
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2563  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

งานเทคโนโลยีการผสม
เกสร เพ่ิมผลผลิตลำไย

ด้วยผึ้ง 

1. เกษตรฯ ต้อนรับวันแห่งความรัก จับคู่น้องลำใยกับนายผึ้ง เทคโนโลยี
ผสมเกสรเพ่ิมผลผลิต  

ALL NEW EXPRESS 

2. วาเลนไทน์นี้ เกษตรฯ จับคู่จิ้น น้องลำไย กับ นายผึ้ง ในงานเทคโนโลยี
การผสมเกสร เพิ่มผลผลิตลำไยด้วยผึ้ง ณ จ.เชียงใหม่ 

THAILANDPLUS 

3. เปิดคู่จิ้น น้องลำไย นายผึ้ง รับวาเลนไทน์เพ่ิมผลผลิตลำไย  สยามรัฐ,Line Today 

4. ดันเทคโนโลยี ใช้ผึ้งชว่ยผสมเกสร เพ่ิมผลผลิตลำไย ฐานเศรษฐกิจ 

5. เทคโนโลยีการผสมเกสรเพ่ิมผลผลิตลำไยด้วยผึ้ง NBT11 

ภัยแล้ง 6. เกษตรฯ คลายทุกข์เกษตรกรช่วงวิกฤตภัยแล้ง ปูพรม 8 มาตรการ
รับมือทั่วประเทศ 

เกษตรก้าวไกล 

7. ทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พูดถึงการแก้ไขภัยแล้ง 
"นาปรังปกติ 13 ล้านไร่ ขอความร่วมมือ ลดเหลือ 4.7 ล้านไร่" 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

8. งัดมาตรการรับมือหน้าแล้งแนะนำดูแลรักษาพืชให้ถูกวิธี ข่าวสารบ้านเมือง 

9. กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีดูแลรักษาต้นไม้ผลให้ผ่านพ้นช่วงฤดูแล้ง THAILAND PLUS 
เกษตรสาระดีดอทคอม 

ThaiPR.net 
สับปะรดสี 10. กรมส่งเสริมการเกษตร มอบสับปะรดสีพันธุ์ดี ที่จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักข่าว 

กรมประชาสัมพันธ์ 
11. กรมส่งเสริมการเกษตร แจกสับปะรดสีพันธุ์ดี ไม้ดอกไม้ประดับใช้น้ำ
น้อย สร้างรายได้สู้ภัยแล้ง 

เกษตรสาระดีดอทคอม 

มะม่วง 12. แปลงใหญ่มะม่วง  คมชัด AEC TV 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ไม้ดอก 13. วาเลนไทน์ปีนี้ไม้ไทยคือคำตอบ ไทยรัฐ 
หยุดเผา 14. เกษตรกรจังหวัดภูเก็ตเตรียมรับมือภัยแล้ง NBT2HD 

15. รอง ผวจ.นนทบุรีเปิดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่เกษตร  สำนักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ 

Field Day 24. อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาล
ผลิตใหม่ (Field Day) 2563 ในพื้นที่ จังหวัดลำพูน 

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 
เชียงใหม่ 

15. เลย-เกษตรจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 
(Field Day) ปี 2563 

ข่าวข้าราขการ 



16. เกษครฯ พิษณุโลก จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตันฤดูกาล
ผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 อำเภอวัดโบสถ์  

คมชัด AEC TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วาเลนไทน์นี้ เกษตรฯ จับคู่จิ้น น้องลำไย กับ นายผึ้ง ในงานเทคโนโลยีการผสมเกสร เพิ่มผลผลติลำไยด้วยผึ้ง ณ จ.เชียงใหม่ 

(14 กุมภาพันธ์ 2563) กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานเทคโนโลยกีารผสมเกสร เพิม่ผลผลิตลำไยด้วยผึ้ง ณ แปลงใหญล่ำไย 
ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม ่

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กลา่วภายหลังเปิดงานฯ ว่า กรมส่งเสรมิการเกษตร มีแนวทางที่
ต้องการเพิ่มปรมิาณและคุณภาพผลผลติของสินค้าเกษตร ตามนโยบายสำคญัของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะลำไย ท่ีช่วง มกราคม เป็นช่วงที่ลำไยออกดอก และต้องทำการผสมเกสร ซึ่งกรมฯ ได้
สนับสนุนให้เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีช่วยในการผสมเกสร เนื่องจากลำไย เป็นพืชผสมข้ามการนำผึ้งเข้าช่วยผสมเกสร จะช่วยทำ
ให้เปอร์เซ็นต์การตดิผลของลำไยมมีากขึ้น ไม่ว่าต้นลำไยจะอายุเท่าใดก็ตาม และจะมีปรมิาณมากกว่าต้นที่ไม่มผีึ้งและแมลง
ผสมเกสรอื่นๆ โดยปกติ จะสามารถเพิ่มปริมาณผลผลติ เพิ่มขึ้น กว่า 78.78% นอกจากน้ี การใช้ผึ้ง จะลดการใช้สารเคมี 
ชาวสวนต้องใช้สารชีวภาพต่างๆ เข้ามาช่วยในการป้องกันและกำจดัศัตรูพืช เพราะจะส่งผลกระทบต่อผึ้งได้ 

นายเข้มแข็ง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีแนวปฏิบตัขิองเกษตรกรผู้ปลูกลำไย และ ผูเ้ลี้ยงผึ้ง ดังนี้ สำหรับ
แนวทางการปฏิบัติของเกษตรกรผูป้ลูกลำไย ควรปฏิบัตดิังนี ้

1. ทำสวนลำไยแบบเกษตรอินทรยี์ เน้นการจัดการและการใช้สารชีวินทรีย์ ในการป้องกันกำจัดศัตรูลำไย 



2. ควรใช้วิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) รวมถึงการใช้สารที่มีพิษน้อยต่อผึ้ง 

3. มีการสำรวจตรวจดูชนิดและปริมาณแมลงศตัรลูำไย อยู่เป็นประจำ 

4. เลือกใช้สารเคมีตามคำแนะนำและหลีกเลีย่งการพ่นสารเคมี ช่วงดอกลำไยบาน 

5. ทำข้อตกลงกับเจ้าของผึ้ง และแจ้งเจ้าของผึ้งหากจำเป็นต้องใช้สารเคมเีพื่อให้เจ้าของผึ้งย้ายผึ้งก่อน 

และแนวทางการปฏิบัติของเกษตรกรผูเ้ลี้ยงผึ้ง ควรปฏิบตัิดังนี้ 1. ทำข้อตกลงให้ชัดเจน และปฏิบัตติามอย่างเคร่งครัด รวมถึง
แจ้งกำหนดการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช รวมถึงพื้นที่แนวรัศมีการออกหาอาหารของผึ้งอย่างสม่ำเสมอ 

2. ไม่วางรังผึ้งที่หนาแน่นจนเกินไป และเข้าตรวจเช็คพื้นที่อย่างสมำ่เสมอ 

สำหรับสถานการณล์ำไย ในปีน้ี จากสภาพอากาศท่ีแปรปรวน ร้อนสลับหนาวและกระทบแล้งยาวนาน ส่งผลกับการออกดอก
และตดิผลครั้งแรกให้ช้าลงจากปกติ อย่างน้อย 1 เดือน ทำให้ช่วงเวลาเก็บเกีย่ว ช้าจากเดิมอีกประมาน 1 เดือน เช่นเดียวกัน 

ปัจจุบัน ปี 2563 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ มีเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น เป็น 857,036 ไร่ มีแนวโน้มผลผลติเฉลี่ยต่อไร่ 817 กก./ไร่ 
เป็นผลมาจากการที่ภาครัฐให้ความช่วยเหลือ ทั้งการกระจายผลผลติ การส่งเสรมิการแปรรูป การส่งเสริมการตลาด รวมถึง
ความต้องการบรโิภคลำไย จากต่างประเทศมีมากข้ึน ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกรวมถึงดูแลรักษาต้นลำไยมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วาเลนไทน์นี้ เกษตรฯ จับคู่จิ้น น้องลำไย กับ นายผ้ึง ในงานเทคโนโลยีการผสมเกสร 
เพิ่มผลผลติลำไยด้วยผ้ึง ณ จ.เชียงใหม ่

 

วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร จดังานเทคโนโลยีการผสมเกสร เพิ่มผลผลติลำไยด้วยผึ้ง ณ แปลงใหญ่
ลำไย ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สาธิตเทคโนโลยีการผสมเกสร เพิ่มผลผลติลำไยด้วยผึ้ง และการเก็บผลผลิตนำ้ผึ้ง 
ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงผึ้งในสวนลำไย 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กลา่วภายหลังเปิดงานฯ ว่า กรมส่งเสรมิการเกษตร มีแนวทางที่
ต้องการเพิ่มปรมิาณและคุณภาพผลผลติของสินค้าเกษตร ตามนโยบายสำคญัของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะลำไย ท่ีช่วง มกราคม เป็นช่วงที่ลำไยออกดอก และต้องทำการผสมเกสร ซึ่งกรมฯ ได้
สนับสนุนให้เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีช่วยในการผสมเกสร เนื่องจากลำไย เป็นพืชผสมข้ามการนำผึ้งเข้าช่วยผสมเกสร จะช่วยทำ
ให้เปอร์เซ็นต์การตดิผลของลำไยมมีากขึ้น ไม่ว่าต้นลำไยจะอายุเท่าใดก็ตาม และจะมีปรมิาณมากกว่าต้นที่ไม่มผีึ้งและแมลง
ผสมเกสรอื่นๆ 

โดยปกติ จะสามารถเพิม่ปรมิาณผลผลิต เพิ่มขึ้น กว่า 78.78% นอกจากน้ี การใช้ผึ้ง จะลดการใช้สารเคมี ชาวสวนต้องใช้
สารชีวภาพตา่งๆ เข้ามาช่วยในการป้องกันและกำจดัศัตรูพืช เพราะจะส่งผลกระทบต่อผึ้งได ้

นายเข้มแข็ง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีแนวปฏิบตัขิองเกษตรกรผู้ปลูกลำไย และ ผูเ้ลี้ยงผึ้ง ดังนี้ สำหรับ
แนวทางการปฏิบัติของเกษตรกรผูป้ลูกลำไย ควรปฏิบัตดิังนี้ 

1. ทำสวนลำไยแบบเกษตรอินทรยี์ เน้นการจัดการและการใช้สารชีวินทรีย์ ในการป้องกันกำจัดศัตรูลำไย 

2. ควรใช้วิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) รวมถึงการใช้สารที่มีพิษน้อยต่อผึ้ง 

3. มีการสำรวจตรวจดูชนิดและปริมาณแมลงศตัรลูำไย อยู่เป็นประจำ 

4. เลือกใช้สารเคมีตามคำแนะนำและหลีกเลีย่งการพ่นสารเคมี ช่วงดอกลำไยบาน 



5. ทำข้อตกลงกับเจ้าของผึ้ง และแจ้งเจ้าของผึ้งหากจำเป็นต้องใช้สารเคมเีพื่อให้เจ้าของผึ้งย้ายผึ้งก่อน 

และแนวทางการปฏิบัติของเกษตรกรผูเ้ลี้ยงผึ้ง ควรปฏิบตัิดังนี้ 1. ทำข้อตกลงให้ชัดเจน และปฏิบัตติามอย่างเคร่งครัด รวมถึง
แจ้งกำหนดการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช รวมถึงพื้นที่แนวรัศมีการออกหาอาหารของผึ้งอย่างสม่ำเสมอ 

2. ไม่วางรังผึ้งที่หนาแน่นจนเกินไป และเข้าตรวจเช็คพื้นที่อย่างสมำ่เสมอ 

สำหรับสถานการณล์ำไย ในปีน้ี จากสภาพอากาศท่ีแปรปรวน ร้อนสลับหนาวและกระทบแล้งยาวนาน ส่งผลกับการออกดอก
และตดิผลครั้งแรกให้ช้าลงจากปกติ อย่างน้อย 1 เดือน ทำให้ช่วงเวลาเก็บเกีย่ว ช้าจากเดิมอีกประมาน 1 เดือน เช่นเดียวกัน 

