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พิธีเปิดและชมนิทรรศการจิตอาสา “วิถีชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน”

โครงการการเกษตรสร้างมูลค่า ณ สมเกียรติผักอร่อย (ฟาร์มไม่ตั้งใจ)

“มวนเพชฌฆาต” ท�าลายหนอนศัตรูพืชทุกขนาด ตลอดชีวิตของมวนเพชฌฆาต 1 ตัว

กระทรวงเกษตรฯ จับมือพาณิชย์ ขับเคลื่อน “ตลาดน�าการผลิต” เปิดตัว M-Help Me   

“ดอกเข้าพรรษา” หนึ่งปีออกดอกเพียงครั้งเดียว

มีอะไร..ใน Q Restaurant Application
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สารบัญ

ส�านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 

ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ) 

เลขที่ 123 ต�าบลตะกุด อ�าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

 โทรศัพท์ : 036-340-739-40   โทรสาร : 036-340-741   
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ทีป่รกึษา
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กิจกรรมผู้บริหาร

 พธิเีปิดและชมนทิรรศการจติอาสา “วถิชีวีติใหม่ใต้ร่มพระบารม.ี..เราสร้างไปด้วยกนั”

 รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภตัร โพธสธุน) ลงพืน้ทีจ่งัหวดัสระบรีุ เพ่ือตรวจเย่ียมผลการด�าเนนิงาน  

ณ แก่งคอยฟาร์ม ต�าบลตาลเดีย่ว อ�าเภอแก่งคอย จังหวดัสระบรุี

1.

2.

        วนัที ่28 กรกฎาคม 2563 นายเฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ร้อยเอก ธรรมนสั พรหมเผ่า 

นางสาวมนญัญา ไทยเศรษฐ์ นายประภตัร โพธสธุน รฐัมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอนนัต์ สวุรรณรัตน์ 

ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธเีปิดและชมนทิรรศการ

จิตอาสา “วิถีชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน”  

 วนัที ่ 3 สงิหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประภตัร โพธสธุน รฐัมนตรช่ีวยว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพ้ืนท่ีจงัหวดัสระบรุเีพือ่ตรวจเยีย่มและพบปะ

เกษตรกร โดยมนีายประยรู อินสกลุ ผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจ

ราชการท่ี 1 นายชาญชยั จลุโลบล ปศุสตัว์จังหวดัสระบรุ ีและนายดรุงค์ฤทธิ ์ศิรวิฒันพนัธ์ 

นายอําเภอแก่งคอย ร่วมต้อนรบั ณ แก่งคอยฟาร์ม ตาํบลตาลเดีย่ว อําเภอแก่งคอย จงัหวัด

สระบรุี

 ในการนี ้ นายสขุมุวทิ สขุพันธุถ์าวร เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัสระบรุ ีพร้อมด้วย 

นางสาวกติตยิา สปัุนต ีหวัหน้ากลุม่ยทุธศาสตร์พฒันาการเกษตร หวัหน้าส่วนราชการ 

ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีห่น่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรบั

 วนัที ่21 สงิหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวมนญัญา ไทยเศรษฐ์ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิ ี“สตรสีระบรุ ีอนรุกัษ์วฒันธรรม เลศิล้ําผ้าพืน้ถิน่ สบืสานศลิป์ประเพณีไทย” ประจาํปี พ.ศ.2563 

เนือ่งในโอกาส วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ประจาํปีพุทธศกัราช 2563 ณ ท้องสนามหลวง 

 รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนญัญา ไทยเศรษฐ์) ให้เกยีรตเิป็นประธานในพิธี “สตรีสระบรีุ อนรัุกษ์

วฒันธรรม เลศิล�า้ผ้าพืน้ถ่ิน สบืสานศลิป์ประเพณไีทย” ประจ�าปี พ.ศ. 2563

4.

