สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
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หัวข้อข่าว
1. กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือกรมวิชาการเกษตร ชูการวิจัยและส่งเสริมเกษตรเชิง
พื้นที่
2. กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือกรมวิชาการเกษตร ชูการวิจัยและส่งเสริมเกษตรเชิง
พื้นที่
3. กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือกรมวิชาการเกษตร ชูการวิจัยและส่งเสริมเกษตรเชิง
พื้นที่
4. สสก.5 ร่วมกับ สวพ.8 จัดตั้งชีวภัณฑ์ชุมชน
5. เกษตรเขต 5 เสริมควมรู้เจ้าหน้าที่พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้เกษตรกร
เร่งพัฒนาสินค้เกษตรเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GAP
6. ศพก. ภาคใต้ เสริมฐานเรียนรู้การผลิตแหนแดง เพื่อลดต้นทุนการผลิต ดินเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการทำเกษตร การปลูกพืชต่าง ๆ ให้เจริญงอกงาม ผลผลิตดีมี
คุณภาพ

ช่องทางการเผยแพร่
ข่าวเด็นประเด็นดัง

หัวข้อข่าว
7. เกษตรจังหวัดสกลนคร เร่งสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer ส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
8. ตั้งศูนย์ชีวภัณฑ์ชุมชน “ชีวภัณฑ์พร้อมใช้ ให้บริการโดยชุมชน”
9. เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ชี้ใช้เป้าหมาย 5 ด้านพัฒนาแปลงใหญ่ เพิ่มศักยภาพ
มะขามเทศเพชรพรหมสรที่อำเภอโนนสูง
10. อำนาจเจริญรณรงค์เกษตรกรชาวไร่อ้อยไม่เผาอ้อยก่อนตัดส่งโรงงานเพิ่มคูณ
ภาพ ลด PM 2.5
11. เกษตรย่านตาขาว จังหวัดตรัง ลงพื้นที่สำรวจแปลงมะพร้าวที่มีเชื้อราเข้าทำลาย
ของเกษตรกรตำบลทุ่งค่าย
12. ลงพื้นที่สำรวจ เก็บตัวอย่างและติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง ใน
พื้นที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
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ปลาเค็มอบโอโซน 13. ปลาเค็มอบโอโซนเพิ่มมูลค่าให้สินค้า
สมุนไพร
14. สมุนไพรริมรั้ว สู่น้ำพริกชุมชน
ใบด่างมัน
15. เตือนเกษตรกรระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง
สำปะหลัง
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ข่าวเด่นประเด็นดัง - กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือกรมวิชาการเกษตร ชูการวิจัยและ
ส่งเสริมเกษตรเชิงพื้นที่
วันนี้ (2 ก.พ. 2564) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่
5 จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับ
กรมวิชาการเกษตร (ระดับเขต) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปี 2563 และหารือแนวทางพัฒนางานร่วมกัน
ในปี 2564
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
ให้ข้อมูลว่า การประชุมวันนี้เป็นการหารือแนวทางการดำเนินงานตามบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริม
การเกษตรและกรมวิชาการเกษตร ระดับเขต ในเขตภาคใต้ ซึ่งมีประเด็นหลัก ๆ 4 ประเด็นด้วยกัน คือ 1)
การวิจัยในพื้นที่แบบ On Farm Research ให้ดำเนินการในพื้นที่เดียวกันกับเป้าหมายการส่งเสริมเกษตรเชิง
พื้นที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยกำหนดเป้าหมายจังหวัดละ 1 จุด 2) การถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม
ใหม่ ๆ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ศึกษาวิจัย และสามารถนำมาส่งเสริมขยายผลให้กับเกษตรกรได้ 3) ความ
ร่วมมือ ในการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร (GAP พืช) และ 4) การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยในช่วงเช้ามีการ
รายงานผลการดำเนินงานในปี 2563 ความก้าวหน้าการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพ
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) ภาคใต้ ปี 2564 และการนำผลงานวิจัยของกรมวิชาการ
เกษตร ไปขยายผลสู่พี่น้องเกษตรกรในหลายๆ เรื่อง เช่น การใช้แหนแดงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
การผลิต การใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน การห่อผลทุเรียนด้วยถุงกระดาษ