ปัจจุบัน ปี 2563 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ มีเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น เป็น 857,036 ไร่ มีแนวโน้มผลผลติเฉลี่ยต่อไร่ 817 กก./ไร่ 
เป็นผลมาจากการที่ภาครัฐให้ความช่วยเหลือ ทั้งการกระจายผลผลติ การส่งเสริมการแปรรูป การส่งเสริมการตลาด รวมถึง
ความต้องการบรโิภคลำไย จากต่างประเทศมีมากข้ึน ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกรวมถึงดูแลรักษาต้นลำไยมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมส่งเสรมิการเกษตร จัดงานเทคโนโลยีการผสมเกสร เพิ่มผลผลติลำไยด้วยผึ้ง สาธิตเทคโนโลยีการผสมเกสร เพิ่มผลผลติ
ลำไยด้วยผึ้ง และการเก็บผลผลิตน้ำผึ้ง ส่งเสริมเกษตรกรเลีย้งผึ้งในสวนลำไย 

 

เมื่อวันท่ี 14 ก.พ. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานเทคโนโลยี
การผสมเกสร เพิม่ผลผลิตลำไยด้วยผึ้ง ณ แปลงใหญล่ำไย ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ว่า กรมสง่เสริมการเกษตร มี
แนวทางที่ต้องการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตของสินค้าเกษตร ตามนโยบายสำคัญของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะลำไย ท่ีช่วง มกราคม เป็นช่วงที่ลำไยออกดอก และต้องทำการผสม
เกสร ซึ่งกรมฯ ได้สนับสนุนให้เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีช่วยในการผสมเกสร เนื่องจากลำไย เป็นพืชผสมข้ามการนำผึ้งเข้าช่วย
ผสมเกสร จะช่วยทำให้เปอรเ์ซ็นตก์ารติดผลของลำไยมีมากข้ึน ไม่ว่าต้นลำไยจะอายุเท่าใดก็ตาม และจะมีปรมิาณมากกว่าต้น
ที่ไม่มผีึ้งและแมลงผสมเกสรอื่นๆ โดยปกติ จะสามารถเพิม่ปรมิาณผลผลิต เพิ่มขึ้น กว่า 78.78% นอกจากน้ี การใช้ผึ้ง จะลด
การใช้สารเคมี ชาวสวนต้องใช้สารชีวภาพต่างๆ เข้ามาช่วยในการป้องกันและกำจัดศตัรูพืช เพราะจะสง่ผลกระทบต่อผึ้งได้ 

กรมส่งเสรมิการเกษตร มีแนวปฏบิัติของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย และ ผู้เลีย้งผึ้ง ดังนี้ สำหรับแนวทางการปฏิบัตขิองเกษตรกรผู้
ปลูกลำไย ควรปฏิบัตดิังนี้ 

1.ทำสวนลำไยแบบเกษตรอินทรีย ์เน้นการจัดการและการใช้สารชีวินทรีย์ ในการป้องกันกำจัดศัตรูลำไย 

2.ควรใช้วิธีการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) รวมถึงการใช้สารที่มีพิษน้อยต่อผึ้ง 

3.มีการสำรวจตรวจดูชนิดและปรมิาณแมลงศัตรูลำไย อยู่เป็นประจำ 



4.เลือกใช้สารเคมีตามคำแนะนำและหลีกเลีย่งการพ่นสารเคมี ช่วงดอกลำไยบาน 

5.ทำข้อตกลงกับเจ้าของผึ้ง และแจ้งเจ้าของผึ้งหากจำเป็นต้องใช้สารเคมเีพื่อให้เจ้าของผึ้งย้ายผึ้งก่อน 

และแนวทางการปฏิบัติของเกษตรกรผูเ้ลี้ยงผึ้ง ควรปฏิบตัิดังนี ้

1.ทำข้อตกลงให้ชัดเจน และปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั รวมถึงแจ้งกำหนดการฉดีพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช รวมถึงพื้นที่
แนวรัศมีการออกหาอาหารของผึ้งอย่างสม่ำเสมอ 

2.ไม่วางรังผึ้งที่หนาแน่นจนเกินไป และเข้าตรวจเช็คพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ 

สำหรับสถานการณล์ำไย ในปีน้ี จากสภาพอากาศท่ีแปรปรวน ร้อนสลับหนาวและกระทบแล้งยาวนาน ส่งผลกับการออกดอก
และตดิผลครั้งแรกให้ช้าลงจากปกติ อย่างน้อย 1 เดือน ทำให้ช่วงเวลาเก็บเกีย่ว ช้าจากเดิมอีกประมาน 1 เดือน เช่นเดียวกัน 

ปัจจุบัน ปี 2563 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ มีเนื้อท่ีให้ผลเพิ่มขึ้น เป็น 857,036 ไร่ มีแนวโน้มผลผลติเฉลี่ยต่อไร่ 817 กก./ไร่ 
เป็นผลมาจากการที่ภาครัฐให้ความช่วยเหลือ ทั้งการกระจายผลผลติ การส่งเสรมิการแปรรูป การส่งเสริมการตลาด รวมถึง
ความต้องการบรโิภคลำไย จากต่างประเทศมีมากข้ึน ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกรวมถึงดูแลรักษาต้นลำไยมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

“เข้มแข็ง” เปิดงานเทคโนโลยีการผสมเกสร เพิ่มผลผลติลำไยด้วยผึ้งสำเรจ็  สร้างธีมหวานรับวาเลนไทน์ด้วยการจับคูจ่ิ้น น้อง
ลำไย กับนายผึ้ง โชว์หวานออกสื่อ  

 วันที14 กุมภาพันธ์ 2563  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลงัเปิดงานฯ ว่า กรม
ส่งเสริมการเกษตร มีแนวทางที่ต้องการเพิ่มปรมิาณและคณุภาพผลผลิตของสินค้าเกษตร ตามนโยบายสำคัญของ ดร.เฉลมิชัย 
ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะลำไย ที่ช่วง มกราคม เป็นช่วงที่ลำไยออกดอก และต้องทำการ
ผสมเกสร 

กรมฯ ได้สนับสนุนให้เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีช่วยในการผสมเกสร เนือ่งจากลำไย เป็นพืชผสมข้ามการนำผึ้งเข้าช่วยผสมเกสร 
จะช่วยทำให้เปอร์เซ็นต์การติดผลของลำไยมมีากขึ้น ไม่ว่าต้นลำไยจะอายุเท่าใดก็ตาม และจะมีปริมาณมากกว่าต้นท่ีไม่มผีึ้ง
และแมลงผสมเกสรอื่นๆ 

 โดยปกติ จะสามารถเพิ่มปริมาณผลผลติ เพิ่มขึ้น กว่า 78.78% นอกจากน้ี การใช้ผึ้ง จะลดการใช้สารเคมี ชาวสวนต้องใช้
สารชีวภาพตา่งๆ เข้ามาช่วยในการป้องกันและกำจดัศัตรูพืช เพราะจะส่งผลกระทบต่อผึ้งได้ 

 

นายเข้มแข็ง กล่าวเพิม่เติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีแนวปฏิบตัขิองเกษตรกรผู้ปลูกลำไย และ ผูเ้ลี้ยงผึ้ง ดังนี้ สำหรับ
แนวทางการปฏิบัติของเกษตรกรผูป้ลูกลำไย ควรปฏิบัตดิังนี้ 1. ทำสวนลำไยแบบเกษตรอินทรีย์ เน้นการจัดการและการใช้
สารชีวินทรีย์ ในการป้องกันกำจดัศัตรลูำไย2. ควรใช้วิธีการจดัการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) รวมถงึการใช้สารที่มีพิษน้อย
ต่อผึ้ง 3. มีการสำรวจตรวจดูชนิดและปรมิาณแมลงศตัรลูำไย อยู่เปน็ประจำ 4. เลือกใช้สารเคมตีามคำแนะนำและหลีกเลี่ยง
การพ่นสารเคมี ช่วงดอกลำไยบาน 5. ทำข้อตกลงกับเจ้าของผึ้ง และแจ้งเจ้าของผึ้งหากจำเป็นต้องใช้สารเคมีเพื่อให้เจ้าของผึ้ง



ย้ายผึ้งก่อนและแนวทางการปฏิบตัิของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งควรปฏิบตัิดังนี้ 1. ทำข้อตกลงให้ชัดเจน และปฏิบตัิตามอย่าง
เคร่งครดั รวมถึงแจ้งกำหนดการฉดีพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช รวมถึงพื้นที่แนวรัศมีการออกหาอาหารของผึ้งอย่าง
สม่ำเสมอ 2. ไม่วางรังผึ้งที่หนาแน่นจนเกินไป และเข้าตรวจเช็คพืน้ท่ีอย่างสม่ำเสมอสำหรับสถานการณล์ำไยในปีนี้จากสภาพ
อากาศที่แปรปรวน ร้อนสลับหนาวและกระทบแล้งยาวนาน ส่งผลกบัการออกดอกและติดผลครั้งแรกให้ช้าลงจากปกติ อย่าง
น้อย 1 เดือน ทำให้ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ช้าจากเดิมอีกประมาน 1 เดอืน เช่นเดียวกันปัจจุบัน ปี 2563 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ  
มีเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น เป็น 857,036 ไร่ มีแนวโนม้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 817 กก./ไร่ เป็นผลมาจากการที่ภาครัฐให้ความ
ช่วยเหลือ ทั้งการกระจายผลผลิต การส่งเสริมการแปรรูป การส่งเสรมิการตลาด รวมถึงความต้องการบริโภคลำไย จาก
ต่างประเทศมีมากข้ึน ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกรวมถึงดูแลรักษาตน้ลำไยมากขึ้น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรฯ คลายทกุขเ์กษตรกรช่วงวิกฤตภัยแล้ง ปูพรม 8 

มาตรการรับมือทั่วประเทศ 

 

 

เกษตรฯ คลายทุกข์เกษตรกรช่วงวิกฤตภัยแล้ง ปูพรม 8 มาตรการรับมือแบบบูรณาการทั่วประเทศท้ังช่วยเหลือและส่งเสริม
รายได้ เผยการจดัสรรน้ำฤดูแล้งป ี2562-2563 ตรงตามเป้า ท่ีร้อยละ 51 ของแผนฯ พร้อมชี้สถานการณ์น้ำเค็มอยู่ใน
เกณฑ์ปกต ิ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปดิเผยว่า สถานการณน์้ำในอ่างเก็บน้ำขนาด
ใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ จำนวน 447 แห่ง ปัจจุบัน (11 ก.พ. 63) มีปรมิาณน้ำในอ่างฯ รวมกัน 43,428 ล้าน ลบ.
ม. คิดเป็นร้อยละ 57 ของความจอุ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ 19,650 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 38 ของปริมาณน้ำ
ใช้การได้รวมกัน โดยการจัดสรรนำ้ฤดูแล้งปี 2562 ทั้งประเทศ ล่าสุด (10 ก.พ. 63) มีการใช้น้ำไปแล้วประมาณ 9,086 
ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการใช้น้ำไปแล้วประมาณ 2,600 ล้าน ลบ.ม. หรือ
คิดเป็นร้อยละ 65 ของแผนฯ 

ทั้งนี้ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากสถานการณ์นำ้ในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปรมิาณ
น้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑต์่ำกว่าปกติกรมชลประทาน จึงได้ทำการผันนำ้บางส่วนจากแม่น้ำแม่กลองมายังแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อใช้
ในการอุปโภค–บริโภค การรักษาระบบนิเวศ และผลักดันน้ำเค็ม โดยได้ขอความร่วมมือไปยังส่วนราชการในจังหวัดต่างๆ ที่มี
สถานีสูบน้ำ งดสูบน้ำช่ัวคราว และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำปฏิบัติตามมาตรการการบริหารจดัการน้ำลุ่มน้ำ
เจ้าพระยาในช่วงฤดูแล้ง ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเคร่งครดั 

“ขณะที่สถานการณ์คา่ความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา (ข้อมูลวันท่ี 11 ก.พ.63) ที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานี และสถานี
ท่าน้ำนนท์ จ.นนทบุรี อยู่ในเกณฑป์กติ (มาตรฐานเพื่อการผลิตนำ้ประปาไม่เกิน 0.50 กรัมต่อลติร) ซึ่งประชาชนสามารถ
ติดตามสถานการณ์การเตือนภัยของกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตรอย่างใกล้ชิด ได้ที่ 
www.TMD.go.th , www.RID.go.th , www.DOAE.go.th” 

