
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันท่ี 23 มิถุนายน 2564 

 
ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน 

1 กสก.หนุนจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ติวเข้มเกษตรกร สกัดโรค
และแมลง 

ไทยรัฐออนไลน์ 

2 กรมส่งเสริมการเกษตร ออกให้ความรู้เกษตรกร ระวังโรคและแมลง 
เน้นใช้วิธีผสมผสาน ผ่านศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนการปลูกพืช ช่วงเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 

เสิร์ฟจากฟาร์ม 

โรครากเน่าโคนเน่า 3 เกษตรฯ เตือนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล ระวังการระบาดของโรครากเน่า
โคนเน่า 

สถานีวิทยุกระจายเสียง
เพื่อการเกษตร 

กล้วยไม้ไทย 4 เกษตรฯ เร่งแก้ปัญหากล้วยไม้ไทย เห็นชอบแต่งตั้งคณะท างาน เพื่อ
พิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

ไทยแลนด์พลัส 

5 เกษตรฯ เร่งแก้ปัญหากล้วยไม้ เห็นชอบแต่งตั้งคณะท างาน 
พิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร 

สถานีวิทยุกระจายเสียง
เพื่อการเกษตร 

ทุเรียน 6 จับตาขบวนการสวมสิทธิ์ทุเรียนจันท์ NBT Central News 

7 'ผลไม้ไทย' ยังมีอนาคต ในตลาดต่างประเทศ กรุงเทพธุรกิจ 
8 เกษตรจังหวัดพังงา มอบเงินประมูล“ทุเรียนสาลิกา”ให้ รพ.พังงา ใช้

ในสถานการณ์โควิด-19 
ส  านักข่าว  
กรมประชาสัมพันธ์ 

ทะเบียนเกษตรกร 9 นครพนม-เกษตรจังหวัดนครพนม ชวนเกษตรกรเร่งขึน้และปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 แนะใช้แอพลิเคชัน FARMBOOK ลด
ความเสี่ยงโควิด – 19 

อีสานเดลี่ออนไลน์ 

ป้องกันแมลงศัตรูพืช 10 เกษตรล  าปาง ปฏิบัติการป้องกันแมลงศัตรูพืช ปล่อยแมลงช้างปีก
ใสควบคุมศัตรูมันส  าปะหลัง 

ส  านักข่าว  
กรมประชาสัมพันธ์ 

 



 
กสก.หนุนจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ติวเข้มเกษตรกร สกัดโรคและแมลง  

 
กรมส่งเสริมการเกษตร ออกให้ความรู้เกษตรกร ระวังโรคและแมลง เน้นใช้วิธีผสมผสาน ผ่านศูนย์จัดการศัตรูพืช

ชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปลูกพืช ช่วงเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 
 เม่ือวันที่ 22 มิ.ย.64 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาด
ของศัตรูพืชในปัจจุบันยังมีความรุนแรงทั้งชนิดและปริมาณ และมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ยากต่อการป้องกันและ
ก าจัด ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตทางการเกษตรเป็นจ านวนมาก เกษตรกรต้องสูญเสียโอกาสที่จะมีรายได้จากการ
ขายผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายเฉลิม
ชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ จึงได้มีนโยบายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน (ศจช.) เพื่อลดความเสี่ยงของการระบาดศัตรูพืชแก่เกษตรกร ทั้งเป็นจุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูพืช 
กรมส่งเสริมการเกษตร จึงมีนโยบายสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง ศจช. ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์กลางการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชอย่างถูกต้องเหมาะสม ภายใต้แนวคิด "ชุมชนจะเข้มแข็ง
อย่างย่ังยืน ต้องปฏิบัติโดยเกษตรกรเพื่อเกษตรกร" 

“ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) จัดตั้งขึน้จากการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อการจัดการศัตรูพืชในพื้นที่ของ
ตนเองและชุมชน โดยสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และ
น าความรู้ไปด าเนินการจัดการศัตรูพืชด้วยตนเอง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรใช้ ศจช. เป็นกลไกและเครือข่ายของการจัดการ
ศัตรูพืช ในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างครบวงจรและย่ังยืน โดย
ใช้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่ความเข้มแข็งในอาชีพเกษตรกรรม และรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศทางการเกษตร” อธิบดีกสก.กล่าว 
 โดยขณะนี้ได้เร่ิมเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ และส  านักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ ก็ได้ด าเนินการถ่ายทอดความรู้และ
ให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับส  านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ที่ได้ร่วมกับ