พร้อมมอบประกาศนียบตัรเชดิชเูกยีรต ิประจาํปี 2563 จาํนวน 3 ประเภท ได้แก่ 

1.แม่ดเีด่น 2.สตรไีทยดเีด่น และ 3.รางวลัชนะเลศิการประกวดผ้าสบืสาน อนรุกัษ์

ศลิป์ผ้าถิน่ไทย ดาํรงไว้ ในแผ่นดนิ ณ หอประชมุองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระบรีุ 

อําเภอเมอืงสระบุร ีจงัหวดัสระบรุ ีซึง่จดัโดยสาํนกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัสระบรีุ 
โดยมนีายประยรู อินสกลุ ผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที ่1 นายสขุมุวทิ สขุพนัธุถ์าวร 

เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัสระบุรี พร้อมด้วยหวัหน้าส่วนราชการในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรบั

       พธีิลงนามถวายพระพรสมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง3.

 วนัที ่12 สงิหาคม 2563 นายเฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ร้อยเอกธรรมนสั พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนญัญา ไทยเศรษฐ์ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายประภัตร โพธสธุน รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พธิลีงนามถวายพระพรสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เนือ่งโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ประจาํปีพทุธศกัราช 

2563 ณ ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมมหาราชวงั

จดหมายข่าวส�านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 3

http://www.opsmoac.go.th/saraburi-home


นโยบาย กษ.

กระทรวงเกษตรฯ จบัมอืพาณิชย์ ขับเคลือ่น “ตลาดน�าการผลติ” เปิดตวั M-Help Me
กระทรวงเกษตรฯ จบัมอืพาณิชย์ ขบัเคลือ่น “ตลาดน�าการผลิต” เปิดตวั M-Help Me 

ซือ้-ขาย-ขนส่ง-ประกนั-ช�าระเงนิ-ออนไลน์ ครบจบบนแอปฯ เดยีว

 นายอลงกรณ์ พลบุตร ทีป่รกึษารฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามนโยบาย ดร.เฉลมิชัย ศรอ่ีอน รฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การตลาดนําการเกษตรเพือ่ปฏริปู 

ภาคการเกษตรให้เกษตรกรมคีวามเป็นอยูท่ี่ดข้ึีนและสร้างความมัน่คง 

ทางเศรษฐกจิของประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จงึร่วมกบั

กระทรวงพาณชิย์จดัทํายทุธศาสตร์ “เกษตรผลติ พาณชิย์ตลาด” โดยช่วย

กนัหาตลาดจําหน่ายผลผลติทัง้ในและต่างประเทศเพือ่รองรับผลผลิต

และสนิค้าเกษตร และฟ้ืนฟเูศรษฐกิจของประเทศทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก 

โควดิ-19 ขณะนี ้ทัว่โลกมีความต้องการอาหารและสนิค้าเกษตรเพิม่ขึน้ ซึง่ประเทศไทยมศีกัยภาพการผลติภาคเกษตรสงู รวมทัง้การสร้างมลูค่าเพิม่แก่ 

สนิค้าเกษตร 4 หมวด คอื พชื ปศสุตัว์ ประมง และการแปรรปู กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณชิย์ ได้ขยายการรบัซือ้ของตลาดเดมิและหา

ตลาดส่งออกใหม่ไปทัว่โลก ด้วยการสนบัสนนุส่งเสรมิเกษตรกร ผลติสนิค้าเกษตรทีต่รงกบัความต้องการ

ของตลาด เกษตรกรจะขายผลผลติได้อย่างแน่นอน ส่งผลให้มีความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ พร้อมทัง้การส่งเสริม

ด้านสหกรณ์การเกษตร วิสาหกจิชมุชน กลุม่ SME กลุม่เกษตรกรรายย่อย และ Young Smart Farmers 

ให้มทีางเลอืกในการจาํหน่ายผลผลติและสนิค้าแปรรูปผ่านระบบออนไลน์ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณชิย์ และกระทรวงคมนาคม ให้ความสําคญักบั

ช่องทางออกสูต่ลาดของสนิค้าเกษตร จึงได้บรูณาการร่วมระหว่างภาครฐัและเอกชน รวม 30 หน่วยงาน  

ในการจดัระบบขนส่งของประเทศ โดยจดัพธิลีงนาม “บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืแนวทางบรหิาร

จัดการการขนส่งผลไม้ไทยได้รบัผลกระทบจากการระบาดของโรคโควดิ-19” เมือ่วนัท่ี 9 เมษายน 2563  

ณ กระทรวงพาณชิย์ ความร่วมมอืดังกล่าว มวีตัถปุระสงค์ทีใ่ห้ความสําคญัด้านการบรหิารจดัการขนส่ง 

ผลไม้ท่ีรับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควดิ-19 ได้แก่ ทเุรยีน มงัคุด เงาะ ลองกอง ลิน้จี ่ ลําไย 

มะม่วง และองุน่ รวมถงึไม้ผลอืน่ ๆ  ทีเ่ป็นพืชเศรษฐกจิจากแหล่งผลติโดยตรง ไปยงัผูบ้รโิภคทัง้ภายในและ 

นอกประเทศ รวมถงึการซ้ือขายผ่านออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มในการช่วยอาํนวยความสะดวกแบบเบด็เสรจ็
 “M-Help Me เป็นแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ของคนไทย ในการส่งเสรมิการขาย

สนิค้าเกษตรสูผู่บ้รโิภคภายใต้นโยบายเทคโนโลยเีกษตร 4.0 และนโยบายตลาดนาํการผลติ 

รวมทัง้พนัธกจิร่วม เกษตรผลติ พาณชิย์ตลาด ซึง่เชือ่มัน่ว่า M-Help Me จะเป็นกลไกสาํคญั 

ของประเทศเพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรให้สามารถขายสนิค้าเกษตรท้ังในและต่างประเทศ ส่งเสรมิให้ 

ผูป้ระกอบการ รวมท้ัง SMEs และโรงงานอตุสาหกรรมในภาคเกษตร สามารถเช่ือมโยงไปสู่ตลาดทัง้ใน

และต่างประเทศได้เช่นเดยีวกนั และสามารถสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ประเทศในยคุของการแพร่ระบาด

COVID-19 และเป้าหมายสาํคัญทีส่ดุคือ การทีเ่กษตรกรมรีายได้เพิม่ข้ึน และมชีีวติ 

ความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้” นายอลงกรณ์ กล่าว

 ด้าน นายประสทิธิ ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคนืคณุแผ่นดิน ผูก่้อตัง้สมาคม 

การค้าธรุกจิบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ได้เข้าร่วมลงนามในบันทกึข้อตกลงความร่วมมอืนี้  

และได้สร้างความร่วมมอืกนัระหว่างหน่วยงานทีด่แูลด้านสนิค้าเกษตร เพือ่วางแผน 

จากการผลติไปจนถงึมอืผูบ้รโิภค และสนบัสนนุการดาํเนนิงานธรุกิจเกษตรด้วยองค์

ความรู้เทคโนโลยสีมยัใหม่ โดยพฒันาระบบแพลตฟอร์มช่องทางการตลาดออนไลน์ผ่าน 

แอปพลเิคชัน่ M-Help Me หรือ M-Man เป็นระบบ ซ้ือ-ขาย-ขนส่ง-ประกัน-ชาํระเงนิ-ออนไลน์ 

ครบจบบนแอปฯ เดียว

ประมวลข่าว

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจติดตามการขับเคลื่อน

งานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสระบุรี

ร่วมลงพืน้ทีต่ดิตามโครงการการเกษตรสร้างมลูค่า ณ สมเกียรตผิกัอร่อย (ฟาร์มไม่ตัง้ใจ) อ�าเภอเมอืงสระบุร ีจงัหวัดสระบรุี

พธีิเปิดร้านเครอืข่ายสนิค้าเกษตรปลอดภยั สภาเกษตรกรจงัหวัดสระบุรี 

 วนัที ่21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประยรู อนิสกลุ ผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการ

ที ่1 ลงพ้ืนทีจ่งัหวดัสระบรุ ีเพ่ือตรวจติดตามการขบัเคล่ือนงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี 

นายสขุุมวทิ สขุพันธุถ์าวร เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัสระบรุ ีพร้อมด้วยนางสาวกิตตยิา สปัุนต ีหวัหน้ากลุม่ยทุธศาสตร์พฒันา 

