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ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ส่งเสรมิ
การเกษตร 

เกษตรฯ เร่งผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา 100 ตัน ระดม
เจ้าหน้าที่ส่งมอบพร้อมพันธุพ์ืช ฟื้นฟูอาชีพหลัก 

เว็บไซต์ 
https://youtu.be/dUdQYmPHaKE 
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ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

โรคใบดา่ง
มันสำปะหลัง 

โรคใบด่างระบาด13อำเภอ ห้ามใช้ท่อนพันธุ์ไม่รู้แหล่งที่มา เว็บไซต์ https://www.nationtv.tv 
 

เกษตรปลอด 
การเผา 

จ.น่าน รณรงค์เกษตรปลอดการเผา ข่าวเชา้ วันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2564 #NBT2HD 

เว็บไซต์ https://youtu.be/r8IyGuCur6g 

ส่งเสรมิ
การเกษตร 

กอ.รมน. จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมปลูกผักสร้าง
เครือข่ายเพื่อขยายผลเมลด็พันธุ์ผักพระราชทาน 

เว็บไซต์ https://thainews.prd.go.th/th 

เกษตรจังหวัดนครพนม ถ่ายทอดความรู้การปลูกถั่วลสิง 
พร้อมแนะแปรรูปขายเพิ่มมูลคา่ 

เว็บไซต์ 
https://www.talknewsonline.com 



 
เกษตรฯ เร่งผลิตเชื้อราไตรโคเดอรม์า 100 ตัน ระดมเจ้าหน้าทีส่่งมอบพร้อมพนัธุ์พชื ฟื้นฟูอาชพีหลกั 

5 กุมภาพนัธ์ 2564 

https://youtu.be/dUdQYmPHaKE 



 
โรคใบด่างระบาด13อำเภอ ห้ามใช้ท่อนพันธุ์ไม่รู้แหล่งทีม่า 

5 กุมภาพนัธ์ 2564 

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา หารือแลกเปล่ียนผู้ปลูกมันสำปะหลังแปลงใหญ่ สกัดโรคใบด่าง ย้ำห้ามใช้ท่อน

พันธ์ุไม่รู้แหล่งที่มา หลังยังพบการระบาด 13 อำเภอ เนื้อที่กว่า 1.5 แสนไร่  

5 กุมภาพันธ์ 2564 นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่อำเภอหนองบุญมาก 

จังหวัดนครราชสีมา ติดตามเยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรมันสำปะหลังแปลงใหญ่ ตำบลหนองหัวแรต  

อ.หนองบุญมาก เพื่อทำความเข้าใจถึงการควบคุมโรคใบด่างไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางจารุ

รัตน์ เมี้ยนกลาง  เกษตรอำเภอหนองบุญมาก นำลงพื้นที่พบปะหารือกับเกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตำบลหนองหัว

แรต อำเภอหนองบุญมาก  

นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ไดม้าพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ

ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรมันสำปะหลังแปลงใหญ่ฯ และได้เน้นย้ำการเข้าร่วมโครงการเพิม่ประสิทธิภาพการควบคุมโรค

ใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที ่ซึง่จากการพูดคุยทำให้ทราบถึงการปรับตัวของเกษตรกร ทีม่ีการเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารมากขึน้ในเรือ่งการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมนัสำปะหลัง โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะไม่นำท่อนมนั

สำปะหลังที่ไมรู่้แหล่งทีม่า หรอืนำพนัธ์ุมันสำปะหลัง เบอร์ 89 และระยอง 11 มาปลูกในพื้นที่ เนือ่งจากเป็นพันธ์ุที่

อ่อนแอไมท่นโรคและอาจจะนำโรคใบด่างเข้ามาในพืน้ที ่แต่จะเลือกใช้ท่อนพันธ์ุทีท่นทานมาปลูกแทนเพือ่ลดความ

เส่ียง เช่น พันธ์ุระยอง 72 , เกษตรศาสตร์ 50 ,ห้วยบง90 เป็นต้น นอกจากนี้ ยงัไดก้ำชับการลดการเผาในพื้นที่



เกษตร ซึง่เป็นสาเหตุของการเกิดหมอกควัน และค่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน กอ่ให้เกิดมลพิษต่อมนุษย์และ

ส่ิงแวดล้อม 

นายกังสดาลฯ กล่าวอีกว่า สำหรับสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคใบด่างมนัสำปะหลังในพื้นที่ จังหวัด

นครราชสีมา ทัง้ 32 อำเภอที่ผ่านมา มเีกษตรปลูกมนัสำปะหลัง ทั้งส้ิน 81,427 ราย เนื้อที่ปลูกมนัสำปะหลัง ทัง้ส้ิน 

1,436,075 ไร ่พบว่า มกีารระบาดใน 30 อำเภอ 178 ตำบล เนื้อที่ 273,803 ไร ่ทำลายแล้ว 49,602 ไร ่เก็บเกี่ยวไป

แล้ว 67,260 ไร ่เหลืออำเภอที่ยงัพบการระบาดแบบยืนต้น และยังไมเ่ก็บเกี่ยว จำนวน 13 อำเภอ เป็นเนือ้ทีร่วม 

156,940 ไร ่โดยมี 2 อำเภอที่ไม่พบการแพรร่ะบาด ได้แก่ อำเภอสีดา และอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 



 

 
จ.น่าน รณรงค์เกษตรปลอดการเผา ข่าวเช้า วันที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2564 #NBT2HD 

