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อธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร แนะ“วิธียกระดับการผลิตทุเรียนคุณภาพ มุ่งสร้ างความมันE คงให้ เกษตรกร”
2 กันยายน 2563
ยกระดับ การผลิตทุเรี ยนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็ นที>ตอ้ งการของตลาด และเป็ นสิ นค้าส่ งออกสําคัญ
ที>สร้างรายได้ให้กบั ประเทศ โดยมีตลาดหลักที>ประเทศจีน
อธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร แนะ“วิธียกระดับการผลิตทุเรี ยนคุณภาพ มุ่งสร้างความมัน> คงให้
เกษตรกร” 30 สิ งหาคม 63 ที>หอ้ งประชุมโรงแรมตันหยง อําเภอเมืองนราธิวาส สํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการ
เกษตรที> 5 จังหวัดสงขลา จัดเวทีสมั มนาเชิงปฏิบตั ิการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันผลผลิตด้อยคุณภาพ
แก่เกษตรกร ซึ>งกําหนดจัดขึTนระหว่างวันที> 30 สิ งหาคม ถึง 2 กันยายน 2563 ณ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และ
ยะลา มีเกษตรกรผูผ้ ลิตทุเรี ยนในพืTนที> 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่ วมสัมมนา รวมทัTงสิT น 355 คน
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร ได้พบปะและให้แนวทางการยกระดับ การผลิตทุเรี ยน
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็ นที>ตอ้ งการของตลาด ว่า ทุเรี ยน เป็ นราชาแห่งผลไม้ไทย และเป็ นสิ นค้าส่ งออก
สําคัญที>สร้างรายได้ให้กบั ประเทศ โดยมีตลาดหลักที>ประเทศจีน ซึ>งในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชืTอ
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (covid-19) ความต้องการทุเรี ยนของประเทศจีนเพิม> ขึTนสู งมาก ซึ>งแหล่งผลิตทุเรี ยน

หลักไม่ได้มีแต่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จันทบุรีและตราดเท่านัTน แต่พTืนที> 3 จังหวัดชายแดนใต้ ก็นบั ว่า
เป็ นแหล่งผลิตทุเรี ยนคุณภาพชัTนดีของประเทศอีกด้ว ยเนื>องจากมีสภาพแวดล้อมและอากาศที>เหมาะสม เนืTอ
ทุเรี ยนมีลกั ษณะเด่น คือ แห้ง เหนียว เนียนและนุ่มหอม พันธุ์ที>ได้รับความนิยมปลูก ได้แก่หมอนทอง ซึ>งเป็ น
พันธุ์หลักส่ งออก และพันธุ์ทางเลือก เช่น มูซานคิงส์ โอฉี> หรื อหนามดํา พวงมณี เป็ นต้น ดังนัTนการพัฒนา
คุณภาพทุเรี ยน จึงมีความสําคัญมาก ต้องใส่ ใจจัดการดูแลตลอดระยะการผลิตไม่วา่ จะเป็ นเรื> องระบบการให้นT าํ
ให้ปุ๋ย เพราะหากจัดการไม่ดีจะทําให้ตน้ ไม่สมบูรณ์ ผลเล็กไม่ได้ขนาด รสชาติ เนืTอสัมผัส ไม่เป็ นที>ตอ้ งการของ
ลูกค้า ดังนัTน นํTาและปุ๋ ยถือเป็ นเรื> องสําคัญมาก รวมทัTงการจัดการเรื> องโรคแมลง ต้องรู ้วธิ ีการป้องกันกําจัด บางปี
มีปัญหาเรื> องผลผลิตมีหนอนเจาะเมล็ดมาก ซึ>งสํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที> 5 จังหวัดสงขลา
ร่ วมกับจังหวัด ได้รณรงค์สร้างการรับรู ้มาอย่างต่อเนื>อง ปี นีTถือว่าประสบผลสําเร็ จพบน้อยมาก อีกประเด็นคือ
การตัดทุเรี ยนอ่อน แต่อาจจะไม่ค่อยพบปัญหาในพืTนที>ทางนีT อย่างไรก็ดีตอ้ งช่วยกันดูแล เพราะหากลูกค้าไม่มี
ความเชื>อมัน> ในคุณภาพและความปลอดภัยแล้ว ก็จะส่ งผลต่อความมัน> คงของอนาคตทุเรี ยนไทย
นายสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที> 5 จังหวัดสงขลา ให้ขอ้ มูลว่า การจัด
สัมมนาครัTงนีTมุ่งหวังเพิ>มพูนความรู ้และทักษะด้านเทคโนโลยีในการป้องกันผลผลิตทุเรี ยนด้อยคุณภาพออกสู่
ตลาดแก่เกษตรกร ให้สามารถนําความรู ้ที>ได้รับไปประยุกต์ใช้ในพืTนที>ของตนเองได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
เกิดการแลกเปลี>ยนเรี ยนรู ้ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตให้มีมูลค่าเพิ>ม ทัTงยังยกระดับการผลิตสู่ มาตรฐานการ
ส่ งออก สําหรับกิจกรรมในการสัมมนาประกอบด้วย การบรรยายความรู ้ เรื> องการผลิตทุเรี ยนคุณภาพ โดย ดร.
ฉัตรกมล มุ่งพยาบาล นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนไทย และการถ่ายทอดความรู ้ เรื> อง “การป้องกันกําจัดหนอน
เจาะเมล็ดทุเรี ยนด้วยวิธีผสมผสาน” จํานวน 6 ฐานการเรี ยนรู ้ ได้แก่ 1) วงจรชีวติ ของหนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยนและ
ลักษณะการทําลาย 2) การป้องกันกําจัดโดยใช้กบั ดักแสงไฟโซล่าเซลล์ 3) การป้องกันกําจัดโดยใช้สารชีวภัณฑ์
4) การป้องกันกําจัดโดยใช้ควันไฟและสารสกัดสะเดา 5) การป้องกันกําจัดโดยการใช้ถุงห่อผล และ 6) การ
ป้องกันกําจัดโดยใช้สารเคมี ซึ>งได้รับความร่ วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ศูนย์ส่งเสริ ม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา และกลุ่มอารักขาพืชสํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา และ
สุ ดท้ายแบ่งกลุ่มสรุ ปบทเรี ยนผลการถ่ายทอดความรู ้และการนําไปปฏิบตั ิในพืTนที>ต่อไป
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เกษตรผสมผสานทางรอดเกษตรกร เสริ มสร้างสันติสุขแห่งชายแดนใต้Tนอ้ มนําแนวทางพระราชทาน
“เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” และศาสตร์ของพระราชา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็ นแนวทาง
เกษตรผสมผสานทางรอดเกษตรกร เสริ มสร้างสันติสุขแห่งชายแดนใต้
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า พืTนที>จงั หวัดชายแดนภาคใต้ เป็ น
พืTนที>ที>มีลกั ษณะพิเศษด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม และสถานการณ์ความไม่สงบในพืTนที> ซึ>งเป็ นปัญหา ที>
ส่ งผลกระทบต่อความเป็ นอยูแ่ ละอาชีพของประชาชนในพืTนที> โครงการตําบลมัน> คง มัง> คัง> ยัง> ยืน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีเป้าหมายให้ประชาชนในพืTนที>มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษา

