
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่25-27 กรกฎาคม 2563 

ส่วนกลาง 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 1 "เฉลิมชยั" ชวนท่องเท่ียวเชิงเกษตร 8 แหล่ง ตอ้นรับนกัท่องเท่ียววถีิ

ใหม่ New Normal 
สยามรัฐออนไลน์ 

ทุเรียนภาคใต ้ 2 กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้
เดินหนา้ขบัเคล่ือนผลิตทุเรียนคุณภาพ 

เกษตรกา้วไกล 

ถวายพระพรชยัมงคล 3 กรมส่งเสริมการเกษตร ถวายพระพรชยัมงคลพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อม 
ถวายสัตยป์ฏิญาณเพื่อเป็นขา้ราชการท่ีดีและพลงัของแผน่ดิน ประจ า 
ปี 2563 

ไทยแลนดพ์ลสั 

4 กรมส่งเสริมการเกษตร ถวายพระพรชยัมงคลพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั ขอเป็นขา้ราชท่ีดี 

สยามรัฐออนไลน์ 

ประกนัรายได ้ 5 เผยประกนัรายไดม้นัฯ-ขา้วโพด ปี 2 เกษตรกรตอ้งข้ึนทะเบียนกบั
กรมส่งเสริมการเกษตร 

ไทยแลนดพ์ลสั 

อารักขาพืช 6 ผลส าเร็จก าจดัหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน กรมส่งเสริมการเกษตรถอด
บทเรียนป้องกนั 

นสพ.โฟกสั 

7 ก าจดัหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนไดส้า เร็จ NBT 
8 กรมส่งเสริมการเกษตร “ร่วมเครือข่ายเกษตรกรแปลงใหญ่สรุป

บทเรียนผลส าเร็จการป้องกนักา จดัหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน” 
สมิหราไทมส์ออนไลน์ 

9 กรมส่งเสริมการเกษตร “ร่วมเครือข่ายเกษตรกรแปลงใหญ่สรุป
บทเรียนผลสา เร็จการป้องกนักา จดัหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน” 

NEW18 



 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
คลินิกเกษตร 10 จงัหวดัล าพูน จดัโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติ 

เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกลา้เจา้อยูห่วั 

เพจหนงัสือพิมพส่ื์อล าพูน 

11 จงัหวดัล าพูน จดัโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกลา้เจา้อยูห่วั 

ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 
3 เชียงใหม่ 

12 เกษตรจงัหวดัเพชรบูรณ์ จดัโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเพื่อเฉลิม
พระเกียรติฯ คร้ังท่ี 4 

สยามรัฐออนไลน์ 

เห็ดตบัเต่า 13 วนัเห็ดตบัเต่างาม..ท่ีสามเรือน ไทยแลนดพ์ลสั 
ล า ไย 14 “ยิง่ห่าง ยิง่ตอ้งห่วง” เกษตรแพร่ ติดตามสถานการณ์การเก็บเก่ียว 

ล า ไยพร้อมใหก้ าลงัใจชาวสวนล าไย 
Talk online 



 

"เฉลิมชยั" ชวนท่องเท่ียวเชิงเกษตร 8 แหล่ง ตอ้นรับนกัท่องเท่ียววถีิใหม่ New Normal 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชวนคนไทย เท่ียวเมืองไทย แนะ 8 แหล่ง ท่องเท่ียวเชิงเกษตร หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ 

“ท่องเท่ียวเชิงเกษตร” พร้อมรับนกัท่องเท่ียววถีิใหม่ New Normal 

 เม่ือวนัท่ี 25 ก.ค. ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวา่ รัฐบาล มีแนวทาง

กระตุน้เศรษฐกิจชวนคนไทย เท่ียวเมืองไทย ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร แนะน าแหล่งท่องเท่ียว 8 แห่ง ไดแ้ก่ 1.วสิาหกิจ

ชุมชนท่องเท่ียวเกาะลดัอีแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม เท่ียวสวนส้มโอคูณรัตนา ศูนยก์ารเรียนรู้ปลูกพืชระบบอินทรีย ์

โดยเฉพาะขา้วไรซ์เบอร์ร่ี รวมทั้งเท่ียวชมวถีิชุมชน 2.วสิาหกิจชุมชนล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวสัด์ิ อ.พุทธมณฑล จ.

นครปฐม นัง่รถอีแต๋น เก็บขา้วโพดสดจากไร่ ตะลุยเก็บขา้วโพดหวาน จากไร่ 3.เรส-คิว ฟาร์ม เขต คลองสาววา กรุงเทพฯ 

แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ เรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยโีซล่าเซลลม์าประยกุตใ์ชท้  าการเกษตร ใชพ้ื้นท่ีจ  ากดั

ท าสวนผกัคนเมือง หาวธีิลดตน้ทุน พร้อมใหส้ัมผสัธรรมชาติแบบใกลชิ้ด 4.วสิาหกิจชุมชนเล้ียงปลากระชงับา้นพรุจุด (บ่อ

หินฟาร์มสเตย)์ อ.สิเกา จ.ตรัง ชมแหล่งท่องเท่ียวเชิงระบบนิเวศน์ เช่น บ่อน ้าเคม็ร้อนกลางทะเล เรียนรู้การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า

ชายฝ่ัง เลือกซ้ือสินคา้แปรรูปอาหารทะเล 5.ท่องเท่ียวเชิงเกษตรบา้นนาตน้จัน่ อ.ศรีสัชนาลยั จ.สุโขทยั ตอ้งไม่พลาดแวะทาน

ขา้วเป๊ิบ อาหารพื้นเมืองช่ือ เรียนรู้ท าผา้หมกัโคลน ชมสาธิตการท าตุก๊ตาบาโหน พลาดไม่ไดจุ้ดชมววิพระอาทิตยข้ึ์นและ



ทะเลหมอกท่ีจุดชมววิหว้ยตน้ไฮ 6.วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงกบในกระชงั (ท่องเท่ียวเชิงเกษตรบา้นจ่ากอ้ง) อ.กงไกรลาศ จ.

สุโขทยั เท่ียวชิวๆ ในสวนไผ ่พร้อมจิบน ้าไผ ่นัง่รถไถเท่ียวชุมชน 7.วสิาหกิจชุมชนหนองยา่งเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 4 จุด 

เด่น ฟาร์มสายทอง ชิมมลัเบอร์ร่ี แวะสวนผกัครูสรรเสริญ แวะท าและชิมสลดัโรล ไร่องุ่นภูนวพนัธ์ ชมแปลงองุ่นปลอดสาร 

และสวนบ๊ิกเต ้สวนเบญจมาศท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคกลาง และ8.วสิาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตร อ.วงัน ้าเขียว จ.นครราชสีมา 

3 เส้นทางเด่น เส้นทางไทยสามคัคี เนน้เท่ียว 2 วนั 1 คืน พิเศษร่วมกิจกรรม Cooking Class แวะชมพระอาทิตยต์กดินริมอ่าง

เก็บน ้า คา้งคืนท่ีโฮมสเตยห์มู่บา้นไทยพฒันา เท่ียวชมสกดัน ้าหอมจากดอกกุหลาบ เส้นทางเขาแผงมา้ แบบ One Day Trip 

แวะสวนมลัเบอร่ี สวนองุ่น เก็บไข่เป็ดพนัธ์ุกากีแคมป์เบลล ์และเส้นทาง วงัน ้าเขียว-อุดมทรัพย ์(2 วนั 1 คืน) เดินเล่นสะพาน