5 กุมภาพนัธ์ 2564 

https://youtu.be/r8IyGuCur6g 

https://www.youtube.com/hashtag/nbt2hd


 
กอ.รมน. จังหวัดนครราชสมีา จัดกิจกรรมปลูกผักสร้างเครือขา่ยเพื่อขยายผลเมล็ดพันธุ์ผัก

พระราชทาน 

5 กุมภาพนัธ์ 2564 

 วันนี้ (5 ก.พ.64) ณ วัดศรีบุญเรอืง (หนองยาง) ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา พัน

เอกอดุลย์ แนบสนทิ รองผู้อำนวยการกองอำอวยการรกัษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา (กอ.รมน.) เป็น

ประธาน กิจกรรมปลูกผักสร้างเครือข่ายเพื่อขยายผลเมล็ดพนัธ์ุผักพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

        ด้านนายกังสดาล สวัสดิ์ชัย กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว จังหวัดนครราชสีมา ให้อำเภอคัดเลือกเกษตรกร นำ

ร่องอำเภอละ 1 คน โรงเรียน และวัดที่มีความพร้อมในการสร้างเครือข่ายขยายผลการผลิตเมล็ดพันธ์ุพระราชทาน 

เพื่อความมั่นคงทางอาหารของ กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอำเภอพระทองคำไดร้ับเมล็ดพนัธุ์ผักพระราชทาน

ของสมเด็จพรกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที ่24 ธันวาคม 2563 

ณ หอประชุมเปรมตณิสูลานนท ์จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อเป็นการสำนกึในพระมหากรุณาธิคุณ จึงกำหนดจัด

กิจกรรมปลูกผักสร้างเครือข่ายขยายผลการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทานในวันนี้ เพื่อส่งมอบเมล็ดพันธ์ุให้แก่

ประชาชนในพืน้ที่อำเภอพระทองคำ ได้มแีหล่งอาหารไว้บริโภคในครัวเรอืน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ลด

รายจ่ายในครัวเรอืน มีความเขม้แข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป 



 
เกษตรจังหวัดนครพนม ถ่ายทอดความรู้การปลูกถั่วลสิง พร้อมแนะแปรรูปขายเพิ่มมูลคา่ 

7 กุมภาพนัธ์ 2564 

 วันที่ 7 ก.พ. 2564 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัด

นครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีการจัดเวทีถ่ายทอดความรู้การปลูกถั่วลิสงและแปรรูป ภายใต้

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม ในกิจกรรมส่งเสริมการ

ปลูกถัว่ลิสงเพื่อการค้า เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับ

อาเซียน พร้อมยกระดับการผลิตทีม่ีคุณภาพและเป็นการทีต่้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น โดยในการจัดอบรมในครั้งนี้ 

มีเกษตรจากอำเภอธาตุพนม จำนวนกว่า 60 ราย ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

 นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม 

เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในการ

ปลูกถั่วลิสงเพื่อการค้า ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เสริมหลังจาการทำนา และยังเป็นการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการ

ทำนาปรัง ซึ่งถั่วลิสงนับเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีคุณค่าทางอาหาร และมีประโยชน์ในการปรับปรุงบำรุงดิน ถั่วลิสง

ประกอบด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ มีกรดไขมันที่มีคุณภาพดีและจำเป็นต่อร่างกาย มีโปรตีนที่มีคุณภาพสูงยัง

ประกอบด้วยวิตามิน และเกลือแร่ที่ร่างกายต้องการ ถั่วลิสงสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ เมล็ดใช้บริโภค

โดยตรงในรูปถั่วต้ม ถั่วคั่ว ถั่วอบ ถั่วทอด หรือทำขนมต่างๆ และยังนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เนยถั่ว

ลิสง หรือสกัดน้ำมันพืชสำหรับปรุงอาหาร กากถั่วลิสงที่สกัดน้ำมันแล้วสามารถนำไปทำเป็นอาหารสัตว์ ต้นถั่วลิสง

ที่ปลิดฝักแล้วสามารถนำไปเล้ียงสัตว์หรือไถกลบเป็นปุ๋ยบำรุงดินได้ 



 ปัจจุบันถั่วลิสง จัดเป็นวัตถุดิบหลักที่นำมาใช้ในการแปรรูปเป็นขนมขบเคี้ยวมากที่สุด ด้วยมีรสชาติหวาน 

มัน อร่อย คุณประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับจากการทานถั่วลิสง ที่มีโปรตีน ที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ไบโอตินหรือ

วิตามินบี 7 ที่เป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างเล็บ ผม และ ผิวหนังให้มีสุขภาพดี มีกากใยช่วยในการขับถ่าย และ กรด

ไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูงถึง 80% ของน้ำมัน ที่จะไปช่วยลดไขมันเลวหรือคลอเรสเตอรอลในร่างกาย ถั่ว

ลิสง นับว่าเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีอายุส้ัน สามารถปลูกได้ตลอดปี ส่วนใหญ่ปลูกกระจัดกระจายในพื้นที่ต่างๆ ปลูกได้

ทุกภาคของประเทศ แหล่งปลูกที่สำคัญคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เกษตรกรมักปลูก

เป็นพืชหมุนเวียน ปลูกแซมและปลูกเหล่ือมกับพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ละหุ่ง ทานตะวัน เป็นต้น ซึ่ง

นอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้ว ยังเป็นพืชให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ดินด้วย 

 


