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   ธ.ก.ส. เฟน้หาเกษตรกรรุน่ใหม ่

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส.จัดท าโครงการ “New Gen 

Hug บ้านเกิด” เพื่อค้นหาทายาทเกษตรกรและคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดีย เชื่อมั่น

ในวิถีเกษตรสร้างสรรค์ เข้ามาร่วมคิด ร่วมสร้างธุรกิจชุมชนภายใต้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สมัยใหม่ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรและต่อยอด

สู่ธุรกิจในชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาคีเครือข่าย 

การส่งเสริมการด าเนินธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบ Social Enterprise (SE) 

น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งและมุ่งสู่เป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะน าเสนอโครงการในรูปแบบรายการ Reality เพ่ือ

สร้างแนวคิด แรงบันดาลใจ โดยมีเนื้อหาเข้มข้นชวนติดตาม ผสมผสาน

ความบันเทิงจากเหล่าดาราศิลปินที่มาร่วมสร้างสีสันในรายการ ก าหนด

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31 

ทั้งนี้ การแข่งขันสามารถเลือกได้ทั้งประเภทเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรเทคโนโลยี เกษตรแปรรูป และเกษตรท่องเที่ยวชุมชน 

โดยผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษา บุคคลทั่วไป เกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้น าชุมชน กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมือง สถาบันการเงินประชาชน และสหกรณ์การเกษตรที่มีอายุ 17 - 45 ปี เลือกสมัครได้ทั้งแบบเด่ียวและแบบทีม (3-5 คน) โดยมี

รางวัลรวมกว่า 5 ล้านบาท ทั้งนี้ เปิดรับสมัครต้ังแต่บัดนี้ ถึง 20 กรกฎาคม 2563 www.newgenhugbaankerd.com ติดตาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page : New Gen Hug บ้านเกิด  Line Official : BAAC Family เป้าหมายผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

10,000 คน  

นายอภิรมย์ กล่าวว่า เพื่อให้โครงการสามารถต่อยอดสู่ธุรกิจ

ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนสินเชื่อผ่อนปรน วงเงิน

รวม 260,000 ล้านบาท เช่น สินเชื่อพอเพียงเพื่อเล้ียงชีพ สินเชื่อระยะสั้น

ฤดูกาลผลิตใหม่ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรลูกค้าภายหลังสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กลับมาพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับวิถี

ชีวิตและชุมชน มีรายได้ ควบคู่กับการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

อย่างยั่งยืน สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย 

และสินเชื่อ SMEs เกษตร เพื่อเป็นค่าลงทุนหรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการท าการเกษตรหรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่

อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ระบบเศรษฐกิจ.-ส านักข่าวไทย 

 

(ทีม่า : https://www.mcot.net/viewtna/5ef2cfcae3f8e40af945ca6b) 

 
 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
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   เปลีย่นขยะเปน็ปุย๋ ดว้ยถงัรกัษโ์ลก 

 

ถงัรกัษโ์ลกจะท ายงัไง และตอ้งใชอ้ะไรบา้งไปดกูนั 

วสัดปุระกอบดว้ย 

1. ตะกร้า 1 ใบ (เลือกตะกร้าที่ปากตะกร้าขนาดเท่าหรือใกล้เคียงกับถังใบใหญ่) 

2. ถังพลาสติก 2 ใบ (ขนาดเล็ก1 ใบ และขนาดใหญ่ 1 ใบ) 

วธิกีารท าถงัหมกัรกัษโ์ลก 

1. คว ่าถังพลาสติกขนาดเล็กลงในตะกร้า โดยให้มีความลึกลงไปจากปากตะกร้าประมาณ 5 -10 เซนติเมตร และจะต้องเหลือ

ช่องของตะกร้าขึ้นมาจากปากถังที่คว ่าลงไป ประมาณ 2 ช่อง จากนั้นท าการตัดก้นถังพลาสติกใบเล็กออก 

