MOAC SARABURI
จดหมายข่าวส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563

พิธีเปิดและชมนิทรรศการจิตอาสา “วิถีชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน”

กระทรวงเกษตรฯ จับมือพาณิชย์ ขับเคลื่อน “ตลาดน�ำการผลิต” เปิดตัว M-Help Me
โครงการการเกษตรสร้างมูลค่า ณ สมเกียรติผักอร่อย (ฟาร์มไม่ตั้งใจ)
“ดอกเข้าพรรษา” หนึ่งปีออกดอกเพียงครั้งเดียว
“มวนเพชฌฆาต” ท�ำลายหนอนศัตรูพืชทุกขนาด ตลอดชีวิตของมวนเพชฌฆาต 1 ตัว
มีอะไร..ใน Q Restaurant Application
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ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ)
เลขที่ 123 ต�ำบลตะกุด อ�ำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 036-340-739-40 โทรสาร : 036-340-741
E-mail : paco_sri@opsmoac.go.th

เกษตรรอบรู้

6

ทีป่ รึกษา

นายสุขมุ วิท สุขพันธุถ์ าวร
เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสระบุรี
กองบรรณาธิการ
นางสาวนันทกา แสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นางสาวทิพย์วรรณ นันใจยะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร
นางสาวชาลิสา บุตรสินธุ์ เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน

กิจกรรมผู้บริหาร
1. พิธเี ปิดและชมนิทรรศการจิตอาสา “วิถชี วี ติ ใหม่ใต้รม่ พระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน”
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายเฉลิมชัย ศรีออ่ น รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีชว่ ย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธเี ปิดและชมนิทรรศการ
จิตอาสา “วิถีชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน”
เนือ่ งในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ประจ�ำปีพทุ ธศักราช 2563 ณ ท้องสนามหลวง

2. รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ลงพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระบุรี เพือ่ ตรวจเยีย่ มผลการดาํ เนินงาน
ณ แก่งคอยฟาร์ม ตําบลตาลเดีย่ ว อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระบุรเี พือ่ ตรวจเยีย่ มและพบปะ
เกษตรกร โดยมีนายประยูร อินสกุล ผูต้ รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจ
ราชการที่ 1 นายชาญชัย จุลโลบล ปศุสตั ว์จงั หวัดสระบุรี และนายดุรงค์ฤทธิ์ ศิรวิ ฒ
ั นพันธ์
นายอําเภอแก่งคอย ร่วมต้อนรับ ณ แก่งคอยฟาร์ม ตําบลตาลเดีย่ ว อําเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี
ในการนี้ นายสุขมุ วิท สุขพันธุถ์ าวร เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสระบุรี พร้อมด้วย
นางสาวกิตติยา สุปนั ตี หัวหน้ากลุม่ ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการเกษตร หัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ

3. พิธลี งนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายเฉลิมชัย ศรีออ่ น รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิธลี งนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง เนือ่ งโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจ�ำปีพทุ ธศักราช
2563 ณ ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมมหาราชวัง

4. รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี “สตรีสระบุรี อนุรกั ษ์
วัฒนธรรม เลิศล�ำ้ ผ้าพืน้ ถิน่ สืบสานศิลป์ประเพณีไทย” ประจําปี พ.ศ. 2563

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี “สตรีสระบุรี อนุรกั ษ์วฒั นธรรม เลิศลำ�้ ผ้าพืน้ ถิน่ สืบสานศิลป์ประเพณีไทย” ประจําปี พ.ศ.2563
พร้อมมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ประจําปี 2563 จํานวน 3 ประเภท ได้แก่
1.แม่ดเี ด่น 2.สตรีไทยดีเด่น และ 3.รางวัลชนะเลิศการประกวดผ้าสืบสาน อนุรกั ษ์
ศิลป์ผา้ ถิน่ ไทย ดํารงไว้ ในแผ่นดิน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึง่ จัดโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
โดยมีนายประยูร อินสกุล ผูต้ รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 นายสุขมุ วิท สุขพันธุถ์ าวร
เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ
จดหมายข่าวส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 3

นโยบาย กษ.

