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ส่วนกลาง 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
พริกไทย ยกระดบัตลาดแปลงใหญ่สมุนไพร GAP จอมบึง นสพ.เดลินิวส์ 

แปลงใหญ่พริกไทยแห่งแรก นสพ.ไทยรัฐ 
แปลงใหญ่พริกไทยแห่งแรกของประเทศไทยท่ีจนัทบุรี รุ่งพฒันาจน
สร้างแบรนด ์พริกไทยจนัทร์พนัธ์ดี ครองใจผูบ้ริโภค 

นสพ.ไทยโพสต ์

ออ้ย กสก.จบัมือมิตรผล ชูแปลงใหญ่ออ้ยตน้แบบเกษตรปลอดภยั คมชดัลึกออนไลน์ 
กสก.จบัมือมิตรผล ชูแปลงใหญ่ออ้ยตน้แบบเกษตรปลอดภยั Line today 
กรมส่งเสริมการเกษตรจบัมือน ้าตาลมิตรผล หนุนใชชี้วภณัฑคุ์ม
แมลงศตัรูออ้ยสร้างสินคา้เกษตรท่ีปลอดภยั 

ข่าวสดออนไลน์ 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
อินทผลมั ชาวนาหนัมาปลูกอินทผลมัรับเงินกระเป๋าตุง นสพ.เดลินิวส์ 
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กสก.จับมือมิตรผล ชูแปลงใหญ่อ้อยต้นแบบเกษตรปลอดภัย 

 

นายเขม้แข็ง ยตุธิรรมด ารง อธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษต (กสก.) กลา่วภายหลงัพิธีลงนามฯ วา่ ความรว่มมือในการ

พฒันาและสง่เสรมิการควบคมุศตัรูออ้ยโดยชีววิธี กบั บริษัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั ในครัง้นีเ้ป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งตอ่

เกษตรกรผูป้ลกูออ้ย เน่ืองจากโรคและแมลงศตัรูออ้ยเป็นสาเหตหุลกัใหผ้ลผลิตออ้ยลดลง เกิดความสญูเสียทางเศรษฐกิจทัง้

ตอ่เกษตรกรชาวไรอ่อ้ยโดยตรง และยงัสง่ผลตอ่เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศอีกดว้ย 

ซึ่งกรมสง่เสรมิการเกษตรไดมี้การสง่เสรมิใหเ้กษตรกรควบคมุศตัรูพืชโดยชีววิธีมาโดยตลอด โดยมีศนูยส์ง่เสรมิ

เทคโนโลยีการเกษตรดา้นอารกัขาพืช (ศทอ.) เป็นหนว่ยงานหลกัท่ีท าหนา้ท่ีผลิตขยายศตัรูธรรมชาตแิละสง่เสรมิการใชศ้ตัรู

ธรรมชาต ิซึ่งปัจจบุนัด าเนินการทัง้ ตวัห า้ ตวัเบียน และเชือ้จลุินทรีย ์ไดก้ว่า 14 ชนิด เชน่ แมลงหางหนีบ ใชค้วบคมุไขแ่มลง

ศตัรูพืชเพลีย้ออ่นหนอนชนิดตา่งๆ แมลงชา้งปีกใส ควบคมุเพลีย้ชนิดตา่ง ๆ แตนเบียนไขท่รโิคแกรมมา่ ใชค้วบคมุศตัรูพืช

ระยะไข ่เชน่ ไขห่นอนกอออ้ย ไขห่นอนกระทูข้า้วโพด และเชือ้ราเมตาไรเซียม ใชค้วบคมุหนอนกอออ้ย, หนอนดว้งหนวดยาว

ออ้ย เป็นตน้ 

เปา้หมายส าคญัในการลงนามบนัทกึความเขา้ใจวา่ดว้ยความรว่มมือพฒันาและสง่เสริมการควบคมุศตัรูออ้ย โดย

ชีววิธี กบั บริษัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั เพ่ือสง่เสรมิและสนบัสนนุใหเ้กษตรกรใชชี้ววิธีในการควบคมุศตัรูออ้ยและได้

แลกเปล่ียนขอ้มลูและองคค์วามรูเ้รื่องการควบคมุศตัรูออ้ยซึ่งกนัและกนั รว่มกนัศกึษาและพฒันาการใชชี้วภณัฑ ์ใหค้วบคมุ

ศตัรูออ้ยไดห้ลากหลายชนิดมากขึน้ วางเปา้หมายใหเ้กษตรกรมีสว่นรว่มในการจดัการศตัรูพืช ผ่านศนูยจ์ดัการศตัรูพืช

ชมุชน (ศจช.) และเป็นศนูยก์ลางการพฒันาเกษตรกรและชมุชนใหมี้ความรูแ้ละสามารถผลิตขยายศตัรูธรรมชาต ิและ

