
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่7 ตุลาคม 2563 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
เปิดเวทีน ำเสนอ
ผลงำนของสถำบนั
กลุ่มเกษตรกร 

1 ส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัล ำพูน เปิดเวทีน ำเสนอผลงำนของสถำบนั
กลุ่มเกษตรกร ในกำรรวมตวักนัและสนใจ สู่กำรพฒันำตนเอง จน
สำมำรถประกอบธุรกิจเกษตรและสร้ำงเครือข่ำยท่ีเขม้เขง็ ย ัง่ยนื 

ส ำนกังำนประชำสัมพนัธ์
เขต 3 เชียงใหม่ 

2 ส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัล ำพูน เปิดเวทีน ำเสนอผลงำนของสถำบนั
กลุ่มเกษตรกร ในกำรรวมตวักนัและสนใจ สู่กำรพฒันำตนเอง จน
สำมำรถประกอบธุรกิจเกษตรและสร้ำงเครือข่ำยท่ีเขม้เขง็ ย ัง่ยนื 

ส ำนกังำนประชำสัมพนัธ์
จงัหวดัล ำพูน 

3 กจ.ล ำพูน เปิดเวทีน ำเสนอผลงำนของสถำบนักลุ่มเกษตรกร ในกำร
รวมตวักนัและสนใจ สู่กำรพฒันำตนเอง จนสำมำรถประกอบธุรกิจ
เกษตรและสร้ำงเครือข่ำยท่ีเขม้เขง็ ย ัง่ยนื 

เพจหนงัสือพิมพส่ื์อล ำพูน 

ใบด่ำงมนัส ำปะหลงั 4 เร่งควำมรู้เกษตรกรป้องกนัโรคใบด่ำงมนัส ำปะหลงั KKP NEWS 
5 เตือนเกษตรกร พบโรคใบด่ำงมนัส ำปะหลงั!!เร่งถอนท ำลำยทนัที Time News 

อ่ืนๆ 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
พบเกษตรกร 6 รับฟังเกษตรกร จุรินทร์ น ำทีมจิบกำแฟคุยเกษตรกร แจง้เตรียมควำม

พร้อมประกนัรำยไดป้ำลม์ปี 2 
นสพ.เดลินิวส์ 

กล่วยไม ้ 7 หนุนใชเ้อฟทีเอ ส่งออกกล่วยไม ้หลงัเจอโควดิซดั ท ำยอดขำยวบู นสพ.ไทยรัฐ 
มนัส ำปะหลงั 8 เกษตรดิจิทลั ป้ันฝัน ไร่มนัส ำปะหลงัยคุใหม่ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 
งบประมำณ 9 ปี 64 กระทรวงเกษตรฯ รับงบประมำณ 111 ลำ้นบำท โพสตทู์เดยอ์อนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัล ำพูน เปิดเวทีน ำเสนอผลงำนของสถำบันกลุ่มเกษตรกร ในกำรรวมตัวกนัและสนใจ สู่กำรพฒันำ

ตนเอง จนสำมำรถประกอบธุรกจิเกษตรและสร้ำงเครือข่ำยทีเ่ข้มเข็ง ยัง่ยืน 

 

วนัน้ี(6 ตุลาคม 2563) ท่ีตลาดเกษตรกรจงัหวดัล าพูน บริเวณดา้นขา้งศาลากลางจงัหวดัล าพูน  นายพงศรั์ตน์  ภิรมย์

รัตน์ ผูว้า่ราชการจงัหวดัล าพูน เป็นประธานเปิดการน าเสนอผลงานของสถาบนักลุ่มเกษตรกรจงัหวดัล าพูน และมอบ

ประกาศนียบตัรให้แก่ Young Smart Farmer จงัหวดัล าพูน ท่ีผา่นการอบรมครบตามหลกัสูตรของโครงการพฒันาเกษตรกร

ปราดเปร่ือง (Smart Farmer)  โดยมีนางจ าเนียร  แสนราชา  เกษตรจงัหวดัล าพูน กล่าวรายงานถึงวตัถุประสงคใ์นการจดั

โครงการดงักล่าว  เพื่อส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรใหเ้ขม้แขง็และสามารถพึ่งพาตนเอง สนบัสนุนใหเ้กิดการรวมกลุ่มเป็น

องคก์ร หรือสถาบนักลุ่มเกษตรกร จงัหวดัล าพูน 

 ซ่ึงภายในงานมีการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์สินคา้ OTOP สินคา้ชุมชน สินคา้การเกษตร เกษตรแปรรูป จากสถาบนั