 

https://www.kasetkaoklai.com/home/wp-content/uploads/2020/02/630100002662.jpg


รองอธิบดกรมชลประทานกลา่วอีกว่า สำหรับพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมชลประทาน ได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
เรื่องคุณภาพน้ำ โดยการลำเลยีงน้ำจากแม่น้ำเจา้พระยา บริเวณเหนอืสถานีสูบน้ำสำแล จ.ปทุมธานี ผา่นคลองรังสิตฯ คลอง
ระบายน้ำที่ 13 ลงสู่คลองบางขนาก คลองนครเนื่องเขต และคลองพระองค์ไชยานุชิต จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการผันน้ำจาก
แม่น้ำเจ้าพระยามาสนับสนุนปรมิาณน้ำดิบสำหรับการผลติน้ำประปา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี 
จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยเช่นกัน 

ทางด้าน นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง ส่งผลให้หลายพื้นท่ีไม่ได้เพาะปลูก
พืช และทำให้เกษตรกรขาดรายไดใ้นช่วงฤดูแล้ง ประกอบกับบางพื้นที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำ และเกิดน้ำเค็มรุกพื้นที่พืช
สวน กรมส่งเสริมการเกษตร จึงมแีผนดำเนินการใน 8 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในสถานการณ์ฤดแูล้ง ปี 2562/63 ดังนี ้

มาตรการที่ 1: การเฝ้าระวังน้ำเคม็รุกพ้ืนท่ีพืชสวน 9 จังหวัด ได้แก ่นครปฐม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ราชบุรี และฉะเชิงเทรา 

มาตรการที่ 2: การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้ง ปี 2563” 

มาตรการที่ 3 : โครงการบูรณาการกิจกรรมและความร่วมมือในพ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำนอกเขตชลประทานเพื่อส่งเสริมการ
สร้างรายได้แก่เกษตรกร 

มาตรการที่ 4 : โครงการส่งเสรมิการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2563  

มาตรการที่ 5: โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชตระกลูถั่ว 
มาตรการที่ 6: โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาปี 2562/63 

มาตรการที่ 7: การถา่ยทอดความรู้และการจัดวันสาธิตในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.) 

มาตรการที่ 8: โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอความร่วมมือประชาชนและเกษตรกรดำเนินตามมาตรการแผนการจดัสรรน้ำอย่าง
เคร่งครดั และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำเกษตรในช่วงวิกฤตดังกล่าวตามมาตรการช่วยเหลือของกรมส่งเสรมิการเกษตร โดย
เกษตรกรสามารถตดิต่อสอบถามเพื่อขอข้อมูล คำแนะนำสำหรับความช่วยเหลือได้ที่เกษตรตำบล เกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด
ในพื้นที่ของท่าน หรือทางเว็บไซต์ www.moac.go.th หรือ สายด่วน 1170 

โดยการดำเนินการทั้งหมดนี้ มเีป้าหมายเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัดินฟ้าอากาศรวมทั้งเรื่องน้ำ ระบุว่า ปีนี้ไทยจะประสบภัยแล้งมากท่ีสุดในรอบ 40 ปี…บ้าน
เรา ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งต้องพึ่งพาน้ำเป็นปัจจัยสำคัญ หากน้ำไม่เพียงพอ ย่อมส่งผลต่อ
เศรษฐกิจโดยรวม 

ในฐานะที่ใกล้ชิดกับเกษตรกรทุกตำบล หมู่บา้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีแนวทางแก้ไขภยัแล้งที่น่าสนใจไม่น้อย 

คุณทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร ได้มาบอกเล่าสถานการณ์ รวมทั้งแนะนำการผลติสนิค้าเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
นี ้

น้ำน้อย พ้ืนท่ีนาปรังลด 

จาก 13 ล้านไร่ เหลือ 4.7 ล้านไร่ 

สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ ปริมาณน้ำมีน้อย น้ำต้นทุนมีน้อย โดยเฉพาะปริมาณน้ำในเขื่อน ซึ่งมีน้อยเพราะเกิดจากปริมาณน้ำฝน
ทีไ่ม่เพียงพอ มีการวางแผนในลักษณะที่จะต้องใช้น้ำประหยัด ใช้นำ้อย่างมีคุณค่า อย่างมีคุณภาพมากท่ีสุด ได้กำหนด
เป้าหมายว่าในการส่งเสรมิปลูกพืชที่ต้องใช้น้ำเยอะๆ ต้องลดลง โดยเฉพาะเรื่องการทำนารอบท่ี 2 หรือการทำนาปรัง เพราะ
การทำนาปรังของประเทศไทยโดยปกติแล้วจะไม่ต่ำกว่า 12-13 ลา้นไร่ แต่ในปีน้ีเรามากำหนดในพ้ืนท่ีเป้าหมายในเขต



ชลประทาน กำหนดเป้าหมายนอกเขตชลประทาน…ในพ้ืนท่ีที่มีแหล่งน้ำท่ีพอปลูกได้กำหนดที่ 4.5 ลา้นไร่ แต่ว่าสถานการณ์
ตอนนี้พ้ืนท่ีปลูกก็ปรากฏว่า ขา้วนาปรังนั้นมีอยู่ 4.7 ล้านไร่ ก็เกินเป้าหมายไป 2 แสนกว่าไร่ แต่ในข้อเท็จจริงหมายความว่า 
ถ้าเทียบดูแล้วทางพื้นที่โดยเฉพาะเกษตรตำบล เกษตรอำเภอ ก็ไปขอความร่วมมือสร้างการรับรูส้รา้งความเข้าใจให้พี่น้อง
เกษตรกรว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้ ก็ขอความร่วมมือให้งดการทำนาปรัง ลดพื้นท่ีนาปรังลง ไม่ให้มีการปลูกแล้วก็ให้หันมาปลูก
พืชที่ใช้น้ำน้อย จากเดิมที่เคยปลูก 13 ลา้นไร่ ลดลงมาเหลือแค่ 4.7 ล้านไร ่

สถานการณ์ตอนนีส้อดคล้องกันอยู่ 2-3 ประเด็น คือ 1. ประเด็นสถานการณ์น้ำ น้ำนั้นน้อยกว่าทุกๆ รอบ แต่ว่าทุกครั้งท่ีผ่าน
มาถึงแม้ว่าจะมีน้อยแต่ก็พอที่จะดงึน้ำมาใช้ประโยชน์ได้ เลยต้องขอความร่วมมือ แต่ว่าปีนี้สถานการณ์น้ำต้นทุนเรามีน้อย ส่วน
ในประเด็นท่ี 2 เรื่องสถานการณท์ี่ให้ความรู้ให้ข้อมูล หันไปปลูกพชืที่มีผลตอบแทนท่ีสูงกว่ามากกว่าแต่ใช้น้ำน้อยกว่าหรือไป
ทำกิจกรรมการเกษตรที่มันเพิ่มมลูค่ามากกว่าการทำนา อาจจะไปทำมูลค่าการแปรรูปหรือปลูกพืชที่ใช้ความชื้นในดิน เช่น พืช
ตระกลูถั่ว 

พืชที่ทางกรมส่งเสรมิการเกษตรได้ให้แนวทางเป็นหลักคือ 1. เป็นพืชที่ใช้ในน้ำน้อย 2. เป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า เช่น 
การปลูกข้าวนาปรังก็รณรงค์ส่งเสริมไม่ให้ปลูกข้าวนาปรังแล้วหันมาปลูกพืชอย่างอื่นที่เพ่ิมมูลค่ามากกว่า เช่น ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ พวกนี้จะใช้น้ำน้อยหรือพืชตระกูลถั่วซึ่งใช้น้ำน้อยกว่าข้าวเยอะ ก็เลยให้ปลูกพวกถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว หรือถ่ัวลิสง ท่ีมันเป็น
พืชตระกูลถั่วแล้วพืชเหล่านี้ใหผ้ลตอบแทนให้ราคาให้มลูค่าทางเศรษฐกิจท่ีสูง เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตวห์ลังนา ถ้าเทียบแล้วก็จะ
ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นรายได้หรือมากกว่าการทำนาถึงไรล่ะ 4-5 พันบาท 

ตั้งทีมช่วยเกษตรกร 

การวางแผนก็มีอยู่ในทุกภาค ทุกจงัหวัด ท่ีทำได้ผลดีในลักษณะแบบนี้ก็จะมีภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันตก รวมทั้งภาคใต้ เพราะฉะนั้น แนวทางในการพัฒนาการส่งเสริมก็จะเน้นให้มีการทำเกษตรในลักษณะที่มี
ผลตอบแทนสูงกว่า ให้สอดรับกบัสถานการณ์น้ำท่ีค่อนข้างจำกัด 

ตอนนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านปลดักระทรวง ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คุณเขม้แข็ง ยุติธรรมดำรง ก็ให้
แนวทางหลักในการเข้าไปให้ความเข้าใจกับเกษตรกร ก็จัดชุดลงไปเหมือนเอกซเรย์ ในสถานการณ์แบบนี้มีการเตรียมความ
พร้อมในแล้งน้ี ถ้าสมมุติว่าถ้าพี่น้องจะปลูกก็ให้ปลูกพืชที่กรมวางเปา้ไว้ก็คือ พืชที่ใช้น้ำน้อยที่สุด ให้ผลตอบแทนท่ีดีสุด หรือถ้า
ปลูกไปแล้วจะต้องไม่ได้รับความเสียหายกต็้องแนะนำ…ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้ในทุกพื้นที่เพ่ือไม่ให้เขาตระหนกในเรื่อง
ของผลกระทบ ในขณะเดยีวกัน ก็มีการตั้งทีมไม่ว่าจะเป็นในทีมหมู่บา้น ทีมเกษตรตำบล ทีมอำเภอ ประสานกับท่าน
นายอำเภอในระดับจังหวัดก็จะมีการประสานกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในการที่จะวางมาตรการในการแก้ปัญหาเร่งด่วน 
รวมทั้งประสานความร่วมมือกับกรมชลประทาน ทางกรมพัฒนาท่ีดนิด้วย ถ้าเจอสถานการณ์ทีม่ันเกิดผลกระทบจะต้อง
วางแผนร่วมกันและก็สามารถหานำ้ดึงน้ำหรือมาวางแผนให้ทันท่วงท ี

นวัตกรรม…ช่วยให้ใช้น้ำมีประสิทธิภาพ 

ในช่วงระยะยาวก็มีการวางแผนในเรื่องของดึงน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุดและทำสถานท่ีหรอืทำชลประทานทำ
แหล่งน้ำตั้งแต่ระดับเล็กๆ ไปจนถึงขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ในการทีจ่ะปรับปรุงแหล่งน้ำ เตรียมน้ำไว้ใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด 
ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ดึงน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ ซึ่งก็เป็นนโยบายที่จะต้องใช้นวัตกรรมใช้
เทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตรแล้วก็ดึงทรัพยากรทางธรรมชาติขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 

ในขณะเดยีวกัน พวกเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่จะต้องใช้น้ำให้ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสดุ เช่น ทำการเกษตรในลักษณะ
แม่นยำก็จะถูกดึงข้ึนให้มาปรับใช้ ไม่ให้ใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือย เช่น น้ำในระบบท่อ น้ำระบบหยด หรือน้ำในที่มีการควบคุมให้เกดิ
มีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด ก็จะถกูวางแผนใช้ในการเกษตรมากท่ีสุดกจ็ะเป็นแผนระยะยาว ซึ่งมันก็จะไปสอดรับกันท้ังเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้ในการส่งเสริมการเกษตรในระยะยาวเหมือนกัน การนำเทคโนโลยหีรือนวัตกรรมมาสร้างมลูค่าให้พ่ีน้อง
เกษตรกรใหเ้ขาได้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ทิศทางเกษตร…เกษตรกรมศีักยภาพมาก แต่ว่าในเรื่องของความรวดเร็วในการเปลีย่นแปลงก็ไปรวดเร็วเหมือนกัน แต่ว่า
เทคโนโลยีต้องได้รับการถ่ายทอด ได้รับการสื่อสาร ไดร้ับการศึกษาเข้าไป เพื่อจะไปไดร้วดเร็ว แต่ถ้าจะดูแนวโน้ม ดูพัฒนาการ