การพัฒนาคุณภาพผลผลิตจำปาดะ การควบคุมโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน การใช้ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซา
(Mycorrhiza Organic Fertilizer) ในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยในทุเรียน
การใช้เชื้อโปรโตซัวกำจัดหนูในสวนปาล์มน้ำมัน เป็นต้น
ช่วงบ่ายคณะทำงานฯ ได้ลงพื้นที่ดูงานความสำเร็จด้านความร่วมมือการวิจัยและส่งเสริมเกษตรเชิงพื้นที่ ใน
เขตภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งดำเนินการในอำเภอสิงหนคร และอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่
ชุมชนป่าขาดโมเดล-บ้านแคโมเดล-รำแดงโมเดล โดยสำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ และสำนักงานเกษตร
อำเภอสิงหนคร ร่วมกันพัฒนาพื้นที่นำร่องในจังหวัดสงขลา และได้เยี่ยมชมกิจกรรมเกษตรสวนเทพหยา และ
แปลงต้นแบบเกษตรกร “ป่าขาดโมเดล”สวนลุงนาน เกษตรพอเพียง เกษตรปลอดภัย พร้อมได้เปิดศูนย์ชีว
ภัณฑ์ชุมชน (ศชช.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นสาขาแรกที่ บ้านนายมนูญ ยศปัญญา ชุมชนป่าขาดโมเดล ตำบลป่าขาด
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์ที่ทดลองพัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการ ดำเนินการภายใต้
แผนงานวิจัยทดลองขยายการผลิตแปลงใหญ่และถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของเกษตรกรเพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของสังคมเกษตร โครงการขับเคลื่อน
ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กรมวิชาการเกษตร และโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสานโดยเน้นการใช้ชีวภัณฑ์ในพื้นที่ชุมชนต้นแบบ จังหวัดสงขลา
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา ภายใต้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5
จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันดำเนินการ

ปัจจุบนั
ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยของสิ นค้ามากขึ้น โดยเฉพาะในผลผลิตทาง
การเกษตรที่จะต้องมีมาตรฐานรองรับที่แสดงถึงคุณภาพและความ
ปลอดภัย เช่น มาตรฐาน GAP มาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ เป็ นต้น หากสิ นค้าเกษตรมีการรับรอง
มาตรฐานเหล่านี้ก็จะสร้างความเชื่อมัน่ ให้ผบู ้ ริ โภคได้ ไม่เพียงแต่เป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ด้านการควบคุม
คุณภาพผลผลิต เท่านั้น แต่ยงั เป็ นผลดีต่อเกษตรกรในด้านสุขภาพอนามัยของผูผ้ ลิตเองด้วย
ดังนั้นเกษตรกรจึงหันมาให้ความสาคัญกับการขอการรับรองมาตรฐาน GAP มากขึ้น กอปร
กับคู่คา้ ผูร้ ับซื้อ และตลาดต้องการสิ นค้าเกษตรที่มีมาตรฐานรับรอง จึงเป็ นการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน แต่เกษตรกรบางส่วนยังไม่มีความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของ
มาตรฐาน GAP หรื อการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดี จึงจาเป็ นต้องส่ งเสริ มให้ความรู ้แก่เกษตรกรให้มาก
ขึ้น
นายสุพิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้
ข้อมูลว่า ปัจจุบนั ภาคใต้มีเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานGAP แล้ว จานวน 35,929 ราย ซึ่ง
ถือว่ายังมีจานวนน้อย ตามภารกิจแล้ว กรมส่ งเสริ มการเกษตรทาหน้าที่ให้คาปรึ กษาแก่เกษตรกร และกรม
วิชาการเกษตรจะเป็ นหน่วยงานที่ทาหน้าที่เป็ นหน่วยตรวจให้การรับรอง ดังนั้นเพื่อให้เกษตรกรพัฒนา
สิ นค้าให้เข้าสู่มาตรฐาน GAP ให้มากขึ้น จึงได้ร่วมกันสร้างการรับรู ้ และเร่ งพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม

การเกษตร ให้พร้อมเป็ นที่ปรึ กษาและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นตามข้อกาหนด ก่อนการ ยืน่ ขอตรวจ
รับรองจริ งโดยกรมวิชาการเกษตร
ในปี 2564 ภาคใต้มีเกษตรกรเป้าหมายการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น จานวนทั้งสิ้ น
3,299 ราย สานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จึงได้จดั อบรมหลักสูตร “การ
เป็ นที่ปรึ กษาเกษตรกร และเป็ นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP” ในระหว่างวันที่ 1214 มกราคม 2564 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ทั้งระดับจังหวัด และอาเภอ จานวน 100 คน ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งไปปฏิบตั ิงานกับ
เกษตรกรในพื้นที่โดยตรง ในการอบรมประกอบด้วยเนื้อหาภาคบรรยายและการฝึ กปฏิบตั ิในพื้นที่
จริ ง เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความเข้าใจและสามารถนาไปใช้ส่งเสริ มเกษตรกรในพื้นที่ได้ ต่อไป

ศพก. ภาคใต้ เสริมฐานเรียนรู้การผลิตแหนแดง เพื่อลดต้ นทุนการผลิต ดิน
เป็ นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญในการทาเกษตร การปลูกพืชต่ าง ๆ ให้ เจริญงอกงาม
ผลผลิตดีมีคุณภาพ