ไมไ้ผก่ลางทุ่งดอกไม ้สูดอากาศใหเ้ตม็ปอดโอบลอ้มธรรมชาติ พกัผอ่นท่ีโมสเตยใ์นสวนเกษตรริมอ่างเก็บน ้าหว้ยกระบอก 

ชมแปลงพุทรากางมุง้ ชมแปลงปลูกฟิกส์ และแวะเก็บองุ่นท่ีอุดมทรัพยว์ลิเลจฟาร์ม ใกลท่ี้ไหน เท่ียวไดท่ี้นัน่ หรือ จะหา

ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีน่าสนใจ แนะน า โหลดแอพ เพียงคน้หาค าวา่ “ท่องเท่ียวเชิงเกษตร” ไดท้ั้งระบบ iOS และ 

แอนดรอย ์จะมีขอ้มูล เบอร์ติดต่อ และแผนท่ี สามารถเดินทางสะดวก จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-2019 

(COVID-19) ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ยงัไดมี้การเตรียมความพร้อมของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ใหมี้การปฏิบติั

ตามหลกั Social Distancing เช่น การตรวจคดักรองนกัท่องเท่ียว หมี้การใส่หนา้กากอนามยัทั้งผูใ้หบ้ริการและนกัท่องเท่ียว 

และการเวน้ระยะห่างระหวา่งนกัท่องเท่ียว พร้อมท าความสะอาดจุดใหบ้ริการใหบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งใหมี้การแสกน 

QR Code ผา่นแอปพลิเคชนั ไทยชนะ อีกดว้ย 

  



 

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใตเ้ดินหนา้ขบัเคล่ือนผลิตทุเรียนคุณภาพ

 

 นางกุลฤดี พฒันะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลงัเป็นประธานเปิดการสัมมนาเช่ือมโยงเครือข่าย

ชาวสวนทุเรียนภาคใต ้ณ โรงแรม ลอฟท ์มาเนีย อ.เมือง จ.ชุมพร วา่ “ทุเรียน” ถือเป็นราชาแห่งผลไมเ้ขตร้อนท่ีมีความเป็น

เอกลกัษณ์ของประเทศไทย ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตทุเรียนท่ีดีท่ีสุดของโลก เน่ืองจากมีสภาพภูมิศาสตร์เหมาะสมต่อการ

เจริญเติบโต มีสายพนัธ์ุทุเรียนท่ีดี ตลอดจนเกษตรกรมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยทีางการเกษตรไดอ้ยา่งเหมาะสม ท า

ใหส้ามารถบริหารจดัการสวนทุเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผลผลิตทุเรียนมีคุณภาพดี รสชาติเป็นท่ีช่ืนชอบของผูบ้ริโภคทั้ง

ในประเทศ และต่างประเทศ เป็นผลไมเ้ศรษฐกิจหลกัอนัดบั 1 ท่ีมีศกัยภาพทางเศรษฐกิจสูงสุด ซ่ึงยนืยนัไดจ้ากปริมาณ

ผลผลิตทุเรียนสดส่งออกไปต่างประเทศ โดยในปี 2562 ประเทศไทยส่งออกทุเรียนไปต่างประเทศ จ านวน 655,346 ตนั คิด

เป็นมูลค่าการส่งออกทุเรียนผลสดกวา่ 45,000 ลา้นบาท 

 ดงันั้น การสัมมนาเช่ือมโยงเครือข่ายชาวสวนทุเรียนภาคใต ้ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตร ส านกังานส่งเสริมและ

พฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ร่วมกบัส านกังานเกษตรจงัหวดัชุมพร และสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต ้จึงไดจ้ดัข้ึน

เพื่อใหเ้ครือข่ายเกษตรกรผูผ้ลิตทุเรียนในพื้นท่ีภาคใตไ้ดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพ 



ทั้งน้ี กิจกรรมในงานประกอบดว้ย การเสวนาเร่ือง อนาคตทุเรียนไทย จากคณะวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุ การเสวนาเร่ือง แนวทาง

ส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพ จากสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต ้การแสดงนิทรรศการทางวชิาการ และผลงานของ

สมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต ้รวมทั้งแปลงใหญ่ทุเรียนของ จ.ชุมพร และการออกบูทน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการ

จดัการสวนทุเรียนจากภาคเอกชน รวมถึงกิจกรรมกระชบัความสัมพนัธ์ของเกษตรกรผูผ้ลิตทุเรียนภาคใต ้โดยมีเกษตรกรเขา้

ร่วมการสัมมนาจาก 14 จงัหวดัภาคใต ้รวม 400 คน เพื่อมุ่งหวงัใหเ้ครือข่ายเกษตรกรมีความมัน่คง และย ัง่ยนืในการประกอบ

อาชีพท าสวนทุเรียน 

 นายฉตัรกมล มุ่งพยาบาล นายกสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต ้และนายกสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนไทยคนแรก 

กล่าวถึงแผนการด าเนินงานในอนาคตของสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต ้ร่วมกบัส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 

5 จงัหวดัสงขลา และส านกังานเกษตรจงัหวดั 14 จงัหวดัภาคใต ้โดยจะขยายจ านวนสมาชิกใหค้รอบคลุมทั้ง 14 จงัหวดัภาคใต ้

และจะร่วมกนัส่งเสริมสนบัสนุนเกษตรกรสมาชิกเครือข่ายสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต ้ตั้งแต่ตน้น ้าจนถึงปลายน ้า คือตน้

น ้า ส่งเสริมแนวคิดการสร้างจรรยาบรรณวชิาชีพของสมาชิก การวางแผนการผลิตเพื่อตอบโจทยก์ารตลาด (แผนธุรกิจ

การเกษตร) ส่งเสริมการเรียนรู้ปัจจยัพื้นฐานการผลิต ไดแ้ก่ พฤติกรรมของพืช/จุดวกิฤตทุเรียน เทคโนโลย/ีปัจจยัการผลิตทั้ง

เคมีเกษตรและสารชีวภณัฑ ์การเรียนรู้ภูมิประเทศและภูมิอากาศ การจดัการแรงงานภาคการผลิต การเรียนรู้กระบวนการผลิต

ทุเรียนคุณภาพ ทั้งในฤดูและนอกฤดูกาลผลิตอยา่งย ัง่ยนื ตลอดจนระบบการผลิตภายใตม้าตรฐาน GAP ทุเรียน การประสาน

ความร่วมมือกบัหน่วยงานรัฐ เอกชน เกษตรกรในการพฒันาทุเรียนคุณภาพ ส่งเสริมการจดัการทุเรียนคุณภาพโดยแลกเปล่ียน 

เรียนรู้ ท าหลกัสูตรการจดัการทุเรียนคุณภาพท่ีย ัง่ยนื (โรงเรียนทุเรียน) การประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารผลิตสู่เกษตรกร 

 กลางน ้า ส่งเสริมการจดัท าฐานขอ้มูลแปลงใหญ่ สมาชิกสมาพนัธ์เชิงประจกัษ ์การสร้างความเขม้แขง็กลุ่มเครือข่าย

สมาชิกสมาพนัธ์ ส่งเสริมแนวคิดการบริหารจดัการกลุ่ม/องคก์รชาวสวนทุเรียน โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล การมีวนิยัทาง

