สรุ ปข่ าวกรมส่ งเสริมการเกษตร ประจาวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2563
ส่ วนกลาง
ประเด็น
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ทุเรี ยนภาคใต้
ถวายพระพรชัยมงคล

ประกันรายได้
อารักขาพืช

ลาดับ
หัวข้ อข่ าว
1 "เฉลิมชัย" ชวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร 8 แหล่ง ต้อนรับนักท่องเที่ยววิถี
ใหม่ New Normal
2 กรมส่ งเสริ มการเกษตร หนุนสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคใต้
เดินหน้าขับเคลื่อนผลิตทุเรี ยนคุณภาพ
3 กรมส่ งเสริ มการเกษตร ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั เนื่ องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อม
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็ นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจา
ปี 2563
4 กรมส่ งเสริ มการเกษตร ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ขอเป็ นข้าราชที่ดี
5 เผยประกันรายได้มนั ฯ-ข้าวโพด ปี 2 เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับ
กรมส่ งเสริ มการเกษตร
6 ผลสาเร็ จกาจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยน กรมส่ งเสริ มการเกษตรถอด
บทเรี ยนป้ องกัน
7 กาจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยนได้สา เร็ จ
8 กรมส่ งเสริ มการเกษตร “ร่ วมเครื อข่ายเกษตรกรแปลงใหญ่สรุ ป
บทเรี ยนผลสาเร็ จการป้ องกันกา จัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยน”
9 กรมส่ งเสริ มการเกษตร “ร่ วมเครื อข่ายเกษตรกรแปลงใหญ่สรุ ป
บทเรี ยนผลสา เร็ จการป้ องกันกา จัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยน”
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ลาดับ
หัวข้ อข่ าว
10 จังหวัดลาพูน จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยูห่ วั
11 จังหวัดลาพูน จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยูห่ วั
12 เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิม
พระเกียรติฯ ครั้งที่ 4
13 วันเห็ดตับเต่างาม..ที่สามเรื อน
14 “ยิง่ ห่าง ยิง่ ต้องห่วง” เกษตรแพร่ ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยว
ลา ไยพร้อมให้กาลังใจชาวสวนลาไย
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"เฉลิมชัย" ชวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร 8 แหล่ง ต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชวนคนไทย เที่ยวเมืองไทย แนะ 8 แหล่ง ท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรื อดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่
“ท่องเที่ยวเชิงเกษตร” พร้อมรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ดร.เฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยว่า รัฐบาล มีแนวทาง
กระตุน้ เศรษฐกิจชวนคนไทย เที่ยวเมืองไทย ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แนะนาแหล่งท่องเที่ยว 8 แห่ง ได้แก่ 1.วิสาหกิจ
ชุมชนท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม เที่ยวสวนส้มโอคูณรัตนา ศูนย์การเรี ยนรู ้ปลูกพืชระบบอินทรี ย ์
โดยเฉพาะข้าวไรซ์เบอร์ รี่ รวมทั้งเที่ยวชมวิถีชุมชน 2.วิสาหกิจชุมชนล่องเรื อชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม นัง่ รถอีแต๋ น เก็บข้าวโพดสดจากไร่ ตะลุยเก็บข้าวโพดหวาน จากไร่ 3.เรส-คิว ฟาร์ม เขต คลองสาววา กรุ งเทพฯ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเกษตรกรรุ่ นใหม่ เรี ยนรู ้การใช้เทคโนโลยีโซล่าเซลล์มาประยุกต์ใช้ทาการเกษตร ใช้พ้นื ที่จากัด
ทาสวนผักคนเมือง หาวิธีลดต้นทุน พร้อมให้สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิด 4.วิสาหกิจชุ มชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุ จุด (บ่อ
หิ นฟาร์ มสเตย์) อ.สิ เกา จ.ตรัง ชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์ เช่น บ่อน้ าเค็มร้อนกลางทะเล เรี ยนรู ้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่ง เลือกซื้ อสิ นค้าแปรรู ปอาหารทะเล 5.ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านนาต้นจัน่ อ.ศรี สัชนาลัย จ.สุ โขทัย ต้องไม่พลาดแวะทาน
ข้าวเปิ๊ บ อาหารพื้นเมืองชื่ อ เรี ยนรู ้ทาผ้าหมักโคลน ชมสาธิ ตการทาตุก๊ ตาบาโหน พลาดไม่ได้จุดชมวิวพระอาทิตย์ข้ ึนและ

ทะเลหมอกที่จุดชมวิวห้วยต้นไฮ 6.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงกบในกระชัง (ท่องเที่ยวเชิ งเกษตรบ้านจ่าก้อง) อ.กงไกรลาศ จ.
สุ โขทัย เที่ยวชิวๆ ในสวนไผ่ พร้อมจิบน้ าไผ่ นัง่ รถไถเที่ยวชุมชน 7.วิสาหกิจชุมชนหนองย่างเสื อ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 4 จุด
เด่น ฟาร์ มสายทอง ชิมมัลเบอร์ รี่ แวะสวนผักครู สรรเสริ ญ แวะทาและชิมสลัดโรล ไร่ องุ่นภูนวพันธ์ ชมแปลงองุ่นปลอดสาร
และสวนบิ๊กเต้ สวนเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง และ8.วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสี มา
3 เส้นทางเด่น เส้นทางไทยสามัคคี เน้นเที่ยว 2 วัน 1 คืน พิเศษร่ วมกิจกรรม Cooking Class แวะชมพระอาทิตย์ตกดินริ มอ่าง
เก็บน้ า ค้างคืนที่โฮมสเตย์หมู่บา้ นไทยพัฒนา เที่ยวชมสกัดน้ าหอมจากดอกกุหลาบ เส้นทางเขาแผงม้า แบบ One Day Trip
แวะสวนมัลเบอรี่ สวนองุ่น เก็บไข่เป็ ดพันธุ์กากีแคมป์ เบลล์ และเส้นทาง วังน้ าเขียว-อุดมทรัพย์ (2 วัน 1 คืน) เดินเล่นสะพาน
ไม้ไผ่กลางทุ่งดอกไม้ สู ดอากาศให้เต็มปอดโอบล้อมธรรมชาติ พักผ่อนที่โมสเตย์ในสวนเกษตรริ มอ่างเก็บน้ าห้วยกระบอก
ชมแปลงพุทรากางมุง้ ชมแปลงปลูกฟิ กส์ และแวะเก็บองุ่นที่อุดมทรัพย์วลิ เลจฟาร์ ม ใกล้ที่ไหน เที่ยวได้ที่นน่ั หรื อ จะหา
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจ แนะนา โหลดแอพ เพียงค้นหาคาว่า “ท่องเที่ยวเชิงเกษตร” ได้ท้ งั ระบบ iOS และ
แอนดรอย์ จะมีขอ้ มูล เบอร์ ติดต่อ และแผนที่ สามารถเดินทางสะดวก จากสถานการณ์แพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา-2019
(COVID-19) ในส่ วนของกรมส่ งเสริ มการเกษตร ยังได้มีการเตรี ยมความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้มีการปฏิบตั ิ
ตามหลัก Social Distancing เช่น การตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว ห้มีการใส่ หน้ากากอนามัยทั้งผูใ้ ห้บริ การและนักท่องเที่ยว
และการเว้นระยะห่างระหว่างนักท่องเที่ยว พร้อมทาความสะอาดจุดให้บริ การให้บริ การอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งให้มีการแสกน
QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยชนะ อีกด้วย

