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ลาสุดในป 2562 กรมสงเสริมการเกษตรตลอดจนหนวยงานในสังกัดระดับพื้นท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนเกษตรเพื่อปองกันแกปญหาการเผาในพื้นท่ีการเกษตร สรางความรูความเขาใจใหเกษตรกรแลว 15,720 ราย สรางเปนวิทยากร

ดานทําการเกษตรปลอดการเผา รวมท้ังสรางชุมชนเกษตรปลอดการเผาตนแบบ 166 แหง ในพื้นท่ี 26 จังหวัด ประกอบดวย 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดแก เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน นาน แพร พะเยา ตาก และอุตรดิตถ 

และ 16 จังหวัดท่ีมีการเผาในพื้นท่ีการเกษตรสูง ไดแก กาญจนบุรี กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครนายก นครพนม นครราชสีมา นครสวรรค บุรีรัมย ปราจีนบุรี พจิิตร เพชรบูรณ รอยเอ็ด ลพบุรี สกลนคร และอุดรธานี ตลอดจนรวมมือกับ

หนวยงานภาคีในพื้นท่ีท้ังภาครัฐและเอกชนรณรงคในทองถิ่นรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เฝาระวังติดตามสถานการณชวงวิกฤติหมอกควันภาคเหนือ จัดทําแปลงนํารองสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุทดแทนการเผา ไดแก ไถกลบตอซัง 

135 แหง 4,110 ไร ลดตนทุนใชปุยเคมี คิดเปนมูลคา 1,407,144 บาท ผลิตปุยอินทรีย/ปุยหมัก/ปุยพืชสด/วัสดุเพาะปลูก 307 แหง 71,872 กิโลกรัม สรางรายได 287,488 บาท การเพาะเห็ด 10,100 กิโลกรัม สรางรายได 

1,515,000 บาท ผลิตถานอัดแทงจากซังขาวโพด 1,150 กิโลกรัม สรางรายได 23,000 บาท และปลูกพืชทางเลือก 14 แหง 35 ไร สําหรับป 2563 เริ่มอบรมเกษตรกรแลว วางแผนสรางชุมชนเกษตรปลอดการเผาตนแบบรวม 210 
แหง และสรางเกษตรกรเปนวิทยากรทําการเกษตรปลอดการเผารวม 16,800 ราย ซึ่งจะตอยอดขยายผลการดําเนนิงานดังกลาวตอไป 



 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร พรอมคณะ รวมงาน International Berlin Green Week 2020 ซ่ึงจัดขึ้นระหวาง

วันที่ 17 – 26 มกราคม 2563 ณ ศูนยแสดงสินคากรุงเบอรลิน (Messe Berlin) สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีนายนราพัฒน แกวทอง ผูชวย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ ดร.เฟรนซดิส วอคเกอร อธิบดีกรมกิจการยุโรปความรวมมือระหวางประเทศและประมง รวมเปน
ประธานในพธิีเปด ซ่ึงหนวยงานภาครัฐและเอกชนของไทยไดเขารวมจัดแสดงนิทรรศการและจําหนายสินคาในคูหาของประเทศไทย (Thailand 

Pavilion) และไดรับความสนใจจากผูเขาชมงานเปนจํานวนมาก 

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา การจัดแสดงนิทรรศการดังกลาวเปนการนําเสนอสินคาเกษตรและอาหารไทยคุณภาพสูง ผลิตดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมอันทันสมยั เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมของผูประกอบการไทยยุค 4.0 ใหออกสูสายตาผูบริโภคกวา 400,000 คน ที่จะมาเที่ยวชมงาน 

พรอมทั้งจัดใหมีกิจกรรมที่นาสนใจบนเวที ทั้งการสาธิตทําอาหาร การทําเคร่ืองด่ืมจากสมุนไพรไทยและเคร่ืองเทศ การนวดแผนไทยซ่ึงไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลก 
ทั้งนี้ กรมสงเสริมการเกษตร โดยสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตรไดนําสินคาเกษตรมาจัดแสดงดวยหลายรายการ อาทิเชน มะมวง สับปะรดภู
แล มะขาม ผลิตภัณฑจากมะพราว จิ้งหรีดแปรรูป และสินคาอบแหงตางๆ โดยไดรับการตอบรับที่ดียิ่งจากผูเขาชมงาน และคาดหวังวาสินคาเกษตร
ไทยที่คัดสรรมาจัดแสดงในงานนี้ จะทําใหผูบริโภคที่มารวมชมงานชื่นชอบ และสงผลใหมีการนําเขาสินคาเกษตรคุณภาพของไทยมาจาํหนายใน
สหภาพยุโรปเพิ่มมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลดีตอรายไดของเกษตรกรไทยในอนาคต 
 



 

เกษตรฯถกรางแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาผลไมไทย สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
16 มกราคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการ

ขับเคล่ือนยุทธศาสตรพัฒนาผลไมไทย เปดเผยวา ไดมีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรพัฒนาผลไม

ไทย    
การประชุมในครั้งนี้ เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรพัฒนาผลไมไทย พ.ศ. 2558 - 2562 ของ

หนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ พรอมท้ังรวมพิจารณาแนวทางการจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาผลไมไทย พ.ศ. 

