สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2563
ส่วนภูมิภาค
ประเด็น
โรคใบด่าง
เกษตรดีเด่น
เทศกาลลางสาด
ลองกองหวาน

หัวข้อข่าว
1. ผู้ว่าฯ นครราชสีมา แนะแนวทางใช้ท่อนพันธุ์มันฯ ทนทานในพื้นที่
ปลอดโรคใบด่าง ทดแทน number 89 ในเขต Red Zone
2. เกษตรจังหวัดสระบุรี นำเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ จกการประกวดระดับภาคกลาง (เขตสสก.1) เช้ารับโล่รางวัล
จากนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่ราชการจังหวัดสระบุรี
3. ข่าวภาคเหนือ 29 กันยายน 2563 อุตรดิตถ์ งานลางสาด ลองกอง
หวาน และสินค้า OTOP
4. จ.อุตรดิตถ์ เชิญ ชม ชิม ช้อป "เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และ
สินค้า OTOP" ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน -7 ตุลาคม 2563
5. แข่ง"สากกระหน่ำยำลางสาด ลีลาสะท้านโลก"

ช่องทางการเผยแพร่
สำนักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์
แว่นนิวส์ไทม์ ออนไลน์

6. เปิดแล้วเทศกาลลางสาด ลองกองหวานและสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ปีที่
35
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ผู้ว่าฯ นครราชสี มา แนะแนวทางใช้ ท่อนพันธุ์มันฯ ทนทานในพื้นที่ปลอด
โรคใบด่ าง ทดแทน number 89 ในเขต Red Zone

ที่หอ้ งประชุมหลวงพ่อคูณ ปริ สุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสี มา นาย
วิเชียร จันทรโณทัย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสี มา เป็ นประธานการประชุมสถานการณ์การระบาด
โรคไวรัสใบด่างมันสาปะหลังในพื้นที่จงั หวัดนครราชสีมา โดยมีหวั หน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครราชสี มาที่เกี่ยวข้อง ผูแ้ ทนจากสถานีตารวจภูธรจังหวัด
นครราชสี มา เกษตรอาเภอทั้ง 32 อาเภอ และผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอสถานการณ์การระบาดของโรค
ไวรัสใบด่างมันสาปะหลัง ความก้าวหน้าการดาเนินการป้องกันกาจัดโรคไวรัสใบด่างมัน
สาปะหลัง ปี 2563 และแนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมัน
สาปะหลังของจังหวัดนครราชสี มา
โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสี มา กล่าวว่าได้ให้แนวทางการ
ป้องกันกาจัดโรคไวรัสใบด่างในฤดูกาลหน้าที่จะมาถึง ในการนาต้นพันธุ์มนั สาปะหลังพันธุ์ที่ปลอดโรค
ไวรัสใบด่างจากต่างจังหวัด เพื่อมาทดแทน number 89 และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเลิกปลูก
มันสาปะหลังที่ยงั ไม่ได้รับการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร สาหรับมันสาปะหลังที่ปลูกในฤดูกาล
นี้ ให้เกษตรอาเภอกากับดูแล ติดตามอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการเก็บเกี่ยวแล้ว ต้องพักแปลง พร้อมแนะนา
พืชทางเลือกแก่เกษตรกร

ข่าวภาคเหนือ 29 กันยายน 2563 อุตรดิตถ์ งานลางสาด ลองกอง
หวาน และสินค้า OTOP

จ.อุตรดิตถ์ เชิญ ชม ชิม ช้ อป "เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP"
ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน -7 ตุลาคม 2563

จ.อุตรดิตถ์ เชิญ ชม ชิม ช้ อป "เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP" ครั้ง
ที่ 35 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน -7 ตุลาคม 2563
วันนี้ (28 ก.ย. 63) นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็ นประธาน
เปิ ดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสิ นค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจาปี 2563 พร้อมด้วย
นายพิภชั ประจันเขตต์ และนายสมเกียรติ พูลสุขเสริ ม รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้า
ส่วนราชการ ร่ วมในพิธี โดยมีนายประโชติ นิลรัตน์ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
การจัดงาน ณ สนามกีฬาพระยาพิชยั ดาบหัก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิ ดเผยว่า งานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และ
สิ นค้า OTOP อุตรดิตถ์ ปี นี้ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 28 กันยายน -7 ตุลาคม 2563 ซึ่งจัดติดต่อมา
เป็ นปี ที่ 35 เพื่อส่งเสริ มการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย เพิ่มมูลค่าผลผลิตลางสาด ลองกองและ
ผลไม้อื่น ๆ ของจังหวัดให้สูงขึ้น เป็ นการส่งเสริ มและพัฒนาการผลิต การตลาด ของ
สิ นค้า OTOP ร่ วมถึงเป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงเกษตรของจังหวัด
สาหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวด "ธิดา
ลางสาดอุตรดิตถ์ 2563" นิทรรศการนวัฒกรรมทางการเกษตร การจัดจาหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตร การจัดจาหน่ายสิ นค้าจากภูมิปัญญา สิ นค้า OTOP ของดีท้งั 9 อาเภอ จานวน 120 บูธ การ
ประกวดเดินแบบแสดงผ้าทออุตรดิตถ์ "ผ้าทออุตรดิตถ์สวมใส่ได้ทุกวัน" พร้อมชมคอนเสิ ร์ตจากศิลปิ น
ชื่อดังและสวนสนุกมากมาย ตลอด 10 วัน 10 คืน ตั้งแต่วนั ที่ 28 กันยายน-7 ตุลาคม 2563