การเงิน การบริหารจดัการตน้ทุนการผลิต ไดแ้ก่ การบริหารจดัการปัจจยัการผลิตในแปลงปลูก การรวมกลุ่มจดัหาปัจจยัการ

ผลิตเพื่อลดตน้ทุนการผลิต การจดัการปุ๋ยผสมตามความตอ้งการของตน้ทุเรียนเพื่อใชใ้หเ้หมาะสมต่อช่วงการพฒันาและ

เจริญเติบโตของผลทุเรียน และส่งเสริมการเขา้ถึงเงินทุนและการบริหารเงินทุนในฤดูกาลผลิต ทั้งในรูปแบบบุคคลและ

รูปแบบกลุ่มปลายน ้า ส่งเสริมการจ าหน่ายในรูปแบบออนไลน์ หรือการส่งผลผลิตให้แก่ผูบ้ริโภคโดยตรง การจ าหน่ายสินคา้

แปรรูปจากทุเรียนไปยงัพื้นท่ีต่างๆ การประชาสัมพนัธ์ทุเรียนอตัลกัษณ์จากจงัหวดัต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าและขยายตลาด การน า

ทุเรียนคุณภาพเขา้จ าหน่ายใน Modern trade เป็นตน้หนุนสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต ้

 ทั้งน้ี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คาดหวงัวา่ จากแนวทางการยกระดบัสมาชิกเครือข่ายชาวสวนทุเรียนภาคใต ้

เพื่อการส่งเสริมการพฒันาคุณภาพทุเรียนจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ คือ เกษตรกรชาวสวนทุเรียนมีการรวมกลุ่มด าเนินกิจกรรมอยา่ง

เป็นทางการ มีการบริหารจดัการเพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จ ไดแ้ก่ มีการท าแผนธุรกิจทุเรียน ร่วมกนัจดัหาปัจจยัการผลิต การ

เพิ่มช่องทางการตลาด การเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต จดัหาตลาดซ้ือขายท่ีแน่นอน มีการน าเทคโนโลย ีนวตักรรม 

และภูมิปัญญามาปรับใชใ้นแปลงปลูก การใชเ้คร่ืองทุ่นแรง (เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ) เพื่อลดการใชแ้รงงาน รวมทั้งมีการบริหาร

จดัการเงินทุนและทรัพยากรของกลุ่ม เพื่อความเขม้แขง็ มัน่คง และย ัง่ยนืของกลุ่มต่อไป 



 

กรมส่งเสริมการเกษตร ถวายพระพรชยัมงคลพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อม

ถวายสัตยป์ฏิญาณเพื่อเป็นขา้ราชการท่ีดีและพลงัของแผน่ดิน ประจ าปี 2563 

 

 วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร น าคณะผูบ้ริหาร และขา้ราชการ 

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชยัมงคลพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 

2563 และน ากล่าวค าถวายสตัยป์ฏิญาณเพื่อเป็นขา้ราชการท่ีดีและพลงัของแผน่ดิน ประจ าปี 2563 ณ หอ้งประชุมชั้น 5 อาคาร 

1 กรมส่งเสริมการเกษตร 

  



 

กรมส่งเสริมการเกษตร ถวายพระพรชยัมงคลพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ขอเป็นขา้ราชท่ีดี 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร ถวายพระพรชยัมงคลพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 

พร้อมถวายสัตยป์ฏิญาณเพื่อเป็นขา้ราชการท่ีดีและพลงัของแผน่ดิน ประจ าปี 2563 

 เม่ือวนัท่ี 24 ก.ค. นายเขม้แข็ง ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร น าคณะผูบ้ริหาร และขา้ราชการ ร่วมพิธี

ลงนามถวายพระพรชยัมงคลพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และ

น ากล่าวค าถวายสัตยป์ฏิญาณเพื่อเป็นขา้ราชการท่ีดีและพลงัของแผน่ดิน ประจ าปี 2563 ณ หอ้งประชุมชั้น 5 อาคาร 1 กรม

ส่งเสริมการเกษตร 

  



 

เผยประกนัรายไดม้นัฯ-ขา้วโพด ปี 2 เกษตรกรตอ้งข้ึนทะเบียนกบักรมส่งเสริมการเกษตร 

 

เกษตรฯ เผยท่ีประชุม นบมส. และ นบขพ. เห็นชอบโครงการประกนัรายไดม้นัส าปะหลงั และขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปี 

2563/64 ใชห้ลกัเกณฑเ์ดิม เคาะราคามนัส าปะหลงัท่ี กก.ละ 2.50 บาท ไม่เกิน 100 ตนัต่อครัวเรือน ขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์ กก.

ละ 8.50 บาท ไม่เกิน 30 ไร่ต่อครัวเรือน เง่ือนไขข้ึนทะเบียนกบักรมส่งเสริมการเกษตร 

 นายทว ีมาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจดัการ

มนัส าปะหลงั (นบมส.) และคณะกรรมการนโยบายบริหารจดัการขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(นบขพ.) ท่ีมีนายจุรินทร์ ลกัษณวศิิษฏ ์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์เป็นประธาน ไดเ้ห็นชอบโครงการประกนัรายไดสิ้นคา้ 2 ชนิด คือ 

มนัส าปะหลงั ประกนัรายไดท่ี้หวัมนัส าปะหลงัสด เช้ือแป้ง 25% ในพื้นท่ีเพาะปลูกทัว่ประเทศ ก าหนดราคาและปริมาณ

ประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงั ปี 2563/64 ท่ีกิโลกรัมละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตนั 

ทั้งน้ี เกษตรกรท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บเงินส่วนต่างดงักล่าว ตอ้งข้ึนทะเบียนผูป้ลูกมนัส าปะหลงักบักรมส่งเสริมการเกษตร 

หลงัจากปลูกมนัส าปะหลงัไปแลว้ 15 วนั เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 เม.ย.2563 – 31 มี.ค.2564 เป็นเกษตรกรผูผ้ลิตมนัส าปะหลงัดว้ย

ตนเอง และกรรมสิทธ์ิเป็นของเกษตรกร แจง้ระยะเวลาเก็บเก่ียวกบักรมฯ นบัจากวนัท่ีเพาะปลูกไม่นอ้ยกวา่ 8 เดือน ก าหนด

เกณฑก์ลางอา้งอิงระหวา่งวนัท่ี 1 ธ.ค.2563 – 30 พ.ย.2564 ประกาศเกณฑก์ลางอา้งอิงทุกวนัท่ี 1 ของเดือน ระยะเวลา 12 

เดือน ส าหรับการจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรก ครอบคลุมเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนและแจง้เพาะปลูก ตั้งแต่วนัท่ี 1 เม.ย.2563 ระบุ



วนัคาดวา่เก็บเก่ียวก่อนวนัท่ี 1 ธ.ค.2563 ส าหรับการประกาศราคาเกณฑก์ลางอา้งอิงงวดสุดทา้ย ครอบคลุมเกษตรกรท่ีระบุ

วนัท่ีคาดวา่เก็บเก่ียวตั้งแต่วนัท่ี 1 ต.ค.2564 

 นอกจากน้ี ยงัเห็นชอบมาตรการคู่ขนาน 4 มาตรการ ประกอบดว้ย 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมนั

ส าปะหลงั 2) โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมมนัส าปะหลงัและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบนัเกษตรกร 3) โครงการชดเชยดอกเบ้ีย

