
 

สรุปขาวกรมสงเสริมการเกษตร ประจําวันท่ี 4 - 8 กรกฎาคม 2563  
สวนกลาง 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

AgriBiz นักธุรกิจเกษตร 1.เกษตจรแถวหนา AgriBiz นักธุรกิจเกษตร แนวหนา 
ไมผล 2.ผลผลิตลิ้นจี-่ลําไยภาคเหนือพุง เกษตรเรงหา

ตลาดรองรับ 
แนวหนา 

เตือนภัยศัตรูผลผลิต 3.สสก.2ราชบุรีเตือนเกษตรกรเฝาระวังโรค 
ใบดางมันสําปะหลังหลังเจอระบาดเมืองกาญจน 
- สุพรรณ กวา 800 ไร 

เว็บไซตเทคโนโลยีชาวบาน 

วิสาหกิจชุมชน 4.เกษตรเขต5 เฟนหาวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับ
เขตภาคใต ประจําป 2563 

New18 

5.เกษตรเขต5 เฟนหาวิสาหกิจชุมชนดีเดน Zolitic 
6.เกษตรเขต5 เฟนหาวิสาหกิจชุมชนดีเดน สยามรัฐ 
7.เกษตรเขต5 เฟนหาวิสาหกิจชุมชนดีเดน AmarinTV34HD 
8.เกษตรเขต5 เฟนหาวิสาหกิจชุมชนดีเดน BusinessToday 
9.เกษตรเขต5 เฟนหาวิสาหกิจชุมชนดีเดน หนังสือพิมพสงขลาทูเดย 

Covid-19 10.เกษตรภาคใตเรงสงมอบพันธุไม จุดเรียนรู
ปลูกพืชผักพัฒนาสูเกษตรกรตนแบบ 

หนังสือพิมพสงขลาทูเดย 

11.เกษตรภาคใตเรงสงมอบพันธุไมสรางความ
ม่ันคงทางอาหารผานโครงการบานพอเพียงฯ 

ไทยแหลมทองonline 

สวนภูมิภาค 
ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

แมบานเกษตรกร 12.กลุมแมบานเกษตรกร จ.สตูล พลิกวิกฤต
ยางพาราตกต่ํา ใชเวลาวางจักสานตนคลุม 
สรางงาน สรางเงิน 

เว็บไซตเทคโนโลยีชาวบาน 

วิสาหกิจชุมชน  13.เกษตรแพรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานกลุม
วิสาหกิจชุมชนและสถานประกอบการท่ีมี
มาตรฐานการผลิตและแปรรูปอาหารปลอดภัย.. 

TalkNews 

กาแฟ 14.กระโดดออกจากแกวกาแฟ เกษตรแพร
ศึกษาดูงานกลุมผูผลิตกาแฟคุณภาพ-สําเร็จ 

TalkNews 

ไมผล 15.กระบี่จัดงานทุเรียนทะเลหอยของดีปลายพระยา NBT South 
16.เกษตรนครพนมเรงเครื่องเสริมความรูการผลิต
ลิ้นจี่ นพ.1 ดันผลผลิตคุณภาพสูอาเซียนมากข้ึน 

NNT 

ขยายพันธุพืช (มันสําปะหลัง) 17.ชัยภูมิหนุนเกษตรกรขยายพันธุมันสําปะหลัง
สะอาดดวยวิธีเรงรดั หรือX20 ...ตัดวงจรโรคใบดาง 

NNT 

ปาลมน้ํามัน 18.เกษตรกระบี่สงเสริมปลูกพืชแซมในสวนปาลม NBT รอบทิศถ่ินไทย 
19.เกษตรกระบี่สงเสริมตามยทุธศาสตรสวนปาลม NBTขาวเดนประเด็นใต 

********* 



 

การทําการเกษตรในยุคปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดตี มีการนําเทคโนโลยีเครื่องทุนแรงเขามาชวยในการผลิตเพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกใหกับเกษตรกรมากมาย และในปจจุบัน คนทําเกษตรลวนเปนคนรุนใหมท่ีเขามาทดแทนรุนพอแมปูยาตายายท่ีกําลัง
เขาสูสังคมผูสูงอาย ุแตการท่ีคนรุนใหม ซึ่งสวนใหญไมเคยมีประสบการณทําเกษตรมากอน จะมาทําการเกษตรแลวจะประสบ
ความสําเร็จเลยน้ัน ก็ไมใชเรื่องงาย และเช่ือวาคนรุนใหมเหลาน้ี ก็คงไมอยากทําเกษตรในแบบท่ีรุนพอแมเคยทํามา เพราะเห็น
ถึงความยากลําบาก จะเห็นวา 2-3 ปท่ีผานมา มีเกษตรกรรุนใหมจาํนวนไมนอย ท่ีประสบความสําเรจ็ดวยความสามารถ 
แนวความคิดและฝมือของตนเอง และบางคนก็ไมใชลูกหลานของเกษตรกร ไมไดร่ําเรียนมาทางดานการเกษตรโดยตรง แตมี
ความคิดสรางสรรคจากความรูท่ีมบีางสวนเขาไปผสมผสานกับภมูิปญญาเดิมและกิจกรรมการเกษตรท่ีตนเองสนใจ แลวเปน
อะไรท่ีลงตัว 

แตถึงอยางไรก็ตาม การสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม ใหมีความรู ความสามารถ มคีวามเขมแข็ง และมีศักยภาพสูงใน
การผลิตทางการเกษตร เพ่ือทดแทนเกษตรกรรุนเกาท่ีลดจํานวนลง ก็ยังเปนสิ่งท่ีภาครัฐตองสนับสนุนและตอยอด เพ่ือ
ยกระดับใหคนรุนใหมเหลาน้ี เปนมากกวาเกษตรกร เปนผูประกอบการเกษตรช้ันนํา เปนกําลังสาํคัญของภาคเกษตรในอนาคต 
ซึ่งการอบรมการพัฒนา smart farmer ผูประกอบการตนแบบเพ่ือยกระดับเปนผูประกอบการเกษตรช้ันนํา (Agri Biz Idol 
Development Project) ก็เปนอีกโครงการหน่ึง ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตรจัดข้ึน เพ่ือ
ตองการพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart Farmer เพ่ือรองรับเกษตร 4.0 รวมไปถึงพัฒนาสินคาเกษตร ยกระดับใหเปน Smart 
Production มีคุณภาพสูง ปลอดภัย มีมลูคาเพ่ิมมากข้ึน ทําใหตองมีเกษตรกรตนแบบท่ีดาํเนินกิจกรรมการเกษตรในลักษณะ
ผูประกอบการ และตองปรับวิธีทําการเกษตรจากรูปแบบเดิมจากปจจุบันไปสูการเกษตรสมัยใหม (Smart Farming) และ
การเกษตรแมนยําสูง (Precision Farming) ท่ีเนนการผลติสินคาเกษตรดวยการบริหารจดัการ ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหมในการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดการใชแรงงาน ลดตนทุนการผลติ บริหารจัดการปจจัยการผลติและกิจการท่ี
มีอยูอยางคุมคา รวมถึงเพ่ิมคุณคาและมลูคาสินคาเกษตร เพ่ือใหเขาสูมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐานการรับรอง
ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