ศพก. ภาคใต้ เสริ มฐานเรี ยนรู ้การผลิตแหนแดง เพื่อลดต้นทุนการผลิต ดินเป็ นปัจจัยหนึ่งที่
สาคัญในการทาเกษตร การปลูกพืชต่าง ๆ ให้เจริ ญงอกงาม ผลผลิตดีมีคุณภาพ คือการเตรี ยมดินให้
พร้อมทาให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้พืชดูดซับธาตุอาหาร ปุ๋ ย ไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ แต่
เนื่องจากปัจจุบนั ดินในประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ลดลงมาก ทาให้เกษตรกรต้องแบกภาระมี
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่สูงขึ้น โดยการใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กบั ดิน ประกอบกับปุ๋ ยเคมีมีราคา
สูงและเป็ นสาเหตุที่ทาให้ดินเสื่ อมโทรม แน่นแข็ง มีค่า pH ต่า ทาให้พืชไม่สามารถดูดธาตุอาหารไป
ใช้ประโยชน์ได้ ทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือการใช้แหนแดง ซึ่งเป็ นปุ๋ ยพืชสดที่ให้ธาตุ
ไนโตรเจนมากกว่าพืชตระกูลถัว่ ทาให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น และเกษตรกรสามารถลดต้นทุน
การผลิตได้แหนแดง ที่จะกล่าวถึงในวันนี้ เป็ นแหนแดงที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์มาจากกรมวิชาการ
เกษตร ซึ่งได้พฒั นาพันธุ์และขยายพันธุ์แหนแดงสายพันธุ์ไมโครฟิ ล
ล่า (microphylla) ตั้งแต่ ปี 2520 และได้มีการรักษาพันธุ์มาเรื่ อย ๆ ในการนาไปใช้งานได้
เงียบหายไประยะหนึ่ง เมื่อประเทศไทยหันมาส่งเสริ มเรื่ องการทาเกษตรอินทรี ย์ แหนแดงจึงได้นามา
พัฒนาการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเกษตรอินทรี ยอ์ ีกครั้งหนึ่ง ในปี 2540 ลักษณะเด่น คือ มีขนาด

ใหญ่ ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วให้ผลผลิตสูงกว่าสายพันธุ์พ้นื เมืองถึง 10 เท่า เลี้ยงง่าย เจริ ญเติบโตและเพิม่
ปริ มาณได้อย่างรวดเร็วเป็ น 2 เท่าจากเดิมภายในเวลา 3-5 วัน ผลจากการนาไปวิเคราะห์ พบว่า มี
ไนโตรเจนเป็ นองค์ประกอบ สูงถึง 4.6 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ งสูงกว่าพืชตระกูลถัว่ ที่มีอยู่
ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ เมื่อหว่านแหนแดงไปในนา 1 ไร่ จะมีผลผลิตแหน
แดง 3,000 กิโลกรัม เทียบได้กบั ปุ๋ ยยูเรี ย 7-10 กิโลกรัม ซึ่งเพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตของข้าว
ประโยชน์ของแหนแดง คือ 1) สามารถทดแทนหรื อลดการใช้ปยไนโตรเจนลง
ุ๋
ได้
2) เพิ่มอินทรี ยวัตถุให้แก่ดินทาให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ปรับปรุ งโครงสร้างดินดีข้ ึนใน
ระยะยาว 3) ใช้เป็ นปุ๋ ยอินทรี ยส์ าหรับพืชผักและไม้ผล 4) ช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี ลดการ
ดูดตรึ งฟอสเฟตของดิน 5) ใช้เป็ นแหล่งโปรตีนสาหรับเลี้ยงสัตว์ เช่น ปลา เป็ ด เป็ นต้น 6) มีตน้ ทุน
การผลิตต่า และ 7) ลดปริ มาณวัชพืชในนาข้าว
นายสุพิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัด
สงขลา ให้ขอ้ มูลว่าจากการประชุมเชื่อมโยงการดาเนินงานของคณะกรรมการเครื อข่ายศูนย์เรี ยนรู ้การ
เพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครื อข่ายแปลงใหญ่ ระดับเขต
ภาคใต้ ครั้งที่ 1 ปี 2564 ได้นาเรื่ องเทคโนโลยีการผลิตแหนแดงของศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตร
จังหวัดยะลา เสนอให้ศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร (ศพก.) 14 จังหวัด
ภาคใต้ เพิ่มฐานเรี ยนรู ้การผลิตแหนแดงในทุกศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้า
เกษตร
( ศพก.หลัก) เพื่อขยายผลการนาองค์ความรู ้ไปสู่ แปลงใหญ่ ทั้งนี้ 14 จังหวัดภาคใต้ มี
ศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร (ศพก.) หลัก จานวน 151 ศูนย์ และมีศูนย์
เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร (ศพก.
เครื อข่าย) จานวน 2,176 ศูนย์ ซึ่ง ศพก. เป็ นศูนย์กลางการบริ การและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารและเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้การผลิตสิ นค้าเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมของชุมชน
ทั้งนี้ สานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ขอประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไปที่มีความสนใจในการผลิตแหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตพืช ทั้ง
ข้าว พืชผัก ไม้ผลหรื อจะนาไปเป็ นพืชอาหารสัตว์ สามารถเข้าไปศึกษาเรี ยนรู ้ได้ที่ ศพก. ใกล้บา้ น
ท่าน หรื อขอคาแนะนาเพิ่มเติมได้ที่สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงานเกษตรอาเภอ และศูนย์วิจยั และ
พัฒนาการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร

กรมส่ งเสริมการเกษตรจับมือกรมวิชาการเกษตร ชูการวิจัยและส่ งเสริมเกษตรเชิงพื้นที่

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2564 ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา สานักงานส่งเสริ มและ
พัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะทางานความร่ วมมือระหว่างกรมส่งเสริ มการเกษตร
กับกรมวิชาการเกษตร (ระดับเขต) เพื่อสรุ ปผลการดาเนิ นงานในปี 2563 และหารื อแนวทางพัฒนางาน
ร่ วมกันในปี 2564
นายสุพิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัด
สงขลา ให้ขอ้ มูลว่า การประชุมวันนี้เป็ นการหารื อแนวทางการดาเนิ นงานตามบันทึกความร่ วมมือระหว่าง
กรมส่งเสริ มการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร ระดับเขตในเขตภาคใต้ ซึ่งมีประเด็นหลัก ๆ 4 ประเด็น
ด้วยกัน คือ 1) การวิจยั ในพื้นที่แบบ On Farm Research ให้ดาเนินการในพื้นที่เดียวกันกับ
เป้าหมายการส่ งเสริ มเกษตรเชิงพื้นที่ของกรมส่ งเสริ มการเกษตร โดยกาหนดเป้าหมายจังหวัด
ละ 1 จุด 2) การถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ศึกษาวิจยั และสามารถ
นามาส่งเสริ มขยายผลให้กบั เกษตรกรได้ 3) ความร่ วมมือ
ในการรับรองแหล่งผลิตสิ นค้า
เกษตร (GAP พืช) และ 4) การแก้ไขปั ญหาในพื้นที่
โดยในช่วงเช้ามีการรายงานผลการ
ดาเนินงานในปี 2563 ความก้าวหน้าการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบตั ิ
ทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช (GAP พืช) ภาคใต้ ปี 2564 และการนาผลงานวิจยั ของกรมวิชาการ
เกษตร ไปขยายผลสู่พี่นอ้ งเกษตรกรในหลายๆ เรื่ อง เช่น การใช้แหนแดงเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพและลด
ต้นทุนการผลิต การใช้เห็ดเรื องแสงสิ รินรัศมีป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าทุเรี ยนการห่อผลทุเรี ยนด้วยถุง

กระดาษ การพัฒนาคุณภาพผลผลิตจาปาดะ การควบคุมโรคลาต้นเน่าปาล์มน้ ามัน การใช้ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์
ไรซา (Mycorrhiza Organic Fertilizer) ในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้ปุ๋ย
ในทุเรี ยน การใช้เชื้อโปรโตซัวกาจัดหนูในสวนปาล์มน้ ามัน เป็ นต้น
ช่วงบ่ายคณะทางานฯ ได้ลงพื้นที่ดูงานความสาเร็ จด้านความร่ วมมือการวิจยั และส่ งเสริ มเกษตรเชิง
พื้นที่ ในเขตภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งดาเนินการในอาเภอสิ งหนครและอาเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา พื้นที่ 3 ตาบล ได้แก่ ชุมชนป่ าขาดโมเดล–บ้านแคโมเดล–ราแดงโมเดล โดยสานักงานเกษตร
อาเภอสทิงพระ และสานักงานเกษตรอาเภอสิ งหนคร ร่ วมกันพัฒนาพื้นที่นาร่ องในจังหวัดสงขลา และได้
เยีย่ มชมกิจกรรมเกษตรสวนเทพหยา และแปลงต้นแบบเกษตรกร “ป่ าขาดโมเดล”สวนลุงนาน เกษตร
พอเพียงเกษตรปลอดภัย พร้อมได้เปิ ดศูนย์ชีวภัณฑ์ชุมชน (ศชช.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็ นสาขาแรกที่บา้ นนาย
มนูญ ยศปัญญา ชุมชนป่ าขาดโมเดล ตาบลป่ าขาด อาเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา เป็ นศูนย์ที่ทดลอง
พัฒนาการบริ หารจัดการและการให้บริ การ ดาเนินการภายใต้แผนงานวิจยั ทดลองขยายการผลิตแปลงใหญ่
และถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคโนโลยีการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของ
เกษตรกรเพื่อนาไปสู่ ความเข้มแข็งของสังคมเกษตร โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจยั สู่การใช้ประโยชน์กรม
วิชาการเกษตร และโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานโดยเน้นการใช้ชีวภัณฑ์ใน
พื้นที่ชุมชนต้นแบบ จังหวัดสงขลา
ศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีดา้ นอารักขาพืชจังหวัดสงขลา ภายใต้สานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการ
เกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริ มการเกษตร ร่ วมกันดาเนินการ

