
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

เกษตรเชิงพ้ืนที่ 1. กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือกรมวิชาการเกษตร ชูการวิจัยและส่งเสริมเกษตรเชิง
พ้ืนที่ 

ข่าวเด็นประเด็นดัง 

2. กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือกรมวิชาการเกษตร ชูการวิจัยและส่งเสริมเกษตรเชิง
พ้ืนที่ 

สมิหลาไทม์ 

3. กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือกรมวิชาการเกษตร ชูการวิจัยและส่งเสริมเกษตรเชิง
พ้ืนที่ 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

ชีวภัณฑ์ชุมชน 4. สสก.5 รว่มกับ สวพ.8 จัดตั้งชีวภัณฑ์ชุมชน NBT Songkla 
GAP 5. เกษตรเขต 5 เสริมควมรู้เจ้าหน้าที่พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้เกษตรกร 

เรง่พัฒนาสินค้เกษตรเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GAP 
สมิหลาไทม์ 

ผลิตแหนแดง 6. ศพก. ภาคใต้ เสริมฐานเรียนรู้การผลิตแหนแดง เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ดินเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการทำเกษตร การปลูกพืชต่าง ๆ ให้เจริญงอกงาม ผลผลิตดีมี
คุณภาพ 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

Young Smart 
Farmer 

7. เกษตรจังหวัดสกลนคร เร่งสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer ส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

ชีวภัณฑ์ชุมชน 8. ตั้งศูนย์ชีวภัณฑ์ชุมชน “ชวีภัณฑ์พร้อมใช้ ให้บริการโดยชุมชน” สยามรัฐ 
แปลงใหญ่ 9. เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ชี้ใช้เป้าหมาย 5 ด้านพัฒนาแปลงใหญ่ เพ่ิมศักยภาพ

มะขามเทศเพชรพรหมสรที่อำเภอโนนสูง 
สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

ไม่เผา 10. อำนาจเจริญรณรงค์เกษตรกรชาวไร่อ้อยไม่เผาอ้อยก่อนตัดส่งโรงงานเพิ่มคูณ
ภาพ ลด PM 2.5 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

มะพร้าว 11. เกษตรย่านตาขาว จังหวัดตรัง ลงพ้ืนที่สำรวจแปลงมะพร้าวที่มีเชื้อราเข้าทำลาย 
ของเกษตรกรตำบลทุ่งค่าย 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

ใบด่างมัน
สำปะหลัง 

12. ลงพื้นที่สำรวจ เก็บตัวอย่างและติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง ใน
พ้ืนที ่อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

ประเด็นอ่ืนๆ 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ปลาเค็มอบโอโซน 13. ปลาเค็มอบโอโซนเพิ่มมูลค่าให้สินค้า  ThaiPBS 
สมุนไพร 14. สมุนไพรริมรั้ว สู่น้ำพริกชุมชน NBT2HD 
ใบด่างมัน
สำปะหลัง 

15. เตือนเกษตรกรระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง แนวหน้า 

 



 

 

 
ข่าวเด่นประเด็นดัง - กรมส่งเสรมิการเกษตรจบัมือกรมวิชาการเกษตร ชูการวิจัยและ
ส่งเสรมิเกษตรเชิงพ้ืนที่ 
วันนี้ (2 ก.พ. 2564) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 
5 จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับ 
กรมวิชาการเกษตร (ระดับเขต) เพ่ือสรุปผลการดำเนินงานในปี 2563 และหารือแนวทางพัฒนางานร่วมกัน 
ในปี 2564 
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 
ให้ข้อมูลว่า การประชุมวันนี้เป็นการหารือแนวทางการดำเนินงานตามบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริม
การเกษตรและกรมวิชาการเกษตร ระดับเขต ในเขตภาคใต้ ซึ่งมีประเด็นหลัก ๆ 4 ประเด็นด้วยกัน คือ 1) 
การวิจัยในพื้นท่ีแบบ On Farm Research ให้ดำเนินการในพื้นที่เดียวกันกับเป้าหมายการส่งเสริมเกษตรเชิง
พ้ืนที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยกำหนดเป้าหมายจังหวัดละ 1 จุด 2) การถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม
ใหม่ ๆ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ศึกษาวิจัย และสามารถนำมาส่งเสริมขยายผลให้กับเกษตรกรได้ 3) ความ
ร่วมมือ ในการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร (GAP พืช) และ 4) การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ โดยในช่วงเช้ามีการ
รายงานผลการดำเนินงานในปี 2563 ความก้าวหน้าการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพ
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) ภาคใต้ ปี 2564 และการนำผลงานวิจัยของกรมวิชาการ
เกษตร ไปขยายผลสู่พี่น้องเกษตรกรในหลายๆ เรื่อง เช่น การใช้แหนแดงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุน
การผลิต การใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน การห่อผลทุเรียนด้วยถุงกระดาษ 