ประมวลข่าว

กระทรวงเกษตรฯ จับมือพาณิชย์ ขับเคลือ่ น “ตลาดน�ำการผลิต” เปิดตัว M-Help Me
กระทรวงเกษตรฯ จับมือพาณิชย์ ขับเคลือ่ น “ตลาดน�ำการผลิต” เปิดตัว M-Help Me
ซือ้ -ขาย-ขนส่ง-ประกัน-ช�ำระเงิน-ออนไลน์ ครบจบบนแอปฯ เดียว

นายอลงกรณ์ พลบุตร ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามนโยบาย ดร.เฉลิมชัย ศรีออ่ น รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การตลาดน�ำการเกษตรเพือ่ ปฏิรปู
ภาคการเกษตรให้เกษตรกรมีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ และสร้างความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงร่วมกับ
กระทรวงพาณิชย์จดั ท�ำยุทธศาสตร์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยช่วย
กันหาตลาดจ�ำหน่ายผลผลิตทัง้ ในและต่างประเทศเพือ่ รองรับผลผลิต
และสินค้าเกษตร และฟืน้ ฟูเศรษฐกิจของประเทศทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
โควิด-19 ขณะนี้ ทัว่ โลกมีความต้องการอาหารและสินค้าเกษตรเพิม่ ขึน้ ซึง่ ประเทศไทยมีศกั ยภาพการผลิตภาคเกษตรสูง รวมทัง้ การสร้างมูลค่าเพิม่ แก่
สินค้าเกษตร 4 หมวด คือ พืช ปศุสตั ว์ ประมง และการแปรรูป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ได้ขยายการรับซือ้ ของตลาดเดิมและหา
ตลาดส่งออกใหม่ไปทัว่ โลก ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกร ผลิตสินค้าเกษตรทีต่ รงกับความต้องการ
ของตลาด เกษตรกรจะขายผลผลิตได้อย่างแน่นอน ส่งผลให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ พร้อมทัง้ การส่งเสริม
ด้านสหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน กลุม่ SME กลุม่ เกษตรกรรายย่อย และ Young Smart Farmers
ให้มที างเลือกในการจ�ำหน่ายผลผลิตและสินค้าแปรรูปผ่านระบบออนไลน์ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงคมนาคม ให้ความส�ำคัญกับ
ช่องทางออกสูต่ ลาดของสินค้าเกษตร จึงได้บรู ณาการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน รวม 30 หน่วยงาน
ในการจัดระบบขนส่งของประเทศ โดยจัดพิธลี งนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือแนวทางบริหาร
จัดการการขนส่งผลไม้ไทยได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19” เมือ่ วันที่ 9 เมษายน 2563
ณ กระทรวงพาณิชย์ ความร่วมมือดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์ทใี่ ห้ความส�ำคัญด้านการบริหารจัดการขนส่ง
ผลไม้ทรี่ บั ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลิน้ จี่ ล�ำไย
มะม่วง และองุน่ รวมถึงไม้ผลอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นพืชเศรษฐกิจจากแหล่งผลิตโดยตรง ไปยังผูบ้ ริโภคทัง้ ภายในและ
นอกประเทศ รวมถึงการซือ้ ขายผ่านออนไลน์ผา่ นแพลตฟอร์มในการช่วยอ�ำนวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จ
“M-Help Me เป็นแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ของคนไทย ในการส่งเสริมการขาย
สินค้าเกษตรสูผ่ บู้ ริโภคภายใต้นโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 และนโยบายตลาดน�ำการผลิต
รวมทัง้ พันธกิจร่วม เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ซึง่ เชือ่ มัน่ ว่า M-Help Me จะเป็นกลไกส�ำคัญ
ของประเทศเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถขายสินค้าเกษตรทัง้ ในและต่างประเทศ ส่งเสริมให้
ผูป้ ระกอบการ รวมทัง้ SMEs และโรงงานอุตสาหกรรมในภาคเกษตร สามารถเชือ่ มโยงไปสูต่ ลาดทัง้ ใน
และต่างประเทศได้เช่นเดียวกัน และสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศในยุคของการแพร่ระบาด
COVID-19 และเป้าหมายส�ำคัญทีส่ ดุ คือ การทีเ่ กษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้ และมีชวี ติ
ความเป็นอยูท่ ด่ี ขี นึ้ ” นายอลงกรณ์ กล่าว
ด้าน นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ผูก้ อ่ ตัง้ สมาคม
การค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้
และได้สร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานทีด่ แู ลด้านสินค้าเกษตร เพือ่ วางแผน
จากการผลิตไปจนถึงมือผูบ้ ริโภค และสนับสนุนการด�ำเนินงานธุรกิจเกษตรด้วยองค์
ความรูเ้ ทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยพัฒนาระบบแพลตฟอร์มช่องทางการตลาดออนไลน์ผา่ น
แอปพลิเคชัน่ M-Help Me หรือ M-Man เป็นระบบ ซือ้ -ขาย-ขนส่ง-ประกัน-ช�ำระเงิน-ออนไลน์
ครบจบบนแอปฯ เดียว
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MOAC SARABURI ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563