ในการเก็บสตอ็กมนัส าปะหลงั และ 4) บริหารจดัการการน าเขา้ส่งออก ขณะเดียวกนัยงัไดเ้ห็นชอบการขอขยายพื้นท่ีด าเนิน

โครงการป้องกนัและก าจดัโรคใบด่างมนัส าปะหลงั ใหค้รอบคลุมทุกจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงั เน่ืองจากมีแนวโนม้

การแพร่ระบาดไปยงัหลายพื้นท่ี จากพื้นท่ีด าเนินโครงการ 11 จงัหวดั ปัจจุบนัเพิ่มเป็น 22 จงัหวดั 

ส าหรับโครงการประกนัรายไดข้า้วโพดเล้ียงสัตว ์ปี 2563/64 ก าหนดราคาประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้วโพด

เล้ียงสัตว ์ณ ความช้ืน 14.5% เท่ากบัปีท่ีผา่นมา กิโลกรัมละ 8.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ และไม่ซ ้ าแปลง เกษตรกรผูมี้

สิทธิไดรั้บการชดเชย ตอ้งข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวก์บักรมส่งเสริมการเกษตร โดยแจง้เพาะปลูกตั้งแต่วนัท่ี 1 

มิ.ย.2563 – 31 พ.ค.2564 และสามารถข้ึนทะเบียนไดแ้ปลงละ 1 คร้ังเท่านั้นในรอบการผลิตดงักล่าว ระยะเวลาชดเชยส่วนต่าง

วนัท่ี 20 พ.ย.2563 – 31 ต.ค.2564 โดยมีมาตรการคู่ขนาน 6 มาตรการ คือ 1) สินเช่ือเพื่อรวบรวมขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์ละสร้าง

มูลค่าเพิ่มโดยสถาบนัเกษตรกร ปี 2563/64 2) โครงการชดเชยดอกเบ้ียใหผู้ป้ระกอบการคา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นการเก็บสตอ็ก 

ปีการผลิต 2563/64 3) มาตรการก าหนดช่วงเวลาน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวส์ าหรับผูน้ าเขา้ทัว่ไป 4) ก าหนดสัดส่วนการน าเขา้

ขา้วสาลีต่อการรับซ้ือขา้วโพดเล้ียงสัตว ์1 ต่อ 3 5) การดูแลความเป็นธรรมในการซ้ือขายขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ใหแ้สดงราคา ณ 

จุดรับซ้ือท่ีความช้ืน 14.5% และ 30% และ 6) การดูแลความสมดุล ใหแ้จง้ปริมาณการครอบครอง การน าเขา้ สถานท่ีเก็บ การ

ตรวจสอบสตอ็ก เป็นตน้ 

  



 



 

ช่องทาง  NewsNBT THAILAND 

ประเด็น  รอบทิศถ่ินไทย ก าจดัหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนไดส้ าเร็จ 

  



 

กรมส่งเสริมการเกษตร “ร่วมเครือข่ายเกษตรกรแปลงใหญ่สรุปบทเรียนผลส าเร็จการป้องกนัก าจดัหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน” 

 

เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2563 ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ร่วมกบั วทิยาลยัเทคนิค

หาดใหญ่ ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืชจงัหวดัสงขลา ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดั

ยะลา ส านกังานเกษตรจงัหวดัยะลา และศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) ต าบลสะเอะ อ าเภอ

กรงปินงั จงัหวดัยะลา ซ่ึงเป็นศพก.เครือข่าย จดักิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยแีละสรุปบทเรียนผลส าเร็จการป้องกนัก าจดั

หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน โดยใช ้ศพก.เป็นแหล่งเรียนรู้ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเกษตรกรสมาชิกแปลง

ใหญ่ทุเรียนอ าเภอกรงปินงั เขา้ร่วมกิจกรรมกวา่60 ราย โดยเกษตรกรไดร่้วมแลกเปล่ียนเรียนรู้การป้องกนัก าจดัหนอนเจาะ

เมล็ดทุเรียน เพื่อป้องกนัผลผลิตดอ้ยคุณภาพ และสรุปบทเรียนผลการด าเนินการในฤดูกาลผลิต ปี 2563 ซ่ึงถือวา่ประสบ

ผลส าเร็จอยา่งดี สามารถควบคุมไม่ใหมี้การระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนและผลผลิตมีคุณภาพไม่เกิดความเสียหาย 

เกษตรกรสามารถขายผลผลิตไดร้าคาดี ในงานมีการมอบวสัดุอุปกรณ์ในการป้องกนัก าจดัหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนดว้ยวธีิ

ผสมผสานแก่ผูแ้ทนเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียนอีกดว้ย นอกจากน้ีมีการถ่ายทอดเทคโนโลยใีหแ้ก่เกษตรกรเพิ่มเติม 

โดยการจดัฐานเรียนรู้ใหแ้ก่เกษตรกร จ านวน 6 ฐาน ไดแ้ก่ ฐานท่ี 1 วงจรชีวติของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนและ

ลกัษณะการท าลาย ฐานท่ี 2 การป้องกนัก าจดัโดยใชก้บัดกัแสงไฟโซล่าเซลล ์ฐานท่ี 3 การป้องกนัก าจดัโดยใชถุ้งห่อผล ฐาน

ท่ี 4  การป้องกนัก าจดัโดยใชส้ารชีวภณัฑ ์ฐานท่ี 5 การป้องกนัก าจดัโดยใชก้บัดกักาวเหนียวและควนัไฟ ฐานท่ี 6 การป้องกนั

ก าจดัโดยใชส้ารเคมี ซ่ึงเป็นการสร้างการรับรู้เพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ จากการท่ีเกษตรกรไดน้ าไปปฏิบติั



และเกิดผลส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ ท าใหปี้น้ีไม่พบการระบาด เน่ืองจากมีการสร้างการรับรู้อยา่งต่อเน่ือง ส านกังานเกษตร

จงัหวดัและอ าเภอไดแ้นะน าพี่นอ้งเกษตรกรดูแลจดัการสวนทุเรียนอยา่งดี ในทุกระยะการผลิต ประกอบกบัสภาพอากาศไม่

ค่อยเหมาะสมต่อการระบาด จึงพบบา้งเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น 

นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มูลวา่ “ทุเรียน” 

เป็นไมผ้ลหลกัท่ีส าคญัของภาคใต ้มีพื้นท่ีปลูกมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัไมผ้ลชนิดอ่ืนๆ โดยพื้นท่ีปลูกครอบคลุมทั้ง 14 จงัหวดั

ภาคใต ้รวม 571,439 ไร่ใหผ้ลผลิตแลว้ จ  านวน 437,993 ไร่ ในปีท่ีผา่นมา เกษตรกรประสบปัญหา “หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน” 

เขา้ไปวางไข่ แลว้ท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ผลผลิต โดยเฉพาะใน จ.ยะลา ส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตทุเรียน ท าให้

เกษตรกรขายทุเรียนไดใ้นราคาท่ีต ่าลง และขาดความน่าเช่ือถือทางการคา้  ดงันั้นในฤดูกาลผลิตปีน้ี ส านกังานส่งเสริมและ

พฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ร่วมกบั ส านกังานเกษตรจงัหวดัทุกจงัหวดัสร้างการรับรู้และเตือนภยัพี่นอ้งเกษตรผูป้ลูก

ทุเรียนให้เฝ้าระวงั ป้องกนัก าจดัหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนโดยวธีิการผสมผสาน ตั้งแต่ระยะการพฒันาผลอ่อน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมี

ความเส่ียงท่ีหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนจะเขา้ไปวางไข่ โดยเฉพาะช่วงตน้ฤดูฝนท่ีผา่นมา ปกติจะเป็นช่วงท่ีพบการระบาดท าลาย

ของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนสูงมาก เน่ืองจากสภาพอากาศมีความช้ืนสูง ดินน่ิมดกัแดห้นอนเจาะเมล็ดทุเรียนท่ีอยูใ่นดินจะฟัก

ตวัออกมา และท าลายภายในผลทุเรียน และเม่ือมองจากภายนอกผลจะไม่พบร่องรอยของการท าลาย 

 หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน มีช่ือเรียกอ่ืนๆ ไดแ้ก่ หนอนใต ้หนอนมาเลย ์หนอนรู ตวัเตม็วยัเป็นผเีส้ือกลางคืน สีน ้าตาล

อมเทา มีจุดสีขาวบนสันหลงัอก มีจุดใหญ่ท่ีขอบปีกอยา่งนอ้ย 3 จุด และจุดเล็กท่ีมุมปีกอีก 1 – 3 จุด ตวัเมีย 1 ตวั สามารถ

วางไข่ได ้100 – 200 ฟอง โดยวางไข่เป็นฟองเด่ียวๆ บริเวณหนามทุเรียนใกลข้ั้วผล ตวัหนอนท่ีฟักออกจากไข่จะเจาะไชเขา้

ไปภายในผล และอาศยักดักินอยูภ่ายในเมล็ด โดยปราศจากร่องรอยของการท าลายผวิผลภายนอกใหเ้ห็น จนกระทัง่ตวัหนอน

โตเตม็ท่ี มีขนาดยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ก็จะเจาะผลทุเรียนออกมาเขา้ดกัแด ้ในดินท่ีช้ืนนาน 1 – 9 เดือน จึงฟักออกมาเป็น

ตวัเตม็วยั ดกัแดอ้าจมีอายนุานกวา่นั้น ในกรณีท่ีสภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสม แต่ถา้มีฝนตกหนกัจะช่วยกระตุน้ให้ออกเป็นตวั

เตม็วยัเร็วข้ึน 

ลกัษณะการท าลาย หนอนเจาะเมล็ดทุเรียนจะเจาะไชเขา้ไปภายในเมล็ด กดักิน และขบัถ่ายมูลออกมา ท าใหเ้น้ือ

ทุเรียนเปรอะเป้ือนเสียหาย ตวัหนอนท่ีฟักออกจากไข่จะเจาะเขา้ไปในผล และอาศยักดักินอยูภ่ายในเมล็ดโดยไม่ท าลายเน้ือ

ทุเรียน 

ผลจากการสรุปบทเรียนวธีิการป้องกนัก าจดัหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนดว้ยวธีิการผสมผสาน เพื่อเป็นแนวทางใหพ้ี่นอ้ง

เกษตรกรน าไปปฏิบติัในพื้นท่ีมี ดงัน้ี 1. ไม่ขนยา้ยเมล็ดทุเรียนจากท่ีอ่ืนเขา้มาในแหล่งปลูก ถา้มีความจ าเป็นควรท าการ

คดัเลือกเมล็ดอยา่งระมดัระวงั หรือแช่เมล็ดดว้ยสารเคมีก าจดัแมลง เช่น คาร์บาริล (เซฟวนิ 85% ดบัลิวพี) อตัรา 50 กรัมต่อน ้า 

20 ลิตร ก่อนท าการขนยา้ยจะช่วยก าจดัหนอนได ้2. ส ารวจติดตามสถานการณ์หนอนเจาะเมล็ด โดยตรวจดูตวัเตม็วยัของ

หนอนเจาะเมล็ดในกบัดกัแสงไฟหากมีฝนตกหนกัติดต่อกนั 2 – 3 วนั ควรตรวจดูทุกวนั 3. ห่อผลทุเรียนโดยใชถุ้งพลาสติกสี

ขาวขุ่น เจาะรูท่ีบริเวณขอบล่าง เพื่อใหห้ยดน ้าระบายออก สามารถป้องกนัผเีส้ือตวัเตม็วยัมาวางไข่ได ้โดยเร่ิมห่อตั้งแต่ผล

ทุเรียนมีอาย ุ6 สัปดาห์เป็นตน้ไป ก่อนห่อผลควรตรวจสอบ และป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้ง อยา่ใหมี้ติดอยูก่บัผลท่ีจะห่อ 4. รักษา

สวนใหส้ะอาดอยูเ่สมอ หมัน่ตรวจสวนหลงัทุเรียนติดผลแลว้เม่ือพบผลท่ีถูกท าลาย หรือผลร่วงในสวนท่ีมีการระบาดของ



หนอนเจาะเมล็ด ควรเก็บผลร่วงไปเผาท าลายทิ้งทุกวนั เพื่อลดการเพิ่มปริมาณ เน่ืองจากหลงัจากทุเรียนร่วงไม่นาน ถา้มี

หนอนอยูภ่ายในหนอนจะเจาะรูออกมาเพื่อเขา้ดกัแดใ้นดิน 5. ตดัแต่งผลทุเรียนท่ีมีจ านวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลท่ีอยู่

ติดกนัควรใชก้าบมะพร้าวหรือก่ิงไมก้ั้นระหวา่งผล เพื่อป้องกนัไม่ใหต้วัเตม็วยัวางไข่ หรือตวัหนอนเขา้ท าลายหรือหลบอาศยั 

6. อนุรักษศ์ตัรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียน Apantelessp 7. การป้องกนัก าจดัโดยใชส้ารเคมีก าจดัแมลง 

เม่ือเร่ิมพบตวัเตม็วยั โดยพน่ทุก 7-10 วนั ดงัน้ี ไซเพอร์เมทริน/โฟวาโลน (พาร์ซอน 6.25%/22.5% อีซี) อตัรา 40 

มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร หรือ, แลมบด์าไซฮาโลทริน (คาราเต ้ซีนอน 2.5% เอสซี) อตัรา 50 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร หรือ, คาร์

บาริล (เซฟวนิ 85% ดบับลิวพี) อตัรา 50 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร ไม่ควรใชส้ารเคมีชนิดเดียวติดต่อกนัเป็นเวลานาน ควรมีการสลบั

ชนิดเพื่อป้องกนัศตัรูพืชเกิดความตา้นทาน 

นายสุพิท ยงักล่าวเพิ่มเติมวา่ ศพก. เป็นแหล่งรวบรวมองคค์วามรู้ นวตักรรม เทคโนโลยต่ีางๆ ใหเ้กษตรกรในพื้นท่ี

ไดเ้ขา้มาเรียนรู้และน าไปปฏิบติั โดยส่งเสริมใหเ้กษตรกรรวมกลุ่มกนัท ากิจกรรมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีการบริหาร

จดัการ เนน้การลดตน้ทุนเพิ่มผลผลิต ทั้งน้ี ทุกอ าเภอจะมีศพก. หลกั ตั้งอยูอ่  าเภอละ 1 จุด และ ศพก. เครือข่ายอยา่งนอ้ยอ าเภอ

ละ 10 เครือข่าย มีเกษตรกรตน้แบบ ร่วมกนัดูแลพี่นอ้งเกษตรกรในชุมชน ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และเนน้