การพัฒนาคุณภาพผลผลิตจำปาดะ การควบคุมโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน การใช้ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซา 
(Mycorrhiza Organic Fertilizer) ในการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยในทุเรียน 
การใช้เชื้อโปรโตซัวกำจัดหนูในสวนปาล์มน้ำมัน เป็นต้น 
ช่วงบ่ายคณะทำงานฯ ได้ลงพื้นที่ดูงานความสำเร็จด้านความร่วมมือการวิจัยและส่งเสริมเกษตรเชิงพ้ืนที่ ใน
เขตภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งดำเนินการในอำเภอสิงหนคร และอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พ้ืนที่ 3 ตำบล ได้แก่ 
ชุมชนป่าขาดโมเดล-บ้านแคโมเดล-รำแดงโมเดล โดยสำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ และสำนักงานเกษตร
อำเภอสิงหนคร ร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่นำร่องในจังหวัดสงขลา และได้เยี่ยมชมกิจกรรมเกษตรสวนเทพหยา และ
แปลงต้นแบบเกษตรกร “ป่าขาดโมเดล”สวนลุงนาน เกษตรพอเพียง เกษตรปลอดภัย พร้อมได้เปิดศูนย์ชีว
ภัณฑ์ชุมชน (ศชช.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นสาขาแรกที่ บ้านนายมนูญ ยศปัญญา ชุมชนป่าขาดโมเดล ตำบลป่าขาด 
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์ที่ทดลองพัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการ ดำเนินการภายใต้
แผนงานวิจัยทดลองขยายการผลิตแปลงใหญ่และถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
พืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของเกษตรกรเพ่ือนำไปสู่ความเข้มแข็งของสังคมเกษตร โครงการขับเคลื่อน
ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กรมวิชาการเกษตร และโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสานโดยเน้นการใช้ชีวภณัฑ์ในพ้ืนที่ชุมชนต้นแบบ จังหวัดสงขลา 
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา ภายใต้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 
จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

         ปัจจุบนั
ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัต่อคุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้มากขึ้น โดยเฉพาะในผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีจะตอ้งมีมาตรฐานรองรับท่ีแสดงถึงคุณภาพและความ
ปลอดภยั เช่น มาตรฐาน GAP มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์เป็นตน้ หากสินคา้เกษตรมีการรับรอง
มาตรฐานเหล่าน้ีก็จะสร้างความเช่ือมัน่ใหผู้บ้ริโภคได ้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ดา้นการควบคุม
คุณภาพผลผลิต เท่านั้น แต่ยงัเป็นผลดีต่อเกษตรกรในดา้นสุขภาพอนามยัของผูผ้ลิตเองดว้ย 
         ดงันั้นเกษตรกรจึงหนัมาใหค้วามส าคญักบัการขอการรับรองมาตรฐาน GAP มากขึ้น กอปร
กบัคู่คา้ ผูรั้บซ้ือ และตลาดตอ้งการสินคา้เกษตรท่ีมีมาตรฐานรับรอง จึงเป็นการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขนั แต่เกษตรกรบางส่วนยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของ
มาตรฐาน GAP หรือการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี จึงจ าเป็นตอ้งส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรใหม้าก
ขึ้น                 

   นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา     ให้
ขอ้มูลวา่ ปัจจุบนัภาคใตมี้เกษตรกรท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานGAP แลว้ จ านวน 35,929 ราย ซ่ึง
ถือวา่ยงัมีจ านวนนอ้ย ตามภารกิจแลว้ กรมส่งเสริมการเกษตรท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาแก่เกษตรกร และกรม
วิชาการเกษตรจะเป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยตรวจใหก้ารรับรอง ดงันั้นเพื่อใหเ้กษตรกรพฒันา
สินคา้ใหเ้ขา้สู่มาตรฐาน GAP ใหม้ากขึ้น จึงไดร่้วมกนัสร้างการรับรู้ และเร่งพฒันาเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม



การเกษตร ใหพ้ร้อมเป็นท่ีปรึกษาและตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตน้ตามขอ้ก าหนด ก่อนการ ยืน่ขอตรวจ
รับรองจริงโดยกรมวิชาการเกษตร 
        ในปี 2564 ภาคใตมี้เกษตรกรเป้าหมายการตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตน้ จ านวนทั้งส้ิน
3,299 ราย ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา จึงไดจ้ดัอบรมหลกัสูตร “การ
เป็นท่ีปรึกษาเกษตรกร และเป็นวิทยากรดา้นมาตรฐาน GAP” ในระหวา่งวนัท่ี 12-

14 มกราคม 2564 ณ โรงแรมนิภาการ์เดน้ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร
ใน 14 จงัหวดัภาคใต ้ทั้งระดบัจงัหวดั และอ าเภอ จ านวน 100 คน ซ่ึงเป็นผูท่ี้ตอ้งไปปฏิบติังานกบั
เกษตรกรในพื้นท่ีโดยตรง ในการอบรมประกอบดว้ยเน้ือหาภาคบรรยายและการฝึกปฏิบติัในพื้นท่ี
จริง เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความเขา้ใจและสามารถน าไปใชส่้งเสริมเกษตรกรในพื้นท่ีได ้ต่อไป 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ศพก. ภาคใต้ เสริมฐานเรียนรู้การผลติแหนแดง เพ่ือลดต้นทุนการผลติ ดิน
เป็นปัจจัยหน่ึงที่ส าคญัในการท าเกษตร การปลูกพืชต่าง ๆ ให้เจริญงอกงาม 
ผลผลติดีมีคุณภาพ 

 