1 ร่วมลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามโครงการการเกษตรสร้างมูลค่า ณ สมเกียรติผกั อร่อย (ฟาร์มไม่ตงั้ ใจ) อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประยูร อินสกุล ผูต้ รวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับผูต้ รวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1
(นายพีระ ทองโพธิ)์ พร้อมด้วยผูต้ รวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และผูต้ รวจราชการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามงานโครงการการเกษตร
สร้างมูลค่า ณ สมเกียรติผกั อร่อย (ฟาร์มไม่ตงั้ ใจ) ตําบลโคกสว่าง อําเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
ในการนี้ นายสุขมุ วิท สุขพันธุถ์ าวร เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสระบุรี ว่าทีร่ อ้ ยตรี ศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอําเภอเมืองสระบุรี
พร้อมด้วยนางสาวกิตติยา สุปนั ตี หัวหน้ากลุม่ ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการเกษตร เจ้าหน้าทีส่ าํ นักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสระบุรี
และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ

2 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจติดตามการขับเคลื่อน
งานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสระบุรี

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประยูร อินสกุล ผูต้ รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการ
ที่ 1 ลงพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระบุรี เพือ่ ตรวจติดตามการขับเคลือ่ นงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี
นายสุขมุ วิท สุขพันธุถ์ าวร เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางสาวกิตติยา สุปนั ตี หัวหน้ากลุม่ ยุทธศาสตร์พฒั นา
การเกษตร หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี รักษาการผูอ้ าํ นวยการศูนย์วจิ ยั ข้าวลพบุรี เกษตรอําเภอหนองแค
เกษตรอําเภอวิหารแดง เจ้าหน้าทีส่ าํ นักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี และสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสระบุรี ร่วมลงพืน้ ทีอ่ าํ เภอ
หนองแค และอําเภอวิหารแดง พร้อมทัง้ ติดตามโครงการเกษตรปลอดภัยด้วยระบบนำ�้ อัจฉริยะ ตําบลวิหารแดง อําเภอวิหารแดง
ของนายสมบัติ เกษสุวรรณ ซึง่ เป็นระบบโรงเรือนอัจฉริยะต้นแบบ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาควบคุมสภาพต่าง ๆ ภายในโรงเรือน
ผลิตเมล่อน และลงพืน้ ทีแ่ ปลงเกษตร ตําบลหนองหมู อําเภอวิหารแดง ของนายอดิศร ใช้ศรีทอง เกษตรกร Young Smart
Farmer ซึง่ เป็นระบบโรงเรือนอัจฉริยะปลูกบัตเตอร์นทั และเมล่อน