มันค่อนข้างไวอยู่ ยกตัวอย่างเช่น โดรน แบบน้ีก็มาเร็วมาแรง หรือระบบน้ำในการทำการเกษตรแบบประณตีในพืชผักหรือ
แม้แต่พืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง ก็ใช้ระบบน้ำเข้าไปใช้ระบบควบคมุทั้งน้ำท้ังปุ๋ย ทำให้ผลผลิตออกมาดี ทำให้คุณภาพออกมา
ยอดเยี่ยม ถ้าเป็นมันสำปะหลังก็เปอร์เซ็นต์แป้งกส็ูง ระยะเวลากด็ี ช่วงเวลาผลผลิตต่อไร่ก็สูง ผลตอบแทนท่ีได้ก็ต้นทุนลดลง 
รายได้ก็ดีขึ้น  

ทำนาข้าวเป็นวัฒนธรรม 

ข้าวเป็นวัฒนธรรม การทำไร่ทำนาเป็นวัฒนธรรมของไทย เพราะฉะนั้น การที่จะไปขอให้เกษตรกรหยดุหรือไปเปลีย่น ต้องใช้
เวลาต้องมีกระบวนการการตดัสินใจท่ีชัดเจนต้องมีข้อมูลที่ชัดว่าถ้าเปลี่ยนหรือถ้าหยุดแล้วไปทำอย่างอื่น เกษตรกรต้องเห็นผล
ที่ชัดเจน แต่ถ้าไมม่ีทางเลือกไม่มีขอ้มูลที่มันดีกว่า เหมาะสมกว่า ยอดเยี่ยมกว่า เกษตรกรก็ไม่เปลีย่นกย็ังทำอยู่โดยเฉพาะข้าว 
ไม่มีอะไรก็ขอให้มีข้าวไว้ก่อนเพราะจะไม่อดตาย เหมือนกับเป็นการสำรองอาหารมีความมั่นคงทางด้านอาหาร ถือว่าเป็น
วัฒนธรรม เพราะฉะนั้น การทำนาไม่ว่าจะเป็นลุม่แม่น้ำเจ้าพระยาภาคกลาง ถ้าเขาเห็นน้ำเขาต้องทำทันที 

การปลูกข้าวน้อย ส่งผลดีหรือผลเสีย 

ส่งผลดี เพราะว่าเป็นมาตรการที่ปริมาณข้าวมันลดลง…เขาลดลงครึ่งหนึ่ง คงส่งผลให้ราคาดีขึ้น 

พืชที่กรมหรือกระทรวงเกษตรฯ ให้คำแนะนำต้องเป็นพืชที่มีตลาดเพราะเราใช้หลักในเรื่องของตลาดนำการผลิตหรือตลาดนำ
การเกษตร เพราะฉะนั้น ต้องมีความชัดเจน ยกตัวอยา่งเช่น ข้าวโพดหลังนามดีีมานด์ มีความต้องการของตลาดอยู่ที่ 8 ล้าน
ตัน แต่ว่าเราผลิตได้จริงๆ เต็มที่ ทัง้ปีเราผลิตได้ 5 ล้านตัน ซัพพลายได้แค่ 5 ล้าน ดีมานด์ 8 ล้าน…ยังมีความต้องการ 3 ล้าน
ตัน…ดังนั้น 3 ล้านตันก็เลยต้องสั่งจากต่างประเทศเข้ามาหรือเอาวัตถุดิบตัวอื่นเข้าที่มันแทนข้าวโพด เพราะฉะนั้น อนาคต
แน่นอนว่าพืชเหล่านี้รัฐบาลก็เข้าไปดูว่า มันจะต้องมีราคากโิลกรัมละไมต่่ำกว่า 8 บาท ตอนนี้ประกันไว้ท่ี 8.50 บาท รวมทั้ง
ทุกตัว ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม ้

รับมือกับศัตรูพืช 

ช่วงนี้สถานการณ์ศตัรูพืชที่สำคญัๆ มีอยู่ 3-4 ตัว ศัตรูพืชตัวแรกกค็ือ หนอนกระทู้ลายจดุข้าวโพด ท่ีผ่านมาพื้นท่ีที่ระบาดอยู่ที่
ประมาณ 7 แสนไร่ ช่วงฤดูแล้งพบการระบาดอยู่ที่ 5 แสนไร่ ใน 5 แสนไร่กล็ดลงเรื่อยๆ สถานการณม์ันจะระบาดช่วงที่
ข้าวโพดปลูกใหม่ๆ  ช่วงอายุประมาณ 20-40 วัน หนอนกำลังอร่อยในการที่เข้าไปทำลาย แต่ถ้าอายเุริ่มมากกว่าก็จะลดลงโดย
ธรรมชาติของมันก็จะมีการควบคมุในช่วงข้าวโพดอายุน้อยๆ เพราะฉะนั้น ตอนนี้ก็ควบคุมพื้นที่ลดลงเรื่อยๆ เกือบจะหมดแล้ว 
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์หลังนาปลูกประมาณ 4 แสนไร่ แต่ว่าข้าวโพดตัวอ่ืนๆ ท้ังหมดทั่วไปมีทั้งข้าวโพดตัดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดฝัก
อ่อน ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดหวาน ที่ปลูกในช่วงฤดูแล้ง แต่ว่าข้าวโพดเลีย้งสัตว์ปีน้ี 4 แสนไร่ การระบาดของศัตรูพืช…
คือหนอนที่มรีวมๆ อยู่ในข้าวโพดทุกชนิด 

ตัวที่ 2 หนอนหัวดำ พ้ืนท่ีระบาดจะอยู่โซนประจวบครีีขันธ์ ชุมพร ก็มีการควบคุมสถานการณไ์ว้ได้ ตวัท่ีมันเป็นปัญหาเฉพาะ
หนอนหัวดำก็คือ เราไมส่ามารถดแูลสวนท่ีรกร้างต่างๆ จากสวนท่ีเจ้าของไม่ดูแล เจ้าของไม่อยู่ ก็จะเป็นแหล่งสะสมศตัรตูัวนี้
อยู่เพื่อขยายต่อทางอื่น เขาก็จะไมส่ามารถกำจัดได้หมด เพราะมันมทีี่หลบซ่อน พยายามมีมาตรการสวนท่ีไม่มีเจา้ของสวนท่ี
ปลูกไว้ ก็ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต ์

ตัวที่ 3 ตัวที่กำลังรุนแรงโรคใบร่วงของยางพารา ตอนนี้ 7 แสนไร่ เป็นเช้ือรา ทำให้ใบยางพาราร่วงตอนนี้เป็นท่ัวประเทศ แต่
เยอะสดุคือทางใต้ โรคนี้ทำให้ใบรว่ง พอใบร่วงแล้วมีผลกระทบกับนำ้ยาง ใบร่วงลงมาเสร็จเชื้อรากจ็ะสะสมอยู่ในพ้ืนดินใต้รม่
ของยางพารา เสร็จแล้วพอแตกใบอ่อนออกมาเช้ือราพวกนี้ก็จะไปทำลายอีกรอบทำใหผ้ลผลติลดลงมาก แนวทางที่กรม
ส่งเสริมการเกษตรแนะนำคือต้องประสานกับการยางแห่งประเทศไทย ในการที่จะควบคุม…แนวทางที่ใช้อยู่คือใช้ไตรโคเดอร์
มา ไปยับยั้งไม่ให้เชื้อรามันกระจายต่อ ถึงแม้ว่าไตรโคเดอร์มา จะไมไ่ปฆ่าโดยตรงแต่ว่าจะลดปริมาณลง…แต่ในขณะที่ยังไม่มี
ตัวที่ไปฆ่าตัวนี้โดยตรงก็ใช้ไตรโคเดอร์มา ก็ทำให้ลดลงเพราะแนวโนม้จากหลักหมื่นไร่ตอนนี้ข้ึนไป 7 แสนไร ่

ตัวที่ 4 คือโรคใบดา่ง ท่ีผ่านมาระบาดอยู่ที่ 8 หมื่นกว่าไร่ ตอนนีเ้หลือ 6 หมื่นกว่าไร่ พื้นที่ลดลงมีการควบคุมเพราะว่าใบด่าง
มันสำปะหลังมันอันตรายมาก วิธีการควบคุมของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ควบคุมเรื่องท่อนพันธุ์ 



ไม่ให้ท่อนพันธุ์ท่ีมันเป็นโรคกระจายไปท่ีอื่น รวมถึงการควบคมุแมลงพาหะ ไม่ให้มันกระจายไป เพราะฉะนั้น ก็อยู่ในช่วงที่เขา
เก็บเกี่ยว พอเกบ็เกี่ยวเสรจ็ต้นที่เป็นโรคใบด่างจะไม่ให้ใช้ทำท่อนพันธุ์ จะทำลายทั้งหมด ในขณะเดียวกัน ก็เข้มงวดการ
เคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ โดยใช้มาตรการของทางมหาดไทย  

ขอความร่วมมือเกษตรกร 

ได้ขอความร่วมมือพ่ีน้องเกษตรกร ซึ่งร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทย ท่านผู้ว่าการจังหวัด ท่านนายอำเภอ ทางทีมงานเกษตร
จังหวัด เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล ลงไปขอความร่วมมือประสานความร่วมมือขอให้พ่ีน้องเกษตรกรได้ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ใช้
น้ำอย่างประหยดั แล้วก็ลดกิจกรรมพืชที่มันใช้น้ำเยอะๆ 

ในขณะเดยีวกัน เมื่อเขาลดพื้นท่ีลง อาจสูญเสียรายไดส้่วนหน่ึงไป แต่ว่าผลตอบแทนที่จะมันเกิดขึ้น ท้ังในเรื่องของการลด การ
ตัดวงจรของโรคศัตรู แมลง ท่ีสำคญัๆ ส่วนหน่ึงก็จะหายไป เพราะไม่ได้ทำการเกษตรต่อเนื่อง โรคหรอืศัตรูพวกนี้ก็จะตดัวงจร
ชีวิตแล้วก็หายไปทำให้ปริมาณพวกนี้ลดลง ทำให้ต้นทุนในการทำการเกษตรในรอบต่อไปก็จะลดลงด้วยก็จะเป็นผลดีด้วย 

ในส่วนต่อไปท่ีว่าน่าจะเป็นผลดี กท็ั้งในเรื่องของการลดหรือการรณรงค์ ลดการเผา ลดหมอกควัน ลดมลพิษ ก็จะเป็นผลดี 
เนื่องจากไม่มีความจำเป็นท่ีจะต้องเร่งรีบที่จะทำนาปรังแล้วก็รีบเผาฟางเพื่อท่ีจะให้ช่วงเวลามันต่อเนื่อง เพราะถ้ารอบมันทำ
หมุนต่อกันเร็วๆ เก็บเกี่ยวเสร็จ 2-3 วัน ฟางยังไม่แห้ง บางทีก็ต้องไปเร่งให้ฟางมันแห้งโดยการเผาหรอืราดน้ำมันเผา เพื่อทำ
รอบต่อไปได้ 3-7 วันเป็นต้น การลดพื้นท่ีพวกนี้ลงก็ทำให้สถานการณ์เป็นผลด ี

ตอนนี้เรามีแผนการช่วยเหลือเกษตรกรฤดแูล้ง โครงการรณรงค์เกีย่วกับเรื่องของเกษตรร่วมใจสู้ภัยแลง้ ในเรื่องของการเตือน
เกษตรกร การให้ความรู้ในการดูแลที่ดิน การใช้น้ำ โครงการของเรามีทั้งหมด 7 โครงการ ไม่ว่าจะเปน็ 1. การรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ “เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้ง ปี 2563” 2. โครงการบูรณาการกิจกรรมและความร่วมมือในพ้ืนท่ีเสี่ยงขาด
แคลนน้ำนอกเขตชลประทานเพื่อส่งเสริมการสรา้งรายได้แก่เกษตรกร 3. โครงการส่งเสรมิการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง 
ปี 2563 4. โครงการส่งเสรมิการปลูกพืชน้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้แกเ่กษตรกร (ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกร
ผู้ประสบภยัฝนท้ิงช่วงและอุทกภัย ปี 2563) 5. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ปี 2562/63 6. 
การถ่ายทอดความรู้และจัดวันสาธติในพ้ืนท่ีศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 7. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

ฝากถึงเกษตรกร 

สิ่งที่อยากจะฝากกค็ือ ประการแรก ให้เฝ้าระวังทั้งในเรื่องของสถานการณ์น้ำน้อย เพราะฉะนั้น การทำกิจกรรมการเกษตร ไม่
ว่าเราจะปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือปลกูพืชอย่างอื่นก็ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ 

