สรุ ปข่ าวกรมส่ งเสริมการเกษตร ประจาวันที่ 12-13 สิ งหาคม 2563
ส่ วนกลาง
ประเด็น
ไม้ผล

ส่ วนภูมิภาค
ประเด็น
คลินิกเกษตร
หนอนเจาะผลทุเรี ยน

ใบด่างมันสาปะหลัง

น้อมราลึกปลูกข้าวใน
แปลงนาส่ วนพระองค์
บ้านพอเพียงเลี้ยงชีวติ
สู ้ COVID-19

ลาดับ
หัวข้ อข่ าว
1 จ่อเยียวยาชาวสวนลาไยไร่ ละ 2 พัน
2 เฉลิมชัยสั่งฟรุ๊ ตบอร์ ดประชุมด่วน ขอ ครม. 3 พันล้าน เยียวยา
ชาวสวนลาไย
3 เฉลิมชัยสั่งฟรุ๊ ตบอร์ ดประชุมด่วน ขอ ครม. 3 พันล้าน เยียวยา
ชาวสวนลาไย
4 กรมส่ งเสริ มการเกษตร เร่ งแก้ปัญหา "แก้วมังกร" ราคาตกต่า ช่วย
เกษตร จ.เลย
5 กสก. สั่งเร่ งแก้ปัญหา “แก้วมังกร” ราคาตกต่า หลังเกษตรกรแห่ปลูก
กันเยอะ
6 กรมส่ งเสริ มการเกษตรลงพื้นที่ จ.เลย สั่งการเจ้าหน้าที่เร่ งแก้ปัญหา
“แก้วมังกร” ราคาตกต่า

ช่ องทางการเผยแพร่
นสพ.เดลินิวส์
นสพ.มติชน

ลาดับ
หัวข้ อข่ าว
7 เมืองขุนแผนจัดคลินิกเกษตรฯ บริ การ แก้ไขปั ญหาให้ชาวเดิมบางฯ
8 ชาวสวนทุเรี ยนอาเภอเมืองตรัง พอใจเทคนิคการใช้กบั ดักแสงไฟ
หลอดแบล็คไลน์ควบคุมหนอนเจาะผลทุเรี ยน และหนอน
เจาะเมล็ดทุเรี ยน ลดความเสี ยหายและรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 180,000
บาท
9 จังหวัดสุ รินทร์ทาลายมันสาปะหลังที่เป็ นโรคใบด่างมันสาปะหลัง
โครงการป้ องกันและกาจัดโรคใบด่างมันสาปะหลังกว่า 514 ไร่
10 เตือนเกษตรกร เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสาปะหลัง

ช่ องทางการเผยแพร่
นสพ.เดลินิวส์
สานักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์

11
12

RYT9
ไยรัฐออนไลน์
สยามรัฐออนไลน์
เพจเรื่ องเล่าข่าวเกษตร

สานักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์
สานักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์
ชาวจังหวัดพระนครศรี อยุธยา หลอมดวงใจเป็ นหนึ่งเดียว น้อมราลึก สยามโพลล์
ปลูกข้าวในแปลงนาส่ วนพระองค์
เกษตรปั ตตานี จัดกิจกรรมการส่ งมอบต้นพันธุ์พืชผักและสมุนไพร สานักข่าวกรม
ให้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการ "บ้านพอเพียงเลี้ยงชีวติ สู ้ COVID- ประชาสัมพันธ์
19"

ส่ วนภูมิภาค
ประเด็น
พบสื่ อมวลชน

ส้มโอ
กล้วยไม้

ลาดับ
หัวข้ อข่ าว
ช่ องทางการเผยแพร่
13 เกษตรจังหวัดนครพนม จัดเวิร์ลช็อปเพิ่มเขี้ยวเล็บด้านข่าว นา
Cop hero thailand
เจ้าหน้าที่พบสื่ อมวลชน แลกเปลี่ยนประสบการณ์สื่อสารงาน
ส่ งเสริ มการเกษตรอย่างสร้างสรรค์
14 เกษตรปราจีนฯ ลงพื้นที่ถอดบทเรี ยนปั จจัยแห่งความสาเร็ จของ
เทคโนโลยีชาวบ้าน
ผูผ้ ลิตส้มโอ อ.ศรี มหาโพธิ พร้อมเดินหน้าหา แนวทางพัฒนาร่ วมกัน
15 อุม้ กล้วยไม้สู้โควิด
นสพ.ไทยรัฐ