ส  านักงานเกษตรอ าเภอหนองแค ด าเนินการจัดอบรมให้กับเกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต.ห้วยขม้ิน อ.หนอง
แค จ.สระบุรี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว และเกษตรกรท าเกษตรแบบผสมผสาน 
 นายปรีชา พุทธิโชติ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ส  านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริม
การเกษตรมีนโยบายให้ส  านักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแก่สมาชิกศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชนน้ัน ส  านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จึงได้ด าเนินการถ่ายทอดความรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
เรียนรู้เร่ืองโรคและแมลง รู้จักการจ าแนกชนิดของแมลง ว่าชนิดใดมีประโยชน์ ชนิดใดมีโทษ เรียนรู้การผลิตและขยายสารชีว
ภัณฑ์ และลดการใช้สารเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต สามารถน าไปใช้ในการดูแลผลผลิตทางการเกษตรของตัวเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรรายอ่ืนๆ ได้ ทั้งนี้ส  านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีมีเป้าหมายด าเนินการในศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน จ านวน 26 ศูนย์ (อ าเภอละ 2 ศูนย์) สมาชิกศูนย์ละ 30 คน หากมีปัญหาเร่ืองของศัตรูพืช สามารถเข้า
มารับค าแนะน าได้ที่ส  านักงานเกษตรจังหวัด ส  านักงานเกษตรอ าเภอทั่วประเทศ หรือศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนใกล้บ้านท่าน  
 ด้าน นายมะนัส ป้ันเอ่ียม ประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ห้วยขม้ิน อ.หนองแค จ.สระบุรี กล่าวว่า ก่อนหน้านี้
เกษตรกรมีปัญหาเร่ืองศัตรูพืชเข้าท าลายผลผลิตเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาเกษตรกรมักจะใช้สารเคมีในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็น
การเพิ่มต้นทุนการผลิต แต่หลังจากกรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชให้กับศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ห้วยขม้ิน ก็ท าให้เกษตรกรรู้จักการจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม ลดการใช้สารเคมี
และช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มากขึน้. 
  



 
กรมส่งเสริมการเกษตร ออกให้ความรู้เกษตรกร ระวังโรคและแมลง เน้นใช้วิธีผสมผสาน ผ่านศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนการปลูกพืช ช่วงเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 

 
 

ปัจจุบัน ยังพบว่ามีการะบาดของศัตรูพืชบางชนิดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตของเกษตรกร
เป็นอย่างมาก การจัดการศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องมีการด าเนินการอย่างถูกต้อง แม่นย า และทัน
สถานการณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ขึน้ เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเกษตรกร
และชุมชน โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชแก่เกษตรกรและชุมชน ให้สามารถจัดการศัตรูพืชได้ด้วย
ตนเองอย่างย่ังยืน 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชในปัจจุบัน 
ยังมีความรุนแรงทั้งชนิดและปริมาณ และมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ยากต่อการป้องกันและก าจัด ซึ่งการระบาดของ
ศัตรูพืชเหล่านี้สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตทางการเกษตรเป็นจ านวนมาก เกษตรกรต้องสูญเสียโอกาสที่จะมีรายได้จาก
การขายผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
 ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มี
นโยบายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เพื่อลดความเสี่ยง
ของการระบาดศัตรูพืชแก่เกษตรกร และเป็นจุดในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร 
จึงมีนโยบายสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง ศจช. ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์กลางการป้องกันก าจัดศัตรูพืช และถ่ายทอด
ความรู้ เทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชอย่างถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อช่วยแก้ปัญหาการระบาดของศัตรูพืชและลดการ
ใช้สารเคมี ด าเนินการภายใต้แนวคิด “ชุมชนจะเข้มแข็งอย่างย่ังยืน ต้องปฏิบัติโดยเกษตรกรเพื่อเกษตรกร” 



 “ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) จัดตั้งขึน้จากการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อการจัดการศัตรูพืชในพื้นที่ของ
ตนเองและชุมชน โดยสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และ
น าความรู้ไปด าเนินการจัดการศัตรูพืชด้วยตนเอง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรใช้ ศจช. เป็นกลไกและเครือข่ายของการจัดการ
ศัตรูพืช ในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างครบวงจรและย่ังยืน โดย
ใช้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่ความเข้มแข็งในอาชีพเกษตรกรรม และรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศทางการเกษตร พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึน้ โดยมีเกษตรกร ชุมชน 
และหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องร่วมด าเนินการ” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้เร่ิมเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ และส  านักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ ก็ได้ด าเนินการ ถ่ายทอด
ความรู้และให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับส  านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ที่ได้
ร่วมกับส  านักงานเกษตรอ าเภอหนองแค ด าเนินการจัดอบรมให้กับเกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลห้วยขม้ิน 
อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว และเกษตรกรท าเกษตรแบบผสมผสาน  
 โดย นายปรีชา พุทธิโชติ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ส  านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริม
การเกษตร มีนโยบายให้ส  านักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแก่สมาชิกศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้แก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนมีความรู้ในด้านการบริหารจัดการ
ศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง 
 ส  านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จึงได้ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมก่อนการปลูกพืช โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
เรียนรู้เร่ืองโรคและแมลง รู้จักการจ าแนกชนิดของแมลง ว่าชนิดใดมีประโยชน์ ชนิดใดมีโทษ เรียนรู้การผลิตและขยายสารชีว
ภัณฑ์ และลดการใช้สารเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต ซึ่งเกษตรกรที่เข้ามาอบรมจะได้รับองค์ความรู้เพื่อน าไปใช้ในการดูแล
ผลผลิตทางการเกษตรของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรรายอ่ืนๆ ในพื้นที่ได้  

ส  าหรับในส่วนของส  านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี มีเป้าหมายด าเนินการในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จ านวน 26 
ศูนย์ (อ าเภอละ 2 ศูนย์) สมาชิกศูนย์ละ 30 คน จึงขอฝากถึงเกษตรกร หากมีปัญหาเร่ืองของศัตรูพืช สามารถเข้ามารับ
ค าแนะน าได้ที่ส  านักงานเกษตรจังหวัด ส  านักงานเกษตรอ าเภอทั่วประเทศ หรือศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนใกล้บ้านท่าน  