และประกอบอาชีพที>สร้างรายได้เพิ>มขึTน โดยได้นอ้ มนําแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” และ
ศาสตร์ของพระราชา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็ นแนวทาง ในการจัดทําโครงการ มีเป้าหมาย
พัฒนาทุกมิติ จึงมีกิจกรรมสนับสนุนทุกด้าน ทัTงการพัฒนาคน ซึ>งครอบคลุมทัTงครอบครัว พ่อ แม่ ลูก คือ การ
พัฒนาความรู ้และทักษะของเกษตรกร แม่บา้ นเกษตรกร และ ยุวเกษตรกร โดยเฉพาะกิจกรรมเกษตรผสมผสาน
ซึ>งได้ส่งเสริ มความรู ้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรทัTง 37 อําเภอ ในพืTนที> 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ นาทวี เทพา และอําเภอสะบ้า
ย้อย) โดยได้จดั ทําแปลงเรี ยนรู ้ตน้ แบบ มาตัTงแต่ ปี 2560 เพื>อสร้างความเข้มแข็งและความมัน> คงในการประกอบ
อาชีพ มีการบูรณาการกับหน่วยงานในพืTนที> ร่ วมแก้ปัญหาและยกระดับด้านเศรษฐกิจสังคมให้ประชาชนมีชีวติ
ความเป็ นอยูท่ ี>ดีขT ึน และสร้างสถาบันครอบครัวให้อยูด่ ี มีสุข และมัน> คง เกิดความสันติสุขในพืTนที> ด้านการ
พัฒนาสิ นค้า มีการผลักดันและยกระดับทัTงพืชเศรษฐกิจและพืชประจําถิ>น ด้านการพัฒนาพืTนที> ส่ งเสริ มการทํา
การเกษตรผสมผสาน สนับสนุนการดําเนินชีวติ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื>อให้มีแหล่งอาหารใน
ชุมชน ลดรายจ่ายและเพิ>มรายได้ ซึ>งจะส่ งผลต่อเศรษฐกิจในชุมชน เป็ นฐานรากของการพัฒนาในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศต่อไป
ในปี พ.ศ. 2563 กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้อนุมตั ิงบประมาณโครงการตําบลมัน> คง มัง> คัง> ยัง> ยืน ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 17.79 ล้านบาท เกษตรกรเป้าหมาย จํานวน 8,170 ราย หวังให้พี>นอ้ งเกษตรกรที>
เข้าร่ วมโครงการฯ สามารถปรับปรุ งพัฒนาวิธีการผลิตให้เหมาะสมกับพืTนที> มีฐานะความเป็ นอยูท่ ี>มนั> คงและ
ยัง> ยืนตลอดไป
นายสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที> 5 จังหวัดสงขลา ให้ขอ้ มูลว่า
สํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที> 5 จังหวัดสงขลา ร่ วมกับหน่วยงานราชการและเอกชน ในพืTนที>กาํ หนด
จัดเวทีแลกเปลี>ยนเรี ยนรู ้เกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสานโครงการตําบลมัน> คง มัง> คัง> ยัง> ยืน ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ในวันที> 1 กันยายน 2563 ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ นายวิทยา ตาพ่วง หมู่ที> 8 ตําบลยะรม อําเภอเบตง
จังหวัดยะลา มีวตั ถุประสงค์เพื>อเชื>อมโยงเครื อข่ายเกษตรกรต้นแบบในพืTนที>จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความรู ้
ทักษะในการทําการเกษตรแบบผสมผสานที>หลากหลาย สามารถพัฒนาปรับปรุ งต่อยอดแปลงเรี ยนรู ้ตน้ แบบให้
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ และขยายผลไปสู่ เกษตรกรทัว> ไปในพืTนที>ได้ กิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาของนักวิชาการ
และเกษตรกรต้นแบบที>ประสบความสําเร็ จในการทําการเกษตรแบบผสมผสานของแต่ละจังหวัด การจัด
นิทรรศการผลงานและกิจกรรมเด่นของเกษตรกรต้นแบบ การแสดงสิ นค้าผลิตภัณฑ์เด่นของแต่ละจังหวัด การ
เยีย> มชมฐานเรี ยนรู ้ การจัดนิทรรศการให้ความรู ้และบริ การทางการเกษตรของศูนย์วจิ ยั พืชสวนยะลา สถานี
พัฒนาที>ดินยะลา ศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ศูนย์ส่งเสริ ม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร การจําหน่ายสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร กลุ่ม