2. คว ่าถังพลาสติกขนาดใหญ่ลงบนปากตะกร้าให้พอดี จากนั้นน าเชือกมาผูกมัดให้ติดกัน ตัดก้นถังใบใหญ่ออกและส่วนที่

ตัดออกน ามาท าเป็นฝาปิด 

การติดตั้งถังหมักรักษ์โลก 

1. เลือกพื้นที่ติดต้ังถังหมักรักษ์โลก โดยเลือกพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องถึงตลอดเวลา ไม่ควรอยู่ใต้ร่มเงาไม้ หรือแสงแดดร าไร 

2. ขุดหลุมให้มีขนาดใหญ่กว่าตะกร้า และมีความลึกมากกว่ารอยต่อของตะกร้าและถังพลาสติกใบใหญ่เมื่อวางลงไป 

3. น าถังหมักรักษ์โลกที่ท าการประกอบเสร็จเรียบร้อยวางลงไปกลางหลุมที่ขุดไว้ และกลบด้วยดินที่ขุดขึ้นมา โดยการกลบ

จะต้องกลบแบบหลวมๆ ไม่อัดดินให้แน่น 

4. จากนั้นก็น าเศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือนมาเททิ้งใส่ถัง โดยระมัดระวังไม่ให้เศษอาหารตกเข้าไปในช่องระหว่างถัง

พลาสติกใบเล็กและถังพลาสติกใบใหญ ่

ข่าวการเกษตรนา่รู ้



จดหมายข่าวเกษตรกรดอนแก้ว ปท่ีี 16 ฉบับประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 

 

4 

 

หลักการท างานของถังหมักรักษ์โลก 

ถังหมักรักษ์โลกจะใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในดินที่มีอยู่เดิม มาท าหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ แต่ถ้าบริเวณนั้น

ดินเสื่อมโทรมมีจุลินทรีย์ตามธรรมชาติอยู่น้อย ก็อาจจะเพิ่มจุลินทรีย์ได้โดยการเติมขี้วัว หรือเติมน ้าหมักชีวภาพเข้าไปรองพื้น

ตะกร้าก่อนเทเศษอาหารได้ 

 

(ทีม่า : https://www.rakbankerd.com/agriculture/infographic-view.php?id=98) 

 

   แปลงเพศมะละกอผา่นความเยน็ ไดต้น้สมบรูณเ์พศกวา่ 90% ดว้ยเทคนคินี้ 

การปลูกมะละกอเพือ่ขายผลดิบ เร่ืองความหนาของชั้นเนือ้ รสชาติ ขนาดและรูปทรงผลของมะละกอ(สมบูรณ์เพศ) จะต้อง

เป็นที่ต้องการของตลาด ซ่ึงความโดดเด่นของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ มักจะพบอยู่ในผลผลิตของมะละกอต้นกะเทย ดังนั้นในการ

เพาะปลูกมะละกอเพื่อจ าหน่ายผลสด ชาวสวนจะคิดหาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการแปลงเพศมะละกอให้ได้ต้นที่สมบูรณ์เพศหรือต้น

กะเทยมากที่สุด โดยลดอัตราการเกิดต้นตัวผู้และต้นตัวเมียลง ซ่ึงสามารถท าได้หลายวิธีนับต้ังแต่ที่มะละกอยังเล็กหรือเร่ิมต้ังแต่

ยังเป็นเมล็ดพันธ์ุ ทั้งนี้ก็เพื่อวตัถุประสงค์ของการลดต้นทุนการผลิต และการจัดการสวนในส่วนทีจ่ะต้องไปคัดแยกต้นเพศผู้และ

ต้นตัวเมียออกจากแปลงเป็นหลัก 

 

(ทีม่า : https://www.rakbankerd.com/agriculture/infographic-view.php?id=17) 
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   ปลกูผกัสวนครวัอยูท่ีบ่า้น แมลงกวนรเึปลา่?? 

