
 

สรปุข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจาํวนัที8 3 ก.ย. 2563 
  

ส่วนกลาง 
ประเดน็ หวัข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ส่งเสริม
การเกษตร 

1.อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แนะ“วิธียกระดบัการผลิต
ทเุรียนคณุภาพ มุ่งสร้างความมั 8นคงให้เกษตรกร” 

เวบ็ไซต ์local.amarintv.com 
เวบ็ไซต ์www.zolitic.com 
เวบ็ไซต ์thaiquote.org 
เวบ็ไซต ์newtv.co.th 
เวบ็ไซต ์businesstoday.co 
เวบ็ไซต ์voicetv.co.th 
เวบ็ไซต ์brighttv.co.th 
เวบ็ไซต ์siamrath.co.th 
เวบ็ไซต ์smartsme.co.th 
เวบ็ไซต ์cheechongruay. 
smartsme.co.th 

2.เกษตรผสมผสานทางรอดเกษตรกร เสริมสร้างสันตสุิขแห่ง

ชายแดนใต้ 

เวบ็ไซต ์voicetv.co.th 
เวบ็ไซต ์businesstoday.co 
เวบ็ไซต ์brighttv.co.th 
เวบ็ไซต ์thaiquote.org 
เวบ็ไซต ์siamrath.co.th 
เวบ็ไซต ์cheechongruay. 
smartsme.co.th 
เวบ็ไซต ์smartsme.co.th 
เวบ็ไซต ์amarintv.com 
เวบ็ไซต ์newtv.co.th/ 
เวบ็ไซต ์zolitic.com 

พายุ  

“ฮีโกส” 

3.“เฉลมิชัย” ห่วงใยปัญหานํDาท่วมสัEงกรมส่งเสริมการเกษตรเร่ง

สํารวจพืDนทีEเสียหายทัEวประเทศ 

เวบ็ไซต ์thailandplus.tv 
เวบ็ไซต ์siamrath.co.th 
เวบ็ไซต ์today.line.me 

การบริหาร

จัดการเกลือ

ทะเลไทย 

4.กรมส่งเสริมการเกษตร ขบัเคลืEอนการบริหารจัดการเกลือทะเล

ไทย พฒันาศักยภาพและเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการ

เกลือทะเลไทยทัDงระบบในทศิทางเดยีวกนั 

เวบ็ไซต ์thainews.prd.go.th 

5.จังหวดัเพชรบุรี ระดมความคดิเจ้าหน้าทีEผู้รับผดิชอบด้านเกลือ

ทัDง 7 จังหวดั ร่วม สัมมนาเชิงปฏิบัตกิารแนวทางการดาํเนินงาน

ขบัเคลืEอนการบริหารจัดการเกลือทะเลไทย 

เวบ็ไซต ์thainews.prd.go.th 



ส่วนภมิูภาค 
ประเดน็ หวัข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ส่งเสริม
การเกษตร 

6.เกษตรจังหวดันครราชสีมา วางเป้าโครงการ 1 ตาํบล 1 กลุ่ม

เกษตรทฤษฎใีหม่ ทาํทนัท ีคาดเพิEมพืDนทีEเกษตรทฤษฎใีหม่อย่าง

น้อย 13,824 ไร่ 

เวบ็ไซต ์thainews.prd.go.th/ 

7.เกษตรจังหวดันครพนม เปิดเวทเีชืEอมโยงดาํเนินงาน

คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ เน้นพฒันาและต่อ

ยอดสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิEม รวมกลุ่มเข้มแขง็ 

เวบ็ไซต ์voice-tv.online 

เวบ็ไซต ์ข่าวความมัEนคงออนไลน์.

com 

8.เกษตรกรในพืDนทีEอาํเภอท่าแพ จังหวดัสตูล ทาํเกษตรผสมผสาน

ตามศาสตร์พระราชา พร้อมทัDงเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชน 

เวบ็ไซต ์youtube.com 

ป้องกนั
กาํจดั
ศตัรพืูช 

9.ข่าวเด่นประเดน็ดงั-อาํนาจเจริญ จัดงานรณรงค์สร้างความ

ตระหนักรู้เพืEอควบคุมและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคใบด่าง

มันสําปะหลงั 

เวบ็ไซต ์
khaodenpradendang.com 

10.สนง.เกษตร จ.ลาํปาง สํารวจเกบ็ข้อมูลศัตรูพืช ระยะนีDหนอน

กระทู้ข้าวโพดลดลง แต่เกษตรกรต้องระวงัหนูทีEคอยกดักนิพืชผล

ทางการเกษตร 

เวบ็ไซต ์region3.prd.go.th 



 
อธิบดกีรมส่งเสริมการเกษตร แนะ“วธีิยกระดบัการผลติทุเรียนคุณภาพ มุ่งสร้างความมัEนคงให้เกษตรกร” 

2 กนัยายน 2563 

 ยกระดบั การผลิตทุเรียนใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐานเป็นที>ตอ้งการของตลาด และเป็นสินคา้ส่งออกสาํคญั

ที>สร้างรายไดใ้หก้บัประเทศ โดยมีตลาดหลกัที>ประเทศจีน 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แนะ“วธีิยกระดบัการผลิตทุเรียนคุณภาพ มุ่งสร้างความมั>นคงให้

เกษตรกร” 30 สิงหาคม 63 ที>หอ้งประชุมโรงแรมตนัหยง อาํเภอเมืองนราธิวาส สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการ

เกษตรที> 5 จงัหวดัสงขลา จดัเวทีสมัมนาเชิงปฏิบติัการการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารป้องกนัผลผลิตดอ้ยคุณภาพ

แก่เกษตรกร ซึ> งกาํหนดจดัขึTนระหวา่งวนัที> 30 สิงหาคม ถึง 2 กนัยายน 2563 ณ จงัหวดันราธิวาส ปัตตานี และ

ยะลา มีเกษตรกรผูผ้ลิตทุเรียนในพืTนที> 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เขา้ร่วมสมัมนา รวมทัTงสิTน 355 คน  

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ไดพ้บปะและใหแ้นวทางการยกระดบั การผลิตทุเรียน

ใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐานเป็นที>ตอ้งการของตลาด วา่ ทุเรียน เป็นราชาแห่งผลไมไ้ทย และเป็นสินคา้ส่งออก

สาํคญัที>สร้างรายไดใ้หก้บัประเทศ โดยมีตลาดหลกัที>ประเทศจีน ซึ> งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชืTอ

ไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ (covid-19) ความตอ้งการทุเรียนของประเทศจีนเพิ>มขึTนสูงมาก ซึ> งแหล่งผลิตทุเรียน



