
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2564  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ศัตรูผลผลิตเกษตร 1.เกษตรฯ สั่งเดินหน้าลุยปราบโรคใบด่างมันสำปะหลัง เน้น

ตัดวงจร ควบคุมพ้ืนที่ระบาด พร้อมแนะนำเกษตรกรใช้พันธุ์
สะอาด ทนทานโรค 

บลูชิพ 

2.ค.ร.ม.อนุมัติ 1.3 พันล้านบาท เพ่ิมประสิทธิภาพ “กำจัด
โรคใบด่างมันสำปะหลังทุกพ้ืนที่” 

ชัวร์ก่อนแชร ์

3.รมว.เกษตรฯ บังคับใช้กฎหมายคุมโรคใบด่างมันสำปะหลัง ช่อง 3 
4.เกษตรฯ เดินหน้าปราบโรคใบด่างมันสำปะหลัง เน้นตัด
วงจร ควบคุมพ้ืนที่แนะใช้พันธุ์สะอาด 

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร 

5.สั่งเดินหน้าลุยปราบโรคใบด่างมันสำปะหลัง เน้นตัดวงจร 
ควบคุมพ้ืนที่ระบาด พร้อมแนะนำเกษตรกรใช้พันธุ์สะอาด 
ทนทานโรค 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

6.เตือนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยทั่วประเทศ ระวังจักจั่นในไร่อ้อย วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร 
ภัยพิบัติด้านการเกษตร 7.ชายคาพระพิรุณ: สร้างการรับรู้รับมือท่วมแล้ง.. หนังสือพิมพ์แนวหน้า 
GI 8.กะท้อนตะลุง มาแล้ว เนื้อขาวฟู รสหวานทานอร่อย การัน

ตีความเด็ด ด้วย GI ลพบุรี 
Kasetvoice 

9.กะท้อนลพบุรี ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Medias Center 
10.กะท้อนตะลุง มาแล้ว เนื้อขาวฟู รสหวานทานอร่อย กา
รันตีความเด็ด ด้วย GI ลพบุรี 

เกษตรก้าวไกล 

เกษตรผสมผสาน 11.สสก.5 ขับเคลื่อนเกษตรผสมผสาน หนังสือพิมพ์สงขลาโฟกัส 
แปลงใหญ่ 12.แปลงใหญ่ข้าว จ.ปัตตานี ชูตลาดนำการผลิตทำสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้า 
เดลินิวส ์

13.ตลาดนำการผลิตในภาคการเกษตร คมชัดลึก 
งานส่งเสริมการเกษตร 14.ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี กรณ๊ศึกษา 

เกษตรจังหวัดนนทบุรี 
TNN2 True Visions 784 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

แปลงใหญ่ 15.พัทลุงโอนเงิน 19 แปลงใหญ่ 43 ล้าน ยกระดับเกษตร/
เชื่อมโยงตลาด 

หนังสือพิมพ์สงขลาโฟกัส 

เกษตรที่สูง 16.สร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรบนพื้นที่สูง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
17.เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร!! ส่งเสริมความรู้ พัฒนาการ
เกษตรที่สูงบ้านป่าคา 

TimeNews 

ทุเรียน 18.ทุเรียนเพชรบูรณ์ หลงน้ำก้อ Youtube 
เกษตรคาร์บอนต่ำ 19.การพัฒนาค่านิยมและพฤติกรรมเพ่ือสังคมคาร์บอนต่ำ ช่อง TNN2 

20.การพัฒนาค่านิยมและพฤติกรรมเพ่ือสังคมคาร์บอนต่ำ Youtube 
พืชผัก 21.ผักติ้ว สุดยอดผักพ้ืนบ้านแดนอีสาน:มหาอำนาจบ้านนา ThaiPBS 

*************************** 



 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กลา่วว่า ตามที่คณะรัฐมนตรไีด้อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการ
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลมุพื้นท่ี วงเงิน 1,329.22 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
2564 ทีผ่่านมานั้น ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคญัถึงปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลงัเป็น
อย่างมาก กำชับให้กรมส่งเสรมิการเกษตรเร่งเตรียมแผนขับเคลื่อนโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด เน้นสร้างการรับรู้ให้
เกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง และดำเนินโครงการให้ทันกับระยะเวลาที่กำหนด พร้อมประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องบังคับใช้บทลงโทษ
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ควบคู่กับการดำเนินโครงการด้วย 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลมุพื้นท่ี มีเป้าหมายในการตัดวงจรการระบาดของโรคใบดา่งมัน
สำปะหลัง ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์สะอาดและทนทานต่อโรค ควบคุมไม่ให้การระบาดของโรคขยายตัวไปยังพ้ืนท่ีอื่นๆ และดำเนินการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคดังกล่าว ครอบคลุมพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 400,000 ไร่ เกษตรกร จำนวน 40,000 
ราย โดยจะดำเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ 1) การทำลายพื้นท่ีพบโรคใบด่างมันสำปะหลังและจ่ายค่าชดเชยการทำลายให้กับเกษตรกร
หลังตรวจสอบผลการทำลายไปแลว้ 30 วัน 2) การส่งเสริมและสนบัสนุนการใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและทนทานต่อโรค โดยจะสนับสนุนท่อน
พันธุ์ จำนวนไร่ละ 500 ลำ 3) ใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ในกรณีที่เกษตรกรเจ้าของแปลงไม่ยินยอม
ให้ทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรค เพื่อตัดวงจรการระบาด 

อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ การดำเนินงานโครงการอยู่ในส่วนของขั้นตอนการสำรวจพื้นท่ีการระบาดและทำลายแปลงที่
เป็นโรค เพื่อยืนยันพื้นที่ระบาดจรงิที่เป็นปัจจุบัน โดยคณะทำงานขบัเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังระดับตำบล จะลงพื้นที่ ปู
พรมสำรวจเพื่อช้ีเป้า เมื่อพบแปลงที่ระบาดจะแจ้งให้เกษตรกรเจ้าของแปลงดำเนินการทำลายพื้นท่ีทีพ่บโรค พร้อมยื่นความประสงค์ขอรับการ
สนับสนุนท่อนพันธุ์สะอาด หลังจากนั้นคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ/จงัหวัด จะส่งข้อมูลขอจดัสรรค่าทำลายและค่าท่อนพันธุ์ให้กรมส่งเสรมิ
การเกษตร เพื่อรวบรวมเสนอสำนกังบประมาณพิจารณาจดัสรรงบประมาณ ในกรณีทีเ่กษตรกรเจ้าของแปลงไม่ยินยอมให้ทำลาย กรมสง่เสริม
การเกษตรจะนำข้อมลูจากคณะทำงานฯ ในพ้ืนท่ีแจ้งให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการทางกฎหมายตอ่ไป 