2565 - 2569 ซึ่งเปนยุทธศาสตรพัฒนาผลไมไทย ฉบับท่ี 3 รวมกับผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ  สาระสาํคัญของ

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาผลไมไทย พ.ศ. 2565 -  2569 โดยสังเขป มี 4 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 
 • ยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการผลไมในการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคาไมผล 
                • ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการผลิต การตลาดไมผล ดวยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม 
                • ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเขมแข็งและความเสมอภาคใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรไมผล 
                • ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในการผลิตผลไมครบ

วงจร รวมกับ Fruit Board 
สําหรับขอมูลและผลจากการประชุมครั้งนี้ ท่ีประชุมเห็นชอบจะตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 

2561 - 2580) และยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งเปนกรอบและทิศ

ทางการดําเนินงานในการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาผลไมไทย พ.ศ. 2565 - 2569 เพ่ือรายงาน

ความกาวหนาในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม ในวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2563 และนาํเสนอ

แผนเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตอไป 
 

 

 



 
นายวิฑูรณ  อินทมณี เกษตร จ.สตูล เปดเผยวา สถานการณภัยแลง จ.สตลู ในปน้ีฝนท้ิงชวงมาตัง้แตกลางเดือน
ธันวาคม 2562 โดยสํานักงานเกษตร จ.สตูล ไดบูรณาการณรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังใหสํานักงาน
เกษตรอําเภอในพ้ืนท่ีตดิตามเฝาระวังสถานการณภยัแลงอยางใกลชิด ซ่ึง จ.สตูล ไดรับผลกระทบแลวบางสวนใน 8 
ตําบล 17 หมูบาน ประมาณ 880 ไร โดยท่ีอําเภอทาแพ พ้ืนท่ีทํานาขาวบางสวนยังไมตั้งทองและเร่ิมขาดนํ้า 
เกษตรกรหลายรายเกิดความกังวล วาจะสงผลกระทบจึงตดัขาวไปเลี้ยงสัตว สวนพ้ืนท่ีท่ีมีแหลงนํ้า ทางสาํนักงาน
เกษตรอําเภอไดประสานผานไปยงัองคการบริหารสวนตําบลในพ้ืนท่ี เพ่ือขอเคร่ืองสูบนํ้าจากโครงการชลประทาน 
นํามาใหความชวยเหลือประชาชนในเบื้องตนแลว สวนอําเภอควนกาหลงไดรับการสนับสนุนเคร่ืองสูบนํ้าแลว
เชนกัน นอกจากน้ีสํานักงานเกษตร จ.สตูล ไดรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ลงพ้ืนท่ีเพ่ือออกแบบการบริหารจัดการ
นํ้าใหสามารถเขาไปยังพ้ืนท่ีไดสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยจะเร่ิมสํารวจหลังจากเกษตรกรเก็บเก่ียวแลว สวนอําเภอควน
โดน ไดรับผลกระทบใน 3 ตําบล ทางโครงการชลประทานสตูลไดสนับสนุนเคร่ืองสบูนํ้าใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี แต
ยังมีอุปสรรคสวนพ้ืนท่ีท่ีอยูบนดอน ซ่ึงจะตองเรงแกปญหาตอไป สวนพ้ืนท่ีอําเภอละงู ไดรับผลกระทบจากภัยแลง
ในวงกวาง มีพ้ืนท่ีนาไดรับความเสยีหายประมาณ 300 ไร ซ่ึงจะมีการวางแผนปรับปรุงคลองสงนํ้า ใหแก
เกษตรกรตลอดหนาแลงน้ี เกษตร จ.สตลู กลาวเพ่ิมเติมวา การปลูกพืชของเกษตรกรชวงหนาแลงน้ี ขอแนะนําให
ปลูกพืชตระกูลถั่วหรือพืชตระกูลแตง แตพืชตระกูลท่ัวน้ันไมเปนท่ีนิยมในจังหวัดสตูล จึงแนะนําใหปลูกพืชตระกูล
แตงโดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีแหลงนํ้าเขาถึง ดานผูวาราชการจังหวัดสตูล กลาววา ขอใหเกษตรกร จ.สตูล รวมวางแผน
งาน และรวมทํางานกับโครงการชลประทานอยางใกลชดิ เพ่ือรักษาขาวใหเกษตรกรไดเก็บเก่ียวผลผลิต สวนเร่ือง
การปลูกพืชฤดูแลงน้ัน ขอใหพลิกวิกฤติใหเปนโอกาส ใหเกษตรกรมีรายไดจากการปลูกพืชชวงหนาแลง. 
 