จดัการศตัรูพืชไดด้ว้ยตนเอง โดยน ารอ่งขยายผลผ่านแปลงใหญ่ออ้ย จากนัน้จะขยายพืชและพืน้ท่ีใหเ้ป็นไปตามยทุธศาสตร ์

ซึ่งปัจจบุนัมีศนูยจ์ดัการศตัรูพืชชมุชน อ าเภอละ 2 แหง่ ทกุจงัหวดั รวม 1,764 ศนูย ์



นอกจากนีย้งัไดร้บัโอกาสในการแลกเปล่ียนขอ้มลู องคค์วามรู ้ระหว่างบคุลากร และพฒันาองคค์วามรูใ้หม่ดา้นการ

จดัการศตัรูออ้ยกบัภาคเอกชนอีกดว้ย นายบรรเทิง ว่องกศุลกิจ รองประธานกรรมการบรษิัท และประธานกรรมการบรหิาร 

กลุม่มิตรผล กล่าวเพิ่มเตมิว่า กลุม่มิตรผล มีวิสยัทศันท่ี์ใหค้วามส าคญัในการขบัเคล่ือนนโยบายดา้นความยั่งยืนมาโดย

ตลอด โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ความยั่งยืนในภาคเกษตรกรรม ตัง้แตก่ารสง่เสรมิใหเ้กษตรกรชาวไรอ่อ้ยเปล่ียนวิถีมาท าเกษตร

สมยัใหมแ่บบ “มิตรผล โมเดิรน์ฟารม์” ท่ีไดก้ารรบัรองมาตราฐานระดบัโลกอยา่ง Bonsucro โดยเนน้การใชเ้ครื่องจกัรกล

การเกษตร เทคโนโลยีและการบรหิารจดัการสมยัใหมม่าชว่ยเพิ่มผลผลิต ลดตน้ทนุ และอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม อีกทัง้ไมส่ง่เสรมิ

ในเรื่องการใชส้ารเคมีในไรอ่อ้ย เชน่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอรไ์พรฟิอส โดยใหเ้ปล่ียนมาใชชี้ววิธีในการควบคมุ

ศตัรูพืชแทน และรณรงคส์ง่เสรมิใหต้ดัออ้ยสดดว้ยการใชร้ถตดัออ้ย ซึ่งเป็นแนวทางของการท าเกษตรสมยัใหมท่ี่จะน าไปสู่

ความยั่งยืนความรว่มมือเพ่ือพฒันาและสง่เสรมิการควบคมุศตัรูออ้ย โดยชีววิธีกบักรมสง่เสรมิการเกษตร ซึ่งเป็นหนว่ยงาน

ท่ีมีองคค์วามรู ้ความเช่ียวชาญดา้นการเกษตร ถือเป็นโอกาสดีท่ีจะชว่ยสง่เสรมิและถ่ายทอดแนวทางการทางเกษตร

สมยัใหมท่ี่ปลอดภยั และเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

"ทัง้สองหนว่ยงานจะรว่มกนัถ่ายทอดความรูเ้รื่องการควบคมุศตัรูออ้ยโดยชีววิธีใหแ้ก่เกษตรกร เชน่ การใชแ้ตน

เบียนหนอน แตนเบียนไข ่แมลงหางหนีบรวมถึงพฒันาองคค์วามรูใ้หม่ๆ  เพ่ือสนบัสนนุการเกษตรแบบยั่งยืนท่ีไมเ่พียงแตจ่ะ

ชว่ยลดตน้ทนุการผลิตเทา่นัน้ แตย่งัชว่ยดแูลสิ่งแวดลอ้ม และยกระดบัมาตรฐานใหก้บัภาคเกษตรกรรมของไทยดว้ยเชน่กนั”

นายบรรเทิง กลา่ว 
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ชว่ยลดตน้ทนุการผลิตเทา่นัน้ แตย่งัชว่ยดแูลสิ่งแวดลอ้ม และยกระดบัมาตรฐานใหก้บัภาคเกษตรกรรมของไทยดว้ยเชน่กนั”

นายบรรเทิง กลา่ว 

 

  



 

กรมสง่เสรมิการเกษตรจบัมือน า้ตาลมิตรผล หนนุใชชี้วภณัฑค์มุแมลงศตัรูออ้ยสรา้งสินคา้เกษตรท่ีปลอดภยั 

 

 เม่ือเร็ว ๆน้ี ท่ีบริษทั น ้ำตำลมิตรผล จ ำกดั อ ำเภอด่ำนชำ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ไดมี้กำรจดัพิธีลงนำมบนัทึกควำมเขำ้ใจ

วำ่ดว้ยควำมร่วมมือพฒันำและส่งเสริมกำรควบคุมศตัรูออ้ยโดยชีววธีิระหวำ่งกรมส่งเสริมกำรเกษตร โดยนำยเขม้แข็ง 

ยติุธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กบับริษทั น ้ำตำลมิตรผล จ ำกดั  โดยนำยบรรเทิง วอ่งกุศลกิจ รองประธำน