แม้จะปลดล็อคไปแล้ว แต่เรายังคงติดบ้านเพราะเร่ิมชินกับ New 

Normal มีใครบ้างที่อยู่บ้านแล้วเลือกปลูกผักกินเอง แต่บังเอิญเจอ

แมลงก่อกวน จนน่าปวดหัว และยิ่งปลูกแบบอินทรีย์ เป็นอะไรที่ควบคมุ

ยากเหลือเกิน วันนี้เรามี สูตรเด็ด!! ท าให้แมลงชะงัก มาฝาก 

อันดับแรกไปตามหาวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้มาเลย 

 1. เมล็ดน้อยหน่า 1 กิโลกรัม  2. ใบยาสูบ 1.5 กิโลกรัม  

3. น ้าส้มสายชู 1 ขวด (750 ซีซี)  4. เหล้าขาว 1 ขวด (750 ซีซี) 

          5. ถังหมักพลาสติส 

 

ถ้าได้ของครบตามนี้แล้ว ก็ลงมือท ากันได้เลย 

น าเมล็ดน้อยหน่ามาทุบให้แตก แล้วน าไปใส่ในถังหมักพลาสติก จากนั้นหั่นหรือสับใบยาสูบเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วใส่ตามลงไป

ในถังหมักแล้วเทน ้าส้มสายชูและเหล้าขาวผสมลงไป คนให้เข้ากัน ปิดฝาหมักทิ้งไว้ 15 วัน ก็จะได้หัวเชื้อก าจัดแมลงอย่างดี ให้

กรองเอาแต่น ้ามาใช้ 

วิธีน าน ้าหมักสูตรไล่แมลงมาใช้ 

ใช้น ้าหมักหัวเชื้อ 30 ซีซี ผสมน ้า 20 ลิตร ฉีดพ่นก าจัดแมลงในพืชทุกชนิด โดยเฉพาะผักสวนครัวและไม้ผล ให้ฉีดพ่นในช่วง

ที่มีการระบาดของแมลงศัตรูพืช วันละ 1 คร้ังในช่วงตอนเย็น สมุนไพรก าจัดแมลงสูตรนี้จะ ออกฤทธ์ิกับแมลงหลายชนิด เช่น 

เพล้ียอ่อน หนอนใยผัก เพล้ียกระโดดสีน ้าตาล เพล้ียจักจั่นสีเขียว เพล้ียหอย ต๊ักแตน และมวนชนิดต่าง ๆ 

เป็นสูตรที่เหมาะส าหรับคนปลูกผักอินทรีย์ อยู่บ้านในช่วงนี้มาก ๆ ลองดู แมลงไม่กวนแน่นอน แต่ก่อนจะน ามาใช้ต้องใช้

เวลาหมักก่อน 15 วัน แต่ถ้าใครรอไม่ไหวก็ลองมองหาผลิตภัณฑ์ดูแลพืชแบบอินทรีย์ ที่เป็นสูตรส าหรับป้องกันแมลงโดยเฉพาะ ก็

จะช่วยให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

(ทีม่า : https://www.rakbankerd.com/agriculture/hilight-view.php?id=223&s=tblheight) 
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   ประมงเตอืนโรคสตัวน์ า้ 

นายบรรจง จ านงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เผยถึงสภาพอากาศ

เข้าสู่ฤดูฝน หลายพื้นที่มีฝนตก อุณหภูมิ ปริมาณน ้าในแหล่งธรรมชาติและ

บ่อเล้ียงสัตว์น ้า มีการเปล่ียนแปลงฉับพลัน อาจจะท าให้เกิดโรคแก่สัตว์น ้าได้ 

ส าหรับโรคสัตว์น ้าที่พบได้บ่อย ได้แก่ โรคที่เกิดจากปรสิต ที่พบในปลา 

เช่น เห็บระฆัง ปลิงใส เหาปลา และหมัดปลา ท าให้ปลามีอาการผิดปกติ อาทิ 

ว่ายน ้าผิดปกติ หายใจถี่ มีจุดแดงตามผิวล าตัว สามารถรักษาได้โดยใช้ด่าง

ทับทิม 1-2 กรัมต่อน ้า 1 ตัน ส่วนปลาที่เล้ียงไว้ในกระชัง ให้ใช้ผ้าใบหุ้มกระชังก่อนสาดสารเคมี และแช่ถุงด่างทับทิม หรือถุงเกลือ ไว้