            ศพก. ภาคใต ้เสริมฐานเรียนรู้การผลิตแหนแดง เพื่อลดตน้ทุนการผลิต ดินเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี
ส าคญัในการท าเกษตร การปลูกพืชต่าง ๆ ใหเ้จริญงอกงาม ผลผลิตดีมีคุณภาพ คือการเตรียมดินให้
พร้อมท าใหดิ้นมีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อใหพ้ืชดูดซบัธาตุอาหาร ปุ๋ ย ไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่
เน่ืองจากปัจจุบนัดินในประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ลดลงมาก ท าใหเ้กษตรกรตอ้งแบกภาระมี
ค่าใชจ่้ายในการลงทุนท่ีสูงข้ึน โดยการใส่ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารใหก้บัดิน ประกอบกบัปุ๋ ยเคมีมีราคา
สูงและเป็นสาเหตุท่ีท าใหดิ้นเส่ือมโทรม แน่นแขง็ มีค่า pH ต ่า ท าใหพ้ืชไม่สามารถดูดธาตุอาหารไป
ใชป้ระโยชน์ได ้ทางเลือกหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว คือการใชแ้หนแดง ซ่ึงเป็นปุ๋ ยพืชสดท่ีใหธ้าตุ
ไนโตรเจนมากกวา่พืชตระกลูถัว่ ท าใหดิ้นมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน และเกษตรกรสามารถลดตน้ทุน
การผลิตไดแ้หนแดง ท่ีจะกล่าวถึงในวนัน้ี เป็นแหนแดงท่ีไดรั้บการพฒันาสายพนัธ์ุมาจากกรมวิชาการ
เกษตร  ซ่ึงไดพ้ฒันาพนัธ์ุและขยายพนัธ์ุแหนแดงสายพนัธ์ุไมโครฟิล
ล่า (microphylla) ตั้งแต่ ปี 2520 และไดมี้การรักษาพนัธ์ุมาเร่ือย ๆ ในการน าไปใชง้านได้
เงียบหายไประยะหน่ึง เม่ือประเทศไทยหนัมาส่งเสริมเร่ืองการท าเกษตรอินทรีย ์แหนแดงจึงไดน้ ามา
พฒันาการใชป้ระโยชน์เก่ียวกบัเกษตรอินทรียอี์กคร้ังหน่ึง ในปี 2540 ลกัษณะเด่น คือ มีขนาด
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ใหญ ่ขยายพนัธ์ุไดร้วดเร็วใหผ้ลผลิตสูงกวา่สายพนัธ์ุพ้ืนเมืองถึง 10 เท่า เล้ียงง่าย เจริญเติบโตและเพ่ิม
ปริมาณไดอ้ยา่งรวดเร็วเป็น 2 เท่าจากเดิมภายในเวลา 3-5 วนั ผลจากการน าไปวิเคราะห์ พบวา่ มี
ไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบ สูงถึง 4.6 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงสูงกวา่พืชตระกลูถัว่ท่ีมีอยู่
ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต ์ เม่ือหวา่นแหนแดงไปในนา 1 ไร่ จะมีผลผลิตแหน
แดง 3,000 กิโลกรัม เทียบไดก้บัปุ๋ ยยเูรีย 7-10 กิโลกรัม ซ่ึงเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของขา้ว  

            ประโยชน์ของแหนแดง คือ 1) สามารถทดแทนหรือลดการใชปุ้๋ ยไนโตรเจนลง
ได ้         2) เพ่ิมอินทรียวตัถุใหแ้ก่ดินท าใหดิ้นมีความอุดมสมบูรณ์ ปรับปรุงโครงสร้างดินดีข้ึนใน
ระยะยาว 3) ใชเ้ป็นปุ๋ ยอินทรียส์ าหรับพืชผกัและไมผ้ล 4) ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชปุ๋้ยเคมี ลดการ
ดูดตรึงฟอสเฟตของดิน 5) ใชเ้ป็นแหล่งโปรตีนส าหรับเล้ียงสัตว ์เช่น ปลา เป็ด เป็นตน้ 6) มีตน้ทุน
การผลิตต ่า และ 7) ลดปริมาณวชัพชืในนาขา้ว  

            นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดั
สงขลา ใหข้อ้มูลวา่จากการประชุมเช่ือมโยงการด าเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนยเ์รียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดบัเขต
ภาคใต ้คร้ังท่ี 1 ปี 2564 ไดน้ าเร่ืองเทคโนโลยกีารผลิตแหนแดงของศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตร
จงัหวดัยะลา เสนอใหศู้นยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.)   14 จงัหวดั
ภาคใต ้เพ่ิมฐานเรียนรู้การผลิตแหนแดงในทุกศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้
เกษตร       ( ศพก.หลกั) เพื่อขยายผลการน าองคค์วามรู้ไปสู่แปลงใหญ่ ทั้งน้ี 14 จงัหวดัภาคใต ้มี
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) หลกั จ านวน 151 ศูนย ์และมีศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร    (ศพก.
เครือข่าย) จ านวน 2,176 ศูนย ์ซ่ึง ศพก. เป็นศูนยก์ลางการบริการและแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูล
ข่าวสารและเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินคา้เกษตรท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมของชุมชน  

            ทั้งน้ี ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ขอประชาสัมพนัธ์ให้
เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปท่ีมีความสนใจในการผลิตแหนแดงเพ่ือลดตน้ทุนการผลิตพืช ทั้ง
ขา้ว พืชผกั ไมผ้ลหรือจะน าไปเป็นพืชอาหารสัตว ์สามารถเขา้ไปศึกษาเรียนรู้ไดท่ี้ ศพก. ใกลบ้า้น
ท่าน หรือขอค าแนะน าเพ่ิมเติมไดท่ี้ส านกังานเกษตรจงัหวดั ส านกังานเกษตรอ าเภอ และศูนยว์ิจยัและ
พฒันาการเกษตรของกรมวชิาการเกษตร  

 

 

 

 



 

กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือกรมวชิาการเกษตร ชูการวจัิยและส่งเสริมเกษตรเชิงพ้ืนที ่

 