กรมส่ งเสริ มการเกษตร หนุนสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคใต้เดินหน้าขับเคลื่อนผลิตทุเรี ยนคุณภาพ

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวภายหลังเป็ นประธานเปิ ดการสัมมนาเชื่อมโยงเครื อข่าย
ชาวสวนทุเรี ยนภาคใต้ ณ โรงแรม ลอฟท์ มาเนีย อ.เมือง จ.ชุมพร ว่า “ทุเรี ยน” ถือเป็ นราชาแห่งผลไม้เขตร้อนที่มีความเป็ น
เอกลักษณ์ของประเทศไทย ซึ่ งเป็ นแหล่งผลิตทุเรี ยนที่ดีที่สุดของโลก เนื่ องจากมีสภาพภูมิศาสตร์ เหมาะสมต่อการ
เจริ ญเติบโต มีสายพันธุ์ทุเรี ยนที่ดี ตลอดจนเกษตรกรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม ทา
ให้สามารถบริ หารจัดการสวนทุเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผลผลิตทุเรี ยนมีคุณภาพดี รสชาติเป็ นที่ชื่นชอบของผูบ้ ริ โภคทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศ เป็ นผลไม้เศรษฐกิจหลักอันดับ 1 ที่มีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจสู งสุ ด ซึ่ งยืนยันได้จากปริ มาณ
ผลผลิตทุเรี ยนสดส่ งออกไปต่างประเทศ โดยในปี 2562 ประเทศไทยส่ งออกทุเรี ยนไปต่างประเทศ จานวน 655,346 ตัน คิด
เป็ นมูลค่าการส่ งออกทุเรี ยนผลสดกว่า 45,000 ล้านบาท
ดังนั้น การสัมมนาเชื่อมโยงเครื อข่ายชาวสวนทุเรี ยนภาคใต้ ซึ่ งกรมส่ งเสริ มการเกษตร สานักงานส่ งเสริ มและ
พัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่ วมกับสานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร และสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคใต้ จึงได้จดั ขึ้น
เพื่อให้เครื อข่ายเกษตรกรผูผ้ ลิตทุเรี ยนในพื้นที่ภาคใต้ได้มีส่วนร่ วมในการกาหนดแนวทางส่ งเสริ มการผลิตทุเรี ยนคุณภาพ

ทั้งนี้ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การเสวนาเรื่ อง อนาคตทุเรี ยนไทย จากคณะวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ การเสวนาเรื่ อง แนวทาง
ส่ งเสริ มการผลิตทุเรี ยนคุณภาพ จากสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคใต้ การแสดงนิทรรศการทางวิชาการ และผลงานของ
สมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคใต้ รวมทั้งแปลงใหญ่ทุเรี ยนของ จ.ชุมพร และการออกบูทนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการสวนทุเรี ยนจากภาคเอกชน รวมถึงกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของเกษตรกรผูผ้ ลิตทุเรี ยนภาคใต้ โดยมีเกษตรกรเข้า
ร่ วมการสัมมนาจาก 14 จังหวัดภาคใต้ รวม 400 คน เพื่อมุ่งหวังให้เครื อข่ายเกษตรกรมีความมัน่ คง และยัง่ ยืนในการประกอบ
อาชีพทาสวนทุเรี ยน
นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคใต้ และนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนไทยคนแรก
กล่าวถึงแผนการดาเนินงานในอนาคตของสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคใต้ ร่ วมกับสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่
5 จังหวัดสงขลา และสานักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ โดยจะขยายจานวนสมาชิกให้ครอบคลุมทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้
และจะร่ วมกันส่ งเสริ มสนับสนุนเกษตรกรสมาชิกเครื อข่ายสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคใต้ ตั้งแต่ตน้ น้ าจนถึงปลายน้ า คือต้น
น้ า ส่ งเสริ มแนวคิดการสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพของสมาชิก การวางแผนการผลิตเพื่อตอบโจทย์การตลาด (แผนธุ รกิจ
การเกษตร) ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ปัจจัยพื้นฐานการผลิต ได้แก่ พฤติกรรมของพืช/จุดวิกฤตทุเรี ยน เทคโนโลยี/ปั จจัยการผลิตทั้ง
เคมีเกษตรและสารชีวภัณฑ์ การเรี ยนรู ้ภูมิประเทศและภูมิอากาศ การจัดการแรงงานภาคการผลิต การเรี ยนรู ้กระบวนการผลิต
ทุเรี ยนคุณภาพ ทั้งในฤดูและนอกฤดูกาลผลิตอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนระบบการผลิตภายใต้มาตรฐาน GAP ทุเรี ยน การประสาน
ความร่ วมมือกับหน่วยงานรัฐ เอกชน เกษตรกรในการพัฒนาทุเรี ยนคุณภาพ ส่ งเสริ มการจัดการทุเรี ยนคุณภาพโดยแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ ทาหลักสู ตรการจัดการทุเรี ยนคุณภาพที่ยง่ั ยืน (โรงเรี ยนทุเรี ยน) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตสู่ เกษตรกร
กลางน้ า ส่ งเสริ มการจัดทาฐานข้อมูลแปลงใหญ่ สมาชิกสมาพันธ์เชิงประจักษ์ การสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครื อข่าย
สมาชิกสมาพันธ์ ส่ งเสริ มแนวคิดการบริ หารจัดการกลุ่ม/องค์กรชาวสวนทุเรี ยน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล การมีวนิ ยั ทาง
การเงิน การบริ หารจัดการต้นทุนการผลิต ได้แก่ การบริ หารจัดการปั จจัยการผลิตในแปลงปลูก การรวมกลุ่มจัดหาปั จจัยการ
ผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต การจัดการปุ๋ ยผสมตามความต้องการของต้นทุเรี ยนเพื่อใช้ให้เหมาะสมต่อช่วงการพัฒนาและ
เจริ ญเติบโตของผลทุเรี ยน และส่ งเสริ มการเข้าถึงเงินทุนและการบริ หารเงินทุนในฤดูกาลผลิต ทั้งในรู ปแบบบุคคลและ
รู ปแบบกลุ่มปลายน้ า ส่ งเสริ มการจาหน่ายในรู ปแบบออนไลน์ หรื อการส่ งผลผลิตให้แก่ผบู ้ ริ โภคโดยตรง การจาหน่ายสิ นค้า
แปรรู ปจากทุเรี ยนไปยังพื้นที่ต่างๆ การประชาสัมพันธ์ทุเรี ยนอัตลักษณ์จากจังหวัดต่าง ๆ เพื่อเพิม่ มูลค่าและขยายตลาด การนา
ทุเรี ยนคุณภาพเข้าจาหน่ายใน Modern trade เป็ นต้นหนุนสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคใต้
ทั้งนี้ รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร คาดหวังว่า จากแนวทางการยกระดับสมาชิกเครื อข่ายชาวสวนทุเรี ยนภาคใต้
เพื่อการส่ งเสริ มการพัฒนาคุณภาพทุเรี ยนจะเกิดผลสัมฤทธิ์ คือ เกษตรกรชาวสวนทุเรี ยนมีการรวมกลุ่มดาเนินกิจกรรมอย่าง
เป็ นทางการ มีการบริ หารจัดการเพื่อให้ประสบผลสาเร็ จ ได้แก่ มีการทาแผนธุ รกิจทุเรี ยน ร่ วมกันจัดหาปั จจัยการผลิต การ
เพิ่มช่องทางการตลาด การเพิ่มปริ มาณและคุณภาพของผลผลิต จัดหาตลาดซื้ อขายที่แน่นอน มีการนาเทคโนโลยี นวัตกรรม
และภูมิปัญญามาปรับใช้ในแปลงปลูก การใช้เครื่ องทุ่นแรง (เครื่ องจักร เครื่ องมือ) เพื่อลดการใช้แรงงาน รวมทั้งมีการบริ หาร
จัดการเงินทุนและทรัพยากรของกลุ่ม เพื่อความเข้มแข็ง มัน่ คง และยัง่ ยืนของกลุ่มต่อไป

