ

เกษตรกรในโรงเรียน 13 จงัหวดั สนบัสนุนความรู้ ส่งเสริมทกัษะอาชีพเกษตรกรรม และน าผลผลิตมาประกอบเป็นอาหาร

กลางวนัในโรงเรียน 

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดา้นพฒันาเกษตรกร กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตรจดัตั้งกล่ม

ยวุเกษตรกร มาตั้งแต่ปี 2510 เพื่อเป็นกลไกในการปลูกจิตส านึกใหเ้ยาวชนรุ่นใหม่มีทศันคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม โดยกรมส่งเสริมการเกษตรช่วยสนบัสนุนความรู้วชิาการ ผา่นการเสริมสร้างประสบการณ์และการฝึกปฏิบติั 

โดยมุ่งหวงัท่ีจะให้เยาวชนเหล่าน้ีสืบทอดอาชีพทางการเกษตร เป็นเกษตรกรมืออาชีพ ทดแทนเกษตรกรผูสู้งอายไุดใ้นอนาคต 

 

 



โดยในปี 2563 น้ีกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกบัชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพฒันา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เขา้ไป

ส่งเสริมการเรียนรู้ผา่นโครงการส่งเสริมและพฒันากลุ่มยวุเกษตรกรในโรงเรียนเกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ในพื้นท่ี 13 จงัหวดั 

ไดแ้ก่ จงัหวดัเพชรบุรี อุทยัธานี ก าแพงเพชร น่าน สุรินทร์ หนองบวัล าภู อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ ชยัภูมิ 

นครพนม ร้อยเอด็ สุราษฎร์ธานี เนน้จดักระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบติัทกัษะดา้นการเกษตร เคหกิจเกษตร 

หรือการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตามแผนการด าเนินกิจกรรมและความสนใจของสมาชิกกลุ่มยวุ

เกษตรกรแต่ละกลุ่ม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อปลูกฝังใหย้วุเกษตรกรมีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพเกษตรกรรม 

 มีความภาคภูมิใจในการท าเกษตร ส่งเสริมและพฒันาภาวะผูน้ า การท างานเป็นหมู่คณะ การบริหารจดัการกลุ่ม การ

ใชก้ระบวนการกลุ่มและหลกัประชาธิปไตยในการด าเนินงานของกลุ่มยวุเกษตรกร เพื่อใหเ้ป็นแบบอยา่งแก่โรงเรียนอ่ืน ๆ 

โดยรอบ และเพื่อใหย้วุเกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรเพื่อน ามาใชป้ระกอบอาหารกลางวนัท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการใน

โรงเรียน 

 กรมส่งเสริมการเกษตร เขา้พฒันายวุเกษตรกรในโรงเรียน หวงัใหสื้บทอดอาชีพทางการเกษตรรองอธิบดีกรม

ส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ การปลูกฝังทศันคติดา้นการเกษตรใหก้บัเด็กในโรงเรียน นอกจากจะเป็นกิจกรรมเสริมความรู้

และฝึกทกัษะการด ารงชีวติใหก้บัเยาวชนแลว้ ยงัเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตท่ีส าคญัท่ีจะใหเ้ด็กๆ สามารถต่อยอด

น าไปใชป้ระกอบอาชีพ และเป็นก าลงัส าคญัต่อภาคการเกษตรไทยไดใ้นอนาคต 

  



 

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกบั ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพฒันา ม.เกษตรศาสตร์ เขา้พฒันายวุเกษตรกรในโรงเรียนหวงัใหมี้

ทศันคติท่ีดีต่ออาชีพเกษตรกรรม 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกบั ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพฒันา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าพฒันากลุ่มยุวเกษตรกรใน
โรงเรียน 13 จังหวดั สนับสนุนความรู้ ส่งเสริมทกัษะอาชีพเกษตรกรรม และน าผลผลิตมาประกอบเป็นอาหารกลางวนัใน
โรงเรียน 

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดา้นพฒันาเกษตรกร กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตรจดัตั้งกล่ม
ยวุเกษตรกร มาตั้งแต่ปี 2510 เพื่อเป็นกลไกในการปลูกจิตส านึกใหเ้ยาวชนรุ่นใหม่ มีทศันคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยกรมส่งเสริมการเกษตรช่วยสนบัสนุนความรู้วชิาการ ผา่นการเสริมสร้างประสบการณ์และการฝึกปฏิบติั 
โดยมุ่งหวงัท่ีจะให้เยาวชนเหล่าน้ีสืบทอดอาชีพทางการเกษตร เป็นเกษตรกรมืออาชีพ ทดแทนเกษตรกรผูสู้งอายไุดใ้นอนาคต 

โดยในปี 2563 น้ี กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกบั ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพฒันา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เขา้ไป
ส่งเสริมการเรียนรู้ผา่นโครงการส่งเสริมและพฒันากลุ่มยวุเกษตรกรในโรงเรียนเกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ในพื้นท่ี 13 จงัหวดั 