เม่ือวนัท่ี 2 ก.พ. 2564 ณ หอ้งประชุมส านกังานเกษตรจงัหวดัสงขลา ส านกังานส่งเสริมและ
พฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา จดัประชุมคณะท างานความร่วมมือระหวา่งกรมส่งเสริมการเกษตร
กบักรมวิชาการเกษตร (ระดบัเขต) เพื่อสรุปผลการด าเนินงานในปี 2563 และหารือแนวทางพฒันางาน
ร่วมกนัในปี 2564 

           นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดั
สงขลา ใหข้อ้มูลวา่ การประชุมวนัน้ีเป็นการหารือแนวทางการด าเนินงานตามบนัทึกความร่วมมือระหวา่ง
กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร ระดบัเขตในเขตภาคใต ้ซ่ึงมีประเด็นหลกั ๆ 4 ประเด็น
ดว้ยกนั คือ 1) การวิจยัในพื้นท่ีแบบ On Farm Research ใหด้ าเนินการในพื้นท่ีเดียวกนักบั
เป้าหมายการส่งเสริมเกษตรเชิงพื้นท่ีของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยก าหนดเป้าหมายจงัหวดั
ละ 1 จุด 2) การถ่ายทอดเทคโนโลย ีนวตักรรมใหม่ ๆ ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรไดศึ้กษาวิจยั และสามารถ
น ามาส่งเสริมขยายผลใหก้บัเกษตรกรได ้3) ความร่วมมือ      ในการรับรองแหล่งผลิตสินคา้
เกษตร (GAP พืช) และ 4) การแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี              โดยในช่วงเชา้มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานในปี 2563 ความกา้วหนา้การรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจดัการคุณภาพการปฏิบติั
ทางการเกษตรท่ีดีส าหรับพืช (GAP พืช) ภาคใต ้ปี 2564  และการน าผลงานวิจยัของกรมวิชาการ
เกษตร ไปขยายผลสู่พี่นอ้งเกษตรกรในหลายๆ เร่ือง เช่น การใชแ้หนแดงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ตน้ทุนการผลิต การใชเ้ห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีป้องกนัโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนการห่อผลทุเรียนดว้ยถุง



กระดาษ การพฒันาคุณภาพผลผลิตจ าปาดะ การควบคุมโรคล าตน้เน่าปาลม์น ้ามนั การใชปุ้๋ ยชีวภาพไมคอร์
ไรซา (Mycorrhiza Organic Fertilizer) ในการลดตน้ทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการใชปุ้๋ ย
ในทุเรียน การใชเ้ช้ือโปรโตซวัก าจดัหนูในสวนปาลม์น ้ามนั เป็นตน้ 

          
 ช่วงบ่ายคณะท างานฯ ไดล้งพื้นท่ีดูงานความส าเร็จดา้นความร่วมมือการวิจยัและส่งเสริมเกษตรเชิง
พื้นท่ี ในเขตภาคใตต้อนล่าง ซ่ึงด าเนินการในอ าเภอสิงหนครและอ าเภอสทิงพระ จงัหวดั
สงขลา พื้นท่ี 3 ต าบล ไดแ้ก่ ชุมชนป่าขาดโมเดล–บา้นแคโมเดล–ร าแดงโมเดล โดยส านกังานเกษตร
อ าเภอสทิงพระ และส านกังานเกษตรอ าเภอสิงหนคร ร่วมกนัพฒันาพื้นท่ีน าร่องในจงัหวดัสงขลา และได้
เยีย่มชมกิจกรรมเกษตรสวนเทพหยา และแปลงตน้แบบเกษตรกร “ป่าขาดโมเดล”สวนลุงนาน เกษตร
พอเพียงเกษตรปลอดภยั  พร้อมไดเ้ปิดศูนยชี์วภณัฑชุ์มชน (ศชช.) ซ่ึงจดัตั้งขึ้นเป็นสาขาแรกท่ีบา้นนาย
มนูญ ยศปัญญา ชุมชนป่าขาดโมเดล ต าบลป่าขาด อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา เป็นศูนยท่ี์ทดลอง
พฒันาการบริหารจดัการและการใหบ้ริการ ด าเนินการภายใตแ้ผนงานวิจยัทดลองขยายการผลิตแปลงใหญ่
และถ่ายทอดเทคโนโลยเีทคโนโลยกีารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกบัสภาพภูมิสังคมของ
เกษตรกรเพื่อน าไปสู่ความเขม้แขง็ของสังคมเกษตร โครงการขบัเคล่ือนผลงานวิจยัสู่การใชป้ระโยชน์กรม
วิชาการเกษตร และโครงการพฒันาเทคโนโลยกีารจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานโดยเนน้การใชชี้วภณัฑใ์น
พื้นท่ีชุมชนตน้แบบ จงัหวดัสงขลา 
           ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยดีา้นอารักขาพืชจงัหวดัสงขลา ภายใตส้ านกังานส่งเสริมและพฒันาการ
เกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกนัด าเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
    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 และหว่านปุ๋ยพืชสดเพ่ือปรับปรุงบำรุงดิน โดยนำ
หัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกรในพ้ืนที่ร่วมกล่าวปฏิญาณตนหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร พร้อมร่วมหว่าน
เมล็ดถั่วพร้าและขับรถไถ พรวนดินกลบเมล็ดถั่วพร้า แล้วร่วมกันหยอดเมล็ดแตงโมกับเกษตรกรในพ้ืนที่อีก
ด้วย นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญยังได้ปรุงอาหารเมนูซุบถั่วพร้า ซึ่งเป็นอาหารอีสานโดยนำ
วัตถุดิบหลักคือถั่วพร้า ผลผลิตที่ได้จากการนำถั่วพร้าไปหว่านในแปลงนาเป็นปุ๋ยพืชสดมาประกอบอาหารใน
ครั้งนี้ 
            นายสำพรต จันทรห์อม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการจัดงานในวันนี้ว่าจังหวัดอำนาจเจริญ
มีพ้ืนที่ปลูกข้าวประมาณ 1 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ทั้งหมด แต่ร้อยละ 68 ของพ้ืนที่ปลูกข้าว 
(ประมาณ 7 แสนไร่) เป็นพ้ืนที่ไม่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าว การสร้างการตระหนักรู้ในการจัดการดินให้มีความ
อุดมสมบูรณ์จึงจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมสำหรับการ
เพาะปลูกพืช ซึ่งเป็นต้นน้ำที่สำคัญในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ
ภาคการเกษตร รวมถึงสนับสนุนขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของจังหวัดอำนาจเจริญ “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน”  การจัดการดินเชิงพ้ืนที่ วิถีอำนาจเจริญ โดยการส่งเสริมการไถ
กลบ  ตอซังข้าว การไม่เผาตอซังข้าวและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด (ถั่วพร้า) 
ตลอดจนการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์ของจังหวัดอำนาจเจริญให้มีความยั่งยืนต่อไป พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการจัดการดินเชิงพ้ืนที่ 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
นิทรรศการไม่เผาในพ้ืนที่การเกษตร การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตร ตลอดจนการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
เกษตรจังหวัดสกลนคร เร่งสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer ส่งเสรมิและ
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 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทน 
เกษตรกรในปัจจุบันที่มีอายุมากข้ึนและมีจำนวนลดลง เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยง 
เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน ๓ ครั้ง เป้าหมายเกษตรกร จำนวน ๔๐ ราย 
 
