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นายเขมแข็ง  ยุตธิรรมดํารง อธบิดกีรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ท่ีผานมากรมสงเสริมการเกษตรพัฒนางานดานการสงเสริมการเกษตรของประเทศอยาง
ตอเน่ืองในหลายมิติ การผลักดันงานสงเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ีนับเปนอีกหน่ึงกลไกสําคัญท่ีจะชวยพัฒนาภาคเกษตรไทยไปสูความม่ันคงและเขมแข็งในระยะ
ยาว เปนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ โดยชุมชนรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมลงมือทํา และรวมรับผล อันจะกอใหเกิดความ
เขมแข็งในชุมชน เกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคาสูงสุด สรางงาน สรางรายได และกระจายรายไดสูชุมชน ซ่ึงในป 2563 น้ี กรมสงเสริมการเกษตร วางแผน
สงเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ี 77 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยเปนการขยายผลจากการนําโมเดลหรือรูปแบบการสงเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ี 6 จุดนํารอง 
ไดแก แปลงใหญผักปลอดภัย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี แปลงใหญผัก อ.นามน จ.กาฬสินธุ วิสาหกิจชุมชนมะพราวออนนํ้าหอม ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญมะพราวนํ้าหอมบางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา แปลงใหญมังคุด อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช และกลุมผู
ปลูกอโวคาโดแบบครบวงจร อ.พบพระ จ.ตาก ซ่ึงไดรูปแบบแนวทางการสงเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ีจากการถอดบทเรียนความสําเร็จในปท่ีผานมา (ป 2562) 
เกิดเปนรูปแบบสงเสริมการเกษตร 3 รูปแบบหลัก คือ 1) รูปแบบผัก ซ่ึงเกิดแนวทางการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจและแนวทางกระจายผลประโยชนสูชุมชน 2) 
รูปแบบมะพราว ซ่ึงเกิดแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตามความตองการของตลาด ตลอดจนแนวทางจัดการกระบวนการผลิตแบบไมเหลือท้ิงหรือขยะ
เหลือศูนย (Zero Waste) และ 3) รูปแบบไมผล (มังคุดและอโวคาโด) ซ่ึงเกิดแนวทางการเพ่ิมมูลคาผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินคาสูระดับพรีเม่ียม ท้ังน้ี 
กรมสงเสริมการเกษตร ไดกําหนดเปนนโยบายใหเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีพิจารณาพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการตามรูปแบบโมเดลการสงเสริมการเกษตร
เชิงพ้ืนท่ีแลว จังหวัดละ 1 จุด เพ่ือเปนตนแบบในจังหวัดของตน 
ในการตอยอดโมเดลการสงเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ี 6 จุดนํารอง สูพ้ืนท่ี 77 จังหวัดท่ัวประเทศน้ัน กรมสงเสริมการเกษตรยังเล็งเห็นความสําคัญในการนํา
ขอมูลพ้ืนท่ีความเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกพืช (zoning) มาใชเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจ เพ่ือใหเกษตรกรสามารถบริหารจดัการพ้ืนท่ีเกษตรของ
ตนเองไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเปนการปรับเปล่ียนไปปลูกพืชทางเลือกอื่นท่ีเหมาะสมกวา การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชเดิม หรือการปลูกพืชทางเลือก
แซมในพืชหลักเดิมของพ้ืนท่ี โดยจะมีการจัดเวทีชุมชนใหเกษตรกรรวมกันวิเคราะหขอมูลสินคาตลอดหวงโซอุปทาน (supply chain) เพ่ือวางแผนการผลิต
และบริหารจัดการสินคาเกษตรของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับพ้ืนท่ีตนแบบท่ีจะทําการศึกษาการนําโมเดลน้ีไปใช ประกอบดวย 1) พ้ืนท่ีอําเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี สินคาเดิม ออยโรงงาน มันสําปะหลัง สินคาใหมเปนขม้ินชันอินทรีย 2) อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  สินคาสมุนไพร 3 )พ้ืนท่ีอําเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  สินคาเดิมขาว สินคาใหมพืชผักและพืชสมุนไพร 4) อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ  สินคาเดิมขาว สินคาใหมหนอยไมฝรั่ง 5) พ้ืนท่ี
อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง สินคาเดิมยางพารา สินคาใหมปาลมนํ้ามัน พืชรวมยางพารา พืชแซมยางพารา เกษตรกรผสมผสาน เล้ียงสัตว และ 6) พ้ืนท่ี
อําเภอเสมิง จังหวัดเชียงใหม สินคาเดิมขาว สินคาใหมพืชผัก พืชสมุนไพร 
สําหรับระบบการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ี เปนอีกกลไกสําคัญของกรมสงเสริมการเกษตร ท่ีตองการพลิกโฉมการสงเสริมการเกษตรของไทยมี
ความเขมแข็งและเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนยิ่งขึ้น โดยรูปแบบการดําเนินการมุงพัฒนาตอยอดและใชกลไกท่ีมีอยูเดิม อาทิ  ระบบการสงเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ   young  smart  farmer และวิสาหกิจชุมชน  โดยมีเปาหมายใหเกษตรกรไทยไดรับการสงเสริมและพัฒนา  สามารถคิดเปน พ่ึงตนเองได  อาศัย
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ  ยึดพ้ืนท่ีเปนศูนยกลางในการสงเสริมและสนับสนุนตามความตองการของพ้ืนท่ีท้ังในเรื่องงบประมาณและความรู
และทรัพยากร  มีการวิเคราะหขอมูลของพ้ืนท่ีอยางรอบดานเพ่ือคนหาศักยภาพและปญหาของชุมชนท่ีแทจริง  จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชนขึ้นมา
ใหสอดคลองกับทุนทรัพยากรของพ้ืนท่ี  พรอมท้ังจัดเวทีชุมชน  เพ่ือใหเปนพ้ืนท่ีพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู เชื่อมโยงกลไกลการทํางานผานการสงเสริม
การเกษตรรายบุคคล  การสงเสริมแบบกลุมและการสงเสริมรายสินคา เพ่ือกระจายผลประโยชนสูชุมชนหรือทุกคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกัน   ซ่ึงเปา
ผลสําเร็จของโครงการน้ีเชื่อม่ันวาจะทําใหเกษตรกรมีรายไดและคุณภาพชีวิตท่ีขึ้น และมีการขยายผลความสําเร็จไปสูพ้ืนท่ีอื่นตอไปในอนาคต 
“รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เน่ืองจากเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศใหเกิดความม่ันคง ในขณะท่ีงานสงเสริมการเกษตรมี
จุดมุงหมายในการพัฒนาความเปนอยูของเกษตรกรใหดีขึ้นเปนกลไกลสําคัญท่ีทําใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซ่ึงปน้ีกรมสงเสริมการเกษตรจะเนนยึด
หลักการสงเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ี เริ่มตนจากการวิเคราะหพ้ืนท่ีเปาหมายใหครอบคลุมท้ังในมิติของพ้ืนท่ี คน และสินคา  เพ่ือใหชุมชนมีรายไดจากการผลิต
สินคาท่ีมีคุณภาพ  สอดคลองกับความตองการของตลาดในระยะยาว ซ่ึงการสงเสริมการเกษตรในระยะเวลาท่ีผานมาจะเนนสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรท้ังใน
ลักษณะรายบุคคล  การสงเสริมรายกลุม ตลอดจนการสงเสริมใหเกษตรกรบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน แตยังขาดการสงเสริมในเชิงพ้ืนท่ี
ทําใหขาดการเชื่อมโยงกระบวนการพัฒนาในระดับพ้ืนท่ีท่ีเปนรูปธรรม และขาดการเชื่อมโยงกิจกรรมกาพัฒนาจากตนทาง กลางทาง และปลายทาง ซ่ึงตอไป
งานสงเสริมการเกษตรจะมีมิติท่ีครอบคลุมมากขึ้น  เพ่ือผลักดันภาคเกษตรไทยใหมีความม่ันคง ยั่งยืน ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศหรือของคนใน
ชุมชน ”  นายเขมแข็ง    กลาว 