ไดแ้ก่ จงัหวดัเพชรบุรี อุทยัธานี ก าแพงเพชร น่าน สุรินทร์ หนองบวัล าภู อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ ชยัภูมิ 
นครพนม ร้อยเอด็ สุราษฎร์ธานี เนน้จดักระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบติัทกัษะดา้นการเกษตร เคหกิจเกษตร 
หรือการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตามแผนการด าเนินกิจกรรมและความสนใจของสมาชิกกลุ่มยวุ
เกษตรกรแต่ละกลุ่ม 

 โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือปลูกฝังให้ยุวเกษตรกรมีทัศนคติทีด่ีต่ออาชีพเกษตรกรรม มีความภาคภูมิใจในการท าเกษตร 
ส่งเสริมและพฒันาภาวะผูน้ า การท างานเป็นหมู่คณะ การบริหารจดัการกลุ่ม การใชก้ระบวนการกลุ่มและหลกัประชาธิปไตย
ในการด าเนินงานของกลุ่มยวุเกษตรกร เพื่อให้เป็นแบบอยา่งแก่โรงเรียนอ่ืน ๆ โดยรอบ และเพื่อใหย้วุเกษตรกรมีผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อน ามาใชป้ระกอบอาหารกลางวนัท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียน 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ การปลูกฝังทศันคติดา้นการเกษตรใหก้บัเด็กในโรงเรียน นอกจากจะ
เป็นกิจกรรมเสริมความรู้และฝึกทกัษะการด ารงชีวติใหก้บัเยาวชนแลว้ ยงัเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตท่ีส าคญัท่ีจะ
ใหเ้ด็กๆ สามารถต่อยอดน าไปใชป้ระกอบอาชีพ และเป็นก าลงัส าคญัต่อภาคการเกษตรไทยไดใ้นอนาคต 

 



 

ผลผลิตล้ินจ่ี-ล าไยภาคเหนือปี’63พุง่ เกษตรฯเร่งวางแผนหาตลาดรองรับ 

นายทว ีมาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยหลงัประชุมคณะอนุกรรมการป้องกนัแกไ้ขปัญหาผลไม้
ภาคเหนือ คร้ังท่ี 1/2563 เพื่อรับทราบรายงานผลจดัท าขอ้มูลประมาณการผลผลิตผลไมภ้าคเหนือ (ล้ินจ่ีและล าไย) คร้ังท่ี 
3/2563 สถานการณ์เก็บเก่ียวรวมทั้งแผนบริหารจดัการล้ินจ่ีและล าไย ปีการผลิต 2563 จากคณะท างานส ารวจขอ้มูลไมผ้ล
เศรษฐกิจ ส าหรับล้ินจ่ีใน 4 จงัหวดัภาคเหนือคือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และน่านผลผลิตปีน้ีมี 28,676 ตนั เพิ่มข้ึนจากปี 
2562 ซ่ึงมีผลผลิตรวม 26,278 ตนั ขณะน้ีผลผลิตเก็บเก่ียวใกลห้มดแลว้ โดยมีคณะกรรมการแกปั้ญหาอนัเน่ืองมาจากผลิตผล
การเกษตรระดบัจงัหวดั (คพจ.) เป็นแกนหลกั วางแผนบริหารจดัการเชิงปริมาณ แบ่งเป็น กระจายผลผลิตในประเทศ 24,029 
ตนั ไดแ้ก่ ลง้ในประเทศ วสิาหกิจชุมชน ส่งตลาดภายในจงัหวดั/สถานท่ีท่องเท่ียว สหกรณ์การเกษตร ตลาดอ่ืน อาทิ รถเร่ รถ
ขนส่งสินคา้นิคมอุตสาหกรรม ตลาดไท ตลาดต่างจงัหวดั Modern Trade จ าหน่ายผา่นไปรษณียไ์ทยและตลาดออนไลน์ แปร
รูป 2,854 ตนั เป็นล้ินจ่ีกระป๋อง น ้าล้ินจ่ีและอ่ืนๆ เช่น ล้ินจ่ีอบแหง้ และล้ินจ่ีแช่แขง็ และส่งออก 1,793 ตนัการจดัการเชิง
คุณภาพเนน้ส่งเสริมผลิตตามมาตรฐาน GAP การห่อผลล้ินจ่ีก่อนเก็บเก่ียว การใหค้  าแนะน าท าล้ินจ่ีคุณภาพ ส่งเสริม
ด าเนินงานรูปแบบแปลงใหญ่ ใหค้วามรู้จดัการผลผลิตและเช่ือมโยงตลาด ประชาสัมพนัธ์ล้ินจ่ีคุณภาพ รวมทั้งสร้างเวบ็เพจ
ซ้ือขายออนไลน์ โดยเฉพาะปีน้ีการขายผา่นออนไลน์มียอดสั่งซ้ือผา่นไปรษณียไ์ทยสูงข้ึน เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีประชาชนตอ้ง
อยูบ่า้นตามมาตรการป้องกนัควบคุมการะบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19 ประกอบกบัผลผลิตมีคุณภาพดี เกษตรกรพฒันาบรรจุ
ภณัฑ ์(packaging) พร้อมจดัเรียงผลผลิตเพื่อป้องกนัความเสียหายไดดี้ข้ึน 
 ส่วนล าไยแหล่งผลิตหลกัอยูใ่น 8 จงัหวดัภาคเหนือ ไดแ้ก่ เชียงใหม่ ล าพูน เชียงราย น่าน พะเยา ล าปาง แพร่ และตาก 
คาดการณ์ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดรวม 635,394 ตนั เพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ท่ีใหผ้ลผลิต 620,379 ตนัหรือร้อยละ 2.42 แบ่งเป็น
ผลผลิตในฤดู 386,065 ตนั (ร้อยละ 60.76) และผลผลิตนอกฤดู 249,329 ตนั (ร้อยละ 39.24) โดยผลผลิตจะออกมากท่ีสุดช่วง
เดือนสิงหาคมคิดเป็นร้อยละ 35.41 ของผลผลิตทั้งปี ดา้นผลผลิตต่อไร่ของล าไยเพิ่มข้ึนเน่ืองจากสภาพอากาศเหมาะสม โดย
ช่วงท่ีล าไยติดดอกมีความหนาวเยน็พอเหมาะ ส่งผลใหล้ าไยปีน้ีออกดอกและติดผลมากกวา่ปีท่ีแลว้ 