กรมส่ งเสริ มการเกษตร ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่ องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อม
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็ นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจาปี 2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร นาคณะผูบ้ ริ หาร และข้าราชการ
ร่ วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
2563 และนากล่าวคาถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็ นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจาปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร
1 กรมส่ งเสริ มการเกษตร

กรมส่ งเสริ มการเกษตร ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ขอเป็ นข้าราชที่ดี

กรมส่ งเสริ มการเกษตร ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่ องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็ นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจาปี 2563
เมื่อวันที่ 24 ก.ค. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร นาคณะผูบ้ ริ หาร และข้าราชการ ร่ วมพิธี
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และ
นากล่าวคาถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็ นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจาปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 1 กรม
ส่ งเสริ มการเกษตร

เผยประกันรายได้มนั ฯ-ข้าวโพด ปี 2 เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่ งเสริ มการเกษตร

เกษตรฯ เผยที่ประชุม นบมส. และ นบขพ. เห็นชอบโครงการประกันรายได้มนั สาปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี
2563/64 ใช้หลักเกณฑ์เดิม เคาะราคามันสาปะหลังที่ กก.ละ 2.50 บาท ไม่เกิน 100 ตันต่อครัวเรื อน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ กก.
ละ 8.50 บาท ไม่เกิน 30 ไร่ ต่อครัวเรื อน เงื่อนไขขึ้นทะเบียนกับกรมส่ งเสริ มการเกษตร
นายทวี มาสขาว รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริ หารจัดการ
มันสาปะหลัง (นบมส.) และคณะกรรมการนโยบายบริ หารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์ เป็ นประธาน ได้เห็นชอบโครงการประกันรายได้สินค้า 2 ชนิด คือ
มันสาปะหลัง ประกันรายได้ที่หวั มันสาปะหลังสด เชื้อแป้ ง 25% ในพื้นที่เพาะปลูกทัว่ ประเทศ กาหนดราคาและปริ มาณ
ประกันรายได้เกษตรกรผูป้ ลูกมันสาปะหลัง ปี 2563/64 ที่กิโลกรัมละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรื อนละ 100 ตัน
ทั้งนี้ เกษตรกรที่มีสิทธิ์ ได้รับเงินส่ วนต่างดังกล่าว ต้องขึ้นทะเบียนผูป้ ลูกมันสาปะหลังกับกรมส่ งเสริ มการเกษตร
หลังจากปลูกมันสาปะหลังไปแล้ว 15 วัน เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 เม.ย.2563 – 31 มี.ค.2564 เป็ นเกษตรกรผูผ้ ลิตมันสาปะหลังด้วย
ตนเอง และกรรมสิ ทธิ์ เป็ นของเกษตรกร แจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวกับกรมฯ นับจากวันที่เพาะปลูกไม่นอ้ ยกว่า 8 เดือน กาหนด
เกณฑ์กลางอ้างอิงระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.2563 – 30 พ.ย.2564 ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงทุกวันที่ 1 ของเดือน ระยะเวลา 12
เดือน สาหรับการจ่ายเงินส่ วนต่างงวดแรก ครอบคลุมเกษตรกรที่ข้ ึนทะเบียนและแจ้งเพาะปลูก ตั้งแต่วนั ที่ 1 เม.ย.2563 ระบุ