ประการที่ 2 หากเจออุปสรรควิกฤต หรือมีแนวโน้มทีม่ันจะเกดิผลกระทบต่อผลผลิต ใหร้ีบประสานกับเจ้าหน้าที่ท่ีให้การ
สนับสนุนได้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนา้ที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน มหาดไทย เข้า
มาวางแผนช่วยเหลือ 

ประการที่ 3 เป็นเรื่องของการติดตามสถานการณ์ล่วงหน้าหรือข้อมลูข่าวสารล่วงหน้าท่ีอาจจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้น
ล่วงหน้า เราต้องคอยฟังข่าวสารจากเจ้าหน้าที่หรือชุดปฏิบัติการชุดหน่วยเคลื่อนที่เร็วก็สามารถประสานงานในการแก้ไข
ปัญหาได ้

ประการที่ 4 หาแนวทางในการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เราอาจจะหาแนวทางในการแปรรูปเพิ่มมูลคา่สินคา้เกษตร ท่ีสามารถหา
รายได้ให้กับพ่ีน้องเกษตรกรหรือทำกิจกรรมการเกษตรเพื่อลดต้นทุน เพื่อที่ให้เรามีรายได้ในช่วงหน้าแล้ง 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

นายอาชวช์ยัชาญ เลีย้งประยรู รองอธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร เผยว่า ปี 2563 กรมอตุนุิยมวิทยาได้

คาดการณล์กัษณะอากาศประเทศไทยจะเผชิญกบัฝนแลง้ตัง้แต่ช่วงเดือนมกราคม – เดือนมิถนุายน 

2563 โดยปรมิาณฝนจะต ่ากว่าค่าปกติ 3 – 5% ดงันัน้ จึงขอความรว่มมือใหเ้กษตรกรและประชาชน

เตรียมการรบัมือ และใชน้ า้อย่างประหยดัเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ โดยขอใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรปรบัตวั

ตระหนกัถึงเรื่องการใชน้ า้อย่างประหยดั ไม่ปลกูพืชฤดแูลง้เกินแผนที่ก าหนด พรอ้มดแูลรกัษาความชืน้ใน

แปลงปลกูพืช สรา้งแหลง่น า้ในไรน่า หรือปรบัเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตร โดยใชแ้นวทางตามศาสตร์

พระราชาเพื่อการแกไ้ขปัญหาอย่างยั่งยืน เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เป็นตน้ 

โดยเฉพาะขณะนีส้ภาพภมูิอากาศของประเทศไทยโดยทั่วไปรอ้นและแหง้แลง้ กรมสง่เสรมิการเกษตร

รว่มกบักรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิ่นไดส้  ารวจและประเมินเบือ้งตน้ คาดว่าพืน้ที่ไมผ้ลเสี่ยงนอกเขต

ชลประทานมี 30 จงัหวดั 207 อ าเภอ 1,068 ต าบล พืน้ที่รวมทัง้สิน้ 374,978 ไร ่ซึ่งตรงกบัฤดกูาล

ของผลไมภ้าคตะวนัออกและภาคเหนือ คือ ทเุรียน มงัคดุ เงาะ ลองกอง ลิน้จี่ ล  าไย หากไมผ้ลไดร้บัน า้ไม่

เพียงพอจะท าใหผ้ลผลิตมีขนาดเล็กคณุภาพต ่า สง่ผลกระทบต่อไมผ้ลทัง้ในแง่ของปริมาณและคณุภาพ

ของผลผลิต ดงันัน้ เกษตรกรจึงตอ้งมีการดแูลสวนไมผ้ลเป็นพิเศษ โดยในช่วงภยัแลง้จ าเป็นตอ้งจดัการ

สวนของตนเองใหต้น้ไมอ้ยู่รอดผ่านพน้ช่วงวิกฤตนีไ้ปใหไ้ด ้เพราะตน้ไมผ้ลใชเ้วลานานหลายปีกว่าจะออก



ดอก ติดผล กรมสง่เสรมิการเกษตรจึงไดร้ณรงคป์ระชาสมัพนัธ ์“เกษตรรว่มใจรบัมือภยัแลง้ ปี 2563” 

สรา้งการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารใหแ้ก่เกษตรกรในทกุดา้นเพื่อเตรียมรบัมือและดแูลผลผลิตช่วงภยัแลง้ โดยมี

ขอ้แนะน าการดแูลไมผ้ล ดงันี ้

1.การใหน้ า้ ควรค านึงถึงการใหน้ า้แบบประหยดัที่สดุ คือ ใหน้ า้ตน้ไมผ้ล ภายในบรเิวณรศัมีทรงพุ่มเท่านัน้ 

อย่าใหน้ า้มากจนไหลแฉะไปทั่วสวน ควรใหน้ า้แบบระบบน า้หยดหรือหวัเหวี่ยงขนาดเล็กจะช่วยประหยดั

น า้ไดม้ากกว่าการใชส้ายยางรดน า้ ใหน้ า้ครัง้นอ้ย ๆ แต่บ่อยครัง้ เพื่อลดการสญูเสียน า้เปลี่ยนช่วงเวลาการ

ใหน้ า้เป็นช่วงกลางคืน เพื่อช่วยใหพ้ืชลดการระเหยน า้จากการถูกแดดเผา 

 

2.การใชว้สัดคุลมุดิน โดยคลมุจากโคนตน้ไมผ้ลจนถึงแนวรศัมีทรงพุ่ม วสัดทุี่ใช ้ไดแ้ก่ ใบไมแ้หง้ที่รว่งหล่น

จากตน้ไมผ้ล ใบตองแหง้ ทางมะพรา้ว กาบมะพรา้ว หญา้แหง้ เป็นตน้ ซึ่งวสัดคุลมุดินจะช่วยชะลออตัรา

การระเหยของน า้จากผิวดินใหช้า้ลง และวสัดเุหล่านีจ้ะค่อย ๆ ผผุงัเป็นอินทรียวตัถ ุท าใหดิ้นร่วนและมีการ

อุม้น า้ดีขึน้ กรณีตน้ไมเ้ล็กควรใชว้สัดชุ่วยในการพรางแสง เพื่อลดความเขม้แสง หากตน้ยงัเล็กจะตอ้งพราง

แสงช่วยดว้ย 

3.การตดัแต่งกิ่ง ไมผ้ลที่เก็บเก่ียวในช่วงตน้ฤดแูลง้ หลงัการเก็บผลแลว้ ควรตดัแต่งกิ่งใหท้รงพุ่มโปรง่ เพื่อ

ลดการระเหยน า้ทางใบ และช่วยใหก้ารออกดอกติดผลในฤดตู่อไปเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัไมผ้ลบาง

ชนิด เช่น ทเุรียน หากประสบปัญหาการขาดแคลนน า้ในช่วงการติดผล อาจท าใหต้น้โทรมและถึงตายได ้

หรือมงัคดุที่ติดผลแลว้ หากขาดแคลนน า้ผลจะมีขนาดเล็ก กน้ผลจีบ คณุภาพไม่ดี จะตอ้งรีบท าการตดัทิง้

ใหห้มด และหาน า้จากแหลง่อ่ืนมารดอย่างประหยดัที่สดุ 

4.การก าจดัวชัพืช ควรก าจดัตัง้แต่ตน้ฤดแูลง้ และใชเ้ศษวสัดทุี่แหง้แลว้มาคลมุโคนตน้ไมผ้ล แต่ในระยะที่

ขาดแคลนน า้มาก ๆ ไม่ควรท าการก าจดัวชัพืชหรือไถพรวนดิน เพราะจะท าใหผ้ิวดินแหง้เรว็มากขึน้อีก 

5.การจดัหาแหลง่น า้ ควรปรบัปรุงบ่อน า้ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใชง้านได ้และสบูน า้จากแหลง่น า้ใกลเ้คียงมาเก็บ

กกัไว ้ส าหรบัสวนผลไมท้ี่อยู่ใกลท้ะเล จ าเป็นตอ้งกกัน า้จืดไว ้เพื่อป้องกนัน า้เค็มที่จะเขา้มาในสวน หมั่น

ตรวจสอบระบบสง่น า้ ควบคมุอย่าใหน้ า้รั่วไหล หากมีผกัตบชวา จอก แหน หรือสาหร่าย อยู่ในทอ้งรอ่งสวน

เป็นจ านวนมาก ควรน าขึน้มาคลมุบรเิวณโคนตน้ไมผ้ลเพื่อรกัษาความชืน้ได้ 

6.ไม่ควรใสปุ๋ ยในช่วงแลง้หากน า้ไม่เพียงพอ เพราะจะเป็นการไปกระตุน้การเจรญิเติบโต ใหแ้ตกใบอ่อน

ในช่วงแลง้น า้นอ้ย จะท าใหพ้ืชมีน า้ไม่พอใชม้ากขึน้ สง่ผลท าใหต้น้เหี่ยวเฉาและตายได ้

7.การท าแนวกนัไฟรอบสวน ควรก าจดัวชัพืชภายในบรเิวณสวนไมผ้ลใหโ้ลง่เตียนทนัทีหลงัหมดสิน้ฤดฝูน 

เก็บเศษหญา้แหง้ กิ่งไมแ้หง้ และใบไมแ้หง้ ออกจากแปลงปลกูเอาไปคลมุดินรอบโคน ตดัใตบ้รเิวณทรงพุ่ม



ไมผ้ล เพื่อปอ้งกนัไฟไหมส้วน เตรียมน า้ ทราย และอปุกรณด์บัไฟไวใ้หพ้รอ้ม และเก็บไวใ้นที่เฉพาะ

สามารถน ามาใชง้านไดท้นัที ฝึกซอ้มคนงานเพื่อการดบัไฟไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากฤดแูลง้อากาศ

รอ้นจดัและมีใบไมแ้หง้มากมีโอกาสเป็นเชือ้เพลิงอย่างดี 

หากมีขอ้สงสยัสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ส  านกังานเกษตรอ าเภอ ส านกังานเกษตรจงัหวัดในพืน้ที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร เผยว่า ปี 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณล์ักษณะ
อากาศประเทศไทยจะเผชิญกบัฝนแล้งตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน 2563  

    โดยปริมาณฝนจะต่ำกว่าค่าปกติ 3-5% ดังนั้น จึงขอความร่วมมอืให้เกษตรกรและประชาชนเตรียมการรับมือ และใช้น้ำ
อย่างประหยดัเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยขอให้พ่ีน้องเกษตรกรปรับตัวตระหนักถึงเรื่องการใช้น้ำอย่างประหยดั ไม่ปลูกพืช
ฤดูแล้งเกินแผนที่กำหนด พร้อมดแูลรักษาความชื้นในแปลงปลูกพืช สร้างแหล่งน้ำในไร่นา หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตร 
โดยใช้แนวทางตามศาสตร์พระราชาเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เป็นต้น 

    โดยเฉพาะขณะนี้สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยโดยทั่วไปร้อนและแห้งแล้ง กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกบักรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นไดส้ำรวจและประเมินเบื้องต้น คาดว่าพื้นทีไ่ม้ผลเสี่ยงนอกเขตชลประทานมี 30 จังหวัด 207 อำเภอ 
1,068 ตำบล พ้ืนท่ีรวมทั้งสิ้น 374,978 ไร่ ซึ่งตรงกับฤดูกาลของผลไม้ภาคตะวันออกและภาคเหนือ คือ ทุเรียน มังคุด เงาะ 
ลองกอง ลิ้นจี่ ลำไย หากไมผ้ลไดร้บัน้ำไม่เพียงพอจะทำใหผ้ลผลติมขีนาดเล็กคณุภาพต่ำ ส่งผลกระทบต่อไมผ้ลทั้งในแง่ของ
ปริมาณและคุณภาพของผลผลติ ดังนั้น เกษตรกรจึงต้องมีการดูแลสวนไมผ้ลเป็นพิเศษ โดยในช่วงภัยแล้งจำเป็นต้องจัดการ
สวนของตนเองให้ต้นไม้อยูร่อดผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ เพราะตน้ไม้ผลใช้เวลานานหลายปีกว่าจะออกดอก ติดผล กรม
ส่งเสริมการเกษตรจึงไดร้ณรงค์ประชาสัมพันธ์ “เกษตรร่วมใจรบัมือภัยแล้ง ปี 2563” สร้างการรับรูข้้อมูลข่าวสารให้แก่
เกษตรกรในทุกด้านเพื่อเตรียมรับมือและดูแลผลผลติช่วงภัยแล้ง โดยมีข้อแนะนำการดูแลไมผ้ล ดังนี ้