ส าหรับแผนบริหารจดัการล าไยจงัหวดัวางแผนการบริหารจดัการผลไมแ้บบเบ็ดเสร็จดว้ยตวัเอง ผา่นกลไกของ
คณะกรรมการเพื่อแกปั้ญหาเกษตรกรอนัเน่ืองมาจากผลิตผลการเกษตรระดบัจงัหวดั (คพจ.) ในเชิงคุณภาพตั้งแต่ระยะก่อน
เก็บเก่ียวจนถึงหลงัเก็บเก่ียวผลผลิต ไดแ้ก่ โครงการรณรงคก์ารผลิตล าไยคุณภาพ ปี 2563 โดยมีกิจกรรมส าคญั เช่น ส่งเสริม
การผลิตตามมาตรฐาน GAP ส่งเสริมและแนะน าใหเ้กษตรกรใชเ้ทคโนโลยท่ีีส าคญั 5 ดา้น คือ เตรียมตน้ใหส้มบูรณ์ ตดัแต่ง
ช่อผล การใหน้ ้าใส่ปุ๋ยและปรับปรุงคุณภาพสีผวิ รวมทั้งจดัท าแปลงเรียนรู้ ส่งเสริมการรวมกลุ่มพฒันาคุณภาพผลผลิตและ
การตลาด ถ่ายทอดความรู้การผลิตล าไยคุณภาพในรูปแบบแปลงใหญ่ จนถึงค าแนะน าเตรียมตน้หลงัเก็บเก่ียวผลผลิตแลว้ดว้ย
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ส่วนเชิงปริมาณล าไยภาคเหนือจะเร่ิมออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กนัยายน ช่วงท่ีใหผ้ลผลิตมาก 
ตอ้งเฝ้าระวงัสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนสิงหาคม ซ่ึงทั้ง 8 จงัหวดัเตรียมบริหารจดัการล าไยในฤดูรวม 386,065 ตนัแลว้ ทั้งการ



ประชุมเช่ือมโยงตลาดล าไยล่วงหนา้ สนบัสนุนใหมี้จุดรวบรวมและคดัคุณภาพล าไยและกระจายผลผลิต จดัเตรียมขอ้มูล
ความตอ้งการรับซ้ือผลผลิตของผูป้ระกอบการล าไยโดยประสานความร่วมมือกบัพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรมจงัหวดั 

ส าหรับการบริหารจดัการผลผลิตมีดงัน้ี บริโภคสดในประเทศ 69,102 ตนั ดว้ยวธีิกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต
ผา่นผูป้ระกอบการ วสิาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ตลาดในจงัหวดัและท่องเท่ียวชุมชน รวมทั้ง Modern Trade และตลาด
ออนไลน์/ไปรษณีย ์แปรรูป 269,021 ตนั ดว้ยวธีิการอบแหง้ทั้งเปลือก อบแหง้เน้ือสีทอง แปรรูป เช่น ท าน ้าล าไยสกดัเขม้ขน้
ล าไยกระป๋อง และการส่งออกล าไยสด 47,942 ตนั ทั้งน้ี ในการประชุมดงักล่าวเตรียมเสนอแนวทางก ากบั ติดตาม เฝ้าระวงั
ผลผลิตล าไยปริมาณมาก (ช่วง Peak)ปี 2563 เพื่อเสนอคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้(Fruit Board)เห็นชอบ
แผนบริหารจดัการผลไมภ้าคเหนือต่อไป 

