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กสก.จับมือมิตรผล ชูแปลงใหญ่อ้อยต้นแบบเกษตรปลอดภัย

นายเข้มแข็ง ยุตธิ รรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษต (กสก.) กล่าวภายหลังพิธีลงนามฯ ว่า ความร่วมมือในการ
พัฒนาและส่งเสริมการควบคุมศัตรูออ้ ยโดยชีววิธี กับ บริษัท นา้ ตาลมิตรผล จากัด ในครัง้ นีเ้ ป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
เกษตรกรผูป้ ลูกอ้อย เนื่องจากโรคและแมลงศัตรูออ้ ยเป็ นสาเหตุหลักให้ผลผลิตอ้อยลดลง เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทัง้
ต่อเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยโดยตรง และยังส่งผลต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศอีกด้วย
ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีมาโดยตลอด โดยมีศนู ย์สง่ เสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) เป็ นหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและส่งเสริมการใช้ศตั รู
ธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบนั ดาเนินการทัง้ ตัวหา้ ตัวเบียน และเชือ้ จุลินทรีย ์ ได้กว่า 14 ชนิด เช่น แมลงหางหนีบ ใช้ควบคุมไข่แมลง
ศัตรูพืชเพลีย้ อ่อนหนอนชนิดต่างๆ แมลงช้างปี กใส ควบคุมเพลีย้ ชนิดต่าง ๆ แตนเบียนไข่ทริโคแกรมม่า ใช้ควบคุมศัตรูพืช
ระยะไข่ เช่น ไข่หนอนกออ้อย ไข่หนอนกระทูข้ า้ วโพด และเชือ้ ราเมตาไรเซียม ใช้ควบคุมหนอนกออ้อย, หนอนด้วงหนวดยาว
อ้อย เป็ นต้น
เป้าหมายสาคัญในการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมการควบคุมศัตรูออ้ ย โดย
ชีววิธี กับ บริษัท นา้ ตาลมิตรผล จากัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ชีววิธีในการควบคุมศัตรูออ้ ยและได้
แลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรูเ้ รื่องการควบคุมศัตรูออ้ ยซึ่งกันและกัน ร่วมกันศึกษาและพัฒนาการใช้ชีวภัณฑ์ ให้ควบคุม
ศัตรูออ้ ยได้หลากหลายชนิดมากขึน้ วางเป้าหมายให้เกษตรกรมีสว่ นร่วมในการจัดการศัตรูพืช ผ่านศูนย์จดั การศัตรูพืช
ชุมชน (ศจช.) และเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาเกษตรกรและชุมชนให้มีความรูแ้ ละสามารถผลิตขยายศัตรู ธรรมชาติ และ
จัดการศัตรูพืชได้ดว้ ยตนเอง โดยนาร่องขยายผลผ่านแปลงใหญ่ออ้ ย จากนัน้ จะขยายพืชและพืน้ ที่ให้เป็ นไปตามยุทธศาสตร์
ซึ่งปัจจุบนั มีศนู ย์จดั การศัตรูพืชชุมชน อาเภอละ 2 แห่ง ทุกจังหวัด รวม 1,764 ศูนย์

นอกจากนีย้ งั ได้รบั โอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู ้ ระหว่างบุคลากร และพัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ดา้ นการ
จัดการศัตรูออ้ ยกับภาคเอกชนอีกด้วย นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
กลุม่ มิตรผล กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุม่ มิตรผล มีวิสยั ทัศน์ท่ีให้ความสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้านความยั่งยืน มาโดย
ตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความยั่งยืนในภาคเกษตรกรรม ตัง้ แต่การส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยเปลี่ยนวิถีมาทาเกษตร
สมัยใหม่แบบ “มิตรผล โมเดิรน์ ฟาร์ม” ที่ได้การรับรองมาตราฐานระดับโลกอย่าง Bonsucro โดยเน้นการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตร เทคโนโลยีและการบริหารจัดการสมัยใหม่มาช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และอนุรกั ษ์ส่งิ แวดล้อม อีกทัง้ ไม่สง่ เสริม
ในเรื่องการใช้สารเคมีในไร่ออ้ ย เช่น พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส โดยให้เปลี่ยนมาใช้ชีววิธีในการควบคุม
ศัตรูพืชแทน และรณรงค์สง่ เสริมให้ตดั อ้อยสดด้วยการใช้รถตัดอ้อย ซึ่งเป็ นแนวทางของการทาเกษตรสมัยใหม่ท่ีจะนาไปสู่
ความยั่งยืนความร่วมมือเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการควบคุมศัตรูออ้ ย โดยชีววิธีกบั กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็ นหน่วยงาน
ที่มีองค์ความรู ้ ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร ถือเป็ นโอกาสดีท่ีจะช่วยส่งเสริมและถ่ายทอดแนวทางการทางเกษตร
สมัยใหม่ท่ีปลอดภัย และเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
"ทัง้ สองหน่วยงานจะร่วมกันถ่ายทอดความรูเ้ รื่องการควบคุมศัตรูออ้ ยโดยชีววิธีให้แก่เกษตรกร เช่น การใช้แตน
เบียนหนอน แตนเบียนไข่ แมลงหางหนีบรวมถึงพัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ๆ เพื่อสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืนที่ไม่เพียงแต่จะ
ช่วยลดต้นทุนการผลิตเท่านัน้ แต่ยงั ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม และยกระดับมาตรฐานให้กบั ภาคเกษตรกรรมของไทยด้วยเช่นกัน ”
นายบรรเทิง กล่าว
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ช่วยลดต้นทุนการผลิตเท่านัน้ แต่ยงั ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม และยกระดับมาตรฐานให้กบั ภาคเกษตรกรรมของไทยด้วยเช่นกัน ”
นายบรรเทิง กล่าว

กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือนา้ ตาลมิตรผล หนุนใช้ชีวภัณฑ์คมุ แมลงศัตรูออ้ ยสร้างสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย

เมื่อเร็ ว ๆนี้ ที่บริ ษทั น้ ำตำลมิตรผล จำกัด อำเภอด่ำนช้ำง จังหวัดสุ พรรณบุรี ได้มีกำรจัดพิธีลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ
ว่ำด้วยควำมร่ วมมือพัฒนำและส่ งเสริ มกำรควบคุมศัตรู ออ้ ยโดยชีววิธีระหว่ำงกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร โดยนำยเข้มแข็ง
ยุติธรรมดำรง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร กับบริ ษทั น้ ำตำลมิตรผล จำกัด โดยนำยบรรเทิง ว่องกุศลกิจ รองประธำน
กรรมกำรบริ ษทั และประธำนกรรมกำรบริ หำร กลุ่มมิตรผล
นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร เปิ ดเผยว่ำ เป้ ำหมำยสำคัญในกำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ
ว่ำด้วยควำมร่ วมมือพัฒนำและส่ งเสริ มกำรควบคุมศัตรู ออ้ ยโดยชีววิธีในครั้งนี้ เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ชีว
วิธีในกำรควบคุมศัตรู ออ้ ยและได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ควำมรู ้เรื่ องกำรควบคุมศัตรู ออ้ ยซึ่ งกันและกัน วำงเป้ ำหมำยให้
เกษตรกรมีส่วนร่ วมในกำรจัดกำรศัตรู พืช ผ่ำนศูนย์จดั กำรศัตรู พืชชุมชน (ศจช.) และเป็ นศูนย์กลำงกำรพัฒนำเกษตรกรและ
ชุมชนให้มีควำมรู ้ สำมำรถผลิตขยำยศัตรู ธรรมชำติ และจัดกำรศัตรู พืชได้ดว้ ยตนเองโดยนำร่ องขยำยผลผ่ำนแปลงใหญ่ออ้ ย
จำกนั้นจะขยำยพืชและพื้นที่ให้เป็ นไปตำมยุทธศำสตร์ซ่ ึงปัจจุบนั มีศูนย์จดั กำรศัตรู พืชชุมชน อำเภอละ 2 แห่ง ทุกจังหวัด รวม
1,764 ศูนย์ นอกจำกนี้ยงั ได้รับโอกำสในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ควำมรู ้ ระหว่ำงบุคลำกร และพัฒนำองค์ควำมรู ้ใหม่ดำ้ น
กำรจัดกำรศัตรู ออ้ ยกับภำคเอกชน

นำยเข้มแข็ง กล่ำวอีกว่ำ สำหรับชีวภัณฑ์ที่กรมส่ งเสริ มกำรเกษตรผลิต และมีประสิ ทธิ ภำพในกำรควบคุมศัตรู พืช ซึ่ งมีศูนย์
ส่ งเสริ มเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช (ศทอ.) เป็ นหน่วยงำนทำหน้ำที่ผลิตขยำยศัตรู ธรรมชำติและส่ งเสริ มกำรใช้ศตั รู
ธรรมชำติ ปั จจุบนั ดำเนิ นกำร ทั้ง ตัวห้ ำ ตัวเบียน และเชื้ อจุลินทรี ย ์ ได้กว่ำ 14 ชนิด โดยในส่ วนของอ้อยนั้น ที่ แนะนำ
ประกอบด้วย หนึ่ ง แตนเบี ยนไข่ ทริ ค โคแกรมมำ ใช้ค วบคุ มหนอนกออ้อยในระยะไข่ โดยวิธีก ำรใช้ ปล่ อยแตนเบี ยน
ไข่ไ ตรโคแกรมมำ อัตรำ 20,000 -30,000 ตัวต่อไร่ ต่อครั้ ง (10 - 15 แผ่นต่ อไร่ ) ปล่ อยติ ดต่ อกัน 2-3 ครั้ งในช่ วงที่ พ บ
กลุ่ มไข่ข องหนอนกออ้อย สอง แมลงหำงหนี บใช้ควบคุ มหนอนกออ้อยในระยะไข่ และระยะหนอนวิธีกำรใช้ แนะนำ
ให้ปล่ อยแมลงหำงหนี บ อัตรำ 500 ตัวต่ อไร่ และควรปล่ อยซ้ ำ จนกว่ำแมลงหำงหนี บ จะตั้ง รกรำกได้ และสำม คื อ เชื้ อ
รำเมตำไรเซี ย ม เชื้ อรำที่ ทำให้เกิ ดโรคในแมลง ส่ วนใหญ่ใช้กำจัดแมลงที่ อำศัยในดิ นเช่ น ด้วงหนวดยำว ซึ่ ง วิธีกำรใช้
ให้นำข้ำ วที่ มีส ปอร์ ข องเชื้ อรำขึ้ นปกคลุ ม จำนวน 2.5 กก. ผสมน้ ำสะอำด จำนวน 100 ลิ ตร ผสมสำรจับใบลงไป
เล็กน้อย ใช้ไม้ค นจนสปอร์ หลุ ดจำกเมล็ ดข้ำวกรองด้วยผ้ำขำวบำง เพื่ อเอำเมล็ ดข้ำวออก นำไปรำดตำมร่ องปลู ก อ้อย
แล้วกลบดิ นทันที หรื อ โรยเชื้ อรำเมตำไรเชนี ยมอัตรำ 10 กิ โลกรั ม ต่ อไร่ บนท่ อนพันธุ์ ออ้ ยที่ ใช้ปลู ก” นำยเข้มแข็ง
กล่ ำวในที่ สุ ด