     1. การให้น้ำ ควรคำนึงถึงการให้น้ำแบบประหยดัที่สดุ คือ ให้น้ำต้นไมผ้ล ภายในบริเวณรศัมีทรงพุ่มเท่าน้ัน อย่าให้น้ำมาก
จนไหลแฉะไปท่ัวสวน ควรให้น้ำแบบระบบน้ำหยดหรือหัวเหวี่ยงขนาดเล็กจะช่วยประหยัดน้ำไดม้ากกว่าการใช้สายยางรดน้ำ 
ให้น้ำครั้งน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง เพ่ือลดการสูญเสยีน้ำเปลี่ยนช่วงเวลาการให้น้ำเป็นช่วงกลางคืน เพื่อช่วยให้พืชลดการระเหยน้ำ
จากการถูกแดดเผา 

       2. การใช้วสัดุคลุมดิน โดยคลุมจากโคนต้นไม้ผลจนถึงแนวรัศมีทรงพุ่ม วัสดุที่ใช้ ได้แก่ ใบไม้แหง้ที่ร่วงหล่นจากต้นไม้ผล 
ใบตองแห้ง ทางมะพร้าว กาบมะพร้าว หญ้าแห้ง เป็นต้น ซึ่งวัสดุคลุมดินจะช่วยชะลออัตราการระเหยของน้ำจากผิวดินให้ช้า



ลง และวัสดุเหล่านี้จะค่อยๆ ผุผังเป็นอินทรียวัตถุ ทำให้ดินร่วนและมีการอุ้มน้ำดีขึ้น กรณตี้นไม้เล็กควรใช้วัสดุช่วยในการพราง
แสง เพื่อลดความเข้มแสง หากต้นยังเล็กจะต้องพรางแสงช่วยด้วย 

      3. การตัดแต่งกิ่ง ไมผ้ลที่เก็บเกี่ยวในช่วงต้นฤดูแล้ง หลังการเกบ็ผลแล้ว ควรตดัแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง เพื่อลดการระเหย
น้ำทางใบ และช่วยให้การออกดอกติดผลในฤดูต่อไปเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับไม้ผลบางชนิด เช่น ทุเรียน หากประสบ
ปัญหาการขาดแคลนนำ้ในช่วงการติดผล อาจทำใหต้้นโทรมและถึงตายได้ หรือมังคุดทีต่ิดผลแล้ว หากขาดแคลนน้ำผลจะมี
ขนาดเล็ก ก้นผลจีบ คณุภาพไมด่ี จะต้องรีบทำการตัดทิ้งให้หมด และหาน้ำจากแหล่งอื่นมารดอย่างประหยัดทีสุ่ด 

       4. การกำจัดวัชพืช ควรกำจัดตั้งแต่ต้นฤดูแล้ง และใช้เศษวสัดทุี่แห้งแล้วมาคลมุโคนต้นไมผ้ล แตใ่นระยะที่ขาดแคลนน้ำ
มาก ๆ ไม่ควรทำการกำจัดวัชพืชหรือไถพรวนดิน เพราะจะทำให้ผวิดินแห้งเร็วมากข้ึนอีก 

        5. การจัดหาแหล่งน้ำ ควรปรับปรุงบ่อน้ำให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และสูบน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงมาเก็บกักไว้ 
สำหรับสวนผลไม้ที่อยู่ใกล้ทะเล จำเป็นต้องกักน้ำจืดไว้ เพื่อป้องกันน้ำเค็มที่จะเข้ามาในสวน หมั่นตรวจสอบระบบส่งน้ำ 
ควบคุมอย่าให้น้ำรั่วไหล หากมีผักตบชวา จอก แหน หรือสาหรา่ย อยู่ในท้องร่องสวนเป็นจำนวนมาก ควรนำขึ้นมาคลุมบรเิวณ
โคนต้นไม้ผลเพื่อรักษาความชื้นได ้

       6. ไม่ควรใสปุ๋ยในช่วงแล้งหากน้ำไม่เพยีงพอ เพราะจะเป็นการไปกระตุ้นการเจริญเติบโต ให้แตกใบอ่อนในช่วงแล้งน้ำ
น้อย จะทำให้พืชมีน้ำไม่พอใช้มากขึ้น ส่งผลทำให้ต้นเหี่ยวเฉาและตายได ้

        7. การทำแนวกันไฟรอบสวน ควรกำจัดวัชพืชภายในบริเวณสวนไมผ้ลใหโ้ล่งเตียนทันทีหลังหมดสิ้นฤดฝูน เก็บเศษหญ้า
แห้ง ก่ิงไม้แห้ง และใบไม้แห้ง ออกจากแปลงปลูกเอาไปคลุมดินรอบโคน ตัดใต้บริเวณทรงพุ่มไม้ผล เพื่อป้องกันไฟไหม้สวน 
เตรียมน้ำ ทราย และอุปกรณ์ดับไฟไว้ให้พร้อม และเก็บไว้ในท่ีเฉพาะสามารถนำมาใช้งานได้ทันที ฝึกซ้อมคนงานเพื่อการดับไฟ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากฤดูแล้งอากาศร้อนจดัและมีใบไม้แห้งมากมีโอกาสเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี หากมีข้อสงสยั
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีส่ำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมส่งเสรมิการเกษตรแนะวิธีดูแลรักษาต้นไมผ้ลใหผ้่านพ้นช่วงฤดูแล้ง 

 

          นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ปี 2563 กรมอตุุนยิมวิทยาได้คาดการณ์
ลักษณะอากาศประเทศไทยจะเผชิญกับฝนแล้งตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2563 โดยปริมาณฝนจะต่ำกว่าค่า
ปกติ 3 – 5% ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้เกษตรกรและประชาชนเตรียมการรับมือ และใช้น้ำอย่างประหยดัเพื่อให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด โดยขอให้พ่ีน้องเกษตรกรปรับตัวตระหนักถึงเรื่องการใช้น้ำอย่างประหยดั ไม่ปลูกพืชฤดูแล้งเกินแผนที่กำหนด 
พร้อมดูแลรักษาความช้ืนในแปลงปลูกพืช สร้างแหล่งน้ำในไร่นา หรอืปรับเปลีย่นกิจกรรมการเกษตร โดยใช้แนวทางตาม
ศาสตร์พระราชาเพื่อการแกไ้ขปัญหาอย่างยั่งยืน เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เป็นต้น 

          โดยเฉพาะขณะนี้สภาพภมูิอากาศของประเทศไทยโดยทั่วไปร้อนและแห้งแล้ง กรมส่งเสรมิการเกษตรร่วมกับกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้สำรวจและประเมินเบื้องต้น คาดว่าพื้นที่ไมผ้ลเสี่ยงนอกเขตชลประทานมี 30 จังหวัด 207 
อำเภอ 1,068 ตำบล พ้ืนท่ีรวมทัง้สิ้น 374,978 ไร่ ซึ่งตรงกับฤดกูาลของผลไม้ภาคตะวันออกและภาคเหนือ คือ ทุเรียน 
มังคุด เงาะ ลองกอง ลิ้นจี่ ลำไย หากไมผ้ลได้รับนำ้ไมเ่พียงพอจะทำให้ผลผลติมีขนาดเล็กคณุภาพต่ำ สง่ผลกระทบต่อไม้ผลทั้ง
ในแง่ของปริมาณและคุณภาพของผลผลติ ดังนั้น เกษตรกรจึงต้องมกีารดูแลสวนไม้ผลเป็นพิเศษ โดยในช่วงภัยแล้งจำเป็นต้อง
จัดการสวนของตนเองให้ต้นไม้อยูร่อดผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปใหไ้ด้ เพราะต้นไมผ้ลใช้เวลานานหลายปกีว่าจะออกดอก ติดผล 
กรมส่งเสรมิการเกษตรจึงได้รณรงค์ประชาสมัพันธ์ "เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้ง ปี 2563" สร้างการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่
เกษตรกรในทุกด้านเพื่อเตรียมรับมือและดูแลผลผลติช่วงภัยแล้ง โดยมีข้อแนะนำการดูแลไมผ้ล ดังนี้ 

           

          1. การให้น้ำ ควรคำนึงถึงการให้น้ำแบบประหยัดที่สดุ คือ ให้น้ำต้นไมผ้ล ภายในบรเิวณรัศมทีรงพุ่มเท่านั้น อย่าให้น้ำ
มากจนไหลแฉะไปท่ัวสวน ควรใหน้้ำแบบระบบน้ำหยดหรือหัวเหวี่ยงขนาดเล็กจะช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่าการใช้สายยางรด
น้ำ ให้น้ำครั้งน้อย ๆ แต่บ่อยครั้ง เพ่ือลดการสูญเสียน้ำเปลีย่นช่วงเวลาการให้น้ำเป็นช่วงกลางคืน เพื่อช่วยให้พืชลดการระเหย
น้ำจากการถูกแดดเผา 

          2. การใช้วัสดุคลุมดิน โดยคลุมจากโคนต้นไมผ้ลจนถึงแนวรัศมีทรงพุ่ม วัสดุที่ใช้ ได้แก่ ใบไมแ้ห้งที่ร่วงหล่นจากต้นไม้
ผล ใบตองแห้ง ทางมะพร้าว กาบมะพร้าว หญา้แห้ง เป็นต้น ซึ่งวัสดุคลุมดินจะช่วยชะลออัตราการระเหยของน้ำจากผิวดินให้
ช้าลง และวัสดุเหล่านี้จะค่อย ๆ ผผุังเป็นอินทรียวตัถุ ทำให้ดินร่วนและมีการอุ้มน้ำดีขึ้น กรณตี้นไมเ้ล็กควรใช้วัสดุช่วยในการ
พรางแสง เพื่อลดความเข้มแสง หากต้นยังเล็กจะต้องพรางแสงช่วยด้วย 



          3. การตัดแต่งกิ่ง ไมผ้ลทีเ่ก็บเกี่ยวในช่วงต้นฤดูแล้ง หลังการเก็บผลแล้ว ควรตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง เพื่อลดการ
ระเหยน้ำทางใบ และช่วยให้การออกดอกติดผลในฤดูต่อไปเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับไมผ้ลบางชนดิ เช่น ทุเรียน หาก
ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงการติดผล อาจทำให้ต้นโทรมและถึงตายได้ หรือมังคุดที่ตดิผลแล้ว หากขาดแคลนน้ำผล
จะมีขนาดเล็ก ก้นผลจีบ คณุภาพไม่ดี จะต้องรีบทำการตดัทิ้งให้หมด และหาน้ำจากแหล่งอื่นมารดอย่างประหยัดทีสุ่ด 

          4. การกำจัดวัชพืช ควรกำจัดตั้งแตต่้นฤดูแล้ง และใช้เศษวัสดุที่แห้งแล้วมาคลมุโคนต้นไมผ้ล แต่ในระยะที่ขาดแคลน
น้ำมาก ๆ ไมค่วรทำการกำจัดวัชพืชหรือไถพรวนดิน เพราะจะทำให้ผิวดินแห้งเร็วมากขึ้นอีก 

          5. การจัดหาแหล่งน้ำ ควรปรับปรุงบ่อน้ำให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และสูบน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงมาเก็บกักไว้ 
สำหรับสวนผลไม้ที่อยู่ใกล้ทะเล จำเป็นต้องกักน้ำจืดไว้ เพื่อป้องกันน้ำเค็มที่จะเข้ามาในสวน หมั่นตรวจสอบระบบส่งน้ำ 
ควบคุมอย่าให้น้ำรั่วไหล หากมีผักตบชวา จอก แหน หรือสาหรา่ย อยู่ในท้องร่องสวนเป็นจำนวนมาก ควรนำขึ้นมาคลุมบรเิวณ
โคนต้นไม้ผลเพื่อรักษาความชื้นได ้

          6. ไม่ควรใสปุ๋ยในช่วงแลง้หากน้ำไม่เพียงพอ เพราะจะเป็นการไปกระตุ้นการเจริญเติบโต ให้แตกใบอ่อนในช่วงแล้งน้ำ
น้อย จะทำให้พืชมีน้ำไม่พอใช้มากขึ้น ส่งผลทำให้ต้นเหี่ยวเฉาและตายได้ 