สตูล เกษตรจ.สตูลนําทีมลุยสวนทุเรียนแนะดูแลไมผลรับมือสูภัยแลงเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีดีในอนาคต 
นายวิฑูร  อินทมณี เกษตรจ.สตูล พรอมดวยนายสุทิน  นพชํานาญ  เกษตรอ.ควนโดน พรอมหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ลงพ้ืนท่ีสวนทุเรียนหมู2 ต.

ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล ซึ่งเปนสวนของนายวินิช ตาเดอิน  อยุ 45 ป เปนสวนทุเรียนอายุ 4 ปท่ีตองเฝาระวังในชวงหนาแลง  โดย

เจาหนาท่ีไดแนะนําใหเกษตรกรดูแลไมผลชวงหนาแลง เพราะหากน้าํไมพอเพียงสาํหรับการเจริญเติบโต จะทําใหเกิดใบเหลือง ผลรวง รูปรางผล

บิดเบ้ียวและหากขาดน้าํอยางรุนแรงอาจยืนตนตายได   
นายวิฑูร อินทมณี เกษตรจ.สตูลกลาววา จ.สตูล มีพ้ืนท่ีปลูกไมผลเศรษฐกิจสําคัญ 5 ชนิด ไดแก ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง และจําปาดะ รวม

เนื้อท่ีท้ังสิ้น 9,795 ไร ผลผลิตรวมเม่ือป 2562 จํานวน 4,909 ตัน และมีแนวโนนพ้ืนท่ีปลูกเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากเกษตรกรบางสวน

ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกยางพารามาปลูกไมผลทดแทน ปนี้มีแนวโนมจะแลงนาน ทางจ.สตูลจึงไดเปดศูนยปองกันบรรเทาสาธารณภัยและแจง

เกษตรอําเภอทุกอําเภอติดตามระบบการใชน้ําโดยเฉพาะไมผลท่ีปลูกใหม ทําอยางไรเพ่ือใหฝาวิกฤติชวงหนาแลงไปได พรอมประสานไปยัง

อบต.และชลประทานในการชวยเหลือ ซึ่งไมผลท้ัง 5 ชนิดนี้เปนไมผลเศรษฐกิจของจังหวัดหากดูแลใหดี ในระยะนี้ใหคลุมดินโคนตน หากผาน

ชวงนี้ไปไดก็สามารถใหผลผลิตไดดีในอนาคต พรอมแนะใหเกษตรกรเตรียมเก็บน้าํสาํรองและสูบน้าํสํารองไว กรณีตนไมเล็กใหใชวัสดุคลุม

โคนตนเพ่ือลดอุณหภูมิและการคายน้ํา ใหน้ําครั้งละนอยๆแตใหบอยข้ึน หรืออาจใชระบบน้ําหยดลดการสูญเสียความชื้นในดิน กรณีท่ีไมผลอยู

ในระหวางการติดผล หากขาดน้ํารุนแรงตองตัดแตงผลท้ิงเพ่ือรักษาตนไว  เกษตรจ.สตูลกลาวดวยวา ขณะนี้ปญหาภัยแลงในจ.สตูลไดกระทบตอ

นาขาว4 อําเภอ เบ้ืองตนคาดวาไดรับความเสียหายไมเกิน 3 พันไร และไดแนะนําใหเกษตรกรปลูกพืชท่ีใชน้ํานอยเชนแตงโมในชวงหนาแลง 
ดานนายวินิช ตาเดอิน เจาของสวนทุเรียนหมอนทองกลาววาตนปลูกทุเรียน 4ไร 2 งาน เปนการปรับเปลี่ยนจากยางมาเปนทุเรียนท้ังหมดโดยมี

เกษตรเปนท่ีปรึกษา หาแหลงน้ําใตดินเพ่ือปองกันในชวงหนาแลง โดยปนี้แลงยาวก็กังวลอยูเพราะทุเรียนตองใชน้าํมากกาํลังหาแหลงน้าํสาํรอง

หากแลงยาวเพ่ือไมใหทุเรียนตาย อาจจะตองขุดบออีกเพ่ิมอีก 1 ลูกเพ่ือมาใชชวงหนาแลง ชวงนี้ใชวิธีรดน้ําวันละ 1 ครั้งๆละ2 ชั่วโมง เพ่ือ

เลี้ยงตนไว  

 
อุทัยธานี กลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกถั่วเหลืองฝกสดแปลงใหญ รวมกลุมกันปลูกพืชผัก 
อายุส้ัน ใชน้าํนอย ทดแทนขาวนาปรัง สรางงาน สรางรายไดใหแกเกษตรกรในชวงฤดูแลง 
ออกอากาศ : ขาวคํ่า ชอง NBT (18/01/63) 


	ไม้ผล
	เกษตรฯถกร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลไม้ไทย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