3. ร่วมประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AGRITECH AND
INNOVATION CENTER: AIC) ของทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการขับเคลือ่ นศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation
Center : AIC) เพือ่ มอบนโยบายการขับเคลือ่ นศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC และติดตามความก้าวหน้า
ผลการดําเนินงาน และการขับเคลือ่ นศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC ของ 4 จังหวัด (ลพบุรี สิงห์บรุ ี
สระบุรี และอ่างทอง) ณ ห้องประชุมพระนารายณ์มหาราช อาคารรัตนเทพสตรี ชัน้ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ในการนี้ นายสุขมุ วิท สุขพันธุถ์ าวร เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสระบุรี ในฐานะรองประธานบริหารศูนย์ AIC จังหวัด
สระบุรี พร้อมด้วยนางสาวกิตติยา สุปันตี หัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการเกษตร และคณะกรรมการบริหารศูนย์
AIC จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกําพุ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ AIC จังหวัดสระบุรี เป็นผูแ้ ทน
นําเสนอความก้าวหน้าผลการดําเนินงานของ AIC จังหวัดสระบุรี และรองศาสตราจารย์ นายสัตว์แพทย์ ดร.กิตติศกั ดิ์ อัจฉริยะขจร เป็นผูแ้ ทนนําเสนอความพร้อม
ในการเป็น Center of Excellent ด้านโคนม

4 พิธเี ปิดร้านเครือข่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุขมุ วิท สุขพันธุถ์ าวร เกษตรและสหกรณ์จงั หวัด
สระบุรี เป็นประธานในพิธี เปิดร้านเครือข่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี
ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีสว่ นร่วม ของสมาชิกเครือข่ายสินค้าเกษตรกรปลอดภัย สภาเกษตรกร
จังหวัดสระบุรี ร่วมบูรณาการกับตลาดวงษ์ทอง (ตลาดล้ง สระบุร)ี เพือ่ เพิม่ ช่องทางการจําหน่ายสินค้า
เกษตรปลอดภัยให้กบั เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร จังหวัดสระบุรี โดยมีกจิ กรรมการนําเสนอสินค้า
เกษตร “ชม ชิม ช้อป” และกิจกรรมออกร้านเครือข่ายสินค้าปลอดภัย สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี
ณ ตลาดวงษ์ทอง (ตลาดล้ง สระบุร)ี ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
จดหมายข่าวส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
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เกษตรรอบรู้

เตือนภัยการเกษตร

ดอกเข้าพรรษา
ชือ่ สามัญ
ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชือ่ วงศ์
ชือ่ พืน้ เมือง
ถิน่ ก�ำเนิด

ดอกหงส์เหิน (Dancing Ladies Ginger)
Globba winitii C.H. Wright
ภาพ : www.kongkeat.com
Zingiberaceae อยูใ่ นวงศ์ขงิ
ไทยรัฐออนไลน์
เทคโนโลยีชาวบ้าน
กล้วยจะก่าหลวง ข่าเจ้าคุณวินจิ (ทัว่ ไป) ว่านสาวหลง (ภาคกลาง)
Kor Burin
และ Tiensongsang
เข้าพรรษา (อุบลราชธานี สระบุร)ี
อดีต พบในภาคเหนือและภาคกลาง พบครัง้ แรกทีบ่ า้ นแม่กอ้ จังหวัดล�ำพูน โดยพระยาวินจิ วนันดร
ปัจจุบนั พบมากบริเวณพืน้ ทีช่ นื้ ในเขาหินปูน แถบจังหวัดลพบุรี และสระบุรี

ดอกเข้าพรรษา เป็นดอกไม้สำ� คัญในวันเข้าพรรษา ส�ำหรับใช้ในประเพณีตกั บาตรดอกไม้
ของจังหวัดสระบุรี ซึง่ ถือว่าเป็นประเพณีอนั เก่าแก่ทคี่ วรค่าแห่งการอนุรกั ษ์ยงิ่
เพราะหนึง่ ปี มีหนึง่ ครัง้ และมีเพียงแห่งเดียวทีว่ ดั พระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