สำหรับขั้นตอนการชดเชยการทำลาย ภายหลังจากท่ีทำลายแปลงที่ติดโรคแล้ว 30 วัน คณะทำงานฯ ระดับตำบล จะดำเนินการตรวจสอบ
แปลงอีกครั้ง และส่งข้อมูลให้คณะทำงานฯ ระดบัอำเภอ/จังหวัด สง่ข้อมูลผู้มสีิทธ์ิไดร้ับเงินค่าชดเชยทำลายให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ดำเนินการตรวจสอบแล้วแจ้ง ธกส. เพื่อโอนเงินเข้าบญัชีเกษตรกรเจ้าของแปลงท่ีเป็นโรค ส่วนข้ันตอนการสนับสนุนท่อนพันธุ์สะอาด จะมีการ
รับสมคัรเกษตรกรเข้าร่วมแปลงพนัธุ์สะอาดเพื่อเป็นแหล่งแปลงพันธุ์สนับสนุนให้แก่เกษตรกรและเปน็แหล่งจำหน่ายพันธุ์ในพ้ืนท่ีและ
เกษตรกรใกล้เคียงทั้งร่นระยะเวลาการขนส่ง ได้ท่อนพันธุ์มันสะอาดที่มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยา เมื่อผ่านการประเมินจะดำเนินการขึ้น
ทะเบียนแปลง เพื่อดำเนินการในข้ันตอนการผลิต และส่งมอบท่อนพันธุ์ตามที่ไดร้ับการจองไว้ต่อไป 

นอกจากน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้เจ้าหนา้ที่ส่งเสริมการเกษตรเร่งลงพื้นที่สร้างการรับรูเ้กี่ยวกับรายละเอียดของโครงการให้กบั
เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังไดร้บัทราบ และตระหนักถึงความสำคญัของการใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและทนต่อโรค ซึ่งจะเป็นการควบคมุไม่ให้การ
ระบาดของโรคขยายตัวไปยังพ้ืนท่ีอื่นๆ ได้อย่างยั่งยืน ท้ังนี้ ขอความมือเกษตรกรให้เลือกใช้พันธุ์มันสำปะหลังสะอาดจากแปลงพันธุ์ท่ีไมพ่บ
การระบาดของโรค และควรเป็นพนัธุ์ท่ีทนทานต่อโรคใบด่าง เช่น ระยอง 72 ระยอง 90 KU50 และห้วยบง 60 รวมถึงงดใช้พันธุ์อ่อนแอ 
ได้แก่ ระยอง 11 และ CMR 43-08-89 เป็นต้น 







 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดกีรมส่งเสรมิการเกษตร  กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรไีด้อนุมตัิให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคมุโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ วงเงิน 1,329.22 ล้านบาท เมือ่วันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 ทีผ่า่นมานั้น ดร.
เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ใหค้วามสำคญัถึงปัญหาโรคใบด่างมนัสำปะหลังเป็นอย่างมาก กำชับให้กรมส่งเสรมิ
การเกษตรเร่งเตรียมแผนขับเคลื่อนโครงการใหส้อดคล้องกับสถานการณ์การระบาด เน้นสร้างการรับรูใ้ห้เกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง และดำเนิน
โครงการให้ทันกับระยะเวลาที่กำหนด พร้อมประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องบังคับใช้บทลงโทษตามพระราชบญัญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ควบคู่กับการ
ดำเนินโครงการด้วย 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลมุพื้นท่ี มีเป้าหมายในการตัดวงจรการระบาดของโรคใบดา่งมันสำปะหลัง 
ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์สะอาดและทนทานต่อโรคควบคุมไม่ให้การระบาดของโรคขยายตัวไปยังพ้ืนท่ีอื่นๆ และดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรทีไ่ดร้ับ
ผลกระทบจากโรคดังกล่าว ครอบคลุมพื้นท่ีปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 400,000 ไร่ เกษตรกร จำนวน 40,000 ราย โดยจะดำเนินการผ่านกิจกรรม
ต่างๆ อาทิ 1) การทำลายพื้นท่ีพบโรคใบด่างมันสำปะหลังและจ่ายค่าชดเชยการทำลายให้กับเกษตรกรหลังตรวจสอบผลการทำลายไปแล้ว 30 วัน 2) 
การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและทนทานต่อโรค โดยจะสนับสนุนท่อนพันธุ์ จำนวนไรล่ะ 500 ลำ 3) ใช้มาตรการทางกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ในกรณีที่เกษตรกรเจ้าของแปลงไม่ยินยอมให้ทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรค เพื่อตัดวงจรการระบาด 

อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ การดำเนินงานโครงการอยู่ในส่วนของขั้นตอนการสำรวจพื้นท่ีการระบาดและทำลายแปลงท่ีเป็นโรค 
เพื่อยืนยันพื้นที่ระบาดจริงที่เป็นปัจจุบัน โดยคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังระดับตำบล จะลงพื้นที่ปูพรมสำรวจเพื่อช้ีเป้า 
เมื่อพบแปลงท่ีระบาดจะแจ้งให้เกษตรกรเจ้าของแปลงดำเนินการทำลายพื้นท่ีที่พบโรค พร้อมยื่นความประสงค์ขอรับการสนับสนุนท่อนพันธุ์สะอาด 
หลังจากนั้นคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ/จังหวัด จะส่งข้อมลูขอจัดสรรค่าทำลายและค่าท่อนพันธุ์ให้กรมส่งเสรมิการเกษตร เพื่อรวบรวมเสนอสำนัก
งบประมาณพิจารณาจดัสรรงบประมาณ ในกรณีที่เกษตรกรเจ้าของแปลงไม่ยินยอมให้ทำลาย กรมส่งเสริมการเกษตรจะนำข้อมูลจากคณะทำงานฯ ใน
พื้นที่แจ้งให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการทางกฎหมายต่อไป 