วันคาดว่าเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1 ธ.ค.2563 สาหรับการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดสุ ดท้าย ครอบคลุมเกษตรกรที่ระบุ
วันที่คาดว่าเก็บเกี่ยวตั้งแต่วนั ที่ 1 ต.ค.2564
นอกจากนี้ ยังเห็นชอบมาตรการคู่ขนาน 4 มาตรการ ประกอบด้วย 1) โครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเพาะปลูกมัน
สาปะหลัง 2) โครงการสิ นเชื่ อเพื่อรวบรวมมันสาปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 3) โครงการชดเชยดอกเบี้ย
ในการเก็บสต็อกมันสาปะหลัง และ 4) บริ หารจัดการการนาเข้าส่ งออก ขณะเดียวกันยังได้เห็นชอบการขอขยายพื้นที่ดาเนิน
โครงการป้ องกันและกาจัดโรคใบด่างมันสาปะหลัง ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดที่มีพ้นื ที่ปลูกมันสาปะหลัง เนื่องจากมีแนวโน้ม
การแพร่ ระบาดไปยังหลายพื้นที่ จากพื้นที่ดาเนินโครงการ 11 จังหวัด ปั จจุบนั เพิ่มเป็ น 22 จังหวัด
สาหรับโครงการประกันรายได้ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 กาหนดราคาประกันรายได้เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ณ ความชื้น 14.5% เท่ากับปี ที่ผา่ นมา กิโลกรัมละ 8.50 บาท ไม่เกินครัวเรื อนละ 30 ไร่ และไม่ซ้ าแปลง เกษตรกรผูม้ ี
สิ ทธิ ได้รับการชดเชย ต้องขึ้นทะเบียนเป็ นผูป้ ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กบั กรมส่ งเสริ มการเกษตร โดยแจ้งเพาะปลูกตั้งแต่วนั ที่ 1
มิ.ย.2563 – 31 พ.ค.2564 และสามารถขึ้นทะเบียนได้แปลงละ 1 ครั้งเท่านั้นในรอบการผลิตดังกล่าว ระยะเวลาชดเชยส่ วนต่าง
วันที่ 20 พ.ย.2563 – 31 ต.ค.2564 โดยมีมาตรการคู่ขนาน 6 มาตรการ คือ 1) สิ นเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2563/64 2) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผปู ้ ระกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการเก็บสต็อก
ปี การผลิต 2563/64 3) มาตรการกาหนดช่วงเวลานาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สาหรับผูน้ าเข้าทัว่ ไป 4) กาหนดสัดส่ วนการนาเข้า
ข้าวสาลีต่อการรับซื้ อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 ต่อ 3 5) การดูแลความเป็ นธรรมในการซื้ อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้แสดงราคา ณ
จุดรับซื้ อที่ความชื้น 14.5% และ 30% และ 6) การดูแลความสมดุล ให้แจ้งปริ มาณการครอบครอง การนาเข้า สถานที่เก็บ การ
ตรวจสอบสต็อก เป็ นต้น

ช่องทาง
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ประเด็น

รอบทิศถิ่นไทย กาจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยนได้สาเร็ จ

กรมส่ งเสริ มการเกษตร “ร่ วมเครื อข่ายเกษตรกรแปลงใหญ่สรุ ปบทเรี ยนผลสาเร็ จการป้ องกันกาจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยน”

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่ วมกับ วิทยาลัยเทคนิค
หาดใหญ่ ศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
ยะลา สานักงานเกษตรจังหวัดยะลา และศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร (ศพก.) ตาบลสะเอะ อาเภอ
กรงปิ นัง จังหวัดยะลา ซึ่ งเป็ นศพก.เครื อข่าย จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและสรุ ปบทเรี ยนผลสาเร็ จการป้ องกันกาจัด
หนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยน โดยใช้ ศพก.เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเกษตรกรสมาชิกแปลง
ใหญ่ทุเรี ยนอาเภอกรงปิ นัง เข้าร่ วมกิจกรรมกว่า60 ราย โดยเกษตรกรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การป้ องกันกาจัดหนอนเจาะ
เมล็ดทุเรี ยน เพื่อป้ องกันผลผลิตด้อยคุณภาพ และสรุ ปบทเรี ยนผลการดาเนินการในฤดูกาลผลิต ปี 2563 ซึ่ งถือว่าประสบ
ผลสาเร็ จอย่างดี สามารถควบคุมไม่ให้มีการระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยนและผลผลิตมีคุณภาพไม่เกิดความเสี ยหาย
เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ราคาดี ในงานมีการมอบวัสดุอุปกรณ์ในการป้ องกันกาจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยนด้วยวิธี
ผสมผสานแก่ผแู ้ ทนเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ทุเรี ยนอีกด้วย นอกจากนี้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรเพิ่มเติม
โดยการจัดฐานเรี ยนรู ้ให้แก่เกษตรกร จานวน 6 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 วงจรชีวติ ของหนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยนและ
ลักษณะการทาลาย ฐานที่ 2 การป้ องกันกาจัดโดยใช้กบั ดักแสงไฟโซล่าเซลล์ ฐานที่ 3 การป้ องกันกาจัดโดยใช้ถุงห่ อผล ฐาน
ที่ 4 การป้ องกันกาจัดโดยใช้สารชีวภัณฑ์ ฐานที่ 5 การป้ องกันกาจัดโดยใช้กบั ดักกาวเหนียวและควันไฟ ฐานที่ 6 การป้ องกัน
กาจัดโดยใช้สารเคมี ซึ่ งเป็ นการสร้างการรับรู ้เพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ จากการที่เกษตรกรได้นาไปปฏิบตั ิ

