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สวนกลาง 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 
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6.สั่งการ..เรงชวยเหลือชาวสวนลําไยกอนยืนตนตาย ThaiPR.net 
7.สั่งการ..เรงชวยเหลือชาวสวนลําไยกอนยืนตนตาย RYT9 
8.สั่งการ..เรงชวยเหลือชาวสวนลําไยกอนยืนตนตาย เกษตรสาระด.ีคอม 
9.สั่งการ..เรงชวยเหลือชาวสวนลําไยกอนยืนตนตาย เกษตรกาวไกล 
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Field day 19.มรว.กษ.เปดงานถายทอดเทคโนโลยีฯ พะเยา หนังสือพิมพไทยนิวส 
Young Smart Farmer 20.เกษตรเขต5 จัดอบรมหลักสูตรพัฒนา YSF Youtube 

21.เกษตรเขต5 จัดอบรมหลักสูตรพัฒนา YSF NBT 
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ภัยแลง 23.ไมกลัวแลง ชาวบานอุเป ยะลา รวมตัวสรางฝาย NNT 

24.ไมตองกลัวแลง ยะลา รวมตัวสรางฝายใช... AEC TV online 
25.ไมตองกลัวแลง ยะลา รวมตัวสรางฝายใช... ดาวใตออนไลน 
26.กลุมยุวชนยะลารวมกลุมปลูกผักใชน้ํานอยสูแลง NNT 

เตือนภัยศัตรูผลผลิต 27.เกษตรนครพนมแนะวิธีปองกันเพลี้ยจักจั่นมะมวง เกษตรชาวบาน 
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สงเสริมการเกษตร 29.เกษตร อ.ภูซาง พะเยาแนะผูพิการผลิตฮังแมว... หนังสือพิมพไทยนิวส 
วิสาหกิจชุมชน 30.วิสาหกิจชุมชนผาปาเตะคลองประสงค กระบี่ Youtube 
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Young Smart Farmer 32.เกษตรนาน..รับนโยบายเศรษฐกิจสูเกษตรกร4.0 โฟกัสนิวส 

33.เกษตรนาน..พัฒนาเกษตรกรรุนใหม... หนังสือพิมพเมืองนาน 
เกษตรผสมผสาน 34.นครพนมสงเสริมทําเกษตรผสมผสาน... Youtube 



ปีที่: - ฉบับที่: 25688
วันที่: อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563
Section: กีฬา/เกษตร

หน้า: 19(บนขวา)

หัวข้อข่าว: วางเป้าผลไม้ปี63ขายต้องได้กำไร30%

รหัสข่าว: C-200211004025(11 ก.พ. 63/02:15) หน้า: 1/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 68.91 Ad Value: 144,711 PRValue : 434,133 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 25688
วันที่: อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563
Section: กีฬา/เกษตร

หน้า: 19(บนขวา)

หัวข้อข่าว: วางเป้าผลไม้ปี63ขายต้องได้กำไร30%

รหัสข่าว: C-200211004025(11 ก.พ. 63/02:15) หน้า: 2/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 68.91 Ad Value: 144,711 PRValue : 434,133 คลิป: สี่สี(x3)







 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา จากสถานการณหมอกควันและปญหาดานมลพิษทางอากาศ สงผล

กระทบตอสุขภาพประชาชนจํานวนมาก กรมจึงปรับแผนจัดงานรณรงคลดการเผาเรงสรางการรับรูใหเร็วขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธนี้ โดยสั่ง

การใหเกษตรจงัหวัดบูรณาการแผนงานโครงการปองกันแกปญหาการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตร ในพ้ืนที่เกษตรใน

ความดูแลของหนวยงานทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งเกษตรกรุงเทพมหานครดวย โดยประสานการปฏิบัติงานรวมกับกองอํานวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย และใหเกษตรอําเภอรวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯในพ้ืนที่ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจ ปองปราม ระงับ 

ยับย้ัง และแจงเหตุการณเผา โดยมีเครือขายเกษตรกรของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร (ศพก.) ตําบล เปนหนวยงาน

เฝาระวังปองกันและปลุกจิตสํานึกไมเผาเศษวัสดุการเกษตร ทั้งนี้ กรมอํานวยการกํากับ ติดตามผลดําเนินงานในระดับจังหวัดตอเนื่องทุกสัปดาห 

ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป ซึ่งจะประเมินจากจุดความรอน (Hot spot) และปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10)โดยเฉพาะ

ในพ้ืนที่เกษตร 

สําหรับแนวทางปองกันเฝาระวังการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร เมื่อต้ังชุดปฏบิัติการประจําพ้ืนที่แลว จะตรวจสอบขอมูลและพิจารณาจุด

ความรอน (Hot spot) จากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หากพบจุดความรอนในพ้ืนที่จะติดตอเครือขายเกษตรกร 

ผูนํา ประธาน ศพก.เขารวมตรวจสอบพ้ืนที่ เพ่ือดําเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมตอไป ทั้งนี้ ขอความรวมมือประชาชนหากพบการเผาเศษ

วัสดุในพ้ืนที่การเกษตรใหแจงเหตุไปยังสายดวนฉุกเฉินกรมบรรเทาสาธารณภัย 1784 (ตลอด 24 ชั่วโมง) สําหรับทุกพ้ืนที่ หรือสายดวน

ฉุกเฉินกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง สําหรับพ้ืนที่ปา 

 



 

กรมสงเสริมการเกษตรจัด Kick Off รณรงคสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ดึงชุมชนมีสวน

รวมสรางจิตสํานึก และนําวัสดุเหลือใชไปทําประโยชน หวังลดฝุนพิษ PM 2.5 เขาชุมชนเมือง วันที ่28 
ม.ค.น้ี ณ ศพก.นครชัยศรี จ.นครปฐม 



 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดกีรมสงเสริมการเกษตร เผยวา ตามท่ีสํานักขาวทีเอ็นเอ็นไทยแลนดรายงานวา ไดเกิดภัยแลงหนักในพ้ืนท่ีอําเภอโปงนํ้ารอน 
และอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เน่ืองจากนํ้าในคลองธรรมชาติแหงขอดจนทําใหลําไยยืนตนตาย เกษตรกรตองซ้ือนํ้ามารดสวนลําไย ทําใหตนทุนสูงน้ัน กรม
สงเสริมการเกษตรไมไดน่ิงนอนใจ เรงส่ังการใหสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอเท็จจริง ปรากฏวาจังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนท่ีปลูกลําไยท้ังหมด 
211,955 ไร พ้ืนท่ีใหผล 208,453 ไร ปการผลิต 2562/63 ใหผลผลิต 218,000 ตัน พ้ืนท่ีปลูกสวนมากอยูในเขตอําเภอโปงนํ้ารอน และอําเภอสอยดาว 
เริ่มเก็บเกี่ยวมาต้ังแตเดือนกันยายน 2562 ถึง มีนาคม 2563 ปจจุบันเหลือผลผลิตท่ียังไมเก็บเกี่ยวอีกประมาณ 12,000 ตัน สําหรับพ้ืนท่ีท่ีเกิดกระแสขาว
ดังกลาว เปนพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทานของโครงการอางเก็บนํ้าคลองพระพุทธ ซ่ึงในอดีตเกษตรกรปลูกมันสําปะหลังเปนหลัก แตเน่ืองจากหลายปท่ีผานมาลําไย
มีราคาสูง จึงทําใหเกษตรกรหันไปเปล่ียนชนิดพืชท่ีปลูก โดยสวนใหญจะใชนํ้าจากคลองธรรมชาติ และแยงกันใชจนแหลงนํ้าแหงในท่ีสุด สําหรับสระเก็บนํ้าท่ี
เกษตรกรขุดไว ไมสามารถเก็บนํ้าไดเพราะสวนใหญเปนดินลูกรังปนดินรวนมีหินปะปน อยางไรก็ตาม กรมสงเสริมการเกษตรไดกําหนดมาตรการชวยเหลือ
เกษตรกรในสถานการณฤดูแลง ป 2562/63 จํานวน 8 มาตรการ และมอบหมายใหหนวยงานในสังกัดท้ังสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ 
ดําเนินการตามมาตรการดังกลาว โดยลงพ้ืนท่ีติดตามสถานการณ พรอมออกใหคําแนะนําดานวิชาการท่ีถูกตองในการดูแลรักษาผลผลิตแกเกษตรกร รวมท้ังเรง
ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ีเพ่ือหาแนวทางชวยเหลือเกษตรกรโดยดวนตอไป 
ดานนายปยะ สมัครพงศ เกษตรจังหวดัจันทบุร ีกลาววา อําเภอโปงนํ้ารอน มีพ้ืนท่ีประสบปญหาภัยแลง คือ หมูท่ี 1 และหมูท่ี 3 ตําบลคลองใหญ พ้ืนท่ี
ประมาณ 200 ไร ผลผลิตลําไยประมาณ 360 ตัน เปนพ้ืนท่ีท่ียังไมเก็บเกี่ยวผลผลิต จําเปนตองซ้ือนํ้ารด เน่ืองจากนํ้าในสระเก็บนํ้าในสวนและบริเวณคลอง
ธรรมชาติขางเคียงแหงขอด โดยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตไดปลายเดือนกุมภาพันธถึงตนเดือนมีนาคม 2563 น้ี สวนพ้ืนท่ีหมูท่ี 1, 4, 7 ตําบลเทพนิมิต หมูท่ี 4 
หนองตาคง พ้ืนท่ีรวมประมาณกวา 300 ไร เปนพ้ืนท่ีซ่ึงตนลําไยเห่ียวเฉาแตยังไมตาย หากมีฝนตกก็จะฟนตัวขึ้นมาใหม ท้ังน้ี สํานักงานเกษตรจังหวัดได
ประสานงานไปยังหนวยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรีแลว แตสภาพอากาศยังไมพรอมจะทําฝนเทียม และไดประสานงานชวยเหลือในการขุดนํ้าบาดาลแลว 
สวนอําเภอสอยดาว พ้ืนท่ีประสบปญหาภัยแลง คือ หมูท่ี 1, 6, 12 ตําบลสะตอน หมูท่ี 1 ตําบลทับชาง และหมูท่ี 1, 6, 12 ตําบลทรายขาว พ้ืนท่ีประมาณ 
120 ไร ผลผลิตท่ียังไมไดเก็บเกี่ยวมีประมาณ 40 ตัน แตลําไยท่ียืนตนตายยังไมพบ สวนใหญเปนเพียงใบเห่ียว สลด เพราะขาดนํ้าถามีฝนตกก็จะฟนตัวเชนกัน 
สําหรับมาตรการแกไขท่ีดําเนินการอยูขณะน้ี คือ 1. แจงใหกํานันผูใหญบาน ผูนําทองถิ่นสํารวจพ้ืนท่ีท่ีตองการความชวยเหลือ เพ่ือดําเนินการอยางเรงดวน
ตอไปแลว 2. สํานักงานชลประทาน และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ไดเพ่ิมรถบรรทุกนํ้าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมจากเดิมท่ีใหเพ่ือการอุปโภค
บริโภคในทุกพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหา 3. การขุดลอกคูคลองธรรมชาติเปนแหลงกักเก็บนํ้า ทํากระสอบทรายกั้น ซ่ึงหนวยงานทองถิ่นไดเสนอของบประมาณเพ่ือขุด
เจาะบอบาดาลดวยแลว 4. สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอไดใหการอบรมแกเกษตรกรเกี่ยวกับการใชนํ้าใหเหมาะสมกับอายุไมผล โดยเปล่ียนมาใชหัวสปริง
เกอรท่ีใชนํ้านอยแทน และ 5. สนับสนุนเครื่องสูบนํ้าท้ังระยะใกลระยะไกล แตยังทําไดนอยเน่ืองจากไมมีแหลงนํ้า นอกจากน้ี ทางสํานักงานทรัพยากรนํ้า
แหงชาติ หรือ สทนช. ไดเสนอแนวทางแกปญหา ควรเรงสรางอางเก็บนํ้าเพ่ิมขึ้นในลุมนํ้าโตนเลสาปซ่ึงเปนลุมนํ้าขนาดเล็ก ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดสระแกวและ
จังหวัดจันทบุรี เชน อางเก็บนํ้าเครือหวาย อางเก็บนํ้าโปงนํ้ารอนตอนบน อางเก็บนํ้าคลองแจง อางเก็บนํ้ากันทึม อางเก็บนํ้าคลองตาดํา อางเก็บนํ้าคลองตา
พลาย สวนพ้ืนท่ีท่ีไมไดอยูในแผนท่ีสรางอางเก็บนํ้า ควรปรับแผนการปลูกพืช เชน มันสําปะหลัง หรือ ขาวโพด แทน 



 
 นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เผยวา ตามท่ีสํานักขาวทีเอ็นเอ็นไทยแลนดรายงานวา 
ไดเกิดภัยแลงหนักในพื้นท่ีอําเภอโปงน้ํารอน และอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากน้ําในคลองธรรมชาติ
แหงขอดจนทําใหลําไยยืนตนตาย เกษตรกรตองซ้ือน้ํามารดสวนลําไย ทําใหตนทุนสูงนั้น กรมสงเสริมการเกษตร
ไมไดนิ่งนอนใจ เรงส่ังการใหสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีลงพื้นท่ีตรวจสอบขอเท็จจริง ปรากฏวาจังหวัดจันทบุรี
มีพื้นท่ีปลูกลําไยท้ังหมด 211,955 ไร พื้นท่ีใหผล 208,453 ไร ปการผลิต 2562/63 ใหผลผลิต 218,000 ตัน 
พื้นท่ีปลูกสวนมากอยูในเขตอําเภอโปงน้ํารอน และอําเภอสอยดาว เริ่มเก็บเก่ียวมาต้ังแตเดือนกันยายน 2562 ถึง 
มีนาคม 2563 ปจจุบันเหลือผลผลิตท่ียังไมเก็บเก่ียวอีกประมาณ 12,000 ตัน สําหรับพื้นท่ีท่ีเกิดกระแสขาวดังกลาว 
เปนพื้นท่ีนอกเขตชลประทานของโครงการอางเก็บน้ําคลองพระพุทธ ซ่ึงในอดีตเกษตรกรปลูกมันสําปะหลังเปน
หลัก แตเนื่องจากหลายปท่ีผานมาลําไยมีราคาสูง จึงทําใหเกษตรกรหันไปเปล่ียนชนิดพืชท่ีปลูก โดยสวนใหญจะ
ใชน้ําจากคลองธรรมชาติ และแยงกันใชจนแหลงน้ําแหงในท่ีสุด สําหรับสระเก็บน้ําท่ีเกษตรกรขุดไว ไมสามารถ
เก็บน้ําไดเพราะสวนใหญเปนดินลูกรังปนดินรวนมีหินปะปน อยางไรก็ตาม กรมสงเสริมการเกษตรไดกําหนด
มาตรการชวยเหลือเกษตรกรในสถานการณฤดูแลง ป 2562/63 จํานวน 8 มาตรการ และมอบหมายใหหนวยงานใน
สังกัดท้ังสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการตามมาตรการดังกลาว โดยลงพื้นท่ีติดตาม
สถานการณ พรอมออกใหคําแนะนําดานวิชาการท่ีถูกตองในการดูแลรักษาผลผลิตแกเกษตรกร รวมท้ังเรง
ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในพื้นท่ีเพื่อหาแนวทางชวยเหลือเกษตรกรโดยดวนตอไป 
          ดานนายปยะ สมัครพงศ เกษตรจังหวัดจันทบุรี กลาววา อําเภอโปงน้ํารอน มีพื้นท่ีประสบปญหาภัยแลง คือ 
หมูท่ี 1 และหมูท่ี 3 ตําบลคลองใหญ พื้นท่ีประมาณ 200 ไร ผลผลิตลําไยประมาณ 360 ตัน เปนพื้นท่ีท่ียังไมเก็บ
เก่ียวผลผลิต จําเปนตองซ้ือน้ํารด เนื่องจากน้ําในสระเก็บน้ําในสวนและบริเวณคลองธรรมชาติขางเคียงแหงขอด 
โดยจะเก็บเก่ียวผลผลิตไดปลายเดือนกุมภาพันธถึงตนเดือนมีนาคม 2563 นี้ สวนพื้นท่ีหมูท่ี 1, 4, 7 ตําบลเทพ
นิมิต หมูท่ี 4 หนองตาคง พื้นท่ีรวมประมาณกวา 300 ไร เปนพื้นท่ีซ่ึงตนลําไยเหี่ยวเฉาแตยังไมตาย หากมีฝนตกก็
จะฟนตัวขึ้นมาใหม ท้ังนี้ สํานักงานเกษตรจังหวัดไดประสานงานไปยังหนวยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรีแลว 
แตสภาพอากาศยังไมพรอมจะทําฝนเทียม และไดประสานงานชวยเหลือในการขุดน้ําบาดาลแลว สวนอําเภอสอย
ดาว พื้นท่ีประสบปญหาภัยแลง คือ หมูท่ี 1, 6, 12 ตําบลสะตอน หมูท่ี 1 ตําบลทับชาง และหมูท่ี 1, 6, 12 ตําบล
ทรายขาว พื้นท่ีประมาณ 120 ไร ผลผลิตท่ียังไมไดเก็บเก่ียวมีประมาณ 40 ตัน แตลําไยท่ียืนตนตายยังไมพบ สวน
ใหญเปนเพียงใบเหี่ยว สลด เพราะขาดน้ําถามีฝนตกก็จะฟนตัวเชนกัน 
          สําหรับมาตรการแกไขท่ีดําเนินการอยูขณะนี้ คือ 1. แจงใหกํานันผูใหญบาน ผูนําทองถิ่นสํารวจพื้นท่ีท่ี
ตองการความชวยเหลือ เพื่อดําเนินการอยางเรงดวนตอไปแลว 2. สํานักงานชลประทาน และสํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ไดเพิ่มรถบรรทุกน้ําเพื่อการเกษตรเพิ่มจากเดิมท่ีใหเพื่อการอุปโภคบริโภคในทุกพื้นท่ีท่ี
ประสบปญหา 3. การขุดลอกคูคลองธรรมชาติเปนแหลงกักเก็บน้ํา ทํากระสอบทรายก้ัน ซ่ึงหนวยงานทองถิ่นได
เสนอของบประมาณเพื่อขุดเจาะบอบาดาลดวยแลว 4. สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอไดใหการอบรมแกเกษตรกร
เก่ียวกับการใชน้ําใหเหมาะสมกับอายุไมผล โดยเปล่ียนมาใชหัวสปริงเกอรท่ีใชน้ํานอยแทน และ 5. สนับสนุน
เครื่องสูบน้ําท้ังระยะใกลระยะไกล แตยังทําไดนอยเนื่องจากไมมีแหลงน้ํา นอกจากนี้ ทางสํานักงานทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ หรือ สทนช. ไดเสนอแนวทางแกปญหา ควรเรงสรางอางเก็บน้ําเพิ่มขึ้นในลุมน้ําโตนเลสาปซ่ึงเปนลุมน้ํา
ขนาดเล็ก ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดสระแกวและจังหวัดจันทบุรี เชน อางเก็บน้ําเครือหวาย อางเก็บน้ําโปงน้ํารอน
ตอนบน อางเก็บน้ําคลองแจง อางเก็บน้ํากันทึม อางเก็บน้ําคลองตาดํา อางเก็บน้ําคลองตาพลาย สวนพื้นท่ีท่ีไมได
อยูในแผนท่ีสรางอางเก็บน้ํา ควรปรับแผนการปลูกพืช เชน มันสําปะหลัง หรือ ขาวโพด แทน 
  