หลกัไม่ไดมี้แต่ภาคตะวนัออก จงัหวดัระยอง จนัทบุรีและตราดเท่านัTน แต่พืTนที> 3 จงัหวดัชายแดนใต ้กน็บัวา่

เป็นแหล่งผลิตทุเรียนคุณภาพชัTนดีของประเทศอีกดว้ ยเนื>องจากมีสภาพแวดลอ้มและอากาศที>เหมาะสม เนืTอ

ทุเรียนมีลกัษณะเด่น คือ แหง้ เหนียว เนียนและนุ่มหอม พนัธ์ุที>ไดรั้บความนิยมปลูก ไดแ้ก่หมอนทอง ซึ> งเป็น

พนัธ์ุหลกัส่งออก และพนัธ์ุทางเลือก เช่น มูซานคิงส์ โอฉี>หรือหนามดาํ พวงมณี เป็นตน้ ดงันัTนการพฒันา

คุณภาพทุเรียน จึงมีความสาํคญัมาก ตอ้งใส่ใจจดัการดูแลตลอดระยะการผลิตไม่วา่จะเป็นเรื>องระบบการใหน้ํT า 

ใหปุ๋้ย เพราะหากจดัการไม่ดีจะทาํใหต้น้ไม่สมบูรณ์ ผลเลก็ไม่ไดข้นาด รสชาติ เนืTอสมัผสั ไม่เป็นที>ตอ้งการของ

ลูกคา้ ดงันัTน นํTาและปุ๋ยถือเป็นเรื>องสาํคญัมาก รวมทัTงการจดัการเรื>องโรคแมลง ตอ้งรู้วธีิการป้องกนักาํจดั บางปี

มีปัญหาเรื>องผลผลิตมีหนอนเจาะเมลด็มาก ซึ> งสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที> 5 จงัหวดัสงขลา 

ร่วมกบัจงัหวดั ไดร้ณรงคส์ร้างการรับรู้มาอยา่งต่อเนื>อง ปีนีT ถือวา่ประสบผลสาํเร็จพบนอ้ยมาก อีกประเดน็คือ

การตดัทุเรียนอ่อน แต่อาจจะไม่ค่อยพบปัญหาในพืTนที>ทางนีT  อยา่งไรกดี็ตอ้งช่วยกนัดูแล เพราะหากลูกคา้ไม่มี

ความเชื>อมั>นในคุณภาพและความปลอดภยัแลว้ กจ็ะส่งผลต่อความมั>นคงของอนาคตทุเรียนไทย  

นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที> 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มูลวา่ การจดั

สมัมนาครัT งนีT มุ่งหวงัเพิ>มพนูความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยใีนการป้องกนัผลผลิตทุเรียนดอ้ยคุณภาพออกสู่

ตลาดแก่เกษตรกร ใหส้ามารถนาํความรู้ที>ไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นพืTนที>ของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

เกิดการแลกเปลี>ยนเรียนรู้ในการพฒันาศกัยภาพการผลิตใหมี้มูลค่าเพิ>ม ทัTงยงัยกระดบัการผลิตสู่มาตรฐานการ

ส่งออก สาํหรับกิจกรรมในการสมัมนาประกอบดว้ย การบรรยายความรู้ เรื>องการผลิตทุเรียนคุณภาพ โดย ดร.

ฉตัรกมล มุ่งพยาบาล นายกสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนไทย และการถ่ายทอดความรู้ เรื>อง “การป้องกนักาํจดัหนอน

เจาะเมลด็ทุเรียนดว้ยวธีิผสมผสาน” จาํนวน 6 ฐานการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 1) วงจรชีวติของหนอนเจาะเมลด็ทุเรียนและ

ลกัษณะการทาํลาย 2) การป้องกนักาํจดัโดยใชก้บัดกัแสงไฟโซล่าเซลล ์3) การป้องกนักาํจดัโดยใชส้ารชีวภณัฑ ์

4) การป้องกนักาํจดัโดยใชค้วนัไฟและสารสกดัสะเดา 5) การป้องกนักาํจดัโดยการใชถุ้งห่อผล และ 6) การ

ป้องกนักาํจดัโดยใชส้ารเคมี ซึ> งไดรั้บความร่วมมือจากวทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ ศูนยส่์งเสริม

เทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช จงัหวดัสงขลา และกลุ่มอารักขาพืชสาํนกังานเกษตรจงัหวดัยะลา และ

สุดทา้ยแบ่งกลุ่มสรุปบทเรียนผลการถ่ายทอดความรู้และการนาํไปปฏิบติัในพืTนที>ต่อไป 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
เกษตรผสมผสานทางรอดเกษตรกร เสริมสร้างสันตสุิขแห่งชายแดนใต้ 

2 กนัยายน 2563 

 เกษตรผสมผสานทางรอดเกษตรกร เสริมสร้างสนัติสุขแห่งชายแดนใต้Tนอ้มนาํแนวทางพระราชทาน 

“เขา้ใจ เขา้ถึง และพฒันา” และศาสตร์ของพระราชา “หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทาง 

เกษตรผสมผสานทางรอดเกษตรกร เสริมสร้างสนัติสุขแห่งชายแดนใต ้

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ พืTนที>จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็น

พืTนที>ที>มีลกัษณะพิเศษดา้นเศรษฐกิจสงัคมวฒันธรรม และสถานการณ์ความไม่สงบในพืTนที> ซึ> งเป็นปัญหา ที>

ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูแ่ละอาชีพของประชาชนในพืTนที> โครงการตาํบลมั>นคง มั>งคั>ง ยั>งยนื ในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้มีเป้าหมายใหป้ระชาชนในพืTนที>มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น มีโอกาสในการศึกษา 



และประกอบอาชีพที>สร้างรายไดเ้พิ>มขึTน โดยไดน้อ้มนาํแนวทางพระราชทาน “เขา้ใจ เขา้ถึง และพฒันา” และ

ศาสตร์ของพระราชา “หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทาง ในการจดัทาํโครงการ มีเป้าหมาย

พฒันาทุกมิติ จึงมีกิจกรรมสนบัสนุนทุกดา้น ทัTงการพฒันาคน ซึ> งครอบคลุมทัTงครอบครัว พอ่ แม่ ลูก คือ การ

พฒันาความรู้และทกัษะของเกษตรกร แม่บา้นเกษตรกร และ ยวุเกษตรกร โดยเฉพาะกิจกรรมเกษตรผสมผสาน 

ซึ> งไดส่้งเสริมความรู้และสนบัสนุนปัจจยัการผลิตใหเ้กษตรกรทัTง 37 อาํเภอ ในพืTนที> 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ไดแ้ก่ จงัหวดัยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อาํเภอของจงัหวดัสงขลา (อาํเภอจะนะ นาทว ีเทพา และอาํเภอสะบา้