 

 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดกีรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ที่ผานมากรมสงเสริมการเกษตรพัฒนางานดานการ

สงเสริมการเกษตรของประเทศอยางตอเนื่องในหลายมิติ การผลักดันงานสงเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่นับเปนอีกหนึ่งกลไก

สําคัญที่จะชวยพัฒนาภาคเกษตรไทยไปสูความม่ันคงและเขมแขง็ในระยะยาว เปนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบ

บูรณาการ โดยชุมชนรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมลงมือทํา และรวมรับผล อันจะกอใหเกิดความเขมแข็งใน

ชุมชน เกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคาสูงสุด สรางงาน สรางรายได และกระจายรายไดสูชุมชน ซ่ึงในป 2563 นี้ กรม

สงเสริมการเกษตร วางแผนสงเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเปนการขยายผลจากการนําโมเดลหรือ

รูปแบบการสงเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ ในพ้ืนที่ 6 จุดนํารอง ไดแก แปลงใหญผักปลอดภัย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี แปลง

ใหญผัก อ.นามน จ.กาฬสินธุ วิสาหกิจชุมชนมะพราวออนน้ําหอม ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม วิสาหกิจ

ชุมชนแปลงใหญมะพราวน้ําหอมบางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา แปลงใหญมังคุด อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 

และกลุมผูปลูกอโวคาโดแบบครบวงจร อ.พบพระ จ.ตาก ซ่ึงไดรปูแบบแนวทางการสงเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนทีจ่ากการ

ถอดบทเรียนความสําเร็จในปทีผ่านมา (ป 2562) เกิดเปนรปูแบบสงเสริมการเกษตร 3 รูปแบบหลัก คือ 1) รูปแบบ

ผัก ซ่ึงเกิดแนวทางการเช่ือมโยงเครือขายธุรกิจและแนวทางกระจายผลประโยชนสูชุมชน 2) รูปแบบมะพราว ซ่ึงเกิดแนว

ทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตามความตองการของตลาด ตลอดจนแนวทางจดัการกระบวนการผลิตแบบไมเหลือทิ้ง

หรือขยะเหลือศูนย (Zero Waste) และ 3) รูปแบบไมผล (มังคดุและอโวคาโด) ซ่ึงเกิดแนวทางการเพ่ิมมูลคา