  

 



 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เผยวา ตามท่ีสํานักขาวทีเอ็นเอ็นไทยแลนดรายงานวา ได
เกิดภัยแลงหนักในพื้นท่ีอําเภอโปงน้ํารอน และอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากน้ําในคลองธรรมชาติแหง
ขอดจนทําใหลําไยยืนตนตาย เกษตรกรตองซ้ือน้ํามารดสวนลําไย ทําใหตนทุนสูงนั้น กรมสงเสริมการเกษตรไมได
นิ่งนอนใจ เรงส่ังการใหสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีลงพื้นท่ีตรวจสอบขอเท็จจริง ปรากฏวาจังหวัดจันทบุรีมี
พื้นท่ีปลูกลําไยท้ังหมด 211,955 ไร พื้นท่ีใหผล 208,453 ไร ปการผลิต 2562/63 ใหผลผลิต 218,000 ตัน พื้นท่ี
ปลูกสวนมากอยูในเขตอําเภอโปงน้ํารอน และอําเภอสอยดาว เริ่มเก็บเก่ียวมาต้ังแตเดือนกันยายน 2562 ถึง 
มีนาคม 2563 ปจจุบันเหลือผลผลิตท่ียังไมเก็บเก่ียวอีกประมาณ 12,000 ตัน สําหรับพื้นท่ีท่ีเกิดกระแสขาวดังกลาว 
เปนพื้นท่ีนอกเขตชลประทานของโครงการอางเก็บน้ําคลองพระพุทธ ซ่ึงในอดีตเกษตรกรปลูกมันสําปะหลังเปน
หลัก แตเนื่องจากหลายปท่ีผานมาลําไยมีราคาสูง จึงทําใหเกษตรกรหันไปเปล่ียนชนิดพืชท่ีปลูก โดยสวนใหญจะ
ใชน้ําจากคลองธรรมชาติ และแยงกันใชจนแหลงน้ําแหงในท่ีสุด สําหรับสระเก็บน้ําท่ีเกษตรกรขุดไว ไมสามารถ
เก็บน้ําไดเพราะสวนใหญเปนดินลูกรังปนดินรวนมีหินปะปน อยางไรก็ตาม กรมสงเสริมการเกษตรไดกําหนด
มาตรการชวยเหลือเกษตรกรในสถานการณฤดูแลง ป 2562/63 จํานวน 8 มาตรการ และมอบหมายใหหนวยงานใน
สังกัดท้ังสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการตามมาตรการดังกลาว โดยลงพื้นท่ีติดตาม
สถานการณ พรอมออกใหคําแนะนําดานวิชาการท่ีถูกตองในการดูแลรักษาผลผลิตแกเกษตรกร รวมท้ังเรง
ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในพื้นท่ีเพื่อหาแนวทางชวยเหลือเกษตรกรโดยดวนตอไป 
          ดานนายปยะ สมัครพงศ เกษตรจังหวัดจันทบุรี กลาววา อําเภอโปงน้ํารอน มีพื้นท่ีประสบปญหาภัยแลง คือ 
หมูท่ี 1 และหมูท่ี 3 ตําบลคลองใหญ พื้นท่ีประมาณ 200 ไร ผลผลิตลําไยประมาณ 360 ตัน เปนพื้นท่ีท่ียังไมเก็บ
เก่ียวผลผลิต จําเปนตองซ้ือน้ํารด เนื่องจากน้ําในสระเก็บน้ําในสวนและบริเวณคลองธรรมชาติขางเคียงแหงขอด 
โดยจะเก็บเก่ียวผลผลิตไดปลายเดือนกุมภาพันธถึงตนเดือนมีนาคม 2563 นี้ สวนพื้นท่ีหมูท่ี 1, 4, 7 ตําบลเทพ
นิมิต หมูท่ี 4 หนองตาคง พื้นท่ีรวมประมาณกวา 300 ไร เปนพื้นท่ีซ่ึงตนลําไยเหี่ยวเฉาแตยังไมตาย หากมีฝนตกก็
จะฟนตัวขึ้นมาใหม ท้ังนี้ สํานักงานเกษตรจังหวัดไดประสานงานไปยังหนวยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรีแลว 
แตสภาพอากาศยังไมพรอมจะทําฝนเทียม และไดประสานงานชวยเหลือในการขุดน้ําบาดาลแลว สวนอําเภอสอย
ดาว พื้นท่ีประสบปญหาภัยแลง คือ หมูท่ี 1, 6, 12 ตําบลสะตอน หมูท่ี 1 ตําบลทับชาง และหมูท่ี 1, 6, 12 ตําบล
ทรายขาว พื้นท่ีประมาณ 120 ไร ผลผลิตท่ียังไมไดเก็บเก่ียวมีประมาณ 40 ตัน แตลําไยท่ียืนตนตายยังไมพบ สวน
ใหญเปนเพียงใบเหี่ยว สลด เพราะขาดน้ําถามีฝนตกก็จะฟนตัวเชนกัน 
          สําหรับมาตรการแกไขท่ีดําเนินการอยูขณะนี้ คือ 1. แจงใหกํานันผูใหญบาน ผูนําทองถิ่นสํารวจพื้นท่ีท่ี
ตองการความชวยเหลือ เพื่อดําเนินการอยางเรงดวนตอไปแลว 2. สํานักงานชลประทาน และสํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ไดเพิ่มรถบรรทุกน้ําเพื่อการเกษตรเพิ่มจากเดิมท่ีใหเพื่อการอุปโภคบริโภคในทุกพื้นท่ีท่ี
ประสบปญหา 3. การขุดลอกคูคลองธรรมชาติเปนแหลงกักเก็บน้ํา ทํากระสอบทรายก้ัน ซ่ึงหนวยงานทองถิ่นได
เสนอของบประมาณเพื่อขุดเจาะบอบาดาลดวยแลว 4. สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอไดใหการอบรมแกเกษตรกร
เก่ียวกับการใชน้ําใหเหมาะสมกับอายุไมผล โดยเปล่ียนมาใชหัวสปริงเกอรท่ีใชน้ํานอยแทน และ 5. สนับสนุน
เครื่องสูบน้ําท้ังระยะใกลระยะไกล แตยังทําไดนอยเนื่องจากไมมีแหลงน้ํา นอกจากนี้ ทางสํานักงานทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ หรือ สทนช. ไดเสนอแนวทางแกปญหา ควรเรงสรางอางเก็บน้ําเพิ่มขึ้นในลุมน้ําโตนเลสาปซ่ึงเปนลุมน้ํา
ขนาดเล็ก ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดสระแกวและจังหวัดจันทบุรี เชน อางเก็บน้ําเครือหวาย อางเก็บน้ําโปงน้ํารอน
ตอนบน อางเก็บน้ําคลองแจง อางเก็บน้ํากันทึม อางเก็บน้ําคลองตาดํา อางเก็บน้ําคลองตาพลาย สวนพื้นท่ีท่ีไมได
อยูในแผนท่ีสรางอางเก็บน้ํา ควรปรับแผนการปลูกพืช เชน มันสําปะหลัง หรือ ขาวโพด แทน 



 
  กรมสงเสริมการเกษตรไมไดนิ่งนอนใจ เรงสั่งการใหสํานักงานเกษตรจังหวดัจันทบุรีลงพ้ืนที่ตรวจสอบขอเท็จจริง ปรากฏวาจังหวัด

จันทบุรีมีพ้ืนที่ปลูกลําไยทั้งหมด 211,955 ไร พ้ืนที่ใหผล 208,453 ไร ปการผลิต 2562/63 ใหผลผลิต 218,000 ตัน พ้ืนที่ปลูกสวนมากอยูในเขต

อําเภอโปงน้ํารอน และอําเภอสอยดาว เร่ิมเก็บเกี่ยวมาตั้งแตเดือนกันยายน 2562 ถึง มีนาคม 2563 ปจจุบันเหลือผลผลติที่ยังไมเก็บเกี่ยวอีก

ประมาณ 12,000 ตัน สําหรับพ้ืนที่ที่เกดิกระแสขาวดังกลาว เปนพ้ืนที่นอกเขตชลประทานของโครงการอางเก็บน้ําคลองพระพุทธ ซ่ึงในอดีต

เกษตรกรปลูกมันสาํปะหลังเปนหลัก แตเนื่องจากหลายปที่ผานมาลาํไยมีราคาสูง จึงทําใหเกษตรกรหันไปเปลี่ยนชนดิพืชที่ปลูก โดยสวนใหญ

จะใชน้ําจากคลองธรรมชาติ และแยงกันใชจนแหลงน้ําแหงในที่สุด สําหรับสระเก็บน้ําที่เกษตรกรขุดไว ไมสามารถเกบ็น้ําไดเพราะสวนใหญ

เปนดนิลูกรังปนดินรวนมีหินปะปน อยางไรก็ตาม กรมสงเสริมการเกษตรไดกําหนดมาตรการชวยเหลือเกษตรกรในสถานการณฤดูแลง ป 

2562/63 จํานวน 8 มาตรการ และมอบหมายใหหนวยงานในสังกัดทั้งสาํนักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการตาม

มาตรการดังกลาว โดยลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ พรอมออกใหคําแนะนําดานวิชาการที่ถูกตองในการดูแลรักษาผลผลติแกเกษตรกร รวมทั้ง

เรงประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพ้ืนที่เพ่ือหาแนวทางชวยเหลือเกษตรกรโดยดวนตอไป 

 ดานนายปยะ สมัครพงศ เกษตรจังหวดัจันทบุรี กลาววา อําเภอโปงน้ํารอน มีพ้ืนที่ประสบปญหาภัยแลง คือ หมูที่ 1 และหมูที่ 3 

ตําบลคลองใหญ พ้ืนที่ประมาณ 200 ไร ผลผลิตลาํไยประมาณ 360 ตัน เปนพ้ืนที่ที่ยังไมเก็บเกี่ยวผลผลิต จําเปนตองซ้ือน้ํารด เนื่องจากน้ําใน

สระเก็บน้ําในสวนและบริเวณคลองธรรมชาติขางเคียงแหงขอด โดยจะเก็บเกี่ยวผลผลติไดปลายเดือนกุมภาพันธถึงตนเดือนมีนาคม 2563 นี้ 

สวนพ้ืนที่หมูที่ 1, 4, 7 ตําบลเทพนิมิต หมูที่ 4 หนองตาคง พ้ืนที่รวมประมาณกวา 300 ไร เปนพ้ืนที่ซ่ึงตนลําไยเหี่ยวเฉาแตยังไมตาย หากมีฝน

ตกก็จะฟนตัวขึ้นมาใหม ทั้งนี้ สํานักงานเกษตรจังหวัดไดประสานงานไปยังหนวยปฏิบัตกิารฝนหลวงจังหวัดจันทบุรีแลว แตสภาพอากาศยังไม

พรอมจะทําฝนเทียม และไดประสานงานชวยเหลือในการขดุน้ําบาดาลแลว สวนอําเภอสอยดาว พ้ืนที่ประสบปญหาภัยแลง คือ หมูที่ 1, 6, 12 

ตําบลสะตอน หมูที่ 1 ตําบลทบัชาง และหมูที่ 1, 6, 12 ตําบลทรายขาว พ้ืนที่ประมาณ 120 ไร ผลผลติที่ยังไมไดเก็บเกี่ยวมีประมาณ 40 ตัน 

แตลําไยที่ยืนตนตายยังไมพบ สวนใหญเปนเพียงใบเหี่ยว สลด เพราะขาดน้าํถามีฝนตกก็จะฟนตัวเชนกัน  

 สําหรับมาตรการแกไขทีด่ําเนินการอยูขณะนี้ คือ 1.แจงใหกํานันผูใหญบาน ผูนําทองถิ่นสํารวจพ้ืนที่ที่ตองการความชวยเหลือ เพ่ือ

ดําเนินการอยางเรงดวนตอไปแลว 2.สาํนักงานชลประทาน และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ไดเพ่ิมรถบรรทุกน้ําเพ่ือ

การเกษตรเพ่ิมจากเดิมที่ใหเพ่ือการอุปโภคบริโภคในทุกพ้ืนที่ที่ประสบปญหา 3.การขุดลอกคูคลองธรรมชาติเปนแหลงกักเก็บน้ํา ทํากระสอบ

ทรายกั้น ซ่ึงหนวยงานทองถิ่นไดเสนอของบประมาณเพ่ือขุดเจาะบอบาดาลดวยแลว 4.สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอไดใหการอบรมแก

เกษตรกรเกี่ยวกับการใชน้าํใหเหมาะสมกับอายุไมผล โดยเปลี่ยนมาใชหัวสปริงเกอรที่ใชน้ํานอยแทน และ 5.สนับสนุนเคร่ืองสูบน้ําทั้งระยะใกล

ระยะไกล แตยังทําไดนอยเนื่องจากไมมีแหลงน้ํา นอกจากนี้ ทางสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ หรือ สทนช. ไดเสนอแนวทางแกปญหา ควร