ยอ้ย) โดยไดจ้ดัทาํแปลงเรียนรู้ตน้แบบ มาตัTงแต่ ปี 2560 เพื>อสร้างความเขม้แขง็และความมั>นคงในการประกอบ

อาชีพ มีการบูรณาการกบัหน่วยงานในพืTนที> ร่วมแกปั้ญหาและยกระดบัดา้นเศรษฐกิจสงัคมใหป้ระชาชนมีชีวติ

ความเป็นอยูที่>ดีขึTน และสร้างสถาบนัครอบครัวใหอ้ยูดี่ มีสุข และมั>นคง เกิดความสนัติสุขในพืTนที> ดา้นการ

พฒันาสินคา้ มีการผลกัดนัและยกระดบัทัTงพืชเศรษฐกิจและพืชประจาํถิ>น ดา้นการพฒันาพืTนที> ส่งเสริมการทาํ

การเกษตรผสมผสาน สนบัสนุนการดาํเนินชีวติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื>อใหมี้แหล่งอาหารใน

ชุมชน ลดรายจ่ายและเพิ>มรายได ้ซึ> งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในชุมชน เป็นฐานรากของการพฒันาในระดบัภูมิภาค 

และระดบัประเทศต่อไป 

ในปี พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรไดอ้นุมติังบประมาณโครงการตาํบลมั>นคง มั>งคั>ง ยั>งยนื ใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํนวน 17.79 ลา้นบาท เกษตรกรเป้าหมาย จาํนวน 8,170 ราย หวงัใหพี้>นอ้งเกษตรกรที>

เขา้ร่วมโครงการฯ สามารถปรับปรุงพฒันาวธีิการผลิตใหเ้หมาะสมกบัพืTนที> มีฐานะความเป็นอยูที่>มั>นคงและ

ยั>งยนืตลอดไป  

นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที> 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มูลวา่ 

สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที> 5 จงัหวดัสงขลา ร่วมกบัหน่วยงานราชการและเอกชน ในพืTนที>กาํหนด

จดัเวทีแลกเปลี>ยนเรียนรู้เกษตรกรตน้แบบเกษตรผสมผสานโครงการตาํบลมั>นคง มั>งคั>ง ยั>งยนื ในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ในวนัที> 1 กนัยายน 2563 ณ แปลงเกษตรกรตน้แบบ นายวทิยา ตาพว่ง หมู่ที> 8 ตาํบลยะรม อาํเภอเบตง 

จงัหวดัยะลา มีวตัถุประสงคเ์พื>อเชื>อมโยงเครือข่ายเกษตรกรตน้แบบในพืTนที>จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ใหมี้ความรู้

ทกัษะในการทาํการเกษตรแบบผสมผสานที>หลากหลาย สามารถพฒันาปรับปรุงต่อยอดแปลงเรียนรู้ตน้แบบให้

เป็นแหล่งเรียนรู้ และขยายผลไปสู่เกษตรกรทั>วไปในพืTนที>ได ้กิจกรรมประกอบดว้ยการเสวนาของนกัวชิาการ

และเกษตรกรตน้แบบที>ประสบความสาํเร็จในการทาํการเกษตรแบบผสมผสานของแต่ละจงัหวดั การจดั

นิทรรศการผลงานและกิจกรรมเด่นของเกษตรกรตน้แบบ การแสดงสินคา้ผลิตภณัฑเ์ด่นของแต่ละจงัหวดั การ

เยี>ยมชมฐานเรียนรู้ การจดันิทรรศการใหค้วามรู้และบริการทางการเกษตรของศูนยว์จิยัพืชสวนยะลา สถานี

พฒันาที>ดินยะลา ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช จงัหวดัสงขลา ศูนยส่์งเสริม

เทคโนโลยกีารเกษตรดา้นแมลงเศรษฐกิจ จงัหวดัชุมพร การจาํหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑข์องเกษตรกร กลุ่ม



เกษตรกรในพืTนที> บุคคลเป้าหมายประกอบดว้ย เกษตรจงัหวดั เจา้หนา้ที>ส่งเสริมการเกษตรระดบัจงัหวดัและ

อาํเภอในพืTนที>จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เกษตรกรตน้แบบเกษตรผสมผสานและผูเ้กี>ยวขอ้งรวม จาํนวน 200 คน 
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 กรมส่งเสริมการเกษตรรบัลกู “เฉลิมชยั” รมว.เกษตรฯ ห่วงใยเกษตรกรจากพาย ุ“ฮีโกส” 

ทาํหลายพื{นที8ในเขตภาคเหนือได้รบัผลกระทบจากปัญหานํ{าท่วม พร้อมสั 8งการเจ้าหน้าที8สาํนักงาน

เกษตรเร่งสาํรวจความเสียหายและรายงานผลให้ทราบทกุระยะ 

 นายเข้มแขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ จากสถานการณ์นํFาทว่ม

หลายพืFนทีNในเขตภาคเหนือระยะนีF โดยเฉพาะทีN จ.สโุขทยั ซึNงเกดิพนงักั FนนํFาแตกและนํFาทว่มพืFนทีN

การเกษตร ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มคีวามหว่งใยพีNน้องเกษตรกร

จงึมอบหมายใหก้รมสง่เสรมิการเกษตรสั Nงการสาํนกังานเกษตรจงัหวดั และสาํนกังานเกษตรอาํเภอทั Nว

ประเทศ ตดิตามสถานการณ์ในพืFนทีNอยา่งใกลช้ดิ พรอ้มแจง้เตอืนเกษตรกรใหต้ดิตามขา่วสารสภาพอากาศ

จากทางราชการ และเฝ้าระวงัสถานการณ์นํFาโดยเฉพาะพืFนทีNการเกษตรทีNอยูใ่กลก้บัแหลง่นํFาตามธรรมชาต ิ

โดยกาํชบัเจา้หน้าทีNใหเ้รง่สาํรวจขอ้มลูพืFนทีNการเกษตรทีNไดร้บัผลกระทบและเกดิความเสยีหายจากปัญหานํFา



ทว่ม พรอ้มเตรยีมการวางแผนชว่ยเหลอืเกษตรกร แนะนําวธิกีารดแูลรกัษา ฟืFนฟูพชืทีNถกูตอ้งใหก้ลบัเขา้สู่

ภาวะปกตไิดอ้ยา่งทนัทว่งท ี

 สาํหรบัเกษตรกรรายเดมิทีNทาํการเพาะปลกูพชื หากมกีารเปลีNยนแปลงในแต่ละรอบการผลติขอใหม้า