“เฉลิมชัย”สั่ ง ”ฟรุ้ ทบอร์ ด”ประชุ มด่ วน13ส.ค.เยียวยาชาวสวนลาไยกว่า3พันล้านเสนอ ครม.
เฉลิมชัย”สัง่ ”ฟรุ ้ทบอร์ ด”ประชุมด่วน13ส.ค.เยียวยาชาวสวนลาไยกว่า3พันล้านเสนอ ครม. สัปดาห์หน้า พร้อม
เดินหน้าโมเดล”เกษตร-พาณิ ชย์ทนั สมัย”เร่ งเครื่ องแผนปฏิบตั ิการโอ2โอ.”ระบายลาไยผ่านตลาดออฟไลน์ออนไลน์”
อลงกรณ์”ถกAICตั้ง”สถาบันลาไย”เร่ งวิจยั พัฒนาเพิ่มมูลค่าลดพึ่งพาส่ งออกแก้ปัญหาอย่างยัง่ ยืน
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิ ดเผยวันนี้ (9ส.ค.)ว่า คณะกรรมการ
บริ หารจัดการผลไม้(Fruit Board)หรื อฟรุ ้ทบอร์ ดได้จดั ประชุมนัดพิเศษตามคาสั่งของดร.เฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สงั่ การให้ช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ลูกลาไยเป็ นการเร่ งด่วนในวันพฤหัสบดีที่13สิ งหาคมเพื่อ
พิจารณาโครงการเยียวยาชาวสวนลาไยวงเงินกว่า3พันล้านบาทเสนอโดยกรมส่ งเสริ มการเกษตรโดยการจ่ายค่าชดเชยเยียวยา
ให้ไร่ ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 25 ไร่ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้เนื่ องจากเกษตรกรชาวสวนลาไยเดือดร้อนจากปั ญหาราคาตกต่าเพราะผลกระทบจากโควิดระบาดรอบสองใน
จีน ทาให้โรงงานผลิตลาไยอบแห้งรับซื้ อลาไยน้อยลงเช่นเดียวกับผูค้ า้ ส่ งออกลาไยสดด้วยกังวลความไม่แน่นอนในการ
ส่ งออกไปจีนซึ่ งเป็ นตลาดใหญ่ที่สุดนอกจากนี้ศุลกากรจีนเคร่ งครัดเรื่ องการสาแดงราคานาเข้าลาไยทาให้เกิดความล่าช้าใน
ขั้นตอนการนาเข้าส่ งออกลาไยไปจีนประกอบกับมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดโควิด19ในประเทศทาให้พ่อค้าชาวจีนลด
จานวนการเดินทางเข้ามาในระหว่างนี้ทาให้ส่งผลต่อราคาลาไย
อย่างไรก็ตามเพื่อแก้ปัญหาการส่ งออก ดร.เฉลิมชัย ศรี อ่อนได้สั่งการให้ฟรุ ้ทบอร์ ดดาเนินการโมเดลเกษตรพาณิ ชย์
ทันสมัยตามแผนปฏิบตั ิการโอ2โอ.(O2O)ออฟไลน์2ออนไลน์โมเดล”เกษตร-พาณิ ชย์ทนั สมัย”เร่ งระบายลาไยสดประมาณ
30% ของผลผลิตลาไยทั้งหมดร่ วมกับกระทรวงพาณิ ชย์และบริ ษทั อีคอมเมิร์ซรวมทั้งเว็ปไซท์ช่วยเกษตร.comและบริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย พร้อมทั้งสั่งการให้กรมส่ งเสริ มการเกษตร ดาเนินโครงการส่ งเสริ มการบริ โภคลาไยในประเทศจับคู่คา้ รับซื้ อ
ผลลาไยสด ส่ วนกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ รับซื้ อลาไยของสมาชิกในราคานาตลาด ส่ งจาหน่ายข้ามจังหวัดและข้ามภาคเป็ นต้น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสิ งหาคม ซึ่ งลาไยให้ผลผลิตมากที่สุดนั้น ได้ทาแผนกระจายสิ นค้าที่ได้วางไว้ก่อน
หน้านี้
นายอลงกรณ์ยงั เปิ ดเผยด้วยว่าในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร AIC ที่มีตนเป็ นประธานในวันอังคารที่11
สิ งหาคมจะมอบนโยบายให้เร่ งรัดการจัดตั้ง”สถาบันลาไย”ในรู ปAICศูนย์ความเป็ นเลิศ(Center of Excellence)ให้แล้วเสร็ จ
ภายในเดือนนี้เพื่อทาการวิจยั และพัฒนาลดต้นทุนเน้นการแปรรู ปเพิ่มมูลค่าลาไยลดการพึ่งพาการส่ งออกเป็ นการแก้ปัญหา
อย่างยัง่ ยืนโดยเร็ วต่อไป
ทั้งนี้กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้สารวจข้อมูลเกษตรกรชวาสวนลาไย ปี 2562 โดยใช้ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 30 เมษายน 2563 มีครัวเรื อนเกษตรกรชสงสวนลาไยทั้งประเทศทั้งสิ้ น 128,099 ครัวเรื อน เนื้ อที่ปลูก 871,716 ไร่
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรรายงานว่า ลาไย เป็ นไม้ผลเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย ในปี 2562 มีพ้นื ที่ยนื ต้น
1,201,678 ไร่ พื้นที่ให้ผล 1,169,49 ไร่ ผลผลิต 1,011,276 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 865 กิโลกรัมต่อไร่ มีมูลค่าการส่ งออกลาไยสด
583,297 ตัน คิดเป็ น 20,812 ล้านบาท การส่ งออกลาไยอบแห้ง 164,575 ตัน คิดเป็ นมูลค่า 8,780 ล้านบาท ประเทศคู่คา้ สาคัญ
ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซี ย ฯลฯ