ความส�ำคัญทางพันธุกรรม

ดอกเข้าพรรษา มีลกั ษณะพิเศษ คือ ในหนึง่ ปีจะออกดอกเพียงครัง้ เดียว เฉพาะในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา

มวนเพชฌฆาต

ข้อมูลอ้างอิง : ส�ำนักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
และศูนย์สง่ เสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น

ชือ่ สามัญ
ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชือ่ วงศ์ (Family)
อันดับ (Order)
ประเภท

ประวัติ

ตัวอ่อน ระยะตัวอ่อนมี 5-6 วัย มีอายุ 50-70 วัน แล้วเปลีย่ นเป็นตัวเต็มวัย

14-19 วัน จะเริม่ วางไข่บนใบ กิง่ ล�ำต้น ไข่ มีลกั ษณะทรงกระบอก ปลายมน
ตัวเมียจะขับเมือกสีนำ�้ ตาลอ่อนเพือ่ ยึดกลุม่ ไข่ตดิ กับพืน้ และขับเมือกสีขาว
คล้ายแป้ง ต่อมาจะแข็งตัวคลุมกลุม่ ไข่ทงั้ ด้านบนและด้านข้าง ไข่วางเป็นกลุม่
เรียงกันเป็นแถว จ�ำนวนเฉลีย่ 80-110 ฟอง ต่อกลุม่ สามารถฟักเป็นตัวอ่อน
วัย 1 ได้ 85%

อยูร่ วมกันเป็นกลุม่ มีการเคลือ่ นไหวน้อยมาก ช่วงปลายของตัวอ่อนวัย 1
เริม่ เป็นแมลงห�ำ้ จนถึงตัวเต็มวัย มวนเพชฌฆาตตัง้ แต่วยั 2 เป็นต้นไป จะแยก
ย้ายออกหาเหยือ่
ตัวเต็มวัย มีอายุ 40-84 วัน มีขนาดใหญ่ ความยาวจากส่วนปลายหัว
ถึงปลายล�ำตัว 1.7-2.2 เซนติเมตร ล�ำตัวยาวรูปไข่ ส่วนหัวทีต่ ดิ กับอกแคบ
คล้ายคอ บริเวณส่วนหน้าของตามีตารวม 2 ตา และตาเดีย่ ว 2 ตาอยูใ่ ต้ตา
รวมแผ่นสามเหลีย่ มสันหลังอกมีหนาม 1 อัน ส่วนท้องด้านข้างล�ำตัวขยายใหญ่
ปีกจึงปกคลุมล�ำตัวไม่มดิ ล�ำตัวและปีกมีสแี ดงสลับด�ำ ตัวเต็มวัย 1 ตัว สามารถ
วางไข่ได้ 5-7 กลุม่ มีจำ� นวนไข่ 480-680 ฟอง

การผลิตขยายมวนเพชฌฆาต

ผลิตมวนเพชฌฆาตในกล่องพลาสติกให้ส�ำลีชุบน�้ำกับหนอนนก
และดักแด้หนอนนกเป็นอาหารแก่มวน

นิยมท�ำในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถนุ ายน ซึง่ ท�ำได้ 2 แบบ คือ

1. แบบเหง้า ใส่ดนิ ลงในถุงเพาะช�ำครึง่ ถุง น�ำเหง้าดอกเข้าพรรษาใส่ลงไปในถุงเพาะช�ำ จากนัน้ กลบดินให้เต็มถุง
		
น�ำถุงเพาะช�ำไว้ในที่ที่มีแสงแดด 50% รดน�้ำวันละ 1 ครั้ง หมั่นรดน�้ำ ใส่ปุ๋ย ใช้เวลาประมาณ
		