แจง้ปรบัปรงุทะเบยีนเกษตรกรใหเ้ป็นปัจจุบนั หรอืหากเป็นเกษตรกรรายใหมใ่หม้าขึFนทะเบยีนเกษตรกรได้

ทีNสาํนกังานเกษตรอาํเภอ ณ ทีNตั Fงแปลงพรอ้มเอกสารสทิธิ kทีNดนิ ซึNงจะมเีจา้หน้าทีNของกรมสง่เสรมิการเกษตร

ในพืFนทีNใหบ้รกิาร อยา่งไรกต็าม เกษตรกรรายเดมิสามารถปรบัปรงุทะเบยีนเกษตรกรไดด้ว้ยตนเองผา่นทาง

แอปพลเิคชนั Farmbook ทั FงนีF เพืNอทีNเกษตรกรจะไดร้บัความสะดวกในการใชส้ทิธขิอรบัการสนบัสนุน 

ชว่ยเหลอื หรอืรบับรกิารต่าง ๆ จากภาครฐั เชน่ กรณีการขอรบัความชว่ยเหลอืเมืNอประสบภยัพบิตัต่ิาง ๆใน

ดา้นพชื ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั 

 กรณีที8ผูว่้าราชการจงัหวดัประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณี

ฉุกเฉิน ใหส้าํนกังานเกษตรอาํเภอ/สาํนกังานเกษตรจงัหวดั เรง่ดาํเนินการใหค้วามชว่ยเหลอืตามระเบยีบ

กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงนิทดรองราชการเพืNอชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณฉุีกเฉิน พ.ศ. 2562 และ

กรอบระยะเวลาการใหค้วามชว่ยเหลอื (เรง่ดว่น) ทีNกรมสง่เสรมิการเกษตรกาํหนดใหแ้ลว้เสรจ็ ภายใน 15 วนั 

ทั FงนีF การชว่ยเหลอืเกษตรกรผูป้ระสบภยัพบิตัติามระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ มหีลกัเกณฑก์ารใหค้วาม

ชว่ยเหลอื คอื จะตอ้งเป็นเกษตรกรทีNขึFนทะเบยีนเกษตรกรกบักรมสง่เสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ไวก่้อนเกดิภยั และชว่ยเหลอืเกษตรกรตามจาํนวนพืFนทีNทีNไดร้บัความเสยีหายจรงิ ทั Fงนี{ไม่เกิน 30 

ไร่ อตัราการช่วยเหลือด้านพืช แบง่เป็น ข้าว อตัราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อตัราไร่ละ 1,148 บาท พืช

สวนและอื8น ๆ อตัราไร่ละ 1,690 บาท 



 



 



 
กรมส่งเสริมการเกษตร ขบัเคลื8อนการบริหารจดัการเกลือทะเลไทย พฒันาศกัยภาพและเตรียม

ความพร้อมการบริหารจดัการเกลือทะเลไทยทั {งระบบในทิศทางเดียวกนั 
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 กรมสง่เสรมิการเกษตร ขบัเคลืNอนการบรหิารจดัการเกลอืทะเลไทย พฒันาศกัยภาพและเตรยีมความ

พรอ้มการบรหิารจดัการเกลอืทะเลไทยทั Fงระบบในทศิทางเดยีวกนั  

            วนันีF (2 ก.ย.63) เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมไอธารา รสีอรท์ แอนด ์สปา จงัหวดัเพชรบุร ีนาย

ชาตร ีบุญนาค รองอธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร ดา้นพฒันาเกษตรกร เป็นประธานเปิดการสมัมนาเชงิ

ปฏบิตักิาร แนวทางการดาํเนินงานขบัเคลืNอนการบรหิารจดัการเกลอืทะเลไทย รว่มดว้ย นายชาญ

ยทุธ ์ภาณุทตั หวัหน้าสาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการพฒันาเกลอืทะเลไทย นายชาญณรงค ์พวง



สั Fน เกษตรจงัหวดัเพชรบุร ีเจา้หน้าทีNผูป้ฏบิตังิานจากสว่นกลาง สาํนกัสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรระดบั

เขต และระดบัอาํเภอ  

            นายชาตร ีบุญนาค รองอธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร ดา้นพฒันาเกษตรกร กลา่ววา่ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์มอบหมายใหก้รมสง่เสรมิการเกษตรทาํหน้าทีNเลขานุการคณะกรรมการพฒันาเกลอืทะเล

ไทย เพืNอขบัเคลืNอนการบรหิารจดัการเกลอืทะเลไทยมเีอกภาพ และประโยชน์สงูสดุ เป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั การจดัสมัมนาครั FงนีF เพืNอชีFแจงแนวทางในการดาํเนินงาน ใหค้วามรูใ้นการพฒันาศกัยภาพและ

เตรยีมความพรอ้มของเจา้หน้าทีNในการดาํเนินการบรหิารจดัการเกลอืทะเลไทย ตั Fงแต่การขึFนทะเบยีน

เกษตรกร การผลติ การพฒันามาตรฐาน การแลกเปลีNยนเรยีนรูก้ารทาํนาเกลอืทะเล และวางแผนการ

ดาํเนินงานในการขบัเคลืNอนการบรหิารจดัการเกลอืทะเลไทยอยา่งครบวงจร และในปี 2563 กรมสง่เสรมิ

การเกษตร พฒันาประสทิธภิาพการผลติเกลอืทะเลเพืNอขบัเคลืNอนการบรหิารจดัการเกลอืทะเลไทยใน

พืFนทีN 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ เพชรบุร ีสมทุรสาคร สมทุรสงคราม ชลบุร ีจนัทบุร ีฉะเชงิเทรา และปัตตานี โดย

มุง่เน้นสรา้งความเขา้ใจรว่มกนั เพิNมเตมิองคค์วามรูน้วตักรรมในการผลติเกลอืใหม้คีณุภาพมาตรฐาน ลด

ตน้ทุนการผลติ เชืNอมโยงการผลติตั Fงแต่ตน้นํFา การแปรรปู และเชืNอมโยงการตลาด กบัเครอืขา่ยสหกรณ์และ

รา้นธงฟ้า  

            ซึNงคณะกรรมการพฒันาเกลอืทะเลไทย ไดจ้ดัทาํแผนพฒันาเกลอืทะเลไทยปีงบประมาณ 2564-

2568 เพืNอสง่เสรมิและพฒันาเกลอืทะเลไทยอยา่งเป็นระบบ มุง่เน้นการพฒันาคณุภาพ กระบวนการผลติและ

ผลติภณัฑ ์สรา้งมาตรฐานเกลอืทะเลใหเ้ป็นทีNยอมรบั เพิNมชอ่งทางการตลาด พฒันาระบบฐานขอ้มลู