การเกษตร หัวหน้าสาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์สระบรุ ีรกัษาการผูอํ้านวยการศูนย์วจิยัข้าวลพบรีุ เกษตรอําเภอหนองแค 

เกษตรอําเภอวหิารแดง เจ้าหน้าทีส่าํนกังานเกษตรจงัหวดัสระบรุ ีและสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสระบรุ ี ร่วมลงพืน้ทีอํ่าเภอ

หนองแค และอําเภอวหิารแดง พร้อมท้ังตดิตามโครงการเกษตรปลอดภยัด้วยระบบน้ําอัจฉรยิะ ตาํบลวหิารแดง อําเภอวหิารแดง 

ของนายสมบตั ิเกษสวุรรณ ซึง่เป็นระบบโรงเรอืนอัจฉรยิะต้นแบบ โดยใช้เทคโนโลยเีข้ามาควบคมุสภาพต่าง ๆ  ภายในโรงเรือน

ผลติเมล่อน และลงพ้ืนทีแ่ปลงเกษตร ตาํบลหนองหม ูอําเภอวิหารแดง ของนายอดศิร ใช้ศรทีอง เกษตรกร Young Smart 

Farmer ซึง่เป็นระบบโรงเรอืนอัจฉรยิะปลกูบตัเตอร์นทัและเมล่อน

 วนัที ่3 สงิหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสขุุมวทิ สขุพนัธุถ์าวร เกษตรและสหกรณ์จังหวดั

สระบรุ ี เป็นประธานในพธิ ี เปิดร้านเครือข่ายสนิค้าเกษตรปลอดภยั สภาเกษตรกรจงัหวดัสระบรุี  

ภายใต้การบรหิารจดัการอย่างมส่ีวนร่วม ของสมาชิกเครอืข่ายสนิค้าเกษตรกรปลอดภัย สภาเกษตรกร

จงัหวดัสระบรุ ีร่วมบรูณาการกบัตลาดวงษ์ทอง (ตลาดล้ง สระบรุ)ี เพ่ือเพิม่ช่องทางการจําหน่ายสนิค้า

เกษตรปลอดภัยให้กบัเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร จงัหวดัสระบรุ ี โดยมกิีจกรรมการนาํเสนอสนิค้า

เกษตร “ชม ชมิ ช้อป” และกจิกรรมออกร้านเครอืข่ายสนิค้าปลอดภยั สภาเกษตรกรจงัหวดัสระบรุี 

ณ ตลาดวงษ์ทอง (ตลาดล้ง สระบรุ)ี ตาํบลปากเพรยีว อําเภอเมอืงสระบรุ ีจงัหวดัสระบรุี
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 วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประยรู อินสกุล ผูต้รวจราชการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับผูต้รวจราชการสาํนกันายกรฐัมนตร ี เขตตรวจราชการที ่ 1 

(นายพรีะ ทองโพธิ)์ พร้อมด้วยผูต้รวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และผูต้รวจราชการ 

กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ลงพืน้ทีติ่ดตามงานโครงการการเกษตร

สร้างมลูค่า ณ สมเกยีรตผิกัอร่อย (ฟาร์มไม่ต้ังใจ) ตาํบลโคกสว่าง อําเภอเมอืงสระบรุี 

จงัหวัดสระบรุี
 ในการนี ้นายสุขมุวทิ สขุพนัธุถ์าวร เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัสระบุร ีว่าท่ีร้อยตร ีศรณัยวชัร พลูสวสัดิ ์นายอําเภอเมอืงสระบรุี  

พร้อมด้วยนางสาวกติตยิา สปัุนต ีหวัหน้ากลุม่ยทุธศาสตร์พฒันาการเกษตร เจ้าหน้าท่ีสํานกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัสระบรุี  

และหน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ

    ร่วมประชุมการขับเคล่ือนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AGRITECH AND  

INNOVATION CENTER: AIC) ของทีป่รกึษารัฐมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 วนัที ่24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายอลงกรณ์ พลบตุร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เป็นประธานการประชมุการขบัเคล่ือนศูนย์เทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรม (Agritech and Innovation 

