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สนง.เกษตร อ.เมืองลำปาง เตือนชาวนาเฝ้าระวัง “โรคไหม้ข้าว” หวั่นกระทบวง
กว้าง

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง เตือนชาวนาเฝ้าระวังโรคไหม้ข้าว (Rice Blast Disease) โดยโรค
ดังกล่าวพบมากในนาน้ำฝน ข้าวพันธุ์พื้นเมืองซึ่งไวต่อช่วงแสง พบส่วนใหญ่ใน ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และ ภาคใต้
ซึ่งสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Pyricularia grisea Sacc. โดยอาการของโรคระยะกล้า ใบจะมีแผล จุดสีน้ำตาล
คล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผล ความกว้างของแผลประมาณ 2-5 มิลลิเมตร และความยาวประมาณ 1015 มิลลิเมตร แผลสามารถขยายลุกลาม และกระจายทั่วบริเวณใบ ถ้าโรครุนแรงกล้าข้าวจะแห้งฟุบตาย
อาการคล้ายถูกไฟไหม้
ในส่วนระยะแตกกอ อาการมักพบได้ที่ใบ ข้อต่อของใบ และข้อต่อของลำต้น ขนาดแผลจะใหญ่กว่าที่พบ
ในระยะกล้า แผลลุกลามติดต่อกันได้ที่บริเวณข้อต่อ ใบจะมีลักษณะแผลช้ำสีน้ำตาลดำ และมักหลุดจากกาบ
ใบเสมอ
นอกจากนี้ในระยะออกรวง (โรคเน่าคอรวง) ถ้าข้าวพึ่งจะเริ่มให้รวง เมื่อถูกเชื้อราเข้าทำลาย เมล็ดจะลีบ
แต่ถ้าเป็นโรคตอนรวงข้าวแก่ใกล้เก็บเกี่ยว จะปรากฏรอยแผลช้ำสีน้ำตาล ที่บริเวณคอรวง ทำให้เปราะหักง่าย
รวงข้าวร่วงหล่นเสียหายมาก
สำหรับการแพร่ระบาด มักพบโรคในแปลงที่ต้นข้าวหนาแน่น ทำให้อับลม ถ้าใส่ปุ๋ยสูงและมีสภาพแห้งใน
ตอนกลางวัน และชื้นจัดในตอนกลางคืน น้ำค้างยาวนานถึงตอนสายราว 9 โมง ถ้าอากาศค่อนข้างเย็น
อุณหภูมิประมาณ 22-25 องศาเซลเซียส ลมแรงจะช่วยให้โรคแพร่กระจายได้ในวงกว้าง

ทั้งนี้สำหรับการป้องกันกำจัด ให้เกษตรกรใช้พันธุ์ต้านทานโรค โดยในโซนภาคเหนือ และ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ใช้ข้าวสาย สุรินทร์ 1 เหนียวอุบล 2 เหนียวแพร่ สันปาตอง 1 หางยี 71 กู้เมืองหลวง
ขาวโปร่งไคร้ น้ำรู ในการเพาะปลูก หว่านเมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม คือ 15-20 กิโลกรัม/ไร่ ควรแบ่ง
แปลงให้มีการระบายถ่ายเทอากาศดี และไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงเกินไป ถ้าสูงถึง 50 กิโลกรัม/ไร่ โรคไหม้
จะพัฒนาอย่างรวดเร็ว