สำหรับขั้นตอนการชดเชยการทำลาย ภายหลังจากท่ีทำลายแปลงที่ติดโรคแล้ว 30 วัน คณะทำงานฯ ระดับตำบล จะดำเนินการตรวจสอบแปลงอีกครั้ง 
และส่งข้อมลูให้คณะทำงานฯ ระดบัอำเภอ/จังหวัด ส่งข้อมูลผู้มีสิทธ์ิได้รับเงินค่าชดเชยทำลายให้กรมสง่เสริมการเกษตรดำเนินการตรวจสอบแล้วแจ้ง 
ธกส. เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรเจ้าของแปลงท่ีเป็นโรค ส่วนข้ันตอนการสนับสนุนท่อนพันธุ์สะอาด จะมีการรับสมัครเกษตรกรเข้ารว่มแปลงพันธุ์
สะอาดเพื่อเป็นแหล่งแปลงพันธุ์สนับสนุนให้แก่เกษตรกรและเป็นแหล่งจำหน่ายพันธ์ุในพื้นที่และเกษตรกรใกลเ้คียงทั้งร่นระยะเวลาการขนส่ง ได้ท่อน
พันธุ์มันสะอาดทีม่ีคุณภาพ ในราคาย่อมเยา เมื่อผ่านการประเมินจะดำเนินการขึ้นทะเบียนแปลง เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการผลิต และส่งมอบท่อน
พันธุ์ตามที่ไดร้ับการจองไว้ต่อไป 

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้เจ้าหนา้ที่ส่งเสริมการเกษตรเร่งลงพื้นที่สร้างการรับรูเ้กี่ยวกับรายละเอียดของโครงการให้กบัเกษตรกรผู้
ปลูกมันสำปะหลังไดร้ับทราบ และตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและทนต่อโรค ซึ่งจะเป็นการควบคุมไม่ให้การระบาดของโรค
ขยายตัวไปยังพ้ืนท่ีอื่นๆ ได้อย่างยัง่ยืน ท้ังนี้ ขอความมือเกษตรกรให้เลือกใช้พันธุ์มันสำปะหลังสะอาดจากแปลงพันธุ์ท่ีไม่พบการระบาดของโรค และควร
เป็นพันธุ์ท่ีทนทานต่อโรคใบด่าง เช่น ระยอง 72 ระยอง 90 KU50 และห้วยบง 60 รวมถึงงดใช้พันธุ์อ่อนแอ ได้แก่ ระยอง 11 และ CMR 43-08-
89 เป็นต้น 



 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ผมได้สั่งการ กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าแก้ปัญหา โรคใบด่างมันสำปะหลัง 
ซ่ึงให้ยึดถึงความเดือดพ่ีน้องเกษตรกรเป็นเร่ืองเร่งด่วน และดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด โดยได้กำชับให้ กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งเตรียมแผน
ขับเคลื่อนโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด เน้นสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง และดำเนินโครงการให้ทันกับระยะเวลาที่
กำหนด พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้บทลงโทษตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ควบคู่กับการดำเนินโครงการด้วย 
ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรไีด้อนุมตัิให้กระทรวงเกษตรและสหกรณด์ำเนินการโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคมุโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ วงเงิน 1,329.22 ล้านบาท เมือ่วันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 ทีผ่า่นมานั้น ซึ่งมีเป้าหมาย 
ในการตัดวงจรการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ส่งเสรมิให้เกษตรกรใช้พันธุ์สะอาดและทนทาน  ต่อโรค  ควบคุมไม่ให้การระบาดของโรคขยายตัวไปยังพ้ืนท่ี
อื่นๆ และดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคดงักล่าว ครอบคลุมพื้นท่ีปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 400,000 ไร่ เกษตรกร จำนวน 40,000 
ราย 
โดยจะดำเนินการผา่นกิจกรรมต่างๆ อาทิ 1) การทำลายพื้นท่ีพบโรคใบด่างมันสำปะหลังและจ่ายค่าชดเชยการทำลายให้กับเกษตรกรหลังตรวจสอบผลการทำลาย
ไปแล้ว 30 วัน 2) การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและทนทานต่อโรค โดยจะสนับสนุนท่อนพันธุ์ จำนวนไร่ละ 500 ลำ 3) ใช้มาตรการทาง
กฎหมายตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ในกรณีที่เกษตรกรเจ้าของแปลงไม่ยินยอมให้ทำลาย ต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรค เพื่อตัดวงจรการระบาด 
อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ การดำเนินงานโครงการอยู่ในส่วนของขั้นตอนการสำรวจพื้นท่ีการระบาดและทำลายแปลงท่ีเป็นโรค เพื่อยืนยัน
พื้นที่ระบาดจริงท่ีเป็นปัจจุบัน โดยคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังระดับตำบล จะลงพื้นที่ ปูพรมสำรวจเพื่อช้ีเป้า เมื่อพบแปลงท่ี
ระบาดจะแจ้งให้เกษตรกรเจ้าของแปลงดำเนินการทำลายพื้นท่ีที่พบโรค พร้อมยื่นความประสงค์ขอรับการสนับสนุนท่อนพันธุ์สะอาด หลงัจากนั้นคณะทำงานฯ 
ระดับอำเภอ/จังหวัด จะส่งข้อมูลขอจัดสรรค่าทำลายและค่าท่อนพนัธุ์ให้กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อรวบรวมเสนอสำนักงบประมาณพจิารณาจัดสรรงบประมาณ 
ในกรณีที่เกษตรกรเจ้าของแปลงไม่ยินยอมให้ทำลาย กรมส่งเสริมการเกษตรจะนำข้อมลูจากคณะทำงานฯ ในพ้ืนท่ีแจ้งให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการทาง
กฎหมายต่อไป 
สำหรับขั้นตอนการชดเชยการทำลาย ภายหลังจากท่ีทำลายแปลงที่ติดโรคแล้ว 30 วัน คณะทำงานฯ ระดับตำบล จะดำเนินการตรวจสอบแปลงอีกครั้ง และส่ง
ข้อมูลให้คณะทำงานฯ ระดับอำเภอ/จังหวัด ส่งข้อมูลผู้มสีิทธ์ิไดร้ับเงินค่าชดเชยทำลายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการตรวจสอบแล้วแจ้ง ธกส. เพื่อโอนเงิน
เข้าบัญชีเกษตรกรเจา้ของแปลงท่ีเป็นโรค 
ส่วนข้ันตอนการสนับสนุนท่อนพันธุ์สะอาด จะมีการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมแปลงพันธุ์สะอาดเพื่อเป็นแหล่งแปลงพันธุ์สนับสนุนให้แก่เกษตรกรและเป็นแหล่ง
จำหน่ายพันธ์ุในพื้นที่และเกษตรกรใกล้เคียงท้ังร่นระยะเวลาการขนส่ง ได้ท่อนพันธุ์มันสะอาดที่มีคณุภาพ ในราคาย่อมเยา เมื่อผ่านการประเมินจะดำเนินการขึ้น
ทะเบียนแปลง เพื่อดำเนินการในข้ันตอนการผลิต และส่งมอบท่อนพันธุ์ตามที่ไดร้ับการจองไว้ต่อไป 
นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเร่งลงพ้ืนที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการให้กับเกษตรกรผู้ปลูก
มันสำปะหลังได้รับทราบ และตระหนักถึงความสำคัญของการใชท้่อนพันธุ์สะอาดและทนต่อโรค ซ่ึงจะเป็นการควบคุมไม่ให้การระบาดของโรคขยายตัวไปยัง
พ้ืนที่อื่นๆ ได้อย่างย่ังยืน ทั้งนี้ ขอความมือเกษตรกรให้เลือกใช้พันธุ์มนัสำปะหลังสะอาดจากแปลงพันธุ์ที่ไม่พบการระบาดของโรค และควรเป็นพันธุ์ที่
ทนทานต่อโรคใบด่าง เช่น ระยอง 72 ระยอง 90 KU50 และห้วยบง 60 รวมถึงงดใช้พันธุ์อ่อนแอ ได้แก่ ระยอง 11 และ CMR 43-08-89 เป็นต้น 