  



 

เกษตรจงัหวดันครพนม น าทีมเจา้หนา้ท่ี ร่วมใหก้ารตอ้นรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกวดเกษตรอ าเภอดีเด่น 
ระดบัประเทศ (กรมส่งเสริมการเกษตร) 

 

วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 ท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม นายร่มไม ้นวลตา 
เกษตรจงัหวดันครพนม พร้อมดว้ยหวัหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเกษตรอ าเภอทั้ง 12 อ าเภอ ร่วมใหก้ารตอ้นรับคณะกรรมการตรวจ
ประเมินการประกวดเกษตรอ าเภอดีเด่น ระดบัประเทศ ซ่ึงจงัหวดันครพนมโดยนางศสิมา สุภาษร เกษตรอ าเภอธาตุพนม 
ไดรั้บการคดัเลือกและเป็นตวัแทนของส านกังานเกษตรอ าเภอทั้ง 12 อ าเภอ ในการคดัเลือกเกษตรอ าเภอดีเด่น ระดบัประเทศ 
โดยมีกิจกรรมการเสนอแนะและสอบถามขอ้มูล พร้อมการน าเสนอขอ้มูลของเกษตรอ าเภอธาตุพนม และคณะกรรมการการ
ประกวดฯไดเ้ดินทางไปเยีย่มชมการส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีท่ีประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ กลุ่มแปลงใหญ่ขา้วทิพมนต ์กลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนกะละแมทูลใจ และศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร บา้นหนองสะโน ส าหรับการ
ประกวดเกษตรอ าเภอดีเด่น ระดบัประเทศ จะมีการด าเนินการคดัเลือกและประเมินเพิ่มเติม เพื่อคดัเลือกใหเ้ป็นเกษตรอ าเภอท่ี
มีผลงานดีเด่น ระดบัประเทศต่อไป 

  



 

 

  



 

เกษตรภาคใต ้เร่งส่งมอบตน้พนัธ์ุไมส้ร้างความมัน่คงทางอาหาร ผา่นโครงการบา้นพอเพียงเล้ียงชีวติสู้โควดิ-19 

 

 สงขลา - กรมส่งเสริมการเกษตร ไดจ้ดัท า “โครงการบา้นพอเพียงเล้ียงชีวติสู้โควิด-19” ผนึกก าลงัหน่วยงานในสังกดั
สร้างความมัน่คงทางอาหาร บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควดิ-19 โดยสนบัสนุนตน้พนัธ์ุพืชผกัและ
สมุนไพร จ านวน 7 ชนิด รวมทั้งส้ิน 3,634,464 ตน้ แก่เกษตรกรทัว่ประเทศ มีพืชอาหารบริโภคสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดด้ว้ย
การพึ่งพาตนเอง ลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือน 

 นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา กล่าววา่ จากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และส าหรับวกิฤตในคร้ังน้ีพบปัญหาการกระจายสินคา้และความ
มัน่คงทางอาหารเพื่อการบริโภคในระดบัครัวเรือน ท าใหเ้กิดการกกัตุนสินคา้เพื่อการบริโภคอุปโภคตามมาเป็นปัญหา
ต่อเน่ือง กรมส่งเสริมการเกษตร ไดน้อ้มน า “หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีความรู้ความ
เขา้ใจและน าไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต เพื่อสร้างความเขม้แขง็และความมัน่คงในการประกอบ
อาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายไดใ้หก้บัเกษตรกร มีแหล่งอาหารภายในชุมชน มีความมัน่คงทางอาหาร เพื่อเป็นการสร้างรากฐาน
ภาคเกษตรให้เขม้แขง็และน าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื กรมส่งเสริมการเกษตร จึงไดจ้ดัท า “โครงการบา้นพอเพียงเล้ียงชีวติสู้
โควดิ-19” 

 โครงการบา้นพอเพียงเล้ียงชีวติ สู้โควิด-19 มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กษตรกรและผูไ้ดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) มีพืชอาหารและพืชสมุนไพรส าหรับการบริโภคภายในชุมชน 