สําหรับโครงการพัฒนา Smart Farmer ผูประกอบการตนแบบเพ่ือยกระดับเกษตรกรเปนผูประกอบการเกษตรช้ันนํา 
หรือ Agri BIZ Idol Development Project ไดปดรับสมัครเขารวมโครงการมาตั้งแตเดือนตนเดือนมีนาคมท่ีผานมา ซึ่งพบวา
มีผูสนใจสมัครจํานวนมาก แตก็ไดคัดเลือกเกษตรกรรุนใหมท่ีมีแผนธุรกิจ และอยากท่ีจะพัฒนาสินคาเกษตรจากท่ัวประเทศ
เหลือเพียง 80 คนเทาน้ัน โดยเปนเกษตรกรท้ังท่ีมาจากกลุม Smart Farmer, Young Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน แปลง
ใหญ และเกษตรกรท่ัวไป ซึ่งเกษตรกรกลุมน้ีจะไดรับการอบรมจากพ่ีเลี้ยงท่ีมากดวยประสบการณ จาก 8 กลุมผูประกอบการ
เกษตร ไดแก เกษตรวิถีอินทรยี วิสาหกิจชุมชน เกษตรแปรรูปเพ่ิมมลูคา เกษตรทองเท่ียว เกษตรไฮเทค เกษตรอุตสาหกรรม 
เกษตรแปลงใหญ และบริการเกษตร และยังมีเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จในการเปนผูประกอบการเกษตร คอยสนับสนุน
ใหกับทีมเกษตรกร Agri Biz Idol เพ่ือใหเกษตรกรไดเขาสูกระบวนการพัฒนาอยางเต็มรูปแบบเนนแผนธุรกิจเกษตรท่ีชัดเจน
เปนรูปธรรม สามารถสรางมลูคาสนิคาเกษตรของตัวเองท่ีมีอยู หรือตอยอดการบริหารจัดการกิจการ และการตลาดสินคา
เกษตรได และยังมุงหวังให Agri biz Idol เหลาน้ี ชวยสรางแรงจูงใจใหกับเกษตรกรรายอ่ืนๆ ในการพัฒนาสูการเปน
ผูประกอบการเกษตร และกาวสูการเปน นักธุรกิจเกษตร มีการเช่ือมโยงเครือขายผูประกอบการเกษตรเพ่ือสรางพ้ืนฐานในการ
พัฒนาการประกอบการเกษตรสมยัใหมท่ีมีการเช่ือมโยงและใชประโยชนจากขอมูล นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย...โดย
การเปดอบรมโครงการดังกลาวน้ีไดจัดข้ึนเมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม ท่ีผานมา ม ีนายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ มาเปนประธานเปดงานดวยตัวเองกันเลยทีเดียว....นับเปนอีกกาวหน่ึง ท่ีจะชวยพัฒนาคนรุนใหมท่ีเขามา
ทําเกษตร ใหรูจักบริหารจัดการการเกษตรดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยสีมัยใหม มีความคดิสรางสรรค สามารถตอยอดไปสู
การเปนผูประกอบการ และเปนผูนําทางการเกษตรในทองถ่ินได 



 

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร เปดเผยหลังประชุมคณะอนุกรรมการปองกันแกไขปญหาผลไมภาคเหนือ 
ครั้งท่ี 1/2563 เพ่ือรับทราบรายงานผลจัดทําขอมูลประมาณการผลผลิตผลไมภาคเหนือ (ลิ้นจี่และลาํไย) ครั้งท่ี 3/2563 
สถานการณเก็บเก่ียวรวมท้ังแผนบริหารจดัการลิ้นจี่และลาํไย ปการผลิต 2563 จากคณะทํางานสํารวจขอมูลไมผลเศรษฐกิจ 
สําหรับลิ้นจี่ใน 4 จังหวัดภาคเหนือคือ เชียงใหม เชียงราย พะเยา และนานผลผลติปน้ีมี 28,676 ตัน เพ่ิมข้ึนจากป 2562 
ซึ่งมีผลผลติรวม 26,278 ตัน ขณะน้ีผลผลติเก็บเก่ียวใกลหมดแลว โดยมีคณะกรรมการแกปญหาอันเน่ืองมาจากผลิตผล
การเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) เปนแกนหลัก วางแผนบรหิารจดัการเชิงปริมาณ แบงเปน กระจายผลผลิตในประเทศ 
24,029 ตัน ไดแก ลงในประเทศ วิสาหกิจชุมชน สงตลาดภายในจงัหวัด/สถานท่ีทองเท่ียว สหกรณการเกษตร ตลาดอ่ืน 
อาทิ รถเร รถขนสงสินคานิคมอุตสาหกรรม ตลาดไท ตลาดตางจังหวัด Modern Trade จําหนายผานไปรษณียไทยและตลาด
ออนไลน แปรรูป 2,854 ตัน เปนลิ้นจี่กระปอง นํ้าลิ้นจี่และอ่ืนๆ เชน ลิ้นจี่อบแหง และลิ้นจี่แชแข็ง และสงออก 1,793 ตัน
การจัดการเชิงคุณภาพเนนสงเสรมิผลติตามมาตรฐาน GAP การหอผลลิ้นจี่กอนเก็บเก่ียว การใหคําแนะนําทําลิ้นจี่คณุภาพ 
สงเสริมดําเนินงานรูปแบบแปลงใหญ ใหความรูจัดการผลผลิตและเช่ือมโยงตลาด ประชาสัมพันธลิ้นจีคุ่ณภาพ รวมท้ังสรางเว็บ
เพจซื้อขายออนไลน โดยเฉพาะปน้ีการขายผานออนไลนมียอดสั่งซื้อผานไปรษณียไทยสูงข้ึน เน่ืองจากเปนชวงท่ีประชาชนตอง
อยูบานตามมาตรการปองกันควบคุมการะบาดของเช้ือไวรสัโควิด-19 ประกอบกับผลผลติมีคณุภาพด ีเกษตรกรพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ (packaging) พรอมจัดเรียงผลผลติเพ่ือปองกันความเสียหายไดดีข้ึน 

สวนลําไยแหลงผลติหลักอยูใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ไดแก เชียงใหม ลําพูน เชียงราย นาน พะเยา ลําปาง แพร และตาก 
คาดการณปรมิาณผลผลิตออกสูตลาดรวม 635,394 ตัน เพ่ิมข้ึนจากปท่ีแลวท่ีใหผลผลติ 620,379 ตันหรือรอยละ 2.42 
แบงเปนผลผลติในฤดู 386,065 ตัน (รอยละ 60.76) และผลผลตินอกฤดู 249,329 ตัน (รอยละ 39.24) โดยผลผลติจะ
ออกมากท่ีสุดชวงเดือนสิงหาคมคดิเปนรอยละ 35.41 ของผลผลิตท้ังป ดานผลผลิตตอไรของลําไยเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากสภาพ
อากาศเหมาะสม โดยชวงท่ีลําไยตดิดอกมีความหนาวเย็นพอเหมาะ สงผลใหลําไยปน้ีออกดอกและติดผลมากกวาปท่ีแลว 

สําหรับแผนบรหิารจดัการลําไยจังหวัดวางแผนการบริหารจัดการผลไมแบบเบ็ดเสร็จดวยตัวเอง ผานกลไกของ
คณะกรรมการเพ่ือแกปญหาเกษตรกรอันเน่ืองมาจากผลติผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ในเชิงคุณภาพตั้งแตระยะกอน
เก็บเก่ียวจนถึงหลังเก็บเก่ียวผลผลติ ไดแก โครงการรณรงคการผลิตลําไยคุณภาพ ป 2563 โดยมีกิจกรรมสําคัญ เชน สงเสริม
การผลิตตามมาตรฐาน GAP สงเสริมและแนะนําใหเกษตรกรใชเทคโนโลยีท่ีสําคัญ 5 ดาน คือ เตรียมตนใหสมบูรณ ตดัแตงชอ
ผล การใหนํ้าใสปุยและปรับปรุงคณุภาพสีผิว รวมท้ังจัดทําแปลงเรียนรู สงเสริมการรวมกลุมพัฒนาคณุภาพผลผลติและ
การตลาด ถายทอดความรูการผลติลําไยคณุภาพในรูปแบบแปลงใหญ จนถึงคําแนะนําเตรียมตนหลังเก็บเก่ียวผลผลิตแลวดวย
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สวนเชิงปรมิาณลําไยภาคเหนือจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนมิถุนายน-กันยายน ชวงท่ีใหผลผลิตมาก 
ตองเฝาระวังสัปดาหท่ี 3 ของเดือนสิงหาคม ซึ่งท้ัง 8 จังหวัดเตรียมบริหารจดัการลําไยในฤดูรวม 386,065 ตันแลว ท้ังการ
ประชุมเช่ือมโยงตลาดลําไยลวงหนา สนับสนุนใหมจีุดรวบรวมและคัดคุณภาพลําไยและกระจายผลผลิต จัดเตรยีมขอมลูความ
ตองการรับซื้อผลผลติของผูประกอบการลําไยโดยประสานความรวมมือกับพาณิชยและอุตสาหกรรมจังหวัด 
สําหรับการบรหิารจดัการผลผลติมีดังน้ี บริโภคสดในประเทศ 69,102 ตัน ดวยวิธีกระจายผลผลิตออกนอกแหลงผลิตผาน
ผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชน สหกรณการเกษตร ตลาดในจังหวัดและทองเท่ียวชุมชน รวมท้ัง Modern Trade และตลาด
ออนไลน/ไปรษณีย แปรรูป 269,021 ตัน ดวยวิธีการอบแหงท้ังเปลือก อบแหงเน้ือสีทอง แปรรูป เชน ทํานํ้าลําไยสกัด
เขมขนลําไยกระปอง และการสงออกลําไยสด 47,942 ตัน ท้ังน้ี ในการประชุมดังกลาวเตรียมเสนอแนวทางกํากับ ติดตาม 
เฝาระวังผลผลิตลําไยปริมาณมาก (ชวง Peak)ป 2563 เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม (Fruit 
Board)เห็นชอบแผนบริหารจัดการผลไมภาคเหนือตอไป 