Center : AIC) เพือ่มอบนโยบายการขบัเคลือ่นศนูย์เทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรม AIC และตดิตามความก้าวหน้า 

ผลการดาํเนนิงาน และการขบัเคลือ่นศนูย์เทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรม AIC ของ 4 จงัหวดั (ลพบรุ ีสงิห์บรุี 

สระบรุ ี และอ่างทอง) ณ ห้องประชมุพระนารายณ์มหาราช อาคารรตันเทพสตรี ชัน้ 4 มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี  

อาํเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวดัลพบรุี

 ในการนี ้ นายสุขมุวทิ สขุพนัธุถ์าวร เกษตรและสหกรณ์

จงัหวดัสระบรุ ี ในฐานะรองประธานบรหิารศนูย์ AIC จงัหวดั

สระบุรี พร้อมด้วยนางสาวกิตติยา สุปันตี หัวหน้ากลุ่ม

ยทุธศาสตร์พฒันาการเกษตร และคณะกรรมการบรหิารศูนย์ 
AIC จงัหวดัสระบรุ ีเข้าร่วมประชมุอย่างพร้อมเพรยีง โดยมศีาสตราจารย์ นายสตัวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกาํพ ุผูอ้าํนวยการศนูย์ AIC จงัหวดัสระบรุ ีเป็นผูแ้ทน 

นาํเสนอความก้าวหน้าผลการดาํเนนิงานของ AIC จังหวดัสระบรุ ีและรองศาสตราจารย์ นายสตัว์แพทย์ ดร.กติตศิกัดิ ์อจัฉรยิะขจร เป็นผูแ้ทนนาํเสนอความพร้อม

ในการเป็น Center of Excellent ด้านโคนม

3.

MOAC SARABURI ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 25634 จดหมายข่าวส�านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 5



ชือ่สามญั Assassin bugs

ชือ่วทิยาศาสตร์ Sycanus versicolor Dohrn

ชือ่วงศ์ (Family) Reduviidae

อนัดบั  (Order) Hemiptera
ประเภท แมลงตวัห�า้

ดอกเข้าพรรษา
ช่ือสามญั ดอกหงส์เหนิ (Dancing Ladies Ginger)

ช่ือวิทยาศาสตร์ Globba winitii C.H. Wright

ช่ือวงศ์ Zingiberaceae อยูใ่นวงศ์ขิง

ช่ือพ้ืนเมอืง กล้วยจะก่าหลวง ข่าเจ้าคณุวินจิ (ทัว่ไป) ว่านสาวหลง (ภาคกลาง)

 เข้าพรรษา (อบุลราชธาน ีสระบรีุ)

ถ่ินก�าเนดิ อดตี พบในภาคเหนอืและภาคกลาง พบคร้ังแรกทีบ้่านแม่ก้อ จังหวัดล�าพูน โดยพระยาวินจิวนนัดร 

 ปัจจุบนั พบมากบริเวณพ้ืนทีช้ื่นในเขาหนิปนู แถบจังหวัดลพบรีุ และสระบรีุ

ข้อมูลอ้างอิง : คู่มือพืชอนุรักษ์พันธุกรรมจังหวัดสระบุรี 

เรียบเรียงโดย : ส�านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

    ดอกเข้าพรรษา มลีกัษณะพิเศษ คอื ในหนึง่ปีจะออกดอกเพียงคร้ังเดยีว เฉพาะในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา

เท่านัน้ ชาวอ�าเภอพระพุทธบาทจะพากันไปเก็บดอกเข้าพรรษาตามไหล่เขาโพธิลงักาหรอืเขาสวุรรณบรรพต เทอืกเขาวง

และเขาพุ ในเขตอ�าเภอพระพุทธบาท น�ามาจัดรวมกับธูปเทยีน เพ่ือน�ามาตกับาตรถวายพระในประเพณตีกับาตรดอกไม้ 

ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง ต�าบลขุนโขลน อ�าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบรีุ

ความส�าคญัทางพันธุกรรม

นยิมท�าในช่วงเดอืนพฤษภาคม - มถุินายน ซ่ึงท�าได้ 2 แบบ คอื 

1. แบบเหง้า ใส่ดนิลงในถุงเพาะช�าคร่ึงถุง น�าเหง้าดอกเข้าพรรษาใส่ลงไปในถุงเพาะช�า จากนัน้กลบดนิให้เตม็ถุง 

  น�าถุงเพาะช�าไว้ในที่ที่มีแสงแดด 50% รดน�้าวันละ 1 ครั้ง หมั่นรดน�้า ใส่ปุ๋ย ใช้เวลาประมาณ 

  3 เดือน ถึงจะออกดอก

2. แบบใช้ต้นกล้า ใส่ดนิลงในถุงเพาะช�าคร่ึงถุง น�าต้นกล้าดอกเข้าพรรษา 2 ต้น ใส่ลงไปในถุงเพาะช�า แล้วใส่ดนิ 

  ให้เต็มถุง น�าไปไว้ในที่ที่มีแสงแดด 50% และรดน�้าวันละ 1 ครั้ง

การปลกู
  ดอกเข้าพรรษาจะใช้เหง้าในการปลกู โดยการขุดเหง้า หรือหวัใต้ดนิในระยะฟักตวั คอื ช่วงฤดแูล้งต้อง

ขุดเหง้าหลังจากต้นเหนือดินได้ยุบไปแล้ว น�ามาปลิดแยกเป็นหัว ๆ ลงปลูกในแปลงลึกประมาณ 4 - 5 

เซนติเมตร ใช้ระยะปลูก 20 x 30 เซนติเมตร ไม่ควรขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ เพราะหน่อที่แยกมาปลูก

จะชะงักการเจริญเติบโต ไม่สามารถแตกกอให้ดอกได้ การดูแลรักษา หมั่นรดน�้า ใส่ปุ๋ย ใช้เวลา 3 เดือน 

ดอกเข้าพรรษาจะออกดอก

การใส่ปุย๋
  ควรใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก อัตรา 1 ตันต่อไร่ และปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 

หว่านให้ทั่วแปลงช่วงแตกใบอ่อนปีละครั้ง

การให้น�า้
  ดอกเข้าพรรษา หรือดอกหงส์เหิน เป็นพืชที่ต้องการความชุ่มช้ืนแต่ไม่แฉะ ถ้าอากาศแล้ง  

ควรให้น�้าอย่างน้อยวันละครั้งในช่วงเช้า

ดอกเข้าพรรษา เป็นดอกไม้ส�าคญัในวันเข้าพรรษา ส�าหรับใช้ในประเพณตีกับาตรดอกไม้ 

ของจังหวัดสระบรีุ ซ่ึงถือว่าเป็นประเพณอัีนเก่าแก่ทีค่วรค่าแห่งการอนรัุกษ์ยิง่  

เพราะหนึง่ปี มหีนึง่คร้ัง และมเีพียงแห่งเดยีวทีวั่ดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

การขยายพันธ์ุ

ภาพ : www.kongkeat.com 
 ไทยรัฐออนไลน์ 
 เทคโนโลยีชาวบ้าน 
 Kor Burin 
 และ Tiensongsang

ข้อมลูอ้างองิ  : ส�านกัวจิยัพฒันาการอารกัขาพชื กรมวชิาการเกษตร

มวนเพชฌฆาต

ตวัอ่อน ระยะตวัอ่อนมี 5-6 วยั มีอาย ุ50-70 วนั แล้วเปล่ียนเป็นตวัเตม็วยั 
ตัวอ่อนมีสีแดง ลักษณะรูปร่างคล้ายมดแดง ตวัอ่อนวยั 1 มีอาย ุ10-15 วนั 
อยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม มีการเคล่ือนไหวน้อยมาก ช่วงปลายของตวัอ่อนวยั 1  
เร่ิมเป็นแมลงห�า้จนถงึตวัเตม็วยั มวนเพชฌฆาตตัง้แต่วยั 2 เป็นต้นไป จะแยก
ย้ายออกหาเหยือ่

