
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 3  สิงหาคม  2564  
 

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

แปลงใหญ ่ 1.ผลโครงการยกระดับแปลงใหญ่ผ่านฉลุย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
ไม้ผล 2.สสก.5จัดมหกรรมไม้ผล สงขลาโฟกัส 
YSF 3.สสก.5 เพิ่มศักยภาพ YSF เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สงขลาโฟกัส 
ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ศัตรูการเกษตร 4.ระยองลุยปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

5.โคราชเร่งกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ช่อง one 31 
6.เร่งกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง Nationธฮ 

ดินปุ๋ย 7.ตอบโจทย์ครบจบทุกปัญหาดินและปุ๋ย ที่“ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต.ทุ่งนุ้ย MGRonline 
ตลาดออนไลน์ 8.นายมานพ พูลแก้ว เกษตรกรอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ผลิตมังคุด

คุณภาพ มาตรฐาน GAP ขายออนไลน์ได้ราคาดี 
ThaiPBS 

ไม้ผล 9.เกษตรแพร่ นำระบบส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อนส้มโอขาวน้ำผึ้ง สู่อัต
ลักษณ์ไม้ผล 2564 

Youtube 
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เกษตรโคราช เดินหน้ากำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง หลังพบการระบาด 28 อำเภอ พ้ืนที่ กว่า 1.39 แสนไร่ เร่งชดเชย
ค่าทำลายให้เกษตรกร 287 ราย พร้อมส่งเสริมใช้ท่อนพันธุ์สะอาด 

2 สิงหาคม 2564 นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายวรกร เปรื่องค้า  หัวหน้ากลุ่ม
อารักขาพืช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ลงพ้ืนที่สร้างการรับรู้เรื่องการทำลายใบด่างให้กับ
เกษตรกร และติดตามการทำลายใบด่างมันสำปะหลัง โดยมีนางจารุรัตน์ เมี้ยนกลาง เกษตรอำเภอหนองบุญมาก และ
เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ นำลงตรวจสอบในพ้ืนที่ตำบลแหลมทอง และตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา 

นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การสร้างการรับรู้และติดตามการทำลายใบด่างของ
เกษตรกรที่เข้าร่วม “โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพ้ืนที่”  ในวันนี้ มี
เป้าหมายส่งเสริมให้เกษตรกรทำลายต้นที่เป็นโรค เพ่ือตัดวงจรการระบาด และปรับใช้พันธุ์สะอาดและทนทานต่อ
โรค  ส่วนการชดเชยการทำลาย  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องทำลายต้นที่เป็นโรค และพักแปลงให้แล้วเสร็จ 
จากนั้น คณะทำงานระดับตำบล อำเภอ จังหวัด จะตรวจสอบผลการทำลายว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ ก่อนจะ
ส่งผลการตรวจสอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ และตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ผ่านหลักเกณฑ์อีกครั้ง จึงจะส่ง
ข้อมูลให้ ธ.ก.ส. เพ่ือโอนเงินชดเชยค่าทำลายให้เกษตรกร จำนวน 2,160 บาทต่อไร่  

นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กล่าวอีกว่า จากการสำรวจโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมโรค
ใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพ้ืนที่ พบการระบาดในแปลงมันสำปะหลังของเกษตร จำนวน 8,660 ราย ใน 28 
อำเภอ กินพ้ืนที่ 139,170.75 ไร่ ซึ่งมีเกษตรกรแจ้งความประสงค์ขอชดเชยค่าทำลายและสนับสนุนท่อนพันธุ์มัน
สำปะหลังสะอาด จำนวน 287 ราย เป็นพ้ืนที่ 3,856 ไร่ ซึ่งพ้ืนที่การระบาดที่เหลือ พบการระบาดแบบเป็นต้นและ
แบบจุด (spot) ไม่กระจายทั้งแปลง จึงประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรถอนทำลายเป็นต้นและเฉพาะจุด   ทั้งนี้ มีเกษตรกร
แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการตรวจประเมินแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด  

“ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนพันธุ์มันฯ ได้ จำนวน 1,113,700 ลำ แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใน
พ้ืนที่ คาดว่า จะมีเพ่ิมเติมเข้ามาก่อนที่จะปิดรับสมัคร โดยจะนำเรื่องขอรับการชดเชยการทำลายและสนับสนุนท่อนพันธุ์
มันสำปะหลังสะอาด เข้าสู่การพิจารณาของสำนักงบประมาณ และจับคู่เกษตรกรแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดในเดือน
สิงหาคม 2564 หลังจากที่ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับ
จังหวัดที่จะมีการประชุมพิจารณาในวันที่ 3 สิงหาคมนี้” นายกังสดาลฯ กล่าว 
โดย – ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ 
 



 

สตลู – ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลทุ่งนุ้ย หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล ตอบโจทย์ชาวสวนสตูล นอกจากได้ซ้ือปุ๋ยดีมี
คุณภาพยังมีบริการวิเคราะห์ดินฟรีแก้ปัญหาถูกจุด ให้ได้ผลผลิตดี พร้อมให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันของเกษตรกร 
 