นายอดิสร เชื้อไทย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กล่าวว่า เป็นการจัดเวทีวิเคราะห์ตนเอง ปรับ
แนวคิด สร้างแรงจูงใจ จัดทำแผนที่กิจกรรม (แผนการผลิต/การตลาด) เพ่ือค้นหาความต้องการด้านวิชาการ
และเทคโนโลยีของเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยให้เกษตรกรประเมินตนเอง ด้วยแบบฟอร์มการประเมินคุณสมบัติของ 
Young Smart Farmer แล้วนำมาใช้ประกอบการจัดทำ แผนพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่าย
เกษตรกรรุ่นใหม่และจัดทำช่องทางการเรียนรู้และการติดต่อสื่อสารร่วมกัน 
 
 
 
 



 

 

ตั้งศูนย์ชีวภัณฑ์ชุมชน “ชีวภัณฑ์พร้อมใช้ ให้บริการโดยชุมชน” 

 

ชีวภณัฑท์างการเกษตร เป็นเทคโนโลยท่ีีน า จุลินทรีย ์แมลงศตัรูธรรมชาติ และสารสกดัจากพืช มาใชใ้นการ
ป้องกนัก าจดัโรค แมลง ศตัรูพืช ปัจจุบนัมีผลงานวิจยัและผลิตภณัฑต์่างๆ ออกมามากมาย และท่ีนิยมใชท้าง
การเกษตร ไดแ้ก่ ชีวภณัฑเ์พื่อป้องกนัก าจดัโรคพืช เช่น เช้ือราไตรโคเดอร์มา เช้ือแบคทีเรียบาซิลลสัซบัที
สิส DOA 24 บาซิลลสั ซบัทีสิส 20 W16 เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี เป็นตน้ ชีวภณัฑก์ าจดัแมลง เช่น 
เช้ือราเมตาไรเซียม เช้ือราบิวเวอเรีย เช้ือไวรัส NPV สัตว/์แมลง/ศตัรูธรรมชาติ เช่น ไส้เดือนฝอย มวน
พิฆาต แมลงหางหนีบ แตนเบียนต่างๆ สารสกดัจากพืช เช่น สะเดา สาบเสือ ชีวภณัฑก์ าจดัหนู เช่น โตรโต
ซวั เป็นตน้ 

ชีวภณัฑจึ์งเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์มากทั้งในดา้นของการน ามาใชใ้นการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช และเป็น
ทางเลือกท่ีมีความปลอดภยักวา่การใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชท่ีปัจจุบนัพบปัญหาสารพิษตกคา้งใน
ผลผลิต เป็นอนัตรายต่อผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และในส่ิงแวดลอ้ม 

ความนิยมใชชี้วภณัฑข์องเกษตรกรในปัจจุบนัไดรั้บความสนใจมากขึ้น แต่ยงัอยูใ่นวงจ ากดั ไม่แพร่หลาย 
ซ่ึงขึ้นอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น เกษตรกรยงัมีความรู้ความเขา้ใจนอ้ย จึงยงัไม่มีการน ามาใชป้ระโยชน์ หรือ
น ามาใชง้านไม่ถูกตอ้งจึงท าใหมี้ประสิทธิภาพต ่า และท่ีส าคญัคือความไม่สะดวกในการจดัหามาใชง้าน 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210203/d69d6732ec345eac4dca275c5f10f25b66a368601ac7c6fc540b701ed8d18927.jpg?itok=-eU6BRWa


เน่ืองจากมีการผลิตเชิงการคา้นอ้ย ชีวภณัฑห์ลายชนิดตอ้งไปขอจากหน่วยงานราชการท่ีอยูห่่างไกล ไม่
สามารถผลิตเองไดเ้น่ืองจากมีขั้นตอนการผลิตท่ียากและซบัซอ้น เป็นตน้ 

คณะนกัวิจยัและส่งเสริม ของส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 สงขลา (สวพ.8) กรมวิชาการเกษตร 
และนกัส่งเสริมการเกษตร ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา (สกก.5) น าโดย
นายธชัธาวินท ์สะรุโณ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีภาคใตต้อนล่าง สวพ.8 