กรมส่ งเสริมการเกษตร เร่ งแก้ปัญหา "แก้ วมังกร" ราคาตกต่า ช่ วยเกษตร จ.เลย

กรมส่ งเสริ มการเกษตรลงพื้นที่ อ.ภูเรื อ จ.เลย รับฟังปั ญหา "แก้วมังกร" ราคาตกเหลือกิโลกรัมละ 3-5 บาท เร่ งสัง่ การ
เจ้าหน้าที่เกษตรให้ช่วยเหลือเกษตรกรกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิต คาดสาเหตุเกิดจากเกษตรกรที่เคยปลูกพืชไร่ หนั มา
ปลูกแก้วมังกรกันเยอะ ประกอบกับปี นี้สภาพอากาศเป็ นใจทาผลผลิตออกมากจนล้นตลาด
สาหรับสาเหตุที่ทาให้ผลผลิตแก้วมังกรออกมามากและกระจุกตัว เกิดจากเกษตรกรที่เคยปลูกพืชไร่ เช่น มัน
สาปะหลัง ข้าวโพด อ้อย หันมาปลูกแก้วมังกรกันมากขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศมีความเหมาะสม ส่ งผลให้แก้วมังกรออก
ดอกติดผลมาก โดยปี นี้ผลผลิตมาออกในช่วงวันที่ 20 ก.ค.63 ซึ่ งตรงกับช่วงผลผลิตพืชไร่ และไม้ผลออกพร้อมกัน ทาให้
ผูบ้ ริ โภคมีทางเลือกในการซื้ อสิ นค้ามากขึ้น และระบายผลผลิตออกจากแหล่งไม่ทนั จึงเกิดปั ญหาดังกล่าว
ทั้งนี้ กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้สั่งการให้สานักงานเกษตรจังหวัดเลย และสานักงานเกษตรอาเภอภูเรื อ ประสานงาน
กับส่ วนราชการในพื้นที่ท้ งั องค์กรปกครองท้องถิ่นและพาณิ ชย์จงั หวัด โดยใช้กลไกขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและการ
แก้ไขปั ญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) และคณะทางานปฏิบตั ิการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญ
และการแก้ไขปั ญหาการเกษตรระดับอาเภอ (Operation Team : OT) โดยมีเกษตรจังหวัดและเกษตรอาเภอ เป็ นหัวหน้าทีม
ร่ วมกันแก้ไขปั ญหาโดยเร่ งประสานงานให้พอ่ ค้าเข้ามารับซื้ อและกระจายผลผลิตไปยังแหล่งต่างๆ ใน 20 จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ พร้อมกับส่ งเสริ มให้เกษตรกรจาหน่ายแก้วมังกรผ่านช่องทางออนไลน์และใช้ Social Media ด้วย ซึ่งจะ
ทาให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรลงได้ ซึ่ งพันธุ์แก้วมังกรที่เกษตรกรนิยมปลูกในพื้นที่ ได้แก่ พันธุ์แดง
ทับทิม แดงสยาม และขาวเวียดนาม ราคาจาหน่ายปกติอยูท่ ี่กิโลกรัมละ 12-15 บาท ทั้งนี้ ยังมอบหมายให้สานักงานเกษตร
จังหวัดเลยเร่ งขยายแก้วมังกรพันธุ์ดีท้ งั เนื้อสี แดงและสี เหลือง โดยเฉพาะพันธุ์อิสราเอลเนื้อสี เหลืองที่ผบู ้ ริ โภคกาลังนิ ยมด้วย

กสก. สั่ งเร่ งแก้ปัญหา “แก้วมังกร” ราคาตกต่า หลังเกษตรกรแห่ ปลูกกันเยอะ

กรมส่ งเสริ มการเกษตร ลงพื้นที่ อ.ภูเรื อ จ.เลย รับฟังปั ญหา “แก้วมังกร” ราคาตกเหลือกิโลกรัมละ 3-5 บาท เร่ งสั่งการ
เจ้าหน้าที่เกษตรให้ช่วยเหลือเกษตรกรกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิต คาดสาเหตุเกิดจากเกษตรกรที่เคยปลูกพืชไร่ หนั มา
ปลูกแก้วมังกรกันเยอะ ประกอบกับปี นี้สภาพอากาศเป็ นใจทาผลผลิตออกมากจนล้นตลาด
เมื่อวันที่ 11 ส.ค. นายทวี มาสขาว รองอธิบดี กรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้รับแจ้ง
สถานการณ์จากพื้นที่ ต.ร่ องจิก อ.ภูเรื อ จ.เลย ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่มีการปลูกแก้วมังกรมากที่สุดของจังหวัดเลยว่า ปี นี้มีผลผลิต
ออกมามากเกินความต้องการของตลาด ทาให้ราคาตกต่าที่สุดในรอบ 10 ปี ดังนั้น นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรม
ส่ งเสริ มการเกษตร จึงมอบหมายให้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปั ญหาราคาสิ นค้าเกษตร "แก้วมังกร" ตกต่าเหลือกิโลกรัมละ 3-5 บาท
จากสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่แก้วมังกร ณ บริ เวณล้งรับซื้ อ ต.ร่ องจิก อ.ภูเรื อ จ.เลย โดยมีนายประดิษฐ์ อินตาพรม เกษตรจังหวัด
เลย นางสาวภูมาริ นทร์ คงเพียรธรรม นายอาเภอภูเรื อ และนางนันทิยา ศรี ทดั จันทา เกษตรอาเภอภูเรื อ ร่ วมให้ขอ้ มูล โดยพบว่า
แก้วมังกรที่มีปัญหาคือเนื้อสี ขาว ลูกเล็ก ราคากิโลกรัมละ 2-3 บาท ลูกขนาดกลาง ราคากิโลกรัมละ 4-5 บาท ลูกใหญ่ เกรด A
จัมโบ้ ราคากิโลกรัมละ 6-7 บาท สาหรับแก้วมังกรเนื้ อสี แดงและสี เหลืองไม่มีปัญหาด้านราคา โดยเนื้ อสี แดง ราคากิโลกรัมละ
25-30 บาท สาหรับเนื้อสี เหลือง ราคากิโลกรัมละ 100-120 บาท
สาหรับสาเหตุที่ทาให้ผลผลิตแก้วมังกรออกมามากและกระจุกตัว เกิดจากเกษตรกรที่เคยปลูกพืชไร่ เช่น มัน
สาปะหลัง ข้าวโพด อ้อย หันมาปลูกแก้วมังกรกันมากขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศมีความเหมาะสม ส่ งผลให้แก้วมังกรออก
ดอกติดผลมาก โดยปี นี้ผลผลิตมาออกในช่วงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ซึ่ งตรงกับช่วงผลผลิตพืชไร่ และไม้ผลออกพร้อมกัน ทา