เรงสรางอางเก็บน้ําเพ่ิมขึ้นในลุมน้ําโตนเลสาปซ่ึงเปนลุมน้ําขนาดเล็ก ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดสระแกวและจังหวัดจันทบุรี  เชน อางเก็บน้ําเครือ

หวาย อางเก็บน้ําโปงน้ํารอนตอนบน อางเก็บน้ําคลองแจง อางเก็บน้ํากันทึม อางเก็บน้ําคลองตาดํา อางเก็บน้ําคลองตาพลาย สวนพ้ืนทีท่ี่ไมได

อยูในแผนที่สรางอางเก็บน้ํา ควรปรับแผนการปลูกพืช เชน มันสําปะหลัง หรือขาวโพดแทน 
อัจฉรา : ขาว, กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี : ขอมูล 



 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เผยวา ตามที่สํานักขาวทีเอ็นเอ็นไทยแลนดรายงานวา ไดเกิดภัยแลงหนกัในพ้ืนที่อําเภอโปงน้ํารอน และ

อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากน้ําในคลองธรรมชาติแหงขอดจนทําใหลําไยยืนตนตาย เกษตรกรตองซื้อน้ํามารดสวนลําไย ทําใหตนทุนสูงนั้น กรม

สงเสริมการเกษตรไมไดนิ่งนอนใจ เรงสั่งการใหสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีลงพ้ืนที่ตรวจสอบขอเท็จจริง ปรากฏวาจังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนที่ปลูกลําไยทั้งหมด 

211,955 ไร พ้ืนที่ใหผล 208,453 ไร ปการผลิต 2562/63 ใหผลผลิต 218,000 ตัน พ้ืนที่ปลูกสวนมากอยูในเขตอําเภอโปงน้ํารอน 

และอําเภอสอยดาว เร่ิมเก็บเกี่ยวมาต้ังแตเดือนกันยายน 2562 ถึง มีนาคม 2563 ปจจุบันเหลือผลผลิตที่ยังไมเก็บเกี่ยวอีกประมาณ 12,000 ตัน 

สําหรับพ้ืนที่ที่เกิดกระแสขาวดังกลาว เปนพ้ืนที่นอกเขตชลประทานของโครงการอางเก็บน้ําคลองพระพุทธ ซึ่งในอดีตเกษตรกรปลูกมันสําปะหลังเปนหลกั แต

เนื่องจากหลายปที่ผานมาลําไยมีราคาสูง จงึทําใหเกษตรกรหันไปเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก โดยสวนใหญจะใชน้ําจากคลองธรรมชาติ และแยงกันใชจนแหลงน้ําแหง

ในที่สุด สําหรับสระเก็บน้ําที่เกษตรกรขุดไว ไมสามารถเก็บน้ําไดเพราะสวนใหญเปนดินลกูรังปนดินรวนมีหินปะปน 
อยางไรก็ตาม กรมสงเสริมการเกษตรไดกําหนดมาตรการชวยเหลือเกษตรกรในสถานการณฤดูแลง ป 2562/63 จํานวน 8 มาตรการ และมอบหมายให
หนวยงานในสังกัดทั้งสํานักงานเกษตรจงัหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการตามมาตรการดังกลาว โดยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ พรอมออกใหคําแนะนําดาน
วิชาการที่ถูกตองในการดูแลรักษาผลผลิตแกเกษตรกร รวมทั้งเรงประสานงานกบัหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่เพื่อหาแนวทางชวยเหลือเกษตรกรโดยดวนตอไป 

ดานนายปยะ สมัครพงศ เกษตรจังหวัดจันทบุรี กลาววา อําเภอโปงน้ํารอน มีพื้นที่ประสบปญหาภยัแลง คือ หมูที่ 1 และหมูที่ 3 ตําบลคลองใหญ พื้นที่ประมาณ 

200 ไร ผลผลิตลําไยประมาณ 360 ตัน เปนพื้นที่ที่ยังไมเก็บเกี่ยวผลผลิต จําเปนตองซ้ือน้ํารด เนื่องจากน้ําในสระเก็บน้ําในสวนและบริเวณคลองธรรมชาติ

ขางเคียงแหงขอด โดยจะเก็บเกีย่วผลผลิตไดปลายเดือนกุมภาพันธถึงตนเดือนมีนาคม 2563 นี้ สวนพื้นที่หมูที ่1, 4, 7 ตําบลเทพนิมิต หมูที่ 4 หนองตาคง 

พื้นที่รวมประมาณกวา 300 ไร เปนพื้นที่ซ่ึงตนลําไยเหี่ยวเฉาแตยังไมตาย หากมีฝนตกกจ็ะฟนตัวขึ้นมาใหม ทั้งนี้ สํานักงานเกษตรจังหวัดไดประสานงานไปยัง
หนวยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบรีุแลว แตสภาพอากาศยังไมพรอมจะทําฝนเทียม และไดประสานงานชวยเหลือในการขุดน้ําบาดาลแลว สวนอําเภอสอยดาว 

พื้นที่ประสบปญหาภยัแลง คือ หมูที่ 1, 6, 12 ตําบลสะตอน หมูที่ 1 ตําบลทับชาง และหมูที่ 1, 6, 12 ตําบลทรายขาว พื้นที่ประมาณ 120 ไร 
ผลผลิตที่ยังไมไดเก็บเกี่ยวมีประมาณ 40 ตัน แตลําไยทีย่ืนตนตายยังไมพบ สวนใหญเปนเพียงใบเหี่ยว สลด เพราะขาดน้ําถามีฝนตกก็จะฟนตัวเชนกัน 
สําหรับมาตรการแกไขที่ดําเนินการอยูขณะนี้ คือ 
1. แจงใหกํานันผูใหญบาน ผูนําทองถิ่นสํารวจพ้ืนที่ที่ตองการความชวยเหลือ เพ่ือดําเนินการอยางเรงดวนตอไปแลว 
2. สํานักงานชลประทาน และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ไดเพ่ิมรถบรรทุกน้ําเพ่ือการเกษตรเพ่ิมจากเดิมที่ใหเพ่ือการอุปโภคบริโภคในทุก

พ้ืนที่ที่ประสบปญหา 
3. การขุดลอกคูคลองธรรมชาติเปนแหลงกักเก็บน้ํา ทํากระสอบทรายกั้น ซ่ึงหนวยงานทองถิ่นไดเสนอของบประมาณเพื่อขุดเจาะบอบาดาลดวยแลว 

4. สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอไดใหการอบรมแกเกษตรกรเกี่ยวกับการใชน้ําใหเหมาะสมกับอายุไมผล โดยเปลีย่นมาใชหัวสปริงเกอรที่ใชน้ํานอยแทน และ 
5. สนับสนุนเคร่ืองสูบน้ําทั้งระยะใกลระยะไกล แตยังทําไดนอยเนื่องจากไมมีแหลงน้ํา นอกจากนี้ ทางสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ หรือ สทนช. ไดเสนอ

แนวทางแกปญหา ควรเรงสรางอางเก็บน้ําเพ่ิมขึ้นในลุมน้ําโตนเลสาปซึ่งเปนลุมน้ําขนาดเล็ก ครอบคลุมพ้ืนที่จงัหวัดสระแกวและจังหวัดจันทบุรี เชน อางเก็บน้ํา

เครือหวาย อางเก็บน้ําโปงน้ํารอนตอนบน อางเก็บน้ําคลองแจง อางเก็บน้ํากันทึม อางเก็บน้ําคลองตาดํา อางเก็บน้ําคลองตาพลาย สวนพ้ืนที่ที่ไมไดอยูในแผนที่

สรางอางเก็บน้ํา ควรปรับแผนการปลูกพืช เชน มันสําปะหลงั หรือ ขาวโพด แทน 



 
 กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดมาตรการชวยเหลือเกษตรกรในชวงฤดูแลง ป 2562/63 รวม 8 มาตรการ พรอมส่ังการสํานักงานเกษตรทุกจังหวัดสรางการรับรูขอมูล
ขาวสาร แจงเตือนสถานการณที่เกี่ยวของกับภัยแลงใหเกษตรกรปรับตัวรับมืออยางตอเนื่อง และลงพื้นที่ใหคําแนะนําในการดูแลรักษาพืชอยางถูกวธิ ี
นายอาชวชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธบิดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา ดวยฤดูแลงปการผลิต 2562/63 เปนปที่มีน้ํานอย แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลงตามศักยภาพน้ํา 
จํานวน 7.21 ลานไร คิดเปนรอยละ 52 ของปที่ผานมา (จาํนวน 13.95 ลานไร) สงผลใหหลายพื้นที่ไมไดเพาะปลูกพชื และทําใหเกษตรกรขาดรายไดในชวงฤดูแลง ประกอบกับ
บางพื้นที่มีความเส่ียงขาดแคลนน้ํา รวมถึงการเกิดน้ําเค็มรุกพื้นที่พืชสวน ซ่ึงอาจสงผลกระทบสรางความเสียหายใหแกพืชได กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดส่ังการใหสํานักงาน
เกษตรจังหวัด สํานกังานเกษตรอําเภอเรงดําเนินการสรางการรับรูขอมูลขาวสารในทุกดาน และกําหนด 8 มาตรการชวยเหลือเกษตรกรในสถานการณฤดูแลง ป 2562/63 ดังนี้ 

1. การเฝาระวังนํ้าเค็มรุกพ้ืนที่พืชสวน 9 จังหวัด ไดแก นครปฐม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธาน ีสมุทรปราการ สมุทรสงคราม ราชบุรี และฉะเชิงเทรา 
ดําเนินการชวงเดือน ม.ค. – พ.ค. 2563 โดยสํารวจพื้นที่เส่ียง แจงเตือนขาวสาร สถานการณแลง การขาดแคลนน้ํา เยี่ยมเยยีน ติดตามใหคําแนะนําทางวิชาการในการดูแลรักษา
สวน การใหน้ํา ลดการใชปุย เพื่อปองกนัความเค็มสรางความเสียหายแกพืช แนะนําใหเกษตรกรรักษาความชื้นในแปลง เชน ลอกดินเลนในรองสวนมาปดบนแปลงหรือโคนตน 
การใชวัสดุคลุมดินชวยใหประหยัดน้าํ และการตัดแตงกิ่ง เปนตน 

2. การรณรงคประชาสัมพันธ “เกษตรรวมใจรับมือภัยแลง ป 2563” ดําเนินการชวงเดือน ม.ค. – พ.ค. 2563 ใน 77 จังหวัด เปนการประชาสัมพันธสรางการรับรูในทุกดาน
เพื่อรับมือภยัแลง โดยจัดทําส่ือแจงสถานการณที่เกี่ยวของกับภัยแลง การชวยเหลือตางๆ ของโครงการรัฐ การปรับตัวในการดูแลรักษาพืชชวงฤดูแลงดวยวธิีการที่ถูกตอง การ
สํารองน้ํา การใชน้ําอยางประหยัด สถานการณน้ําเค็มและการเฝาระวังปองกันปฏิบัติตามแผน โดยเสนอกรณีตัวอยางเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จในการรับมือกับภัย
แลง การเผยแพรตามชองทางส่ือตางๆ เพื่อใหเกษตรกรเขาถึงขอมูลและบริการของรัฐ รวมทั้งมีขอมูลในการปฏบิัติสําหรับสถานการณแลง 

3. โครงการบูรณาการกิจกรรมและความรวมมือในพ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนนํ้านอกเขตชลประทานเพ่ือสงเสริมการสรางรายไดแกเกษตรกร ดําเนินการชวงเดือน ม.ค. – พ.ค. 
2563 ใน 77 จังหวัด เปนการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม ป 2563 ในรูปแบบการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรเชงิพื้นที่ โดยสนับสนุนใหเกษตรกรมอีาชพีเสริมเพื่อใหมีรายได
ในชวงฤดูแลง เชน หัตถกรรม การแปรรูปผลผลิตเกษตรหรือวิสาหกจิชุมชน การอบรมใหความรูการปรับตัวในภาวะแลง และพิจารณาตอยอดโครงการตามความตองการของ
ชุมชนเดิม เปนตน ซ่ึงจะดําเนินการในพืน้ที่พืชฤดูแลงที่เส่ียงขาดแคลนน้ํานอกเขตชลประทาน 20 จังหวัด พื้นที่ไมผลนอกเขตชลประทานที่เส่ียงขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร 30 
จังหวัด และพื้นที่อื่นๆ 
นอกจากนี้ จะมีการแจงเตือนเกษตรกรใหทราบสถานการณ การติดตามเยี่ยมเยยีน และแนะนําขอควรปฏิบัติใหแกเกษตรกร ไดแก การไมปลูกพืชฤดูแลงเกินแผน การใชน้ําอยาง
ประหยัดและรูคุณคา คําแนะนําการดูแลรักษาสวนไมผล เชน การใชวิธีเขตกรรม รวมทั้งประสานการชวยเหลือจากหนวยงานที่จะใหการสนับสนุนแหลงน้ํา 

4. โครงการสงเสริมการปลกูพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ป 2563 ดําเนินการชวงเดือน พ.ย. 2562 – พ.ค. 2563 ใน 24 จังหวัด โดยสงเสริมและขยายผลพืน้ที่การปลูกพืช
หลากหลายและใชน้ํานอยในชวงฤดูแลงทดแทนการทํานาปรัง และเชื่อมโยงกับระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ สนับสนุนการเชื่อมโยงตลาด จัดทําแปลงเรียนรู พัฒนา
ความรูเจาหนาทีแ่ละเกษตรกร 

5. โครงการสงเสริมการปลกูพืชใชนานอยเพ่ือสรางรายไดแกเกษตรกร (ตามแผนปฏิบัติการฟนฟูเยียวยาเกษตรกรผูประสบภัยฝนทิ้งชวงและอุทกภัย ป 2562) ดําเนินการใน 
39 จังหวัด เพื่อสงเสริมการปลูกพืชใชน้ํานอยสรางรายไดแกเกษตรกรผูประสบภัยและดําเนินการในชวงฤดูแลงป 2562/63 โดยสนับสนุนเปนเงินเพื่อซ้ือเมล็ดพันธุ ซ่ึง ธ.ก.ส. 
จะโอนเงินเขาบัญชีเกษตรกรสําหรับการปลูกพืช ไดแก ขาวโพดเล้ียงสัตว เกษตรกร 100,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1 ลานไร อัตราไรละ 245 บาท และถั่วเขียว เกษตรกร 
50,000 ครัวเรือน พื้นที่ 0.4 ลานไร อัตราไรละ 200 บาท 

6. โครงการสงเสริมการปลกูขาวโพดเลี้ยงสตัวหลังฤดูทาํนา ป 2562/63 ดําเนินการชวงเดือน ธ.ค. 2562 – พ.ค. 2563 ใน 27 จังหวัด โดยสงเสริมความรูการปลูกขาวโพด
เล้ียงสัตวหลังฤดูทํานาอยางถูกตองใหกบัเกษตรกรในชวงฤดูแลง ป 2562/63 เชื่อมโยงการตลาดเครือขายผูรับซ้ือผลผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวหลังฤดูทํานา ใหเกิดการกระจายการ
ผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวในชวงฤดูแลงเพื่อนํามาผลิตเปนอาหารสัตวเพิ่มมากขึ้นทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ 

7. การถายทอดความรูและการจัดวันสาธติในพ้ืนที่ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ดําเนินการชวงเดือน ม.ค. – ก.ค. 2563 ใน 77 จังหวัด เปน
การจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เร่ิมตนฤดูกาลผลิตใหมใหกับเกษตรกรในพื้นที่แลงทั่วประเทศครอบคลุม 882 ศพก.โดยปรับหลักสูตร ปรับรูปแบบกิจกรรม เพิ่ม
องคความรูและเนื้อหาจากเดิมใหสอดคลองกับสถานการณภัยแลง เชน การใชน้ําอยางรูคุณคา การดูแลรักษาพืชดวยวธิีเขตกรรม การประกอบอาชีพเสริมเพื่อสรางรายไดในชวง
ฤดูแลง (แปรรูป, หัตถกรรม) เปนตน 

8. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที ่ดําเนินการชวงเดือน ม.ค. – มี.ค. 2563 ใน 77 จังหวัด โดยบูรณาการหนวยงานสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณเขาไปใหบริการแกไขปญหา
ในพื้นที่ ณ จุดที่มีปญหาและจําเปนตองไดรับการแกไข ซ่ึงจะจัดเจาหนาที่ องคความรู เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณเขาไปในพื้นที่และประชาสัมพันธนัดหมายเกษตรกรมารับบริการ 
โดยปรับรูปแบบการใหบริการเขาไปแกปญหาเนนหนักการรับมือกับสถานการณแลง และวิธกีารปรับตัว รวมทั้งความชวยเหลือตางๆ เชน เทคนิคการใชน้ําอยางประหยัด ชอง
ทางการขอรับความชวยเหลือเร่ืองแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การรักษาความชื้นในแปลง การปองกันกําจัดศัตรูพืชในชวงฤดูแลง 
ทั้งนี้ หากเกษตรกรประสบปญหาภยัแลงในพื้นที่ สามารถติดตอสอบถามขอมูลหรือแจงขอรับการชวยเหลือไดที่สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอาํเภอใกลบาน 

https://www.thailandplus.tv/wp-content/uploads/2020/02/1.%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.jpg
https://www.thailandplus.tv/wp-content/uploads/2020/02/1.%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.jpg


 
 กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดมาตรการชวยเหลือเกษตรกรในชวงฤดแูลง ป 2562/63 รวม 8 มาตรการ พรอมสั่งการสํานักงานเกษตรทุกจังหวัดสรางการ
รับรูขอมูลขาวสาร แจงเตือนสถานการณที่เก่ียวของกับภัยแลงใหเกษตรกรปรับตัวรับมืออยางตอเน่ือง และลงพ้ืนที่ใหคําแนะนําในการดูแลรักษาพืชอยางถูกวิธี 
นายอาชวชยัชาญ เล้ียงประยูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา ดวยฤดูแลงปการผลิต 2562/63 เปนปที่มีน้ํานอย แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลงตามศักยภาพน้ํา 
จํานวน 7.21 ลานไร คิดเปนรอยละ 52 ของปที่ผานมา (จาํนวน 13.95 ลานไร) สงผลใหหลายพื้นที่ไมไดเพาะปลูกพชื และทําใหเกษตรกรขาดรายไดในชวงฤดูแลง ประกอบ
กับบางพื้นที่มีความเส่ียงขาดแคลนน้ํา รวมถึงการเกิดน้ําเค็มรุกพื้นที่พืชสวน ซ่ึงอาจสงผลกระทบสรางความเสียหายใหแกพืชได 
กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดส่ังการใหสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอเรงดําเนินการสรางการรับรูขอมลูขาวสารในทุกดาน และกําหนด 8 มาตรการชวยเหลือ
เกษตรกรในสถานการณฤดูแลง ป 2562/63 ดังนี้ 
1. การเฝาระวังน้ําเค็มรุกพื้นทีพ่ืชสวน 9 จังหวัด ไดแก นครปฐม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมทุรปราการ สมุทรสงคราม ราชบุรี และฉะเชิงเทรา 
ดําเนินการชวงเดือน ม.ค. – พ.ค. 2563 โดยสํารวจพื้นที่เส่ียง แจงเตือนขาวสาร สถานการณแลง การขาดแคลนน้ํา เยี่ยมเยยีน ติดตามใหคําแนะนําทางวิชาการในการดูแล
รักษาสวน การใหน้าํ ลดการใชปุย เพือ่ปองกันความเค็มสรางความเสียหายแกพืช แนะนาํใหเกษตรกรรักษาความชื้นในแปลง เชน ลอกดินเลนในรองสวนมาปดบนแปลงหรือ
โคนตน การใชวัสดุคลุมดินชวยใหประหยัดน้ํา และการตัดแตงกิ่ง เปนตน 
2. การรณรงคประชาสัมพันธ “เกษตรรวมใจรับมือภยัแลง ป 2563” ดําเนินการชวงเดือน ม.ค. – พ.ค. 2563 ใน 77 จังหวัด เปนการประชาสัมพันธสรางการรับรูในทุกดาน
เพื่อรับมือภยัแลง โดยจัดทําส่ือแจงสถานการณที่เกี่ยวของกับภัยแลง การชวยเหลือตางๆ ของโครงการรัฐ การปรับตัวในการดูแลรักษาพืชชวงฤดูแลงดวยวธิีการที่ถูกตอง การ
สํารองน้ํา การใชน้ําอยางประหยัด สถานการณน้ําเค็มและการเฝาระวังปองกันปฏิบัติตามแผน โดยเสนอกรณีตัวอยางเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จในการรับมือกับภัย
แลง การเผยแพรตามชองทางส่ือตางๆ เพื่อใหเกษตรกรเขาถึงขอมูลและบริการของรัฐ รวมทั้งมีขอมูลในการปฏบิัติสําหรับสถานการณแลง 
3. โครงการบูรณาการกจิกรรมและความรวมมือในพื้นที่เส่ียงขาดแคลนน้ํานอกเขตชลประทานเพื่อสงเสริมการสรางรายไดแกเกษตรกร ดําเนินการชวงเดือน ม.ค. – พ.ค. 
2563 ใน 77 จังหวัด เปนการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม ป 2563 ในรูปแบบการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรเชงิพื้นที่ โดยสนับสนุนใหเกษตรกรมอีาชพีเสริมเพื่อใหมี
รายไดในชวงฤดูแลง เชน หัตถกรรม การแปรรูปผลผลิตเกษตรหรือวิสาหกจิชุมชน การอบรมใหความรูการปรับตัวในภาวะแลง และพิจารณาตอยอดโครงการตามความตองการ
ของชุมชนเดิม เปนตน ซ่ึงจะดําเนินการในพื้นที่พืชฤดูแลงที่เส่ียงขาดแคลนน้ํานอกเขตชลประทาน 20 จังหวัด พื้นที่ไมผลนอกเขตชลประทานที่เส่ียงขาดแคลนน้ําเพื่อ
การเกษตร 30 จังหวัด และพื้นทีอ่ื่นๆ นอกจากนี้ จะมีการแจงเตือนเกษตรกรใหทราบสถานการณ การติดตามเยี่ยมเยยีน และแนะนําขอควรปฏิบัติใหแกเกษตรกร ไดแก การ
ไมปลูกพืชฤดูแลงเกินแผน การใชน้ําอยางประหยัดและรูคุณคา คําแนะนําการดูแลรักษาสวนไมผล เชน การใชวธิีเขตกรรม รวมทั้งประสานการชวยเหลือจากหนวยงานที่จะให
การสนับสนุนแหลงน้ํา 
4. โครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ป 2563 ดําเนินการชวงเดือน พ.ย. 2562 – พ.ค. 2563 ใน 24 จังหวัด โดยสงเสริมและขยายผลพืน้ที่การปลูกพืช
หลากหลายและใชน้ํานอยในชวงฤดูแลงทดแทนการทํานาปรัง และเชื่อมโยงกับระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ สนับสนุนการเชื่อมโยงตลาด จัดทําแปลงเรียนรู พัฒนา
ความรูเจาหนาทีแ่ละเกษตรกร 
5. โครงการสงเสริมการปลูกพืชใชนานอยเพื่อสรางรายไดแกเกษตรกร (ตามแผนปฏิบัติการฟนฟูเยยีวยาเกษตรกรผูประสบภัยฝนทิ้งชวงและอุทกภยั ป 2562) ดําเนินการใน 
39 จังหวัด เพื่อสงเสริมการปลูกพืชใชน้ํานอยสรางรายไดแกเกษตรกรผูประสบภัยและดําเนินการในชวงฤดูแลงป 2562/63 โดยสนับสนุนเปนเงินเพื่อซ้ือเมล็ดพันธุ ซ่ึง ธ.ก.ส. 
จะโอนเงินเขาบัญชีเกษตรกรสําหรับการปลูกพืช ไดแก ขาวโพดเล้ียงสัตว เกษตรกร 100,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1 ลานไร อัตราไรละ 245 บาท และถั่วเขียว เกษตรกร 
50,000 ครัวเรือน พื้นที่ 0.4 ลานไร อัตราไรละ 200 บาท 
6. โครงการสงเสริมการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวหลังฤดูทํานา ป 2562/63 ดําเนินการชวงเดือน ธ.ค. 2562 – พ.ค. 2563 ใน 27 จังหวัด โดยสงเสริมความรูการปลูก
ขาวโพดเล้ียงสัตวหลังฤดูทํานาอยางถกูตองใหกับเกษตรกรในชวงฤดูแลง ป 2562/63 เชื่อมโยงการตลาดเครือขายผูรับซ้ือผลผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวหลังฤดูทํานา ใหเกิดการ
กระจายการผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวในชวงฤดูแลงเพื่อนํามาผลิตเปนอาหารสัตวเพิ่มมากขึ้นทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ 
7. การถายทอดความรูและการจัดวันสาธิตในพื้นที่ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ดําเนินการชวงเดือน ม.ค. – ก.ค. 2563 ใน 77 จังหวัด เปน
การจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เร่ิมตนฤดูกาลผลิตใหมใหกับเกษตรกรในพื้นที่แลงทั่วประเทศครอบคลุม 882 ศพก.โดยปรับหลักสูตร ปรับรูปแบบกิจกรรม 
เพิ่มองคความรูและเนื้อหาจากเดิมใหสอดคลองกับสถานการณภัยแลง เชน การใชน้ําอยางรูคุณคา การดูแลรักษาพืชดวยวธิีเขตกรรม การประกอบอาชีพเสริมเพื่อสรางรายได
ในชวงฤดูแลง (แปรรูป, หัตถกรรม) เปนตน 
8. โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ ดําเนินการชวงเดือน ม.ค. – มี.ค. 2563 ใน 77 จังหวัด โดยบูรณาการหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเขาไปใหบริการแกไข
ปญหาในพื้นที่ ณ จุดที่มีปญหาและจําเปนตองไดรับการแกไข ซ่ึงจะจัดเจาหนาที่ องคความรู เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณเขาไปในพื้นที่และประชาสัมพันธนัดหมายเกษตรกรมารับ
บริการ โดยปรับรูปแบบการใหบริการเขาไปแกปญหาเนนหนักการรับมือกับสถานการณแลง และวธิีการปรับตัว รวมทั้งความชวยเหลือตางๆ เชน เทคนิคการใชน้ําอยาง
ประหยัด ชองทางการขอรับความชวยเหลือเร่ืองแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การรักษาความชื้นในแปลง การปองกันกาํจัดศัตรูพืชในชวงฤดูแลง 
ทั้งนี้ หากเกษตรกรประสบปญหาภยัแลงในพื้นที่ สามารถติดตอสอบถามขอมูลหรือแจงขอรับการชวยเหลือไดที่สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอาํเภอใกลบาน 



 
กรมสงเสริมการเกษตร กําหนดมาตรการชวยเหลือเกษตรกรในชวงฤดูแลง ป 2562/63 รวม 8 มาตรการ พรอมสั่งการสํานักงานเกษตรทุกจังหวัดสรางการรับรู

ขอมูลขาวสาร แจงเตือนสถานการณที่เก่ียวของกับภัยแลงใหเกษตรกรปรับตัวรับมืออยางตอเนื่อง และลงพ้ืนที่ใหคําแนะนําในการดูแลรักษาพืชอยางถูกวิธี 
เมื่อวันที่ 7 ก.พ. นายอาชวชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา ดวยฤดูแลงปการผลิต 2562/63 เปนปที่มีน้ํานอย แผนการเพาะปลูกพืช

ฤดูแลงตามศักยภาพน้ํา จํานวน 7.21 ลานไร คิดเปนรอยละ 52 ของปที่ผานมา (จํานวน 13.95 ลานไร) สงผลใหหลายพ้ืนที่ไมไดเพาะปลูกพืช และทาํให

เกษตรกรขาดรายไดในชวงฤดูแลง ประกอบกับบางพ้ืนที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ํา รวมถึงการเกิดน้ําเค็มรุกพ้ืนที่พืชสวน ซึ่งอาจสงผลกระทบสรางความเสียหายใหแก

พืชได กรมสงเสริมการเกษตรจงึไดสั่งการใหสํานักงานเกษตรจงัหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอเรงดําเนินการสรางการรับรูขอมูลขาวสารในทุกดาน และกําหนด 8 
มาตรการชวยเหลือเกษตรกรในสถานการณฤดูแลง ป 2562/63 ดังนี้ 
1.การเฝาระวังน้ําเค็มรุกพื้นที่พืชสวน 9 จังหวัด ไดแก นครปฐม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมทุรปราการ สมุทรสงคราม ราชบุรี และฉะเชิงเทรา 
ดําเนินการชวงเดือน ม.ค.-พ.ค. 2563 โดยสํารวจพื้นที่เส่ียง แจงเตือนขาวสาร สถานการณแลง การขาดแคลนน้ํา เยีย่มเยียน ติดตามใหคําแนะนําทางวิชาการในการดูแล
รักษาสวน การใหน้าํ ลดการใชปุย เพือ่ปองกันความเค็มสรางความเสียหายแกพืช แนะนาํใหเกษตรกรรักษาความชื้นในแปลง เชน ลอกดินเลนในรองสวนมาปดบนแปลง
หรือโคนตน การใชวัสดุคลุมดินชวยใหประหยัดน้ํา และการตัดแตงกิ่ง เปนตน 
2.การรณรงคประชาสัมพันธ “เกษตรรวมใจรับมือภยัแลง ป 2563” ดําเนินการชวงเดือน ม.ค.-พ.ค. 2563 ใน 77 จังหวัด เปนการประชาสัมพันธสรางการรับรูใน
ทุกดานเพื่อรับมือภัยแลง โดยจัดทาํส่ือแจงสถานการณที่เกีย่วของกับภยัแลง การชวยเหลือตางๆ ของโครงการรัฐ การปรับตัวในการดูแลรักษาพืชชวงฤดูแลงดวยวธิีการที่
ถูกตอง การสํารองน้ํา การใชน้ําอยางประหยัด สถานการณน้ําเค็มและการเฝาระวังปองกันปฏิบัติตามแผน โดยเสนอกรณีตัวอยางเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จใน
การรับมือกับภัยแลง การเผยแพรตามชองทางส่ือตางๆ เพื่อใหเกษตรกรเขาถึงขอมูลและบริการของรัฐ รวมทั้งมีขอมูลในการปฏิบัติสําหรับสถานการณแลง 
3.โครงการบูรณาการกิจกรรมและความรวมมือในพื้นที่เส่ียงขาดแคลนน้ํานอกเขตชลประทานเพื่อสงเสริมการสรางรายไดแกเกษตรกร ดําเนินการชวงเดือน ม.ค.-พ.ค. 
2563 ใน 77 จังหวัด เปนการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม ป 2563 ในรูปแบบการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ โดยสนับสนุนใหเกษตรกรมีอาชีพเสริม
เพื่อใหมีรายไดในชวงฤดูแลง เชน หัตถกรรม การแปรรูปผลผลิตเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชน การอบรมใหความรูการปรับตัวในภาวะแลง และพิจารณาตอยอดโครงการตาม
ความตองการของชุมชนเดิม เปนตน ซ่ึงจะดําเนินการในพื้นทีพ่ืชฤดูแลงที่เส่ียงขาดแคลนน้ํานอกเขตชลประทาน 20 จังหวัด พื้นที่ไมผลนอกเขตชลประทานที่เส่ียงขาด
แคลนน้ําเพื่อการเกษตร 30 จังหวัด และพื้นที่อื่นๆ นอกจากนี้ จะมีการแจงเตือนเกษตรกรใหทราบสถานการณ การติดตามเยี่ยมเยยีน และแนะนําขอควรปฏบิัติใหแก
เกษตรกร ไดแก การไมปลูกพืชฤดูแลงเกินแผน การใชน้ําอยางประหยัดและรูคุณคา คําแนะนําการดูแลรักษาสวนไมผล เชน การใชวธิีเขตกรรม รวมทั้งประสานการ
ชวยเหลือจากหนวยงานที่จะใหการสนับสนุนแหลงน้ํา 
4.โครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ป 2563 ดําเนินการชวงเดือน พ.ย. 2562-พ.ค. 2563 ใน 24 จังหวัด โดยสงเสริมและขยายผลพืน้ที่การปลูก
พืชหลากหลายและใชน้ํานอยในชวงฤดูแลงทดแทนการทํานาปรัง และเชื่อมโยงกับระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ สนับสนุนการเชื่อมโยงตลาด จัดทาํแปลงเรียนรู 
พัฒนาความรูเจาหนาที่และเกษตรกร 
5.โครงการสงเสริมการปลูกพืชใชนานอยเพื่อสรางรายไดแกเกษตรกร (ตามแผนปฏิบัติการฟนฟูเยยีวยาเกษตรกรผูประสบภัยฝนทิ้งชวงและอุทกภัย ป 2562) 
ดําเนินการใน 39 จังหวัด เพื่อสงเสริมการปลูกพืชใชน้าํนอยสรางรายไดแกเกษตรกรผูประสบภัยและดําเนินการในชวงฤดูแลงป 2562/63 โดยสนับสนุนเปนเงินเพื่อซ้ือ
เมล็ดพันธุ ซ่ึง ธ.ก.ส. จะโอนเงินเขาบัญชีเกษตรกรสําหรับการปลูกพืช ไดแก ขาวโพดเล้ียงสัตว เกษตรกร 100,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1 ลานไร อัตราไรละ 245 บาท 
และถั่วเขยีว เกษตรกร 50,000 ครัวเรือน พื้นที่ 0.4 ลานไร อัตราไรละ 200 บาท 
6.โครงการสงเสริมการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวหลังฤดูทํานา ป 2562/63 ดําเนินการชวงเดือน ธ.ค. 2562-พ.ค. 2563 ใน 27 จังหวัด โดยสงเสริมความรูการปลูก
ขาวโพดเล้ียงสัตวหลังฤดูทํานาอยางถกูตองใหกับเกษตรกรในชวงฤดูแลง ป 2562/63 เชื่อมโยงการตลาดเครือขายผูรับซ้ือผลผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวหลังฤดูทํานา ใหเกิด
การกระจายการผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวในชวงฤดูแลงเพื่อนํามาผลิตเปนอาหารสัตวเพิ่มมากขึ้นทดแทนการนาํเขาจากตางประเทศ 
7.การถายทอดความรูและการจัดวันสาธิตในพ้ืนที่ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ดําเนินการชวงเดือน ม.ค.-ก.ค. 2563 ใน 77 
จังหวัด เปนการจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เร่ิมตนฤดูกาลผลิตใหมใหกับเกษตรกรในพ้ืนที่แลงทั่วประเทศครอบคลุม 882 ศพก.โดยปรับ