ด าเนินการผลิตตน้พนัธ์ุพืชผกัสมุนไพร รวมทั้งส้ิน 3,634,464 ตน้ และเพื่อถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชผกัและสมุนไพรใหก้บั
เกษตรกรและผูส้นใจ ตน้พนัธ์ุพืชผกัและสมุนไพร จ านวน 7 ชนิด รวมทั้งส้ิน 3,634,464 ตน้ แบ่งเป็นพืชผกัและสมุนไพร
หลกั จ  านวน 4 ชนิด รวม 2,271,540 ตน้ ไดแ้ก่ ฟ้าทลายโจร มะละกอ พริก และมะเขือ และพืชผกั และสมุนไพรเสริม จ านวน 
3 ชนิด รวม 1,362,924 ตน้ ไดแ้ก่ มะรุม ผกัหวานบา้น และแคบา้น โดยมอบหมายใหศู้นยป์ฏิบติัการของกรมส่งเสริม
การเกษตร จ านวน 34 หน่วยงาน จดัส่งตน้พนัธ์ุท่ีพร้อมปลูกใหก้บัส านกังานเกษตรอ าเภอ จ านวน 882 อ าเภอ โดยส านกังาน
เกษตรอ าเภอเป็นผูก้  าหนดสถานท่ีรับพนัธ์ุพืช จ านวน 1 จุด/อ าเภอ หลงัจากนั้นอาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น (อกม.) ร่วมกบั 
คณะกรรมการหมู่บา้น จะคดัเลือกเกษตรกรท่ีมีคุณสมบติัและความพร้อมในการเขา้ร่วมโครงการฯ รวมทั้งส้ิน 225,390 
ครัวเรือน โดยส านกังานเกษตรอ าเภอ จะส่งมอบตน้พนัธ์ุพืชท่ีพร้อมปลูกใหก้บัอาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น (อกม.) เพื่อ
แจกจ่ายและกระจายตน้พนัธ์ุพืชผกัสมุนไพรสนบัสนุนให้กบัเกษตรกร และผูไ้ดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าว 

  ในส่วนของภาคใตมี้การมอบหมายให ้ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช จ านวน 2 ศูนย ์ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร 
จ านวน 3 ศูนย ์ด านินการผลิตตน้พนัธ์กลา้พืชผกั พืชสมุนไพร เป้าหมาย จ านวน 331,328 ตน้ ขณะน้ีศูนยป์ฏิบติัการทั้ง 5 ศูนย ์
ไดมี้การส่งมอบตน้พนัธ์กลา้แลว้ และคาดวา่จะส่งมอบไดแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2563 น้ี นอกจากแจกจ่ายตน้
พนัธ์ุพืชผกัสมุนไพรสนบัสนุนใหก้บัเกษตรกรแลว้ไดด้ าเนินการจดัท าจุดเรียนรู้การปลูกพืชผกัและสมุนไพรในครัวเรือน 
เพื่อเป็นตน้แบบบริเวณส านกังานเกษตรอ าเภอหรือ สถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม อ าเภอละ 1 จุด ซ่ึงสามารถพฒันาใหเ้ป็น 
“ศูนยพ์นัธ์ุพืชชุมชน” ไดใ้นอนาคตเพื่อใชเ้ป็นตน้แบบในการศึกษาเรียนรู้ใหก้บัเกษตรกรในพื้นท่ีต่อไป. 

  



 

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร พลิกวกิฤตราคายางตกต ่า ใชเ้วลาวา่งจกัสานตน้คลุม้ สร้างงาน สร้างเงิน 

 
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรจกัสานตน้คลุม้บา้นวงัตง จดัตั้งเม่ือ วนัท่ี 29 สิงหาคม 2555 สมาชิกเร่ิมจดัตั้งมี 90 คน สมาชิก

ปัจจุบนั 65 คน (เฉล่ียอาย ุ45 ปี) ประธานกลุ่ม นางสาวอรุณี เกาะกลาง อาย ุ43 ปี ท่ีท าการกลุ่ม เลขท่ี 3 หมู่ท่ี 4ต าบลนาทอน 
อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 
ผลงานดีเด่น ความคิดริเร่ิม 

เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีประกอบอาชีพท าสวนยางพารา เม่ือปี พ.ศ. 2555 ราคายางพาราตกต ่า ประกอบกบัใน
พื้นท่ีมีฝนตกชุกตลอดปี ไม่สามารถกรีดยางไดทุ้กวนั ท าใหร้ายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย จึงไดร้วมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนัในชุมชน เพื่อใหส้ามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข มีอาชีพ และมีรายไดท่ี้มัน่คงใหก้บัครอบครัว โดยการท า
กิจกรรมจกัสานตน้คลุม้ เน่ืองจากตน้คลุม้เป็นวตัถุดิบในทอ้งถ่ินซ่ึงพบมากในสวนยางพารา ประกอบกบัมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ท่ีไดรั้บการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และสมาชิกในครอบครัวสามารถท าไดทุ้กคน 
ความสามารถในการบริหารและการจัดการของสถาบัน 

โครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มมีความเขม้แขง็ มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก มี
วาระ 4 ปี มีคณะกรรมการกลุ่มยอ่ย แบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ ไดแ้ก่ ฝ่ายการผลิต ฝ่ายการตลาด ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายจดัหา
วตัถุดิบ ซ่ึงแต่ละฝ่ายมีความเช่ียวชาญของบุคลากรท่ีแตกต่างกนั และมีคณะกรรมการท่ีปรึกษากลุ่ม มีระเบียบขอ้บงัคบักลุ่ม มี
การจดัการระบบ เอกสารมีความโปร่งใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบได ้ตลอดจนมีการแบ่งผลประโยชน์จากกิจกรรมกลุ่ม 
การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี ดงัน้ี 
– ร้อยละ 50 เป็นเงินทุนหมุนเวยีน 



– ร้อยละ 15 เป็นค่าซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์ ท่ีช ารุดเสียหาย 
– ร้อยละ 15 เพื่อสวสัดิการของสมาชิก 
– ร้อยละ 90 เป็นค่าน ้า ค่าไฟ 
– ร้อยละ 90 เป็นค่าใชจ่้ายในการถ่ายทอดความรู้ใหก้บัผูส้นใจ 

จากการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ท าใหก้ลุ่มมีความเจริญเติบโตและมีความมัน่คงทางการเงิน ดงัน้ี 
– เงินทุนหมุนเวยีน 5,741,550 บาท 
– ทุนเรือนหุน้ 204,300 บาท 
– เงินฝากออมทรัพยข์องกลุ่ม 96,200 บาท 
– รายไดเ้ฉล่ียของสมาชิก 135,500 บาท/คน/ปี 
– ทรัพยสิ์นทั้งหมด 5,206,500 บาท 
– ไม่มีหน้ีสิน 

ปัจจุบนั กิจกรรมของกลุ่มเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยนอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางด าเนิน 
กิจกรรม ไดแ้ก่ การส่งเสริมใหส้มาชิกกลุ่มจดัท าการเกษตรใหมี้ความสมบรูณ์ ท าใหมี้อาหารบริโภคอยา่งพอเพียงและ 
ปลอดภยั การส่งเสริมลดการใชส้ารเคมีในท าการเกษตร โดยส่งเสริมการท าปุ๋ยจากวสัดุและเศษอาหารในครัวเรือน การ
ส่งเสริมการออมทรัพยเ์พื่อการผลิต สามารถลดปัญหาเงินกูน้อกระบบใหแ้ก่สมาชิกกลุ่มและชุมชน ไดจ้ดัสวสัดิการค่า
รักษาพยาบาลใหก้บัสมาชิกกลุ่ม ท าใหเ้กิดความมัน่คงในชีวติมากข้ึน การจดัตั้งศูนยแ์สดงและจ าหน่ายสินคา้ของกลุ่ม 
ส่งเสริมการอนุรักษป่์าชายเลน โดยจดัตั้ง “กลุ่มอนุรักษป่์าชายเลนบา้นวงัตง” ซ่ึงเร่ิมตน้ไดร่้วมกนัปลูกป่าชายเลน จ านวน 
1,500 ตน้ จนกระทัง่ ปัจจุบนัมีพื้นท่ีป่าชายเลน 1,695 ไร่ ท าใหป่้าชายเลนกลบัมาสมบูรณ์ดงัเดิม การส่งเสริมท่องเท่ียวเชิง
เกษตรและเชิงอนุรักษ ์ซ่ึงกลุ่มเป็นเครือข่ายอุทยานธรณีโลก (Satun Geopark) ของอ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล เป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้เร่ืองการจกัสานตน้คลุม้ ซ่ึงตน้คลุม้อยูใ่นพื้นท่ีอุทยานธรณีโลก (Satun Geopark) มาอยา่งยาวนาน จนก่อเกิดภูมิปัญญา
ในการน าตน้คลุม้มาใชป้ระโยชน์ดงัเช่นปัจจุบนั และมีโฮมสเตยเ์พื่อบริการนกัท่องเท่ียว และส่งเสริมการสร้างความมัน่คง
ดา้นอาหารในครัวเรือนและชุมชน โดยการส่งเสริมใหส้มาชิกกลุ่มและชุมชนปลูกผกัสวนครัว เล้ียงสัตวปี์ก เล้ียงปู และเล้ียง
ปลา เป็นตน้ ไวบ้ริโภคในครัวเรือน และเก็บส ารองเมล็ดพนัธ์ุเพื่อเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป และน าผลผลิตจากครัวเรือนมา
ปรุงประกอบจดัเล้ียงสมาชิกกลุ่ม ตลอดจนน าไปประกอบเป็นอาหารกลางวนัใหแ้ก่เด็กๆ ในศูนยเ์ด็กเล็กของชุมชน ซ่ึงจาก
การด าเนินกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหส้มาชิกกลุ่มมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจดีข้ึน ดงัน้ี 
– มีรายไดเ้พิ่มข้ึน เฉล่ียครัวเรือนละ 135,500 บาท ต่อปี 
– มีรายจ่ายลดลง เฉล่ียครัวเรือนละ 23,700 บาท ต่อปี 
– มีเงินออม เฉล่ียครัวเรือนละ 29,500 บาท ต่อปี 
 