ด้าน นายมะนัส ป้ันเอ่ียม ประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลห้วยขม้ิน อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี กล่าว
เพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้เกษตรกรมีปัญหาเร่ืองศัตรูพืชเข้าท าลายผลผลิตเป็นอย่างมากและที่ผ่านมาเกษตรกรมักจะใช้
สารเคมีในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก แต่หลังจากกรมส่งเสริมการเกษตร เข้า
มาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืช ผ่านกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และ
การให้บริการสมาชิกและเกษตรกร โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชชุมชน ให้กับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ต าบลห้วยขม้ิน ก็ท าให้เกษตรกรรู้จักการจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม ลดการใช้สารเคมีและช่วยลดต้นทุน
การผลิตได้มากขึน้ 
 
 
 
 



 
เกษตรฯ เตือนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล ระวังการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่า 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝน สภาพอากาศและสภาพดินมี

ความชื้นสูง เหมาะต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา ไฟทอปธอรา (Phytophthora spp.) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่า
ของทุเรียนและไม้ผลหลายชนิด กรมส่งเสริมการเกษตรขอแจ้งให้เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะใน
พื้นที่ท่ีมีการระบายน ้าไม่ดี ให้หม่ันส  ารวจแปลงปลูกและเฝ้าระวังการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่า เชื้อราชนิดนี้
เจริญเติบโตในดินอาการของพืชจึงมักเกิดที่บริเวณโคนต้นและระบบราก ท าให้รากเน่า โคนต้นเปลือกปริแตก มีอาการยาง
ไหลในสภาพที่อากาศชื้น เม่ือใช้มีดถากที่เปลือกบริเวณที่เป็นโรคจะเห็นเป็นสีน ้าตาลแดงถึงด า ต้นแสดงอาการใบเหลืองซีด
ลู่ลง ก่ิงบางก่ิงเร่ิมแห้งตาย และท าให้ผลร่วง 

ส่วนการแพร่ระบาดของโรครากเน่าโคนเน่า มักพบการระบาดรุนแรงในฤดูฝน ซึ่งสภาพอากาศมีความชื้นสูง 
เหมาะสมกับการแพร่กระจายและเข้าท าลายของเชื้อราดังกล่าว ทั้งนี้เชื้อราไฟทอปธอรา สามารถแพร่กระจายได้โดยลม น ้า 
และฝน หรือติดไปกับวัสดุปลูก เคร่ืองมือทางการเกษตร และก่ิงพันธุ์เป็นโรค และส ร้างสปอร์ที่สามารถพักตัวอยู่ในดินได้เป็น
เวลานานเม่ือมีสภาวะแวดล้อมเหมาะสมก็สามารถงอกเส้นใยเข้าท าลายพืชได้ 
กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะน าวิธีการป้องกันก าจัดโรครากเน่าโคนเน่า ดังนี้ 

1. วรบ ารุงต้นไม้ผลให้แข็งแรงสมบูรณ์ ท าการตัดแต่งก่ิง หรือล  าต้นที่เป็นโรค เก็บรวบรวมไปเผาท าลายทิ้งนอกแปลง
ปลูก 

2. หม่ันส  ารวจทุกต้น 7 วันต่อคร้ัง ในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนธันวาคม 



3. ควรตรวจวิเคราะห์และปรับปรุงบ ารุงดินโดยใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยเคมี และปูนขาว ตามอัตราค าแนะน าหลังจากการตรวจ
วิเคราะห์ดิน เพื่อให้ดินมีสภาพเป็นดินดีทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ และเคมี โดยดินควรมีสภาพเป็นกลาง คือมีค่า 
pH = 6.5 และท าร่องระบายน ้าในสวนที่เป็นพื้นที่ต ่า เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง  

4. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาช่วยควบคุมการระบาด โดยผสมของเชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัม ร าข้าว 4 กิโลกรัม และ
ปุ๋ยหมัก 100 กิโลกรัม ก่อนน าไปหว่านในพื้นที่รัศมีทรงพุ่มที่มีรากฝอยอยู่ หรือใช้รองก้นหลุมก่อนปลูก 

5. เม่ือพบส่วนของก่ิง ใบ ดอก และผลที่เป็นโรค ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรค รวมทั้งเก็บผลเน่าที่ร่วงหล่นไปท าลายนอก
แปลงปลูก แล้วพ่นด้วยสาร เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร หรือ ฟอสอีทิล – อะลูมิเนียม 
80% WP อัตรา 30 – 50 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร ให้ทั่วทรงพุ่ม จ านวน 1 – 2 คร้ัง ทุก 7 – 10 วัน และควรหยุดพ่นสาร
ก่อนเก็บเก่ียวผลอย่างน้อย 15 วัน 