ในกระชังเป็นจุด ๆ เพื่อช่วยลดปริมาณปรสิตที่อยู่ในกระชังและลดความเครียดให้ปลาได้ด้วย  

ส่วนโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย เช่น วิบริโอ สเตรปโตคอคคัส แอโรโมแนส และฟลาโว

แบคทีเรียม มักจะฉวยโอกาสเข้าไปท าอันตรายปลาเมื่อปลาอ่อนแอ และแพร่กระจายอย่าง

รวดเร็วผ่านทางกระแสเลือด โดยปลาที่ป่วยจะมีอาการซึม ไม่กินอาหาร มีแผลเลือดออก

ตามล าตัวและอวัยวะต่าง ๆ ส่วนเกิดกับกุ้งให้สังเกตสีตับ เหงือก ผิวตัว ทั้งนี้ หากพบสัตว์

น ้ามีอาการดังกล่าว ควรส่งตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อตรวจสอบหาชนิดแบคทีเรีย และใช้ยา

ต้านจุลชีพที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่ก่อโรคให้กัน 

รองอธิบดีกรมประมงบอกอีกว่า ส าหรับโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส เช่น เคเอชวี และที

ไอแอลวี ยังมีไวรัสที่เกิดโรคในกุ้งขาว และกุ้งก้ามกราม โดยสัตว์น ้าที่ได้รับเชื้อไวรัสจะมี

อาการแตกต่างกันไปตามชนิดของเชื้อ แต่อาการโดยรวม ไม่กินอาหาร อัตราการตายสูง 

ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยาและสารเคมี เกษตรกรควรป้องกันโดยการจัดการเล้ียง

สัตว์น ้าที่ดีและหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อลดความเสี่ยงและลดช่องทางในการ

รับเชื้อ ขณะนี้กรมได้เร่งแจ้งเตือนผู้เพาะเล้ียงสัตว์น ้าเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และหลีกเล่ียง

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุด 

และปีนี้ กรมประมงได้เน้นย ้าเตือนเกษตรกรให้เฝ้าระวังการเล้ียงจระเข้อย่างเข้มงวดเป็น

พิเศษ พร้อมออกตรวจสอบสถานที่เล้ียงให้มีความแข็งแรง ตรวจสอบจ านวนจระเข้ เพื่อ

ป้องกันการหลุดลอดออกจากฟาร์มเล้ียงในช่วงที่ เกิดอุทกภัย และหากมีปัญหา 

สามารถติดต่อได้ที่ส านักงานประมงจังหวัด และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น ้า  

0-2562-0600-15. 

 

 

 

(ทีม่า : https://www.thairath.co.th/news/local/1870976 
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!! ประกาศ !! 

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ เปดิรบัสมัครสมาชกิเกษตรเขตเมือง

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

หากทา่นสนใจตดิตอ่กรอกใบสมคัรไดท้ี ่กองสง่เสรมิการเกษตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนแกว้ 

โทรศพัท ์065-0020699 , 053-121585 ตอ่ 27 กองสง่เสรมิการเกษตร 

 

➢ ทา่นสามารถตดิตาม

ขา่วสารไดท้ี ่
กองส่งเสริมการเกษตร อบต.ดอนแก้ว 

รับฟรี!! ปุ๋ยหมักดอนแก้ว 

ขนาด 1กิโลกรัม  

จ านวน 2 ถุง 