 
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 จังหวัดราชบุรี แจงไดรบัรายงานจากศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน
อารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี พบการระบาดของโรคใบดางในมันสําปะหลัง จังหวัดสุพรรณบุรี และกาญจนบุรี แมไมมากแต
ตองเฝาระวังและทําลายตนท่ีเปนโรคท้ิง เผยท่ีมาของโรคจาก 2 แหลงสําคญั คือ ทอนพันธุ และแมลงหว่ีขาวเปนพาหะนําโรค
เขาแปลง แนะเกษตรกรหมั่นตรวจสอบแปลงปลูกแบบตอเน่ือง พบเจอทําลายทันทีปองกันความเสียหายในวงกวาง 
นายมงคล จอมพันธ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 จังหวัดราชบุรีเปดเผยวาศูนยสงเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ไดสํารวจพบการระบาดของโรคใบดางในมันสําปะหลังพ้ืนท่ี 2 จังหวัด
คือ อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอเลาขวัญ และ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งรวมกันมีพ้ืนท่ีเกิดโรค
ประมาณ 800 กวาไร 
“พ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี มีการปลกูมันประมาณ 500,000 ไร  พบการระบาดประมาณ 400 กวาไร สวนจังหวัดสุพรรณบุรี 
ปลูกประมาณ 50,000 ไร พบการระบาดประมาณ 400 กวาไร ซึง่แมปริมาณยังไมมากแตก็ตองเฝาระวังเพ่ือปองกันความ
เสียหายท่ีอาจจะลุกลามในวงกวางได” นายมงคลกลาว 
ทางดานนายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุร ีกลาวถึง
สาเหตุของโรคใบดางในมันสําปะหลังวา มาจาก 2 สาเหตุ คือ ทอนพันธุ  และ มีแมลงหว่ีขาวเปนตวัพาหะนําโรค  หากเกิด
จากทอนพันธุมันสําปะหลังท่ีเปนโรค เกษตรกรสามารถสังเกตไดภายหลังปลูกไปแลวประมาณ 2 อาทิตย 
“ หากพบเห็นใบชุดแรกของตนมนัสําปะหลังท่ีผลิออกมาจะมสีีซดีเหลือง มีอาการบิดเสียรูปทรงหรือหงิก อันน้ีเปนโรคอยาง
แนนอน ถาหากเจอท่ีตนมันสาํปะหลังท่ีมีอายุประมาณ 2-3 เดือนไปแลวตรงบริเวณสวนยอดมีอาการซีดเหลือง ใบบิดเสีย
รูปทรง หรือ หงิก งอ ยน อาการน้ีเกิดจากแมลงหว่ีขาวเปนพาหะนําโรคเขามาในแปลงทําใหเกิดโรค หากเกิดการระบาดแลว 
ถาเกษตรกรไมมีการปองกันกําจัดใหถูกวิธีอาจจะทําใหผลผลติเสียหาย 80-100%  ของพ้ืนท่ีปลูก” 
นายสมคดิกลาวตอไปวา เกษตรกรสามารถปองกันได ดวยการนําทอนพันธุมันสําปะหลังท่ีมั่นใจวามาจากแปลงท่ีไมเคยเกิดโรค
ใบดางมากอน ซึ่งจะเปนทอนพันธุมันสําปะหลังท่ีปลอดโรค  อีกประการเมื่อสํารวจแปลงปลูกแลว 14 วันพบใบมีอาการหงิก 
งอ ยน  ซีดเหลือง ลักษณะน้ีตองตัดทําลายท้ิง หากเกิดในพ้ืนท่ีเปนบริเวณกวางใหขุดข้ึนมาทําลายท้ังแปลง หากพบเพียง
บางสวน ก็ถอนเอาตนท่ีเปนโรคข้ึนมาใสถุงดําหรือถุงพลาสติกผูกปากถุงใหแนนนําไปตากแดดท้ิงไวประมาณ 1-2 อาทิตย 
เพ่ือใหตนมันสําปะหลังตายไมสามารถงอกใหมได  จะสามารถลดปรมิาณการระบาดในแปลงปลูกได 
“หากพบตัวของแมลงหว่ีขาวในแปลงปลูกเปนพ้ืนท่ีสวนใหญของแปลง จําเปนตองใชสารเคมีมาทําลายเพ่ือตัดวงจรของแมลง
หว่ีขาว ตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร หากเกษตรกรสามารถปฏิบัติไดใน 3 อยางน้ีเช่ือวาจะสามารถลดการระบาด
ของโรคได” 
“ขอฝากเกษตรกรดวยวาหากเจอตนท่ีมีโรคแลวเกษตรกรเด็ดยอดตนน้ันๆ เพียงอยางเดียว แลวตนน้ันๆ  ยังสามารถแตกยอด
ไดแลวยังหงิกงอก็แสดงวาตนมันสาํปะหลังตนน้ันเกิดโรคแลว และมแีมลงหว่ีขาวอยูในแปลงดวยก็จะชวยทําใหเช้ือมีปริมาณ
เพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว  ฉะน้ันวิธีเด็ดยอดท้ิงไมขอแนะนําใหปฏิบัติ” 
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดสุพรรบุร ีแนะนําใหเกษตรกรถอนทําลายเพียงอยางเดียว 
สําหรับพ้ืนท่ีท่ีเกิดการระบาดในวงกวางเกือบยกแปลง หรือ ท้ังแปลง จะตองขุดข้ึนมาแลวเอาไปใสหลมุปดทําลาย โดยขุดหลมุ
ลึกประมาณ 3 เมตร  เมื่อเอาตนมันลงไปในหลุมแลว ใหใชสารกําจดัวัชพืชจําพวก อะทราซีนฉีดทับลงไปบนตนมันสําปะหลัง 
เพ่ือไมใหมีการงอกข้ึนมาใหม จากน้ันใชดินกลบปากหลมุมีความหนาประมาณ 50  เซนติเมตร ก็จะสามารถชวยใหตนมัน
สําปะหลังท่ีเกิดโรคไมงอกใหม และการระบาดของโรคน้ีก็จะลดลง 
นายสมคดิกลาวตอไปวา แตหากไมมั่นใจวาแปลงปลูกเกิดโรคใบดางหรือไม ใหเกษตรกรติดตอ หรือ แจงเจาหนาท่ีสงเสรมิ
การเกษตรประจําตําบลท่ีมีแปลงปลูกอยู หรือท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอในพ้ืนท่ี หรือจะตดิตอโดยตรงท่ีศูนยสงเสริม