ให้ผบู ้ ริ โภคมีทางเลือกในการซื้ อสิ นค้ามากขึ้น และระบายผลผลิตออกจากแหล่งไม่ทนั จึงเกิดปั ญหาดังกล่าว ทั้งนี้ กรม
ส่ งเสริ มการเกษตรได้สั่งการให้สานักงานเกษตรจังหวัดเลย และสานักงานเกษตรอาเภอภูเรื อ ประสานงานกับส่ วนราชการใน
พื้นที่ท้ งั องค์กรปกครองท้องถิ่นและพาณิ ชย์จงั หวัด โดยใช้กลไกขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและการแก้ไขปั ญหาภาคเกษตร
ระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) และคณะทางานปฏิบตั ิการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและการแก้ไขปั ญหา
การเกษตรระดับอาเภอ (Operation Team : OT) โดยมีเกษตรจังหวัดและเกษตรอาเภอ เป็ นหัวหน้าทีม ร่ วมกันแก้ไขปั ญหาโดย
เร่ งประสานงานให้พอ่ ค้าเข้ามารับซื้ อและกระจายผลผลิตไปยังแหล่งต่าง ๆ ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ พร้อมกับ
ส่ งเสริ มให้เกษตรกรจาหน่ายแก้วมังกรผ่านช่องทางออนไลน์และใช้ Social Media ด้วย ซึ่งจะทาให้สามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรลงได้ ซึ่ งพันธุ์แก้วมังกรที่เกษตรกรนิยมปลูกในพื้นที่ ได้แก่ พันธุ์แดงทับทิม แดงสยาม และขาว
เวียดนาม ราคาจาหน่ายปกติอยูท่ ี่กิโลกรัมละ 12-15 บาท ทั้งนี้ ยังมอบหมายให้สานักงานเกษตรจังหวัดเลยเร่ งขยายแก้วมังกร
พันธุ์ดีท้ งั เนื้อสี แดงและสี เหลือง โดยเฉพาะพันธุ์อิสราเอลเนื้อสี เหลืองที่ผบู ้ ริ โภคกาลังนิ ยมด้วย

กรมส่ งเสริ มการเกษตรลงพื้นที่ จ.เลย สั่งการเจ้าหน้าที่เร่ งแก้ปัญหา “แก้วมังกร” ราคาตกต่า
กรมส่ งเสริ มการเกษตรลงพื้นที่ อ.ภูเรื อ จ.เลย รับฟังปั ญหา “แก้วมังกร” ราคาตกเหลือกิโลกรัมละ 3-5 บาท เร่ งสั่ง
การเจ้าหน้าที่เกษตรให้ช่วยเหลือเกษตรกรกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิต คาดสาเหตุเกิดจากเกษตรกรที่เคยปลูกพืชไร่ หนั
มาปลูกแก้วมังกรกันเยอะ ประกอบกับปี นี้สภาพอากาศเป็ นใจทาผลผลิตออกมากจนล้นตลาด
นายทวี มาสขาว รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้รับแจ้งสถานการณ์จากพื้นที่
ต.ร่ องจิก อ.ภูเรื อ จ.เลย ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่มีการปลูกแก้วมังกรมากที่สุดของจังหวัดเลยว่า ปี นี้มีผลผลิตออกมามากเกินความ
ต้องการของตลาด ทาให้ราคาตกต่าที่สุดในรอบ 10 ปี ดังนั้น นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร จึง
มอบหมายให้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปั ญหาราคาสิ นค้าเกษตร "แก้วมังกร" ตกต่าเหลือกิโลกรัมละ 3-5 บาท จากสมาชิกกลุ่มแปลง
ใหญ่แก้วมังกร ณ บริ เวณล้งรับซื้ อ ต.ร่ องจิก อ.ภูเรื อ จ.เลย โดยมีนายประดิษฐ์ อินตาพรม เกษตรจังหวัดเลย นางสาวภูมาริ
นทร์ คงเพียรธรรม นายอาเภอภูเรื อ และนางนันทิยา ศรี ทดั จันทา เกษตรอาเภอภูเรื อ ร่ วมให้ขอ้ มูล
โดยพบว่าแก้วมังกรที่มีปัญหาคือเนื้ อสี ขาว ลูกเล็ก ราคากิโลกรัมละ 2 - 3 บาท ลูกขนาดกลาง ราคากิโลกรัมละ 4 - 5
บาท ลูกใหญ่ เกรด A จัมโบ้ ราคากิโลกรัมละ 6 - 7 บาท สาหรับแก้วมังกรเนื้อสี แดงและสี เหลืองไม่มีปัญหาด้านราคา โดย
เนื้อสี แดง ราคากิโลกรัมละ 25 - 30 บาท สาหรับเนื้อสี เหลือง ราคากิโลกรัมละ 100 - 120 บาท
สาหรับสาเหตุที่ทาให้ผลผลิตแก้วมังกร ออกมามากและกระจุกตัว เกิดจากเกษตรกรที่เคยปลูกพืชไร่ เช่น มัน
สาปะหลัง ข้าวโพด อ้อย หันมาปลูกแก้วมังกรกันมากขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศมีความเหมาะสม ส่ งผลให้แก้วมังกรออก
ดอกติดผลมาก โดยปี นี้ผลผลิตมาออกในช่วงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ซึ่ งตรงกับช่วงผลผลิตพืชไร่ และไม้ผลออกพร้อมกัน
ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีทางเลือกในการซื้ อสิ นค้ามากขึ้น และระบายผลผลิตออกจากแหล่งไม่ทนั จึงเกิดปั ญหาดังกล่าว
ทั้งนี้ กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้สั่งการให้สานักงานเกษตรจังหวัดเลย และสานักงานเกษตรอาเภอภูเรื อ ประสานงาน
กับส่ วนราชการในพื้นที่ท้ งั องค์กรปกครองท้องถิ่นและพาณิ ชย์จงั หวัด โดยใช้กลไกขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและการ
แก้ไขปั ญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) และคณะทางานปฏิบตั ิการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญ
และการแก้ไขปั ญหาการเกษตรระดับอาเภอ (Operation Team : OT) โดยมีเกษตรจังหวัดและเกษตรอาเภอ เป็ นหัวหน้าทีม
ร่ วมกันแก้ไขปั ญหาโดยเร่ งประสานงานให้พอ่ ค้าเข้ามารับซื้ อและกระจายผลผลิตไปยังแหล่งต่าง ๆ ใน 20 จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ พร้อมกับส่ งเสริ มให้เกษตรกรจาหน่ายแก้วมังกรผ่านช่องทางออนไลน์และใช้ Social Media ด้วย ซึ่งจะ
ทาให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรลงได้ ซึ่ งพันธุ์แก้วมังกรที่เกษตรกรนิยมปลูกในพื้นที่ ได้แก่ พันธุ์แดง
ทับทิม แดงสยาม และขาวเวียดนาม ราคาจาหน่ายปกติอยูท่ ี่กิโลกรัมละ 12-15 บาท ทั้งนี้ ยังมอบหมายให้สานักงานเกษตร
จังหวัดเลยเร่ งขยายแก้วมังกรพันธุ์ดีท้ งั เนื้อสี แดงและสี เหลือง โดยเฉพาะพันธุ์อิสราเอลเนื้อสี เหลืองที่ผบู ้ ริ โภคกาลังนิ ยมด้วย