  



 
สสก. 2 ราชบุรี เตือนเกษตรกร เฝ้าระวงัโรคใบด่างในมนัส าปะหลงัหลงัเจอระบาดเขตเมืองกาญจน์ – สุพรรณ รวม 800 ไร่ 

 
 

ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 2 จงัหวดัราชบุรี แจง้ไดรั้บรายงานจากศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตร

ดา้นอารักขาพืชจงัหวดัสุพรรณบุรี พบการระบาดของโรคใบด่างในมนัส าปะหลงั จงัหวดัสุพรรณบุรี และกาญจนบุรี แมไ้ม่

มากแต่ตอ้งเฝ้าระวงัและท าลายตน้ท่ีเป็นโรคทิ้ง เผยท่ีมาของโรคจาก 2 แหล่งส าคญั คือ ท่อนพนัธ์ุ และแมลงหวีข่าวเป็นพาหะ

น าโรคเขา้แปลง แนะเกษตรกรหมัน่ตรวจสอบแปลงปลูกแบบต่อเน่ือง พบเจอท าลายทนัทีป้องกนัความเสียหายในวงกวา้ง 

นายมงคล จอมพนัธ์ ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 2 จงัหวดัราชบุรีเปิดเผยวา่ศูนยส่์งเสริม

เทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืชจงัหวดัสุพรรณบุรี ไดส้ ารวจพบการระบาดของโรคใบด่างในมนัส าปะหลงัพื้นท่ี 2 

จงัหวดัคือ อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี อ าเภอเลาขวญั และ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงรวมกนัมีพื้นท่ีเกิด

โรคประมาณ 800 กวา่ไร่ 



“พื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรี มีการปลูกมนัประมาณ 500,000 ไร่  พบการระบาดประมาณ 400 กวา่ไร่ ส่วนจงัหวดั

สุพรรณบุรี ปลูกประมาณ 50,000 ไร่ พบการระบาดประมาณ 400 กวา่ไร่ ซ่ึงแมป้ริมาณยงัไม่มากแต่ก็ตอ้งเฝ้าระวงัเพื่อ

ป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะลุกลามในวงกวา้งได”้ นายมงคลกล่าว 

ทางดา้นนายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผูอ้  านวยการศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืชจงัหวดั

สุพรรณบุรี กล่าวถึงสาเหตุของโรคใบด่างในมนัส าปะหลงัวา่ มาจาก 2 สาเหตุ คือ ท่อนพนัธ์ุ  และ มีแมลงหวีข่าวเป็นตวั

พาหะน าโรค  หากเกิดจากท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงัท่ีเป็นโรค เกษตรกรสามารถสังเกตไดภ้ายหลงัปลูกไปแลว้ประมาณ 2 

อาทิตย ์

“ หากพบเห็นใบชุดแรกของตน้มนัส าปะหลงัท่ีผลิออกมาจะมีสีซีดเหลือง มีอาการบิดเสียรูปทรงหรือหงิก อนัน้ีเป็น

โรคอยา่งแน่นอน ถา้หากเจอท่ีตน้มนัส าปะหลงัท่ีมีอายปุระมาณ 2-3 เดือนไปแลว้ตรงบริเวณส่วนยอดมีอาการซีดเหลือง ใบ

บิดเสียรูปทรง หรือ หงิก งอ ยน่ อาการน้ีเกิดจากแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะน าโรคเขา้มาในแปลงท าใหเ้กิดโรค หากเกิดการ

ระบาดแล้ว ถ้าเกษตรกรไม่มีการป้องกันก าจัดให้ถกูวิธีอาจจะท าให้ผลผลิตเสียหาย 80-100%  ของพื้นท่ีปลูก” 

นายสมคิดกล่าวต่อไปวา่ เกษตรกรสามารถป้องกนัได ้ดว้ยการน าท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงัท่ีมัน่ใจวา่มาจากแปลงท่ีไม่

เคยเกิดโรคใบด่างมาก่อน ซ่ึงจะเป็นท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงัท่ีปลอดโรค  อีกประการเม่ือส ารวจแปลงปลูกแลว้ 14 วนัพบใบมี

อาการหงิก งอ ยน่  ซีดเหลือง ลกัษณะน้ีตอ้งตดัท าลายทิ้ง หากเกิดในพื้นท่ีเป็นบริเวณกวา้งใหข้ดุข้ึนมาท าลายทั้งแปลง หาก

พบเพียงบางส่วน ก็ถอนเอาตน้ท่ีเป็นโรคข้ึนมาใส่ถุงด าหรือถุงพลาสติกผกูปากถุงใหแ้น่นน าไปตากแดดทิ้งไวป้ระมาณ 1-2 