สกู๊ปพิเศษ : ชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้ านโคกเจริญ ต้ นแบบความสาเร็จ
ของเกษตรกรที่ จ.อานาจเจริญ
นายประยงค์ บุญทอง ชาวนาผูป้ ลูกข้าว บ้านโคกเจริ ญ ตาบลนาวัง อาเภอเมืองอานาจเจริ ญ จังหวัดอานาจเจริ ญผูย้ ึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 มา
ยาวนานหลายสิ บปี โดย ยึดอาชีพทานาปลูกข้าวมาตั้งแต่เกิด รับมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ เรี ยนรู ้ การทานาปลูกข้าวจน
เข้าใจและชานาญดี ต่อมา บิดา มารดา แก่ชรา จึงมอบหน้าที่การทานาปลูกข้าวให้ทาแทนอย่างเต็มตัวไม่ทาให้ บิดา มารดา
ผิดหวัง ทาหน้าที่เกษตรกรทานาปลูกข้าว จานวน 22 ไร่ เศษ กลายเป็ นศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น รางวัล เข็มเชิดชู
เกียรติพระราชทาน ต้นแบบความสาเร็จ ที่ผา่ นมาเกษตรกรเดินทางไปศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
นายประยงค์ บุญทอง อายุ 46 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 152 หมู่ที่ 11 บ้านโคกเจริ ญ ตาบลนาวัง อาเภอเมืองอานาจเจริ ญ
จังหวัดอานาจเจริ ญ เป็ นชาวนายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9 กล่าวว่า จาความได้ คลุกคลีกบั ท้องทุ่งนากลิ่น
โคลนสาบควายมาโดยตลอด เมื่อถึงฤดูฝน จะติดตาม บิดา มารดาไปที่นา ซึ่งห่างจากหมู่บา้ นโคกเจริ ญ ประมาณ 10 กิโลเมตร
ทุกวัน แบบไปเช้า-เย็นกลับ จึงซึมซับเรี ยนรู ้การทานาปลูกข้าว จนเข้าใจดี มีความชานาญมาก จากนั้นได้ช่วยบิดา มารดา ทานา
ปลูกข้าว เป็ นประจาทุกปี
นายประยงค์ บุญทอง ผูพ้ ลิกดินเป็ นศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงเต็มรู ปแบบ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทัง่ แต่งงาน มีครอบครัว
ประกอบกับ บิดา มารดา อายุมากแล้ว ก็เลยปล่อยให้ทานาเองกับครอบครัว แรกๆ ยังอาศัยอยูก่ บั บิดา มารดา ในหมู่บา้ นโคก
เจริ ญ อยูม่ าหลายปี เก็บเงินได้กอ้ นหนึ่ง จึงขยับขยาย ย้ายไปอยูท่ ี่นา ก่อสร้างบ้าน คสล. 1 ชั้น พอได้อยูห่ ลบแดดหลบฝน ตาม
แบบฉบับครอบครัวเล็กๆ ครอบครัวหนึ่ง

กระทัง่ อ่านเจอในหนังสือพิมพ์ เรื่ อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ก็นามาปรับใช้กบั ที่นา จานวน22
ไร่ 2 งาน โดยการแบ่งปลูกข้าว อินทรี ย ์ จานวน 13 ไร่ ขุดบ่อเลี้ยงปลา 6 บ่อ เลี้ยงปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน ปลายีส่ ก ฯลฯ
นอกนั้น ปลูกไม้ผล จานวน 7 ไร่ เลี้ยงวัว เป็ ด หมู เลี้ยงกบบ่อซีเมนต์ เลี้ยงกบในท่อซีเมนต์ เป็ นต้น และทาเป็ นอาคารถาวร
สาหรับเป็ นที่อบรม สาธิต การทาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการเกษตร แก่ผสู ้ นใจทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้า
มาศึกษาดูงานไม่ได้ขาด
นายประยงค์ บุญทอง เกษตรกรผูป้ ระสบความสาเร็จ กล่าวด้วยความภาคภูมิใจและปลื้มใจไม่หายว่า เมื่อปี พ.ศ.2560
นับเป็ นพระมหากรุ ณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมได้รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จนถึงวันนี้ ยังตื่นเต้นดีใจไม่หายเลย
สาหรับแหล่งน้ าใช้น้ าฝนจากบ่อปลาและขุดบ่อบาดาลเพิม่ เติมอีก 2 บ่อ โดยใช้เครื่ องสูบน้ า ให้น้ าไหลผ่านท่อพีวซี ีและ
สายยาง ไปทัว่ ทั้งโครงการ ซึ่งมีน้ าใช้ตลอดปี …