3 เดือน ถึงจะออกดอก
2. แบบใช้ต้นกล้า ใส่ดนิ ลงในถุงเพาะช�ำครึง่ ถุง น�ำต้นกล้าดอกเข้าพรรษา 2 ต้น ใส่ลงไปในถุงเพาะช�ำ แล้วใส่ดนิ
		 ให้เต็มถุง น�ำไปไว้ในที่ที่มีแสงแดด 50% และรดน�้ำวันละ 1 ครั้ง

การปลูก

การใส่ปยุ๋
การให้นำ�้
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แมลงตัวห�ำ้

ไข่ มีอายุ 13-17 วัน มวนเพชฌฆาตเมือ่ ลอกคราบออกมาเป็นตัวเต็มวัยได้ ตัวอ่อนมีสแี ดง ลักษณะรูปร่างคล้ายมดแดง ตัวอ่อนวัย 1 มีอายุ 10-15 วัน

เท่านัน้ ชาวอ�ำเภอพระพุทธบาทจะพากันไปเก็บดอกเข้าพรรษาตามไหล่เขาโพธิลงั กาหรือเขาสุวรรณบรรพต เทือกเขาวง
และเขาพุ ในเขตอ�ำเภอพระพุทธบาท น�ำมาจัดรวมกับธูปเทียน เพือ่ น�ำมาตักบาตรถวายพระในประเพณีตกั บาตรดอกไม้
ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง ต�ำบลขุนโขลน อ�ำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

การขยายพันธุ์

Assassin bugs
Sycanus versicolor Dohrn
Reduviidae
Hemiptera

ดอกเข้าพรรษาจะใช้เหง้าในการปลูก โดยการขุดเหง้า หรือหัวใต้ดนิ ในระยะฟักตัว คือ ช่วงฤดูแล้งต้อง
ขุดเหง้าหลังจากต้นเหนือดินได้ยุบไปแล้ว น�ำมาปลิดแยกเป็นหัว ๆ ลงปลูกในแปลงลึกประมาณ 4 - 5
เซนติเมตร ใช้ระยะปลูก 20 x 30 เซนติเมตร ไม่ควรขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ เพราะหน่อที่แยกมาปลูก
จะชะงักการเจริญเติบโต ไม่สามารถแตกกอให้ดอกได้ การดูแลรักษา หมั่นรดน�้ำ ใส่ปุ๋ย ใช้เวลา 3 เดือน
ดอกเข้าพรรษาจะออกดอก
ควรใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก อัตรา 1 ตันต่อไร่ และปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่
หว่านให้ทั่วแปลงช่วงแตกใบอ่อนปีละครั้ง
ดอกเข้าพรรษา หรือดอกหงส์เหิน เป็นพืชที่ต้องการความชุ่มชื้นแต่ไม่แฉะ ถ้าอากาศแล้ง
ควรให้น�้ำอย่างน้อยวันละครั้งในช่วงเช้า
ข้อมูลอ้างอิง : คู่มือพืชอนุรักษ์พันธุกรรมจังหวัดสระบุรี
เรียบเรียงโดย : ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
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วิธกี ารเลีย้ ง
1. เลี้ยงตัวอ่อนวัย 1-2 จ�ำนวน 600 ตัวต่อกล่อง ด้วยดักแด้หนอนนก
2. เลี้ยงตัวอ่อนวัย 3-5 จ�ำนวน 150 ตัวต่อกล่อง ด้วยดักแด้หนอนนก
และหนอนนก
3. เลี้ยงตัวเต็มวัย จ�ำนวน 40 คู่ต่อกล่อง ด้วยหนอนนก

ประสิทธิภาพในการท�ำลายแมลงศัตรูพชื
มีประสิทธิภาพในการท�ำลายหนอนศัตรูพชื ทุกขนาด ตลอดชีวติ ของ
มวนเพชฌฆาต 1 ตัว ท�ำลายหนอนศัตรูพชื ได้ 130 ตัว เฉลีย่ 1-2 ตัวต่อวัน
ระยะตัวอ่อนท�ำลายหนอนได้เฉลีย่ 60 ตัว