6. เม่ือพบจุดที่เป็นโรค ซึ่งเป็นอาการของโรคโคนเน่า ให้เกษตรกรขูดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออก และเผาท าลาย 
แล้วทาแผลด้วยปูนแดง หรือสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช เช่น ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 70 กรัมต่อน ้า 
1 ลิตร หรือ ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG อัตรา 90 กรัมต่อน ้า 1 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 40-60 
กรัมต่อน ้า 1 ลิตร หรือ แมนโคเซบ + วาลิฟีนาเลท 60% + 6% WG อัตรา 100 กรัมต่อน ้า 1 ลิตร หรือ โพรพาโม
คาร์บไฮโดรคลอไรด์ + เมทาแลกซิล 10% + 15% WP อัตรา 60 กรัมต่อน ้า 1 ลิตร ทุก 7 วัน จนกว่าแผลจะแห้ง 
หรือ ใช้ฟอสโฟนิก แอซิด 40% SL ผสมน ้าสะอาด อัตรา 1:1 ใส่กระบอกฉีดยา ฉีดเข้าล  าต้นหรือก่ิงในบริเวณตรง
ข้ามอาการโรค หรือส่วนที่เป็นเนื้อไม้ดีใกล้บริเวณที่เป็นโรค อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อต้น 

7. กรณีที่พบอาการที่บริเวณรากฝอย ซึ่งจะมีลักษณะเป็นสีน ้าตาลด า และใบเร่ิมมีสีซีด ไม่เป็นมันเงาหรือใบเหลือง
หลุดร่วง ใช้สาร ฟอสโฟนิก แอซิด 40% SL ผสมน ้าสะอาด อัตรา 1:1 ฉีดเข้าล  าต้น อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อต้น และ/
หรือราดดินบริเวณรากด้วยสารฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร หรือเมทาแลกซิล 
25% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร 

ทั้งนี้ หากเกษตรกรสามารถขอค าแนะน า ขอรับเชื้อราไตรโคเดอร์มาหรือเข้ามาเรียนรู้การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อ
ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าและโรคที่เกิดจากเชื้อรา ได้ที่ส  านักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด/อ าเภอใกล้บ้านท่าน  
  



 
เกษตรฯ เร่งแก้ปัญหากล้วยไม้ไทย เห็นชอบแต่งตั้งคณะท างาน เพื่อพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ รับผลกระทบ
จากโควิด-19 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ จัด

ประชุมหารือคณะอนุกรรมการฯ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกเลีย้งกล้วยไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ผลผลิตราคาตกต ่า 
 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
กลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ คร้ังที่ 3/2564 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกเลีย้งกล้วยไม้เป็นวงกว้าง ในขณะที่
ต้นกล้วยไม้ยังคงให้ผลผลิตในแปลงปลูกได้ตามปกติ สวนทางกับปริมาณการส่งออกที่ลดลง ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกและ
ราคาจ าหน่ายในภาพรวมลดลงตามไปด้วย ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการตลาด การขยายตลาดในประเทศ 
 
 
 



โดยขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงานให้ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทย
ในโอกาสต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ขยายช่องทางการตลาดส  าหรับสินค้ากล้วยไม้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมทั้งจัด
นิทรรศการส่งเสริมการใช้กล้วยไม้ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ด้านการเงินได้ขอความอนุเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตร
เเละสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และสมาคมธนาคารไทย เพื่อขอรับการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบ้ียต ่าและสินเชื่อ Refinance 
ให้กับเกษตรกรและผู้ส่งออกสินค้ากล้วยไม้ ด้านขนส่ง ได้ขอความร่วมมือไปยังกระทรวงคมนาคม ในการขอรับการ
สนับสนุนในการลดต้นทุนค่าขนส่ง นอกจากนี้ ในด้านแรงงาน ครม.ยังได้มีมติเห็นชอบให้ผ่อนผันการต่อใบอนุญาตแรงงาน
ต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว และเมียนมา โดยแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักร เพื่อ
ท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2564 มีแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ปลูกกล้วยเลีย้งไม้
และผู้ส่งออกอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบการพัฒนาเพื่อให้เกิดความย่ังยืน 4 แนวทาง ตามที่คณะท างานฯ เสนอ ได้แก่ 
1) การจัดกล้วยไม้สัญจร โดยสหกรณ์ผู้ปลูกกล้วยไม้ไทย จ ากัด ได้จัดท าแผนการจัดการกล้วยไม้สัญจรในปี 2564 ทุกเดือน 
ๆ ละ 1 คร้ัง 
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งเจรจาลดค่าขนส่ง โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับ บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
3) การดูแลแก้ไขปัญหาน ้าเค็ม โดยประสานงานกับกรมชลประทานในการด าเนินการบริหารจัดการน ้า เพื่อแก้ไขปัญหา
น ้าเค็มและบริหารจัดการน ้าต้นทุนในการผลักดันน ้าเค็ม พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน ้าในการบริการช่วยเหลือเกษตรกร 
4) การชดเชยดอกเบ้ียเงินกู้ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดท าโครงการส่งเสริมสภาพคล่องในการรวบรวมผลผลิตกล้วยไม้ตัด
ดอกปี 2565 เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นค่าชดเชยดอกเบ้ีย ในช่วงเดือนกรกฎาคม – 
ธันวาคม 2565 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเพิ่มเติมให้มีคณะท างานศึกษาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกเลีย้งกล้วยไม้ โดยใช้
งบประมาณภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกเลีย้งกล้วยไม้ที่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะท างานฯ และมอบหมายฝ่ายเลขาฯ จัดท าค าสั่งคณะท างานฯ เพื่อพิจารณา
หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกเลีย้งกล้วยไม้ต่อไป 
 



 
เกษตรฯ เร่งแก้ปัญหากล้วยไม้ เห็นชอบแต่งตั้งคณะท างาน พิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร 