          7. การทำแนวกันไฟรอบสวน ควรกำจัดวัชพืชภายในบริเวณสวนไมผ้ลให้โล่งเตยีนทันทีหลังหมดสิ้นฤดูฝน เก็บเศษ
หญ้าแห้ง กิ่งไม้แห้ง และใบไม้แห้ง ออกจากแปลงปลูกเอาไปคลมุดินรอบโคน ตัดใต้บริเวณทรงพุ่มไม้ผล เพื่อป้องกันไฟไหม้
สวน เตรยีมน้ำ ทราย และอุปกรณ์ดับไฟไว้ให้พร้อม และเก็บไว้ในที่เฉพาะสามารถนำมาใช้งานได้ทนัที ฝึกซ้อมคนงานเพื่อการ
ดับไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากฤดูแล้งอากาศร้อนจดัและมีใบไม้แห้งมากมีโอกาสเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี 

          หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ท่ีสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนท่ี 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมส่งเสริมการเกษตร มอบสับปะรดสีพนัธ์ุดี ท่ีจังหวดัสุพรรณบุรี 

 

            กรมส่งเสริมการเกษตร จดัพิธีมอบสับปะรดสีพนัธ์ุดี ใหเ้กษตรกรเพื่อพฒันาศกัยภาพในเชิง
การคา้ ท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 9 จงัหวดัสุพรรณบุรี นายอาชชยัชาญ เล้ียง
ประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานมอบสับปะรดสีพนัธ์ุดี ใหเ้กษตรกรเพื่อพฒันา
ศกัยภาพในเชิงการคา้ ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี โดยมี เกษตรกรสมคัรใจเขา้ร่วม
โครงการ จ านวน 115 ราย ซ่ึงผา่นการฝึกอบรมการปลูก และดูแลรักษามาแลว้ เกษตรกรแตล่ะรายจะ
ได ้รายละ 390 ตน้ โดยเป็นเกษตรกรอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จ านวน 25 ราย อ าเภอ
สามชุก จ านวน 20 ราย และอ าเภออู่ทอง จ านวน 60 ราย รวม 115 ราย พร้อมทั้งเกษตรกรท่ีสนใจ
เขา้ร่วมงาน อีกจ านวน 300 ราย  

            นายวิชยั ตูแ้กว้ ผูอ้  านวยการกองขยายพนัธ์ุพืช ไดก้ล่าววา่ ตามท่ีนายประภตัร โพธสุ
ธน รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดเ้ดินทางมราเป็นประธานเปิดงานวนัถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร และเปิดป้ายศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 9 จงัหวดัสุพรรณบุรี เม่ือ
วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 ท่ีผา่นมา ไดส้ั่งการใหศู้นยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 9 สุพรรณบรีุ ด าเนินการผลิต
พนัธ์ุสับปะรดสี จ านวน 9 สายพนัธ์ุ สนบัสนุนเกษตรกร โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหเ้กษตรกรกลุม่แปลงใหญ่ ผูป้ลกูไมด้อกไมป้ระดบั ในจงัหวดัสุพรรณบุรี น าไปขยายพนัธ์ุ
ปลูกในเชิงการคา้ เป็นการเพ่ิมรายไดใ้หเ้กษตรกร น าไปขยายพนัธ์ุปลูกในเชิงการคา้ โดยขอ้ดีของ
สับปะรดสี คือ จดัเป็นพืชทนแลง้ ตอ้งการน ้านอ้ย เป็นท่ีตอ้งการของตลาด เหมาะท่ีจะน าไป
ตกแต่ง หรือปลกูปรับภูมิทศัน์ภายในบริเวณบา้น อาคาร ส านกังานต่างๆ การขยายพนัธ์ุสับปะรดสี มี
ขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ใชว้ิธีแยกหน่อหรือเพาะเมลด็ ซ่ึงเกษตรกรสามารถปฏิบติัได ้ 

 

http://dc.prd.go.th/transcode/video/2563/2/14/fa77bf1f16a2936a6995f50801c07514_low.mp4


            ในคร้ังน้ี ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 9 จงัหวดัสุพรรณบุรีไดส้นบัสนุนใหเ้กษตรกรจ านวน 9 สาย
พนัธ์ุ ดว้ยกนั ไดแ้ก่ พาราไดซ์ ไอโอนนัทา กฤุมาเรีย รีเซียไฮบริด ดาบเศรษฐี กา้นไมขี้ด นีโอ ไฟล์
บอล นีโอ ไทร์กีน่า และนีโอรีจีเลีย นายอาชชยัชาญ รองอธิบดีฯ ยงัไดก้ล่าวอีกวา่ สับปะรดสี เป็นพืช
ท่ีอยูใ่นวงศเ์ดียวกบัสับปะรด ท่ีเรารับประทาน ซ่ึงสบัปะรดสีทัว่โลกมีประมาณ 60 สกลุ และ
มากกวา่ 2,000 ชนิด แตท่ี่พบมาก ในประเทศไทยมีประมาณ 12 สกลุ 1,000 ชนิด ซ่ึงตลาด
คา้ขายสับปะรดสีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก าลงัขยายตวั เน่ืองจากเป็นไมด้อกไมป้ระดบัท่ีนิยมมา
ใชใ้นการตบแต่งสวน ทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร สับปะรดสีจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงส าหรับ
เกษตร ในการปลกูล้ียงเป็นอาชีพเสริม เพ่ิมรายได ้ใหก้บัครัวเรือน อีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กรมส่งเสริมการเกษตร แจกสับปะรดสีพันธุ์ด ีไม้ดอกไม้ประดับใช้น้ำน้อย สร้าง
รายได้สู้ภัยแล้ง  
         นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร เป็นประธานในพิธีมอบสับปะรดสีพันธุ์ดีให้เกษตรกร
เพื่อพัฒนาศักยภาพในเชิงการค้า ณ ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที่ 9 จ.สุพรรณบุรี เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้กษตรกรกลุ่มแปลง
ใหญ่ ผู้ปลูกไมด้อกไม้ประดบัในจังหวัดสุพรรณบรุี นำไปขยายพันธ์ุปลูกในเชิงการค้า 

         โดยข้อดีของสับปะรดสี คอื จัดเป็นพืชทนแล้ง ต้องการน้ำนอ้ยเป็นท่ีต้องการของตลาด เหมาะที่จะนำไปตกแต่งหรือ
ปลูกปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณบา้น อาคารสำนักงานตา่งๆ ขยายพนัธุ์ด้วยวิธีแยกหน่อหรือเพาะเมล็ด ข้ันตอนไม่ยุ่งยาก โดย
สนับสนุนจำนวน 9 สายพันธ์ุ ได้แก่ พาราไดซ์ ไอโอนันทา กุฤมาเนยี รีเซียไฮบริด ดาบเศรษฐี ก้านไมข้ีด นีโอไฟล์บอล นีโอ
ไทร์กีน่า และนีโอรีจเีลยี  

        เป็นที่ทราบกันดีว่าในปีนี้ประเทศไทยประสบปญัหาภยัแล้ง ส่งผลให้พ่ีน้องเกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชผลทางการ
เกษตรได้ดเีท่าที่ควร กรมส่งเสริมการเกษตร จึงหาพืชกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ ท่ีมีความทนทาน ต้องการน้ำน้อย การดแูลรักษา
ไม่ยุ่งยาก มาส่งเสริมสนับสนุนใหเ้กษตรกรนำไปขยายพันธุ์ปลูกเป็นการค้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในภาวะ
ประสบภัยแล้ง  

        ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 115 ราย เป็นเกษตรกรใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอสามชุก 
และอำเภออู่ทอง ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและดูแลรักษามาแล้ว แตล่ะรายจะได้ รายละ 390 ต้น ใช้เวลาปลูกประมาณ 5- 6 
เดือน ราคาเฉลี่ยต่อต้นเมื่อนำไปจำหน่าย เฉลีย่ต้นละ 50 บาท เกษตรกรจะมรีายได้เสริมจากการจำหน่ายสับปะรดสีต่อปไีม่
ต่ำกว่า 20,000 บาท สับปะรดสจีึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีน่าสนใจ ใช้น้ำน้อย และสามารถสรา้งมูลค่าให้แก่เกษตรกรโดยการ
นำไปขยายพันธุ์ต่อในเชิงการค้าไดเ้ป็นการเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่ง 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“สายพันธุ์กุหลาบที่ปลูกในบ้านเรา ทุกวันนี้มีการพัฒนาพันธุ์มากมาย ทั้งพันธุ์สีแดงดัลลัส เรดแวลเวต แกรน
กาลา และฮอลแลนด์ สายพันธุ์สีชมพู เช่น ซินเดอเรลลา เปอเซียร์ พริ้นสตรีม เลดี้พ้ิงค์ ดอกสีขาว จะมีทั้งไวท์
โนเบลส ซูเพลส โจซิฟิน และมิสฮอลแลนด์ พ้ืนที่ปลูกใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ที่บ้านบวกเต๋ย ต.โป่งแยง อ.
แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีพ้ืนที่ปลูก 725 ไร่ รองลงไปเป็นที่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ และ อ.พบพระ จ.ตาก” 

น.ส.ชฎารัตน์ เมฆเจริญ เกษตรอำเภอแม่ริม ให้ข้อมูลแหล่งผลิตกุหลาบใหญ่ที่สุดของบ้านเรา ...ตลอดทั้งปีจะมี
ผลผลิตกุหลาบประมาณ 88 ล้านดอก มูลค่า 260 ล้านบาทในช่วงวันวาเลนไทน์ (12-14 ก.พ.) ปีนี้ คาดว่าจะมี
ผลผลิตออกมาประมาณ 4 ล้านดอก มูลค่า 60 ล้านบาท ทุกปีราคาดอกกุหลาบเฉลี่ยเกรด A อยู่ที่ดอกละ 25 
บาท เกรด B 20 บาท เกรด C 15 บาท และ F 10 บาท ส่วนต้นทุนการผลิตกุหลาบ ปีแรกประมาณ 280,000 
บาทต่อไร่ ปีที่ 2 เป็นเงิน 170,000 บาทต่อไร่ หากจำหน่ายดอกกุหลาบได้ทั้งหมดจะมีกำไรเฉลี่ยไร่ละ 
180,000 บาทต่อปี 

แต่ปัจจุบันมีการนำเข้ากุหลาบจากต่างประเทศ เช่น ยุโรป และจีน ที่มีราคาถูกกว่าขายมาเป็นกำ กำละ 220 
ดอก เฉลี่ยดอกละ 15 บาท ทำให้ราคากุหลาบบ้านเราขึ้นๆลงๆ ล่าสุดราคาตกต่ำราคาเกรด F ดอกละ 3-5 
บาท ราคาเกรด A สูงสุดอยู่ที่ 15 บาท แต่หลัง 14 ก.พ. อาจจะเหลือลดลงมาแค่ 12 และ 8 บาทในที่สุด 

ฉะนั้น รณรงค์ชวนคนไทยซื้อกุหลาบบ้านเราจะดีกว่า เพื่อไม่ให้เงินทองรั่วไหลออกนอกประเทศ 

“ไม้ดอกไม้ประดับที่จะนำมาใช้ในวันวาเลนไทน์ นอกจากกุหลาบแล้ว เราควรจะมีกล้วยไม้ ทั้งสีแดง สีชมพู มี
หลากหลายสกุล เช่น สกุลหวาย ทนร้อนทนแล้ง สกุลฟาแรนนอซิส กล้วยไม้ดอกใหญ่ และยังมีไม้จำพวก
แคคตัส หรือกระบองเพชร ตกแต่งเป็นหัวสีสันสวยงาม ไม้ใบประดับ เช่น ทรัพย์มงคล ตอนนี้มีลูกเล่นมากมาย 
มีการนำมาจัดในแพ็กเกจจิ้งให้น่ารักเหมาะกับนำมาส่งมอบความรัก นอกจากคู่หนุ่มสาวแล้ว ยังมอบความรัก



ให้กับคนที่เราเคารพผู้ใหญ่ เจ้านาย หรือเพ่ือนร่วมงาน สามารถนำมาแสดงความรักแก่กันได้ในแบบไม่อาย
ใคร” 