ไดเ้ลง็เห็นถึงปัญหาและความจ าเป็นดงักล่าวน้ี จึงไดมี้ความคิดริเร่ิมในการพฒันารูปแบบการจดัการชีวภณัฑ์
ของชุมชนขึ้นมา โดยทดลองจดัตั้ง “ศูนยชี์วภณัฑชุ์มชน (ศชช.)” บนค าขวญัท่ีวา่ “ชีวภณัฑพ์ร้อมใช ้
ใหบ้ริการโดยชุมชน” โดยสถานท่ีตั้งศูนยชี์วภณัฑชุ์มชนแห่งแรกอยูท่ี่ ชุมชนป่าขาดโมเดล บา้นนายมนูญ 
ยศปัญญา เลขท่ี80 หมู่ท่ี3 ต าบลป่าขาด อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา ซ่ึงเป็นเกษตรกรท่ีท าเกษตร
อินทรีย ์และมีความตอ้งการใชชี้วภณัฑใ์นการปลูกพืช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

เกษตรจังหวดันครราชสีมา ช้ีใช้เป้าหมาย 5 ด้านพฒันาแปลงใหญ่ เพิม่ศักยภาพ
มะขามเทศเพชรพรหมสรที่อ าเภอโนนสูง 

(3 กุมภาพนัธ์ 2564)นายกงัสดาล สวสัด์ิชยั เกษตรจงัหวดันครราชสีมา ลงพื้นท่ีเยีย่มเยยีนใหก้ าลงัใจ
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะขามเทศเพชรพรหมสร ท่ีต าบลล าคอหงส์ อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสีมา 
โดยมะขามเทศเพชรพรหมสรของนายบุญเลิศ หวงัรายกลาง  สมาชิกแปลงใหญ่ฯ และYoung Smart 

Farmer ปี 2563 ซ่ึงมีพื้นท่ี 7ไร่แบ่งเป็นพื้นท่ีนาและสระน ้า 3 ไร่ และพื้นท่ีปลูกมะขามเทศ 4 ไร่ โดย
เร่ิมตน้จากการเขา้ร่วมโครงการปรับเปล่ียนพื้นท่ีการเกษตรกบัส านกังานเกษตรจงัหวดันครราชสีมา เม่ือปี 
2560 จนถึงปัจจุบนัมีพื้นท่ีมะขามเทศท่ีใหผ้ลผลิตแลว้ 4 ไร่สามารถสร้างรายไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจ และมีแนวคิด
ในการเพิ่มมูลค่าสินคา้ดงักล่าวโดยมีการประสานการท างานกบัส านกังานเกษตรอ าเภอโนนสูงและ
หน่วยงานราชการในพื้นท่ี 

 

        โดยเกษตรจงัหวดันครราชสีมา กล่าววา่ ไดแ้นะน ากลุ่มเกษตรกรให้น าเป้าหมาย 5 ดา้นพฒันา
แปลงใหญ่มาใชใ้นการพฒันาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของมะขามเทศเพชรพรหมสร ไดแ้ก่ การลดตน้ทุน 
เพิ่มผลผลิต พฒันาคุณภาพบริหารจดัการ และจดัการดา้นตลาด ซ่ึงกลุ่มเกษตรกรตอ้งมีการปฏิบติัใหส้ าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีตั้งไวน้ี้ เช่ือวา่จะเกิดความยัง่ยนืในดา้นการเกษตรอยา่งแน่นอน 

 

 

 



 

 

อ ำนำจเจริญรณรงคเ์กษตรกรชำวไร่อ้อยไม่เผำอ้อยก่อนตัดส่งโรงงำนเพิม่คูณภำพ ลด 

PM 2.5 
วนันี ้(3 ก.พ.64) นายทวีป บตุรโพธ์ิ ผูว้่าราชการจงัหวดัอ านาจเจรญิ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวนัรณรงคต์ดัออ้ยสด

สะอาด ไดค้ณุภาพ ลดปรมิาณออ้ยไฟไหม ้ณ แปลงสาธิต นายสมศกัดิ์ เพลิดพราว เกษตรกรชาวไรอ่อ้ยบา้นหว้ยทม 

ต าบลป่าก่อ อ าเภอชานมุาน จงัหวดัอ านาจเจรญิ โดยมีนายบรรจง สกุรีฑา ผูต้รวจราชการกระทรวงอตุสาหกรรม หวัหนา้

ส่วนราชการท่ีเก่ียว ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ที่โรงงานน า้ตาลมติรอ านาจเจรญิ พรอ้มทัง้เกษตรกรชาวไรอ่อ้ยในพืน้ท่ี รว่ม

กิจกรรมในวนันี ้โดยมีการสาธิตการใชเ้ครื่องจกัรกลทางการเกษตรเก็บเก่ียวออ้ยสดคณุภาพดี จากโรงงานน า้ตาลมิตร

อ านาจเจรญิ 

 

        การจดังานงานวนัรณรงคต์ดัออ้ยสดสะอาดไดค้ณุภาพ ลดปรมิาณออ้ยไฟไหม ้เพื่อเป็นการพฒันาคณุภาพออ้ยให้

เป็นท่ียอมรบัทัง้ในและตา่งประเทศ โดยชาวไรอ่อ้ยตอ้งรว่มใจกนัตดัออ้ยสด ลดการเผาออ้ยก่อนตดัเขา้เขา้สู่โรงงาน

เนื่องจากจะท าใหน้ า้ตาลไม่ไดค้ณุภาพและยงัเป็นการท าลายสิ่งแวดลอ้มเกิดปัญหา PM 2.5 ตลอดจนท าใหค้วามอดุม