ตัวเต็มวัย มีอายุ 40-84 วัน มีขนาดใหญ่ ความยาวจากส่วนปลายหัว
ถงึปลายล�าตวั 1.7-2.2 เซนตเิมตร ล�าตวัยาวรูปไข่ ส่วนหัวท่ีตดิกบัอกแคบ 
คล้ายคอ บริเวณส่วนหน้าของตามีตารวม 2 ตา และตาเดีย่ว 2 ตาอยูใ่ต้ตา 
รวมแผ่นสามเหล่ียมสันหลังอกมีหนาม 1 อัน ส่วนท้องด้านข้างล�าตัวขยายใหญ่
ปีกจงึปกคลุมล�าตัวไม่มิด ล�าตัวและปีกมีสีแดงสลับด�า ตวัเตม็วยั 1 ตวั สามารถ
วางไข่ได้ 5-7 กลุ่ม มีจ�านวนไข่ 480-680 ฟอง

และศนูย์ส่งเสรมิเทคโนโลยกีารเกษตรด้านอารกัขาพชื จงัหวดัขอนแก่น

1. เลี้ยงตัวอ่อนวัย 1-2 จ�านวน 600 ตัวต่อกล่อง ด้วยดักแด้หนอนนก
2. เลี้ยงตัวอ่อนวัย 3-5 จ�านวน 150 ตัวต่อกล่อง ด้วยดักแด้หนอนนก 
และหนอนนก
3. เลี้ยงตัวเต็มวัย จ�านวน 40 คู่ต่อกล่อง ด้วยหนอนนก

 มีประสิทธภิาพในการท�าลายหนอนศตัรูพชืทุกขนาด ตลอดชวีติของ
มวนเพชฌฆาต 1 ตวั ท�าลายหนอนศตัรูพชืได้ 130 ตวั เฉล่ีย 1-2 ตวัต่อวนั 
ระยะตวัอ่อนท�าลายหนอนได้เฉล่ีย 60 ตวั

 ผลิตมวนเพชฌฆาตในกล่องพลาสติกให้ส�าลีชุบน�้ากับหนอนนก
และดักแด้หนอนนกเป็นอาหารแก่มวน

1.ควรส�ารวจปริมาณหนอนในแปลงปลูกพชือย่างสม�า่เสมอ หากพบหนอน
ไม่มากนกั (1-2 ตวัต่อจุดส�ารวจ) ให้ปล่อยมวน อัตรา 100 ตวั/ไร่ ถ้าเป็น
ไม้ผล ปล่อยมวน 100 ตัว/ต้น
2.หากส�ารวจพบว่าหนอนในแปลงมีจ�านวนมาก ปล่อยมวน ในอัตรา 2,000 
ตวั/ไร่ ถ้าเป็น ไม้ผล ปล่อยมวน 2,000 ตวั/ต้น
3.ควรปล่อยมวนเป็นจุดๆ ให้กระจายท่ัวแปลง หลีกเล่ียงการปล่อยในช่วง
ท่ีมีแสงแดดแรง
4.ควรปล่อยมวน อย่างน้อย 2 คร้ัง ต่อ 1 ฤดปูลูก
5.หลังจากการปล่อย 5 - 7 วนั ควรส�ารวจศตัรพูชืในแปลง รวมท้ังความ
เสียหายของพชืผล ว่าเพิม่ขึน้หรือลดลง หรือไม่ ซึง่จะท�าให้สามารถวางแผน
การป้องกนัก�าจดัได้ต่อไป

ประวตัิ
ไข่ มีอาย ุ13-17 วัน มวนเพชฌฆาตเม่ือลอกคราบออกมาเป็นตัวเต็มวัยได้  
14-19 วนั จะเร่ิมวางไข่บนใบ กิง่ ล�าต้น ไข่ มีลักษณะทรงกระบอก ปลายมน 
ตวัเมียจะขบัเมือกสีน�า้ตาลอ่อนเพือ่ยดึกลุ่มไข่ตดิกบัพืน้ และขบัเมือกสีขาว
คล้ายแป้ง ต่อมาจะแขง็ตัวคลุมกลุ่มไข่ท้ังด้านบนและด้านข้าง ไข่วางเป็นกลุ่ม
เรียงกนัเป็นแถว จ�านวนเฉล่ีย 80-110 ฟอง ต่อกลุ่ม สามารถฟักเป็นตวัอ่อน
วยั 1 ได้ 85%