 

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในทุกภาคของประเทศไทย เฝ้าระวังการระบาดของจักจั่นในไร่อ้อยโดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกอ้อย
ต่อเนื่อง 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ขณะนี้มีรายงานว่า พบการเข้าทำลายของจักจั่นอ้อยในหลายพื้นท่ีทีม่ีการปลูกอ้อย และ
เริ่มพบตัวเต็มวัยจากตัวอ่อนท่ีอยู่ในดินเพื่อผสมพันธ์ุวางไข่ ประกอบกับรายงานสถานการณ์การระบาดของจักจั่นอ้อยในช่วงปี 2563 พบว่า มีการระบาด
ของจักจั่นในพืน้ที่ปลกูอ้อยภาคกลาง ได้แก่ สุพรรณบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง พ้ืนที่มากกว่า 6,000 ไร่ โดยพื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความ
เสียหายโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากรากอ้อย ทำให้ต้นอ้อยชะงักการเจริญเติบโต แคระแกร็น เหี่ยว และแห้งตาย ส่งผลใหผ้ลผลติอ้อยลดลงเป็นจำนวนมาก 
ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและปอ้งกันไม่ให้มีการแพรร่ะบาดของศัตรูพืชดังกล่าวขยายเป็นวงกว้าง กรมส่งเสรมิการเกษตรจึงขอให้เกษตรกรหมั่นสำรวจ
แปลงปลูกอ้อยอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาดให้แจ้งเกษตรกรแปลงปลูกข้างเคียงให้เฝ้าระวัง และรีบแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงาน
เกษตรจังหวัด หรือศูนยส์่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชที่อยู่ใกล้เคียงทราบ เพ่ือรับคำแนะนำได้ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการเกษตรเฝ้าระวัง ติดตาม และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการควบคมุ ป้องกันกำจัดการระบาดแล้ว 

สำหรับ วงจรชีวิตจักจัน่ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะไข่ โดยตวัเมียจะเจาะเส้นกลางใบอ้อยเป็นรูเล็ก ๆ เพื่อวางไข่ มักพบท่ีใบแก่สีเขียว ประมาณใบที่ 3 
– 5 นับจากใบล่าง จากน้ันเส้นกลางใบจะเปลี่ยนเป็นสีแดง เมื่อไข่ฟักกลายเป็นตัวอ่อนท้ิงตัวลงสู่พื้นดนิ โดยไข่ใช้เวลาฟักประมาณ 1 – 2 เดือน  ระยะตัว
อ่อนของจักจั่นในอ้อย มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับตัวเต็มวัย ต่างกันที่ตัวอ่อนในระยะแรกไมม่ีปีก เมื่อลอกคราบ ปีกจะค่อย ๆ ยาวออกมา ซึ่งในระยะตัวอ่อน
จะเป็นระยะทีส่ร้างความเสยีหายให้กับอ้อย โดยตัวอ่อนจะอาศัยอยู่ในดินที่ความลึกตั้งแต่ 30 เซนตเิมตรถึง 2.5 เมตร คอยดดูกินน้ำเลีย้งจากรากอ้อย ตัว
อ่อนจะมีขาคู่หน้า ขนาดใหญ่สำหรับไว้ขุดดิน ตัวอ่อนจะอาศัยอยู่ในดินใช้เวลาประมาณ 6 – 8 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและทำความเสียหายให้กับ
ผลผลติอ้อยไดม้าก ส่วนระยะตัวเต็มวยั เมื่อตัวอ่อนเจริญเติบโตเต็มที่จะขุดรูโผล่ขึ้นมาเหนือผิวดินและจะไต่ขึ้นมาบนลำต้นอ้อยเพื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวยั 
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม โดยระยะที่เป็นตัวเต็มวัยจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน ดังนั้น วงจรชีวิตโดยรวมจะอยู่ที่ประมาณ 1 ปี หรืออาจ
มากกว่าข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อม 

อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำให้เกษตรกรดำเนินป้องกันกำจัดจักจั่นในอ้อย ดังนี ้

1. หมั่นสำรวจแปลงอ้อย โดยสังเกตคราบของจักจั่นบนต้นอ้อยหรือบนพ้ืนดิน และตัวเต็มวัยทีเ่กาะบนต้นอ้อย 
2. ในพื้นที่ท่ีมีการระบาดให้ใช้วิธีเขตกรรม เช่น การขดุหรือไถพรวนเพือ่จับตัวอ่อนในดิน หรือการเก็บตัวเต็มวัยในเวลากลางคืน หรือใช้วิธีตัดใบอ้อยที่

พบกลุ่มไข่ของจักจั่นไปทำลายนอกแปลง หรือปรับเปลี่ยนปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิตของจักจั่น เช่น ปลูกข้าวสลับกับอ้อย 
3. ใช้ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แมลงหางหนีบ โดยปล่อยแมลงหางหนีบ จำนวน 500 ตัวต่อไร่ ก่อนการระบาดของจักจั่น 1 เดือน เพื่อกำจัดตวัอ่อนระยะ