เกษตรกรในพืTนที> บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที>ส่งเสริ มการเกษตรระดับจังหวัดและ
อําเภอในพืTนที>จงั หวัดชายแดนภาคใต้ เกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสานและผูเ้ กี>ยวข้องรวม จํานวน 200 คน

“เฉลิมชัย” ห่ วงใยปัญหานําD ท่ วมสัE งกรมส่ งเสริมการเกษตรเร่ งสํ ารวจพืนD ทีเE สี ยหายทัวE ประเทศ
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กรมส่งเสริ มการเกษตรรับลูก “เฉลิ มชัย” รมว.เกษตรฯ ห่วงใยเกษตรกรจากพายุ “ฮีโกส”
ทําหลายพืน{ ที8ในเขตภาคเหนื อได้รบั ผลกระทบจากปัญหานํ{าท่วม พร้อมสังการเจ้
8
าหน้ าที8สาํ นักงาน
เกษตรเร่งสํารวจความเสียหายและรายงานผลให้ทราบทุกระยะ
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิ บดีกรมส่งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า จากสถานการณ์นFําท่วม
หลายพืนF ทีใN นเขตภาคเหนือระยะนีF โดยเฉพาะทีN จ.สุโขทัย ซึงN เกิดพนังกันF นํFาแตกและนํFาท่วมพืนF ทีN
การเกษตร ดร.เฉลิมชัย ศรีออ่ น รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพีนN ้องเกษตรกร
จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรสังการสํ
N
านักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอทัวN
ประเทศ ติดตามสถานการณ์ในพืนF ทีอN ย่างใกล้ชดิ พร้อมแจ้งเตือนเกษตรกรให้ตดิ ตามข่าวสารสภาพอากาศ
จากทางราชการ และเฝ้ าระวังสถานการณ์นFําโดยเฉพาะพืนF ทีกN ารเกษตรทีอN ยูใ่ กล้กบั แหล่งนํFาตามธรรมชาติ
โดยกําชับเจ้าหน้าทีใN ห้เร่งสํารวจข้อมูลพืนF ทีกN ารเกษตรทีไN ด้รบั ผลกระทบและเกิดความเสียหายจากปั ญหานํFา

ท่วม พร้อมเตรียมการวางแผนช่วยเหลือเกษตรกร แนะนําวิธกี ารดูแลรักษา ฟืF นฟูพชื ทีถN กู ต้องให้กลับเข้าสู่
ภาวะปกติได้อย่างทันท่วงที
สําหรับเกษตรกรรายเดิมทีทN าํ การเพาะปลูกพืช หากมีการเปลียN นแปลงในแต่ละรอบการผลิตขอให้มา
แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็ นปั จจุบนั หรือหากเป็ นเกษตรกรรายใหม่ให้มาขึนF ทะเบียนเกษตรกรได้
ทีสN าํ นักงานเกษตรอําเภอ ณ ทีตN งั F แปลงพร้อมเอกสารสิทธิ kทีดN นิ ซึงN จะมีเจ้าหน้าทีขN องกรมส่งเสริมการเกษตร
ในพืนF ทีใN ห้บริการ อย่างไรก็ตาม เกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ดว้ ยตนเองผ่านทาง
แอปพลิเคชัน Farmbook ทังF นีF เพือN ทีเN กษตรกรจะได้รบั ความสะดวกในการใช้สทิ ธิขอรับการสนับสนุน
ช่วยเหลือ หรือรับบริการต่าง ๆ จากภาครัฐ เช่น กรณีการขอรับความช่วยเหลือเมือN ประสบภัยพิบตั ติ ่าง ๆใน
ด้านพืช ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
กรณี ที8ผวู้ ่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิ บตั ิ กรณี
ฉุกเฉิ น ให้สาํ นักงานเกษตรอําเภอ/สํานักงานเกษตรจังหวัด เร่งดําเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือN ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และ
กรอบระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ (เร่งด่วน) ทีกN รมส่งเสริมการเกษตรกําหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน
ทังF นีF การช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัยพิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงการคลังฯ มีหลักเกณฑ์การให้ความ
ช่วยเหลือ คือ จะต้องเป็ นเกษตรกรทีขN นFึ ทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ไว้ก่อนเกิดภัย และช่วยเหลือเกษตรกรตามจํานวนพืนF ทีทN ไNี ด้รบั ความเสียหายจริง ทังF นี{ ไม่เกิ น 30
ไร่ อัตราการช่วยเหลือด้านพืช แบ่งเป็ น ข้าว อัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อัตราไร่ละ 1,148 บาท พืช
สวนและอื8น ๆ อัตราไร่ละ 1,690 บาท