และเกิดผลสาเร็ จเป็ นที่น่าพอใจ ทาให้ปีนี้ไม่พบการระบาด เนื่ องจากมีการสร้างการรับรู ้อย่างต่อเนื่อง สานักงานเกษตร
จังหวัดและอาเภอได้แนะนาพี่นอ้ งเกษตรกรดูแลจัดการสวนทุเรี ยนอย่างดี ในทุกระยะการผลิต ประกอบกับสภาพอากาศไม่
ค่อยเหมาะสมต่อการระบาด จึงพบบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
นายสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ขอ้ มูลว่า “ทุเรี ยน”
เป็ นไม้ผลหลักที่สาคัญของภาคใต้ มีพ้นื ที่ปลูกมากที่สุดเมื่อเทียบกับไม้ผลชนิดอื่นๆ โดยพื้นที่ปลูกครอบคลุมทั้ง 14 จังหวัด
ภาคใต้ รวม 571,439 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว จานวน 437,993 ไร่ ในปี ที่ผา่ นมา เกษตรกรประสบปัญหา “หนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยน”
เข้าไปวางไข่ แล้วทาให้เกิดความเสี ยหายแก่ผลผลิต โดยเฉพาะใน จ.ยะลา ส่ งผลต่อคุณภาพของผลผลิตทุเรี ยน ทาให้
เกษตรกรขายทุเรี ยนได้ในราคาที่ต่าลง และขาดความน่าเชื่อถือทางการค้า ดังนั้นในฤดูกาลผลิตปี นี้ สานักงานส่ งเสริ มและ
พัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่ วมกับ สานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดสร้างการรับรู ้และเตือนภัยพี่นอ้ งเกษตรผูป้ ลูก
ทุเรี ยนให้เฝ้าระวัง ป้ องกันกาจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยนโดยวิธีการผสมผสาน ตั้งแต่ระยะการพัฒนาผลอ่อน ซึ่ งเป็ นช่วงที่มี
ความเสี่ ยงที่หนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยนจะเข้าไปวางไข่ โดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝนที่ผา่ นมา ปกติจะเป็ นช่วงที่พบการระบาดทาลาย
ของหนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยนสู งมาก เนื่องจากสภาพอากาศมีความชื้นสู ง ดินนิ่มดักแด้หนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยนที่อยูใ่ นดินจะฟัก
ตัวออกมา และทาลายภายในผลทุเรี ยน และเมื่อมองจากภายนอกผลจะไม่พบร่ องรอยของการทาลาย
หนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยน มีชื่อเรี ยกอื่นๆ ได้แก่ หนอนใต้ หนอนมาเลย์ หนอนรู ตัวเต็มวัยเป็ นผีเสื้ อกลางคืน สี น้ าตาล
อมเทา มีจุดสี ขาวบนสันหลังอก มีจุดใหญ่ที่ขอบปี กอย่างน้อย 3 จุด และจุดเล็กที่มุมปี กอีก 1 – 3 จุด ตัวเมีย 1 ตัว สามารถ
วางไข่ได้ 100 – 200 ฟอง โดยวางไข่เป็ นฟองเดี่ยวๆ บริ เวณหนามทุเรี ยนใกล้ข้ วั ผล ตัวหนอนที่ฟักออกจากไข่จะเจาะไชเข้า
ไปภายในผล และอาศัยกัดกินอยูภ่ ายในเมล็ด โดยปราศจากร่ องรอยของการทาลายผิวผลภายนอกให้เห็น จนกระทัง่ ตัวหนอน
โตเต็มที่ มีขนาดยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ก็จะเจาะผลทุเรี ยนออกมาเข้าดักแด้ ในดินที่ช้ืนนาน 1 – 9 เดือน จึงฟักออกมาเป็ น
ตัวเต็มวัย ดักแด้อาจมีอายุนานกว่านั้น ในกรณี ที่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม แต่ถา้ มีฝนตกหนักจะช่วยกระตุน้ ให้ออกเป็ นตัว
เต็มวัยเร็ วขึ้น
ลักษณะการทาลาย หนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยนจะเจาะไชเข้าไปภายในเมล็ด กัดกิน และขับถ่ายมูลออกมา ทาให้เนื้อ
ทุเรี ยนเปรอะเปื้ อนเสี ยหาย ตัวหนอนที่ฟักออกจากไข่จะเจาะเข้าไปในผล และอาศัยกัดกินอยูภ่ ายในเมล็ดโดยไม่ทาลายเนื้อ
ทุเรี ยน
ผลจากการสรุ ปบทเรี ยนวิธีการป้ องกันกาจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยนด้วยวิธีการผสมผสาน เพื่อเป็ นแนวทางให้พี่นอ้ ง
เกษตรกรนาไปปฏิบตั ิในพื้นที่มี ดังนี้ 1. ไม่ขนย้ายเมล็ดทุเรี ยนจากที่อื่นเข้ามาในแหล่งปลูก ถ้ามีความจาเป็ นควรทาการ
คัดเลือกเมล็ดอย่างระมัดระวัง หรื อแช่เมล็ดด้วยสารเคมีกาจัดแมลง เช่น คาร์ บาริ ล (เซฟวิน 85% ดับลิวพี) อัตรา 50 กรัมต่อน้ า
20 ลิตร ก่อนทาการขนย้ายจะช่วยกาจัดหนอนได้ 2. สารวจติดตามสถานการณ์หนอนเจาะเมล็ด โดยตรวจดูตวั เต็มวัยของ
หนอนเจาะเมล็ดในกับดักแสงไฟหากมีฝนตกหนักติดต่อกัน 2 – 3 วัน ควรตรวจดูทุกวัน 3. ห่อผลทุเรี ยนโดยใช้ถุงพลาสติกสี
ขาวขุ่น เจาะรู ที่บริ เวณขอบล่าง เพื่อให้หยดน้ าระบายออก สามารถป้ องกันผีเสื้ อตัวเต็มวัยมาวางไข่ได้ โดยเริ่ มห่ อตั้งแต่ผล
ทุเรี ยนมีอายุ 6 สัปดาห์เป็ นต้นไป ก่อนห่ อผลควรตรวจสอบ และป้ องกันกาจัดเพลี้ยแป้ ง อย่าให้มีติดอยูก่ บั ผลที่จะห่อ 4. รักษา
สวนให้สะอาดอยูเ่ สมอ หมัน่ ตรวจสวนหลังทุเรี ยนติดผลแล้วเมื่อพบผลที่ถูกทาลาย หรื อผลร่ วงในสวนที่มีการระบาดของ

หนอนเจาะเมล็ด ควรเก็บผลร่ วงไปเผาทาลายทิ้งทุกวัน เพื่อลดการเพิ่มปริ มาณ เนื่องจากหลังจากทุเรี ยนร่ วงไม่นาน ถ้ามี
หนอนอยูภ่ ายในหนอนจะเจาะรู ออกมาเพื่อเข้าดักแด้ในดิน 5. ตัดแต่งผลทุเรี ยนที่มีจานวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลที่อยู่
ติดกันควรใช้กาบมะพร้าวหรื อกิ่งไม้ก้ นั ระหว่างผล เพื่อป้ องกันไม่ให้ตวั เต็มวัยวางไข่ หรื อตัวหนอนเข้าทาลายหรื อหลบอาศัย
6. อนุ รักษ์ศตั รู ธรรมชาติ เช่น แตนเบียน Apantelessp 7. การป้ องกันกาจัดโดยใช้สารเคมีกาจัดแมลง
เมื่อเริ่ มพบตัวเต็มวัย โดยพ่นทุก 7-10 วัน ดังนี้ ไซเพอร์ เมทริ น/โฟวาโลน (พาร์ ซอน 6.25%/22.5% อีซี) อัตรา 40
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรื อ, แลมบ์ดาไซฮาโลทริ น (คาราเต้ ซี นอน 2.5% เอสซี ) อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรื อ, คาร์
บาริ ล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ไม่ควรใช้สารเคมีชนิดเดียวติดต่อกันเป็ นเวลานาน ควรมีการสลับ
ชนิดเพื่อป้ องกันศัตรู พืชเกิดความต้านทาน
นายสุ พิท ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ศพก. เป็ นแหล่งรวบรวมองค์ความรู ้ นวัตกรรม เทคโนโลยีต่างๆ ให้เกษตรกรในพื้นที่
ได้เข้ามาเรี ยนรู ้และนาไปปฏิบตั ิ โดยส่ งเสริ มให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันทากิจกรรมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีการบริ หาร
จัดการ เน้นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ทั้งนี้ ทุกอาเภอจะมีศพก. หลัก ตั้งอยูอ่ าเภอละ 1 จุด และ ศพก. เครื อข่ายอย่างน้อยอาเภอ
ละ 10 เครื อข่าย มีเกษตรกรต้นแบบ ร่ วมกันดูแลพี่นอ้ งเกษตรกรในชุมชน ตามนโยบายของกรมส่ งเสริ มการเกษตร และเน้น
ให้ใช้กระบวนการส่ งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่โดยการเชื่อมโยงเครื อข่าย ทั้ง ศพก. แปลงใหญ่ และ เกษตรกรรุ่ นใหม่ (young
smart farmer) ร่ วมกันพัฒนาสิ นค้าเกษตรในพื้นที่ต่อไป