ฝักจากไข ่
4. จับตัวเตม็วัยเพื่อนำไปทำลายหรือประกอบอาหาร เพื่อกำจัดจักจั่นตวัเต็มวัยท่ีพร้อมจะผสมพันธุ์และวางไข่ ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณแมลงที่จะ

ระบาดในฤดูกาลถัดไปได ้

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและโรคพืชได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน
ท่านฃ 





 

 นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เปดิเผยว่า “กระท้อนตะลุง” เป็นกระทอ้นที่
เรียกช่ือตามพื้นท่ีปลูก คือ ตำบลตะลุง มีจำนวน 5 สายพันธ์ุ ประกอบด้วย พันธุ์ปุยฝ้าย พันธุ์อีล่า พันธุท์ับทิม พันธุ์นิ่มนวล และพันธ์ุกำมะหยี่ 
ซึ่งปลูกกันมากในพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอเมืองลพบุรี คือ ตำบลตะลุง ตำบลง้ิวราย และ ตำบลโพธิ์เกา้ต้น ซึ่งเป็นพื้นที่มีแม่น้ำลพบุรีไหลผ่าน 
เรียกได้ว่าเป็นพื้นท่ี “น้ำไหลทรายมูล” เหมาะสมแก่การปลูกกระท้อน ทำให้ผลผลิตกระท้อนท่ีไดม้ีคณุภาพและรสชาตเิป็นที่นิยมของตลาด ผล
ของกระท้อนตะลุงจะมีรูปทรงกลมค่อนข้างแป้น ผิวนอกเรียบละเอยีดและอ่อนนุ่ม มีขนนิ่มขนาดเล็กคล้ายกำมะหยี่ เปลือกบาง เนื้อและปุยเมล็ด
ค่อนข้างแห้งและนุ่ม รสชาติเนื้อและปุยเมลด็หวาน และไม่มีรสฝาด ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของ กระท้อนตะลุง 

“กระท้อนตะลุง ของจังหวัดลพบุรเีป็นสินค้าขายดี ผลผลิตออกสูต่ลาดเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค จนมีการจัดงานเทศกาลกระท้อนหวาน ซึ่งเป็น
งานประจำปีของจังหวัดลพบุรี แตเ่นื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ทำให้ไมส่ามารถจัดงานไดต้ามที่เคยปฏิบตัิมา ซึ่งทาง
หน่วยงานของ กรมส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี และหน่วยงานภาคี ในจังหวัดลพบุรี ไม่ได้นิ่งนอนใจ ไดจ้ัดหาช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกร 
ดังท่ีท่านเกษตรจังหวัดได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งสถานการณ์ตอนนีถ้ือเกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และไม่มีปญัหาสินค้าตกค้าง
หรือล้นตลาดอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามอยากให้พี่น้องในพื้นที่ท้ังใกล้และไกล ช่วยกันอุดหนุนกระทอ้นตะลุง จังหวัดลพบุรี ซึ่งปีนึงจะมีผลผลิตที่
อร่อย รสหวาน และยังได้รับการรบัรองเป็นพืช GI ไว้รับประทานหรอืเป็นของฝาก ก็สุขใจท้ังผู้ให้ และถูกใจผู้รับ "ช่วยกันซื้อสินค้าเกษตรไทย 
เกษตรกรอยูไ่ด้ ประเทศไทยอยู่รอด" ผอ.วีระชัย กล่าวในท่ีสุด 

ด้านนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง เกษตรจังหวัดลพบุรี ให้ข้อมูลเพิ่มเตมิว่า ในอำเภอเมืองลพบุรี มีเกษตรกรผู้ปลูกกระท้อนจำนวน 154 ราย พ้ืนท่ี
ปลูก 419 ไร่ ทั้งนี้กระท้อนลพบุรีไดร้ับการรับรองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) จากกรมทรัพยส์ินทางปัญญา จำนวน 
92 ราย พ้ืนท่ี 315 ไร่ โดยกระทอ้นตะลุงที่ผ่านการตรวจสอบมีค่าความหวานอยู่ในช่วง 9-16 องศาบริกซ์ โดยผูผ้ลิตและผู้ประกอบการค้าที่
ผ่านการตรวจสอบ จะได้รับอนญุาตให้ใช้ตราสญัลักษณ์สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตรไ์ทย หรือตราสญัลักษณ์ GI รับรองคุณภาพให้ผู้บริโภคเลือกซื้อได้
อย่างมั่นใจ และ ยังเป็นการช่วยรกัษามาตรฐานและคณุภาพของกระท้อนตะลุงอีกด้วย ซึ่งผลผลติกระท้อนตะลุงของจังหวัดลพบุรี จะออกสู่
ตลาดในช่วงเดือน พฤษภาคม - สงิหาคม ของทุกปี มีท้ังจำหน่ายในรูปแบบของผลสด และสินคา้แปรรูป ได้แก่ กระท้อนหยี กระท้อนลอยแก้ว 
กระท้อนแช่อิ่ม และกระท้อนกวน 

สำหรับผู้ที่สนใจกระท้อนตะลุงจังหวัดลพบุรี สามารถซื้อสินค้าไดห้ลายช่องทาง อาทิ 
- www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ของกรมส่งเสรมิการเกษตร 
 - บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี 40 ร้านค้า 
 - หน้าสวนเกษตรกร 
 - ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีสาขาลพบุรี และ โรบินสันไลนส์ไตลล์พบุรี 

“ ส่วนราคาขายขึ้นอยู่กับขนาดของผล จะจำหนา่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 35 – 120 บาท ขนาดใหญ่สดุ 3- 4 ผล/กโิลกรมั โดยขนาดเล็กสดุ 9 – 
10 ผล/กิโลกรัม ส่วนกระท้อนแปรรูป ได้แก่ กระท้อนลอยแก้ว กระท้อนทรงเครื่อง กระท้อนแช่อิ่ม และกระท้อนอบแห้ง ซึ่งราคาขึ้นอยูก่ับชนิด
สินค้า และขนาดของแพ็คเกจ” เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าว 





 

นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เปดิเผยว่า “กระท้อนตะลุง” เป็นกระทอ้นที่
เรียกช่ือตามพื้นท่ีปลูก คือ ตำบลตะลุง มีจำนวน 5 สายพันธ์ุ ประกอบด้วย พันธุ์ปุยฝ้าย พันธุ์อีล่า พันธุท์ับทิม พันธุ์นิ่มนวล และพันธ์ุกำมะหยี่ ซึ่ง
ปลูกกันมากในพ้ืนท่ี 3 ตำบลของอำเภอเมืองลพบุรี คือ ตำบลตะลุง ตำบลง้ิวราย และ ตำบลโพธิ์เก้าตน้ ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีมีแม่น้ำลพบุรไีหลผา่น เรียก
ได้ว่าเป็นพื้นท่ี “น้ำไหลทรายมลู” เหมาะสมแก่การปลูกกระท้อน ทำให้ผลผลติกระท้อนท่ีได้มีคณุภาพและรสชาติเป็นท่ีนิยมของตลาด ผลของ
กระท้อนตะลุงจะมรีูปทรงกลมค่อนข้างแป้น ผิวนอกเรียบละเอียดและอ่อนนุ่ม มีขนนิ่มขนาดเล็กคล้ายกำมะหยี่ เปลือกบาง เนื้อและปยุเมลด็
ค่อนข้างแห้งและนุ่ม รสชาติเนื้อและปุยเมลด็หวาน และไม่มีรสฝาด ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของ กระท้อนตะลุง 

“กระท้อนตะลุง ของจังหวัดลพบุรเีป็นสินค้าขายดี ผลผลิตออกสูต่ลาดเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค จนมีการจัดงานเทศกาลกระท้อนหวาน ซึ่งเป็น
งานประจำปีของจังหวัดลพบุรี แตเ่นื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ทำให้ไมส่ามารถจัดงานไดต้ามที่เคยปฏิบตัิมา ซึ่งทาง
หน่วยงานของ กรมส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี และหน่วยงานภาคี ในจังหวัดลพบุรี ไม่ได้นิ่งนอนใจ ไดจ้ัดหาช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกร 
ดังท่ีท่านเกษตรจังหวัดได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งสถานการณ์ตอนนีถ้ือเกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และไม่มีปญัหาสินค้าตกค้าง
หรือล้นตลาดอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามอยากให้พี่น้องในพื้นที่ท้ังใกล้และไกล ช่วยกันอุดหนุนกระทอ้นตะลุง จังหวัดลพบุรี ซึ่งปีนึงจะมีผลผลิตที่
อร่อย รสหวาน และยังได้รับการรบัรองเป็นพืช GI ไว้รับประทานหรอืเป็นของฝาก ก็สุขใจท้ังผู้ให้ และถูกใจผู้รับ "ช่วยกันซื้อสินค้าเกษตรไทย 
เกษตรกรอยูไ่ด้ ประเทศไทยอยู่รอด" ผอ.วีระชัย กล่าวในท่ีสุด 

ด้านนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง เกษตรจังหวัดลพบุรี ให้ข้อมูลเพิ่มเตมิว่า ในอำเภอเมืองลพบุรี มีเกษตรกรผู้ปลูกกระท้อนจำนวน 154 ราย พ้ืนท่ี
ปลูก 419 ไร่ ทั้งนี้กระท้อนลพบุรีไดร้ับการรับรองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) จากกรมทรัพยส์ินทางปัญญา จำนวน 
92 ราย พ้ืนท่ี 315 ไร่ โดยกระทอ้นตะลุงที่ผ่านการตรวจสอบมีค่าความหวานอยู่ในช่วง 9-16 องศาบริกซ์ โดยผูผ้ลิตและผู้ประกอบการค้าที่
ผ่านการตรวจสอบ จะได้รับอนญุาตให้ใช้ตราสญัลักษณ์สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตรไ์ทย หรือตราสญัลักษณ์ GI รับรองคุณภาพให้ผู้บริโภคเลือกซื้อได้
อย่างมั่นใจ และ ยังเป็นการช่วยรกัษามาตรฐานและคณุภาพของกระท้อนตะลุงอีกด้วย ซึ่งผลผลติกระท้อนตะลุงของจังหวัดลพบุรี จะออกสู่ตลาด
ในช่วงเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ของทุกปี มีท้ังจำหน่ายในรูปแบบของผลสด และสินค้าแปรรูป ไดแ้ก่ กระท้อนหยี กระท้อนลอยแกว้ กระท้อน
แช่อิ่ม และกระท้อนกวน 

สำหรับผู้ที่สนใจกระท้อนตะลุงจังหวัดลพบุรี สามารถซื้อสินค้าไดห้ลายช่องทาง อาทิ 
- www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ของกรมส่งเสรมิการเกษตร 
- บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี 40 ร้านค้า 
- หน้าสวนเกษตรกร 
- ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีสาขาลพบุรี และ โรบินสันไลนส์ไตลล์พบุรี 

“ส่วนราคาขายขึ้นอยู่กับขนาดของผล จะจำหน่ายอยู่ท่ีกิโลกรมัละ 35 – 120 บาท ขนาดใหญสุ่ด 3- 4 ผล/กโิลกรมั โดยขนาดเล็กสดุ 9 – 10 
ผล/กิโลกรัม ส่วนกระท้อนแปรรูป ได้แก่ กระท้อนลอยแก้ว กระท้อนทรงเครื่อง กระท้อนแช่อิ่ม และกระท้อนอบแห้ง ซึ่งราคาขึ้นอยู่กบัชนิดสินค้า 
และขนาดของแพ็คเกจ” เกษตรจงัหวัดลพบุรี กลา่ว 
 





 

นายสพุิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรที่ 5 เปิดเผยว่า ตามทีน่ายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เร่งขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิต ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักเพื่อปฏิรูปภาคเกษตรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามบทบาทภารกิจที่เก่ียวข้อง โดยเป็นคนกลางร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการจัดกิจกรรม
จับคู่ธุรกิจผู้ซื้อกับเกษตรกรผู้ขาย เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจ โดยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรปรับตัวเข้า
สู่นโยบาย “ตลาดนำการผลิต” โดยใส่ใจเรียนรู้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดว่าพชืทีป่ลกูอยู่นั้น ตลาดมีความ
ต้องการในรูปแบบไหน ปริมาณเท่าไหร่ ควบคู่ไปกับการยกระดบัพัฒนาคุณภาพ และแก้ปัญหาผลผลติล้นตลาด เป็นการ
จัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตทั้งนี้ได้เนน้ย้ำเจา้หน้าที่ระดับพืน้ทีใ่ห้ตระหนักถึงนโยบายนี้ พร้อมผลักดัน สง่เสริมให้แปลง
ใหญ่ทุกกลุ่ม วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ดงัเช่น ตวัอย่างแปลงใหญ่ข้าว ตำบลคอกกระบือ 
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตาน ีได้นำแนวคิดการตลาดนำการผลิตไปดำเนนิกิจกรรมอย่างเป็นรปูธรรม 

โดยการสนบัสนุนของสำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ และสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี ให้จัดทำสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าในการประกันราคาผลผลิตข้าวทบัทิมสยามกับบริษัทฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด โดยบริษัทฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด ได้เข้า
มาร่วมวางแผนการผลิตข้าวกับแปลงใหญ่ สนบัสนุนเมล็ดพนัธุ์โดยจัดทำปริมาณการผลิตและความต้องการสินคา้เบื้องต้น
มีแผนการผลติ ข้าว กข 79 กข 43 ข้าวสีบูกันตงั 

นายสพุิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า แปลงใหญ่ข้าว ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี มีสมาชิก
จำนวน 250 ราย พื้นที่ 2,500 ไร่ พันธุ์ข้าวทีผ่ลิต ได้แก่ ข้าวหอมปทุม ข้าวเล็บนกปัตตานี และข้าวทบัทิมสยาม ซึ่งขา้ว
ทับทิมสยามเปน็พันธุ์ของบริษทัมีการจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จงึไดใ้ห้กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว
ตำบลคอกกระบือผลติข้าวให้ โดยได้สนับสนนุเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกร และทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รับประกนัราคารบัชื้อ
ที่กิโลกรัมละ 9.40 บาท ข้าวเปลือกสด ซึ่งเกษตรกรกรให้ความสนใจเป็นอยา่งมาก ขณะนี้เข้าร่วมดำเนินการแล้วจำนวน 
75 ราย พื้นที่รวม 375 ไร่ นอกจากกลุ่มจะมีการทำซื้อขายล่วงหน้าแล้ว ยงัมีการจำหนา่ยข้าวสารผ่าน Online และทำ
การตลาด ขายในรูปแบบข้าวสารบรรจุถุงภายใต้ชื่อ “ข้าวแปลงใหญ่” ขนาดข้าวบรรจุถุง 5 กิโลกรัม อีกด้วย... อ่านต่อที่ : 
https://www.dailynews.co.th/article/846731 



 
"การตลาดนำการผลติ" ในภาคการเกษตร คือแนวคดิด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบใหม่ ให้ปริมาณการผลติและความต้องการสินค้า
เกษตรเกดิความสมดลุกัน 
 “การตลาดนำการผลติ” ในภาคการเกษตร คือแนวคิดด้านการบรหิารจัดการสินค้าเกษตรแบบใหม่ ให้ปริมาณการผลติและความต้องการสินค้า
เกษตรเกดิความสมดลุกัน โดยการเชื่อมโยงเกษตรกรกับหน่วยงานตา่ง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน สหกรณ์การเกษตร และผู้ค้า เป็นนโยบายหลักของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทีส่ามารถช่วยวางแผนการผลิตให้กับเกษตรกร ช่วยลดต้นทุนการผลติ อีกทั้งเกษตรกรจะมีตลาดรองรับสินค้าที่
แน่นอน ผลผลิตไมล่้นตลาด เกษตรกรมรีายได้และมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น 
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 5 เปดิเผยว่า ตามที่นายเขม้แข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดกีรมส่งเสริม
การเกษตร เร่งขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลติ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักเพื่อปฏิรูปภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามบทบาท
ภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง โดยเป็นคนกลางร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการจดักิจกรรมจับคู่ธุรกจิผู้ซื้อกับเกษตรกรผู้ขาย เพื่อสรา้งเครือข่ายธุรกจิ 
โดยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดส่งเสรมิให้พ่ีน้องเกษตรกรปรับตัวเข้าสู่นโยบาย “ตลาดนำการผลิต” โดยใสใ่จเรียนรู้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดว่าพืชที่ปลูกอยู่นั้น ตลาดมีความต้องการในรูปแบบไหน ปรมิาณเท่าไหร่ ควบคูไ่ปกับการยกระดบัพัฒนาคุณภาพ และแก้ปัญหาผลผลิตล้น
ตลาด เป็นการจดัการตลอดห่วงโซ่การผลิตทั้งนี้ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าท่ีระดับพื้นที่ให้ตระหนักถึงนโยบายนี้ พร้อมผลักดัน ส่งเสริมให้แปลงใหญ่ทุก
กลุ่ม วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ดังเช่น ตัวอย่างแปลงใหญ่ข้าว ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวดั
ปัตตานี ได้นำแนวคิดการตลาดนำการผลิตไปดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยการสนับสนุนของสำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ และสำนักงานเกษตรจังหวัดปตัตานี ให้จดัทำสญัญาซื้อขายล่วงหน้าในการประกนัราคา
ผลผลติข้าวทับทิมสยามกับบริษัทฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด โดยบริษัทฟกุเทียน กรุ๊ป จำกัด ได้เข้ามาร่วมวางแผนการผลิตข้าวกับแปลงใหญ่ 
สนับสนุนเมลด็พันธ์ุโดยจัดทำปรมิาณการผลติและความต้องการสินค้าเบื้องต้นมีแผนการผลิต ข้าว กข 79 กข 43 ข้าวสีบูกันตัง 
นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมลูเพิ่มเติมว่า แปลงใหญ่ข้าว ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปตัตานี มสีมาชิกจำนวน 250 ราย พ้ืนท่ี 
2,500 ไร่ พันธุ์ข้าวท่ีผลิต ได้แก่ ข้าวหอมปทุม ข้าวเล็บนกปตัตานี และข้าวทับทิมสยาม ซึ่งข้าวทับทมิสยามเป็นพันธุ์ของบริษัทมีการจำหน่าย
ในตลาดต่างประเทศ บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จึงได้ให้กลุม่แปลงใหญข่้าวตำบลคอกกระบือผลิตข้าวให้ โดยได้สนับสนุนเมลด็พันธ์ุให้เกษตรกร 
และทำสญัญาซื้อขายล่วงหน้า รบัประกันราคารับช้ือท่ีกิโลกรัมละ 9.40 บาท ข้าวเปลือกสด ซึ่งเกษตรกรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
ขณะนี้เข้าร่วมดำเนินการแล้วจำนวน 75 ราย พ้ืนท่ีรวม 375 ไร่ นอกจากกลุ่มจะมีการทำซื้อขายล่วงหน้าแล้ว ยังมีการจำหน่ายข้าวสารผ่าน 
Online และทำการตลาด ขายในรูปแบบข้าวสารบรรจุถุงภายใต้ช่ือ “ข้าวแปลงใหญ่” ขนาดข้าวบรรจุถุง 5 กิโลกรมั อีกด้วย 
 









เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร!!ส่งเสรมิความรู้ พัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านป่าคา 
มิถุนายน 1, 2564ข่าวรอบกำแพงเพชร / ข่าวสังคม / ข่าวเด่น 
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็น
แหล่งเผยแพร่ความรู้ โดยมุ่งส่งเสริมอาชีพด้านการทำเกษตร ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ ตลอดจนสรา้งจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ให้กับราษฎร ชาวไทยภเูขาบ้านป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน 
อำเภอคลองลาน และบ้านโละโคะ ป่าหมาก ตำบลโกสมัพี อำเภอโกสัมพี
นคร  ซึ่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวได้น้อมนำพระราชดำริมาดำเนินการมีการดำเนินงาน
แบบบูรณา โดยมีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืชรับผิดชอบหลัก และ
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมบูรณาการกับทุก
ภาคส่วน ในการสนับสนุนการปฏบิัติงานของสถานีฯ 
นายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ได้มอบหมายให้นายวีร
ยุทธ  สมป่าสัก  หัวหน้ากลุ่มอารกัขาพืช  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุม่อารักขา
พืช  สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าทีส่ำนักงานเกษตรอำเภอ
คลองลาน/เจ้าหน้าท่ีสำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร เข้าไปสนบัสนุนการ

ปฏิบัติงานของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถบ้านป่าคา เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ในการทำการเกษตรที่ถูกต้องและ
เหมาะสมด้านการปลูกพืชให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ลดการใช้สารเคมี ทำการเกษตรแบบยั่งยืนไม่ทำลายระบบนิเวศน์ 
นายวีรยุทธ  สมปา่สัก  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช กล่าวว่า จากการศึกษาสภาพและปัญหาการเกษตรในพื้นที่ ปัญหาที่พบในพื้นที่ ได้แก่ พ้ืนท่ีทำการเกษตร
ส่วนใหญ่ขาดการปรับปรุงบำรุงดนิ เกษตรกรยังขาดความรูเ้รื่องการจัดการศัตรูพืช/ โรคพืช  ขาดความรู้ที่ถูกต้องในการใช้ปุ๋ยและการจัดการธาตุอาหารใน
ดิน ส่วนพืชที่สำคัญที่มีปญัหาในการผลิตและการดูแลรักษา ได้แก ่

1. อะโวกาโด เป็นพืชที่ปลูกใหม่ในพ้ืนท่ี เกษตรกรยังขาดความรู้ในการปลูก/ดูแลรักษา/การเก็บเกี่ยว 
2. มะระหวาน(ซาโยเต้) พบปัญหาการระบาดของใบด่างท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส ทำให้ผลผลิตไม่มคีุณภาพ 
3. กาแฟ พบหนอนเจาะลำต้นกาแฟ และมอดกาแฟ 
4. ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ พบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 
5. พืชผักและไม้ผลอื่นๆ พืชผักมีการใช้สารเคมสีูง และขาดความรู้เรื่องการดูแลรักษาในไม้ผล 

จากปัญหาท่ีพบ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและสนับสนนุการปฏิบัติของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านป่าคา 
ได้แก ่

1. จัดส่งเจ้าหน้าท่ีไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มเตมิความรู้ โดยมีกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหนา้ที่ของสถานีเกษตรที่
สูงป่าคาได้ไปศึกษาดูงานการขยายพันธ์ุ การปลูก การดูแลรักษาและจัดการฯ อะโวกาโด้ และการปลกูมะระหวาน(ซาโยเต้) จากศูนยส์่งเสรมิ
และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวดัตาก (เกษตรทีสู่ง) อำเภอพบพระ จังหวัดตาก และทางเกษตรทีสู่งจังหวัดตาก ได้มาจดัอบรมถ่ายทอด
ความรู้เรื่องการปลูกอะโวกาโด และการขยายพันธ์ุให้แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทีผ่่านมา 

2.จัดทำแปลงเรยีนรู้การปลูกมะระหวาน(ซาโยเต้)ปลอดโรค เพื่อเปน็แปลงเรียนรู้และแปลงผลิตหัวพันธุ์ในสถานีฯ โดยขอรับการสนับสนุนหัวพันธุ์มะระ
หวาน(ซาโยเต้)ปลอดโรคจากฝ่ายวิจัยและพัฒนามลูนิธิโครงการหลวง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 

3. ร่วมกับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนทีสู่งจังหวัดกำแพงเพชรจัดอบรมถ่ายทอดความรูเ้รื่องการจดัการการเพาะปลูกพืชตามสภาพพื้นที่ ถ่ายทอด
ความรู้เรื่องการจัดการดิน-ธาตุอาหารพืช(ปุ๋ย) การป้องกันและกำจดัหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยมีการสาธิตและการฝึกปฏิบตัิการทำกับ
ดักผีเสื้อกลางคืนของหนอนกระทูข้้าวโพดลายจุด  และการขยายเช้ือบีทีสำหรับฉีดพ่นกำจัดหนอน ใหแ้ก่เกษตรกรบา้นโละโคะและบ้านป่า
หมาก ตำบลโกสมัพี อำเภอโกสัมพีนคร 

4. จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเรื่องการปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
เพื่อลดการใช้สารเคมีในการปลูกพืชให้แก่เกษตรกรในพื้นที่บ้านป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน 

5. ปัญหามอดกาแฟ ขณะนีส้ำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรอยูร่ะหว่างการประสานงานขอรับการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการป้องกันกำจัดมอดกาแฟ ซึ่งเป็นศัตรูทีส่ำคัญทีสุ่ดของกาแฟ จาก ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และคาดว่าจะสามารถนำความรู้มาถ่ายทอดต่อให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟใน
พื้นที่ในฤดูกาลเก็บเมล็ดกาแฟช่วงปลายปี 2564 นี ้

นอกจากนี้ กลุ่มอารักขาพืช สำนกังานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอคลองลานและสำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร ได้
วางแผนเพื่อเข้าไปปฏิบัติงานในเขตพื้นท่ีของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา ทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง เพ่ือเยี่ยมเยียนเกษตรกรและแกไ้ข
ปัญหาการเกษตรที่พบ ตลอดจนศกึษาข้อมูลในพื้นที่เพ่ือนำมาวางแผนในการส่งเสรมิการเกษตรในพื้นที่ต่อไป 
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