หลักสูตร ปรับรูปแบบกิจกรรม เพ่ิมองคความรูและเนื้อหาจากเดิมใหสอดคลองกับสถานการณภัยแลง เชน การใชน้าํอยางรูคุณคา การดูแลรักษาพืชดวยวิธีเขตกรรม 

การประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสรางรายไดในชวงฤดูแลง (แปรรูป, หัตถกรรม) เปนตน 
8.โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ดําเนินการชวงเดือน ม.ค.-มี.ค. 2563 ใน 77 จังหวัด โดยบูรณาการหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเขาไปใหบริการ

แกไขปญหาในพ้ืนที่ ณ จุดที่มีปญหาและจําเปนตองไดรับการแกไข ซึง่จะจัดเจาหนาที่ องคความรู เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณเขาไปในพ้ืนที่และประชาสัมพันธนัดหมาย

เกษตรกรมารับบริการ โดยปรับรูปแบบการใหบริการเขาไปแกปญหาเนนหนักการรับมือกับสถานการณแลง และวิธกีารปรับตัว รวมทั้งความชวยเหลือตางๆ เชน 

เทคนิคการใชน้ําอยางประหยัด ชองทางการขอรับความชวยเหลือเร่ืองแหลงน้าํเพ่ือการเกษตร การรักษาความชื้นในแปลง การปองกันกําจัดศัตรูพืชในชวงฤดูแลง 
"ทั้งนี้ หากเกษตรกรประสบปญหาภัยแลงในพ้ืนที่ สามารถติดตอสอบถามขอมูลหรือแจงขอรับการชวยเหลือไดที่สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอใกล

บาน"รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาว 
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 กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดมาตรการชวยเหลือเกษตรกรในชวงฤดแูลง ป 2562/63 รวม 8 มาตรการ พรอมสั่งการสํานักงานเกษตรทุกจังหวัดสราง
การรับรูขอมูลขาวสาร แจงเตือนสถานการณที่เก่ียวของกับภยัแลงใหเกษตรกรปรับตัวรับมืออยางตอเน่ือง และลงพ้ืนที่ใหคําแนะนําในการดูแลรักษาพืชอยางถูกวิธี 
นายอาชวชยัชาญ เล้ียงประยูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา ดวยฤดูแลงปการผลิต 2562/63 เปนปที่มีน้ํานอย แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลงตามศักยภาพ
น้ํา จํานวน 7.21 ลานไร คิดเปนรอยละ 52 ของปที่ผานมา (จํานวน 13.95 ลานไร) สงผลใหหลายพื้นที่ไมไดเพาะปลูกพืช และทาํใหเกษตรกรขาดรายไดในชวงฤดูแลง 
ประกอบกับบางพื้นที่มีความเส่ียงขาดแคลนน้ํา รวมถึงการเกิดน้ําเค็มรุกพื้นทีพ่ชืสวน ซ่ึงอาจสงผลกระทบสรางความเสียหายใหแกพืชได 
กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดส่ังการใหสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอเรงดําเนินการสรางการรับรูขอมลูขาวสารในทุกดาน และกําหนด 8 มาตรการชวยเหลือ
เกษตรกรในสถานการณฤดูแลง ป 2562/63 ดังนี้ 
1. การเฝาระวังน้ําเค็มรุกพื้นทีพ่ืชสวน 9 จังหวัด ไดแก นครปฐม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมทุรปราการ สมุทรสงคราม ราชบุรี และฉะเชิงเทรา 
ดําเนินการชวงเดือน ม.ค. – พ.ค. 2563 โดยสํารวจพื้นที่เส่ียง แจงเตือนขาวสาร สถานการณแลง การขาดแคลนน้ํา เยี่ยมเยยีน ติดตามใหคําแนะนําทางวิชาการในการดูแล
รักษาสวน การใหน้าํ ลดการใชปุย เพือ่ปองกันความเค็มสรางความเสียหายแกพืช แนะนาํใหเกษตรกรรักษาความชื้นในแปลง เชน ลอกดินเลนในรองสวนมาปดบนแปลงหรือ
โคนตน การใชวัสดุคลุมดินชวยใหประหยัดน้ํา และการตัดแตงกิ่ง เปนตน 
2. การรณรงคประชาสัมพันธ “เกษตรรวมใจรับมือภยัแลง ป 2563” ดําเนินการชวงเดือน ม.ค. – พ.ค. 2563 ใน 77 จังหวัด เปนการประชาสัมพันธสรางการรับรูในทุก
ดานเพื่อรับมือภยัแลง โดยจัดทําส่ือแจงสถานการณที่เกี่ยวของกบัภยัแลง การชวยเหลือตางๆ ของโครงการรัฐ การปรับตัวในการดูแลรักษาพืชชวงฤดูแลงดวยวธิีการที่ถกูตอง 
การสํารองน้ํา การใชน้ําอยางประหยัด สถานการณน้ําเค็มและการเฝาระวังปองกันปฏิบัติตามแผน โดยเสนอกรณีตัวอยางเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จในการรับมือ
กับภยัแลง การเผยแพรตามชองทางส่ือตางๆ เพื่อใหเกษตรกรเขาถึงขอมูลและบริการของรัฐ รวมทั้งมีขอมูลในการปฏบิัติสําหรับสถานการณแลง 
3. โครงการบูรณาการกจิกรรมและความรวมมือในพื้นที่เส่ียงขาดแคลนน้ํานอกเขตชลประทานเพื่อสงเสริมการสรางรายไดแกเกษตรกร ดําเนินการชวงเดือน ม.ค. – พ.ค. 
2563 ใน 77 จังหวัด เปนการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม ป 2563 ในรูปแบบการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรเชงิพื้นที่ โดยสนับสนุนใหเกษตรกรมอีาชพีเสริมเพื่อใหมี
รายไดในชวงฤดูแลง เชน หัตถกรรม การแปรรูปผลผลิตเกษตรหรือวิสาหกจิชุมชน การอบรมใหความรูการปรับตัวในภาวะแลง และพิจารณาตอยอดโครงการตามความ
ตองการของชุมชนเดิม เปนตน ซ่ึงจะดําเนินการในพื้นที่พืชฤดูแลงที่เส่ียงขาดแคลนน้ํานอกเขตชลประทาน 20 จังหวัด พื้นที่ไมผลนอกเขตชลประทานที่เส่ียงขาดแคลนน้ํา
เพื่อการเกษตร 30 จังหวัด และพื้นที่อืน่ๆ นอกจากนี ้จะมกีารแจงเตือนเกษตรกรใหทราบสถานการณ การติดตามเยีย่มเยียน และแนะนําขอควรปฏิบัติใหแกเกษตรกร ไดแก 
การไมปลูกพืชฤดูแลงเกินแผน การใชน้าํอยางประหยัดและรูคุณคา คําแนะนําการดูแลรักษาสวนไมผล เชน การใชวิธีเขตกรรม รวมทั้งประสานการชวยเหลือจากหนวยงานที่
จะใหการสนับสนุนแหลงน้ํา 
4. โครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ป 2563 ดําเนินการชวงเดือน พ.ย. 2562 – พ.ค. 2563 ใน 24 จังหวัด โดยสงเสริมและขยายผลพืน้ที่การปลูกพืช
หลากหลายและใชน้ํานอยในชวงฤดูแลงทดแทนการทํานาปรัง และเชื่อมโยงกับระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ สนับสนุนการเชื่อมโยงตลาด จัดทําแปลงเรียนรู 
พัฒนาความรูเจาหนาที่และเกษตรกร 
5. โครงการสงเสริมการปลูกพืชใชนานอยเพื่อสรางรายไดแกเกษตรกร (ตามแผนปฏิบัติการฟนฟูเยยีวยาเกษตรกรผูประสบภัยฝนทิ้งชวงและอุทกภยั ป 2562) ดําเนินการใน 
39 จังหวัด เพื่อสงเสริมการปลูกพืชใชน้ํานอยสรางรายไดแกเกษตรกรผูประสบภัยและดําเนินการในชวงฤดูแลงป 2562/63 โดยสนับสนุนเปนเงินเพื่อซ้ือเมล็ดพันธุ ซ่ึง ธ.
ก.ส. จะโอนเงินเขาบัญชีเกษตรกรสําหรับการปลูกพืช ไดแก ขาวโพดเล้ียงสัตว เกษตรกร 100,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1 ลานไร อัตราไรละ 245 บาท และถัว่เขียว เกษตรกร 
50,000 ครัวเรือน พื้นที่ 0.4 ลานไร อัตราไรละ 200 บาท 
6. โครงการสงเสริมการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวหลังฤดูทํานา ป 2562/63 ดําเนินการชวงเดือน ธ.ค. 2562 – พ.ค. 2563 ใน 27 จังหวัด โดยสงเสริมความรูการปลูก
ขาวโพดเล้ียงสัตวหลังฤดูทํานาอยางถกูตองใหกับเกษตรกรในชวงฤดูแลง ป 2562/63 เชื่อมโยงการตลาดเครือขายผูรับซ้ือผลผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวหลังฤดูทํานา ใหเกิดการ
กระจายการผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวในชวงฤดูแลงเพื่อนํามาผลิตเปนอาหารสัตวเพิ่มมากขึ้นทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ 
7. การถายทอดความรูและการจัดวันสาธิตในพื้นที่ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ดําเนินการชวงเดือน ม.ค. – ก.ค. 2563 ใน 77 จังหวัด 
เปนการจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เร่ิมตนฤดูกาลผลิตใหมใหกับเกษตรกรในพื้นที่แลงทั่วประเทศครอบคลุม 882 ศพก.โดยปรับหลักสูตร ปรับรูปแบบ
กิจกรรม เพิ่มองคความรูและเนื้อหาจากเดิมใหสอดคลองกับสถานการณภยัแลง เชน การใชน้ําอยางรูคุณคา การดูแลรักษาพืชดวยวธิีเขตกรรม การประกอบอาชีพเสริมเพื่อ
สรางรายไดในชวงฤดูแลง (แปรรูป, หัตถกรรม) เปนตน 
8. โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ ดําเนินการชวงเดือน ม.ค. – มี.ค. 2563 ใน 77 จังหวัด โดยบูรณาการหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเขาไปใหบริการแกไข
ปญหาในพื้นที่ ณ จุดที่มีปญหาและจําเปนตองไดรับการแกไข ซ่ึงจะจัดเจาหนาที่ องคความรู เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณเขาไปในพื้นที่และประชาสัมพันธนัดหมายเกษตรกรมารับ
บริการ โดยปรับรูปแบบการใหบริการเขาไปแกปญหาเนนหนักการรับมือกับสถานการณแลง และวธิีการปรับตัว รวมทั้งความชวยเหลือตางๆ เชน เทคนิคการใชน้ําอยาง
ประหยัด ชองทางการขอรับความชวยเหลือเร่ืองแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การรักษาความชื้นในแปลง การปองกันกาํจัดศัตรูพืชในชวงฤดูแลง 
ทั้งนี้ หากเกษตรกรประสบปญหาภยัแลงในพื้นที่ สามารถติดตอสอบถามขอมูลหรือแจงขอรับการชวยเหลือไดที่สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอาํเภอใกลบาน 



 