 
 กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ จัด
ประชุมหารือคณะอนุกรรมการฯ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกเลีย้งกล้วยไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ผลผลิตราคาตกต ่า 
 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
กลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ คร้ังที่ 3/2564 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกเลีย้งกล้วยไม้เป็นวงกว้าง ในขณะที่
ต้นกล้วยไม้ยังคงให้ผลผลิตในแปลงปลูกได้ตามปกติ สวนทางกับปริมาณการส่งออกที่ลดลง ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกและ
ราคาจ าหน่ายในภาพรวมลดลงตามไปด้วย ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการตลาด การขยายตลาดในประเทศ โดยขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงานให้ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ขยายช่องทางการตลาด
ส  าหรับสินค้ากล้วยไม้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมทั้งจัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้กล้วยไม้ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 
ด้านการเงินได้ขอความอนุเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และสมาคมธนาคารไทย เพื่อขอรับ
การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบ้ียต ่าและสินเชื่อ Refinance ให้กับเกษตรกรและผู้ส่งออกสินค้ากล้วยไม้ ด้านขนส่ง ได้ขอความ
ร่วมมือไปยังกระทรวงคมนาคม ในการขอรับการสนับสนุนในการลดต้นทุนค่าขนส่ง นอกจากนี้ ในด้านแรงงาน ครม.ยังได้มี
มติเห็นชอบให้ผ่อนผันการต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว และเมียนมา โดยแรงงานต่างด้าวกลุ่ม
ดังกล่าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักร เพื่อท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ 
 



 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2564 มีแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ปลูกกล้วยเลีย้งไม้

และผู้ส่งออกอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบการพัฒนาเพื่อให้เกิดความย่ังยืน 4 แนวทาง ตามที่คณะท างานฯ เสนอ ได้แก่ 1) การ
จัดกล้วยไม้สัญจร โดยสหกรณ์ผู้ปลูกกล้วยไม้ไทย จ ากัด ได้จัดท าแผนการจัดการกล้วยไม้สัญจรในปี 2564 ทุกเดือน ๆ ละ 1 
คร้ัง 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งเจรจาลดค่าขนส่ง โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับ บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 3) การดูแลแก้ไขปัญหาน ้าเค็ม โดยประสานงานกับ
กรมชลประทานในการด าเนินการบริหารจัดการน ้า เพื่อแก้ไขปัญหาน ้าเค็มและบริหารจัดการน ้าต้นทุนในการผลักดันน ้าเค็ม 
พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน ้าในการบริการช่วยเหลือเกษตรกร และ 4) การชดเชยดอกเบ้ียเงินกู้ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร
จัดท าโครงการส่งเสริมสภาพคล่องในการรวบรวมผลผลิตกล้วยไม้ตัดดอกปี 2565 เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนรวม
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นค่าชดเชยดอกเบ้ีย ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเพิ่มเติมให้มีคณะท างานศึกษาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกเลีย้งกล้วยไม้ โดยใช้
งบประมาณภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกเลีย้งกล้วยไม้ที่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะท างานฯ และมอบหมายฝ่ายเลขาฯ จัดท าค าสั่งคณะท างานฯ เพื่อพิจารณา
หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกเลีย้งกล้วยไม้ต่อไป 
  



 
  



 
'ผลไม้ไทย' ยังมีอนาคต ในตลาดต่างประเทศ 

 
ผลไม้ไทยยึดตลาดต่างประเทศต่อเนื่อง แม้สถานการณ์การระบาดโควิด-19 ยังคงอยู่ เผย อนาคตสดใส ระดม

ส่งเสริมมาตราการความเชื่อม่ันการผลิตที่ดี มีคุณภาพต่อเนื่อง 
 ระบุ ปี 65 ไทยจะใช้มาตราการตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อสกัดผลไม้สวมแปลง ทั้งแปลงปลูกและตลาดรับซื้อเพื่อ
ส่งออก ควบคู่ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ คาดยุคสังคมผู้สูงวัยผลผลิตเป็นที่ต้องการสูง และรองรับตลาดแปรรูปเคร่ืองส  าอาง
ส  าหรับประทินโฉม 
 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อ านวยการส  านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง (สสก. 3 จ.ระยอง ) 
เปิดเผยว่า การบริหารจัดการผลไม้ทุกวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงมากขึน้ ในต่างประเทศที่ประเทศไทยจะค้าขายผลไม้ได้มี
หลายอย่าง นับตั้งแต่ เงาะ ลองกอง มังคุด และหนึ่งในนั้นที่ค่อนข้างโดดเด่นก็คือทุเรียน ที่ปัจจุบันได้ส่งออกเป็นอันดับหนึ่ง
ของโลก ตลาดหลักอยู่ที่ประเทศจีน โดยปี 2563 ที่ผ่านมา ประเทศจีนน าเข้าทุเรียนมากกว่าเชอร่ี ซึ่งผลไม้ไทยนับว่ายังมี
แนวโน้มเป็นไปได้ดีย่ิงขึน้ 
 แต่อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม คือ สถานการณ์โลกโดยเฉพาะ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) และการเข้าสู่ยุคผู้สูงวัยที่เข้ามาส่งผลให้ผู้บริโภคต้องการอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีความปลอดภัยมากขึน้  

“ก็ขอฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนในฐานะที่เป็นผู้ผลิตโดยตรง และเป็นปัจจัยแรกของวงจรการผลิตและการค้าขาย
ผลไม้ไทยในต่างประเทศ จะต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพโดยเฉพาะมาตรฐานของ GAP เป็นขั้นพื้นฐาน ถ้าขยับเป็นเกษตร
อินทรีย์ได้ก็ขอให้ขยับขึน้ไป เพราะสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในปัจจุบันนับเป็นอนาคตที่โลกต้องการ เนื่องจากสามารถแปรสภาพ 
แปรรูป ไปสู่สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มได้หลายอย่าง และเม่ือสังคมโลกเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อาหารเพื่อสุขภาพย่ิงมีความส  าคัญ
มากขึน้” นายปิยะ สมัครพงศ์ กล่าว 



 
ผอ.สสก.3 จ.ระยอง เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า ในปัจจุบันมีการน าพืชอาหารประเภทผลไม้มาแปรรูปเป็นยารักษาโรค 

ไปจนถึงแปรรูปเป็นเคร่ืองส  าอางส  าหรับประทินโฉม สิ่งเหล่านี้ได้ใช้วัตถุดิบที่มาจากเกษตรอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น
เกษตรกรในฐานะผู้ผลิตจึงจ าต้องตระหนักและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางการท าการผลิตภาคการเกษตร ซึ่ง  GAP 
ส  าคัญที่สุดเพราะยังไงต้อง 100% ในเร่ืองของมาตรฐานในการส่งออก 
 ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกผลไม้ที่เพิ่มขึน้ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี หรือเอฟทีเอ เป็นปัจจัยส  าคัญที่ช่วยส่งเสริมการ
ขยายตัวของการส่งออกผลไม้ไทย เนื่องจากภายใต้เอฟทีเอที่ไทยมีอยู่ในปัจจุบัน จ านวน 13 ฉบับ กับ 18 ประเทศ ได้แก่ 
อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เปรู ชิลี จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี เปรู และฮ่องกงได้
ยกเว้นการเก็บภาษีศุลกากรของการน าเข้าสินค้าผลไม้สด ผลไม้แช่แข็งและผลไม้แห้งจากไทยแล้วขณะนี้ จึงเหลือเพียงบาง
ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย สปป. ลาว กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย ที่ยังเก็บภาษีศุลกากรการน าเข้าผลไม้บาง
ชนิดจากไทย เช่น ญี่ปุ่นเก็บภาษีส้มในอัตรา 4% เกาหลีใต้เก็บภาษีมะม่วง 24% ทุเรียน 36% อินเดียเก็บภาษีส้ม 5% 
มาเลเซีย กัมพูชา และ สปป. ลาวเก็บภาษีมะม่วง มังคุด ทุเรียน ในอัตรา 5% เป็นต้น และสินค้าผลไม้ถือเป็นหน่ึงในสินค้าที่
ผู้ประกอบการไทยขอใช้สิทธิประโยชน์จากเอฟทีเอ ในการส่งออกเป็นอันดับต้นๆ  

อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันการลักลอบน าเข้าผลไม้ จากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์ส่งออกไปต่างประเทศ พร้อม
ป้องกันการถูกระงับการส่งออกของโรงคัดบรรจุ และแปลงเกษตรกรท่ีถูกสวมสิทธิ์ในแปลงท่ีตรวจพบศัตรูพืชควบคุมน้ัน เพื่อ
การสร้างความเชื่อม่ันให้ผู้บริโภคและประเทศคู่ค้า จะมีการน าระบบการตรวจสอบย้อนกลับด้วยการใช้ใบรับรอง GAP 
รวมทั้งรองรับ ระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (e-Phyto) ซึง่คาดว่ามาตราการนี้พื้นที่ภาคตะวันออกจะเร่ิมใช้ใน
ฤดูกาลผลิตปี 2565 
 “แนวทางและมาตราการในการด าเนินการ ภายใต้การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกับเกษตรกร
ชาวสวนผลไม้ จึงเป็นเหตุผลส  าคัญที่ท าให้ผลผลิตผลไม้ของไทยในปัจจุบัน สามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ได้มาก
ขึน้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์และได้ราคาดี” นายปิยะ สมัครพงศ์ กล่าว 
 
  



 
เกษตรจังหวัดพังงา มอบเงินประมูล“ทุเรียนสาลิกา”ให้ รพ.พังงา ใช้ในสถานการณ์โควิด-19 

 
    นายจ าเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นาย
ธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา มอบเงินจากการประมูล
และจ าหน่ายผลผลิตทุเรียนสาลิกาจากสวนไม้ผลที่มีคุณภาพ ณ ห้องประชุมภูผา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยมีตัวแทน
เกษตรกร นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ร่วมมอบเงินให้แก่ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพังงา พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ 
เพื่อใช้ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) เป็นเงินจ านวน 83,500.- บาท จากการที่ส  านักงานเกษตร
จังหวัดพังงา ได้จัดงานประชาสัมพันธ์ "เปิดฤดูกาลไม้ผลอัตลักษณ์พังงา" เพื่อเผยแพร่ไม้ผลอัตลักษณ์ท้องถ่ิน (ทุเรียน
สาลิกา, มังคุดทิพย์พังงา) เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา 
  