 
เกษตรเขต 5 รวมเฟนหาวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขตภาคใต ประจําป 2563ชิงรางวัลมากมาย 
เกษตรเขต 5 รวมเฟนหาวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขตภาคใต ประจําป 2563 
นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสาํนักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ใหขอมูลวา กรมสงเสริม
การเกษตร ไดมอบหมายใหสํานักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ดาํเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชน
ดีเดนระดับเขต ประจําป 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพในการบรหิารจัดการท่ีดี มีความ
เขมแข็ง พ่ึงตนเองได มีแนวโนมในการพัฒนาท่ียั่งยืน และสามารถพัฒนาใหเปนตนแบบสําหรับวิสาหกิจชุมชนอ่ืน หรือผูท่ี
สนใจเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือเปนการกระตุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบวิสาหกิจชุมชนใหเกิดความมั่นคง 
เปนไปตามเจตนารมณขอพระราชบัญญัตสิงเสรมิวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 รวมท้ังเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธ ยก
ยอง ประกาศเกียรติคณุ ของวิสาหกิจชุมชนท่ีมีผลงานดเีดนสูสาธารณชน โดยคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต 
ประกอบดวย ผูอํานวยการฝายกิจการสาขาภาคใตตอนลาง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 9 ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 11 (จังหวัดสงขลา) ผูอํานวยการ
สํานักงานภาคใต สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา และมี
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลาเปนเลขานุการ รวมกันลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล 5 ดาน ไดแก 
ความคิดรเิริม่สรางสรรค ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน บทบาทและการมีสวนรวมของสมาชิกตอสถาบัน 
ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน 
การทํากิจกรรมดานสวัสดิการชุมชน สาธารณประโยชน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีผานการคัดเลือกจํานวน 5 กลุม ดังน้ี 
1. วิสาหกิจชุมชนกลุมปรับปรุงคณุภาพมังคดุบานพะโตะ หมูท่ี 8 ตําบลพะโตะ อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร 
2. วิสาหกิจชุมชนจักสานตนคลุมบานวังตง หมูท่ี 4 ตําบลนาทอน อําเภอทุงหวา จังหวัดสตลู 
3. วิสาหกิจชุมชนกลุมทํานาบานปาไหม หมูท่ี 1 ตําบลทาง้ิว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4. วิสาหกิจชุมชนกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลติบานปาศรี หมูท่ี 3 ตําบลตะโละ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 
5. วิสาหกิจชุมชนกลุมโรงสีขาวชุมชนบานหนองโอน หมูท่ี 6 ตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
นายสุพิท จิตรภักดี ใหขอมลูเพ่ิมเติมวา วิสาหกิจชุมชนท่ีไดรับการคดัเลือกรางวัลชนะเลิศ จะไดรบัเงินรางวัล 6,000 บาท 
พรอมดวยโลรางวัลประกาศเกียรติคุณ และเปนตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนภาคใต เขารวมประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดน
ระดับประเทศ สวนรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 จะไดรับเงินรางวัล 4,000 บาท และโลรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 2 จะไดรับเงินรางวัล 2,000 บาท และโลรางวัลประกาศเกียรตคิุณ รางวัลชมเชยจํานวน 2 รางวัล ไดรับเงิน
รางวัลๆละ 1,000 บาท พรอมดวยโลประกาศ เกียรติคณุ 
 



 

เกษตรเขต 5 รวมเฟนหาวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขตภาคใต ประจําป 2563 

4 กรกฎาคม 2563 
เกษตรเขต 5 รวมเฟนหาวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขตภาคใต ประจําป 2563ชิงรางวัลมากมาย 
เกษตรเขต 5 รวมเฟนหาวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขตภาคใต ประจําป 2563 
นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสาํนักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ใหขอมูลวา กรมสงเสริม
การเกษตร ไดมอบหมายใหสํานักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ดาํเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชน
ดีเดนระดับเขต ประจําป 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพในการบรหิารจัดการท่ีดี มีความ
เขมแข็ง พ่ึงตนเองได มีแนวโนมในการพัฒนาท่ียั่งยืน และสามารถพัฒนาใหเปนตนแบบสําหรับวิสาหกิจชุมชนอ่ืน หรือผูท่ี
สนใจเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือเปนการกระตุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบวิสาหกิจชุมชนใหเกิดความมั่นคง 
เปนไปตามเจตนารมณขอพระราชบัญญัตสิงเสรมิวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 รวมท้ังเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธ ยก
ยอง ประกาศเกียรติคณุ ของวิสาหกิจชุมชนท่ีมีผลงานดเีดนสูสาธารณชน โดยคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต 
ประกอบดวย ผูอํานวยการฝายกิจการสาขาภาคใตตอนลาง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 9 ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 11 (จังหวัดสงขลา) ผูอํานวยการ
สํานักงานภาคใต สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา และมี
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลาเปนเลขานุการ รวมกันลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล 5 ดาน ไดแก 
ความคิดรเิริม่สรางสรรค ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน บทบาทและการมีสวนรวมของสมาชิกตอสถาบัน 
ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน 
การทํากิจกรรมดานสวัสดิการชุมชน สาธารณประโยชน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีผานการคัดเลือกจํานวน 5 กลุม ดังน้ี 
1. วิสาหกิจชุมชนกลุมปรับปรุงคณุภาพมังคดุบานพะโตะ หมูท่ี 8 ตําบลพะโตะ อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร 
2. วิสาหกิจชุมชนจักสานตนคลุมบานวังตง หมูท่ี 4 ตําบลนาทอน อําเภอทุงหวา จังหวัดสตลู 
3. วิสาหกิจชุมชนกลุมทํานาบานปาไหม หมูท่ี 1 ตําบลทาง้ิว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4. วิสาหกิจชุมชนกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลติบานปาศรี หมูท่ี 3 ตําบลตะโละ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 
5. วิสาหกิจชุมชนกลุมโรงสีขาวชุมชนบานหนองโอน หมูท่ี 6 ตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
นายสุพิท จิตรภักดี ใหขอมลูเพ่ิมเติมวา วิสาหกิจชุมชนท่ีไดรับการคดัเลือกรางวัลชนะเลิศ จะไดรบัเงินรางวัล 6,000 บาท 
พรอมดวยโลรางวัลประกาศเกียรติคุณ และเปนตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนภาคใต เขารวมประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดน
ระดับประเทศ สวนรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 จะไดรับเงินรางวัล 4,000 บาท และโลรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 2 จะไดรับเงินรางวัล 2,000 บาท และโลรางวัลประกาศเกียรตคิุณ รางวัลชมเชยจํานวน 2 รางวัล ไดรับเงิน
รางวัลๆละ 1,000 บาท พรอมดวยโลประกาศ เกียรติคณุ 



 

เกษตรเขต 5 รวมเฟนหาวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขตภาคใต ประจําป 2563ชิงรางวัลมากมาย 