เกษตรกรนาเกลอืทะเล และเพิNมมลูคา่เกลอืทะเล ทั FงนีF ไดม้กีารบรรยายใหค้วามรู ้แนวทางในการยกระดบั

การผลติเกลอืทะเลไทยใหม้ศีกัยภาพ มาตรฐานเกลอืทะเล (มกษ 9055 – 2562) มาตรฐานสนิคา้เกษตรเกลอื

ทะเลธรรมชาต ิ(มกษ 9402-2562) ศกึษาดงูานการผลติและแปรรปูเกลอืทะเล และอภปิรายการขบัเคลืNอน

การบรหิารจดัการเกลอืทะเลไทย 

            เครดติ : นภสวรรณ มลี ิ สวท.เพชรบุร ี



 
จงัหวดัเพชรบรีุ ระดมความคิดเจ้าหน้าที8ผูร้บัผิดชอบด้านเกลือทั {ง 7 จงัหวดั ร่วม สมัมนาเชิง

ปฏิบติัการแนวทางการดาํเนินงานขบัเคลื8อนการบริหารจดัการเกลือทะเลไทย 
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 จงัหวดัเพชรบุร ีระดมความคดิเจา้หน้าทีNผูร้บัผดิชอบดา้นเกลอืทั Fง 7 จงัหวดั รว่ม สมัมนาเชงิ

ปฏบิตักิารแนวทางการดาํเนินงานขบัเคลืNอนการบรหิารจดัการเกลอืทะเลไทย  

            เมืNอเวลา 09.30 น. นายชาตร ีบุญนาค รองอธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร ดา้นพฒันาเกษตรกร นาย

ชาญยทุธ ์ภาณุทตั หวัหน้าสาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการพฒันาเกลอืทะเลไทย นายชาญณรงค ์พวง

สั Fน เกษตรจงัหวดัเพชรบุร ีและเจา้หน้าทีNผูร้บัผดิชอบงานดา้นเกลอืทะเลของกรมสง่เสรมิการเกษตร

ทั Fง 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ เพชรบุร ีสมทุรสาคร สมทุรสงคราม ชลบุร ีจนัทบุร ีฉะเชงิเทรา และปัตตานี รว่มการ



สมัมนาเชงิปฏบิตักิารแนวทางการดาํเนินงานขบัเคลืNอนการบรหิารจดัการเกลอืทะเลไทย ณ โรงแรมไอ

ธารา รสีอรท์ แอนดส์ปา อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุร ี 

            นายชาตร ีบุญนาค รองอธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตรดา้นพฒันาเกษตรกร ไดเ้ปิดเผยวา่ การจดั

สมัมนาในครั FงนีFเพืNอใหเ้จา้หน้าทีNทั Fง 7 จงัหวดั ไดแ้ลกเปลีNยนเรยีนรู ้ระดมความคดิวางแผนการพฒันา

ศกัยภาพเกลอืทะเลไทยใหด้ยีิNงขึFน ทั Fงดา้นการผลติทีNมคีณุภาพไดม้าตรฐาน ดา้นการตลาด และการ

สง่ออก เพืNอใหก้ารดาํเนินงานขบัเคลืNอนการบรหิารจดัการเกลอืทะเลไทยเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

            ต่อจากนั Fน รองอธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตรดา้นพฒันาเกษตรกร ไดก้ลา่วเชญิชวนพีNน้องเกษตรกร

ใหไ้ปขึFนทะเบยีนเกษตรกรผูท้าํนาเกลอื เพืNอเป็นขอ้มลูในการวางแผนพฒันา และแกไ้ขปัญหาเกลอืทะเลไทย

อยา่งครบวงจร และฝากถงึเกษตรกรใหท้าํนาเกลอืโดยเน้นทีNคณุภาพมมีาตรฐาน หรอืถา้เกษตรกรทา่นใดทีN

ประสบปัญหากส็ามารถเขา้มาปรกึษาไดท้ีNกรมสง่เสรมิการเกษตรทีNสาํนกังานเกษตรอาํเภอไดทุ้กทีN 

 



 
เกษตรจงัหวดันครราชสีมา วางเป้าโครงการ 1 ตาํบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ทาํทนัที คาดเพิ8ม

พื{นที8เกษตรทฤษฎีใหม่อย่างน้อย 13,824 ไร่ 

1 กนัยายน 2563 

 ทีNหอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรจงัหวดันครราชสมีา นายกงัสดาล สวสัดิ kชยั เกษตรจงัหวดั

นครราชสมีา เป็นประธานการประชมุเกษตรอาํเภอประจาํเดอืน ครั FงทีN 7/2563 โดยมหีวัหน้ากลุม่ หวัหน้า

ฝ่าย เกษตรอาํเภอ รว่มประชมุ โดยในการประชมุวนันีFเพืNอชีFแจงขอ้ราชการจากการประชมุหวัหน้าสว่น

ราชการ ขอ้ราชการจากเกษตรจงัหวดั เรืNองเพืNอทราบจากกลุม่/ฝ่าย เพืNอปฏบิตังิาน/โครงการใหเ้สรจ็ตาม

เป้าหมาย นอกจากนีFเกษตรจงัหวดันครราชสมีา ขอใหเ้กษตรอาํเภอประชาสมัพนัธโ์ครงการ 1 ตาํบล 1 กลุม่

เกษตรทฤษฎใีหม ่โดยใหด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกรอบและวธิกีารดาํเนินการดาํเนินการของโครงการ โดย

คาดวา่หากดาํเนินการขบัเคลืNอนโครงการดงักลา่ว จะเพิNมพืFนทีNเกษตรกรรมยั Nงยนืในรปูแบบทฤษฎใีหมอ่ยา่ง



น้อย 13,824 ไร ่เกษตรกรไดร้บัการพฒันาใหม้คีงามมั Nนคงในอาชพีทาํเกษตรกรรมยั Nงยนื มแีปลงตน้แบบ

เพืNอเรยีนรู ้4,608 คน 



 
เกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเวทีเชื8อมโยงดาํเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ 

เน้นพฒันาและต่อยอดสินค้าเกษตรสร้างมลูค่าเพิ8ม รวมกลุ่มเข้มแขง็ 

1 กนัยายน 2563 

 วนัทีN 1 กนัยายน 2563 ทีNศนูยส์ารสนเทศยางพารานครพนม สาํนกังานเกษตรจงัหวดันครพนม 

อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม นายวินัย คงยืน หวัหน้ากลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต เป็น

ประธานการประชมุเชืNอมโยงการดาํเนินงานคระกรรมการเครอืขา่ย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดบัจงัหวดั ครั FงทีN 