 
กรมสงเสริมการเกษตร พลิกมิติงานสงเสริมภาคเกษตรไทย ป 63 วางเปาตอยอด “โมเดลการสงเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่” ในพ้ืนที่ 6 จุดนํารอง สูพ้ืนที่ 77 จังหวัดทั่ว
ประเทศ พรอมเสริมเขีย้วเล็บนักสงเสริมการเกษตร กระจายรายไดสูชมุชน ดันรายไดเกษตรกร สูความมั่นคง ยั่งยนืระยะยาว 
เมื่อวันที่ 17 ก.พ. นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ที่ผานมากรมสงเสริมการเกษตรพัฒนางานดานการสงเสริมการเกษตรของประเทศอยาง
ตอเนื่องในหลายมิติ การผลักดันงานสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่นับเปนอีกหนึ่งกลไกสําคัญที่จะชวยพัฒนาภาคเกษตรไทยไปสูความมั่นคงและเขมแข็งในระยะยาว เปน
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ โดยชุมชนรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมลงมือทํา และรวมรับผล อันจะกอใหเกิดความเขมแข็งในชุมชน เกิดการใช
ทรัพยากรอยางคุมคาสูงสุด สรางงาน สรางรายได และกระจายรายไดสูชุมชน ซ่ึงในป 2563 นี้ กรมสงเสริมการเกษตร วางแผนสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 77 จังหวัดทั่ว
ประเทศ โดยเปนการขยายผลจากการนําโมเดลหรือรูปแบบการสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ในพื้นที่ 6 จุดนํารอง ไดแก แปลงใหญผักปลอดภัย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี แปลง
ใหญผัก อ.นามน จ.กาฬสินธุ วิสาหกิจชมุชนมะพราวออนน้ําหอม ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม วิสาหกจิชุมชนแปลงใหญมะพราวน้าํหอมบางตลาด อ.คลอง
เขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา แปลงใหญมังคุด อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช และกลุมผูปลูกอโวคาโดแบบครบวงจร อ.พบพระ จ.ตาก 
โดยรูปแบบแนวทางการสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่จากการถอดบทเรียนความสําเร็จในปที่ผานมา (ป 2562) เกิดเปนรูปแบบสงเสริมการเกษตร 3 รูปแบบหลัก คือ 1.รูปแบบ
ผัก ซ่ึงเกิดแนวทางการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจและแนวทางกระจายผลประโยชนสูชุมชน 2.รูปแบบมะพราว ซ่ึงเกิดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามความตองการ
ของตลาด ตลอดจนแนวทางจัดการกระบวนการผลิตแบบไมเหลือทิ้งหรือขยะเหลือศูนย (Zero Waste) และ3.รูปแบบไมผล (มังคุดและอโวคาโด) ซ่ึงเกิดแนวทางการเพิ่มมูลคา
ผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินคาสูระดับพรีเมี่ยม ทั้งนี้ กรมสงเสริมการเกษตร ไดกําหนดเปนนโยบายใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในพื้นที่พิจารณาพื้นที่เพื่อดําเนินการตาม
รูปแบบโมเดลการสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่แลว จังหวัดละ 1 จุด เพื่อเปนตนแบบในจังหวัดของตน ในการตอยอดโมเดลการสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 6 จุดนํารอง สูพื้นที่ 
77 จังหวัดทั่วประเทศ 
กรมสงเสริมการเกษตรยังเล็งเห็นความสําคัญในการนําขอมูลพื้นที่ความเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกพืช (zoning) มาใชเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจ เพื่อใหเกษตรกร
สามารถบริหารจัดการพื้นที่เกษตรของตนเองไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเปนการปรับเปล่ียนไปปลูกพืชทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกวา การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเดิม หรือ
การปลูกพืชทางเลือกแซมในพืชหลักเดิมของพื้นที่ โดยจะมีการจัดเวทีชุมชนใหเกษตรกรรวมกันวิเคราะหขอมูลสินคาตลอดหวงโซอุปทาน (supply chain) เพื่อวางแผนการผลิต
และบริหารจัดการสินคาเกษตรของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สําหรับพื้นที่ตนแบบทีจ่ะทําการศึกษาการนําโมเดลนี้ไปใช ประกอบดวย 1.พื้นที่อําเภอชยับาดาล จังหวัดลพบุรี สินคาเดิม ออยโรงงาน มันสําปะหลัง สินคาใหมเปนขมิ้นชัน