ชาวสวนทุเรี ยนอาเภอเมืองตรัง พอใจเทคนิคการใช้ กบั ดักแสงไฟหลอดแบล็คไลน์ ควบคุมหนอนเจาะผลทุเรี ยน และหนอน
เจาะเมล็ดทุเรียน ลดความเสี ยหายและรายได้ เพิม่ ขึน้ กว่า 180,000 บาท

ชาวสวนทุเรี ยนอาเภอเมืองตรัง พอใจเทคนิคการใช้กบั ดักแสงไฟหลอดแบล็คไลน์ควบคุมหนอนเจาะผลทุเรี ยน และ
หนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยน ลดความเสี ยหายและรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 180,000 บาท
วันนี้ (10 สิ งหาคม 2563) นายประวิทย์ เตชชีวพงศ์ เกษตรอาเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยนายประทิ่น วรรณงาม
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชานาญการพิเศษ ได้ติดตามผลการดาเนิ นการถ่ายทอดการใช้เทคนิคการใช้กบั ดักแสงไฟหลอด
แบล็คไลน์ควบคุมหนอนเจาะผลทุเรี ยน และหนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยน สวนของนายบุญชอบ บัวเพ็ชร หมู่ที่ 8 ตาบลนาท่ามใต้
อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่ งปลูกทุเรี ยนในพื้นที่ 7 ไร่ จานวนต้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 80 ต้น ในฤดูการผลิตทุเรี ยน ปี 2562
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 3,500 กิโลกรัม คิดเป็ นร้อยละ 60 ของผลผลิตทั้งหมด เกษตรกรสามารถขายได้กิโลกรัมละ 100 บาท
และผลผลิตร้อยละ 40 ได้รับความเสี ยหายจากหนอนเจาะผลทุเรี ยน และหนอนเจาะผลทุเรี ยน
ความพึงพอใจในวิธีการดั้งกล่าวเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากในฤดูกาลผลิต 2563 ผลผลิตได้รับความเสี ยหายเพียงร้อยละ
0.25 หรื อไม่เกิน 5 ผลเท่านั้น โดยไม่ตอ้ งใช้สารเคมีฉีดพ่นแต่อย่างใด ทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึ้นกว่า 180,000 บาท