 
 กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดมาตรการชวยเหลือเกษตรกรในชวงฤดแูลง ป 2562/63 รวม 8 มาตรการ พรอมสั่งการสํานักงานเกษตรทุกจังหวัดสราง
การรับรูขอมูลขาวสาร แจงเตือนสถานการณที่เก่ียวของกับภยัแลงใหเกษตรกรปรับตัวรับมืออยางตอเน่ือง และลงพ้ืนที่ใหคําแนะนําในการดูแลรักษาพืชอยางถูกวิธี 
นายอาชวชยัชาญ เล้ียงประยูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา ดวยฤดูแลงปการผลิต 2562/63 เปนปที่มีน้ํานอย แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลงตามศักยภาพ
น้ํา จํานวน 7.21 ลานไร คิดเปนรอยละ 52 ของปที่ผานมา (จํานวน 13.95 ลานไร) สงผลใหหลายพื้นที่ไมไดเพาะปลูกพืช และทาํใหเกษตรกรขาดรายไดในชวงฤดูแลง 
ประกอบกับบางพื้นที่มีความเส่ียงขาดแคลนน้ํา รวมถึงการเกิดน้ําเค็มรุกพื้นทีพ่ชืสวน ซ่ึงอาจสงผลกระทบสรางความเสียหายใหแกพืชได 
กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดส่ังการใหสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอเรงดําเนินการสรางการรับรูขอมลูขาวสารในทุกดาน และกําหนด 8 มาตรการชวยเหลือ
เกษตรกรในสถานการณฤดูแลง ป 2562/63 ดังนี้ 
1. การเฝาระวังน้ําเค็มรุกพื้นทีพ่ืชสวน 9 จังหวัด ไดแก นครปฐม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมทุรปราการ สมุทรสงคราม ราชบุรี และฉะเชิงเทรา 
ดําเนินการชวงเดือน ม.ค. – พ.ค. 2563 โดยสํารวจพื้นที่เส่ียง แจงเตือนขาวสาร สถานการณแลง การขาดแคลนน้ํา เยี่ยมเยยีน ติดตามใหคําแนะนําทางวิชาการในการดูแล
รักษาสวน การใหน้าํ ลดการใชปุย เพือ่ปองกันความเค็มสรางความเสียหายแกพืช แนะนาํใหเกษตรกรรักษาความชื้นในแปลง เชน ลอกดินเลนในรองสวนมาปดบนแปลงหรือ
โคนตน การใชวัสดุคลุมดินชวยใหประหยัดน้ํา และการตัดแตงกิ่ง เปนตน 
2. การรณรงคประชาสัมพันธ “เกษตรรวมใจรับมือภยัแลง ป 2563” ดําเนินการชวงเดือน ม.ค. – พ.ค. 2563 ใน 77 จังหวัด เปนการประชาสัมพันธสรางการรับรูในทุก
ดานเพื่อรับมือภยัแลง โดยจัดทําส่ือแจงสถานการณที่เกี่ยวของกบัภยัแลง การชวยเหลือตางๆ ของโครงการรัฐ การปรับตัวในการดูแลรักษาพืชชวงฤดูแลงดวยวธิีการที่ถกูตอง 
การสํารองน้ํา การใชน้ําอยางประหยัด สถานการณน้ําเค็มและการเฝาระวังปองกันปฏิบัติตามแผน โดยเสนอกรณีตัวอยางเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จในการรับมือ
กับภยัแลง การเผยแพรตามชองทางส่ือตางๆ เพื่อใหเกษตรกรเขาถึงขอมูลและบริการของรัฐ รวมทั้งมีขอมูลในการปฏบิัติสําหรับสถานการณแลง 
3. โครงการบูรณาการกจิกรรมและความรวมมือในพื้นที่เส่ียงขาดแคลนน้ํานอกเขตชลประทานเพื่อสงเสริมการสรางรายไดแกเกษตรกร ดําเนินการชวงเดือน ม.ค. – พ.ค. 
2563 ใน 77 จังหวัด เปนการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม ป 2563 ในรูปแบบการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรเชงิพื้นที่ โดยสนับสนุนใหเกษตรกรมอีาชพีเสริมเพื่อใหมี
รายไดในชวงฤดูแลง เชน หัตถกรรม การแปรรูปผลผลิตเกษตรหรือวิสาหกจิชุมชน การอบรมใหความรูการปรับตัวในภาวะแลง และพิจารณาตอยอดโครงการตามความ
ตองการของชุมชนเดิม เปนตน ซ่ึงจะดําเนินการในพื้นที่พืชฤดูแลงที่เส่ียงขาดแคลนน้ํานอกเขตชลประทาน 20 จังหวัด พื้นที่ไมผลนอกเขตชลประทานที่เส่ียงขาดแคลนน้ํา
เพื่อการเกษตร 30 จังหวัด และพื้นที่อืน่ๆ นอกจากนี ้จะมกีารแจงเตือนเกษตรกรใหทราบสถานการณ การติดตามเยีย่มเยียน และแนะนําขอควรปฏิบัติใหแกเกษตรกร ไดแก 
การไมปลูกพืชฤดูแลงเกินแผน การใชน้าํอยางประหยัดและรูคุณคา คําแนะนําการดูแลรักษาสวนไมผล เชน การใชวิธีเขตกรรม รวมทั้งประสานการชวยเหลือจากหนวยงานที่
จะใหการสนับสนุนแหลงน้ํา 
4. โครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ป 2563 ดําเนินการชวงเดือน พ.ย. 2562 – พ.ค. 2563 ใน 24 จังหวัด โดยสงเสริมและขยายผลพืน้ที่การปลูกพืช
หลากหลายและใชน้ํานอยในชวงฤดูแลงทดแทนการทํานาปรัง และเชื่อมโยงกับระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ สนับสนุนการเชื่อมโยงตลาด จัดทําแปลงเรียนรู 
พัฒนาความรูเจาหนาที่และเกษตรกร 
5. โครงการสงเสริมการปลูกพืชใชนานอยเพื่อสรางรายไดแกเกษตรกร (ตามแผนปฏิบัติการฟนฟูเยยีวยาเกษตรกรผูประสบภัยฝนทิ้งชวงและอุทกภยั ป 2562) ดําเนินการใน 
39 จังหวัด เพื่อสงเสริมการปลูกพืชใชน้ํานอยสรางรายไดแกเกษตรกรผูประสบภัยและดําเนินการในชวงฤดูแลงป 2562/63 โดยสนับสนุนเปนเงินเพื่อซ้ือเมล็ดพันธุ ซ่ึง ธ.
ก.ส. จะโอนเงินเขาบัญชีเกษตรกรสําหรับการปลูกพืช ไดแก ขาวโพดเล้ียงสัตว เกษตรกร 100,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1 ลานไร อัตราไรละ 245 บาท และถัว่เขียว เกษตรกร 
50,000 ครัวเรือน พื้นที่ 0.4 ลานไร อัตราไรละ 200 บาท 
6. โครงการสงเสริมการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวหลังฤดูทํานา ป 2562/63 ดําเนินการชวงเดือน ธ.ค. 2562 – พ.ค. 2563 ใน 27 จังหวัด โดยสงเสริมความรูการปลูก
ขาวโพดเล้ียงสัตวหลังฤดูทํานาอยางถกูตองใหกับเกษตรกรในชวงฤดูแลง ป 2562/63 เชื่อมโยงการตลาดเครือขายผูรับซ้ือผลผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวหลังฤดูทํานา ใหเกิดการ
กระจายการผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวในชวงฤดูแลงเพื่อนํามาผลิตเปนอาหารสัตวเพิ่มมากขึ้นทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ 
7. การถายทอดความรูและการจัดวันสาธิตในพื้นที่ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ดําเนินการชวงเดือน ม.ค. – ก.ค. 2563 ใน 77 จังหวัด 
เปนการจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เร่ิมตนฤดูกาลผลิตใหมใหกับเกษตรกรในพื้นที่แลงทั่วประเทศครอบคลุม 882 ศพก.โดยปรับหลักสูตร ปรับรูปแบบ
กิจกรรม เพิ่มองคความรูและเนื้อหาจากเดิมใหสอดคลองกับสถานการณภยัแลง เชน การใชน้ําอยางรูคุณคา การดูแลรักษาพืชดวยวธิีเขตกรรม การประกอบอาชีพเสริมเพื่อ
สรางรายไดในชวงฤดูแลง (แปรรูป, หัตถกรรม) เปนตน 
8. โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ ดําเนินการชวงเดือน ม.ค. – มี.ค. 2563 ใน 77 จังหวัด โดยบูรณาการหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเขาไปใหบริการแกไข
ปญหาในพื้นที่ ณ จุดที่มีปญหาและจําเปนตองไดรับการแกไข ซ่ึงจะจัดเจาหนาที่ องคความรู เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณเขาไปในพื้นที่และประชาสัมพันธนัดหมายเกษตรกรมารับ
บริการ โดยปรับรูปแบบการใหบริการเขาไปแกปญหาเนนหนักการรับมือกับสถานการณแลง และวธิีการปรับตัว รวมทั้งความชวยเหลือตางๆ เชน เทคนิคการใชน้ําอยาง
ประหยัด ชองทางการขอรับความชวยเหลือเร่ืองแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การรักษาความชื้นในแปลง การปองกันกาํจัดศัตรูพืชในชวงฤดูแลง 
ทั้งนี้ หากเกษตรกรประสบปญหาภยัแลงในพื้นที่ สามารถติดตอสอบถามขอมูลหรือแจงขอรับการชวยเหลือไดที่สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอาํเภอใกลบาน 



 
กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดมาตรการชวยเหลือเกษตรกรในชวงฤดแูลง ป 2562/63 รวม 8 มาตรการ พรอมสั่งการสํานักงานเกษตรทุก
จังหวัดสรางการรับรูขอมูลขาวสาร แจงเตือนสถานการณที่เก่ียวของกับภัยแลงใหเกษตรกรปรับตัวรบัมืออยางตอเน่ือง และลงพ้ืนที่ให
คําแนะนําในการดูแลรักษาพืชอยางถูกวิธ ี
นายอาชวชยัชาญ เล้ียงประยูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา ดวยฤดูแลงปการผลิต 2562/63 เปนปที่มีน้ํานอย แผนการเพาะปลูก
พืชฤดูแลงตามศักยภาพน้าํ จาํนวน 7.21 ลานไร คิดเปนรอยละ 52 ของปที่ผานมา (จํานวน 13.95 ลานไร) สงผลใหหลายพื้นที่ไมไดเพาะปลูก
พืช และทาํใหเกษตรกรขาดรายไดในชวงฤดูแลง ประกอบกบับางพื้นที่มีความเส่ียงขาดแคลนน้ํา รวมถึงการเกิดน้ําเค็มรุกพื้นที่พืชสวน ซ่ึงอาจสงผล
กระทบสรางความเสียหายใหแกพืชได 
กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดส่ังการใหสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอเรงดําเนินการสรางการรับรูขอมลูขาวสารในทุกดาน และ
กําหนด 8 มาตรการชวยเหลือเกษตรกรในสถานการณฤดูแลง ป 2562/63 ดังนี้ 
1. การเฝาระวังน้ําเค็มรุกพื้นทีพ่ืชสวน 9 จังหวัด ไดแก นครปฐม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมทุรปราการ สมุทรสงคราม 
ราชบุรี และฉะเชิงเทรา ดําเนินการชวงเดือน ม.ค. – พ.ค. 2563 โดยสํารวจพืน้ที่เส่ียง แจงเตือนขาวสาร สถานการณแลง การขาดแคลนน้ํา เยีย่ม
เยียน ติดตามใหคําแนะนําทางวิชาการในการดูแลรักษาสวน การใหน้ํา ลดการใชปุย เพื่อปองกันความเค็มสรางความเสียหายแกพืช แนะนําให
เกษตรกรรักษาความชื้นในแปลง เชน ลอกดินเลนในรองสวนมาปดบนแปลงหรือโคนตน การใชวัสดุคลุมดินชวยใหประหยัดน้ํา และการตัดแตงกิ่ง 
เปนตน 
2. การรณรงคประชาสัมพันธ “เกษตรรวมใจรับมือภยัแลง ป 2563” ดําเนินการชวงเดือน ม.ค. – พ.ค. 2563 ใน 77 จังหวัด เปนการ
ประชาสัมพันธสรางการรับรูในทุกดานเพื่อรับมือภยัแลง โดยจัดทําส่ือแจงสถานการณที่เกี่ยวของกับภัยแลง การชวยเหลือตางๆ ของโครงการรัฐ 
การปรับตัวในการดูแลรักษาพืชชวงฤดูแลงดวยวิธกีารที่ถกูตอง การสํารองน้ํา การใชน้ําอยางประหยัด สถานการณน้ําเค็มและการเฝาระวังปองกัน
ปฏิบัติตามแผน โดยเสนอกรณีตัวอยางเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จในการรับมือกับภัยแลง การเผยแพรตามชองทางส่ือตางๆ เพื่อให
เกษตรกรเขาถึงขอมูลและบริการของรัฐ รวมทั้งมีขอมูลในการปฏิบัติสําหรับสถานการณแลง 
3. โครงการบูรณาการกจิกรรมและความรวมมือในพื้นที่เส่ียงขาดแคลนน้ํานอกเขตชลประทานเพื่อสงเสริมการสรางรายไดแกเกษตรกร ดําเนินการ
ชวงเดือน ม.ค. – พ.ค. 2563 ใน 77 จังหวัด เปนการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม ป 2563 ในรูปแบบการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 
โดยสนับสนุนใหเกษตรกรมีอาชีพเสริมเพื่อใหมีรายไดในชวงฤดูแลง เชน หัตถกรรม การแปรรูปผลผลิตเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชน การอบรมให
ความรูการปรับตัวในภาวะแลง และพิจารณาตอยอดโครงการตามความตองการของชุมชนเดิม เปนตน ซ่ึงจะดําเนินการในพื้นที่พืชฤดูแลงที่เส่ียง
ขาดแคลนน้ํานอกเขตชลประทาน 20 จังหวัด พื้นที่ไมผลนอกเขตชลประทานที่เส่ียงขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร 30 จังหวัด และพื้นที่อื่นๆ 
นอกจากนี้ จะมีการแจงเตือนเกษตรกรใหทราบสถานการณ การติดตามเยี่ยมเยยีน และแนะนําขอควรปฏิบัติใหแกเกษตรกร ไดแก การไมปลูกพืช
ฤดูแลงเกินแผน การใชน้ําอยางประหยดัและรูคุณคา คําแนะนําการดูแลรักษาสวนไมผล เชน การใชวธิีเขตกรรม รวมทั้งประสานการชวยเหลือจาก
หนวยงานทีจ่ะใหการสนับสนุนแหลงน้ํา 
4. โครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ป 2563 ดําเนินการชวงเดือน พ.ย. 2562 – พ.ค. 2563 ใน 24 จังหวัด โดยสงเสริมและ
ขยายผลพื้นที่การปลูกพืชหลากหลายและใชน้ํานอยในชวงฤดูแลงทดแทนการทํานาปรัง และเชื่อมโยงกับระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
สนับสนุนการเชื่อมโยงตลาด จัดทําแปลงเรียนรู พัฒนาความรูเจาหนาที่และเกษตรกร 
5. โครงการสงเสริมการปลูกพืชใชนานอยเพื่อสรางรายไดแกเกษตรกร (ตามแผนปฏิบัติการฟนฟูเยยีวยาเกษตรกรผูประสบภัยฝนทิ้งชวงและ
อุทกภยั ป 2562) ดําเนินการใน 39 จังหวัด เพื่อสงเสริมการปลูกพืชใชน้ํานอยสรางรายไดแกเกษตรกรผูประสบภยัและดําเนินการในชวงฤดูแลงป 
2562/63 โดยสนับสนุนเปนเงินเพื่อซ้ือเมล็ดพันธุ ซ่ึง ธ.ก.ส. จะโอนเงินเขาบญัชีเกษตรกรสําหรับการปลูกพืช ไดแก ขาวโพดเล้ียงสัตว เกษตรกร 
100,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1 ลานไร อตัราไรละ 245 บาท และถัว่เขียว เกษตรกร 50,000 ครัวเรือน พื้นที่ 0.4 ลานไร อัตราไรละ 200 บาท 
6. โครงการสงเสริมการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวหลังฤดูทํานา ป 2562/63 ดําเนินการชวงเดือน ธ.ค. 2562 – พ.ค. 2563 ใน 27 จังหวัด โดย
สงเสริมความรูการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวหลังฤดูทํานาอยางถกูตองใหกับเกษตรกรในชวงฤดูแลง ป 2562/63 เชื่อมโยงการตลาดเครือขายผูรับซ้ือ
ผลผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวหลังฤดูทํานา ใหเกิดการกระจายการผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวในชวงฤดูแลงเพื่อนํามาผลิตเปนอาหารสัตวเพิ่มมากขึ้นทดแทน
การนําเขาจากตางประเทศ 
7. การถายทอดความรูและการจัดวันสาธิตในพื้นที่ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ดําเนินการชวงเดือน ม.ค. – ก.ค. 
2563 ใน 77 จังหวัด เปนการจัดงานวนัถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เร่ิมตนฤดูกาลผลิตใหมใหกับเกษตรกรในพื้นที่แลงทั่วประเทศครอบคลุม 
882 ศพก.โดยปรับหลักสูตร ปรับรูปแบบกิจกรรม เพิ่มองคความรูและเนื้อหาจากเดิมใหสอดคลองกับสถานการณภยัแลง เชน การใชน้ําอยางรู
คุณคา การดูแลรักษาพืชดวยวธิีเขตกรรม การประกอบอาชีพเสริมเพื่อสรางรายไดในชวงฤดูแลง (แปรรูป, หัตถกรรม) เปนตน 
8. โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ ดําเนินการชวงเดือน ม.ค. – มี.ค. 2563 ใน 77 จังหวัด โดยบูรณาการหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเขาไปใหบริการแกไขปญหาในพื้นที่ ณ จุดที่มีปญหาและจําเปนตองไดรับการแกไข ซ่ึงจะจัดเจาหนาที่ องคความรู เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ
เขาไปในพื้นที่และประชาสัมพันธนัดหมายเกษตรกรมารับบริการ โดยปรับรูปแบบการใหบริการเขาไปแกปญหาเนนหนักการรับมือกับสถานการณ
แลง และวธิีการปรับตัว รวมทั้งความชวยเหลือตางๆ เชน เทคนิคการใชน้ําอยางประหยัด ชองทางการขอรับความชวยเหลือเร่ืองแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร การรักษาความชื้นในแปลง การปองกันกาํจัดศัตรูพืชในชวงฤดูแลง 
ทั้งนี้ หากเกษตรกรประสบปญหาภยัแลงในพื้นที่ สามารถติดตอสอบถามขอมูลหรือแจงขอรับการชวยเหลือไดที่สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงาน
เกษตรอําเภอใกลบาน 