กลุ่มเกษตรกรทั้ง 7 กลุ่ม จาก 8 อ าเภอในพื้นท่ีจงัหวดัล าพูน ประกอบดว้ย กลุ่มวสิาหกิจชุมชน  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร กลุ่ม

ส่งเสริมอาชีพ อาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น Smart Farmer  กลุ่ม Young Smart Farmer และกลุ่มยวุเกษตรกร  จ  านวนกวา่ 50 บูธ  

พร้อมการน าเสนอผลงาน การด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม  ทั้งน้ียงัเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหวา่งเกษตรกรให้

ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ทั้งการน าความรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน นวตักรรม และเทคโนโลยกีารผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มบนฐาน

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคม์าใช ้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้และน าผลิตภณัฑก์ารเกษตรมาประยกุตใ์นการขบัเคล่ือน  การ

พฒันางานส่งเสริมการเกษตร  ซ่ึงก่อใหเ้กิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งในดา้น เชิงธุรกิจและสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ีทุกภาค

ส่วนตอ้งช่วยผลกัดนัใหส้ถาบนักลุ่มเกษตรกรจงัหวดัล าพูน มีความเขม้แขง็มากข้ึน จนสามารถพึ่งพาตนเองได ้อยา่งย ัง่ยนื

ต่อไป 



 

 

  



 

 

  



 

 

เร่งควำมรู้เกษตรกร ป้องกนัโรคใบด่ำงมันส ำปะหลงั  5 อ ำเภอระบำดถอนท ำลำย 
นายเชาวลิตร แสงอุทยั ผูว้า่ราชการจงัหวดัก าแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดงานการสัมมนาใหค้วามรู้เกษตรกรเร่ือง

โรคใบด่างมนัส าปะหลงั ท่ีหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ท่ีวา่การอ าเภอขาณุวรลกัษบุรี   อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี 
จงัหวดัก าแพงเพชร 
 โดยมี นางอรษา รักษช์น  รักษาราชการแทนเกษตรจงัหวดัก าแพงเพชร ,นายศทตั หทยัวรรธน์ นายอ าเภอขาณุวรลกัษ
บุรี  , นายบุญชู จิระธนะวฒัน์ ประธานบริษทั ธนะวฒัน์ ควอลิต้ี สตาร์ช จ ากดั ,นายชชัชนพล จิระธนะวฒัน์  ประธานบริษทั 
ชากงัราว สตาร์ช จ ากดั ,นายบุญชยั ครีชยัยงพานิช นายกสมาคมการคา้มนัส าปะหลงัไทย พร้อมเกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงั 
และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกิจกรรม 
 นายชชัชนพล จิระธนะวฒัน์  ประธานบริษทั ชากงัราว สตาร์ช จ ากดั รายงานวตัถุประสงคก์ารสัมมนาใหค้วามรู้
เกษตรกรเร่ืองใบด่างมนัส าปะหลงั เน่ืองดว้ยสถานการณ์ โรคใบด่างมนัส าปะหลงัท่ีระบาดเขา้มาในประเทศไทยตั้งแต่ 
ปลายปี 2561 จนถึงปัจจุบนั ไดท้วคีวามรุนแรงข้ึนมากซ่ึงพบการระบาดของโรคใบด่าง มนัส าปะหลงั จ  านวน 27 จงัหวดั 

จงัหวดัก าแพงเพชร เป็นจงัหวดัท่ี 25  ท่ีพบการระบาดของโรคเม่ือเดือนกรกฎาคม 2563 ระบาด 5 อ าเภอ ไดแ้ก่ 
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร อ าเภอพรานกระต่าย อ าเภอคลองขลุง อ าเภอคลองลาน และอ าเภอขาณุวรลกัษบุรี  รวมพื้นท่ีการ
ระบาด 1,033 ไร่ 

นายชชัชนพล จิระธนะวฒัน์ ปธ.บ ชากงัราวสตาร์ช จ ากดั ประธานบริษทั ชากงัราว สตาร์ช จ ากดั กล่าวอีกวา่การ
ป้องกนัและการหาแนวทางท่ีจะสกดักั้นและชะลอการแพร่ระบาดของ โรคใบด่างมนัส าปะหลงั ตอ้งอาศยัความร่วมมือทั้ง
ทางภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจน พี่นอ้งเกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงั 
 พี่นอ้งเกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงัในเขตพื้นท่ีอ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จะไดรั้บความรู้เก่ียวกบัโรคใบด่างมนั
ส าปะหลงั และวธีิการป้องกนัก าจดัโรคใบด่างมนัส าปะหลงั 
 โดยรองศาสตราจารย ์ดร.วิจารณ์ วชิชุกิ วทิยากรจากมูลนิธิสถาบนัพฒันามนัส าปะหลงั แห่งประเทศไทย บรรยายให้
ความรู้แก่เกษตรกร ดา้นการระบาดและวธีิในการตั้งก าแพงป้องกนัโรคใบด่างมนัส าปะหลงั ในพื้นท่ีจงัหวดัก าแพงเพชร ซ่ึง
จงัหวดัก าแพงเพชรเป็นอนัสองของประเทศพื้นท่ีปลูกมนัสัมปะหลงั /เครือข่ายข่าว สมาคมนกัข่าวส่วนกลางและทอ้งถ่ิน
ก าแพงเพชร 