ใหใ้ชก้ระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ีโดยการเช่ือมโยงเครือข่าย ทั้ง ศพก. แปลงใหญ่ และ เกษตรกรรุ่นใหม่ (young 

smart farmer) ร่วมกนัพฒันาสินคา้เกษตรในพื้นท่ีต่อไป 

  



 

กรมส่งเสริมการเกษตร “ร่วมเครือข่ายเกษตรกรแปลงใหญ่สรุปบทเรียนผลส าเร็จการป้องกนัก าจดัหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน” 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร “ร่วมเครือข่ายเกษตรกรแปลงใหญ่สรุปบทเรียนผลส าเร็จการป้องกนัก าจดัหนอนเจาะเมล็ดทุเรีย 

 23 กรกฎาคม 2563 ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ร่วมกบั วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ 

ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืชจงัหวดัสงขลา ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัยะลา 

ส านกังานเกษตรจงัหวดัยะลา และศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) ต าบลสะเอะ อ าเภอกรงปินงั 

จงัหวดัยะลา ซ่ึงเป็นศพก.เครือข่าย จดักิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยแีละสรุปบทเรียนผลส าเร็จการป้องกนัก าจดัหนอนเจาะ

เมล็ดทุเรียน โดยใช ้ศพก.เป็นแหล่งเรียนรู้ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่

ทุเรียนอ าเภอกรงปินงั เขา้ร่วมกิจกรรมกวา่ 60 ราย โดยเกษตรกรไดร่้วมแลกเปล่ียนเรียนรู้การป้องกนัก าจดัหนอนเจาะเมล็ด

ทุเรียน เพื่อป้องกนัผลผลิตดอ้ยคุณภาพ และสรุปบทเรียนผลการด าเนินการในฤดูกาลผลิต ปี 2563 ซ่ึงถือวา่ประสบผลส าเร็จ

อยา่งดี สามารถควบคุมไม่ให้มีการระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนและผลผลิตมีคุณภาพไม่เกิดความเสียหาย เกษตรกร

สามารถขายผลผลิตไดร้าคาดี ในงานมีการมอบวสัดุอุปกรณ์ในการป้องกนัก าจดัหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนดว้ยวธีิผสมผสานแก่

ผูแ้ทนเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียนอีกดว้ย นอกจากน้ีมีการถ่ายทอดเทคโนโลยใีหแ้ก่เกษตรกรเพิ่มเติม โดยการจดัฐาน

เรียนรู้ใหแ้ก่เกษตรกร จ านวน 6 ฐาน ไดแ้ก่ ฐานท่ี 1 วงจรชีวติของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนและลกัษณะการท าลาย ฐานท่ี 2 

การป้องกนัก าจดัโดยใชก้บัดกัแสงไฟโซล่าเซลล ์ฐานท่ี 3 การป้องกนัก าจดัโดยใชถุ้งห่อผล ฐานท่ี 4 การป้องกนัก าจดัโดยใช้

สารชีวภณัฑ ์ฐานท่ี 5 การป้องกนัก าจดัโดยใชก้บัดกักาวเหนียวและควนัไฟ ฐานท่ี 6 การป้องกนัก าจดัโดยใชส้ารเคมี ซ่ึงเป็น

การสร้างการรับรู้เพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ จากการท่ีเกษตรกรไดน้ าไปปฏิบติัและเกิดผลส าเร็จเป็นท่ีน่า



พอใจ ท าใหปี้น้ีไม่พบการระบาด เน่ืองจากมีการสร้างการรับรู้อยา่งต่อเน่ือง ส านกังานเกษตรจงัหวดัและอ าเภอไดแ้นะน าพี่

นอ้งเกษตรกรดูแลจดัการสวนทุเรียนอยา่งดี ในทุกระยะการผลิต ประกอบกบัสภาพอากาศไม่ค่อยเหมาะสมต่อการระบาด จึง

พบบา้งเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น 

นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มูลวา่ “ทุเรียน” 

เป็นไมผ้ลหลกัท่ีส าคญัของภาคใต ้มีพื้นท่ีปลูกมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัไมผ้ลชนิดอ่ืนๆ โดยพื้นท่ีปลูกครอบคลุมทั้ง 14 จงัหวดั

ภาคใต ้รวม 571,439 ไร่ ใหผ้ลผลิตแลว้ จ  านวน 437,993 ไร่ ในปีท่ีผา่นมา เกษตรกรประสบปัญหา “หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน” 

เขา้ไปวางไข่ แลว้ท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ผลผลิต โดยเฉพาะใน จ.ยะลา ส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตทุเรียน ท าให้

เกษตรกรขายทุเรียนไดใ้นราคาท่ีต ่าลง และขาดความน่าเช่ือถือทางการคา้ ดงันั้นในฤดูกาลผลิตปีน้ี ส านกังานส่งเสริมและ

พฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ร่วมกบัส านกังานเกษตรจงัหวดัทุกจงัหวดัสร้างการรับรู้และเตือนภยัพี่นอ้งเกษตรผูป้ลูก

ทุเรียนให้เฝ้าระวงั ป้องกนัก าจดัหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนโดยวธีิการผสมผสาน ตั้งแต่ระยะการพฒันาผลอ่อน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมี

ความเส่ียงท่ีหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนจะเขา้ไปวางไข่ โดยเฉพาะช่วงตน้ฤดูฝนท่ีผา่นมา ปกติจะเป็นช่วงท่ีพบการระบาดท าลาย

ของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนสูงมาก เน่ืองจากสภาพอากาศมีความช้ืนสูง ดินน่ิม ดกัแดห้นอนเจาะเมล็ดทุเรียนท่ีอยูใ่นดินจะฟัก

ตวัออกมา และท าลายภายในผลทุเรียน และเม่ือมองจากภายนอกผลจะไม่พบร่องรอยของการท าลาย 

 หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน มีช่ือเรียกอ่ืนๆ ไดแ้ก่ หนอนใต ้หนอนมาเลย ์หนอนรู ตวัเตม็วยัเป็นผเีส้ือกลางคืน สีน ้าตาล

อมเทา มีจุดสีขาวบนสันหลงัอก มีจุดใหญ่ท่ีขอบปีกอยา่งนอ้ย 3 จุด และจุดเล็กท่ีมุมปีกอีก 1-3 จุด ตวัเมีย 1 ตวั สามารถวางไข่

ได ้100-200 ฟอง โดยวางไข่เป็นฟองเด่ียวๆ บริเวณหนามทุเรียนใกลข้ั้วผล ตวัหนอนท่ีฟักออกจากไข่จะเจาะไชเขา้ไปภายใน

ผล และอาศยักดักินอยูภ่ายในเมล็ด โดยปราศจากร่องรอยของการท าลายผวิผลภายนอกใหเ้ห็น จนกระทัง่ตวัหนอนโตเตม็ท่ี มี

ขนาดยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ก็จะเจาะผลทุเรียนออกมาเขา้ดกัแด ้ในดินท่ีช้ืนนาน 1-9 เดือน จึงฟักออกมาเป็นตวัเตม็วยั 

ดกัแดอ้าจมีอายนุานกวา่นั้น ในกรณีท่ีสภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสม แต่ถา้มีฝนตกหนกัจะช่วยกระตุน้ให้ออกเป็นตวัเตม็วยัเร็ว

ข้ึน  

ลกัษณะการท าลาย หนอนเจาะเมล็ดทุเรียนจะเจาะไชเขา้ไปภายในเมล็ด กดักิน และขบัถ่ายมูลออกมา ท าใหเ้น้ือ