กรมส่งเสริ มการเกษตร ขับเคลื8อนการบริ หารจัดการเกลือทะเลไทย พัฒนาศักยภาพและเตรียม
ความพร้อมการบริ หารจัดการเกลือทะเลไทยทัง{ ระบบในทิ ศทางเดียวกัน
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กรมส่งเสริมการเกษตร ขับเคลือN นการบริหารจัดการเกลือทะเลไทย พัฒนาศักยภาพและเตรียมความ
พร้อมการบริหารจัดการเกลือทะเลไทยทังF ระบบในทิศทางเดียวกัน
วันนีF (2 ก.ย.63) เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี นาย
ชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร เป็ นประธานเปิ ดการสัมมนาเชิง
ปฏิบตั กิ าร แนวทางการดําเนินงานขับเคลือN นการบริหารจัดการเกลือทะเลไทย ร่วมด้วย นายชาญ
ยุทธ์ ภาณุทตั หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย นายชาญณรงค์ พวง

สันF เกษตรจังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าทีผN ปู้ ฏิบตั งิ านจากส่วนกลาง สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรระดับ
เขต และระดับอําเภอ
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร กล่าวว่า กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรทําหน้าทีเN ลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเล
ไทย เพือN ขับเคลือN นการบริหารจัดการเกลือทะเลไทยมีเอกภาพ และประโยชน์สงู สุด เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน การจัดสัมมนาครังF นีF เพือN ชีแF จงแนวทางในการดําเนินงาน ให้ความรูใ้ นการพัฒนาศักยภาพและ
เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าทีใN นการดําเนินการบริหารจัดการเกลือทะเลไทย ตังF แต่การขึนF ทะเบียน
เกษตรกร การผลิต การพัฒนามาตรฐาน การแลกเปลียN นเรียนรูก้ ารทํานาเกลือทะเล และวางแผนการ
ดําเนินงานในการขับเคลือN นการบริหารจัดการเกลือทะเลไทยอย่างครบวงจร และในปี 2563 กรมส่งเสริม
การเกษตร พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเกลือทะเลเพือN ขับเคลือN นการบริหารจัดการเกลือทะเลไทยใน
พืนF ทีN 7 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และปั ตตานี โดย
มุง่ เน้นสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพิมN เติมองค์ความรูน้ วัตกรรมในการผลิตเกลือให้มคี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน ลด
ต้นทุนการผลิต เชือN มโยงการผลิตตังF แต่ตน้ นํFา การแปรรูป และเชือN มโยงการตลาด กับเครือข่ายสหกรณ์และ
ร้านธงฟ้ า
ซึงN คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ได้จดั ทําแผนพัฒนาเกลือทะเลไทยปี งบประมาณ 25642568 เพือN ส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทยอย่างเป็ นระบบ มุง่ เน้นการพัฒนาคุณภาพ กระบวนการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ สร้างมาตรฐานเกลือทะเลให้เป็ นทียN อมรับ เพิมN ช่องทางการตลาด พัฒนาระบบฐานข้อมูล
เกษตรกรนาเกลือทะเล และเพิมN มูลค่าเกลือทะเล ทังF นีF ได้มกี ารบรรยายให้ความรู้ แนวทางในการยกระดับ
การผลิตเกลือทะเลไทยให้มศี กั ยภาพ มาตรฐานเกลือทะเล (มกษ 9055 – 2562) มาตรฐานสินค้าเกษตรเกลือ
ทะเลธรรมชาติ (มกษ 9402-2562) ศึกษาดูงานการผลิตและแปรรูปเกลือทะเล และอภิปรายการขับเคลือN น
การบริหารจัดการเกลือทะเลไทย
เครดิต : นภสวรรณ มีลิ สวท.เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี ระดมความคิ ดเจ้าหน้ าที8ผรู้ บั ผิดชอบด้านเกลือทัง{ 7 จังหวัด ร่วม สัมมนาเชิ ง
ปฏิ บตั ิ การแนวทางการดําเนิ นงานขับเคลื8อนการบริ หารจัดการเกลือทะเลไทย
2 กันยายน 2563
จังหวัดเพชรบุรี ระดมความคิดเจ้าหน้าทีผN รู้ บั ผิดชอบด้านเกลือทังF 7 จังหวัด ร่วม สัมมนาเชิง
ปฏิบตั กิ ารแนวทางการดําเนินงานขับเคลือN นการบริหารจัดการเกลือทะเลไทย
เมือN เวลา 09.30 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร นาย
ชาญยุทธ์ ภาณุทตั หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย นายชาญณรงค์ พวง
สันF เกษตรจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าทีผN รู้ บั ผิดชอบงานด้านเกลือทะเลของกรมส่งเสริมการเกษตร
ทังF 7 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และปั ตตานี ร่วมการ

สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารแนวทางการดําเนินงานขับเคลือN นการบริหารจัดการเกลือทะเลไทย ณ โรงแรมไอ
ธารา รีสอร์ท แอนด์สปา อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรด้านพัฒนาเกษตรกร ได้เปิ ดเผยว่า การจัด
สัมมนาในครังF นีFเพือN ให้เจ้าหน้าทีทN งั F 7 จังหวัด ได้แลกเปลียN นเรียนรู้ ระดมความคิดวางแผนการพัฒนา
ศักยภาพเกลือทะเลไทยให้ดยี งิN ขึนF ทังF ด้านการผลิตทีมN คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน ด้านการตลาด และการ
ส่งออก เพือN ให้การดําเนินงานขับเคลือN นการบริหารจัดการเกลือทะเลไทยเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ต่อจากนันF รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรด้านพัฒนาเกษตรกร ได้กล่าวเชิญชวนพีนN ้องเกษตรกร
ให้ไปขึนF ทะเบียนเกษตรกรผูท้ าํ นาเกลือ เพือN เป็ นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา และแก้ไขปั ญหาเกลือทะเลไทย
อย่างครบวงจร และฝากถึงเกษตรกรให้ทาํ นาเกลือโดยเน้นทีคN ณ
ุ ภาพมีมาตรฐาน หรือถ้าเกษตรกรท่านใดทีN
ประสบปั ญหาก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้ทกNี รมส่งเสริมการเกษตรทีสN าํ นักงานเกษตรอําเภอได้ทกุ ทีN

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วางเป้ าโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ทําทันที คาดเพิ8 ม
พืน{ ที8เกษตรทฤษฎีใหม่อย่างน้ อย 13,824 ไร่
1 กันยายน 2563
ทีหN อ้ งประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา นายกังสดาล สวัสดิชัk ย เกษตรจังหวัด
นครราชสีมา เป็ นประธานการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน ครังF ทีN 7/2563 โดยมีหวั หน้ากลุม่ หัวหน้า
ฝ่ าย เกษตรอําเภอ ร่วมประชุม โดยในการประชุมวันนีFเพือN ชีแF จงข้อราชการจากการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ ข้อราชการจากเกษตรจังหวัด เรือN งเพือN ทราบจากกลุม่ /ฝ่ าย เพือN ปฏิบตั งิ าน/โครงการให้เสร็จตาม
เป้ าหมาย นอกจากนีFเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ขอให้เกษตรอําเภอประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ตําบล 1 กลุม่
เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยให้ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามกรอบและวิธกี ารดําเนินการดําเนินการของโครงการ โดย
คาดว่าหากดําเนินการขับเคลือN นโครงการดังกล่าว จะเพิมN พืนF ทีเN กษตรกรรมยังยื
N นในรูปแบบทฤษฎีใหม่อย่าง

น้อย 13,824 ไร่ เกษตรกรได้รบั การพัฒนาให้มคี งามมันคงในอาชี
N
พทําเกษตรกรรมยังยื
N น มีแปลงต้นแบบ
เพือN เรียนรู้ 4,608 คน

เกษตรจังหวัดนครพนม เปิ ดเวทีเชื8อมโยงดําเนิ นงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่
เน้ นพัฒนาและต่อยอดสิ นค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ8 ม รวมกลุ่มเข้มแข็ง
1 กันยายน 2563
วันทีN 1 กันยายน 2563 ทีศN นู ย์สารสนเทศยางพารานครพนม สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวิ นัย คงยืน หัวหน้ ากลุ่มส่งเสริ มและพัฒนาการผลิ ต เป็ น
ประธานการประชุมเชือN มโยงการดําเนินงานคระกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครังF ทีN
4/2563 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพือN ให้เกิด
การเชือN มโยงการดําเนินงานของคณะกรรมการแปลงใหญ่ คณะกรรมการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิมN ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ในการรับทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคในการขับเคลือN นงานในพืนF ทีN รวมถึงการกําหนด
ทิศทางการดําเนินงานให้สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ซึงN ในปี งบประมาณ 2563 มีกาํ หนดดําเนินการ
จํานวน 4 ครังF โดยมีบุคคลเป้ าหมายคือ ประธาน ศพก. ประธานแปลงใหญ่ และเจ้าเจ้าหน้าทีผN ดู้ แู ลแปลง
ใหญ่ในพืนF ทีแN ต่ละอําเภอ รวม 36 ราย เข้าร่วมการประชุมเชือN มโยงในครังF นีF
นายวิ นัย คงยืน หัวหน้ ากลุ่มส่งเสริ มและพัฒนาการผลิ ต เปิ ดเผยว่า สําหรับวัตถุประสงค์ใน
การจัดประชุมเชือN มโยงการทํางานในครังF นีF เพือN ร่วมกันบูรณาการการขับเคลือN นงานในพืนF ทีใN ห้เกิด
ประสิทธิภาพรวมถึงการสร้างการรับรูง้ านตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปั ญหาภาคการเกษตร โดย
เน้นให้เกิดการรวมกลุม่ กันผลิต และลดต้นทุนในการผลิต ทําให้ผลผลิตมีคณ
ุ ภาพและมีความปลอดภัยเป็ นทีN
ยอมรับของผูบ้ ริโภค โดยใช้หลัก “การตลาดนําการผลิต” ซึงN จะต้องมีการวางแผนการผลิตทีชN ดั เจนและ
พัฒนาผลผลิตให้มคี ณ
ุ ภาพเป็ นทีตN อ้ งการของตลาดร่วมกัน สําหรับการตลาดทีปN ระสบความสําเร็จ ทังF ศูนย์