รอบทิศถิ่นไทย "ทิวลิปสยาม" พืชทางเลือกสร้างรายได้ให้เกษตรกร ข่าวค่ำ วันที่ 11
ตุลาคม 2563 #NBT2HD

เกษตรกรชาวสวนลาไย นครพนม เฮ !! คณะกรรมการบริหารโครงการ เร่ งพิจารณา
เยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563 เพื่อรับสิ ทธิ์การช่ วยเหลือจากภาครัฐ

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม เป็ น
ประธานการประชุม คณะกรรมการบริ หารโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563 จังหวัด
นครพนม ครั้งที่ 2/2563 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวน
ลาไย ปี 2563 ซึ่งมีการแบ่งคณะกรรมการออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และระดับ
ตาบล โดยระดับจังหวัดมีผวู ้ า่ ราชการจังหวัดนครพนมเป็ นประธานกรรมการ เกษตรกรและสหกรณ์จงั หวัด
นครพนมหรื อผูแ้ ทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนมหรื อผูแ้ ทน ยุติธรรมจังหวัดนครพนมหรื อ
ผูแ้ ทน เป็ นกรรมการ และเกษตรจังหวัดนครพนมเป็ นกรรมการและเลขานุการ โดยมีหวั หน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (สานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม) เป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ เพื่อ
พิจาณาแผนการดาเนินงานตามกรอบระยะเวลาโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2564
ตรวจสอบสิ ทธิ์ (ติดประกาศประชาคม) และการพิจารณารับรองการแจ้งยืนยันสิ ทธ์การเข้าร่ วมโครงการ
เยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563
ตามที่มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิ งหาคม 2563 ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของโครงการเยียวยา
เกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563 ที่ข้ นึ ทะเบียนกับกรมส่ งเสริ มการเกษตรทุกครัวเรื อน โดยประมาณ
200,000 ครัวเรื อน พื้นที่ไม่เกิน 1,200,000 ไร่ และเป็ นพื้นที่ลาไยที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุตน้ ลาไย

ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป) โดยให้ความช่วยเหลืออัตราไร่ ละ 2,000 บาท ครัวเรื อนละไม่เกิน 25 ไร่ โดยให้
ดาเนินการให้เกษตรกรชาวสวนลาไยได้รับการช่วยเหลืออย่างทัว่ ถึง โปร่ งใส เป็ นธรรม และตรวจสอบได้
สาหรับจังหวัดนครพนม มีเกษตรกรที่ข้ ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกลาไย ในพื้นที่ 4 อาเภอ เกษตรกร 11
ราย จานวน 11 แปลง พื้นที่เพาะปลูก จานวน 19.93 ไร่ ประกอบไปด้วย อาเภอปลาปาก 1 ราย พื้นที่
1 ไร่ อาเภอบ้านแพง เกษตรกร 2 ราย พื้นที่ 8.13 ไร่ อาเภอธาตุพนม เกษตรกร 7 ราย พื้นที่ 10.55
ไร่ และอาเภอศรี สงคราม เกษตรกร 1 ราย พื้นที่ 0.25 ไร่ โดยทางคณะกรรมการบริ หารโครงการฯระดับ
อาเภอ พิจารณาผลการตรวจสอบสิ ทธิ์และรับรองสิ ทธิ์เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการ 2 อาเภอ คือ อาเภอปลา
ปาก และอาเภอธาตุพนม จานวน 6 ราย พื้นที่ 10.50 ไร่ ซึ่งจากการแจ้งยืนยันขอรับรับสิ ทธิ์เข้าร่ วม
โครงการ คณะกรรมการบริ หารโครงการฯระดับจังหวัด ได้รับรองข้อมูลตามที่เกษตรกรแจ้งยืนยันขอรับรับ
สิ ทธิ์เข้าร่ วมโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563 ซึ่งทางสานักงานเกษตรจังหวัดนครพนมจะ
ดาเนินการแจ้งให้กรมส่งเสริ มการเกษตรทราบต่อไป ณ ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สานักงาน
เกษตรจังหวัดนครพนม อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