กรมส่ งเสริ มการเกษตร “ร่ วมเครื อข่ายเกษตรกรแปลงใหญ่สรุ ปบทเรี ยนผลสาเร็ จการป้ องกันกาจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยน”

กรมส่ งเสริ มการเกษตร “ร่ วมเครื อข่ายเกษตรกรแปลงใหญ่สรุ ปบทเรี ยนผลสาเร็ จการป้ องกันกาจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรี ย
23 กรกฎาคม 2563 สานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่ วมกับ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา
สานักงานเกษตรจังหวัดยะลา และศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร (ศพก.) ตาบลสะเอะ อาเภอกรงปิ นัง
จังหวัดยะลา ซึ่ งเป็ นศพก.เครื อข่าย จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและสรุ ปบทเรี ยนผลสาเร็ จการป้ องกันกาจัดหนอนเจาะ
เมล็ดทุเรี ยน โดยใช้ ศพก.เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่
ทุเรี ยนอาเภอกรงปิ นัง เข้าร่ วมกิจกรรมกว่า 60 ราย โดยเกษตรกรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การป้ องกันกาจัดหนอนเจาะเมล็ด
ทุเรี ยน เพื่อป้ องกันผลผลิตด้อยคุณภาพ และสรุ ปบทเรี ยนผลการดาเนิ นการในฤดูกาลผลิต ปี 2563 ซึ่ งถือว่าประสบผลสาเร็ จ
อย่างดี สามารถควบคุมไม่ให้มีการระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยนและผลผลิตมีคุณภาพไม่เกิดความเสี ยหาย เกษตรกร
สามารถขายผลผลิตได้ราคาดี ในงานมีการมอบวัสดุอุปกรณ์ในการป้ องกันกาจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยนด้วยวิธีผสมผสานแก่
ผูแ้ ทนเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ทุเรี ยนอีกด้วย นอกจากนี้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรเพิ่มเติม โดยการจัดฐาน
เรี ยนรู ้ให้แก่เกษตรกร จานวน 6 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 วงจรชีวติ ของหนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยนและลักษณะการทาลาย ฐานที่ 2
การป้ องกันกาจัดโดยใช้กบั ดักแสงไฟโซล่าเซลล์ ฐานที่ 3 การป้ องกันกาจัดโดยใช้ถุงห่ อผล ฐานที่ 4 การป้ องกันกาจัดโดยใช้
สารชีวภัณฑ์ ฐานที่ 5 การป้ องกันกาจัดโดยใช้กบั ดักกาวเหนียวและควันไฟ ฐานที่ 6 การป้ องกันกาจัดโดยใช้สารเคมี ซึ่ งเป็ น
การสร้างการรับรู ้เพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ จากการที่เกษตรกรได้นาไปปฏิบตั ิและเกิดผลสาเร็ จเป็ นที่น่า

พอใจ ทาให้ปีนี้ไม่พบการระบาด เนื่ องจากมีการสร้างการรับรู ้อย่างต่อเนื่ อง สานักงานเกษตรจังหวัดและอาเภอได้แนะนาพี่
น้องเกษตรกรดูแลจัดการสวนทุเรี ยนอย่างดี ในทุกระยะการผลิต ประกอบกับสภาพอากาศไม่ค่อยเหมาะสมต่อการระบาด จึง
พบบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
นายสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ขอ้ มูลว่า “ทุเรี ยน”
เป็ นไม้ผลหลักที่สาคัญของภาคใต้ มีพ้นื ที่ปลูกมากที่สุดเมื่อเทียบกับไม้ผลชนิดอื่นๆ โดยพื้นที่ปลูกครอบคลุมทั้ง 14 จังหวัด
ภาคใต้ รวม 571,439 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว จานวน 437,993 ไร่ ในปี ที่ผา่ นมา เกษตรกรประสบปั ญหา “หนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยน”
เข้าไปวางไข่ แล้วทาให้เกิดความเสี ยหายแก่ผลผลิต โดยเฉพาะใน จ.ยะลา ส่ งผลต่อคุณภาพของผลผลิตทุเรี ยน ทาให้
เกษตรกรขายทุเรี ยนได้ในราคาที่ต่าลง และขาดความน่าเชื่อถือทางการค้า ดังนั้นในฤดูกาลผลิตปี นี้ สานักงานส่ งเสริ มและ
พัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่ วมกับสานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดสร้างการรับรู ้และเตือนภัยพี่นอ้ งเกษตรผูป้ ลูก
ทุเรี ยนให้เฝ้าระวัง ป้ องกันกาจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยนโดยวิธีการผสมผสาน ตั้งแต่ระยะการพัฒนาผลอ่อน ซึ่ งเป็ นช่ วงที่มี
ความเสี่ ยงที่หนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยนจะเข้าไปวางไข่ โดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝนที่ผา่ นมา ปกติจะเป็ นช่วงที่พบการระบาดทาลาย
ของหนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยนสู งมาก เนื่องจากสภาพอากาศมีความชื้นสู ง ดินนิ่ม ดักแด้หนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยนที่อยูใ่ นดินจะฟัก
ตัวออกมา และทาลายภายในผลทุเรี ยน และเมื่อมองจากภายนอกผลจะไม่พบร่ องรอยของการทาลาย
หนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยน มีชื่อเรี ยกอื่นๆ ได้แก่ หนอนใต้ หนอนมาเลย์ หนอนรู ตัวเต็มวัยเป็ นผีเสื้ อกลางคืน สี น้ าตาล
อมเทา มีจุดสี ขาวบนสันหลังอก มีจุดใหญ่ที่ขอบปี กอย่างน้อย 3 จุด และจุดเล็กที่มุมปี กอีก 1-3 จุด ตัวเมีย 1 ตัว สามารถวางไข่
ได้ 100-200 ฟอง โดยวางไข่เป็ นฟองเดี่ยวๆ บริ เวณหนามทุเรี ยนใกล้ข้ วั ผล ตัวหนอนที่ฟักออกจากไข่จะเจาะไชเข้าไปภายใน
ผล และอาศัยกัดกินอยูภ่ ายในเมล็ด โดยปราศจากร่ องรอยของการทาลายผิวผลภายนอกให้เห็น จนกระทัง่ ตัวหนอนโตเต็มที่ มี
ขนาดยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ก็จะเจาะผลทุเรี ยนออกมาเข้าดักแด้ ในดินที่ช้ืนนาน 1-9 เดือน จึงฟักออกมาเป็ นตัวเต็มวัย
ดักแด้อาจมีอายุนานกว่านั้น ในกรณี ที่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม แต่ถา้ มีฝนตกหนักจะช่วยกระตุน้ ให้ออกเป็ นตัวเต็มวัยเร็ ว
ขึ้น
ลักษณะการทาลาย หนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยนจะเจาะไชเข้าไปภายในเมล็ด กัดกิน และขับถ่ายมูลออกมา ทาให้เนื้อ
ทุเรี ยนเปรอะเปื้ อนเสี ยหาย ตัวหนอนที่ฟักออกจากไข่จะเจาะเข้าไปในผล และอาศัยกัดกินอยูภ่ ายในเมล็ดโดยไม่ทาลายเนื้อ
ทุเรี ยน ผลจากการสรุ ปบทเรี ยนวิธีการป้ องกันกาจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยนด้วยวิธีการผสมผสาน เพื่อเป็ นแนวทางให้พี่นอ้ ง
เกษตรกรนาไปปฏิบตั ิในพื้นที่มีดงั นี้
1.ไม่ขนย้ายเมล็ดทุเรี ยนจากที่อื่นเข้ามาในแหล่งปลูก ถ้ามีความจาเป็ นควรทาการคัดเลือกเมล็ดอย่างระมัดระวัง หรื อแช่เมล็ด
ด้วยสารเคมีกาจัดแมลง เช่น คาร์ บาริ ล (เซฟวิน 85% ดับลิวพี) อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ก่อนทาการขนย้ายจะช่วยกาจัด
หนอนได้
2.สารวจติดตามสถานการณ์หนอนเจาะเมล็ด โดยตรวจดูตวั เต็มวัยของหนอนเจาะเมล็ดในกับดักแสงไฟ หากมีฝนตกหนัก
ติดต่อกัน 2-3 วัน ควรตรวจดูทุกวัน