จังหวัดสุ รินทร์ ทาลายมันสาปะหลังที่เป็ นโรคใบด่ างมันสาปะหลัง
โครงการป้ องกันและกาจัดโรคใบด่ างมันสาปะหลังกว่า 514 ไร่
นางอภิญญา พรหมมีชยั เกษตรจังหวัดสุ รินทร์ เปิ ดเผยว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตร จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉิ นหรื อจาเป็ น เพื่อดาเนินการโครงการป้ องกันและกาจัด
โรคใบด่างมันสาปะหลัง โดยได้โอนจัดสรรงบประมาณให้สานักงานเกษตรจังหวัดสุ รินทร์ เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการกาจัดมัน
สาปะหลังที่เป็ นโรคใบด่างมันสาปะหลัง และแมลงหวีข่ าวยาสู บ พาหะนาโรค ตามโครงการป้ องกันและกาจัดโรคใบด่างมัน
สาปะหลัง งบประมาณ 1,865,700 บาท ซึ่ งจังหวัดสุ รินทร์ ได้จดั สรรงบประมาณดังกล่าวให้อาเภอพนมดงรัก เพื่อดาเนินการ
จัดจ้างทาลายต้นมันสาปะหลังที่เป็ นโรคใบด่างมันสาปะหลังและแมลงหวีข่ าวยาสู บพาหะนาโรคตามโครงการป้ องกันและ
กาจัดโรคใบด่างมันสาปะหลัง รวมพื้นที่ 863.75 ไร่ งบประมาณ 1,865,700 บาท
ทั้งนี้ อาเภอพนมดงรัก ได้ดาเนินการจัดจ้างทาลายมันสาปะหลังที่เป็ นโรคใบด่างมันสาปะหลัง โดยมีเกษตรกร
เจ้าของแปลงรับจ้างทาลายมันสาปะหลังที่เป็ นโรคใบด่างมันสาปะหลัง จานวน 123 ราย พื้นที่ 514.75 ไร่ ๆ ละ 2,160 บาท
เป็ นเงิน 1,111,860 บาท และมีเกษตรกรเจ้าของแปลงได้ดาเนินการกาจัดมันสาปะหลังที่เป็ นโรคใบด่างมันสาปะหลังโดยไม่
ขอใช้งบประมาณของทางราชการ และไม่เข้าระเบียบการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง จานวน 85 ราย พื้นที่ 349 ไร่
สานักงานเกษตรจังหวัดสุ รินทร์ ได้เบิกจ่ายเงินให้แก่ผรู ้ ับจ้างเป็ นค่าใช้จ่ายในการทาลายมันสาปะหลังที่เป็ นโรคใบ
ด่าง โครงการป้ องกันและกาจัดโรคใบด่างมันสาปะหลัง จานวน 123 ราย พื้นที่ทาลาย 514.75 ไร่ ๆ ละ 2,160 บาท เป็ นเงิน
1,111,860 บาท และส่ งคืนงบประมาณเหลือจ่ายจานวนเงิน 753,840 บาท ให้กรมส่ งเสริ มการเกษตรต่อไป

เตือนเกษตรกร เฝ้าระวังโรคใบด่ างมันสาปะหลัง

นายธวัชชัย สิ ทธิ วรี ะกุล เกษตรจังหวัดลาปาง เปิ ดเผยว่า เกษตรกรผูป้ ลูกมันสาปะหลัง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เริ่ มปลูก
มันสาปะหลังจนถึงอายุ 1 เดือน ควรเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสาปะหลังอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งจากการพบการ
ระบาดของโรคใบด่างมันสาปะหลังในอาเภอแม่พริ ก จังหวัดลาปาง และพบแมลงหวีข่ าวยาสู บในบริ เวณแปลงที่พบการ
ระบาด ขอให้เกษตรกรสารวจแปลงปลูกมันสาปะหลังอย่างสม่าเสมอ หากพบต้นมันสาปะหลังแสดงอาการใบด่างเหลือง ใบ
เสี ยรู ปทรงและมีขนาดเล็กลง ยอดที่แตกใหม่แสดงอาการด่างเหลือง ลาต้นแคระแกรน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตร
อาเภอ หรื อสานักงานเกษตรจังหวัด เพื่อกาหนดแนวทางการควบคุมและดาเนิ นการป้ องกันกาจัดทันที
การแพร่ ระบาด สามารถแพร่ ระบาดได้โดยท่อนพันธุ์ และมีแมลงหวีข่ าวยาสู บเป็ นพาหะนาโรค โดยแมลงหวีข่ าว
ยาสู บมีพืชอาศัยหลายชนิด เช่น กะเพรา โหระพา ผักชีฝรั่ง พืชตระกูลพริ ก มะเขือ มันฝรั่ง และพืชตระกูลแตง ทาให้การแพร่
ระบาดไปได้อย่างกว้างขวาง

ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลอมดวงใจเป็ นหนึ่งเดียว น้ อมราลึกปลูกข้ าวในแปลงนาส่ วนพระองค์

เกษตรจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ร่ วมกับทุกภาคส่ วน น้อมราลึกถึงพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลอมดวงใจเป็ นหนึ่งเดียวหว่านข้าวพันธุ์อยุธยา 1 บนแปลงนา
ส่ วนพระองค์
นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เปิ ดเผยว่า ในวันที่ 14 สิ งหาคมนี้ เกษตรจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา ได้ร่วมกับทุกภาคส่ วน น้อมราลึกถึงพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลอมดวงใจเป็ นหนึ่งเดียวหว่านข้าวพันธุ์อยุธยา 1 บนแปลงนาส่ วนพระองค์ กว่า 7
ไร่ เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระองค์ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดาเนินทุ่งมะขามหย่อง พระราชทานขวัญและ
กาลังใจให้พสกนิกรที่ผา่ นพ้นวิกฤตน้ าท่วมเมื่อปี 2554 และในโอกาสนั้นจังหวัดพระนครศรี อยุธยาได้ขอพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตปลูกข้าวในที่ดินแปลงนาส่ วนพระองค์เป็ นประจาทุกปี อีกทั้งพัฒนาเป็ นแปลงนาสาธิ ตให้กบั เกษตรกร ที่ผา่ น
มา ตั้งแต่ปี 2558 สานักงานเกษตรจังหวัดฯ ได้ดาเนินโครงการพัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนาส่ วนพระองค์มาอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยพันธุ์ขา้ วปทุมธานี 1 ซึ่ งมีนายทวี พันธุ์เสื อ เกษตรกร ตาบลวัดตูม เป็ นผูด้ ูแล และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จะนาทูลเกล้าถวายพันธุ์ขา้ ว เพื่อใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัย ณ บริ เวณทุ่งมะขามหย่อง ตาบลบ้าน
ใหม่ อาเภอพระนครศรี อยุธยา
สาหรับการพัฒนาการผลิตข้าวแปลงนาสาธิ ตในพื้นที่ส่วนพระองค์ มีจุดประสงค์เพื่อเป็ นแปลงนาสาธิ ต แปลงนา
ตัวอย่าง และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในการผลิตข้าวปลอดภัยตามมาตรฐานสิ นค้าเกษตร ตลอดจน กระตุน้ ให้เกษตรกรมีทกั ษะการ
เรี ยนรู ้ ลดต้นทุนการผลิต ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม และสามารถนาไปปรับใช้ในพื้นที่แปลงนาของตนเองได้