ทุเรียนเปรอะเป้ือนเสียหาย ตวัหนอนท่ีฟักออกจากไข่จะเจาะเขา้ไปในผล และอาศยักดักินอยูภ่ายในเมล็ดโดยไม่ท าลายเน้ือ

ทุเรียน ผลจากการสรุปบทเรียนวธีิการป้องกนัก าจดัหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนดว้ยวธีิการผสมผสาน เพื่อเป็นแนวทางใหพ้ี่นอ้ง

เกษตรกรน าไปปฏิบติัในพื้นท่ีมีดงัน้ี 

1.ไม่ขนยา้ยเมล็ดทุเรียนจากท่ีอ่ืนเขา้มาในแหล่งปลูก ถา้มีความจ าเป็นควรท าการคดัเลือกเมล็ดอยา่งระมดัระวงั หรือแช่เมล็ด

ดว้ยสารเคมีก าจดัแมลง เช่น คาร์บาริล (เซฟวนิ 85% ดบัลิวพี) อตัรา 50 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร ก่อนท าการขนยา้ยจะช่วยก าจดั

หนอนได ้

2.ส ารวจติดตามสถานการณ์หนอนเจาะเมล็ด โดยตรวจดูตวัเตม็วยัของหนอนเจาะเมล็ดในกบัดกัแสงไฟ หากมีฝนตกหนกั

ติดต่อกนั 2-3 วนั ควรตรวจดูทุกวนั 



3.ห่อผลทุเรียนโดยใชถุ้งพลาสติกสีขาวขุ่น เจาะรูท่ีบริเวณขอบล่าง เพื่อใหห้ยดน ้าระบายออก สามารถป้องกนัผีเส้ือตวัเตม็วยั

มาวางไข่ได ้โดยเร่ิมห่อตั้งแต่ผลทุเรียนมีอาย ุ6 สัปดาห์เป็นตน้ไป ก่อนห่อผลควรตรวจสอบ และป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้ง อยา่

ใหมี้ติดอยูก่บัผลท่ีจะห่อ 

4.รักษาสวนใหส้ะอาดอยูเ่สมอ หมัน่ตรวจสวนหลงัทุเรียนติดผลแลว้ เม่ือพบผลท่ีถูกท าลาย หรือผลร่วงในสวนท่ีมีการระบาด

ของหนอนเจาะเมล็ด ควรเก็บผลร่วงไปเผาท าลายทิ้งทุกวนั เพื่อลดการเพิ่มปริมาณ เน่ืองจากหลงัจากทุเรียนร่วงไม่นาน ถา้มี

หนอนอยูภ่ายในหนอนจะเจาะรูออกมาเพื่อเขา้ดกัแดใ้นดิน 

5.ตดัแต่งผลทุเรียนท่ีมีจ านวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลท่ีอยูติ่ดกนัควรใชก้าบมะพร้าวหรือก่ิงไมก้ั้นระหวา่งผล เพื่อป้องกนั

ไม่ใหต้วัเตม็วยัวางไข่ หรือตวัหนอนเขา้ท าลายหรือหลบอาศยั 

6.อนุรักษศ์ตัรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียน Apantelessp 

7.การป้องกนัก าจดัโดยใชส้ารเคมีก าจดัแมลง เม่ือเร่ิมพบตวัเตม็วยั โดยพน่ทุก 7-10 วนั ดงัน้ี 

- ไซเพอร์เมทริน/โฟวาโลน (พาร์ซอน 6.25%/22.5% อีซี) อตัรา 40 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร หรือ 

- แลมบด์าไซฮาโลทริน (คาราเต ้ซีนอน 2.5% เอสซี) อตัรา 50 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร หรือ 

- คาร์บาริล (เซฟวนิ 85% ดบับลิวพี) อตัรา 50 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร ไม่ควรใชส้ารเคมีชนิดเดียวติดต่อกนัเป็นเวลานาน ควรมี

การสลบัชนิดเพื่อป้องกนัศตัรูพืชเกิดความตา้นทาน 

นายสุพิท ยงักล่าวเพิ่มเติมวา่ ศพก. เป็นแหล่งรวบรวมองคค์วามรู้ นวตักรรม เทคโนโลยต่ีางๆ ใหเ้กษตรกรในพื้นท่ี

ไดเ้ขา้มาเรียนรู้ และน าไปปฏิบติั โดยส่งเสริมใหเ้กษตรกรรวมกลุ่มกนัท ากิจกรรมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีการบริหาร

จดัการ เนน้การลดตน้ทุน เพิ่มผลผลิต ทั้งน้ีทุกอ าเภอจะมีศพก.หลกั ตั้งอยูอ่  าเภอละ 1 จุด และ ศพก. เครือข่ายอยา่งนอ้ยอ าเภอ

ละ 10 เครือข่าย มีเกษตรกรตน้แบบ ร่วมกนัดูแลพี่นอ้งเกษตรกรในชุมชน ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และเนน้

ใหใ้ชก้ระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ีโดยการเช่ือมโยงเครือข่าย ทั้ง ศพก. แปลงใหญ่ และ เกษตรกรรุ่นใหม่ (young 

smart farmer) ร่วมกนัพฒันาสินคา้เกษตรในพื้นท่ีต่อไป 

 



 

 

  



 

 

จงัหวดัล าพูน จดัโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั  

 วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมท่ีวา่การอ าเภอบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล าพูน นายส าเริง ไชยเสน รอง

ผูว้า่ราชการจงัหวดัล าพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิม

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั เพื่อแสดงความจงรักภกัดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี 

นางจ าเนียร แสนราชา  เกษตรจงัหวดัล าพูน หวัหนา้ส่วนราชการสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการ เกษตรกร

ในจงัหวดัล าพูนและจงัหวดัใกลเ้คียง เขา้ร่วมโครงการ ในการน้ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดจ้ดัท าโครงการคลินิกเกษตร

เคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั พร้อมกนัทัว่

ประเทศระหวา่งวนัท่ี 22 - 31 กรกฎาคม 2563 

โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อใหบ้ริการแก่เกษตรกรในการแกไ้ขปัญหาการผลิตดา้นการเกษตร

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว อยา่งทัว่ถึงและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกร ซ่ึงมีการบูรณาการความร่วมมือกนัระหวา่ง

หน่วยงานวชิาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมพฒันาฟ้ืนฟูเกษตรกรใหส้ามารถท าการผลิตทาง

การเกษตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื โดยเป็นการปฏิบติังานในเชิงรุกท่ีท าใหเ้กษตรกรในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีมีปัญหาให้

ไดรั้บบริการทางการเกษตร เช่นการวเิคราะห์ดิน การวินิจฉยัโรคพืช โรคสัตว ์โรคสัตวน์ ้า รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละ

ฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กนัไปดว้ย 



 

เกษตรจงัหวดัเพชรบูรณ์ จดัโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ คร้ังท่ี 4 

 

เกษตรจงัหวดัเพชรบูรณ์ จดัโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั คร้ังท่ี 4 

เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ท่ีวา่การอ าเภอศรีเทพ อ.ศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ นายพงษพ์ิทยา ธนไกรศรีทอง รอง

ผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบูรณ์ เป็นประธานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั คร้ังท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยมีนายอนนัต ์ตัน่ฉว้น เกษตรจงัหวดั

เพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน ตลอดจนหวัหนา้ส่วนราชการ ขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ีในสังกดักรมส่งเสริมการเกษตร และ กลุ่ม

เกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 200 คน ร่วมพิธีเปิดงาน 

ทั้งน้ี เพื่อใหบ้ริการช่วยเหลือเกษตรกรโดยอาศยัความร่วมมือกนัระหวา่งหน่วยงานสังกดักระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ในการบูรณาการความรู้และงานวจิยัเพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยทีางการเกษตร และแกไ้ขปัญหาท่ีเกษตรกรเจอ

ในการท าการเกษตร พร้อมจดักิจกรรมใหบ้ริการของคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี จ  าแนกไดเ้ป็น 10 ดา้น คือ 1. คลินิกดิน 2. คลินิก

พืช 3. คลินิกปศุสัตว ์4. คลินิกประมง 5. คลินิกชลประธาน 6. คลินิกสหกรณ์ 7. คลินิกบญัชี 8. คลินิกกฎหมาย 9. คลินิกขา้ว 

10. คลินิกอ่ืน ๆ โดยด าเนินงานภายใตส้ถานการณ์การควบคุมโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 2019 (โควดิ 19) 

  



 

ผูว้า่ฯอยธุยา เปิดงาน “วนัเห็ดตบัเต่างาม..ท่ีสามเรือน” พร้อมส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและต่อยอดการเพาะเห็ดตบัเต่ามี

คุณค่าทางอาหารสูง รสชาติเทียบ “เห็ดทรัฟเฟิล” ของฝร่ังเศส สร้างเมนูซิกเนเจอร์ หาทานไดเ้ฉพาะท่ีจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาเท่านั้น 

 

วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2563 นายภานุ แยม้ศรี ผูว้า่ราชการจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นประธานเปิดงานวนัเห็ดตบัเต่า

งามท่ีสามเรือน คร้ังท่ี 10 ณ บริเวณศูนยส่์งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (เห็ดตบัเต่า) 

ต าบลสามเรือน อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยมี นายวรชนัย ์หลกักรด เกษตรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจงัหวดั 

นายอ าเภอบางปะอิน หวัหนา้ส่วนราชการ อบต.สามเรือน ผูน้ าทอ้งท่ีทอ้งถ่ิน ส่ือมวลชน นกัท่องเท่ียว และประชาชน เขา้ร่วม

กิจกรรม 

 

 



 

เพื่อประชาสัมพนัธ์และสร้างการรับรู้ใหแ้ก่ประชาชน ภายในงานไดจ้ดัการเสวนา หวัขอ้ “การเพาะเห็ดตบัเต่าในภาคเหนือกบั

พืชไมผ้ล” โดย อาจารยน์นัทินี ศรีจุมภา จากศูนยว์จิยัพืชสวนเชียงราย กิจกรรมการประกวดเห็ดตบัเต่า การสาธิตเมนูอาหาร

จากเห็ดตบัเต่า โดยเชฟช่ือดงั เพื่อสร้างมูลค่าและช่องทางการตลาด ลงล่องเรือและนัง่รถรางชมการท่องเท่ียวภายในชุมชน

สามเรือน และออกร้านจ าหน่ายเห็ดตบัเต่าและผลิตภณัฑ์แปรรูปจากเห็ดตบัเต่า 

 นายภานุ แยม้ศรี กล่าววา่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการจดังานคร้ังน้ี เพื่อ

ประชาสัมพนัธ์และเป็นการอนุรักษแ์ละต่อยอดการเพาะเห็ดตบัเต่า โดยสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบวา่เห็ดตบัเต่าของ

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีคุณภาพดีท่ีสุดในประเทศไทย พร้อมทั้งถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหแ้ก่เกษตรกรในการเพาะเห็ดตบัเต่า

เป็นอาชีพเสริม และเห็ดตบัเต่ายงัมีคุณค่าทางอาหารสูง สามารถน าไปประกอบอาหารไดห้ลายชนิด รสชาติและเน้ือของเห็ด

ตบัเต่า มีความคลา้ยกบั “เห็ดทรัฟเฟิล” ของฝร่ังเศส ท่ีมีราคาแพงถึงกิโลกรัมละหลายหม่ืนบาท 

ทั้งยงัเป็นเห็ดท่ีปลอดสารพิษ เพราะข้ึนเองตามธรรมชาติ หากน ามาปรุงอาหารให้เกิดเมนูซิกเนเจอร์ จะหาทานได้

เฉพาะท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเท่านั้น เน่ืองจากสามารถเก็บจ าหน่ายไดเ้พียง 4 เดือนต่อปี ซ่ึงมีเอกลกัษณ์ในรสชาติท่ีไม่

เหมือนใคร ความตอ้งการในทอ้งตลาดสูง แนวคิดอนุรักษแ์ละต่อยอดจึงเกิดข้ึน รวมถึงยงัมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศเกษตร

ทางธรรมชาติไวร้องรับ มีท่ีพกัเชิงนิเวศ การท าประมงตามวถีิพื้นถ่ินดัง่เดิม 

 อีกทั้งเป็นการสนองพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ตามโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ การจดังานน้ี โดยไดรั้บความร่วมมือจากองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลสามเรือน และหน่วยงานต่างๆ อยา่งดียิง่ 

 จึงขอเชิญชวนชาวอยธุยาหนัมาเพาะเห็ดตบัเต่า เพื่อเสริมรายไดอี้กช่องทาง ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีสนใจมาศึกษา

เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สามารถติดต่อมาท่ี ศูนยส่์งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

(เห็ดตบัเต่า) ต าบลสามเรือน 

  



 

“ยิง่ห่าง ยิง่ตอ้งห่วง” เกษตรแพร่ ติดตามสถานการณ์การเก็บเก่ียวล าไยพร้อมใหก้ าลงัใจชาวสวนล าไย 

 

เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2563 นายประภาส สานอูป หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต พร้อมดว้ยเจา้หนา้ท่ี

ส านกังานเกษตรจงัหวดัแพร่ ลงพื้นท่ีติดตามสถานการณ์การเก็บเก่ียวล าไยและรับทราบปัญหา ความตอ้งการของเกษตรกรผู ้

ปลูกล าไย โดยปัญหาท่ีพบ ไดแ้ก่ ภยัแลง้ ขาดแคลนแรงงานเก็บเก่ียว และการตลาด ณ สวนล าไยนายสวา่ง จิตรบุญ ต าบล

บา้นถ่ิน อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่ ซ่ึงมีพื้นท่ีปลูกทั้งหมด 16 ไร่ ผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวไดจ้  านวน 27,169 กิโลกรัม ผลผลิตเฉล่ีย

ต่อไร่ 1,698 กิโลกรัม มีการจ าหน่ายผลผลิตแบบสดช่อ และรูดร่วง โดยราคาผลผลิตแบบสดช่ออยูร่ะหวา่ง 25 – 40 บาทต่อ

กิโลกรัม ส่วนรูดร่วงเกรด AA, A, B และ C ราคาอยูท่ี่ 16, 6, 3 และ1 บาทตามล าดบั ราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 5.11 บาท โดย

ปัญหาและความตอ้งการของเกษตรกรในพื้นท่ีจะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการผลิตล าไยจงัหวดัแพร่ต่อไป 

ธีรพงษ ์ธงออน/แพร่ 

 

 


