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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 256๕  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่  1. 20 ปี  โค ร งก า รค ลิ นิ ก เก ษ ต ร เค ลื่ อ น ที่ 

แก้ปัญหาแก่เกษตรกรแล้วกว่า 4.4 ล้านคน  
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 2. จ.นราธิวาส เตรียมจัดงานโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 
70 พรรษา 

ส านัก่่าวกรมประชาสัมพันธ์ 

การป้องกัน เฝ้าระวัง
การระบาดศัตรูพืช 

3. เกษตรจังหวัดกาญจนบุรีสร้างความเ่้าใจ     
ในการป้องกัน เฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช 
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นายจตุรงค์ พรหมวิจิต เกษตรจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส บูรณาการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 
28 กรกฎาคม 2565 ในวันพรุ่งนี้ (25 ก.ค.65) เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ที่อาคารพิกุลกนก ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางการเกษตรจากงานวิจัยและ
หลักวิชาการตามภารกิจ่องหน่วยงาน รวมถึงแก้ไ่ปัญหาให้กับเกษตรกร จ านวน 14 คลินิก เช่น คลินิกดิน 
คลินิกประมง คลินิกสหกรณ์ คลินิก่้าวเป็นต้น อีกทั้งมีการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และกิจกรรมอ่ืน ๆ 
อีกมากมาย 

ทั้งนี้ ่อเชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ร่วมรับบริการจากคลินิกเกษตรฯ ดังกล่าว โดยให้น า
บัตรประจ าตัวประชาชนไปด้วย เพ่ือเ่้ารับบริการ พร้อมเชิญชวนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการ
เกษตร่องเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และการจ าหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด 
 



5 

 

 
http://www.writenews-online.com/?p=19073 

 

 

นายประสาน ปานคง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเปิดงาน “วันเรียนรู้เพ่ือสร้างความเ่้าใจใน
การป้องกัน เฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช” โดยมีนายวีระ หิรัญกุล ปลัดอาวุโสอ าเภอเลา่วัญ กล่าวต้อนรับ 
นายเอนก ชื่นอารมณ์ หัวหน้ากลุ่มอารัก่าพืช กล่าวรายงานฯ นายชาติชาย ฉัตรเมธี นายกอบต.หนองโสน
และเจ้าหน้าที่ฯร่วมต้อนรับ  พร้อมด้วยนายวีรธรรม ชูใจ เกษตรอ าเภอเลา่วัญ  หน่วยงานที่เกี่ยว่้อง 
ผู้ประกอบการ ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น และเกษตรกรในพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง ในจังหวัดกาญจนบุรี         
กว่า 200 คน เ่้าร่วม ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน หมู่ที่ 9 ต าบลหนองโสน อ าเภอเลา่วัญ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

นายประสาน  ปานคง  เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เผยว่า จังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนที่การเกษตร
ทั้งหมด 3,030,599 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง จ านวน 406,330 ไร่ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักอันดับ
ต้น ๆ ่องจังหวัด สร้างมูลค่าหลายล้านบาทต่อปี แต่ ณ ่ณะนี้ นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2561 เป็นต้นมา ได้เกิดโรค
ระบาด คือ โรคใบด่างมันส าปะหลัง ซึ่งได้ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรและ
อุตสาหกรรมที่เก่ียว่้อง  

ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ ได้มีการแจ้งเตือนภัย การประชาสัมพันธ์     
การแนะน าส่งเสริม การสร้างการรับรู้และสร้างความเ่้าใจให้แก่เกษตรกร ผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น ในทุกเวทีและ
ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์การระบาดอยู่เป็นประจ า แต่การระบาด่อง
โรคใบด่างมันส าปะหลังมีแนวโน้มที่ยังเพ่ิม่ึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากสภาวะอากาศที่เหมาะสมต่อการระบาด อีกทั้ง 
เกษตรกรยังไม่เห็นความส าคัญ่องการป้องกันโรค ส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ก าหนดจัดการงาน 
“วันเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเ่้าใจในการป้องกัน เฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช” เพ่ือสร้างความรู้ ความเ่้าใจใน
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การเฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืชให้กับเกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถป้องกันการระบาด่องศัตรูพืช 
ก่อนที่จะเกิดความเสียหายกับผลผลิต กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่อง “แมลงหวี่่าว        
กับโรคใบด่างมันส าปะหลัง” โดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารัก่าพืชจังหวัดสุพรรณบุรี  ความรู้
เรื่อง “ท่อนพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคใบด่างมันส าปะหลัง” โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี ความรู้
เรื่อง “การบ ารุงดินเพ่ือสร้างความแ่็งแรง” โดย สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี   พร้อมชมการบรรยาย
และสาธิตบริเวณจัดงานตามสถานีทั้ง 8 ได้แก่ สถานีที่ 1 แมลงหวี่่าวกับโรคใบด่างมันส าปะหลัง สถานีที่ 2 
ท่อนพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคใบด่างมันส าปะหลัง  สถานีที่ 3 หลัก 3 ปฏิบัติ สถานีที่ 4 การบ ารุงดินเพ่ือสร้าง
ความแ่็งแรง  สถานีที่ 5 การจัดการโรคใบด่างมันส าปะหลัง สถานีที่ 6 การจัดการโรคใบด่างมันส าปะหลัง 
สถานีที่ 7 พืชทางเลือก และสถานีที่ 8 อาการ่องโรคใบด่างมันส าปะหลัง  ได้รับความสนใจจากผู้เ่้าร่วมงาน
เป็นอย่างมาก 

 
 
 
 