วันนี้ ( 2 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 10.00 น. ณ แปลงนาเกษตรกร หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง
อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิด
งานงานวันรณรงค์ไถกลบตอซังและหว่านปุ๋ยพืชสด เพื่อสร้างจิตสำนึกให้พี่น้องเกษตรกร ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรดิน ไม่เผาตอซังข้าว โดยการไถกลบตอซัง และหว่านปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน โดยนำ
หัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกล่าวปฏิญาณตนหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร พร้อมร่วมหว่าน
เมล็ดถั่วพร้าและขับรถไถ พรวนดินกลบเมล็ดถั่วพร้า แล้วร่วมกันหยอดเมล็ดแตงโมกับเกษตรกรในพื้นที่อีก
ด้วย นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญยังได้ปรุงอาหารเมนูซุบถั่วพร้า ซึ่งเป็นอาหารอีสานโดยนำ
วัตถุดิบหลักคือถั่วพร้า ผลผลิตที่ได้จากการนำถั่วพร้าไปหว่านในแปลงนาเป็นปุ๋ยพืชสดมาประกอบอาหารใน
ครั้งนี้
นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการจัดงานในวันนี้ว่าจังหวัดอำนาจเจริญ
มีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 1 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ร้อยละ 68 ของพื้นที่ปลูกข้าว
(ประมาณ 7 แสนไร่) เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าว การสร้างการตระหนักรู้ในการจัดการดินให้มีความ
อุดมสมบูรณ์จึงจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมสำหรับการ
เพาะปลูกพืช ซึ่งเป็นต้นน้ำที่สำคัญในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ
ภาคการเกษตร รวมถึงสนับสนุนขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของจังหวัดอำนาจเจริญ “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน” การจัดการดินเชิงพื้นที่ วิถีอำนาจเจริญ โดยการส่งเสริมการไถ
กลบ ตอซังข้าว การไม่เผาตอซังข้าวและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด (ถั่วพร้า)
ตลอดจนการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์ของจังหวัดอำนาจเจริญให้มีความยั่งยืนต่อไป พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการจัดการดินเชิงพื้นที่ วิถี
อำนาจเจริญ ตามมาตรการ 3 ต้อง คือ

1.ต้องร่วมมือกันไถกลบตอซังข้าว และหว่านพืชปุ๋ยสด (ถั่วพร้า)
2.ต้อง นำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ การเพาะเห็ดฟาง
วัสดุคลุมดิน ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
3.ต้องไม่ เผาตอซังข้าวและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างเด็ดขาด
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การปฏิญาณตน หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร การสาธิตการไถกลบตอซัง
ข้าว การหว่านพืชปุ๋ยสด การสาธิตการนำฟางข้าวมาทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง การเพาะเห็ดฟาง การจัด
นิทรรศการไม่เผาในพื้นที่การเกษตร การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตร ตลอดจนการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

เกษตรจังหวัดสกลนคร เร่งสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer ส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ครั้งที่ ๑ ปี 2564 ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรม พัฒนาเกษตรกร
รุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทน
เกษตรกรในปัจจุบันที่มีอายุมากขึ้นและมีจำนวนลดลง เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยง
เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน ๓ ครั้ง เป้าหมายเกษตรกร จำนวน ๔๐ ราย
นายอดิสร เชื้อไทย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กล่าวว่า เป็นการจัดเวทีวิเคราะห์ตนเอง ปรับ
แนวคิด สร้างแรงจูงใจ จัดทำแผนที่กิจกรรม (แผนการผลิต/การตลาด) เพื่อค้นหาความต้องการด้านวิชาการ
และเทคโนโลยีของเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยให้เกษตรกรประเมินตนเอง ด้วยแบบฟอร์มการประเมินคุณสมบัติของ
Young Smart Farmer แล้วนำมาใช้ประกอบการจัดทำ แผนพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่าย
เกษตรกรรุ่นใหม่และจัดทำช่องทางการเรียนรู้และการติดต่อสื่อสารร่วมกัน

ตั้งศูนย์ชีวภัณฑ์ ชุมชน “ชีวภัณฑ์ พร้ อมใช้ ให้ บริการโดยชุมชน”

ชีวภัณฑ์ทางการเกษตร เป็ นเทคโนโลยีที่นา จุลินทรี ย ์ แมลงศัตรู ธรรมชาติ และสารสกัดจากพืช มาใช้ในการ
ป้องกันกาจัดโรค แมลง ศัตรู พืช ปัจจุบนั มีผลงานวิจยั และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ออกมามากมาย และที่นิยมใช้ทาง
การเกษตร ได้แก่ ชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกาจัดโรคพืช เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อแบคทีเรี ยบาซิลลัสซับที
สิ ส DOA 24 บาซิลลัส ซับทีสิส 20 W16 เห็ดเรื องแสงสิ รินรัศมี เป็ นต้น ชีวภัณฑ์กาจัดแมลง เช่น
เชื้อราเมตาไรเซียม เชื้อราบิวเวอเรี ย เชื้อไวรัส NPV สัตว์/แมลง/ศัตรู ธรรมชาติ เช่น ไส้เดือนฝอย มวน
พิฆาต แมลงหางหนีบ แตนเบียนต่างๆ สารสกัดจากพืช เช่น สะเดา สาบเสื อ ชีวภัณฑ์กาจัดหนู เช่น โตรโต
ซัว เป็ นต้น
ชีวภัณฑ์จึงเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์มากทั้งในด้านของการนามาใช้ในการป้องกันกาจัดศัตรู พืช และเป็ น
ทางเลือกที่มีความปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรู พืชที่ปัจจุบนั พบปัญหาสารพิษตกค้างใน
ผลผลิต เป็ นอันตรายต่อผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค และในสิ่ งแวดล้อม
ความนิยมใช้ชีวภัณฑ์ของเกษตรกรในปัจจุบนั ได้รับความสนใจมากขึ้น แต่ยงั อยูใ่ นวงจากัด ไม่แพร่ หลาย
ซึ่งขึ้นอยูก่ บั หลายปัจจัย เช่น เกษตรกรยังมีความรู ้ความเข้าใจน้อย จึงยังไม่มีการนามาใช้ประโยชน์ หรื อ
นามาใช้งานไม่ถูกต้องจึงทาให้มีประสิ ทธิภาพต่า และที่สาคัญคือความไม่สะดวกในการจัดหามาใช้งาน