4/2563 ภายใตโ้ครงการระบบสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพืNอใหเ้กดิ

การเชืNอมโยงการดาํเนินงานของคณะกรรมการแปลงใหญ่ คณะกรรมการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิNมประสทิธภิาพ

การผลติสนิคา้เกษตร ในการรบัทราบถงึปัญหาและอุปสรรคในการขบัเคลืNอนงานในพืFนทีN รวมถงึการกาํหนด

ทศิทางการดาํเนินงานใหส้อดคลองกบันโยบายของรฐับาล ซึNงในปีงบประมาณ 2563 มกีาํหนดดาํเนินการ

จาํนวน 4 ครั Fง โดยมบุีคคลเป้าหมายคอื ประธาน ศพก. ประธานแปลงใหญ่ และเจา้เจา้หน้าทีNผูด้แูลแปลง

ใหญ่ในพืFนทีNแต่ละอาํเภอ รวม 36 ราย เขา้รว่มการประชมุเชืNอมโยงในครั FงนีF 

 นายวินัย คงยืน หวัหน้ากลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต เปิดเผยวา่ สาํหรบัวตัถุประสงคใ์น

การจดัประชมุเชืNอมโยงการทาํงานในครั FงนีF เพืNอรว่มกนับรูณาการการขบัเคลืNอนงานในพืFนทีNใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพรวมถงึการสรา้งการรบัรูง้านตามนโยบายของรฐับาลในการแกไ้ขปัญหาภาคการเกษตร โดย

เน้นใหเ้กดิการรวมกลุม่กนัผลติ และลดตน้ทุนในการผลติ ทาํใหผ้ลผลติมคีณุภาพและมคีวามปลอดภยัเป็นทีN

ยอมรบัของผูบ้รโิภค โดยใชห้ลกั “การตลาดนําการผลติ” ซึNงจะตอ้งมกีารวางแผนการผลติทีNชดัเจนและ

พฒันาผลผลติใหม้คีณุภาพเป็นทีNตอ้งการของตลาดรว่มกนั สาํหรบัการตลาดทีNประสบความสาํเรจ็ ทั Fงศนูย์



เรยีนรูก้ารเพิNมประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร และการสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แต่ละอาํเภอ

จะตอ้งมกีารจดัทาํแผนรว่มกนัถงึทศิทางการดาํเนินงานทีNชดัเจน และการจดัทาํแผนการผลติทั Fงรายบุคคล

และรายแปลง เพืNอใหข้อ้มลูเป็นระบบ สามารถใชป้ระโยชน์ไดง้า่ยในการพฒันาภาคการเกษตรในพืFนทีN ทั FงนีF

การขบัเคลืNอนงานโครงการสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิNมประสทิธภิาพการผลติ

สนิคา้เกษตร ทีNผา่นมานบัวา่ประสบความสาํเรจ็ในการพฒันาใหม้กีารสรา้งเครอืขา่ยและรวมกลุม่กนัอยา่ง

เขม้แขง็ ซึNงตอ้งเรง่ผลกัดนัและดาํเนินการขบัเคลืNอนการพฒันาและยกระดบัสนิคา้เกษตรใหม้คีณุภาพและ

เป็นความตอ้งการของตลาด สรา้งรายไดอ้ยา่งยั Nงยนื โดยพฒันาสนิคา้เดน่ใหม้คีณุภาพเป็นทีNยอมรบัขอ

ผูบ้รโิภคมากยิNงขึFน 



 
เกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเวทีเชื8อมโยงดาํเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ 

เน้นพฒันาและต่อยอดสินค้าเกษตรสร้างมลูค่าเพิ8ม รวมกลุ่มเข้มแขง็ 

2 กนัยายน 2563 

 เกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเวทเีชืNอมโยงดาํเนินงานคณะกรรมการเครอืขา่ย ศพก. และแปลงใหญ่ 

เน้นพฒันาและต่อยอดสนิคา้เกษตรสรา้งมลูคา่เพิNม รวมกลุม่เขม้แขง็ 

วนัทีN 1 กนัยายน 2563 ทีNศนูยส์ารสนเทศยางพารานครพนม สาํนกังานเกษตรจงัหวดันครพนม 

อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม นายวนิยั คงยนื หวัหน้ากลุม่สง่เสรมิและพฒันาการผลติ เป็น

ประธานการประชมุเชืNอมโยงการดาํเนินงานคระกรรมการเครอืขา่ย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดบัจงัหวดั ครั FงทีN 

4/2563 ภายใตโ้ครงการระบบสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพืNอใหเ้กดิ

การเชืNอมโยงการดาํเนินงานของคณะกรรมการแปลงใหญ่ คณะกรรมการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิNมประสทิธภิาพ



การผลติสนิคา้เกษตร ในการรบัทราบถงึปัญหาและอุปสรรคในการขบัเคลืNอนงานในพืFนทีN รวมถงึการกาํหนด

ทศิทางการดาํเนินงานใหส้อดคลองกบันโยบายของรฐับาล ซึNงในปีงบประมาณ 2563 มกีาํหนดดาํเนินการ

จาํนวน 4 ครั Fง โดยมบุีคคลเป้าหมายคอื ประธาน ศพก. ประธานแปลงใหญ่ และเจา้เจา้หน้าทีNผูด้แูลแปลง

ใหญ่ในพืFนทีNแต่ละอาํเภอ รวม 36 ราย เขา้รว่มการประชมุเชืNอมโยงในครั FงนีF 

 นายวนิยั คงยนื หวัหน้ากลุม่สง่เสรมิและพฒันาการผลติ เปิดเผยวา่ สาํหรบัวตัถุประสงคใ์นการจดั

ประชมุเชืNอมโยงการทาํงานในครั FงนีF เพืNอรว่มกนับรูณาการการขบัเคลืNอนงานในพืFนทีNใหเ้กดิประสทิธภิาพ

รวมถงึการสรา้งการรบัรูง้านตามนโยบายของรฐับาลในการแกไ้ขปัญหาภาคการเกษตร โดยเน้นใหเ้กดิการ

รวมกลุม่กนัผลติ และลดตน้ทุนในการผลติ ทาํใหผ้ลผลติมคีณุภาพและมคีวามปลอดภยัเป็นทีNยอมรบัของ

ผูบ้รโิภค โดยใชห้ลกั การตลาดนําการผลติ ซึNงจะตอ้งมกีารวางแผนการผลติทีNชดัเจนและพฒันาผลผลติใหม้ี

คณุภาพเป็นทีNตอ้งการของตลาดรว่มกนั สาํหรบัการตลาดทีNประสบความสาํเรจ็ ทั Fงศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิNม

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร และการสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แต่ละอาํเภอจะตอ้งมกีาร

จดัทาํแผนรว่มกนัถงึทศิทางการดาํเนินงานทีNชดัเจน และการจดัทาํแผนการผลติทั Fงรายบุคคลและรายแปลง 

เพืNอใหข้อ้มลูเป็นระบบ สามารถใชป้ระโยชน์ไดง้า่ยในการพฒันาภาคการเกษตรในพืFนทีN 

 ทั FงนีFการขบัเคลืNอนงานโครงการสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิNม

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร ทีNผา่นมานบัวา่ประสบความสาํเรจ็ในการพฒันาใหม้กีารสรา้งเครอืขา่ย

และรวมกลุม่กนัอยา่งเขม้แขง็ ซึNงตอ้งเรง่ผลกัดนัและดาํเนินการขบัเคลืNอนการพฒันาและยกระดบัสนิคา้

เกษตรใหม้คีณุภาพและเป็นความตอ้งการของตลาด สรา้งรายไดอ้ยา่งยั Nงยนื โดยพฒันาสนิคา้เดน่ใหม้ี

คณุภาพเป็นทีNยอมรบัขอผูบ้รโิภคมากยิNงขึFน 



 
เกษตรกรในพืDนทีEอาํเภอท่าแพ จังหวดัสตูล ทาํเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา พร้อมทัDงเป็นศูนย์

เรียนรู้ในชุมชน 

2 กนัยายน 2563 

https://www.youtube.com/watch?v=YZjUkEzTh_c&feature=youtu.be 



 
ข่าวเด่นประเดน็ดงั-อาํนาจเจริญ จัดงานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เพืEอควบคุมและป้องกนัการแพร่ระบาด

ของโรคใบด่างมนัสําปะหลงั 

2 กนัยายน 2563 

 จงัหวดัอาํนาจเจรญิ จดังานรณรงคส์รา้งความตระหนกัรูเ้พืNอควบคมุและป้องกนัการแพรร่ะบาดของ

โรคใบดา่งมนัสาํปะหลงั 

วนันีF (1 กนัยายน 2563) เวลา 10.00 น. ผูส้ ืNอขา่ว ได ้รว่ม ทาํขา่ว ทีNแปลงมนัสาํปะหลงั หมูท่ีN 5 

ตาํบลเหลา่พรวน อาํเภอเมอืงอาํนาจเจรญิ จงัหวดัอาํนาจเจรญิ นายสธุ ีทองแยม้ ผูว้า่ราชการจงัหวดั

อาํนาจเจรญิ เป็นประธานเปิดงานวนัรณรงคส์รา้งความตระหนกัรูเ้พืNอควบคมุและป้องกนัการแพรร่ะบาดของ

โรคใบดา่งมนัสาํปะหลงั จงัหวดัอาํนาจเจรญิ โดยม ีนายสมเกยีรต ิแกว้รตัน์ นายอาํเภอเมอืงอาํนาจเจรญิ 

หวัหน้าสว่นราชการระดบัจงัหวดั ระดบัอาํเภอ และเจา้หน้าทีNทีNเกีNยวขอ้ง รว่มกจิกรรมในครั FงนีF 

ปัจจบุนัไดม้ ี“ศตัรพูชือุบตัใิหม ่เกดิขึFนใหมใ่นหลายพืFนทีNทั NวโลกและประเทศเพืNอนบา้น ตวัอยา่งโรคทีNสาํคญั

ในขณะนีF ไดแ้ก่ โรคใบดา่งมนัสาํปะหลงั 



 ซึNงเกดิจากเชืFอไวรสัทีNมกีาํเนิดมาจากทวปีแอฟรกิา โดยสามารถระบาดได ้2 ทาง คอื ทอ่นพนัธุแ์ละ

มแีมลงหวีNขาวยาสบูเป็นแมลงพาหะทีNสาํคญั เป็นตวันําเชืFอโรคใหแ้พรก่ระจายอยา่งกวา้งขวาง ประเทศไทย

มพีืFนทีNปลกูมนัสาํปะหลงั ทั Fงหมด 54 จงัหวดั รวม 6,554,110 ไร ่พบพืFนทีNระบาด 25 จงัหวดั จาํนวน 

353,876 ไร ่จงัหวดัอาํนาจเจรญิ จดัอยูใ่น 25 จงัหวดัทีNมรีายงานพืFนทีNการระบาด จากขอ้มลู ณ วนัทีN 31 

สงิหาคม 2563 มรีายงานพืFนทีNระบาด จาํนวน 1,482 ไร ่เกษตรกร จาํนวน 196 ราย ในพืFนทีNอาํเภอจงัหวดั

อาํนาจเจรญิ จงึไดจ้ดังานรณรงคส์รา้งความตระหนกัรูเ้พืNอควบคมุและป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคใบดา่ง

มนัสาํปะหลงั เพืNอสรา้งความตระหนกัรู ้และยบัยั Fงการแพรร่ะบาดของโรคใบดา่งมนัสาํปะหลงั และวธิกีาร

ทาํลายมนัสาํปะหลงัทีNเป็นโรคตามหลกัวชิาการ กจิกรรมภายในงาน ประกอบดว้ย การเสวนาทางวชิาการ 

การจดันิทรรศการใหค้วามรูแ้ก่เกษตร โอกาสนีF ผูว้า่ราชการจงัหวดัอาํนาจเจรญิ ไดล้งพืFนทีNสาํรวจแปลงมนั

สาํปะหลงัทีNเป็นโรคใบดา่งมนัสาํปะหลงั พรอ้มทั FงสาธติการทาํลายมนัสาํปะหลงัทีNถกูตอ้งตามหลกัวชิการ 

โดยม ีเกษตรกร เขา้รว่มงาน จาํนวน 300 คน 

 ผูส้ ืNอขา่วได ้สอบถาม เกษตรกร ผูเ้ขา้รว่มโครงการ วา่ เป็นโครงการทีN ดมีาก ทางหน่วยงานราชการ 

ได ้ออกมาชว่ยเหลอื พรอ้มไดร้บัความรู ้ในเรืNอง โรค ทีNเกดิขึFน กบั ผลผลติ ทางการเกษตร ของเกษตรกร ทีN 

ทาํให ้ผลผลติทางการเกษตรเสยีหาย ครั FงนีFเป็นจงัหวดัอาํนาจเจรญิ จดังานรณรงคส์รา้งความตระหนกัรูเ้พืNอ

ควบคมุและป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคใบดา่งมนัสาํปะหลงั 

วนันีF (1 กนัยายน 2563) เวลา 10.00 น.ทีNแปลงมนัสาํปะหลงั หมูท่ีN 5 ตาํบลเหลา่พรวน อาํเภอเมอืง