เกษตรเขต 5 รวมเฟนหาวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขตภาคใต ประจําป 2563 
นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ใหขอมูลวา กรม
สงเสริมการเกษตร ไดมอบหมายใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ดําเนินการ
ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต ประจําป 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนท่ีมี
ศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี มีความเขมแข็ง พ่ึงตนเองได มีแนวโนมในการพัฒนาท่ียั่งยืน และสามารถ
พัฒนาใหเปนตนแบบสําหรับวิสาหกิจชุมชนอ่ืน หรือผูท่ีสนใจเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือเปนการกระตุน 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบวิสาหกิจชุมชนใหเกิดความม่ันคง เปนไปตามเจตนารมณขอพระราชบัญญัติ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 รวมท้ังเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธ ยกยอง ประกาศเกียรติคุณ 
ของวิสาหกิจชุมชนท่ีมีผลงานดีเดนสูสาธารณชน โดยคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต 
ประกอบดวย ผูอํานวยการฝายกิจการสาขาภาคใตตอนลาง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.
ก.ส.) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 9 ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 11 (จังหวัด
สงขลา) ผูอํานวยการสํานักงานภาคใต สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ผูอํานวยการศูนยศึกษา
และพัฒนาชุมชนยะลา และมีผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลาเปน
เลขานุการ รวมกันลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล 5 ดาน ไดแก ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสามารถในการบริหารและ
การจัดการสถาบัน บทบาทและการมีสวนรวมของสมาชิกตอสถาบัน ความม่ันคงและฐานะทางเศรษฐกิจของ
สถาบัน 
การทํากิจกรรมดานสวัสดิการชุมชน สาธารณประโยชน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โดยมีวิสาหกิจชุมชนท่ีผานการคัดเลือกจํานวน 5 กลุม ดังนี้ 
1. วิสาหกิจชุมชนกลุมปรับปรุงคุณภาพมังคุดบานพะโตะ หมูท่ี 8 ตําบลพะโตะ อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร 
2. วิสาหกิจชุมชนจักสานตนคลุมบานวังตง หมูท่ี 4 ตําบลนาทอน อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล 
3. วิสาหกิจชุมชนกลุมทํานาบานปาไหม หมูท่ี 1 ตําบลทาง้ิว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
4. วิสาหกิจชุมชนกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบานปาศรี หมูท่ี 3 ตําบลตะโละ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตาน ี
5. วิสาหกิจชุมชนกลุมโรงสีขาวชุมชนบานหนองโอน หมูท่ี 6 ตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
นายสุพิท จิตรภักดี ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา วิสาหกิจชุมชนท่ีไดรับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศ จะไดรับเงินรางวัล 
6,000 บาท พรอมดวยโลรางวัลประกาศเกียรติคุณ และเปนตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนภาคใต เขารวม
ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับประเทศ สวนรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 จะไดรับเงินรางวัล 4,000 
บาท และโลรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 จะไดรับเงินรางวัล 2,000 บาท และโล
รางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชยจํานวน 2 รางวัล ไดรับเงินรางวัลๆละ 1,000 บาท พรอมดวยโล
ประกาศ เกียรติคุณ 



 

เกษตรเขต 5 รวมเฟนหาวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขตภาคใต ประจําป 2563ชิงรางวัลมากมาย 
เกษตรเขต 5 รวมเฟนหาวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขตภาคใต ประจําป 2563 
นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสาํนักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ใหขอมูลวา กรมสงเสริม
การเกษตร ไดมอบหมายใหสํานักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ดาํเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชน
ดีเดนระดับเขต ประจําป 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพในการบรหิารจัดการท่ีดี มีความ
เขมแข็ง พ่ึงตนเองได มีแนวโนมในการพัฒนาท่ียั่งยืน และสามารถพัฒนาใหเปนตนแบบสําหรับวิสาหกิจชุมชนอ่ืน หรือผูท่ี
สนใจเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือเปนการกระตุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบวิสาหกิจชุมชนใหเกิดความมั่นคง 
เปนไปตามเจตนารมณขอพระราชบัญญัตสิงเสรมิวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 รวมท้ังเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธ ยก
ยอง ประกาศเกียรติคณุ ของวิสาหกิจชุมชนท่ีมีผลงานดเีดนสูสาธารณชน โดยคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต 
ประกอบดวย ผูอํานวยการฝายกิจการสาขาภาคใตตอนลาง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 9 ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 11 (จังหวัดสงขลา) ผูอํานวยการ
สํานักงานภาคใต สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา และมี
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลาเปนเลขานุการ รวมกันลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล 5 ดาน ไดแก 
ความคิดรเิริม่สรางสรรค ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน บทบาทและการมีสวนรวมของสมาชิกตอสถาบัน 
ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน 
การทํากิจกรรมดานสวัสดิการชุมชน สาธารณประโยชน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีผานการคัดเลือกจํานวน 5 กลุม ดังน้ี 
1. วิสาหกิจชุมชนกลุมปรับปรุงคณุภาพมังคดุบานพะโตะ หมูท่ี 8 ตําบลพะโตะ อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร 
2. วิสาหกิจชุมชนจักสานตนคลุมบานวังตง หมูท่ี 4 ตําบลนาทอน อําเภอทุงหวา จังหวัดสตลู 
3. วิสาหกิจชุมชนกลุมทํานาบานปาไหม หมูท่ี 1 ตําบลทาง้ิว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4. วิสาหกิจชุมชนกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลติบานปาศรี หมูท่ี 3 ตําบลตะโละ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 
5. วิสาหกิจชุมชนกลุมโรงสีขาวชุมชนบานหนองโอน หมูท่ี 6 ตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
นายสุพิท จิตรภักดี ใหขอมลูเพ่ิมเติมวา วิสาหกิจชุมชนท่ีไดรับการคดัเลือกรางวัลชนะเลิศ จะไดรบัเงินรางวัล 6,000 บาท 
พรอมดวยโลรางวัลประกาศเกียรติคุณ และเปนตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนภาคใต เขารวมประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดน
ระดับประเทศ สวนรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 จะไดรับเงินรางวัล 4,000 บาท และโลรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 2 จะไดรับเงินรางวัล 2,000 บาท และโลรางวัลประกาศเกียรตคิุณ รางวัลชมเชยจํานวน 2 รางวัล ไดรับเงิน
รางวัลๆละ 1,000 บาท พรอมดวยโลประกาศ เกียรติคณุ 

 





 

สงขลา - กรมสงเสรมิการเกษตร ไดจัดทํา “โครงการบานพอเพียงเลีย้งชีวิตสูโควิด-19” ผนึกกําลังหนวยงานในสังกัดสราง

ความมั่นคงทางอาหาร บรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาดโควิด-19 โดยสนับสนุนตนพันธุพืชผักและสมุนไพร 

จํานวน 7 ชนิด รวมท้ังสิ้น 3,634,464 ตน แกเกษตรกรท่ัวประเทศ มีพืชอาหารบริโภคสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยการ

พ่ึงพาตนเอง ลดคาใชจายในครัวเรือน 

นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสาํนักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา กลาววา จากสถานการณการ

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และสําหรบัวิกฤตในครั้งน้ีพบปญหาการกระจายสินคาและความ

มั่นคงทางอาหารเพ่ือการบริโภคในระดับครัวเรือน ทําใหเกิดการกักตุนสินคาเพ่ือการบรโิภคอุปโภคตามมาเปนปญหาตอเน่ือง 

กรมสงเสรมิการเกษตร ไดนอมนํา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจและ

นําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพและการดาํรงชีวิต เพ่ือสรางความเขมแข็งและความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ลด

รายจาย เพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกร มีแหลงอาหารภายในชุมชน มีความมั่นคงทางอาหาร เพ่ือเปนการสรางรากฐานภาคเกษตร

ใหเขมแข็งและนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน กรมสงเสรมิการเกษตร จึงไดจัดทํา “โครงการบานพอเพียงเลี้ยงชีวิตสูโควิด-19” 

โครงการบานพอเพียงเลี้ยงชีวิต สูโควิด-19 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกษตรกรและผูไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีพืชอาหารและพืชสมุนไพรสําหรับการบริโภคภายในชุมชน ดําเนินการผลิต
ตนพันธุพืชผักสมุนไพร รวมท้ังสิ้น 3,634,464 ตน และเพ่ือถายทอดความรูการปลูกพืชผักและสมุนไพรใหกับเกษตรกรและ
ผูสนใจ ตนพันธุพืชผักและสมุนไพร จํานวน 7 ชนิด รวมท้ังสิ้น 3,634,464 ตน แบงเปนพืชผักและสมุนไพรหลัก จํานวน 4 
ชนิด รวม 2,271,540 ตน ไดแก ฟาทลายโจร มะละกอ พริก และมะเขือ และพืชผัก และสมุนไพรเสริม จํานวน 3 ชนิด 
รวม 1,362,924 ตน ไดแก มะรมุ ผักหวานบาน และแคบาน โดยมอบหมายใหศูนยปฏิบัติการของกรมสงเสรมิการเกษตร 
จํานวน 34 หนวยงาน จัดสงตนพันธุท่ีพรอมปลูกใหกับสํานักงานเกษตรอําเภอ จํานวน 882 อําเภอ โดยสํานักงานเกษตร
อําเภอเปนผูกําหนดสถานท่ีรับพันธุพืช จํานวน 1 จุด/อําเภอ หลังจากน้ันอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) รวมกับ 
คณะกรรมการหมูบาน จะคัดเลือกเกษตรกรท่ีมีคุณสมบัติและความพรอมในการเขารวมโครงการฯ รวมท้ังสิ้น 225,390 
ครัวเรือน โดยสาํนักงานเกษตรอําเภอ จะสงมอบตนพันธุพืชท่ีพรอมปลูกใหกับอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) เพ่ือแจกจาย
และกระจายตนพันธุพืชผักสมุนไพรสนับสนุนใหกับเกษตรกร และผูไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาว 