อินทรีย 2.อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สินคาสมุนไพร 3.พื้นที่อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สินคาเดิมขาว สินคาใหมพืชผักและพืชสมุนไพร 4.อําเภอซับใหญ จังหวัดชยัภูมิ 
สินคาเดิมขาว สินคาใหมหนอยไมฝร่ัง 5.พื้นที่อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง สินคาเดิมยางพารา สินคาใหมปาลมน้ํามัน พืชรวมยางพารา พืชแซมยางพารา เกษตรกรผสมผสาน 
เล้ียงสัตว และ 6.พื้นที่อําเภอเสมิง จังหวัดเชียงใหม สินคาเดิมขาว สินคาใหมพชืผัก พืชสมุนไพร 
สวนระบบการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เปนอีกกลไกสําคัญของกรมสงเสริมการเกษตร ที่ตองการพลิกโฉมการสงเสริมการเกษตรของไทยมีความเขมแข็งและเกิด
การพัฒนาทีย่ั่งยืนยิ่งขึ้น โดยรูปแบบการดําเนินการมุงพัฒนาตอยอดและใชกลไกที่มีอยูเดิม อาทิ ระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ Young Smart Farmer และ
วิสาหกจิชุมชน โดยมีเปาหมายใหเกษตรกรไทยไดรับการสงเสริมและพัฒนา สามารถคิดเปน พึ่งตนเองได อาศัยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกีย่วของ ยึดพืน้ที่เปนศูนยกลาง
ในการสงเสริมและสนับสนุนตามความตองการของพื้นที่ทั้งในเร่ืองงบประมาณและความรูและทรัพยากร มีการวิเคราะหขอมูลของพื้นที่อยางรอบดานเพื่อคนหาศักยภาพและ
ปญหาของชุมชนที่แทจริง จัดทําแผนพฒันาการเกษตรของชุมชนขึ้นมาใหสอดคลองกับทุนทรัพยากรของพื้นที่ พรอมทั้งจัดเวทีชุมชน เพื่อใหเปนพื้นที่พบปะแลกเปล่ียนเรียนรู 
เชื่อมโยงกลไกลการทาํงานผานการสงเสริมการเกษตรรายบุคคล การสงเสริมแบบกลุมและการสงเสริมรายสินคา เพื่อกระจายผลประโยชนสูชุมชนหรือทุกคนในชุมชนไดรับ
ผลประโยชนรวมกัน ซ่ึงเปาผลสําเร็จของโครงการนี้เชื่อมั่นวาจะทําใหเกษตรกรมีรายไดและคุณภาพชวีิตที่ขึ้น และมีการขยายผลความสําเร็จไปสูพื้นที่อื่นตอไปในอนาคต 
“รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เนื่องจากเปนพื้นฐานในการพัฒนาประเทศใหเกิดความมั่นคง ในขณะที่งานสงเสริมการเกษตรมีจุดมุงหมายในการพัฒนา
ความเปนอยูของเกษตรกรใหดีขึ้นเปนกลไกลสําคัญที่ทําใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซ่ึงปนี้กรมสงเสริมการเกษตรจะเนนยึดหลักการสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เร่ิมตน
จากการวิเคราะหพื้นที่เปาหมายใหครอบคลุมทั้งในมิติของพื้นที่ คน และสินคา เพื่อใหชุมชนมีรายไดจากการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของตลาดใน
ระยะยาว ซ่ึงการสงเสริมการเกษตรในระยะเวลาที่ผานมาจะเนนสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรทั้งในลักษณะรายบุคคล การสงเสริมรายกลุม ตลอดจนการสงเสริมใหเกษตรกร
บริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน แตยังขาดการสงเสริมในเชิงพื้นที่ทําใหขาดการเชื่อมโยงกระบวนการพฒันาในระดับพื้นที่ที่เปนรูปธรรม และขาดการเชื่อมโยง
กิจกรรมกาพัฒนาจากตนทาง กลางทาง และปลายทาง ซ่ึงตอไปงานสงเสริมการเกษตรจะมีมิติที่ครอบคลุมมากขึ้น เพือ่ผลักดันภาคเกษตรไทยใหมีความมั่นคง ยั่งยืน ยกระดับ
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศหรือของคนในชุมชน”อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาว 
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วันน้ี (17 ก.พ.63) เวลา 09.30 น. ณ ศูนยเครือขาย ศพก. ตําบลหินซอน หมูท่ี 9 ตําบลหินซอน อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี นาย
ทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปนประธานในพิธีเปดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) 
รวมกับงานวันรณรงคการใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย ป 2563 มีนางจุไรรัตน แสงสวัสด์ิ เกษตรจังหวัดสระบุรี นายดุรงคฤทธ์ิ 
ศิริวัฒนพันธ นายอําเภอแกงคอย พรอมดวยนายกิตติศักด์ิ เมฆา ประธานศูนยเรียนรูเครือขาย ศพก.และประธานวิสาหกิจชุมชน
ขาวโพดเล้ียงสัตวแปลงใหญตําบลหินซอน ผูประกอบการภาคเอกชน และกลุมเกษตรกร รวมใหการตอนรับและรวมพิธี โดยมีนางจุไร