เนื่องจากมีการผลิตเชิงการค้าน้อย ชีวภัณฑ์หลายชนิดต้องไปขอจากหน่วยงานราชการที่อยูห่ ่างไกล ไม่
สามารถผลิตเองได้เนื่ องจากมีข้นั ตอนการผลิตที่ยากและซับซ้อน เป็ นต้น
คณะนักวิจยั และส่งเสริ ม ของสานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา (สวพ.8) กรมวิชาการเกษตร
และนักส่งเสริ มการเกษตร สานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา (สกก.5) นาโดย
นายธัชธาวินท์ สะรุ โณ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง สวพ.8
ได้เล็งเห็นถึงปั ญหาและความจาเป็ นดังกล่าวนี้ จึงได้มีความคิดริ เริ่ มในการพัฒนารู ปแบบการจัดการชีวภัณฑ์
ของชุมชนขึ้นมา โดยทดลองจัดตั้ง “ศูนย์ชีวภัณฑ์ชุมชน (ศชช.)” บนคาขวัญที่วา่ “ชีวภัณฑ์พร้อมใช้
ให้บริ การโดยชุมชน” โดยสถานที่ต้ งั ศูนย์ชีวภัณฑ์ชุมชนแห่งแรกอยูท่ ี่ ชุมชนป่ าขาดโมเดล บ้านนายมนูญ
ยศปัญญา เลขที่80 หมู่ที่3 ตาบลป่ าขาด อาเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็ นเกษตรกรที่ทาเกษตร
อินทรี ย ์ และมีความต้องการใช้ชีวภัณฑ์ในการปลูกพืช

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ชี้ใช้ เป้าหมาย 5 ด้านพัฒนาแปลงใหญ่ เพิม่ ศักยภาพ
มะขามเทศเพชรพรหมสรที่อาเภอโนนสู ง
(3 กุมภาพันธ์ 2564)นายกังสดาล สวัสดิ์ชยั เกษตรจังหวัดนครราชสี มา ลงพื้นที่เยีย่ มเยียนให้กาลังใจ
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะขามเทศเพชรพรหมสร ที่ตาบลลาคอหงส์ อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสี มา
โดยมะขามเทศเพชรพรหมสรของนายบุญเลิศ หวังรายกลาง สมาชิกแปลงใหญ่ฯ และYoung Smart
Farmer ปี 2563 ซึ่งมีพ้นื ที่ 7ไร่ แบ่งเป็ นพื้นที่นาและสระน้ า 3 ไร่ และพื้นที่ปลูกมะขามเทศ 4 ไร่ โดย
เริ่ มต้นจากการเข้าร่ วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรกับสานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสี มา เมื่อปี
2560 จนถึงปัจจุบนั มีพ้ืนที่มะขามเทศที่ให้ผลผลิตแล้ว 4 ไร่ สามารถสร้างรายได้เป็ นที่น่าพอใจ และมีแนวคิด
ในการเพิ่มมูลค่าสิ นค้าดังกล่าวโดยมีการประสานการทางานกับสานักงานเกษตรอาเภอโนนสูงและ
หน่วยงานราชการในพื้นที่
โดยเกษตรจังหวัดนครราชสี มา กล่าวว่า ได้แนะนากลุ่มเกษตรกรให้นาเป้าหมาย 5 ด้านพัฒนา
แปลงใหญ่มาใช้ในการพัฒนาทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพของมะขามเทศเพชรพรหมสร ได้แก่ การลดต้นทุน
เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพบริ หารจัดการ และจัดการด้านตลาด ซึ่งกลุ่มเกษตรกรต้องมีการปฏิบตั ิให้สาเร็ จ
ตามเป้าหมายที่ต้ งั ไว้น้ ี เชื่อว่าจะเกิดความยัง่ ยืนในด้านการเกษตรอย่างแน่นอน