 
 1. การเฝาระวังน้ําเค็มรุกพ้ืนที่พืชสวน 9 จังหวัด ไดแก นครปฐม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ราชบุรี และฉะเชิงเทรา ดําเนินการชวงเดือน ม.ค. – พ.ค. 2563 โดยสํารวจพ้ืนที่เสี่ยง แจงเตือน
ขาวสาร สถานการณแลง การขาดแคลนน้ํา เย่ียมเยียน ติดตามใหคําแนะนําทางวิชาการในการดูแลรักษาสวน การใหน้ํา ลดการ
ใชปุย เพ่ือปองกันความเค็มสรางความเสียหายแกพืช แนะนําใหเกษตรกรรักษาความชื้นในแปลง เชน ลอกดินเลนในรองสวนมา
ปดบนแปลงหรือโคนตน การใชวัสดุคลุมดินชวยใหประหยัดน้ํา และการตัดแตงกิ่ง เปนตน 
          2. การรณรงคประชาสัมพันธ "เกษตรรวมใจรับมือภัยแลง ป 2563" ดําเนินการชวงเดือน ม.ค. – พ.ค. 2563 ใน 77 
จังหวัด เปนการประชาสัมพันธสรางการรับรูในทุกดานเพ่ือรับมือภัยแลง โดยจัดทําสื่อแจงสถานการณที่เกี่ยวของกับภัยแลง การ
ชวยเหลือตางๆ ของโครงการรัฐ การปรับตัวในการดูแลรักษาพืชชวงฤดูแลงดวยวิธีการที่ถูกตอง การสํารองน้ํา การใชน้ําอยาง
ประหยัด สถานการณน้ําเค็มและการเฝาระวังปองกันปฏิบัติตามแผน โดยเสนอกรณีตัวอยางเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ประสบ
ความสําเร็จในการรับมือกับภัยแลง การเผยแพรตามชองทางสื่อตางๆ เพ่ือใหเกษตรกรเขาถึงขอมูลและบริการของรัฐ รวมทั้งมี
ขอมูลในการปฏิบัติสําหรับสถานการณแลง 
          3. โครงการบูรณาการกิจกรรมและความรวมมือในพ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ํานอกเขตชลประทานเพ่ือสงเสริมการสราง
รายไดแกเกษตรกร ดําเนินการชวงเดือน ม.ค. – พ.ค. 2563 ใน 77 จังหวัด เปนการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม ป 2563 ใน
รูปแบบการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ โดยสนับสนุนใหเกษตรกรมีอาชีพเสริมเพ่ือใหมีรายไดในชวงฤดูแลง เชน 
หัตถกรรม การแปรรูปผลผลิตเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชน การอบรมใหความรูการปรับตัวในภาวะแลง และพิจารณาตอยอด
โครงการตามความตองการของชุมชนเดิม เปนตน ซึ่งจะดําเนินการในพ้ืนที่พืชฤดูแลงที่เสี่ยงขาดแคลนน้ํานอกเขตชลประทาน 
20 จังหวัด พ้ืนที่ไมผลนอกเขตชลประทานที่เสี่ยงขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร 30 จังหวัด และพ้ืนที่อื่นๆ 
          นอกจากนี้ จะมีการแจงเตือนเกษตรกรใหทราบสถานการณ การติดตามเย่ียมเยียน และแนะนําขอควรปฏิบัติใหแก
เกษตรกร ไดแก การไมปลูกพืชฤดูแลงเกินแผน การใชน้ําอยางประหยัดและรูคุณคา คําแนะนําการดูแลรักษาสวนไมผล เชน 
การใชวิธีเขตกรรม รวมทั้งประสานการชวยเหลือจากหนวยงานที่จะใหการสนับสนุนแหลงน้ํา 
          4. โครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ป 2563 ดําเนินการชวงเดือน พ.ย. 2562 – พ.ค. 2563 ใน 24 
จังหวัด โดยสงเสริมและขยายผลพ้ืนที่การปลูกพืชหลากหลายและใชน้ํานอยในชวงฤดูแลงทดแทนการทํานาปรัง และเชื่อมโยง
กับระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ สนับสนุนการเชื่อมโยงตลาด จัดทําแปลงเรียนรู พัฒนาความรูเจาหนาที่และ
เกษตรกร 
          5. โครงการสงเสริมการปลูกพืชใชนานอยเพ่ือสรางรายไดแกเกษตรกร (ตามแผนปฏิบัติการฟนฟูเยียวยาเกษตรกร
ผูประสบภัยฝนทิ้งชวงและอุทกภัย ป 2562) ดําเนินการใน 39 จังหวัด เพ่ือสงเสริมการปลูกพืชใชน้ํานอยสรางรายไดแก
เกษตรกรผูประสบภัยและดําเนินการในชวงฤดูแลงป 2562/63 โดยสนับสนุนเปนเงินเพ่ือซื้อเมล็ดพันธุ ซึ่ง ธ.ก.ส. จะโอนเงิน
เขาบัญชีเกษตรกรสําหรับการปลูกพืช ไดแก ขาวโพดเล้ียงสัตว เกษตรกร 100,000 ครัวเรือน พ้ืนที่ 1 ลานไร อัตราไรละ 245 
บาท และถั่วเขียว เกษตรกร 50,000 ครัวเรือน พ้ืนที่ 0.4 ลานไร อัตราไรละ 200 บาท 
          6. โครงการสงเสริมการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวหลังฤดูทํานา ป 2562/63 ดําเนินการชวงเดือน ธ.ค. 2562 – พ.ค. 2563 
ใน 27 จังหวัด โดยสงเสริมความรูการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวหลังฤดูทํานาอยางถูกตองใหกับเกษตรกรในชวงฤดูแลง ป 
2562/63 เชื่อมโยงการตลาดเครือขายผูรับซื้อผลผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวหลังฤดูทํานา ใหเกิดการกระจายการผลิตขาวโพดเล้ียง
สัตวในชวงฤดูแลงเพ่ือนํามาผลิตเปนอาหารสัตวเพ่ิมมากขึ้นทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ 
          7. การถายทอดความรูและการจัดวันสาธิตในพ้ืนที่ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 
ดําเนินการชวงเดือน ม.ค. – ก.ค. 2563 ใน 77 จังหวัด เปนการจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เร่ิมตนฤดูกาลผลิต
ใหมใหกับเกษตรกรในพ้ืนที่แลงทั่วประเทศครอบคลุม 882 ศพก.โดยปรับหลักสูตร ปรับรูปแบบกิจกรรม เพ่ิมองคความรูและ
เนื้อหาจากเดิมใหสอดคลองกับสถานการณภัยแลง เชน การใชน้ําอยางรูคุณคา การดูแลรักษาพืชดวยวิธีเขตกรรม การประกอบ
อาชีพเสริมเพ่ือสรางรายไดในชวงฤดูแลง (แปรรูป, หัตถกรรม) เปนตน 
          8. โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ ดําเนินการชวงเดือน ม.ค. – มี.ค. 2563 ใน 77 จังหวัด โดยบูรณาการหนวยงาน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเขาไปใหบริการแกไขปญหาในพ้ืนที่ ณ จุดที่มีปญหาและจําเปนตองไดรับการแกไข ซึ่งจะจัด
เจาหนาที่ องคความรู เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณเขาไปในพ้ืนที่และประชาสัมพันธนัดหมายเกษตรกรมารับบริการ โดยปรับรูปแบบ
การใหบริการเขาไปแกปญหาเนนหนักการรับมือกับสถานการณแลง และวิธีการปรับตัว รวมทั้งความชวยเหลือตางๆ เชน เทคนิค
การใชน้ําอยางประหยัด ชองทางการขอรับความชวยเหลือเร่ืองแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร การรักษาความชื้นในแปลง การปองกัน
กําจัดศัตรูพืชในชวงฤดูแลง 
          ทั้งนี้ หากเกษตรกรประสบปญหาภัยแลงในพ้ืนที่ สามารถติดตอสอบถามขอมูลหรือแจงขอรับการชวยเหลือไดที่
สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอใกลบาน 











 
 

 

 



 
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา แจงเตือน “แมลงศัตรูทุเรียนที่พบในชวงหนาแลง” ไรแดงและเพลี้ยไฟ “ผอ.สุพิท” แนะเกษตรหมั่นสํารวจ 

พรอมวิธีปองกันกําจัด 

นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ใหขอมูลวาเนื่องจากในชวงนี้ มีสภาพแดดแรง อากาศรอน แหงแลง ลมพัด

แรง มีความชื้นตํ่า ซึ่งเปนสภาพที่เหมาะสมตอการระบาดและเพ่ิมปริมาณของศัตรูพืชทุเรียน ไดแก ไรแดง เพลี้ยไฟ ซึ่งจะระบาดรวดเร็วและทําความเสียหายในชวง

หนาแลง โดยเฉพาะทุเรียนที่อยูในระยะติดดอกและติดผลออน 
ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นสํารวจสวนทุเรียนอยางสม่ําเสมอ โดยภาคใตเปนแหลงปลกูทุเรียนมากอันดับ 2 ของประเทศ รองจากภาคตะวันออก ในป 2562 มีเนื้อที่

ปลูกทุเรียน 503,513 ไร มีเนื้อที่ใหผลจํานวน 387,944 ไร มีผลผลติรวม 482,140 ตัน 
ศัตรูพืชทุเรียน ไดแก ไรแดงเปนศัตรูชนิดหนึ่งที่เปนปญหาของเกษตรกรที่ปลูกทุเรียน การทําลายมีความรุนแรงมาก เนื่องจากไรแดงเปนศัตรูที่มีขนาดเลก็มาก การเพ่ิม

ประชากรเกิดขึ้นอยางรวดเร็วจนเกษตรกรมักไมทันสังเกตเห็น การปองกันกาํจัดจึงไมทันการณ ทําใหเกิดความเสียหายกับทุเรียน 
ลักษณะการทําลาย ตัวออนและตัวเต็มวัยของไรแดง จะดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบ ผล และกิง่ออนของตนทุเรียน 
ทําใหบริเวณที่ถูกทําลายจะเห็นคราบของไรคลายผงหรือฝุนละอองสีขาวเกาะอยู สีของใบจะซีดไมเขียวเปนมันเหมือนปกติ หลังจากนั้นจุดนีจ้ะคอย ๆ ลามขยายออกไป

ทั่ว ในกรณีที่ระบาดมาก ๆ และตอเนื่องเปนเวลานานอาจมีผลใหใบทุเรียนรวง การเจริญเติบโตหยุดชะงัก มีผลกระทบตอการติดดอกและผลของทุเรียน 
วิธีปองกันกําจัด 
1. ปรับสภาพสวนไมใหเอ้ืออํานวยตอการเกิดโรคและแมลง ไดแก การกําจัดวัชพืชในสวนทุเรียน ซึ่งอาจเปนแหลงหลบซอนของไรแดง 
2. อนุรักษศัตรูธรรมชาติไวควบคุมไรแดงตามธรรมชาติ เชน ไรตัวห้ํา แมลงวันขายาว แมลงชางปกใส ดวงเตา ดวงคลายมด เพลี้ยไฟตัวห้ํา แมงมุม 
3. หมั่นสํารวจสถานการณศัตรูพืชอยางสม่ําเสมอ สัปดาหละ 1 คร้ัง ๆ ละ 10 จุด ตลอดฤดกูาล 
4. ใชระบบน้ําเหว่ียงหรือเคร่ืองพนน้ํา 1-2 ชั่วโมงตอวัน ใหใบทุเรียนเปยกโชกทั่วทรงพุมเพ่ือลดปริมาณไรแดงในชวงฤดูแลงใหอยูในระดับตํ่า วิธีการนี้ยังชวยเพ่ิม

ความชื้นใหศัตรูธรรมชาติสามารถดํารงชีวิตอยูและเพ่ิมปริมาณสูงขึ้นในชวงแลง ซึ่งจะชวยควบคุมประชากรของไรแดงไดอีกทางหนึ่งดวย 
5. ใชสารเคมีเมื่อพบไรแดงในปริมาณมากเฉลี่ย 10 ตัวตอใบ โดยสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการใชควบคุมปริมาณไรแดงในสวนทุเรียน ไดแก โพรพารไกต 30% 
WP อัตรา 30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรืออามีทราช 20% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ําลิตร หรือเฮกซีไทอะซอกซ 2% EC อัตรา 40 มิลลลิิตรตอน้ํา 20 
ลิตร พนทั้งตน โดยเฉพาะบริเวณยอดเมื่อพบไรแดงระบาดพนซ้ําตามความจําเปนและงดพนกอนเก็บเกี่ยว 14 วัน ไมควรใชสารเคมีชนิดเดียวติดตอกันเปนเวลานาน 

ควรมีการสลับเพ่ือปองกันไรแดงดื้อยา 
เพลี้ยไฟ เปนแมลงที่มีขนาดเล็กมาก ลาํตัวยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ตัวออนมีสีเหลือง ตัวเต็มวัยมีสีน้ําตาลปนเหลือง เคลื่อนไหวรวดเร็ว มีวงจรชีวิตสั้น แพรพันธุได

รวดเร็ว มีนิสัยชอบอยูในที่ซอนเรน เชน ภายในยอดออน ชอดอก และผลออนของพืช ตัวเมียจะวางไขภายใตผิวเนื้อเย่ือของพืช ทําใหรอดพนจากฤทธิ์ของสารเคมี 
ดังนั้น จึงสงัเกตเพลี้ยไฟที่เขาทําลายพืชในระยะเร่ิมแรกไดยากดวยตาเปลา การปองกันกําจัดเพลี้ยไฟใหไดผลดี จงึเปนเร่ืองยากสําหรับเกษตรกร 
ลักษณะการทําลาย ตัวออนและตัวเต็มวัยทําลายทุเรียนในระยะใบออน เพลี้ยไฟจะดูดกินน้ําเลี้ยง ซึง่จะเห็นอยูตามเสนกลางใบ เสนกลางใบจะเปนสีน้ําตาล ทําใหใบหงกิ 

ถารุนแรงอาจทําใหใบออนรวงได ในระยะดอกออนและดอกบานจะพบเพลี้ยไฟตามดอก ถาดอกบานจะอาศัยอยูตามเกสร กลีบดอก ทําใหการผสมเกสรไมสมบูรณ และ

ดอกรวง ระยะหางแยไหม – ผลออน จะพบตามซอกหนามทุเรียน ทําใหหนามทุเรียนติดกัน เมื่อลูกโตจะเปนทเุรียนหนามจีบหรือหนามติด สงผลใหราคาตกตํ่า 
วิธีปองกันกําจัด 
1. หากพบเพลี้ยไฟระบาดเล็กนอย ใหตัดสวนที่ถูกทําลายทิ้ง 
2. หากพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรง ใหใชสารสารเคมีกําจัดแมลงที่มีประสิทธภิาพในการปองกันกําจัดเพลี้ยไฟ ไดแก อิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 10 มิลลิลิตร

ตอน้ํา 20 ลิตร หรือฟโพรนิลนิล 5% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือคารโบซัลแฟน 20% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร และไมควร

ใชสารเคมีชนิดใดชนิดหนึง่ซ้ําติดตอกันหลายคร้ัง เพราะทําใหเพลี้ยไฟสรางความตานทานได 
นายสุพิท ขอเนนยํ้าวา “หากพบการทําลายของศัตรูพืชทุเรียนใหรีบแจงเจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอ หรือสํานักงานเกษตรจังหวัดใกลบานทันที เพ่ือหาแนวทาง

ปองกันกําจัดกอนเกดิการระบาดรุนแรง” 
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"ไมตองกลัวแลง" ชาวบานอุเป จังหวัดยะลา รวมตัวสรางฝายใชหนาแลง 

          สถานการณภัยแลงในปนี้ ยังคงมีความนาเปนหวงกวาปที่ผานมา เนื่องจากปริมาณฝนและน้ําที่กักเก็บไวในแหลงตาง ๆ มีนอย ซึ่ง

เร่ืองนี้ทางรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของก็ไดเตรียมการรับมือเพ่ือแกปญหาอยางเต็มที่ โดยที่หมูบานอุเป หมูที่ 9 ตําบลกรงปนัง อําเภอ

กรงปนัง จังหวัดยะลา ชาวบานกวา 20 คน ไดรวมตัวกันสรางฝายกั้นน้ําเพ่ือการเกษตรขนาดความกวาง 5 เมตร ประตูกวาง 1 เมตร โดยจะ