รัตน แสงสวัสด์ิ เกษตรจังหวัดสระบุรี กลาวตอนรับและกลาววัตถุประสงคการจัดงานตอประธานในพิธี มีเกษตรกรและผูสนใจเขา
รวมงานกวา 250 คน 
นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา จากสถานการณการผลิตทางการเกษตรในปจจุบันท่ีตองเผชิญกับสภาพ
ภูมิอากาศเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ปริมาณนํ้าฝนในฤดูกาลท่ีผานมานอย ทําใหขณะน้ีปริมาณนํ้าสํารองในเขื่อนมีปริมาณนอยกวาปท่ี
ผานมา ซ่ึงหมายถึงนํ้าไมเพียงพอตอการเพาะปลูกพืชในฤดูแลง และสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีการเกษตรท่ียังยืนตนอยู สวนในปน้ีคาดการณ
วาฝนมาชากวาปกติ จึงขอประชาสัมพันธใหพ่ีนองเกษตรกรทุกทาน ติดตามสถานการณนํ้าอยางใกลชิด วางแผนการใชนํ้าอยางประหยัด 
และหันมาปลูกพืชใชนํ้านอยท่ีเปนความตองการของตลาดทดแทน ปรับเปล่ียนวิธีการผลิตจากเดิม มุงสูการทําการเกษตรท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม และปลอดภัยจากสารพิษ โดยการลด ละ เลิก การใชสารเคมีท่ีอันตราย งดการเผาเศษพืชในพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือลดปญหา
สารพิษตกคางในผลผลิต ฝุนละอองและหมอกควัน ท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ัง
สงผลเสียตอการทําอาชีพการเกษตรโดยตรง ทําใหดินเส่ือมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ 
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จึงไดจัดกิจกรรมวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) รวมกบังานวันรณรงค
การใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย ประจําป 2563 ขึ้น เพ่ือถายทอดความรูดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเล้ียงสัตว 
และการใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัยใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีกอนเขาสูการเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม ป 2563 โดยมีหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ ดําเนินการบูรณาการการทํางานรวมกัน เพ่ือสนับสนุนและเตรียมความพรอมใหเกษตรกรมีองค
ความรูเพ่ือวางแผนการผลิต เขาถึงปจจัยการผลิต บริหารจัดการความเส่ียง และสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร กอนเริ่มตนฤดูกาลผลิต
ใหม (Field Day) ซ่ึงในปท่ีผานมาเกษตรกรประสบปญหาการระบาดของหนอนกระทูขาวโพดลายจดุ สงผลใหเกษตรกรมีการใชสารเคมี
เพ่ิมขึ้น จึงไดจัดกิจกรรมน้ีขึ้น เพ่ือเตรียมการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว เกษตรกรท่ีเขารวมงานจะสามารถนําองคความรูท่ีไดไป
ประยุกตใชได ทําใหเกษตรกรเกิดการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถทําการเกษตรทามกลางการเปล่ียนแปลงในปจจุบันได กิจกรรม
ภายในงาน มีการจัดสถานีเรียนรูหลักในเรื่องตาง จํานวน 5 สถานี ไดแก สถานีท่ี 1 เรื่อง ดินดีพืชดี สถานีท่ี 2 นํ้านอยก็โตได (พืชใชนํ้า
นอย) สถานีท่ี 3 ปลอดภัยเม่ือใชถูกวิธี (การใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย) สถานีท่ี 4 เรื่อง ระบบนํ้าอัจฉริยะ และสถานีท่ี 5 
เรื่อง การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM 
ดาน นางจุไรรัตน แสงสวัสด์ิ เกษตรจังหวัดสระบุรี ไดกลาวเพ่ิมเติมวา จากสถานการณแลง ในปจจุบัน เกษตรกรตองตระหนักถึงการใช
ทรัพยากรนํ้าอยางรูคุณคา โดยเฉพาะการใชนํ้าในการทําการเกษตร ซ่ึงในสถานีเรียนรูท่ี 2 นํ้านอยก็โตได (การปลูกพืชใชนํ้านอย) 
เกษตรกรจะไดเรียนรูการวิธีการดูแลรักษาพืชในชวงขาดแคลนนํ้าใหสามารถยืนตนจนเก็บเกี่ยวผลผลิตได ท้ังน้ี กรมสงเสริมการเกษตร
ไดแนะนําใหเกษตรใหเกษตรกรปลูกพืชใชนํ้านอยเปนทางเลือกในชวงขาดแคลนนํ้าในการผลิต กลุมพืชไร ไดแก ขาวโพดเล้ียงสัตว ถั่ว
เขียว ถั่วเหลือง ถั่วเขียวฝกสด และถั่วลิสง กลุมพืชผัก 31 ชนิด เชน ผักตระกูลกะหลํ่า ผักตระกูลตระกูลแตง พืชผักกินใบ ซ่ึงจะ
สามารถสรางรายไดใหแกเกษตรกรในชวงฤดูแลง หรือในชวงขาดแคลนนํ้าได 
ภาพ-ขาว วรวิทย คําเสียง(อูดอิสระ) ผูส่ือขาว จ.สระบุรี 