สมบรูณข์องดินลดลงอย่างรวดเรว็ การตดัออ้ยสดจะส่งผลใหอ้อ้ยที่ส่งเขา้หีบนัน้มคี่าความหวานท่ีเพิ่มขึน้ เกษตรชาวไร่

ออ้ยก็จะมีรายไดเ้พิ่มขึน้อกีดว้ย จึงขอความรว่มมือพี่นอ้งเกษตรกรชาวไรอ่อ้ยใหต้ัดออ้ยสด โดยการตดัออ้ยชดิดิน ตดัยอด

สัน้ จะไดอ้อ้ยที่มีคณุภาพ 

 

        ปัจจบุนัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มมลภาวะ PM 2.5 เป็นปัญหาที่ส าคญัระดบัประเทศ ซึง่ปัญหาเหล่านีเ้กิดจากการเผา

ไม่ว่าจะเป็นการเผาออ้ย เผาป่า เผาทุ่งนา เผาเศษวสัดทุางการเกษตรตา่งๆ ส าหรบัการท าไรอ่อ้ยนัน้พอถึงฤดหูีบออ้ย 



เกษตรกรชาวไรอ่อ้ยจะนิยมเผาออ้ยก่อนตดั ท าใหเ้กิดเป็นขีเ้ถา้ด าปลิวไปทั่ว เกิดฝุ่ นละอองท าใหค้นอื่นไดร้บัความ

เดือดรอ้น เกิดความเสียหายต่อทรพัยสิ์น เป็นปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มส่งผลต่อสขุภาพเป็นตน้ โดยภาครฐัไดใ้หค้วามส าคญั

และเนน้ย า้มาตรการแกปั้ญหาออ้ยไฟไหม ้โดยมีการรณรงคป์ระชาสมัพนัธไ์มใ่หเ้กษตรกรชาวไรอ่อ้ยเก็บเก่ียวออ้ยดว้ย

วิธีการเผาไรอ่อ้ยก่อนตดัส่งเขา้โรงงานน า้ตาล ซึ่งการเผามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 220 วรรคแรก 

โดยผูใ้ดกระท าใหเ้กิดเพลิงไหมแ้ก่วตัถใุดๆ แมเ้ป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอนัตรายแก่บคุคลอื่นหรือทรพัยข์องผูอ้ื่น ตอ้ง

ระวางโทษจ าคกุไมเ่กิน 7 ปี และปรบัไม่เกิน 140,000 บาท มมีาตรการแกไ้ขปัญหาออ้ยไฟไหม ้คอื 1.ออ้ยไฟไหมจ้ะถกู

หกัเงินค่าออ้ยจากราคาออ้ยขัน้ตน้ไวต้นัละ 30 บาท โดยจะจ่ายคนืใหก้บัชาวไรอ่อ้ยที่ตดัออ้ยสดคณุภาพดีทกุรายเตม็

จ านวนโดยคิดแยกเป็นรายโรง 2.ก าหนดใหโ้รงงานรบัออ้ยไฟไหมจ้ากชาวไรอ่อ้ยรวมทัง้ฤดกูาลผลิต ไม่เกินรอ้ยละ 20 ของ

ปรมิาณออ้ยที่โรงงานนัน้รบัทัง้หมดในฤดกูารผลิตนัน้ โดยออ้ยไฟไหมส่้วนท่ีเกินรอ้ยละ 20 โรงงานมีสิทธ์ิปฏิเสธการรบั

ออ้ยนัน้ได ้3.ชาวไรอ่อ้ยที่ส่งออ้ยยอดยาวและออ้ยที่มีกาบใบเขา้หบีจะถกูหกัเงินค่าออ้ยตนัละ 20 บาท และจะไม่ไดร้บั

เงินจา่ยคืนจากออ้ยไฟไหม ้รวมทัง้ไม่ไดร้บัเงินสนบัสนนุจากภาครฐัตามโครงการชว่ยเหลือชาวไรอ่อ้ยตดัออ้ยสดเพื่อลดฝุ่ น 

PM 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เกษตรย่านตาขาว จงัหวดัตรัง ลงพื้นทีส่ ารวจแปลงมะพร้าวที่มีเช้ือราเข้า
ท าลาย ของเกษตรกรต าบลทุ่งค่าย 

 

            วนัน้ี (3 กุมภาพนัธ์ 2564 ) นายอ านาจ เซ่งเซ่ียง นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญ
การพิเศษ รักษาราชการเกษตรอ าเภอยา่นตาขาว พร้อมดว้ยนางแพรวพรรณ ทองพิทกัษ ์นกัวชิาการ
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบติัการ ลงพ้ืนท่ีส ารวจแปลงมะพร้าวของนายสิน เสียงเส้ง ท่ีตั้งแปลงอยูท่ี่
หมู่ 8 ต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรัง 

            ทั้งน้ี   จากการลงพ้ืนท่ีพบวา่ ตน้มะพร้าวของเกษตรกรมีเช้ือราเขา้ท าลาย โดยมีลกัษณะอาการ
ใบแหง้จากยอด และมีการรุกลามไปยงัตน้อ่ืน ดงันั้น   จึงไดแ้นะน าให้เกษตรกรพน่สารแมนโค
เซบ เน่ืองจากตน้มะพร้าวยงัไม่ใหผ้ลผลิต เม่ืออาการดีข้ึนใหใ้ชเ้ช่ือราไตรโคเดอร์มา ในอตัราส่วน
ดงัน้ี เช้ือราไตรโคเดอร์มาสด 1 กิโลกรัม : ร าละเอียด 4 กิโลกรัม : ปุ๋ ยหมกั 100 กิโลกรัม ใส่
บริเวณโคน 
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ลงพื้นที่ส ารวจ เกบ็ตัวอย่างและติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันส าปะหลงั 
ในพ้ืนที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