แข่ ง"สากกระหน่ายาลางสาด ลีลาสะท้ านโลก"
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิ ดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน'63 ประชาชนชม
แห่ ชมไฮไลท์ ของงานการแข่ งขัน "สากกระหน่า ยาลางสาด ลีลาสะท้านโลก" จาก 8
ทีมของจังหวัดอุตรดิตถ์ ระบุปีนีม้ ีผลผลิตออกสู่ ตลาด 20,000 ตัน มีมูลค่าร่ วม650
ล้านบาท

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่สนามกีฬาพระยาพิชยั ดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็ นประธาน เปิ ดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน ประจาปี 2563 จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 29 กันยายน-7 ตุลาคม 2563 โดยผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ใช้กรรไกรตัดริ บบิ้น เปิ ด
แผ่นไม้ ซึ่งมีลางสาดและลองกอง ขนาดใหญ่ยกั ษ์ ชนิดคัดช่อความยาวประมาณ 1 เมตรจานวน 3 ช่อ ซึ่ง
เป็ นลางสาด-ลองกองที่ป้ ั นขึ้นแทนของจริ ง
บรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจของประชาชน และนักท่องเที่ยวเป็ นจานวนมาก และสี สันการจัด
งาน สุดสนุกสนาน และมีที่เดียวคือ แข่งขัน "สากกระหน่า ยาลางสาด ลีลาสะท้านโลก" จาก 8 ทีมของ

จังหวัดอุตรดิตถ์ กติกาสาคัญ นอกจากโชว์ลีลา และความแซ่บ ของตาและยาลางสาด และลองกองแล้ว ผูเ้ ข้า
แข่งขันต้องมาในชุดผ้าทอ หรื อ ผ้าพื้นเมืองของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนเรื่ องการสวมใส่ ชุด
ผ้าไทย
ทั้งนี้ผเู ้ ข้าแข่งขันแต่ละทีมจัดหนักจัดเต็ม ทั้งเครื่ องแต่งกายทั้งเสื้ อผ้าหน้าผม ความครบครันของเครื่ องปรุ ง
ที่ตอ้ งยาลางสาดให้รสแซบเว่อร์ และต้องลีลาเด็ดชนะใจกรรมการ ในระเวลา 2 เสี ยงเพลง เมื่อดนตรี ดงั
กรรมการเป่ านกหวีด ทุกทีมต่างออกลีลาเด็ด ไปพร้อมกับการตาและยาลางสาด ลองกอง เป็ นที่สนุกสนาน
ถูกอกถูกใจของชมงาน และนักท่องเที่ยว เช่น ทีมอาเภอทองแสนขัน มาทั้ง จินตหรา-ลุงพล ตามกระแสใน
ขณะนี้
ส่ วนทีมอาเภอฟากท่า ดินแดนผ้าขาวม้าไม่ยอมแพ้คนเดียวก็พลิ้วได้ และอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ ทั้งนายอาเภอ
และคุณนาย ขอร่ วมร้องเต้นเป็ นกาลังใจ เป็ นที่สนุกสนานอย่างยิง่ จากนั้นกรรมการนาโดย ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่ วมชิมยา และตาลางาดของแต่ละทีม และเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ช้าร่ วมชมงานชิมด้วย ซึ่งทุกเมนู
ต้องมีลางสาด หรื อ ลองกอง เป็ นส่ วนผสมหลักอยูด่ ว้ ย ซึ่งจะทาให้มีรสชาติอมเปรี้ ยวอมหวาน กรรมการ
ตัดสิ นทุกทีมได้รับรางวัล
นายธนากร กล่าวว่า ลางสาด และลองกอง เป็ นผลไม้ประจาถิ่นมีพ้นื ที่ปลูกบนดอยหรื อบนภูเขาเมืองลับแล
นอกจากรับประทานสดๆแล้ว ยังสามารถนามาแปรรู ปเป็ นเมนูท้ งั ยาและตาใส่ ปลาร้า ปลาย่าง กุง้ สด แซบ
เวอร์ ในช่วงเดือนกันยายน พฤศจิกายน ผลผลิตลางสาดและลางกองออกสู่ตลาด มีพ้นื ที่ปลูกมากที่สุด
ภาคเหนือ รวมกว่า 36,000 ไร่ ผลผลิตปี นี้ประมาณ 20,000 ตัน คิดเป็ นมูลค่ารวมกว่า 650 ล้านบาท ซึ่ง
ถือเป็ นการเปิ ดฤดูกาลไม้ผลที่เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลูกสลับกับทุเรี ยนลับแล จึงทา
ให้จงั หวัดอุตรดิตถ์ กลายเป็ นเมืองผลไม้ตลอดทั้งปี