เรียนรูก้ ารเพิมN ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แต่ละอําเภอ
จะต้องมีการจัดทําแผนร่วมกันถึงทิศทางการดําเนินงานทีชN ดั เจน และการจัดทําแผนการผลิตทังF รายบุคคล
และรายแปลง เพือN ให้ขอ้ มูลเป็ นระบบ สามารถใช้ประโยชน์ได้งา่ ยในการพัฒนาภาคการเกษตรในพืนF ทีN ทังF นีF
การขับเคลือN นงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรูก้ ารเพิมN ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ทีผN า่ นมานับว่าประสบความสําเร็จในการพัฒนาให้มกี ารสร้างเครือข่ายและรวมกลุม่ กันอย่าง
เข้มแข็ง ซึงN ต้องเร่งผลักดันและดําเนินการขับเคลือN นการพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรให้มคี ณ
ุ ภาพและ
เป็ นความต้องการของตลาด สร้างรายได้อย่างยังยื
N น โดยพัฒนาสินค้าเด่นให้มคี ณ
ุ ภาพเป็ นทียN อมรับขอ
ผูบ้ ริโภคมากยิงN ขึนF

เกษตรจังหวัดนครพนม เปิ ดเวทีเชื8อมโยงดําเนิ นงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่
เน้ นพัฒนาและต่อยอดสิ นค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ8 ม รวมกลุ่มเข้มแข็ง
2 กันยายน 2563
เกษตรจังหวัดนครพนม เปิ ดเวทีเชือN มโยงดําเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่
เน้นพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิมN รวมกลุม่ เข้มแข็ง
วันทีN 1 กันยายน 2563 ทีศN นู ย์สารสนเทศยางพารานครพนม สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวินยั คงยืน หัวหน้ากลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็ น
ประธานการประชุมเชือN มโยงการดําเนินงานคระกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครังF ทีN
4/2563 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพือN ให้เกิด
การเชือN มโยงการดําเนินงานของคณะกรรมการแปลงใหญ่ คณะกรรมการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิมN ประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร ในการรับทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคในการขับเคลือN นงานในพืนF ทีN รวมถึงการกําหนด
ทิศทางการดําเนินงานให้สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ซึงN ในปี งบประมาณ 2563 มีกาํ หนดดําเนินการ
จํานวน 4 ครังF โดยมีบุคคลเป้ าหมายคือ ประธาน ศพก. ประธานแปลงใหญ่ และเจ้าเจ้าหน้าทีผN ดู้ แู ลแปลง
ใหญ่ในพืนF ทีแN ต่ละอําเภอ รวม 36 ราย เข้าร่วมการประชุมเชือN มโยงในครังF นีF
นายวินยั คงยืน หัวหน้ากลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เปิ ดเผยว่า สําหรับวัตถุประสงค์ในการจัด
ประชุมเชือN มโยงการทํางานในครังF นีF เพือN ร่วมกันบูรณาการการขับเคลือN นงานในพืนF ทีใN ห้เกิดประสิทธิภาพ
รวมถึงการสร้างการรับรูง้ านตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปั ญหาภาคการเกษตร โดยเน้นให้เกิดการ
รวมกลุม่ กันผลิต และลดต้นทุนในการผลิต ทําให้ผลผลิตมีคณ
ุ ภาพและมีความปลอดภัยเป็ นทียN อมรับของ
ผูบ้ ริโภค โดยใช้หลัก การตลาดนําการผลิต ซึงN จะต้องมีการวางแผนการผลิตทีชN ดั เจนและพัฒนาผลผลิตให้มี
คุณภาพเป็ นทีตN อ้ งการของตลาดร่วมกัน สําหรับการตลาดทีปN ระสบความสําเร็จ ทังF ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิมN
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แต่ละอําเภอจะต้องมีการ
จัดทําแผนร่วมกันถึงทิศทางการดําเนินงานทีชN ดั เจน และการจัดทําแผนการผลิตทังF รายบุคคลและรายแปลง
เพือN ให้ขอ้ มูลเป็ นระบบ สามารถใช้ประโยชน์ได้งา่ ยในการพัฒนาภาคการเกษตรในพืนF ทีN
ทังF นีFการขับเคลือN นงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรูก้ ารเพิมN
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ทีผN า่ นมานับว่าประสบความสําเร็จในการพัฒนาให้มกี ารสร้างเครือข่าย
และรวมกลุม่ กันอย่างเข้มแข็ง ซึงN ต้องเร่งผลักดันและดําเนินการขับเคลือN นการพัฒนาและยกระดับสินค้า
เกษตรให้มคี ณ
ุ ภาพและเป็ นความต้องการของตลาด สร้างรายได้อย่างยังยื
N น โดยพัฒนาสินค้าเด่นให้มี
คุณภาพเป็ นทียN อมรับขอผูบ้ ริโภคมากยิงN ขึนF