อาทิตย ์เพื่อใหต้น้มนัส าปะหลงัตายไม่สามารถงอกใหม่ได ้ จะสามารถลดปริมาณการระบาดในแปลงปลูกได ้

“หากพบตวัของแมลงหวีข่าวในแปลงปลูกเป็นพื้นท่ีส่วนใหญ่ของแปลง จ าเป็นตอ้งใชส้ารเคมีมาท าลายเพื่อตดัวงจร

ของแมลงหวีข่าว ตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตร หากเกษตรกรสามารถปฏิบติัไดใ้น 3 อยา่งน้ีเช่ือวา่จะสามารถลดการ

ระบาดของโรคได”้ 

“ขอฝากเกษตรกรดว้ยวา่หากเจอตน้ท่ีมีโรคแลว้เกษตรกรเด็ดยอดตน้นั้นๆ เพียงอยา่งเดียว แลว้ตน้นั้นๆ  ยงัสามารถ

แตกยอดไดแ้ลว้ยงัหงิกงอก็แสดงวา่ตน้มนัส าปะหลงัตน้นั้นเกิดโรคแลว้ และมีแมลงหวีข่าวอยูใ่นแปลงดว้ยก็จะช่วยท าใหเ้ช้ือ

มีปริมาณเพิ่มมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว  ฉะนั้นวธีิเด็ดยอดทิ้งไม่ขอแนะน าใหป้ฏิบติั” 

ผูอ้  านวยการศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืชจงัหวดัสุพรรบุรี แนะน าใหเ้กษตรกรถอนท าลายเพียง

อยา่งเดียว ส าหรับพื้นท่ีท่ีเกิดการระบาดในวงกวา้งเกือบยกแปลง หรือ ทั้งแปลง จะตอ้งขดุข้ึนมาแลว้เอาไปใส่หลุมปิดท าลาย 

โดยขดุหลุมลึกประมาณ 3 เมตร  เม่ือเอาตน้มนัลงไปในหลุมแลว้ ใหใ้ชส้ารก าจดัวชัพืชจ าพวก อะทราซีนฉีดทบัลงไปบนตน้

มนัส าปะหลงั เพื่อไม่ใหมี้การงอกข้ึนมาใหม่ จากนั้นใชดิ้นกลบปากหลุมมีความหนาประมาณ 50  เซนติเมตร ก็จะสามารถ

ช่วยใหต้น้มนัส าปะหลงัท่ีเกิดโรคไม่งอกใหม่ และการระบาดของโรคน้ีก็จะลดลง 

นายสมคิดกล่าวต่อไปวา่ แต่หากไม่มัน่ใจวา่แปลงปลูกเกิดโรคใบด่างหรือไม่ ใหเ้กษตรกรติดต่อ หรือ แจง้เจา้หนา้ท่ี

ส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบลท่ีมีแปลงปลูกอยู ่หรือท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอในพื้นท่ี หรือจะติดต่อโดยตรงท่ีศูนยส่์งเสริม

เทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช จงัหวดัสุพรรณบุรี หรือโทรมาสอบถามเบ้ืองตน้ไดท่ี้ 035-440926-7 ในวนัเวลาราชการ 



ส่วนการหาซ้ือท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลปัลอดโรคใบด่างนั้น ผูอ้  านวยการศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้น

อารักขาพืชจงัหวดัสุพรรบุรี แนะน าวา่ เกษตรกรควรหาซ้ือจากแหล่งปลูกท่ีมีการรับรองวา่เป็นท่อนพนัธ์ุปลอดโรคจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ถา้หากเกษตรกรซ้ือขายกนัเองอาจจะมัน่ใจไม่ไดว้า่ปลอดโรคหรือไม่ หรือหากจะซ้ือท่อนพนัธ์ุมนั

ส าปะหลงัในพื้นท่ีใกลเ้คียงแปลงปลูกของตนเองเพื่อลดค่าใชจ่้ายในการขนส่งก็ตอ้งมัน่ใจวา่ในฤดูกาลเพาะปลูกท่ีผา่นมา

แปลงปลูกนั้นๆ ไม่เกิดโรคใบด่างในมนัส าปะหลงั   

“แต่ท่ีส าคญัเกษตรกรควรหมัน่ส ารวจแปลงปลูกอยา่งสม ่าเสมออยา่งนอ้ย อาทิตยล์ะคร้ัง เม่ือเจอตน้มนัส าปะหลงัท่ี

เป็นโรคจะไดแ้กไ้ขป้องกนัและท าลายส่วนท่ีเป็นโรคทนัที หากปล่อยทิ้งไวอ้าจจะเกิดความเสียหายในวงกวา้งได”้นายสมคิด

กล่าวในท่ีสุด 

  