3.ห่อผลทุเรี ยนโดยใช้ถุงพลาสติกสี ขาวขุ่น เจาะรู ที่บริ เวณขอบล่าง เพื่อให้หยดน้ าระบายออก สามารถป้ องกันผีเสื้ อตัวเต็มวัย
มาวางไข่ได้ โดยเริ่ มห่ อตั้งแต่ผลทุเรี ยนมีอายุ 6 สัปดาห์เป็ นต้นไป ก่อนห่อผลควรตรวจสอบ และป้ องกันกาจัดเพลี้ยแป้ ง อย่า
ให้มีติดอยูก่ บั ผลที่จะห่ อ
4.รักษาสวนให้สะอาดอยูเ่ สมอ หมัน่ ตรวจสวนหลังทุเรี ยนติดผลแล้ว เมื่อพบผลที่ถูกทาลาย หรื อผลร่ วงในสวนที่มีการระบาด
ของหนอนเจาะเมล็ด ควรเก็บผลร่ วงไปเผาทาลายทิ้งทุกวัน เพื่อลดการเพิ่มปริ มาณ เนื่ องจากหลังจากทุเรี ยนร่ วงไม่นาน ถ้ามี
หนอนอยูภ่ ายในหนอนจะเจาะรู ออกมาเพื่อเข้าดักแด้ในดิน
5.ตัดแต่งผลทุเรี ยนที่มีจานวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลที่อยูต่ ิดกันควรใช้กาบมะพร้าวหรื อกิ่งไม้ก้ นั ระหว่างผล เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้ตวั เต็มวัยวางไข่ หรื อตัวหนอนเข้าทาลายหรื อหลบอาศัย
6.อนุ รักษ์ศตั รู ธรรมชาติ เช่น แตนเบียน Apantelessp
7.การป้ องกันกาจัดโดยใช้สารเคมีกาจัดแมลง เมื่อเริ่ มพบตัวเต็มวัย โดยพ่นทุก 7-10 วัน ดังนี้
- ไซเพอร์ เมทริ น/โฟวาโลน (พาร์ ซอน 6.25%/22.5% อีซี) อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรื อ
- แลมบ์ดาไซฮาโลทริ น (คาราเต้ ซี นอน 2.5% เอสซี ) อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรื อ
- คาร์ บาริ ล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ไม่ควรใช้สารเคมีชนิ ดเดียวติดต่อกันเป็ นเวลานาน ควรมี
การสลับชนิดเพื่อป้ องกันศัตรู พืชเกิดความต้านทาน
นายสุ พิท ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ศพก. เป็ นแหล่งรวบรวมองค์ความรู ้ นวัตกรรม เทคโนโลยีต่างๆ ให้เกษตรกรในพื้นที่
ได้เข้ามาเรี ยนรู ้ และนาไปปฏิบตั ิ โดยส่ งเสริ มให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันทากิจกรรมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีการบริ หาร
จัดการ เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ทั้งนี้ทุกอาเภอจะมีศพก.หลัก ตั้งอยูอ่ าเภอละ 1 จุด และ ศพก. เครื อข่ายอย่างน้อยอาเภอ
ละ 10 เครื อข่าย มีเกษตรกรต้นแบบ ร่ วมกันดูแลพี่นอ้ งเกษตรกรในชุมชน ตามนโยบายของกรมส่ งเสริ มการเกษตร และเน้น
ให้ใช้กระบวนการส่ งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่โดยการเชื่อมโยงเครื อข่าย ทั้ง ศพก. แปลงใหญ่ และ เกษตรกรรุ่ นใหม่ (young
smart farmer) ร่ วมกันพัฒนาสิ นค้าเกษตรในพื้นที่ต่อไป

จังหวัดลาพูน จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่ องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิ รเกล้าเจ้าอยูห่ วั
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมที่วา่ การอาเภอบ้านโฮ่ง อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน นายสาเริ ง ไชยเสน รอง
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดลาพูน เป็ นประธานในพิธีเปิ ดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสานึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณ โดยมี
นางจาเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลาพูน หัวหน้าส่ วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่ วนราชการ เกษตรกร
ในจังหวัดลาพูนและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่ วมโครงการ ในการนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จดั ทาโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่ องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั พร้อมกันทัว่
ประเทศระหว่างวันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2563
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้บริ การแก่เกษตรกรในการแก้ไขปั ญหาการผลิตด้านการเกษตร
ได้อย่างรวดเร็ ว อย่างทัว่ ถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่ งมีการบูรณาการความร่ วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่ งเสริ มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่ วมพัฒนาฟื้ นฟูเกษตรกรให้สามารถทาการผลิตทาง
การเกษตรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน โดยเป็ นการปฏิบตั ิงานในเชิงรุ กที่ทาให้เกษตรกรในพื้นที่เป้ าหมายที่มีปัญหาให้
ได้รับบริ การทางการเกษตร เช่นการวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ า รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ฝึ กอบรมความรู ้การเกษตรเสริ มเพิ่มเติมควบคู่กนั ไปด้วย

เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 4

เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่วา่ การอาเภอศรี เทพ อ.ศรี เทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรี ทอง รอง
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็ นประธานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่ องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2563 โดยมีนายอนันต์ ตัน่ ฉ้วน เกษตรจังหวัด
เพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน ตลอดจนหัวหน้าส่ วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่ งเสริ มการเกษตร และ กลุ่ม
เกษตรกรเป้ าหมาย จานวน 200 คน ร่ วมพิธีเปิ ดงาน
ทั้งนี้ เพื่อให้บริ การช่วยเหลือเกษตรกรโดยอาศัยความร่ วมมือกันระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในการบูรณาการความรู ้และงานวิจยั เพื่อถ่ายทอดความรู ้ เทคโนโลยีทางการเกษตร และแก้ไขปั ญหาที่เกษตรกรเจอ
ในการทาการเกษตร พร้อมจัดกิจกรรมให้บริ การของคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จาแนกได้เป็ น 10 ด้าน คือ 1. คลินิกดิน 2. คลินิก
พืช 3. คลินิกปศุสัตว์ 4. คลินิกประมง 5. คลินิกชลประธาน 6. คลินิกสหกรณ์ 7. คลินิกบัญชี 8. คลินิกกฎหมาย 9. คลินิกข้าว
10. คลินิกอื่น ๆ โดยดาเนิ นงานภายใต้สถานการณ์การควบคุมโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 2019 (โควิด 19)

ผูว้ า่ ฯอยุธยา เปิ ดงาน “วันเห็ดตับเต่างาม..ที่สามเรื อน” พร้อมส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและต่อยอดการเพาะเห็ดตับเต่ามี
คุณค่าทางอาหารสู ง รสชาติเทียบ “เห็ดทรัฟเฟิ ล” ของฝรั่งเศส สร้างเมนูซิกเนเจอร์ หาทานได้เฉพาะที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยาเท่านั้น

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นายภานุ แย้มศรี ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เป็ นประธานเปิ ดงานวันเห็ดตับเต่า
งามที่สามเรื อน ครั้งที่ 10 ณ บริ เวณศูนย์ส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (เห็ดตับเต่า)
ตาบลสามเรื อน อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยมี นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
นายอาเภอบางปะอิน หัวหน้าส่ วนราชการ อบต.สามเรื อน ผูน้ าท้องที่ทอ้ งถิ่น สื่ อมวลชน นักท่องเที่ยว และประชาชน เข้าร่ วม
กิจกรรม

เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู ้ให้แก่ประชาชน ภายในงานได้จดั การเสวนา หัวข้อ “การเพาะเห็ดตับเต่าในภาคเหนื อกับ
พืชไม้ผล” โดย อาจารย์นนั ทินี ศรี จุมภา จากศูนย์วจิ ยั พืชสวนเชียงราย กิจกรรมการประกวดเห็ดตับเต่า การสาธิ ตเมนู อาหาร
จากเห็ดตับเต่า โดยเชฟชื่อดัง เพื่อสร้างมูลค่าและช่องทางการตลาด ลงล่องเรื อและนัง่ รถรางชมการท่องเที่ยวภายในชุมชน
สามเรื อน และออกร้านจาหน่ายเห็ดตับเต่าและผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากเห็ดตับเต่า
นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ได้จดั สรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และเป็ นการอนุรักษ์และต่อยอดการเพาะเห็ดตับเต่า โดยสร้างการรับรู ้ให้ประชาชนทราบว่าเห็ดตับเต่าของ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยามีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้แก่เกษตรกรในการเพาะเห็ดตับเต่า
เป็ นอาชีพเสริ ม และเห็ดตับเต่ายังมีคุณค่าทางอาหารสู ง สามารถนาไปประกอบอาหารได้หลายชนิด รสชาติและเนื้ อของเห็ด
ตับเต่า มีความคล้ายกับ “เห็ดทรัฟเฟิ ล” ของฝรั่งเศส ที่มีราคาแพงถึงกิโลกรัมละหลายหมื่นบาท
ทั้งยังเป็ นเห็ดที่ปลอดสารพิษ เพราะขึ้นเองตามธรรมชาติ หากนามาปรุ งอาหารให้เกิดเมนูซิกเนเจอร์ จะหาทานได้
เฉพาะที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาเท่านั้น เนื่องจากสามารถเก็บจาหน่ายได้เพียง 4 เดือนต่อปี ซึ่ งมีเอกลักษณ์ในรสชาติที่ไม่
เหมือนใคร ความต้องการในท้องตลาดสู ง แนวคิดอนุรักษ์และต่อยอดจึงเกิดขึ้น รวมถึงยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร
ทางธรรมชาติไว้รองรับ มีที่พกั เชิงนิเวศ การทาประมงตามวิถีพ้นื ถิ่นดัง่ เดิม
อีกทั้งเป็ นการสนองพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตามโครงการอนุ รักษ์พนั ธุ กรรมพืช อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ การจัดงานนี้ โดยได้รับความร่ วมมือจากองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลสามเรื อน และหน่วยงานต่างๆ อย่างดียงิ่
จึงขอเชิ ญชวนชาวอยุธยาหันมาเพาะเห็ดตับเต่า เพื่อเสริ มรายได้อีกช่องทาง สาหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจมาศึกษา
เรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สามารถติดต่อมาที่ ศูนย์ส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(เห็ดตับเต่า) ตาบลสามเรื อน

“ยิง่ ห่าง ยิง่ ต้องห่วง” เกษตรแพร่ ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวลาไยพร้อมให้กาลังใจชาวสวนลาไย

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 นายประภาส สานอูป หัวหน้ากลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สานักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวลาไยและรับทราบปั ญหา ความต้องการของเกษตรกรผู ้
ปลูกลาไย โดยปัญหาที่พบ ได้แก่ ภัยแล้ง ขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยว และการตลาด ณ สวนลาไยนายสว่าง จิตรบุญ ตาบล
บ้านถิ่น อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่ งมีพ้นื ที่ปลูกทั้งหมด 16 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้จานวน 27,169 กิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ย
ต่อไร่ 1,698 กิโลกรัม มีการจาหน่ายผลผลิตแบบสดช่อ และรู ดร่ วง โดยราคาผลผลิตแบบสดช่ออยูร่ ะหว่าง 25 – 40 บาทต่อ
กิโลกรัม ส่ วนรู ดร่ วงเกรด AA, A, B และ C ราคาอยูท่ ี่ 16, 6, 3 และ1 บาทตามลาดับ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.11 บาท โดย
ปั ญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่จะใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการผลิตลาไยจังหวัดแพร่ ต่อไป
ธี รพงษ์ ธงออน/แพร่