เกษตรปั ตตานี จัดกิจกรรมการส่ งมอบต้นพันธุ์พืชผักและสมุนไพรให้แก่เกษตรกร
ภายใต้โครงการ "บ้านพอเพียงเลี้ยงชีวติ สู ้ COVID-19"

วันนี้ 11 สิ งหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่บริ เวณสานักงานเกษตรอาเภอปะนาเระ นายปรี ชา ชนะกิจกาจร รองผูว้ า่
ราชการจังหวัดปั ตตานี เป็ นประธานในพิธีเปิ ดกิจกรรมการส่ งมอบต้นพันธุ์พืชผักและสมุนไพรให้แก่เกษตรกร ภายใต้
โครงการ "บ้านพอเพียงเลี้ยงชีวติ สู ้ COVID-19" โดยมีนายอานวย ฤทธิ ชยั เกษตรจังหวัดปั ตตานี นายวิภาค ภู่เพชร นายอาเภอ
ปะนาเระ หัวหน้าส่ วนราชการ และเกษตรกรชาวอาเภอปะนาเระ เข้าร่ วมกิจกรรม
นายอานวย ฤทธิ ชยั เกษตรจังหวัดปั ตตานี กล่าวว่า จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในประเทศที่
ผ่านมา ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและความเป็ นอยูข่ องประชาชน และจากมาตรการเร่ งด่วนในการควบคุมและยับยั้งการ
แพร่ รระบาดของโรค ส่ งผลให้เกิดปั ญหาการกระจายสิ นค้า และเกิดการขาดแคลนพืชอาหารเพื่อการบริ โภค ดังนั้น เพื่อเป็ น
การบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส COVID-19 รัฐบาลจึงมอบหมายให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ เร่ งดาเนินการป้ องกัน ควบคุม แก้ไขปั ญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้ อไวรัส COVID-19 ให้
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล
กรมส่ งเสริ มการเกษตร จึงได้จดั ทาโครงการ "บ้านพอเพียงเลี้ยงชีวติ สู ้ COVID-19" ขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
เกษตรกร และผูไ้ ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส COVID-19 มีพืชอาหารและพืช
สมุนไพรสาหรับการบริ โภคภายในชุมชน ตลอดจนถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยีการปลูกผักและสมุนไพรให้กบั เกษตรกร
และผูท้ ี่สนใจ โดยได้สนับสนุนต้นพันธุ์พืชผักและสมุนไพรจานวนกว่า 3 หมื่นต้น เพื่อจัดสรรให้แก่เกษตรกรและผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส COVID-19 จานวน 1,935 ครัวเรื อน ในพื้นที่ 12 อาเภอของจังหวัดปั ตตานี
โดยได้บูรณาการขับเคลื่อนโครงการฯ ร่ วมกับศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา ภายหลังจากพิธีส่งมอบ
พันธุ์พืชแล้ว ประธานในพิธีพร้อมด้วยแขกผูม้ ีเกียรติและเกษตรกร ถ่ายภาพร่ วมกัน เยีย่ มชมแปลงสาธิ ตของสานักงานเกษตร
อาเภอปะนาเระ และปลูกผักลงในแปลงสาธิตเพื่อเป็ นปฐมฤกษ์ดว้ ย

เกษตรจังหวัดนครพนม จัดเวิร์ลช็อปเพิม่ เขีย้ วเล็บด้ านข่ าว นาเจ้ าหน้ าทีพ่ บสื่ อมวลชน แลกเปลีย่ นประสบการณ์
สื่ อสารงานส่ งเสริมการเกษตรอย่างสร้ างสรรค์

วันที่ 11 สิ งหาคม 2563 ณ ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ถนนทางหลวง
แผ่นดิน 212(นครพนม-บ้านแพง) เขตเทศบาลเมืองนครพนม นายร่ มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็ นประธานเปิ ด
โครงการสร้างการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารในงานส่ งเสริ มการเกษตร ประจาปี 2563 ภายใต้กิจกรรม “เกษตรนครพนม พบ
สื่ อมวลชน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สื่ อสารงานส่ งเสริ มการเกษตรอย่างสร้างสรรค์” มีเป้ าหมายเพื่อสร้างการรับรู ้ในการ
ปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มการเกษตรในพื้นที่ และเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารในทุกระดับและทุกพื้นที่อย่างทัว่ ถึง ซึ่ งเกิดจากการ
ขับเคลื่อนงานตามนโยบาย และความสาเร็ จของกลุ่มเกษตรกร
โดยเชิ ญสื่ อมวลชนจากสมาคมนักข่าวจังหวัดนครพนม องค์กรเอกชนเพียงแห่งเดียวที่มีสื่อครบทุกแขนง เช่น
โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ วิทยุ และออนไลน์ พร้อมเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ได้แก่ สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศ
ไทย (สวท.นครพนม),ประชาสัมพันธ์จงั หวัดฯ ร่ วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสรรค์สร้างงานสื่ อประชาสัมพันธ์ เพื่อ