เกษตรกรในพืนD ทีอE าํ เภอท่ าแพ จังหวัดสตูล ทําเกษตรผสมผสานตามศาสตร์ พระราชา พร้ อมทัDงเป็ นศูนย์
เรียนรู้ ในชุมชน
2 กันยายน 2563
https://www.youtube.com/watch?v=YZjUkEzTh_c&feature=youtu.be

ข่ าวเด่ นประเด็นดัง-อํานาจเจริญ จัดงานรณรงค์ สร้ างความตระหนักรู้ เพืEอควบคุมและป้ องกันการแพร่ ระบาด
ของโรคใบด่ างมันสํ าปะหลัง
2 กันยายน 2563
จังหวัดอํานาจเจริญ จัดงานรณรงค์สร้างความตระหนักรูเ้ พือN ควบคุมและป้ องกันการแพร่ระบาดของ
โรคใบด่างมันสําปะหลัง
วันนีF (1 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. ผูส้ อNื ข่าว ได้ ร่วม ทําข่าว ทีแN ปลงมันสําปะหลัง หมูท่ Nี 5
ตําบลเหล่าพรวน อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
อํานาจเจริญ เป็ นประธานเปิ ดงานวันรณรงค์สร้างความตระหนักรูเ้ พือN ควบคุมและป้ องกันการแพร่ระบาดของ
โรคใบด่างมันสําปะหลัง จังหวัดอํานาจเจริญ โดยมี นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอําเภอเมืองอํานาจเจริญ
หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และเจ้าหน้าทีทN เNี กียN วข้อง ร่วมกิจกรรมในครังF นีF
ปั จจุบนั ได้มี “ศัตรูพชื อุบตั ใิ หม่ เกิดขึนF ใหม่ในหลายพืนF ทีทN วโลกและประเทศเพื
ัN
อN นบ้าน ตัวอย่างโรคทีสN าํ คัญ
ในขณะนีF ได้แก่ โรคใบด่างมันสําปะหลัง

ซึงN เกิดจากเชือF ไวรัสทีมN กี าํ เนิดมาจากทวีปแอฟริกา โดยสามารถระบาดได้ 2 ทาง คือ ท่อนพันธุแ์ ละ
มีแมลงหวีขN าวยาสูบเป็ นแมลงพาหะทีสN าํ คัญ เป็ นตัวนําเชือF โรคให้แพร่กระจายอย่างกว้างขวาง ประเทศไทย
มีพนFื ทีปN ลูกมันสําปะหลัง ทังF หมด 54 จังหวัด รวม 6,554,110 ไร่ พบพืนF ทีรN ะบาด 25 จังหวัด จํานวน
353,876 ไร่ จังหวัดอํานาจเจริญ จัดอยูใ่ น 25 จังหวัดทีมN รี ายงานพืนF ทีกN ารระบาด จากข้อมูล ณ วันทีN 31
สิงหาคม 2563 มีรายงานพืนF ทีรN ะบาด จํานวน 1,482 ไร่ เกษตรกร จํานวน 196 ราย ในพืนF ทีอN าํ เภอจังหวัด
อํานาจเจริญ จึงได้จดั งานรณรงค์สร้างความตระหนักรูเ้ พือN ควบคุมและป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่าง
มันสําปะหลัง เพือN สร้างความตระหนักรู้ และยับยังF การแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสําปะหลัง และวิธกี าร
ทําลายมันสําปะหลังทีเN ป็ นโรคตามหลักวิชาการ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเสวนาทางวิชาการ
การจัดนิทรรศการให้ความรูแ้ ก่เกษตร โอกาสนีF ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอํานาจเจริญ ได้ลงพืนF ทีสN าํ รวจแปลงมัน
สําปะหลังทีเN ป็ นโรคใบด่างมันสําปะหลัง พร้อมทังF สาธิตการทําลายมันสําปะหลังทีถN กู ต้องตามหลักวิชการ
โดยมี เกษตรกร เข้าร่วมงาน จํานวน 300 คน
ผูส้ อNื ข่าวได้ สอบถาม เกษตรกร ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ว่า เป็ นโครงการทีN ดีมาก ทางหน่วยงานราชการ
ได้ ออกมาช่วยเหลือ พร้อมได้รบั ความรู้ ในเรือN ง โรค ทีเN กิดขึนF กับ ผลผลิต ทางการเกษตร ของเกษตรกร ทีN
ทําให้ ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ครังF นีFเป็ นจังหวัดอํานาจเจริญ จัดงานรณรงค์สร้างความตระหนักรูเ้ พือN
ควบคุมและป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสําปะหลัง
วันนีF (1 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น.ทีแN ปลงมันสําปะหลัง หมูท่ Nี 5 ตําบลเหล่าพรวน อําเภอเมือง
อํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอํานาจเจริญ เป็ นประธานเปิ ดงานวัน
รณรงค์สร้างความตระหนักรูเ้ พือN ควบคุมและป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสําปะหลัง จังหวัด
อํานาจเจริญ โดยมี นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอําเภอเมืองอํานาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ระดับอําเภอ และเจ้าหน้าทีทN เNี กียN วข้อง ร่วมกิจกรรมในครังF นีF
ปั จจุบนั ได้มี “ศัตรูพชื อุบตั ใิ หม่ เกิดขึนF ใหม่ในหลายพืนF ทีทN วโลกและประเทศเพื
ัN
อN นบ้าน ตัวอย่างโรค
ทีสN าํ คัญในขณะนีF ได้แก่ โรคใบด่างมันสําปะหลัง ซึงN เกิดจากเชือF ไวรัสทีมN กี าํ เนิดมาจากทวีปแอฟริกา โดย
สามารถระบาดได้ 2 ทาง คือ ท่อนพันธุแ์ ละมีแมลงหวีขN าวยาสูบเป็ นแมลงพาหะทีสN าํ คัญ เป็ นตัวนําเชือF โรค
ให้แพร่กระจายอย่างกว้างขวาง ประเทศไทยมีพนFื ทีปN ลูกมันสําปะหลัง ทังF หมด 54 จังหวัด รวม 6,554,110
ไร่ พบพืนF ทีรN ะบาด 25 จังหวัด จํานวน 353,876 ไร่ จังหวัดอํานาจเจริญ จัดอยูใ่ น 25 จังหวัดทีมN รี ายงาน
พืนF ทีกN ารระบาด จากข้อมูล ณ วันทีN 31 สิงหาคม 2563 มีรายงานพืนF ทีรN ะบาด จํานวน 1,482 ไร่ เกษตรกร
จํานวน 196 ราย ในพืนF ทีอN าํ เภอเมืองอํานาจเจริญ อําเภอชานุมาน อําเภอปทุมราชวงศา อําเภอลืออํานาจ
และอําเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอํานาจเจริญ จึงได้จดั งานรณรงค์สร้างความตระหนักรูเ้ พือN ควบคุมและป้ องกันการแพร่ระบาด
ของโรคใบด่างมันสําปะหลัง เพือN สร้างความตระหนักรู้ และยับยังF การแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสําปะหลัง
และวิธกี ารทําลายมันสําปะหลังทีเN ป็ นโรคตามหลักวิชาการ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเสวนาทาง
วิชาการ การจัดนิทรรศการให้ความรูแ้ ก่เกษตร โอกาสนีF ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอํานาจเจริญ ได้ลงพืนF ทีสN าํ รวจ
แปลงมันสําปะหลังทีเN ป็ นโรคใบด่างมันสําปะหลัง พร้อมทังF สาธิตการทําลายมันสําปะหลังทีถN กู ต้องตามหลักวิ
ชการ โดยมี เกษตรกร เข้าร่วมงาน จํานวน 300 คน ผูส้ อNื ข่าว ได้สอบถาม เกษตรกร ผูม้ า ร่วม โครงการ นีF
ว่า ดี มากๆ หน่วยงานราชการ ได้มา ช่วยเหลือ ให้ความรู้ โรคทีเN กิด ใน มันสําปะหลัง ในครังF นีF เป็ นอย่างดี