 ในสวนของภาคใตมีการมอบหมายให ศูนยขยายพันธุพืช จํานวน 2 ศูนย ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จํานวน 3 
ศูนย ดํานินการผลติตนพันธกลาพืชผัก พืชสมุนไพร เปาหมาย จํานวน 331,328 ตน ขณะน้ีศูนยปฏบัิติการท้ัง 5 ศูนย ไดมี
การสงมอบตนพันธกลาแลว และคาดวาจะสงมอบไดแลวเสรจ็ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 น้ี นอกจากแจกจายตนพันธุ
พืชผักสมุนไพรสนับสนุนใหกับเกษตรกรแลวไดดําเนินการจดัทําจุดเรยีนรูการปลูกพืชผักและสมุนไพรในครัวเรือน เพ่ือเปน
ตนแบบบริเวณสาํนักงานเกษตรอําเภอหรือ สถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม อําเภอละ 1 จุด ซึ่งสามารถพัฒนาใหเปน “ศูนยพันธุ
พืชชุมชน” ไดในอนาคตเพ่ือใชเปนตนแบบในการศึกษาเรียนรูใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีตอไป. 



 
กลุมแมบานเกษตรกรจักสานตนคลุมบานวังตง จัดต้ังเมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2555 สมาชิกเริ่มจัดต้ังม ี90 คน สมาชิกปจจุบัน 65 คน (เฉลี่ยอาย ุ45 ป) ประธานกลุม 
นางสาวอรุณี เกาะกลาง อาย ุ43 ป ที่ทําการกลุม เลขที่ 3 หมูที่ 4ตําบลนาทอน อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล 
ผลงานดีเดน ความคิดริเริ่ม 
เกษตรกรสวนใหญในพื้นที่ประกอบอาชพีทําสวนยางพารา เมื่อป พ.ศ. 2555 ราคายางพาราตกตํ่า ประกอบกับในพื้นที่มีฝนตกชุกตลอดป ไมสามารถกรีดยางไดทุกวัน ทําให
รายไดไมเพียงพอกับรายจาย จึงไดรวมกลุมเพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกันในชุมชน เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมคีวามสุข มีอาชีพ และมีรายไดที่มั่นคงใหกับครอบครัว โดย
การทํากจิกรรมจักสานตนคลุม เนื่องจากตนคลุมเปนวัตถุดิบในทองถิ่นซ่ึงพบมากในสวนยางพารา ประกอบกับมภีูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการถายทอดจากรุนสูรุน และสมาชิก
ในครอบครัวสามารถทําไดทุกคน 
เมื่อยามวางจากงานในสวนไรนา งานประจํา หรือหลังจากเลิกเรียน (ฝาช ี1 ใบ สรางงานได 5 คน) และจัดต้ังเปนกลุมแมบานเกษตรกร โดยใชชื่อวา “กลุมแมบานเกษตรกร
จักสานตนคลุมบานวังตง” 
ปจจุบัน กิจกรรมจกัสานตนคลุมเปนอาชีพหลักและรายไดหลักของสมาชิกกลุม และมีการขยายผลตอยอด โดยการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ
รวมกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑใหทันสมัย และตามความตองการของตลาด ซ่ึงเดิมมีเฉพาะฝาชีและตะกรา ปจจุบัน ไดปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบตางๆ ใหมีความหลากหลายยิ่งขึน้ ไดแก โคมไฟ กระเปา และหมวก เปนตน ไดจดทะเบียนการคาภายใตชื่อ คลุมวัง และขอจดสิทธิบัตรในการประดิษฐ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ คือ ลวดลาย หมวกจากตนคลุมหมวกลายสอง หมายถึง หมวกที่ขึ้นรูปสานเปนลายสอง เพราะลายสองจะมคีวามโปรงมากกวา ทําใหมีรูระบายมากกวาลายขัด
ธรรมดา ขณะนี้อยูในขั้นตอนการตรวจสอบของกรมทรัพยสินทางปญญา 
ความสามารถในการบริหารและการจดัการของสถาบัน 
โครงสรางการบริหารงานของกลุมมีความเขมแข็ง มีคณะกรรมการบริหารกลุมซ่ึงมาจากการเลือกต้ังของสมาชิก มีวาระ 4 ป มีคณะกรรมการกลุมยอย แบงเปนฝายตางๆ ไดแก 
ฝายการผลิต ฝายการตลาด ฝายตรวจสอบคุณภาพ ฝายจัดหาวัตถุดิบ ซ่ึงแตละฝายมีความเชีย่วชาญของบุคลากรที่แตกตางกัน และมีคณะกรรมการที่ปรึกษากลุม มีระเบียบ
ขอบังคับกลุม มีการจัดการระบบ เอกสารมีความโปรงใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได ตลอดจนมกีารแบงผลประโยชนจากกิจกรรมกลุม การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป ดังนี้ 
– รอยละ 50 เปนเงินทุนหมุนเวียน– รอยละ 15 เปนคาซอมแซมวัสดุอุปกรณ ที่ชํารุดเสียหาย– รอยละ 15 เพื่อสวัสดิการของสมาชิก 
– รอยละ 90 เปนคาน้ํา คาไฟ– รอยละ 90 เปนคาใชจายในการถายทอดความรูใหกับผูสนใจ 
จากการดําเนินกิจกรรมต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทาํใหกลุมมีความเจริญเติบโตและมีความมั่นคงทางการเงิน ดังนี้ 
– เงินทุนหมุนเวียน 5,741,550 บาท– ทุนเรือนหุน 204,300 บาท– เงินฝากออมทรัพยของกลุม 96,200 บาท 
– รายไดเฉล่ียของสมาชกิ 135,500 บาท/คน/ป– ทรัพยสินทั้งหมด 5,206,500 บาท– ไมมีหนี้สิน 
ปจจุบัน กิจกรรมของกลุมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยนอมนาํหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเปนแนวทางดําเนิน กิจกรรม ไดแก การสงเสริมใหสมาชิกกลุมจัดทาํการเกษตรใหมี
ความสมบรูณ ทําใหมีอาหารบริโภคอยางพอเพียงและ ปลอดภัย การสงเสริมลดการใชสารเคมีในทําการเกษตร โดยสงเสริมการทําปุยจากวัสดุและเศษอาหารในครัวเรือน การ
สงเสริมการออมทรัพยเพื่อการผลิต สามารถลดปญหาเงินกูนอกระบบใหแกสมาชิกกลุมและชุมชน ไดจัดสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับสมาชิกกลุม ทําใหเกดิความมั่นคงใน
ชีวิตมากขึ้น การจัดต้ังศูนยแสดงและจําหนายสินคาของกลุม สงเสริมการอนุรักษปาชายเลน โดยจัดต้ัง “กลุมอนุรักษปาชายเลนบานวังตง” ซ่ึงเร่ิมตนไดรวมกันปลูกปาชายเลน 
จํานวน 1,500 ตน จนกระทั่ง ปจจุบันมีพื้นที่ปาชายเลน 1,695 ไร ทําใหปาชายเลนกลับมาสมบูรณดังเดิม การสงเสริมทองเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงอนุรักษ ซ่ึงกลุมเปน
เครือขายอุทยานธรณีโลก (Satun Geopark) ของอําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล เปนแหลงศึกษาเรียนรูเร่ืองการจักสานตนคลุม ซ่ึงตนคลุมอยูในพื้นที่อุทยานธรณีโลก (Satun 
Geopark) มาอยางยาวนาน จนกอเกิดภูมิปญญาในการนําตนคลุมมาใชประโยชนดังเชนปจจุบัน และมีโฮมสเตยเพื่อบริการนักทองเที่ยว และสงเสริมการสรางความมั่นคงดาน
อาหารในครัวเรือนและชุมชน โดยการสงเสริมใหสมาชิกกลุมและชุมชนปลูกผักสวนครัว เล้ียงสัตวปก เล้ียงปู และเล้ียงปลา เปนตน ไวบริโภคในครัวเรือน และเก็บสํารองเมล็ด
พันธุเพื่อเพาะปลูกในฤดูกาลตอไป และนําผลผลิตจากครัวเรือนมาปรุงประกอบจัดเล้ียงสมาชิกกลุม ตลอดจนนําไปประกอบเปนอาหารกลางวันใหแกเด็กๆ ในศูนยเด็กเล็กของ
ชุมชน ซ่ึงจากการดําเนินกิจกรรมดังกลาวขางตน สงผลใหสมาชิกกลุมมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจดีขึ้น ดังนี–้ มีรายไดเพิ่มขึ้น เฉล่ียครัวเรือนละ 135,500 บาท ตอป 
– มีรายจายลดลง เฉล่ียครัวเรือนละ 23,700 บาท ตอป– มีเงินออม เฉล่ียครัวเรือนละ 29,500 บาท ตอป 
การทํากิจกรรมดานสาธารณประโยชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ดานสาธารณประโยชน 
– การเปนวิทยากรถายทอดความรู– การใชสถานที่ต้ังกลุม เปนแหลงเรียนรู ฝกอบรม/ดูงาน และเปนศูนยกลางประสานงานในชุมชน 
– รวมจัดงาน/บําเพญ็สาธารณประโยชนทั้งภายในและภายนอกชุมชน– สมาชิกกลุม เปน “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” 
ดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
– การอนุรักษพันธุตนคลุม– การผลิตเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ไมใชสารเคมีในกระบวนการผลิต 
– การปลูกตนไมบริเวณบาน/การสรางปาชุมชน– การใชทรัพยากรในทองถิ่นเหมาะสมและปลูกทดแทน 
ไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประจาํป 2562 สรุปจุดเดนของกลุมแมบานเกษตรกรจักสานตนคลุมบานวังตง แบงเปน 3 ดาน ดังนี ้

1. มิติดานคุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุม 
– มีความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน– มีเวลาดูแลครอบครัวมากขึน้– สภาพบานเรือนจัดเปนสัดสวน นาอยูอาศัย 
– เกิดความเขมแข็งและสามัคคีในชุมชน– ไมมีปญหายาเสพติดในชุมชน 

2. มิติดานเศรษฐกิจของกลุม 
– สามารถสรางงาน สรางรายได ใหกับสมาชิกกลุมคนในชุมชนและนอกชุมชน ไมตองเคล่ือนยายแรงงาน– ชวยลดปญหาการวางงานในชุมชน 
– มีเงินออมของกลุม ไมมีหนี้สิน– ไมตองอาศัยแหลงทุนภายนอกในการขยายกจิกรรม 

3. มิติดานการพัฒนาเพือ่ความมั่นคงและยัง่ยืนของกลุม 
– บริหารในรูปแบบคณะกรรมการมาจากการเลือกต้ังของสมาชกิ– สมาชิกและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการกลุมระดับมาก 
– ใชวัตถุดิบในทองถิ่นเพื่อทําการผลิต และสงเสริมการปลูกทดแทน– สรางทายาทสืบทอดกิจกรรมการจักสานตนคลุม 



 

วันท่ี 1-3 กรกฎาคม 2563 กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจงัหวดัแพร จัดกจิกรรมศึกษาดูงานกลุม

วิสาหกจิชุมชนท่ีมีมาตราฐานการผลิตและแปรรูปอาหารปลอดภัย โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันการเกษตร

ระดับภูมิภาค ปงบประมาณ 2563 (งบกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) วัตถุประสงคเพ่ือใหเกษตรกรไดรับการถายทอด

ความรูและเทคโนโลยีในการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑและเตรียมความพรอมสูมาตรฐานการผลิตและแปรรูปอาหารปลอดภัย

สามารถพัฒนาผลิตภัณฑของตนเองใหมีความสวยงามและมีความหลากหลายมากขึ้น มเีกษตรรรวมศึกษาดูงานจาํนวน 

50 ราย ศกึษาดูงานจาํนวน 5 จุด ดังน้ี 1.วิสาหกจิชุมชนกลุมแมบานริมรอง ต.มะเขือแจ อ.เมือง จ.ลําพูน (แปรรูปลําใย) 

2.วิสาหกจิชมุชนแปลงใหญผักปลอดภัย ต.อุโมงค อ.เมือง จ.ลําพูน 3.วิสาหกจิชุมชนบานแควเชียงใหม ต.ทากวาง อ.

สารภี จ.เชียงใหม (แปรรูปผลไมอบแหง) 4. วิสาหกิจชมุชนเกษตรกรกลุมแปรรูปดอยหลวง ต.ปงโคง อ.เชยีงดาว จ.

เชียงใหม (แปรรูปมะมวง) 5.วิสาหกิจชุมชนขาวแตนนํ้าแตงโมแมบัวจันทร ต.บานเปา อ.เมือง จ.ลําปาง โดยมี นายสมมา

รถ สยมภาค เกษตรจังหวัดแพร เปนผูนําทีมงานคณะในการไปศึกษาดงูานในคร้ังน้ี 

ธีรพงษ ธงออน/แพร 



 
ระหวางวันท่ี 1 – 3 กรกฎาคม 2563 สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร นําโดยนายประภาส สานอูป หัวหนากลุม
สงเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร พรอมดวยเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัด และ
สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินโครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรม 
เตรียมความพรอมและเพ่ิมศักยภาพการผลิตกาแฟอินทรีย โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ในการศึกษาดูงานกลุมผูผลิตกาแฟท่ีมีศักยภาพและประสบความสําเร็จ พรอมดวยเกษตรกรผูปลูกกาแฟใน
พ้ืนท่ีอําเภอเมืองแพร และอําเภอลอง- ศึกษาดูงานกาแฟเทพเสด็จ ในดานกระบวนการผลิตกาแฟคุณภาพ เชน 
การคัดเลือกพันธุ การตัดแตงก่ิง การบริหารจัดการกลุม และการตลาด เปนตน ณ ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
ศึกษาดูงานศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก ในดานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก การ
บริหารจัดการ การมีสวนรวมของเกษตรกรในพ้ืนท่ี โดยมีนายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดแพร ตรวจ
เยี่ยมการดําเนินโครงการฯ ณ ตําบลหวยแกว อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม- ศึกษาดูงานศูนยการเรียนรูครบ
วงจร บริษัท กาแฟชาวไทยภูเขา (ฮิลลคอฟฟ) จํากัด ในดานกระบวนการผลิต การแปรรูปกาแฟแบบครบวงจร 
ณ ตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
ธีรพงษ ธงออน/แพร 
 



 



 

ที่จังหวัดนครพนม สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การผลิตลิ้นจ่ี พันธุ นพ.1 เพ่ือการ
สงออก" รุนที่ 1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลิ้นจ่ีเพ่ือการคาใหกับเกษตรกร สงเสริมใหเกษตรกรในพ้ืนที่รวมกลุมกันผลิต
ลิ้นจ่ี พันธุ นพ.1 เพ่ือการสงออก เนนการผลิตที่ปลอดภัยไดมาตรฐาน GAP ลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมศักยภาพการผลิต มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเกษตรกร นักวิชาการ พอคา องคกร หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน สรางชองทาง
การตลาด การแปรรูปผลิตภัณฑมีการสงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมกันเปนชุมชนผูผลิตที่เขมแข็ง เพ่ิมมูลคาของสินคา และยกระดับ
รายไดใหแกเกษตรกรในจังหวัดนครพนมเพ่ิมขึ้น  