นายพันธพัฒน์ คุ้มวิเชียร เจ้าของแอร์ออร์คิดส์ ซุปเปอร์มาร์เกตกล้วยไม้ บอกอีกว่า วาเลนไทน์นี้ จะบอกคู่รัก 
หรือผู้ที่จะให้ความรักกัน ให้เขาสนใจในกล้วยไม้ เพราะเป็นสัญลักษณ์ความรักท่ีคงทน ต้องหมั่นรดน้ำใส่ปุ๋ย 
เหมือนกับกล้วยไม้ที่ต้องการดูแล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 ก.พ.63 ณ ณ ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย เทศบาลตำบล
น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย นายกติติคุณ บุตรคณุ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานในพิธีเปดิ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อ
เริ่มต้นฤดูกาลผลติใหม่ (Field Day) ปี 2563 

นายประเมิน พุทธมาตย์ เกษตรอำเภอเมืองเลย กล่าวว่า ศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตรอำเภอเมือง
เลย จัดตั้งข้ึนเมื่อ ปี พ.ศ. 2557 ตามนโยบายของรัฐบาล มีกิจกรรมหลัก ได้แก่ ยางพารา โดยบูรณาการดำเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาให้เปน็แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนท่ี ซึ่ง
ปัจจุบันไดม้ีเครือข่ายจำนวน 10 เครือข่าย ครอบคลุมหลากหลายกจิกรรมทางดา้นการเกษตร อาทิ ศนูย์จัดการศตัรูพืชชุมชน 
ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน ศูนยเ์รียนรูด้้านการเกษตรผสมผสาน และศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อำเภอเมืองเลยได้สนับสนุนการดำเนินงานของระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพ้ืนท่ีอำเภอเมืองเลย จำนวน 5 แปลง โดย
เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต การดำเนินงานในวันนี้เป็นการดำเนินงานจดังานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริม่ต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 เพื่อถ่ายทอดความรู้และให้บริการแกเ่กษตรกรในชุมชน ในการนำปรับใช้ให้เหมาะสม
ในการทำกิจกรรมทางการเกษตรของตนเองสำหรับฤดูกาลผลิตใหมท่ี่จะมาถึง โดยมีการจดัสถานีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 8 
สถานี ประกอบด้วย สถานีท่ี 1 เรือ่ง การจัดการดินและปุย๋ โดย สถานีพัฒนาที่ดินเลย สถานีท่ี 2 เรื่อง การเลี้ยงสตัว์ปีก โดย 
สำนักงานปศุสตัว์จังหวัดเลย สถานีท่ี 3 เรื่อง การจัดการศัตรูพืชด้วยสารชีวภณัฑ์ โดย กลุม่อารักขาพืช สำนักงานเกษตร
จังหวัดเลย สถานีท่ี 4 เรื่อง การประมง โดย สำนักงานประมงจังหวัดเลย สถานีท่ี 5 เรื่อง การจัดทำบญัชีครัวเรือน โดย 
สำนักงานตรวจบญัชีสหกรณเ์ลย สถานีท่ี 6 เรื่อง ระบบการให้น้ำทางการเกษตร โดย ชลประทานจังหวัดเลย สถานีท่ี 7 เรื่อง 
อาชีพเสริมในสวนยาง โดย ศพก.เมืองเลย สถานีท่ี 8 เรื่อง การสหกรณ์ โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย นอกจากน้ี ยังได้มี
การนำเสนอองค์ความรู้และบริการทางการเกษตร จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคีเครือข่ายและ
ภาคเอกชนด้วย 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      วันน้ี (14 ก.พ. 63) ณ ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางใหญ่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบาง
ใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นางจุรรีัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และ
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร โครงการส่งเสริมการหยดุเผาในพื้นที่การเกษตร โดยมีนายชุ้น ณัฐเดช กังสกุุล นายอำเภอบางใหญ่ 
ร่วมให้การต้อนรับ และนายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเสรมิสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกดิขึ้น จากปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 และนำเสนอทางเลือกใน
การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา สร้างการมสี่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา รวมทั้ง
สร้างต้นแบบในการทำการเกษตรปลอดการเผาเพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตรในระยะต่อไป 

            กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ด้านการหยดุเผาในพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 4 ฐาน ดังนี ้

- ฐานเรียนรู้ที่ 1 การหมักตอซังดว้ยสารเร่ง พด.2 

โดยเจา้หน้าท่ีจากสถานีพัฒนาที่ดนิ จังหวัดนนทบุรี 

- ฐานเรียนรู้ที่ 2 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากฟางข้าวและการตรวจวิเคราะห์ดิน โดยเจ้าหน้าท่ีจากกลุม่อารักขาพืช สำนักงาน
เกษตรจังหวัดนนทบุร ี



- ฐานเรียนรู้ที่ 3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว 

- ฐานเรียนรู้ที่ 4 เครื่องอัดฟางข้าว 

            โดย สมาชิกของ ศพก.บ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่  พร้อมลงพื้นที่แปลงใหญ่กล้วยไม้ อำเภอบางใหญ่ เพื่อพบปะเยี่ยม
เยียนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไม้ สอบถามปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์น้ำเคม็ในปัจจุบัน โดย
มีนายพนม พ่ึงสุขแดง ประธานแปลงใหญ่กล้วยไม้ ร่วมให้การต้อนรบัและให้ข้อมลู ณ ท่ีทำการแปลงใหญ่กล้วยไม้ ตำบลบ้าน
ใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

พิษณุโลก ชาวอำเภอบางระกำรณรงค์ลดการเผาในพื้นท่ีเกษตร และอบรม
ถ่ายทอดความรู้การหยุดเผาในพื้นที่เกษตรแก่เกษตรกร 
วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายตำบลคยุม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัด
พิษณุโลก นายสุรยิา เสนานุช ปลดัอาวุโสอำเภอบางระกำ เป็นประธานเปิดโครงการ วันรณรงคล์ดการเผาในพื้นที่เกษตร และ
อบรมถ่ายทอดความรู้การหยุดเผาในพื้นที่เกษตรแก่เกษตรกร 

ในปัจจุบันประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน ได้ประสบปญัหาหมอกควันปกคลุม และเกิดมลพิษทาง
อากาศเป็นประจำทุกปี โดยมีสาเหตุสำคญัประการหนึ่งคือการเผาในพื้นที่เกษตร เพื่อเตรียมการเพาะปลูก รวมทั้งการเผาเพื่อ
เก็บเกี่ยวอ้อยซึ่งนอกจากผลกระทบดังกล่าวแล้ว การเผาในพื้นที่เกษตรยังเป็นการทำลายโครงสร้างและความอุดมสมบรูณ์ของ
ดินและส่งผลต่อการเจรญิเตบิโตของพืช 

วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายตำบลคยุม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัด
พิษณุโลก นายสุรยิา เสนานุช ปลดัอาวุโสอำเภอบางระกำ เป็นประธานเปิดโครงการ วันรณรงคล์ดการเผาในพื้นที่เกษตร และ
อบรมถ่ายทอดความรู้การหยุดเผาในพื้นที่เกษตรแก่เกษตรกร 

ในปัจจุบันประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน ได้ประสบปญัหาหมอกควันปกคลุม และเกิดมลพิษทาง
อากาศเป็นประจำทุกปี โดยมีสาเหตุสำคญัประการหนึ่งคือการเผาในพื้นที่เกษตร เพื่อเตรียมการเพาะปลูก รวมทั้งการเผาเพื่อ
เก็บเกี่ยวอ้อยซึ่งนอกจากผลกระทบดังกล่าวแล้ว การเผาในพื้นที่เกษตรยังเป็นการทำลายโครงสร้างและความอุดมสมบรูณ์ของ
ดินและส่งผลต่อการเจรญิเตบิโตของพืช 

กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดม้อบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการส่งเสรมิการหยุดเผาในพ้ืนท่ีเกษตร โดยมี
เป้าหมายในการเสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถงึผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น แนะนำเสนอทางเลือกในการใช้



เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา สรา้งการมสี่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการเผา รวมทั้งสร้าง
ต้นแบบในการทำการเกษตรการเผาเพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพืน้ท่ีเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดจึงไดด้ำเนินการจัด
กิจกรรม วันรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่เกษตร และอบรมถ่ายทอดความรู้การเผาในพื้นที่เกษตรแก่เกษตรกร โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ส่งเสรมิให้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรทดแทนการเผา 
ปรับเปลีย่นวิธีการผลติจากเดิมมุ่งสู่การทำการเกษตรการเผาที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้
สามารถเป็นวิทยากรด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา โดยใช้กลไกของ ศพก.ปรีชา นุตจรัส รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อธิบดีกรมปศสุัตว์เปดิงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 2563 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อให้
เกษตรกรเข้มแข็งด้านการผลิต และสามารถพึ่งพาตนเองได ้

                วันท่ี( 14 กุมภาพันธ์ 2563) ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร(ศพก.) เครือข่าย
ตำบลน้ำดิบและกลุ่มเกษตรกรลำไยแปลงใหญ่ตำบลน้ำดิบ หมู่ที่7 บา้นน้ำดิบหลวง ตำบลน้ำดบิ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
นายสัตวแพทยส์รวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศสุัตว์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตน้ฤดูกาลผลิตใหม่(Field 
Day)ปี 2563 เป็นการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีท่ีมีเป้าหมายสำคัญ 2 ระดับ ประกอบด้วย 1. การทำให้กลุ่มเป้าหมาย
รับรู้ถึงข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ 2.การทำให้กลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลไปใช้และสามารถปรับเปลีย่นพฤตกิรรมใหส้อดคล้องกับ



ความรู้ที่ได้รับ โดยมี นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง กล่าวใหก้ารต้อนรับ มี นางจำเนียร แสนลาชา เกษตรจังหวัดลำพูน 
กล่าวรายงาน โอกาสนี้ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายธีระ อนันต์วร
ปัญญา ปศสุัตว์เขต 5 นายอนุชา ศานติวิจัย ปศสุัตว์จังหวัดลำพูน หวัหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บา้น เกษตรกรและ
ประชาชนในพ้ืนท่ีร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

                อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)เป็นการดำเนินการ 
โดยเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้บริหารจัดการศูนยฯ์ โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งใช้เป็นจุดที่
เชื่อมโยงกับ หน่วยงานของรัฐ และเป็นท่ีพบปะแลกเปลีย่นเรยีนรู้ของเกษตรกรในชุมชน ศพก. ในปัจจุบันถือเป็นศูนย์เรียนรู้
ของชุมชนทางการเกษตรในระดับอำเภอที่สอดคล้องกับชนิดของ สินค้าหลักของอำเภอ อำเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ทั่ว
ประเทศซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการบริการและแลกเปลีย่นความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานต่างๆ กับเกษตรกรในชุมชน โดย
ใช้สถานท่ีของเกษตรกรต้นแบบเปน็ท่ีตั้งศูนย์ฯ มีเครือข่ายสนับสนุนด้านวิชาการและการบริการเฉพาะด้าน และเป็นสถานท่ี
บูรณาการการทำงานของหน่วยงาน ต่าง ๆ ในการช่วยเหลือ แก้ไขปญัหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่             ทั้งนี้
เกษตรกรในชุมชนสามารถเข้ารับการเรยีนรู้ได้ตามหลักสูตรและแผนท่ีกำหนด สำหรับวิธีการเรียนรู้ เน้นหลักการ เรียนรูจ้าก
ของจริงในฐานเรียนรู้ตา่งๆ และลงมือปฏิบัติจริงร่วมกันในแปลงเรียนรู้  โดยนักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตรและ
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ อธิบดีกรมปศุสัตว์กลา่วในท่ีสุด 

                ด้าน เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 
2563 ของศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ขยายตำบลน้ำดิบและกลุม่เกษตรกรลำไยแปลงใหญ่
ของ นายมงคล หมื่นภัย มเีป้หมายเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคณุภาพผลลิตลำไย มีกาจัดการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 4 
สถานีเรยีนรู้ ประกอบด้วย สถานทีี่ 1 การตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่ม, สถานีท่ี 2 ปุยสั่งตดั, สถานีท่ี 3 การผสมธาตุอาหารรอง
ใช้เอง และ สถานีท่ี 4 การตดัแต่งช่อผล นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอองค์ความรู้และการให้บริการค้นการเกษตรอื่นๆ จาก
หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและภาคเอกชนด้วย รวมทั้งการแสดงและจำหน่ายผลิตภณัฑ์
ด้านการเกษตรของกลุ่มสถาบันเกษตรกร กลุม่วิสาหกิจชุมชนและ Young Smart Farmer โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงานจากทุก
อำเภอ รวมกว่า 300 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