ใชเวลาประมาณ 5 วันถึงจะแลวเสร็จ 

          นายรอมือลี เจะโซะ ชาวบานบานอุเป ตําบลกรงปนัง อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา เปดเผยวา พ้ืนที่แหงนี้เกษตรกรสวนใหญจะทํา

การปลูกทุเรียนคุณภาพสงออก ซึ่งการผลิตทุเรียนคุณภาพจําเปนตองใชน้ําเยอะ โดยปที่ผานมาแถวนี้จะมีความแหงแลงมาก เมื่อกอนการใชน้ํา

ของเกษตรกรที่นี ่จะตางคนตางใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ ซึ่งทําใหน้ําไมเพียงพอ จึงไดระดมความคิดเห็นกันวาจะทําอยางไรใหมีน้ําเพียงพอ

ตอสําหรับการเกษตร ทางชาวบานจึงไดของบสนับสนุนจากสถาบันปดทองหลังพระ ก็ไดมาชวยในการทําฝาย แลวทุกคนก็รวมมือชวยกัน

ทํา ซึ่งจะมีเกษตรกรที่ไดประโยชนจากฝายตัวนี้ จํานวน 18 ครัวเรือน และคาดการณวาปนี้หากทําฝายกั้นน้ําขึ้นมาสําเร็จ จะมีประโยชนตอ

ชาวบานมาก เพราะจะทําใหมีน้ําใชอยูตลอด 

          ในขณะที่นางวีระ สมศิริ เกษตรกรอําเภอกรงปนัง กลาววา ในอําเภอกรงปนัง ยังไมเคยพบปญหาภัยแลงอยางรุนแรงมา

กอน โดยเฉพาะตําบลกรงปนัง พ้ืนที่การเกษตรสวนใหญมีแมน้ําปตตานีไหลผานตลอดทั้งป รวมถึงตําบลสะเอะ และตําบลปุ

โรง บางสวน ภาวะภัยแลงเกิดขึ้นบางพ้ืนที่ซึ่งมีสถานภาพดินทรายโดยเกิดเพียงชวงสั้น ๆ ในเดือนเมษายนเทานั้น แตจากการคาดการณ

สถานการณภัยแลงของรัฐบาลในป 2563 คาดวาจะรุนแรง จึงไมสามารถวางใจได 

          ทางสํานักงานเกษตรกรอําเภอกรงปนัง ไดมีการประชาสัมพันธเกษตรกรใหเตรียมรับมือกับปญหาภัยแลงต้ังแตเดือนมกราคมที่ผาน

มา โดยเฉพาะสวนผลไมชวงนี้เปนระยะที่ผลไมออกดอก หากขาดขาดแคลนน้ําอาจจะทําใหเกิดความเสียหายรุนแรง หรือถึงตาย จึงแนะนําทํา

ใหเตรียมติดต้ังระบบน้ํา หรือเลือกวิธีใชน้ําอยางประหยัด เชน ระบบน้ําหยด ในพ้ืนที่ที่ไมมีแหลงน้ําแนะนําเกษตรกรใชน้ําหยดแบบ

งาย ๆ หรือใหปุยอินทรียเพ่ือลดการคายน้ําชวยบรรเทาปญหาขาดแคลนน้ําที่อาจจะเกิดขึ้นได 
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ไมกลัวแลง ชาวบานอุเป จ.ยะลา รวมตัวสรางฝายใชหนาแลง 
 สถานการณภัยแลงในปนี้ยังคงมีความนาเปนหวงกวาปที่ผานมา เนื่องจากปริมาณฝนและน้ําที่กักเก็บไวในแหลง

ตางๆ มีนอย ซ่ึงเรื่องนี้ทางรัฐบาลหรือหนวยงานที่เก่ียวของก็ไดเตรยีมการรับมือเพ่ือแกปญหาอยางเต็มที่ โดยทีห่มูบานอุเป 

ม.9 ต.กรงปนงั อ.กรงปนัง จ.ยะลา ชาวบานกวา 20 คน ไดรวมตัวกันสรางฝายก้ันน้ําเพ่ือการเกษตรขนาดความกวาง 5 
เมตร ประตูกวาง 1 เมตร โดยจะใชเวลาประมาณ 5 วันถึงจะแลวเสร็จ 

 นายรอมือลี เจะโซะ ชาวบานบานอุเป ต.กรงปนัง อ.กรงปนัง จ.ยะลา เปดเผยวา พ้ืนที่แหงนี้เกษตรกรสวนใหญจะ

ทําการปลูกทุเรียนคุณภาพสงออก ซ่ึงการผลิตทุเรียนคุณภาพจําเปนตองใชน้ําเยอะ โดยปที่ผานมาแถวนี้จะมีความแหงแลง

มาก เม่ือกอนการใชน้ําของเกษตรกรที่นี่ จะตางคนตางใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ ซ่ึงทําใหน้ําไมเพียงพอ จึงไดระดมความ

คิดเห็นกันวาจะทําอยางไรใหมีน้าํเพียงพอตอสําหรับการเกษตร ทางชาวบานจึงไดของบสนบัสนุนจากสถาบันปดทองหลัง

พระ ก็ไดมาชวยในการทําฝาย แลวทุกคนก็รวมมือชวยกันทํา ซ่ึงจะมีเกษตรกรที่ไดประโยชนจากฝายตัวนี้จํานวน 18 
ครัวเรือน และคาดการณวาปนี้หากทําฝายก้ันน้ําขึ้นมาสําเรจ็ จะมีประโยชนตอชาวบานมาก เพราะจะทําใหมีน้ําใชอยูตลอด 
ในขณะที่นางวีระ สมศิริ เกษตรกรอําเภอกรงปนัง กลาววา ในอําเภอกรงปนังยังไมเคยพบปญหาภัยแลงอยางรุนแรงมากอน 

โดยเฉพาะตําบลกรงปนัง พ้ืนที่การเกษตรสวนใหญมีแมน้ําปตตานีไหลผานตลอดทั้งป รวมถึงตําบลสะเอะ และตําบลปุโรง

บางสวน ภาวะภัยแลงเกิดขึ้นบางพ้ืนที่ซ่ึงมีสถานภาพดินทรายโดยเกิดเพียงชวงส้ันๆ ในเดือนเมษายนเทานัน้ แตจากการ

คาดการณสถานการณภัยแลงของรัฐบาลในป 2563 คาดวาจะรุนแรง จึงไมสามารถวางใจได ซ่ึงทางสํานักงานเกษตรกร

อําเภอกรงปนัง ไดมีการประชาสัมพันธเกษตรกรใหเตรียมรบัมือกับปญหาภัยแลงตั้งแตเดือนมกราคมที่ผานมา โดยเฉพาะ

สวนผลไมชวงนี้เปนระยะทีผ่ลไมออกดอก หากขาดขาดแคลนน้ําอาจจะทําใหเกิดความเสียหายรนุแรง หรือถึงตาย จึง

แนะนําทําใหเตรียมติดตัง้ระบบน้าํ หรือเลือกวิธีใชน้ําอยางประหยัด เชน ระบบน้ําหยด ในพ้ืนที่ที่ไมมีแหลงน้ําแนะนํา

เกษตรกรใชน้ําหยดแบบงาย ๆ หรือใหปุยอินทรียเพ่ือลดการคายน้าํชวยบรรเทาปญหาขาดแคลนน้ําที่อาจจะเกิดขึ้นได 
ภาพ/ขาว 
อับดุลหาด ี เจะยอ  จ.ยะลา ###ดาวใตนิวสออนไลน 098-9515199 
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กลุมเยาวชนบานอุเป กรงปนัง จ.ยะลา รวมกลุมปลูกผักใชน้ํานอยสูวิกฤตแลง 
            กลุมเยาวชนบานอุเป ต.กรงปนัง อ.กรงปนัง จ.ยะลา ไดรวมกลุมปลูกผักปลอดสารและใชน้ํานอยในที่สาธารณประโยชน เพ่ือเก็บผลผลิตไปบริโภคใน

ครัวเรือนและขายตามตลาด เพ่ือเปนรายไดเสริมชวงหนาแลง โดยการสูบน้ําจากคลองแมน้ําปตตานีที่ไหลผานหมูบานนําเคร่ืองสูบน้ําสูบขึ้นมาหลอเลี้ยง  
            นายซารูดิง เจะแม กลุมเยาวชนในพ้ืนที่ เปดเผยวา เปนการรวมตัวของเยาวชนเพ่ือตองการสรางศักยภาพกลุมของเยาวชนในหมูบาน เรามีแนวคิดที่จะ

รวมตัวกัน หากิจกรรมทํา จึงตกลงกันวาจะทําการเกษตรการปลูกพืชผักเพ่ือใชบริโภคในครอบครัว สวนที่เหลือกจ็ะจําหนาย และใชระบบน้ําหยดเพ่ือเปนการ

ประหยัดน้ํา และพืชผักกจ็ะไดรับน้ําในปริมาณที่ไมมากเกินไปและสม่ําเสมอ จะเปนการประหยัดตนทุนและชวยควบคุมความชื้นเพ่ือไมใหเกิดโรคกับพืชผักที่

ปลูก โดยเร่ิมจัดการพ้ืนที่ปลูกใหมประมาณปลายปที่แลว มีการรวมตัวกันเพ่ือมาทําความสะอาดพ้ืนที่ มีการไถหนาดินเพ่ือกําจัดวัชพืชก็เปนรุนแรกที่ทําการทดลอง 
            "ปจจุบันปลูกแตงกวาประมาณ 10-11 รอง มะระ 4 รอง และในอนาคตจะมีการปลูกพริกหยวก การปลูกพืชระบบใชน้ํานอยนี้ สวนหนึ่งไดรับ

ความรูจากสํานักงานเกษตรอําเภอกรงปนัง และอีกสวนหนึ่งคือนองๆ สมาชิกในกลุมกจ็ะเรียนรูใน YouTube และศึกษาหาขอมูลจากอินเทอรเน็ต โดยขณะนี้

สมาชิกที่เปนเยาวชนสนใจมาสมัครเปนสมาชิกประมาณ 10 กวาคน เราเปดกวางไมมีการจํากัดสมาชิก หมูบานไหนสนใจทีจ่ะรวมกิจกรรมก็เขามาไดเลย" 
            นายซารูดิง เจะแม ยังกลาวดวยวา การปลูกพืชในระบบนีเ้ปนการประหยัดน้ําในการเกษตรและกถ็ือเปนการทดลองดวยวา พ้ืนที่ตรงไหนมีน้ําจํากัดเราก็

สามารถนําระบบปลูกพืชชนิดนี้ไปทําได ตองคํานึงถึงการใชน้ําที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนมากที่สุดใน

การเกษตร หาพืชอะไรที่ใชน้ํานอยสามารถใหผลผลิตไดในเทาเดิม 
            ดานนางวีระ สมศิริ เกษตรอําเภอกรงปนัง ระบวุา ในสวนของการสงเสริมการเกษตรที่จะสนับสนุนใหเกษตรกรใชน้ําในฤดูแลงนั้น ก็ไดเนนยํ้าใหมีการ

ใชน้ําอยางประหยัดอาจจะเปนระบบน้ําหยดหรือเปนสปริงเกอรขนาดเล็ก ซึ่งในกลุมยุวเกษตรกรหมู 9 บานอุเปนี้ เขาก็ใชระบบน้ําหยด ซึ่งลอกับสถานการณ

ปจจุบันคือ การแกปญหาภัยแลง อีกอยางหนึ่งก็คือ เปนกลุมแรกๆ ที่มีการใชระบบน้ําแบบใหม โดยในพ้ืนที่แหงนี้สวนใหญจะใชแบบสูบน้ําจากแมน้ําขึ้นมาแลวก็

ใชสายยางรด แตนี้เปนการปลูกผักตนเล็กๆ แลวก็ปลูกเปนแถวยาว การใชระบบน้ําหยดก็มีสวนดีคือประหยัดน้ําดวย แลวก็ตนทุนก็ประหยัดดวย แตผลผลิตก็ได

มากกวาดวยซ้ําไป สําคัญที่สุดก็คือการประหยัดทรัพยากรธรรมชาตินาจะชวยใหคนที่อยูใตน้ําสามารถใชน้ําไดอยางเพียงพอ แลวก็ไมขาดแคลน ถาเกิดวาคนอยู

เหนือน้ําใหใชน้ําเยอะไปคนใตน้ําก็จะลําบาก อันนี้ก็ถือวาเปนการเสียสละเพ่ือสวนรวมอีกทางหนึ่งดวย 
#กลุมเยาวชนบานอุเป กรงปนัง #ยะลา #ปลูกผักใชน้ํานอยสูวิกฤตแลง #สํานักขาวกรมปรชาสัมพันธ #NNT #ILOVETHAILAND 
ขอมูลขาวและท่ีมา 
ผูสื่อขาว : อัมรัน แมหะ 
ผูเรียบเรียง : วรัญญา นันตาแกว 
แหลงที่มา : สวท.ยะลา 



 

 

 



 

 

 
การจัดงานในวันนี้ จดัโดยความรวมมือของสํานักงานเกษตรจังหวัดปราจนีบุรีและสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองปราจีนบุรี 

โดยมีหนวยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมใหบริการดงักลาว ซ่ึงไดรวมมือกันถายทอดความรู และ

บริการตางๆ เชน การใชกับดักแมลงวันผลไม การใชสารชีวภัณฑ การรณรงคหยุดการเผาในพ้ืนที่การเกษตร เปนตน 

รวมทั้งการจําหนายสินคาเกษตรตางๆ โดยเกษตรกร และไดแบงสถานีการเรียนรูออกเปน 5 สถานี ไดแก สถานีที่ 1 การ

ตัดแตงผลและการเตรียมการเก็บเก่ียวผลผลิตทุเรียน สถานีที่ 2 การจัดการดินและปุย สถานีที่ 3 การพัฒนาคุณภาพตาม

ระบบ GAP สถานีที่ 4 การปองกันกําจัดศตัรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และสถานีที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ไดมีกิจกรรม

สาธิตใหเห็นของจริงโดยการจัดกิจกรรมผสมเกสรดอกทเุรียน พรอมเปดจองตนทเุรียน ติดตามผลทางแอปพลิเคชันตลอด

จนถึงการเก็บเก่ียว ซ่ึงไดรับความสนใจเปนอยางมาก และเกษตรกรพรอมจะนําความรูและบริการทีไ่ดรับไปประยุกตใชใน

อาชีพของตนตอไป 





 



 



 

คอกาแฟ ไมควรพลาด กับการไดชิมกาแฟชั้นดีจากฝมือโรบัสตาชั้นนํา ในงาน Amazing 
Robusta@Chumphon 
 
จังหวัดชุมพร เปนประตูสูภาคใต ที่ปลูกกาแฟโรบัสตามากที่สุดในประเทศไทย ประมาณ 178,283 ไร 

ผลผลิตรวมเกือบ 25 ตัน/ป ใครไปชุมพรแลวไมไดชิมกาแฟ ถือวายังไปไมถึง 
 
ดังน้ันทาง ททท.ชุมพร รวมกับเทศบาลเมืองชุมพร จัดงาน Amazing Robusta 
@Chumphon 14-16 กุมภาพันธน้ี ที่สวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ จะมีการรวบรวมราน

กาแฟชั้นนํา 20 ราน มาใหคอกาแฟไดชิมกัน   
 
ใครที่อยากเร่ิมธุรกิจรานกาแฟ จะมีการใหคําแนะนําแหลงวัตถุดิบ เคร่ืองชง วิธีการชง โดยบาริสตาที่ชนะ

การประกวดในภาคเหนือและภาคใต  
 
ที่สําคัญจะมีการแขงขันการนําเสนอสูตรกาแฟใหม ๆ ดัดแปลงใหมีความแปลก โดยใชกาแฟเปนวัตถุดิบ

หลัก ที่สําคัญจะมีการประชันกันระหวางสิงหเหนือ เสื้อใต คือบาริสตาภาคเหนือ ใชกาแฟอาราบิกา เปนตัว

ชูโรง ประชันกับบาริสตา ชุมพร ที่ใชกาแฟโรบัสตา มีเวลาก็แวะไปได 



 
https://www.focusnews.biz/17183519/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0

%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99-

%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0

%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8

%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3

%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0

%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84-40- 

https://www.focusnews.biz/17183519/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84-40-
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