การใช้มวนตัวห�ำ้ ในการควบคุมศัตรูพชื
1.ควรส�ำรวจปริมาณหนอนในแปลงปลูกพืชอย่างสม�ำ่ เสมอ หากพบหนอน
ไม่มากนัก (1-2 ตัวต่อจุดส�ำรวจ) ให้ปล่อยมวน อัตรา 100 ตัว/ไร่ ถ้าเป็น
ไม้ผล ปล่อยมวน 100 ตัว/ต้น
2.หากส�ำรวจพบว่าหนอนในแปลงมีจำ� นวนมาก ปล่อยมวน ในอัตรา 2,000
ตัว/ไร่ ถ้าเป็น ไม้ผล ปล่อยมวน 2,000 ตัว/ต้น
3.ควรปล่อยมวนเป็นจุดๆ ให้กระจายทัว่ แปลง หลีกเลีย่ งการปล่อยในช่วง
ทีม่ แี สงแดดแรง
4.ควรปล่อยมวน อย่างน้อย 2 ครัง้ ต่อ 1 ฤดูปลูก
5.หลังจากการปล่อย 5 - 7 วัน ควรส�ำรวจศัตรูพชื ในแปลง รวมทัง้ ความ
เสียหายของพืชผล ว่าเพิม่ ขึน้ หรือลดลง หรือไม่ ซึง่ จะท�ำให้สามารถวางแผน
การป้องกันก�ำจัดได้ตอ่ ไป

มวนเพชฌฆาต ก�ำลังล่าเหยือ่

จดหมายข่าวส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
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Restaurant

ข้อมูลและภาพ : ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย มกอช. ได้จดั ท�ำ Q Restaurant Application
เพือ่ แนะน�ำและประชาสัมพันธ์รา้ นอาหาร Q Restaurant ซึง่ ใช้วตั ถุดบิ ปลอดภัยทีไ่ ด้รบั การ
รับรองมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรฯ ผ่านทาง Smart Phone และ Tablet ทัง้ ในส่วนของ IOS และ Android
ซึง่ เป็นช่องทางทีท่ ำ� ให้ผบู้ ริโภครูจ้ กั Q Restaurant และเข้าถึงข้อมูลได้ทนั ที ทุกที่ ทุกเวลา

ประโยชนท์ ไี่ ดร้ บั

ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ร ้ า นอาหาร
ใช้วัตถุดิบปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในการเลือก
รับประทานอาหาร

Restaurant

ผูบ้ ริโภคสามารถค้นหารายชือ่ Q Restaurant ในจังหวัด
ที่ต้องการผ่านระบบ IOS และ Android ก็จะทราบพิกัดร้าน
เมนูอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัย รวมทั้งวัตถุดิบที่ได้รับการ
รับรองอีกด้วย

แนะน�ำร้านอาหาร

Restaurant จังหวัดสระบุรี

     ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสระบุรี แนะน�ำร้านอาหารในจังหวัด    
สระบุรเี ข้าร่วมโครงการ ปัจจุบนั มีรา้ น Q Restaurant กว่า 30 ร้าน อาทิ
1.ร้านครูตอ้ สาขา 1

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

2.ครัวพรรณทิพย์
3.ครัวเลขา

อ.หนองแค จ.สระบุรี
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

4.ครัวนพรัตน์

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

5.ห้องอาหารพลอย โรงแรมสระบุรอี นิ น์ อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
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Download Application
ได้ที่ QR Code นี้

จดหมายข่าวส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
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พิธเี จริญพระพุทธมนต์ และพิธที �ำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ประจ�ำปีพทุ ธศักราช 2563 ณ บริเวณพิธที อ้ งสนามหลวง เมือ่ วันที่ 12 สิงหาคม 2563

www.facebook.com/sri.saraburi

ติดตามเล่มอื่นได้ง่ายๆเพียง
SCAN ME!!

www.moac-info.net/Saraburi/
www.opsmoac.go.th/saraburi-home