            นายรมไม นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เปดเผยวา สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ไดมีการสงเสริมและพัฒนาองค
ความรูใหกับกลุมเกษตรกรที่ปลูกลิ้นจ่ี นพ.1 ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดนครพนม ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรกับกรมทรัพยสินทางปญญา โดยไดตราสัญลักษณ GI ไทย เพ่ือรับรองถึงแหลงที่มาของผลิตภัณฑ ดวยมีความโดดเดน
เปนพิเศษ คือ มีผลขนาดใหญ เปลือกสีแดงอมชมพู รูปทรงเหมือนไข เนื้อผลแหงสีขาวขุน รสชาติหวานอมเปรี้ยว ไมมีรสฝาด จึง
ทําใหเปนที่ตองการของตลาดผลไม ทั้งในและตางประเทศ ทางเกษตรจังหวัดจึงไดสงเสริมและพัฒนาในดานการผลิต ดวยยังมีการ
ปลูกในปริมาณที่ไมมากนัก ผลผลิตมีไมเพียงพอกับความตองการของตลาดที่มีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น 

            ทางสํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ไดทําการจัดอบรมฯ เกษตรกรไปแลว 1 รุน จํานวน 150 ราย (จาก
กลุมเปาหมาย 2 รุน จํานวน 300 ราย) และเกษตรกรที่ผานการอบรมครบตามหลักสูตรจะไดรับการสนับสนุนกิ่งพันธุตน
ลิ้นจ่ี นพ.1 ไปปลูกในพ้ืนที่ตนเอง พรอมปุยอินทรียสนับสนุน ซึ่งทางสํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนมจะสงเจาหนาที่ลงพ้ืนที่
ถายทอดความรู ติดตาม และใหคําแนะนําเพ่ิมเติม ดานการปลูก และการดูแลรักษา 

            สําหรับการปลูกลิ้นจ่ีนั้น มีกระจายอยูในทั่วทุกภาคของประเทศไทย จังหวัดนครพนมเปนอีกหนึ่งพ้ืนที่ที่มีความ
เหมาะสมในการปลูกลิ้นจ่ี ซึ่งนิยมปลูก เปนลิ้นจ่ีพันธุเบา คือ ลิ้นจ่ี นพ.1 มีความตองการอากาศที่หนาวเย็นในการกระตุนการออก
ดอก มีขนาดผลใหญ จํานวน 32 - 36 ผล ตอกิโลกรัม รสชาติหวานอมเปรี้ยว ไมมีรสฝาด เนื้อหนา 0.98 เซนติเมตร ความ
หวาน 18 - 20 องศาบริกซ และใหผลผลิต 65 - 180 กิโลกรัมตอตน เม่ืออายุ 8 - 10 ป ชวยสรางรายไดใหกับเกษตรกร
ชาวสวนลิ้นจ่ีปละหลายหม่ืนบาท  ทําใหเกษตรกรใหความสนใจที่จะปลูกลิ้นจ่ีพัน นพ.1 เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเกษตรกรที่เขารวม
อบรม จะไดรับถายทอดองคความรูดานการผลิตลิ้นจ่ี นพ.1 ในทุกๆ ดาน เพ่ือใหเกษตรกรไดรับความรูในการผลิตลิ้นจ่ี น.พ.1 ที่
ถูกตอง สงผลใหไดผลผลิตที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เปนที่ตองการของตลาด และกาวสูตลาดอาเซียนไดอยางยั่งยืน 



 
วันนี้ (3 ก.ค. 63) ท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอจัตุรัส นางธัญธิตา บุญญมณีกุล เกษตรจังหวัดชัยภูมิ เปดโครงการ
ผลิตและขยายพันธุมันสําปะหลังสะอาดแบบเรงรัด พรอมมอบตนพันธุมันสําปะหลังสะอาด แกตัวแทนศูนย
จัดการศัตรูพืชชุมชนท้ัง 4 แหง ไดแก ศูนยตําบลกุดน้ําใส อ.จัตุรัส, ศูนยฯ ตําบลโคกเพชรพัฒนา อ.บําเหน็จ
ณรงค, ศูนยฯ ตําบลหวยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต และศูนยฯ ตําบลเจาทอง อ.ภักดีชุมพล ซ่ึงสํานักงานเกษตร
จังหวัดชัยภูมิ โดยนายบุญพรอม วงศษา หัวหนากลุมอารักขาพืช จัดข้ึน เพ่ือแกไขปญหาขาดแคลนทองมัน
สะอาด ปลอดโรคใบดาง อาศัยกลไกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ซ่ึงมีบทบาทในการเฝาระวังติดตามสถานการณ
ศัตรูพืชในพ้ืนท่ี และสงเสริมใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีใชแนวทางการปองกัน กําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน   
            นางธัญธิตา บุญญมณีกุล เกษตรจังหวัดชัยภูมิ กลาววา ป 62/63 ชัยภูมิมีพ้ืนท่ีปลูกมัน
สําปะหลัง 7 แสนกวาไร เกษตรกร 38,000 กวาครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ย 3.7 ตันตอไร มีผลผลิตออกสูตลาด
รวม 2 ลาน 5 แสน ตันเศษ เกษตรกรสวนใหญใชมันสําปะหลังพันธุ
ด ีเชน เกษตรศาสตร 50 ระยอง 72 และหวยบง 60 ชวงปลายเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 63 มีรายงาน
การระบาดเพลี้ยแปง และไรแดง เนื่องจากสภาพอากาศแหงแลง นอกจากนี้ยังพบแปลงมันสําปะหลังมีเชื้อ
ไวรัสใบดางระบาด 1 แปลง เกษตรกร 1 ราย ท่ีตําบลหัวทะเล อ.บําเหน็จณรงค พ้ืนท่ี 3 ไร ซ่ึงทราบวา
เกษตรกรนําพันธุจากนอกพ้ืนท่ีเขามาปลูก จึงไดรวมกันทําลายทอนพันธุ ฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดแมลงหวี่
ขาวยาสูบ ซ่ึงเปนพาหะนําโรค รวมกับภาคีเครือขายดําเนินการสะกัดก้ันการขนยายทอนพันธตางพ้ืนท่ีเขามา
ในจังหวัด จัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วออกตรวจสอบโรค รณรงคประชาสัมพันธสรางความรู ความเขาใจเกษตรกรอยาง
ตอเนื่อง และมีศูนยบริการผลิตชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช ลาสุดขณะนี้ไมพบการระบาดในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชัยภูมิแลว  
            กิจกรรมวันนี้เปนหนึ่งในหลายมาตรการควบคุมและปองกันกําจัดโรคใบดางในมันสําปะหลัง ไมให
แพรระบาดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ โดยใหท้ัง 4 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนนี้ จะเปนตนแบบในการขยายพันธุ
มันสําปะหลังสะอาด โดยใชเทคโนโลยีขยายพันธุสะอาดแบบเรงรัด หรือ X20 ซ่ึงเปนวิธีการเพ่ิมปริมาณพันธุ
มันสําปะหลังสะอาด ปลอดโรคอยางรวดเร็ว และใชทอนพันธุนอยกวาวิธีเดิมๆ โดยผลผลิตจะไมแตกตางจาก
วิธีปลูกแบบเดิม แตไดพันธุสะอาดปลอดโรคเพียงพอกับความตองการของเกษตรกร 
 



 



 


	ระจำปี
	เกษตรเขต 5 ร่วมเฟ้นหาวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตภาคใต้ ประจำปี 2563

	กเริ่มจัดตั้งมี
	ผลงานดีเด่น ความคิดริเริ่ม
	ความสามารถในการบริหารและการจัดการของสถาบัน
	การทํากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ด้านสาธารณประโยชน์
	ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