 

 

        วนัน้ี (3 ก.พ.64) ดร.เสง่ียม กอนไธสง ผูอ้  านวยการศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้น
อารักขาพืช จงัหวดัขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร และเจา้หนา้ท่ีศูนยฯ์ ร่วมกบัส านกัวิจยัและ
พฒันาการเกษตรเขตท่ี 3 จงัหวดัขอนแก่น ส านกังานเกษตรจงัหวดัขอนแก่นและส านกังานเกษตร
อ าเภอบา้นไผ ่ลงพ้ืนท่ีส ารวจ เก็บตวัอยา่งและติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมนัส าปะหลงั โดยส ารวจ
ในพ้ืนท่ีต าบลป่าปอ ต าบลบา้นลาน ต าบลภูเหลก็ ต าบลหินตั้ง ต าบลแคนเหนือ และต าบลใน
เมือง อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น ไดมี้การเก็บตวัอยา่ง ส่งตรวจท่ีส านกัวิจยัพฒันาการอารักขาพื
ขกรมวชิาการ และช้ีแจงขั้นตอนการด าเนินการตามมาตรการควบคุมโรคใบด่างมนัส าปะหลงัในพ้ืนท่ี
ต่อไป    
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ปลาเค็มอบโอโซนเพิ่มมูลค่าให้สินค้า (3 ก.พ. 64) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เตือนเกษตรกรระวงัโรคใบด่างมันส าปะหลงั 
นางสุจารีย ์พิชา ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 5 นครราชสีมา(สศท.5) ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

(สศก.)เปิดเผย เน่ืองจากเกษตรกรประสบปัญหาระบาดของโรคใบด่างมนัส าปะหลงั และบางพ้ืนท่ีประสบปัญหาน ้าท่วมช่วง
เดือนตุลาคม 2563 เกษตรกรจึงเก็บเก่ียวผลผลิตก่อนก าหนด ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง ส าหรับผลผลิตมนัส าปะหลงัของจ.
นครราชสีมาจะออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนมกราคม - เมษายน ราคาหวัมนัส าปะหลงัสดท่ีเกษตรกรขายได ้(ราคา ณ มกราคม 
2564) เฉล่ีย 1.77 บาท/กิโลกรัม ปรับตวัสูงขึ้นเลก็นอ้ยจากราคาเฉล่ีย 1.75 บาท/กิโลกรัม เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 
2563 เน่ืองจากผลผลิตมนัส าปะหลงัไม่เพียงพอตอ่ความตอ้งการของผูป้ระกอบการซ่ึงตอ้งการใชต้อ่เน่ือง 

ทั้งน้ี จากการระบาดของเช้ือโควิด-19 ระลอกใหม่น้ี คาดว่าส่งผลใหร้าคาส่งออกผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงัของประเทศ
แนวโนม้ลดลง ท าใหร้าคาหวัมนัส าปะหลงัสดท่ีเกษตรกรขายไดอ้าจปรับตวัลดตามไปดว้ย อยา่งไรก็ตาม หากสถานการณ์
ดงักล่าวเร่ิมคล่ีคลาย ราคาส่งออกผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงัจะมีทิศทางปรับตวัดีขึ้น ดงันั้น เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้เดือดร้อน
ช่วงท่ีราคามนัส าปะหลงัตกต ่า รัฐบาลจึงด าเนินโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงั ปี 2563/64 โดย
ก าหนดราคาและปริมาณประกนัรายไดห้วัมนัส าปะหลงัสดเช้ือแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 

ตนั และตอ้งไม่ซ ้าแปลง ในพ้ืนท่ีเพาะปลูกมนัส าปะหลงัทัว่ประเทศ โดยเกษตรกรตอ้งขึ้นทะเบียนผูป้ลกูมนัส าปะหลงักบักรม
ส่งเสริมการเกษตร และแจง้เพาะปลูกตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 ทั้งน้ี ให้เกษตรกรแจง้ระยะเวลา
เก็บเก่ียวกบักรมส่งเสริมการเกษตรนบัจากวนัท่ีเพาะปลูกไม่นอ้ยกว่า 8 เดือน 

อยา่งไรก็ตาม จากการระบาดของโรคใบด่างมนัส าปะหลงัส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ปริมาณผลผลิต จากขอ้มูลของ
ส านกังานเกษตรจงัหวดันครราชสีมา (ณ 15 มกราคม) พบการระบาดมากท่ีสุดในอ.เสิงสาง ครบุรี และปักธงชยั พ้ืนท่ีความ
เสียหาย 2.74 แสนไร่คิดเป็นร้อยละ 19 ของเน้ือท่ีเก็บเก่ียวทั้งจงัหวดั ซ่ึงขณะน้ีส านกังานเกษตรจงัหวดันครราชสีมาแกไ้ข
ไปกว่าร้อยละ 43 ของพ้ืนท่ีระบาด ซ่ึงจ.นครราชสีมา เร่งท าความเขา้ใจให้เกษตรกรยนิยอมท าลายแปลงมนัหากพบการระบาด 
แต่หากเกษตรกรไม่ยินยอมใหท้ าลายแปลงมนั จ.นครราชสีมาจะแจง้ขอ้มูลให้ศนูยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรนครราชสีมา และ
กรมวิชาการเกษตรประกาศเป็นพ้ืนท่ีกกัพืชเป็นรายแปลงต่อไป 

 