วันน้ี (30 ก.ค.) ทีศู่นย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลทุ่งนุ้ย หมู่ท่ี 9 ต.ทุง่นุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตลู เกษตรกรซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ
ภายในศูนย์ฯ แห่งนี้ จำนวน 10 คน จากสมาชิก 31 คน ช่วยกันผสมปุ๋ยผ่านเครื่องที่มีความเร็วสูง ตามความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็น
เกษตรกรในพ้ืนท่ี เพื่อจำหน่ายในราคาท้องตลาด (เนื่องจากท่ีศูนย์แห่งนี้ไม่มีการซื้อแม่ปุ๋ยมาสต็อกไว้) ทำให้ทางกลุ่มบวกค่าดำเนินการเพียง 
60 บาทต่อหนึ่งกระสอบเท่านั้น 
 
นอกจากน้ีเกษตรกรทีม่าซื้อปุ๋ยที่ศนูย์ฯ แห่งนี้ สามารถชำระเป็นเงินสดและเงินผ่อนในระยะเวลา 4 เดือนท่ีทางศูนย์ฯ กำหนด โดยไม่บวกเพิ่ม
เพียงชำระค่ามดัจำล่วงหน้ากระสอบละ 200 บาท เท่าน้ัน เหมือนอย่างเช่นวันน้ี ปุ๋ยผสมสำหรับยางตัด (สูตร 30-5-18) อยู่ท่ีราคา 820 
บาทต่อกระสอบขนาด 50 กิโลกรมั ส่วนปุ๋ยผสมปาล์มใหญ่ (สูตร 13-7-35) กระสอบละ 810 บาท 

สำหรับเกษตรกรที่มาซื้อปุ๋ยที่น่ี ทางศูนย์ฯ จะมีทีมวเิคราะห์ดินให้ฟรี เป็นการดูแลอย่างครบวงจร เพือ่ให้เกษตรกรได้ใส่ปุย๋สวนปาล์มนำ้มัน
และสวนยางพาราได้อย่างถูกต้องตามความต้องการของพืช อีกท้ังเป็นการลดต้นทุนในสวนของเกษตรกร การบำรุงรักษาดิน เพื่อแก้ปญัหาถูก
จุด ให้ไดผ้ลผลติดี พร้อมใหค้ำแนะนำและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันของเกษตรกร 
 
จากผลตอบรับท่ีดีทำใหม้ีเกษตรกรทั้งใกล้และไกลเข้ามาใช้บริการทีศู่นย์ฯแห่งนี้ ส่งผลให้มีทุนหมุนเวยีนแล้ว 450,000 บาท และยังได้รับ
รางวัลชนะเลิศ “ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดบัจังหวัด” อีกด้วย 
 
สำหรับทางกลุ่มดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยทางสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลงไดเ้ข้ามาจดัตั้ง “ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลทุ่งนุ้ย” 
หลังจากนั้นทางสำนักงานเกษตรจงัหวัด กรมส่งเสรมิการเกษตร เข้ามาสนับสนุนตามโครงการวันสต็อปเซอร์วิส โดยเข้ามาสนบัสนุนเครือ่งผสม
ปุ๋ย ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน รวมทั้งแม่ปุ๋ย 120 กระสอบ 

นายอาสีด เทศอาเส็น ประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลทุ่งนุ้ย / ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บอกว่า ท่ีศูนย์ฯ แห่งนี้มีวัตถุประสงค์หลักของการตั้ง
กลุ่มคือ การปลูกพืชให้เหมาะสมกบัดิน วิเคราะห์ศึกษา ตลอดจนการให้คำปรึกษาการใช้ปุ๋ยสูตรไหนท่ีจะเหมาะกับดิน โดยจะให้คำปรึกษาทุก
เรื่องในด้านการทำสวน 
 
ในส่วนของราคาจะขึ้นกับท้องตลาดแต่เกษตรกรจะได้แม่ปุ๋ย 100 เปอร์เซ็นตไ์ปใส่ในสวนของตัวเองอย่างแน่นอน ตอบโจทย์ที่ 2 คือราคาจะ
ต่ำกว่าท้องตลาด 200-250 บาทต่อหน่ึงกระสอบ ตอบโจทย์ที่ 3 คือลดต้นทุนการผลิตลง และตอบโจทย์ที่ 4 เพิ่มผลผลติให้เกษตรกรได้
อย่างชัดเจนใน 2-3 ปีนี้ หลังจากนี้ทางกลุ่มตั้งเป้าหมายเป็นร้านค้าชุมชนในการจำหน่ายปุ๋ยเคมีและผลิตผลทางด้านการเกษตร 
 
สำหรับเกษตรกรท่ีสนใจ ต้องสั่งล่วงหน้า 14 วันก่อนรอบจำหนา่ยในวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน หรือสามารถนำปุ๋ยมาให้ทางศูนย์ฯ 
ผสมให้ได้ เพียงชำระค่าบริการกระสอบละ 60 บาท หรือติดต่อได้ที่เบอร์ 081-608-1733 