 
นครพนม-เกษตรจังหวัดนครพนม ชวนเกษตรกรเร่งขึน้และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 แนะใช้แอพลิเคชัน 
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“อยู่บ้านก็ท าได้” เกษตรจังหวัดนครพนม ชวนเกษตรกรเร่งขึน้และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 แนะใช้แอ
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 ส  านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เชิญชวนเกษตรกรเร่งขึน้ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 เพื่อน า
ข้อมูลไปใช้วางแผนการผลิต การตลาด และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมรับสิทธิประโยชน์
ตามมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ 
นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ในช่วงนี้เร่ิมเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรแล้ว 
ส  ารับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนม เร่ิมมีการเพาะปลูกข้าวแล้วในทุกอ าเภอ ประกอบกับมีปริมาณน ้าฝนที่ตกลงมา
ในช่วงนี้ ท าให้ชาวนาและพี่น้องเกษตรกรที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยน ้าส  าหรับการท าการเกษตรอยู่ต่างก็ดีใจกันถ้วนหน้า แต่สิ่ง
ที่เกษตรกรจะต้องให้ความส  าคัญนั่นคือการแจ้งขึน้และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ส  าหรับกรอบระยะเวลา
การขึน้ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรสามารถแจ้งขึน้ทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้หลังจาก
เพาะปลูกพืชไปแล้ว 15 – 60 วัน และกรณีแปลงใหม่จะมีกระบวนการตรวจสอบพื้นที่ แต่ส  าหรับแปลงเดิมนั้น หลังจากรับ
แจ้งข้อมูลแล้ว จะใช้วิธีการปิดประกาศเป็นเวลา 3 วัน เพื่อให้เกษตรกรตรวจสอบข้อมูลการขึน้ทะเบียนของตนเองและของ
เกษตรกรในชุมชน พร้อมเซ็นช่ือรับรองข้อมูลของตนเองด้วย 



เกษตรกรรายใหม่สามารถแจ้งขึน้และปรับปรุงข้อมูลได้ ณ ส  านักงานเกษตรอ าเภอที่ตั้งแปลงปลูก เกษตรกรรายเดิม
สามารถปรับปรุงข้อมูลได้ที่ส  านักงานเกษตรอ าเภอทุกแห่งหรือปรับปรุงผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ซึ่งทางกรมส่งเสริม
การเกษตรได้ท าการปรับปรุงแอปพลิเคชัน Farmbook ให้สามารถตรวจสอบผลการรับเงินจากการเข้าร่วมโครงการของ
ภาครัฐ เช่น โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนล  าไย และมาตรการช่วยเหลืออ่ืน ๆ จาก
ภาครัฐ ให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบการรับเงินได้ภายในแอปพลิเคชัน Farmbook โดยการเข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกหัวข้อ 
“ติดตามสิทธิ์” แล้วเลือกช่ือโครงการท่ีต้องการตรวจสอบ 
ส  าหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึน้ทะเบียนเกษตรกร 
– ครัวเรือนเกษตร 1 ครัวเรือน จะมีผู้แทนมาขอขึน้ทะเบียนได้ เพียง 1 คน ซึ่งจะถือว่าเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตร โดยไม่
จ าเป็นต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนตามทะเบียนบ้าน และหากเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรแล้ว จะไม่สามารถเป็นสมาชิกของ
ครัวเรือนเกษตรอ่ืนได้อีก 
– ก าหนดให้สามี ภรรยา สามารถขึน้ทะเบียนเกษตรกร ได้เพียง 1 ครัวเรือนเกษตรเท่านั้น 

1. กรณีที่สามีภรรยา อยู่กินทางพฤตินัย ทั้งที่จดทะเบียนสมรสและมิได้จดทะเบียนสมรส แต่สังคมรับรู้โดย เปิดเผย
ว่าอยู่ร่วมชายคาบ้านเดียวกันฉันท์สามีภรรยา แม้จะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านคนละหลังให้ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน  

2. กรณีที่สามีภรรยา หย่าขาดจากกันแต่สังคมรับรู้โดยเปิดเผยว่ายังมีพฤติกรรมกินอยู่ร่วมชายคาบ้านเดียวกัน ฉันท์
สามีภรรยา แม้จะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านคนละหลังให้ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน 
– การขึน้ทะเบียนเกษตรกร รับขึน้ทะเบียนทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล  

1. บุคคลธรรมดา ซึ่งประกอบการเกษตร (เป็นผู้ลงทุน หรือได้รับผลประโยชน์จากการท าการเกษตรนั้น) จะมีผู้แทน 
มาขอขึน้ทะเบียนในนามครัวเรือนได้เพียง 1 คน 

2. นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบการเกษตร โดยมอบหมายบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจของ
นิติบุคคลให้เป็นผู้ขอขึน้ทะเบียนในนามนิติบุคคล ทั้งนี้บุคคลนี้อาจมีครัวเรือนเกษตร ที่เป็นบุคคลธรรมดาของตนเองด้วยก็
ได้ 
– สามารถขึน้ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ท้ังในพื้นท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ ดังน้ี 

1. พื้นท่ีมีเอกสารสิทธิ์ 
1.1 เอกสารสิทธิตามกฎหมายที่ดิน 
1.2 ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 
1.3 ที่ดินที่มีหนังสือรับรองผู้ท าประโยชน์ในเขตที่ดินของรัฐ 