 

 
เตือนเกษตรกร พบโรคใบด่ำงมันส ำปะหลงั!!เร่งถอนท ำลำยทนัที 

ท่ีหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ท่ีวา่การอ าเภอขาณุวรลกัษบุรี  อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร  
นายเชาวลิตร แสงอุทยั ผูว้า่ราชการจงัหวดัก าแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดงานการสัมมนาใหค้วามรู้เกษตรกรเร่ืองโรคใบ
ด่างมนัส าปะหลงั  โดยมีนางอรษา รักษช์น  รักษาราชการแทนเกษตรจงัหวดัก าแพงเพชร ,นายศทตั หทยัวรรธน์ นายอ าเภอ
ขาณุวรลกัษบุรี  , นายบุญชู จิระธนะวฒัน์ ประธานบริษทั ธนะวฒัน์ ควอลิต้ี สตาร์ช จ ากดั ,นายชชัชนพล จิระธนะวฒัน์  
ประธานบริษทั ชากงัราว สตาร์ช จ ากดั ,นายบุญชยั ครีชยัยงพานิช นายกสมาคมการคา้มนัส าปะหลงัไทย พร้อมเกษตรกรผู ้
ปลูกมนัส าปะหลงั และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งร่วมพิธีเปิด 
 ดา้น นายชชัชนพล จิระธนะวฒัน์  ประธานบริษทั ชากงัราว สตาร์ช จ ากดั กล่าววา่การสัมมนาใหค้วามรู้เกษตรกร
เร่ืองใบด่างมนัส าปะหลงั เน่ืองดว้ยสถานการณ์ โรคใบด่างมนัส าปะหลงัท่ีระบาดเขา้มาในประเทศไทยตั้งแต่ ปลายปี 2561 
จนถึงปัจจุบนั ไดท้วคีวามรุนแรงข้ึนมากซ่ึงพบการระบาดของโรคใบด่าง มนัส าปะหลงั จ  านวน 27 จงัหวดั ซ่ึงจงัหวดั
ก าแพงเพชร เป็นจงัหวดัท่ี 25  ท่ีพบการระบาดของโรคเม่ือเดือนกรกฎาคม 2563 โดยพบในเขตพื้นท่ี 5 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอ
เมืองก าแพงเพชร อ าเภอพรานกระต่าย อ าเภอคลองขลุง อ าเภอคลองลาน และอ าเภอขาณุวรลกัษบุรี รวมพื้นท่ีการระบาด 
1,033 ไร่ ซ่ึงทุกอ าเภอไดด้ าเนินการถอนท าลาย และเฝ้าระวงัไม่ใหเ้กิดการระบาดเพิ่มข้ึน 
 ประธานบริษทั ชากงัราว สตาร์ช จ ากดั กล่าวอีกวา่ การป้องกนัและการหาแนวทางท่ีจะสกดักั้นและชะลอการแพร่
ระบาดของ โรคใบด่างมนัส าปะหลงั ตอ้งอาศยัความร่วมมือทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจน พี่นอ้งเกษตรกรผูป้ลูกมนั
ส าปะหลงั ดงันั้น วนัน้ีจึงเป็นโอกาสท่ีดี ท่ีพี่นอ้งเกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงัในเขตพื้นท่ีอ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จะไดรั้บ
ความรู้เก่ียวกบัโรคใบด่างมนัส าปะหลงั และวธีิการป้องกนัก าจดัโรคใบด่างมนัส าปะหลงั ซ่ึงวทิยากรในวนัน้ี คือ รอง
ศาสตราจารย ์ดร.วจิารณ์ วชิชุกิ เป็นวทิยากรจากมูลนิธิสถาบนัพฒันามนัส าปะหลงั แห่งประเทศไทย จะมาเป็นผูบ้รรยายให้
ความรู้แก่เกษตรกร 
 
 