การผลติขยายมวนเพชฌฆาต

วธิกีารเลีย้ง ประสทิธภิาพในการท�าลายแมลงศัตรพูชื

การใช้มวนตวัห�า้ในการควบคุมศัตรพูชื

มวนเพชฌฆาต ก�าลงัล่าเหยือ่

เกษตรรอบรู้ เตือนภัยการเกษตร
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นานาสาระ นานาสาระ

	 				กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	โดย	มกอช.	ได้จดัท�ำ	Q Restaurant Application                   

เพ่ือแนะน�ำและประชำสมัพันธ์ร้ำนอำหำร	Q	Restaurant	ซึง่ใช้วตัถดุบิปลอดภยัทีไ่ด้รบักำร

อ่ิมอร่อย ปลอดภยั กบัร้านอาหาร

Restaurant

รบัรองมำตรฐำนจำกกระทรวงเกษตรฯ	ผ่ำนทำง	Smart	Phone	และ	Tablet	ทัง้ในส่วนของ	IOS	และ	Android	

ซึง่เป็นช่องทำงทีท่�ำให้ผูบ้รโิภครูจ้กั	Q	Restaurant	และเข้ำถงึข้อมลูได้ทนัท	ีทกุที	่ทกุเวลำ

	 ประชำสัมพันธ์และสร้ำงแรงจูงใจให้ร ้ำนอำหำร 

ใช้วัตถุดิบปลอดภัยสร้ำงควำมมั่นใจให้ผู้บริโภคในกำรเลือก 

รบัประทำนอำหำร

ประโยชน์ทีไ่ด้รบั

	 					ส�ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัสระบรุ	ีแนะน�ำร้ำนอำหำรในจงัหวดั					

สระบรีุเข้ำร่วมโครงกำร	ปัจจบุนัมร้ีำน	Q	Restaurant	กว่ำ	30	ร้ำน	อำทิ

แนะน�าร้านอาหาร      Restaurant จงัหวดัสระบรุี

1.ร้านครตู้อ สาขา 1 อ.มวกเหลก็	จ.สระบรุี

2.ครวัพรรณทพิย์ อ.หนองแค	จ.สระบรุี

5.ห้องอาหารพลอย โรงแรมสระบรุอีนิน์	อ.เมอืงสระบรุ	ีจ.สระบรีุ

3.ครวัเลขา อ.พระพุทธบำท	จ.สระบรุี

4.ครวันพรตัน์ อ.มวกเหลก็	จ.สระบรุี

Download	Application

ได้ที	่QR	Code	นี้

ข้อมลูและภาพ : ส�านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

	 ผูบ้รโิภคสำมำรถค้นหำรำยช่ือ	Q	Restaurant	ในจงัหวดั

ที่ต้องกำรผ่ำนระบบ	 IOS	 และ	 Android	 ก็จะทรำบพิกัดร้ำน	 

เมนูอำหำรที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัย	 รวมทั้งวัตถุดิบที่ได้รับกำร

รบัรองอกีด้วย

Restaurant
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www.facebook.com/sri.saraburi

ติดตามเล่มอื่นได้ง่ายๆเพียง 

SCAN ME!!

www.opsmoac.go.th/saraburi-home

www.moac-info.net/Saraburi/

พธิเีจรญิพระพทุธมนต์ และพิธทีาํบญุตักบาตรถวายพระราชกศุล เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ 

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ประจาํปีพุทธศักราช 2563 ณ บรเิวณพธิท้ีองสนามหลวง เมือ่วันท่ี 12 สงิหาคม 2563

https://www.opsmoac.go.th/saraburi-home
https://www.facebook.com/sri.saraburi/
https://www.opsmoac.go.th/saraburi-home
http://www.moac-info.net/Saraburi/
https://www.facebook.com/sri.saraburi/