กรรมกำรบริษทั และประธำนกรรมกำรบริหำร กลุ่มมิตรผล 

 นำยเขม้แขง็ ยติุธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เปิดเผยวำ่ เป้ำหมำยส ำคญัในกำรลงนำมบนัทึกควำมเขำ้ใจ

วำ่ดว้ยควำมร่วมมือพฒันำและส่งเสริมกำรควบคุมศตัรูออ้ยโดยชีววธีิในคร้ังน้ี เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กษตรกรใชชี้ว

วธีิในกำรควบคุมศตัรูออ้ยและไดแ้ลกเปล่ียนขอ้มูลและองคค์วำมรู้เร่ืองกำรควบคุมศตัรูออ้ยซ่ึงกนัและกนั วำงเป้ำหมำยให้

เกษตรกรมีส่วนร่วมในกำรจดักำรศตัรูพืช ผำ่นศูนยจ์ดักำรศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) และเป็นศูนยก์ลำงกำรพฒันำเกษตรกรและ

ชุมชนใหมี้ควำมรู้ สำมำรถผลิตขยำยศตัรูธรรมชำติ และจดักำรศตัรูพืชไดด้ว้ยตนเองโดยน ำร่องขยำยผลผำ่นแปลงใหญ่ออ้ย 

จำกนั้นจะขยำยพืชและพื้นท่ีใหเ้ป็นไปตำมยทุธศำสตร์ซ่ึงปัจจุบนัมีศูนยจ์ดักำรศตัรูพืชชุมชน อ ำเภอละ 2 แห่ง ทุกจงัหวดั รวม 

1,764 ศูนย ์นอกจำกน้ียงัไดรั้บโอกำสในกำรแลกเปล่ียนขอ้มูล องคค์วำมรู้ ระหวำ่งบุคลำกร และพฒันำองคค์วำมรู้ใหม่ดำ้น

กำรจดักำรศตัรูออ้ยกบัภำคเอกชน 

 



นำยเขม้แขง็ กล่ำวอีกวำ่ ส ำหรับชีวภณัฑท่ี์กรมส่งเสริมกำรเกษตรผลิต และมีประสิทธิภำพในกำรควบคุมศตัรูพืช ซ่ึงมีศูนย์

ส่งเสริมเทคโนโลยกีำรเกษตรดำ้นอำรักขำพืช (ศทอ.) เป็นหน่วยงำนท ำหนำ้ท่ีผลิตขยำยศตัรูธรรมชำติและส่งเสริมกำรใชศ้ตัรู

ธรรมชำติ ปัจจุบนัด ำเนินกำร ทั้ง ตวัห ้ ำ ตวัเบียน และเช้ือจุลินทรีย ์ไดก้วำ่ 14 ชนิด โดยในส่วนของอ้อยนั้น ที่แนะน ำ

ประกอบด้วย หน่ึง แตนเบียนไข่ทริคโคแกรมมำ ใช้ควบคุมหนอนกออ้อยในระยะไข่ โดยวิธีกำรใช้ ปล่อยแตนเบียน

ไข่ไตรโคแกรมมำ อตัรำ 20,000 -30,000  ตวัต่อไร่ต่อคร้ัง (10 - 15 แผ่นต่อไร่) ปล่อยติดต่อกัน 2-3 คร้ังในช่วงท่ีพบ

กลุ่มไข่ของหนอนกออ้อย สอง แมลงหำงหนีบใช้ควบคุมหนอนกออ้อยในระยะไข่ และระยะหนอนวิธีกำรใช้ แนะน ำ

ให้ปล่อยแมลงหำงหนีบ อตัรำ 500 ตวัต่อไร่ และควรปล่อยซ ้ ำจนกว่ำแมลงหำงหนีบจะตั้งรกรำกได้ และสำม คือ เช้ือ

รำเมตำไรเซียม เช้ือรำที่ท  ำให้เกิดโรคในแมลง ส่วนใหญ่ใช้ก ำจดัแมลงท่ีอำศยัในดินเช่น ด้วงหนวดยำว ซ่ึงวิธีกำรใช้ 

ให้น ำขำ้วท่ีมีสปอร์ของเช้ือรำข้ึนปกคลุม จ ำนวน 2.5 กก. ผสมน ้ำสะอำด จ ำนวน 100 ลิตร ผสมสำรจบัใบลงไป

เล็กน้อย ใช้ไมค้นจนสปอร์หลุดจำกเมล็ดขำ้วกรองด้วยผำ้ขำวบำง เพื่อเอำเมล็ดข้ำวออก น ำไปรำดตำมร่องปลูกอ้อย 

แล้วกลบดินทนัทีหรือ โรยเช้ือรำเมตำไรเชนียมอตัรำ 10 กิโลกรัมต่อไร่ บนท่อนพนัธ์ุออ้ยที่ใช้ปลูก” นำยเขม้แข็ง 

กล่ำวในท่ีสุด 

  



 

 