2. พื้นท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ อนุโลมให้เกษตรกรสามารถขึน้ทะเบียนได้ เพื่อให้ทราบสถานการณ์การเพาะปลูกของ
เกษตรกร และ ประมาณการผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง แต่จะต้องมีผู้น าชุมชนเป็นผู้รับรอง
การเข้าใช้ประโยชน์ ในพื้นท่ี โดยเกษตรกรท่ีขึน้ทะเบียนต้องไม่อ้างกรรมสิทธิ์หรือถือครองพื้นท่ีน้ัน ท้ังน้ี ให้รวมถึงพื้นท่ีใน
เขต ป่าไม้ ป่าอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ และให้หมายรวมถึงเอกสารบางประเภท 
 “ดังนั้น จึงขอเน้นย ้าว่าหากเกษตรกรปลูกข้าวหรือพืชอ่ืนแล้ว ให้เร่งมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็น
ปัจจุบัน เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวเกษตรกรเอง แต่เนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระราดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หากพี่
น้องเกษตรกรเดินทางไปยังส  านักงานเกษตรอ าเภอเป็นจ านวนมากจะท าให้เกิดความแออัด และเกิดความเสี่ยงในการแพร่



ระบาดของโรคโควิด – 19 ได้ ซึ่งในขณะนี้ส  านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้ให้ส  านักงานเกษตรอ าเภอทั้ง 12 อ าเภอ ส่ง
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ค าแนะน า และถ่ายทอดความรู้การขึน้และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook 
เพื่ออ านวยความสะดวกและลดการแออัดของเกษตรกรที่จะเข้าไปใช้บริการที่ส  านักงานเกษตรอ าเภอทุกแห่งได้  

จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรโดยด่วน ส  าหรับเกษตรกรรายใหม่หรือแปลงใหม่ใน
การเพาะปลูก ให้สอบถามทางโทรศัพท์ไปยังส  านักงานเกษตรหรือผู้น าชุมชนถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงช่วงการ
ระบาดของโรคโควิด – 19 ด้วย” ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จากส  านักงานเกษตรอ าเภอทุกแห่ง ยินดีให้บริการกับพี่น้องเกษตรกรอย่าง
เต็มที่ ดุจเสมือนญาติมิตร มีรอยย้ิมกลับบ้านกันทุกคน เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวตอนท้าย 
  



 
เกษตรล  าปาง ปฏิบัติการป้องกันแมลงศัตรูพืช ปล่อยแมลงช้างปีกใสควบคุมศัตรูมันส  าปะหลัง  

 
ส  านักงานเกษตรจังหวัดล  าปาง ร่วมกับส  านักงานเกษตรอ าเภอแม่พริก ลงพื้นที่ต าบลพระบาทวังตวง อ าเภอแม่พริก 

จังหวัดล  าปาง ปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ (แมลงช้างปีกใส) จ านวนจุดละ 1,000 ตัว เพื่อควบคุมศัตรูมันส  าปะหลัง เช่น ไร
แดง เพลีย้แป้ง พร้อมมอบเชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกันก าจัดโรครากเน่าโคนเน่าและโรคที่เกิดจากเชื้อรา ซึ่งในปี 
2564 คาดว่าในอ าเภอแม่พริกมีพื้นที่เพาะปลูกมันส  าปะหลังประมาณ 5,400 ไร่ และทั้งจังหวัดมีพื้นที่เพาะปลูกมันประมาณ 
83,113 ไร่ 
  จากการส  ารวจแปลงมันส  าปะหลังของเกษตรกร พบการเข้าท าลายของไรแดง ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชชนิดปากดูด มัก
ระบาดในมันส  าปะหลังที่มีอายุประมาณ 3 เดือน ในสภาพอากาศแห้งแล้ง กลางวันอากาศร้อนและมีลมพัดแรง ซึ่งไรแดงที่
เข้าท าลายมันส  าปะหลังมีอยู่ 2 ชนิด คือ ไรแดงหม่อน และไรแดงมันส  าปะหลัง โดยไรแดงหม่อนจะดูดกินน ้าเลีย้งตามใต้ใบ
จากส่วนใบล่างและขยายปริมาณขึน้ส่วนยอด ส่วนไรแดงมันส  าปะหลังจะดูดกินน ้าเลีย้งบนหลังใบของส่วนยอดและขยาย
ปริมาณลงสู่ใบส่วนล่าง ท าให้ตาลีบ ใบเหลืองขีด ม้วนงอ และร่วง มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของมันส  าปะหลัง หาก
การระบาดเกิดขึน้ในมันที่ยังเล็ก อาจท าให้ต้นมันส  าปะหลังตายหรือท าให้การสร้างหัวของมันส  าปะหลังลดลง  
         ทัง้นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรแนะน าเกษตรกรควรหม่ันส  ารวจแปลงอย่างสม ่าเสมอ หากพบอาการใบมันส  าปะหลัง
เหลืองซีดเป็นรอยขีด หรือจุดด่างเหลือง ใบม้วนงอ ให้รีบเก็บใบที่เสียหายไปเผาท าลายนอกแปลง หลีกเลี่ยงการเพาะปลูก
มันส  าปะหลังในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น ด้วงเต่า ด้วงปีกสั้น ไรตัวห ้า และ
หากมีการระบาดมากจ าเป็นต้องใช้สารเคมีอามีทราซ 20% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร ให้พ่นเฉพาะบริเวณที่มีไร
แดงท าลาย และไม่ควรพ่นสารเคมีซ ้าเกิน 2 คร้ัง หรือหากพบการท าลายเป็นจ านวนมาก ให้แจ้งส  านักงานเกษตรอ าเภอเพื่อ
หาแนวทางป้องกันก าจัดต่อไป 