สนง.เกษตร จ.ลําปาง สํ ารวจเก็บข้ อมูลศัตรู พืช ระยะนีหD นอนกระทู้ข้าวโพดลดลง แต่ เกษตรกรต้ องระวังหนูทีE
คอยกัดกินพืชผลทางการเกษตร
2 กันยายน 2563
ทีแN ปลงข้าวโพดเลียF งสัตว์ นายสมบัติ บุตรศรี บ้านทุง่ กล้วย หมูท่ Nี 5 ตําบลบ้านเอือF ม อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง นายชํานาญ เมืองลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ กลุม่ อารักขาพืช
สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง ดําเนินการสํารวจศัตรูพชื ทีพN บในแปลงพยากรณ์ เพือN ดูขอ้ มูลการระบาด โดย
นําเทคโนโลยี นวัตกรรมทีจN ะสามารถช่วยในการสํารวจ และจัดเก็บข้อมูลศัตรูพชื ได้อย่างมีประสิทธิภาพมา
ใช้ในแปลง
โดยในระยะนีFขา้ วโพดอยูใ่ นระยะทีกN าํ ลังสร้างเมล็ด ซึงN พบการระบาดของหนอนกระทูข้ า้ วโพดลาย
จุด ลดปริมาณลงมาก เนืNองจากมีการกําจัดโดยวิธผี สมผสาน แต่ในช่วงนีFนอกจากหนอนกระทูข้ า้ วโพดลาย
จุด ยังมีสตั ว์ฟันแทะเข้ามาทําลายบางส่วนของข้าวโพด ทางด้านสํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง จึงได้
แนะนําให้เกษตรกรป้ องกัน กําจัดวัชพืชบริเวณแปลงปลูก และพืนF ทีใN กล้เคียง รวมถึงใช้กรงดัก หรือกับดัก
เพือN ป้ องกันหนู หากสํารวจแล้วยังพบร่องรอย รูหนู และประชากรหนู รวมถึงความเสียหายของข้าวโพดเลียF ง
สัตว์ยงั รุนแนง ให้ใช้วธิ ปี ้ องกันกําจัดแบบผสมผสาน คือ ใช้กรงดักหรือกับดัก และกาวดักหนู เพือN ป้ องกัน
ไม่ให้เข้ามาทําลายฝั กข้าวโพดของเกษตรกรเกิดความเสียหาย