ส่ งเสริ มการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งมีเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรฯ ตั้งเป็ นทีมงานสื่ อมวลชนฯในพื้นที่ท้ งั 12
อาเภอ เข้าร่ วมจานวน 30 ราย
นายร่ มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิ ดเผยว่า การสร้างการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารในงานส่ งเสริ มการเกษตรนั้น
เป็ นสิ่ งสาคัญ ที่จะทาให้บุคคลทัว่ ไปได้ทราบถึงการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย และภารกิจในงานส่ งเสริ มการเกษตรในพื้นที่
การแก้ไขปั ญหาภาคการเกษตร รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนจากการทาเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่ การเกษตรสมัยใหม่ ซึ่ งการ
ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ลว้ นแต่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารผ่านสื่ อและช่องทางต่างๆ เป็ นการเปิ ด
โอกาสให้เกษตรกร ประชาชน และสื่ อมวลชนได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารและการขับเคลื่อนงานส่ งเสริ มการเกษตรในพื้นที่
ได้เพิ่มมากขึ้น
สาหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญ ได้แก่ เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร และสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงข้อมูลด้านการเกษตรที่ถูกต้อง รวดเร็ ว และทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งเสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจข้อมูล ข่าวสาร
นโยบาย เป้ าหมายการดาเนิ นงาน และผลการดาเนิ นงานส่ งเสริ มการเกษตร เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน และเพื่อให้
ประชาชนทัว่ ไป เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง และสิ่ งที่สาคัญคือต้องการให้เจ้าหน้าที่
เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั สื่ อมวลชนมืออาชีพโดยตรง ในด้านของการประชาสัมพันธ์งานส่ งเสริ มการเกษตร
เพื่อให้มีการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ด้าน นายอุดร ไพศาล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ เปิ ดเผยเพิ่มเติมว่า สาหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้มี
บุคคลเป้ าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรอาเภอ และสื่ อมวลชนในพื้นที่ เพื่อ
เปิ ดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมแนวคิด องค์ความรู ้ในการประชาสัมพันธ์งานส่ งเสริ มการเกษตร
รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู ้ เทคโนโลยี เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มการเกษตรในพื้นที่ต่อไป
ซึ่ งภายในงานนอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการมอบเสื้ อทีมประชาสัมพันธ์สานักงานเกษตรจังหวัด
นครพนมแล้ว ยังมีการถ่ายทอดความรู ้จากสื่ อมวลชนพร้อมให้เจ้าหน้าที่ได้ฝึกปฏิบตั ิไปด้วย เช่น การเขียนข่าวเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ การผลิตข่าวเพื่อเผยแพร่ ผา่ นสื่ อโซเซี ยลมีเดีย การสื่ อสารและทักษะการพูดที่ดี ในงานส่ งเสริ ม
การเกษตร และเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นาเอาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์และสร้าง
การรับรู ้ข่าวสารการเกษตรให้กบั เกษตรกร และประชาชนทัว่ ไปได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ ว และทันต่อเหตุการณ์

เกษตรปราจีนฯ ลงพืน้ ทีถ่ อดบทเรี ยนปัจจัยแห่ งความสาเร็ จของผู้ผลิตส้ มโอ
อ.ศรีมหาโพธิ พร้ อมเดินหน้ าหา แนวทางพัฒนาร่ วมกัน

วันที่ 11 สิ งหาคม 2563 เจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอาเภอใน
จังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเวทีถอดบทเรี ยน ศพก. ครั้งที่ 2/2563 จัดโดยกลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ
นาโดย นายชัยณรงค์ ทิพย์พรม นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชานาญการ นายพิษณุ โกมล นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตร
ชานาญการ และ นางสาวพรพรรณ นุชโพธิ์ พนั ธุ์ นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรปฏิบตั ิการ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูผ้ ลิตส้มโอ
บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ 8 ตาบลท่าตูม อาเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
โดยได้ร่วมถอดบทเรี ยนด้านประวัติความเป็ นมา แรงจูงใจในการดาเนินงาน ต้นทุนการผลิตส้มโอ ขั้นตอนการ
ดาเนินการผลิต ปฏิทินการผลิตส้มโอ วิธีการปฏิบตั ิ รวมถึงการตลาด ปั ญหาอุปสรรค ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ รวมทั้ง
ประโยชน์จากการดาเนินการกลุ่ม ซึ่ งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูผ้ ลิตส้มโอบ้านโคกไม้แดง มีสมาชิกที่มีความเข้มแข็ง มีองค์ความรู ้
และประสบการณ์ในการทาสวนส้มโอ มีความรักในอาชี พและภูมิใจในสิ่ งที่ทา มีการปฏิบตั ิตามหลัก GAP รวมทั้งมีโอกาสที่
ดีดา้ นสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสม โดยในอนาคตกลุ่มให้ความสนใจในการผลิตส้มโอให้มีมาตรฐานเดียวกัน
สาหรับส่ งออกต่างประเทศในอนาคตต่อไป ซึ่ งมีนกั วิชาการส่ งเสริ มการเกษตร ระดับจังหวัดและระดับอาเภอ และเกษตรกร
กลุ่มฯ เข้าร่ วมสัมมนากว่า 25 ราย