อำนำจเจริญรณรงค์เกษตรกรชำวไร่อ้อยไม่เผำอ้อยก่อนตัดส่งโรงงำนเพิม่ คูณภำพ ลด
PM 2.5
วันนี ้ (3 ก.พ.64) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผูว้ ่าราชการจังหวัดอานาจเจริญ เป็ นประธานในพิธีเปิ ดงานวันรณรงค์ตดั อ้อยสด
สะอาด ได้คณ
ุ ภาพ ลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ ณ แปลงสาธิต นายสมศักดิ์ เพลิดพราว เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยบ้านห้วยทม
ตาบลป่ าก่อ อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ โดยมีนายบรรจง สุกรีฑา ผูต้ รวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้า
ส่วนราชการที่เกี่ยว ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่โรงงานนา้ ตาลมิตรอานาจเจริญ พร้อมทัง้ เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยในพืน้ ที่ ร่วม
กิจกรรมในวันนี ้ โดยมีการสาธิตการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดี จากโรงงานนา้ ตาลมิตร
อานาจเจริญ
การจัดงานงานวันรณรงค์ตดั อ้อยสดสะอาดได้คณ
ุ ภาพ ลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ เพื่อเป็ นการพัฒนาคุณภาพอ้อยให้
เป็ นที่ยอมรับทัง้ ในและต่างประเทศ โดยชาวไร่ออ้ ยต้องร่วมใจกันตัดอ้อยสด ลดการเผาอ้อยก่อนตัดเข้าเข้าสู่โรงงาน
เนื่องจากจะทาให้นา้ ตาลไม่ได้คณ
ุ ภาพและยังเป็ นการทาลายสิ่งแวดล้อมเกิดปั ญหา PM 2.5 ตลอดจนทาให้ความอุดม
สมบูรณ์ของดินลดลงอย่างรวดเร็ว การตัดอ้อยสดจะส่งผลให้ออ้ ยที่ส่งเข้าหีบนัน้ มีค่าความหวานที่เพิ่มขึน้ เกษตรชาวไร่
อ้อยก็จะมีรายได้เพิ่มขึน้ อีกด้วย จึงขอความร่วมมือพี่นอ้ งเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยให้ตัดอ้อยสด โดยการตัดอ้อยชิดดิน ตัดยอด
สัน้ จะได้ออ้ ยที่มีคณ
ุ ภาพ
ปั จจุบนั ปั ญหาด้านสิ่งแวดล้อมมลภาวะ PM 2.5 เป็ นปั ญหาที่สาคัญระดับประเทศ ซึง่ ปั ญหาเหล่านีเ้ กิดจากการเผา
ไม่ว่าจะเป็ นการเผาอ้อย เผาป่ า เผาทุ่งนา เผาเศษวัสดุทางการเกษตรต่างๆ สาหรับการทาไร่ออ้ ยนัน้ พอถึงฤดูหีบอ้อย

เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยจะนิยมเผาอ้อยก่อนตัด ทาให้เกิดเป็ นขีเ้ ถ้าดาปลิวไปทั่ว เกิดฝุ่นละอองทาให้คนอื่นได้รบั ความ
เดือดร้อน เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เป็ นปั ญหาด้านสิง่ แวดล้อมส่งผลต่อสุขภาพเป็ นต้น โดยภาครัฐได้ให้ความสาคัญ
และเน้นยา้ มาตรการแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ โดยมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยเก็บเกี่ยวอ้อยด้วย
วิธีการเผาไร่ออ้ ยก่อนตัดส่งเข้าโรงงานนา้ ตาล ซึ่งการเผามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 220 วรรคแรก
โดยผูใ้ ดกระทาให้เกิดเพลิงไหม้แก่วตั ถุใดๆ แม้เป็ นของตนเอง จนน่าจะเป็ นอันตรายแก่บคุ คลอื่นหรือทรัพย์ของผูอ้ ื่น ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท มีมาตรการแก้ไขปั ญหาอ้อยไฟไหม้ คือ 1.อ้อยไฟไหม้จะถูก
หักเงินค่าอ้อยจากราคาอ้อยขัน้ ต้นไว้ตนั ละ 30 บาท โดยจะจ่ายคืนให้กบั ชาวไร่ออ้ ยที่ตดั อ้อยสดคุณภาพดีทกุ รายเต็ม
จานวนโดยคิดแยกเป็ นรายโรง 2.กาหนดให้โรงงานรับอ้อยไฟไหม้จากชาวไร่ออ้ ยรวมทัง้ ฤดูกาลผลิต ไม่เกินร้อยละ 20 ของ
ปริมาณอ้อยที่โรงงานนัน้ รับทัง้ หมดในฤดูการผลิตนัน้ โดยอ้อยไฟไหม้ส่วนที่เกินร้อยละ 20 โรงงานมีสิทธิ์ปฏิเสธการรับ
อ้อยนัน้ ได้ 3.ชาวไร่ออ้ ยที่ส่งอ้อยยอดยาวและอ้อยที่มีกาบใบเข้าหีบจะถูกหักเงินค่าอ้อยตันละ 20 บาท และจะไม่ได้รบั
เงินจ่ายคืนจากอ้อยไฟไหม้ รวมทัง้ ไม่ได้รบั เงินสนับสนุนจากภาครัฐตามโครงการช่วยเหลือชาวไร่ออ้ ยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น
PM 2.5

เกษตรย่ านตาขาว จังหวัดตรัง ลงพื้นทีส่ ารวจแปลงมะพร้ าวที่มีเชื้อราเข้ า
ทาลาย ของเกษตรกรตาบลทุ่งค่ าย

วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2564 ) นายอานาจ เซ่งเซี่ยง นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญ
การพิเศษ รักษาราชการเกษตรอาเภอย่านตาขาว พร้อมด้วยนางแพรวพรรณ ทองพิทกั ษ์ นักวิชาการ
ส่งเสริ มการเกษตรปฏิบตั ิการ ลงพื้นที่สารวจแปลงมะพร้าวของนายสิ น เสี ยงเส้ง ที่ต้งั แปลงอยูท่ ี่
หมู่ 8 ตาบลทุ่งค่าย อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่พบว่า ต้นมะพร้าวของเกษตรกรมีเชื้อราเข้าทาลาย โดยมีลกั ษณะอาการ
ใบแห้งจากยอด และมีการรุ กลามไปยังต้นอื่น ดังนั้น จึงได้แนะนาให้เกษตรกรพ่นสารแมนโค
เซบ เนื่องจากต้นมะพร้าวยังไม่ให้ผลผลิต เมื่ออาการดีข้ นึ ให้ใช้เชื่อราไตรโคเดอร์มา ในอัตราส่ วน
ดังนี้ เชื้อราไตรโคเดอร์มาสด 1 กิโลกรัม : ราละเอียด 4 กิโลกรัม : ปุ๋ ยหมัก 100 กิโลกรัม ใส่
บริ เวณโคน

ลงพื้นที่สารวจ เก็บตัวอย่ างและติดตามสถานการณ์ โรคใบด่างมันสาปะหลัง
ในพื้นที่ อ.บ้ านไผ่ จ.ขอนแก่น

วันนี้ (3 ก.พ.64) ดร.เสงี่ยม กอนไธสง ผูอ้ านวยการศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริ มการเกษตร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่ วมกับสานักวิจยั และ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นและสานักงานเกษตร
อาเภอบ้านไผ่ ลงพื้นที่สารวจ เก็บตัวอย่างและติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสาปะหลัง โดยสารวจ
ในพื้นที่ตาบลป่ าปอ ตาบลบ้านลาน ตาบลภูเหล็ก ตาบลหินตั้ง ตาบลแคนเหนือ และตาบลใน
เมือง อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้มีการเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจที่สานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพื
ขกรมวิชาการ และชี้แจงขั้นตอนการดาเนินการตามมาตรการควบคุมโรคใบด่างมันสาปะหลังในพื้นที่
ต่อไป

ปลาเค็มอบโอโซนเพิ่มมูลค่าให้สินค้า (3 ก.พ. 64)

เตือนเกษตรกรระวังโรคใบด่ างมันสาปะหลัง
นางสุจารี ย ์ พิชา ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสี มา(สศท.5) สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(สศก.)เปิ ดเผย เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาระบาดของโรคใบด่างมันสาปะหลัง และบางพื้นที่ประสบปัญหาน้ าท่วมช่วง
เดือนตุลาคม 2563 เกษตรกรจึงเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนกาหนด ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ ลดลง สาหรับผลผลิตมันสาปะหลังของจ.
นครราชสี มาจะออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนมกราคม - เมษายน ราคาหัวมันสาปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้ (ราคา ณ มกราคม
2564) เฉลี่ย 1.77 บาท/กิโลกรัม ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากราคาเฉลี่ย 1.75 บาท/กิโลกรัม เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
2563 เนื่องจากผลผลิตมันสาปะหลังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูป้ ระกอบการซึ่งต้องการใช้ตอ่ เนื่อง
ทั้งนี้ จากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่น้ ี คาดว่าส่งผลให้ราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลังของประเทศ
แนวโน้มลดลง ทาให้ราคาหัวมันสาปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้อาจปรับตัวลดตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์
ดังกล่าวเริ่ มคลี่คลาย ราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลังจะมีทิศทางปรับตัวดีข้ นึ ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้เดือดร้อน
ช่วงที่ราคามันสาปะหลังตกต่า รัฐบาลจึงดาเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผูป้ ลูกมันสาปะหลัง ปี 2563/64 โดย
กาหนดราคาและปริ มาณประกันรายได้หวั มันสาปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท ครัวเรื อนละไม่เกิน 100
ตัน และต้องไม่ซ้ าแปลง ในพื้นที่เพาะปลูกมันสาปะหลังทัว่ ประเทศ โดยเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนผูป้ ลูกมันสาปะหลังกับกรม
ส่งเสริ มการเกษตร และแจ้งเพาะปลูกตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ให้เกษตรกรแจ้งระยะเวลา
เก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริ มการเกษตรนับจากวันที่เพาะปลูกไม่นอ้ ยกว่า 8 เดือน
อย่างไรก็ตาม จากการระบาดของโรคใบด่างมันสาปะหลังส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ปริ มาณผลผลิต จากข้อมูลของ
สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (ณ 15 มกราคม) พบการระบาดมากที่สุดในอ.เสิ งสาง ครบุรี และปักธงชัย พื้นที่ความ
เสี ยหาย 2.74 แสนไร่ คิดเป็ นร้อยละ 19 ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวทั้งจังหวัด ซึ่งขณะนี้สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสี มาแก้ไข
ไปกว่าร้อยละ 43 ของพื้นที่ระบาด ซึ่งจ.นครราชสี มา เร่ งทาความเข้าใจให้เกษตรกรยินยอมทาลายแปลงมันหากพบการระบาด
แต่หากเกษตรกรไม่ยินยอมให้ทาลายแปลงมัน จ.นครราชสี มาจะแจ้งข้อมูลให้ศนู ย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรนครราชสี มา และ
กรมวิชาการเกษตรประกาศเป็ นพื้นที่กกั พืชเป็ นรายแปลงต่อไป