อาํนาจเจรญิ จงัหวดัอาํนาจเจรญิ นายสธุ ีทองแยม้ ผูว้า่ราชการจงัหวดัอาํนาจเจรญิ เป็นประธานเปิดงานวนั

รณรงคส์รา้งความตระหนกัรูเ้พืNอควบคมุและป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคใบดา่งมนัสาํปะหลงั จงัหวดั

อาํนาจเจรญิ โดยม ีนายสมเกยีรต ิแกว้รตัน์ นายอาํเภอเมอืงอาํนาจเจรญิ หวัหน้าสว่นราชการระดบัจงัหวดั 

ระดบัอาํเภอ และเจา้หน้าทีNทีNเกีNยวขอ้ง รว่มกจิกรรมในครั FงนีF 

 ปัจจบุนัไดม้ ี“ศตัรพูชือุบตัใิหม ่เกดิขึFนใหมใ่นหลายพืFนทีNทั NวโลกและประเทศเพืNอนบา้น ตวัอยา่งโรค

ทีNสาํคญัในขณะนีF ไดแ้ก่ โรคใบดา่งมนัสาํปะหลงั ซึNงเกดิจากเชืFอไวรสัทีNมกีาํเนิดมาจากทวปีแอฟรกิา โดย

สามารถระบาดได ้2 ทาง คอื ทอ่นพนัธุแ์ละมแีมลงหวีNขาวยาสบูเป็นแมลงพาหะทีNสาํคญั เป็นตวันําเชืFอโรค

ใหแ้พรก่ระจายอยา่งกวา้งขวาง ประเทศไทยมพีืFนทีNปลกูมนัสาํปะหลงั ทั Fงหมด 54 จงัหวดั รวม 6,554,110 

ไร ่พบพืFนทีNระบาด 25 จงัหวดั จาํนวน 353,876 ไร ่จงัหวดัอาํนาจเจรญิ จดัอยูใ่น 25 จงัหวดัทีNมรีายงาน

พืFนทีNการระบาด จากขอ้มลู ณ วนัทีN 31 สงิหาคม 2563 มรีายงานพืFนทีNระบาด จาํนวน 1,482 ไร ่เกษตรกร 

จาํนวน 196 ราย ในพืFนทีNอาํเภอเมอืงอาํนาจเจรญิ อาํเภอชานุมาน อาํเภอปทุมราชวงศา อาํเภอลอือาํนาจ 

และอาํเภอเสนางคนิคม 

 จงัหวดัอาํนาจเจรญิ จงึไดจ้ดังานรณรงคส์รา้งความตระหนกัรูเ้พืNอควบคมุและป้องกนัการแพรร่ะบาด

ของโรคใบดา่งมนัสาํปะหลงั เพืNอสรา้งความตระหนกัรู ้และยบัยั Fงการแพรร่ะบาดของโรคใบดา่งมนัสาํปะหลงั 

และวธิกีารทาํลายมนัสาํปะหลงัทีNเป็นโรคตามหลกัวชิาการ กจิกรรมภายในงาน ประกอบดว้ย การเสวนาทาง

วชิาการ การจดันิทรรศการใหค้วามรูแ้ก่เกษตร โอกาสนีF ผูว้า่ราชการจงัหวดัอาํนาจเจรญิ ไดล้งพืFนทีNสาํรวจ

แปลงมนัสาํปะหลงัทีNเป็นโรคใบดา่งมนัสาํปะหลงั พรอ้มทั FงสาธติการทาํลายมนัสาํปะหลงัทีNถกูตอ้งตามหลกัวิ

ชการ โดยม ีเกษตรกร เขา้รว่มงาน จาํนวน 300 คน ผูส้ ืNอขา่ว ไดส้อบถาม เกษตรกร ผูม้า รว่ม โครงการ นีF

วา่ ด ีมากๆ หน่วยงานราชการ ไดม้า ชว่ยเหลอื ใหค้วามรู ้โรคทีNเกดิ ใน มนัสาํปะหลงั ในครั FงนีF เป็นอยา่งด ี



 
สนง.เกษตร จ.ลาํปาง สํารวจเกบ็ข้อมูลศัตรูพืช ระยะนีDหนอนกระทู้ข้าวโพดลดลง แต่เกษตรกรต้องระวงัหนูทีE

คอยกดักนิพืชผลทางการเกษตร 

2 กนัยายน 2563 

 ทีNแปลงขา้วโพดเลีFยงสตัว ์นายสมบตั ิ บุตรศร ีบา้นทุง่กลว้ย หมูท่ีN 5 ตาํบลบา้นเอืFอม อาํเภอเมอืง

ลาํปาง จงัหวดัลาํปาง นายชาํนาญ เมอืงลอง นกัวชิาการสง่เสรมิการเกษตรชาํนาญการ กลุม่อารกัขาพชื 

สาํนกังานเกษตรจงัหวดัลาํปาง ดาํเนินการสาํรวจศตัรพูชืทีNพบในแปลงพยากรณ์ เพืNอดขูอ้มลูการระบาด โดย

นําเทคโนโลย ีนวตักรรมทีNจะสามารถชว่ยในการสาํรวจ และจดัเกบ็ขอ้มลูศตัรพูชืไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมา

ใชใ้นแปลง 

โดยในระยะนีFขา้วโพดอยูใ่นระยะทีNกาํลงัสรา้งเมลด็ ซึNงพบการระบาดของหนอนกระทูข้า้วโพดลาย

จุด ลดปรมิาณลงมาก เนืNองจากมกีารกาํจดัโดยวธิผีสมผสาน แต่ในชว่งนีFนอกจากหนอนกระทูข้า้วโพดลาย

จุด ยงัมสีตัวฟั์นแทะเขา้มาทาํลายบางสว่นของขา้วโพด ทางดา้นสาํนกังานเกษตรจงัหวดัลาํปาง จงึได้

แนะนําใหเ้กษตรกรป้องกนั กาํจดัวชัพชืบรเิวณแปลงปลกู และพืFนทีNใกลเ้คยีง รวมถงึใชก้รงดกั หรอืกบัดกั

เพืNอป้องกนัหนู หากสาํรวจแลว้ยงัพบรอ่งรอย รหูนู และประชากรหนู รวมถงึความเสยีหายของขา้วโพดเลีFยง

สตัวย์งัรนุแนง ใหใ้ชว้ธิป้ีองกนักาํจดัแบบผสมผสาน คอื ใชก้รงดกัหรอืกบัดกั และกาวดกัหนู เพืNอป้องกนั

ไมใ่หเ้ขา้มาทาํลายฝักขา้วโพดของเกษตรกรเกดิความเสยีหาย 