 

วันท่ี17กุมภาพันธ2563เวลา09.00น. นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรเปน

ประธานเปดงานการจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเร่ิมตนฤดูกาลผลิตใหม (Field day)ซึ่งจัดข้ึนท่ี

เครือขายศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลหินซอน อําเภอแกงคอย จังหวัด

สระบุรี มีนาย ดุรงคฤทธ ศิริวัฒนพันธ นายอําเภอแกงคอย นายสมบัติ อํานาคะ สส.เขต2 พรอมหัวหนา

สวนราชการมีนางจุไรรัตน แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรีกลาววัตถุประสงค กรมสงเสริมการเกษตรได

ถายทอดเทคโนโลยีเพื่อถายทอดความรูดานการลดตนทุนและเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิต ขาวโพดเลี้ยงสัตวใหแกเกษตรกรในพื้นท่ีตําบลหินซอนและพื้นท่ีขางเคียง ของ 

อําเภอแกงคอย ท่ีสวนใหญเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งในปท่ีผานมาประสบ ปญหาตนทุนท่ีสูงข้ึน 

เน่ืองจากมีการระบาดของหนอนกระทู 
ขาวโพดลายจุด สงผลให เกษตรกรมีการใชสารเคมีเพิ่มข้ึน อีกท้ังยังประสบปญหาภัยแลง 

ขาดแคลนนํ้าในการทําการเกษตร จึงไดจัดกิจกรรมน้ีข้ึน เพื่อเตรียมการปองกันและแกไขปญหา ดังกลาว

กอนเขาสูฤดูกาลผลิตใหม โดยมีการจัดสถานีถายทอดความรูจํานวน 5 สถานีเรียนรูไดแก มีการเตรียม ดินดี

พืชดี ระบบนํ้าอัจฉริยะ โดยสงนํ้าตามทอเพื่อลดการใชนํ้านอย การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 

(PM)ลดการใชสารเคมี ปลอดภัยเมื่อใชถูกวิธี(การใชสารเคมีอยางถูกตองและ 
ปลอดภัย)  พรอมใชนํ้านอยก็โตได(การปลูกพืชใชนํ้านอย)  นอกจากน้ี มีการบริการดานการเกษตรใหแก

เกษตรกร จากหนวยงานของภาครัฐและเอกชน  มีเกษตรกรมารวมรับการถายทอดความรูและการบริการ

การเกษตร 
จํานวน 200 ราย และหวังวาเกษตรกรท่ีมาในจะไดรับความรูและนําไปปฏิบัติในไรนาของตนเอง 
 



 
วันน้ี (17 กุมภาพันธ 2563) นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปนประธานในพิธีเปดงานวันถายทอด

เทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลติใหม (Field Day) รวมกับงานวันรณรงคการใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย ป 2563 โดยมี
นายดุรงคฤทธ์ิ ศิริวัฒนพันธ นายอําเภอแกงคอย ใหการตอนรับ และนางจุไรรัตน แสงสวัสดิ์ เกษตรจงัหวัดสระบุรี พรอมดวย นายกิตติ
ศักดิ์ เมฆา ประธานศูนยเรียนรูเครือขาย ศพก.และประธานวิสาหกิจชุมชนขาวโพดเลีย้งสัตวแปลงใหญตําบลหินซอน เปนผูกลาว
รายงานวัตถุประสงคการจัดงาน ณ ศูนยเครือขายศพก. ตําบลหินซอน หมูท่ี 9 ตําบลหินซอน อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี มี
เกษตรกรและผูสนใจเขารวมงานกวา 250 คน 
    นายทวี  มาสขาว รองอธิบดกีรมสงเสรมิการเกษตร ใหขอมลูวา จากสถานการณการผลิตทางการเกษตรในปจจุบันท่ีตองเผชิญกับ
สภาพภมูิอากาศเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ปริมาณนํ้าฝนในฤดูกาลท่ีผานมานอย ทําใหขณะน้ีปริมาณนํ้าสํารองในเข่ือนมีปริมาณนอย
กวาปท่ีผานมา ซึ่งหมายถึงนํ้าไมเพียงพอตอการเพาะปลูกพืชในฤดแูลง และสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีการเกษตรท่ียังยืนตนอยู สวนในปน้ี
คาดการณวาฝนมาชากวาปกติ จงึขอประชาสัมพันธใหพ่ีนองเกษตรกรทุกทาน ติดตามสถานการณนํ้าอยางใกลชิด วางแผนการใชนํ้า
อยางประหยดั และหันมาปลูกพืชใชนํ้านอยท่ีเปนความตองการของตลาดทดแทน ปรับเปลีย่นวิธีการผลิตจากเดิม มุงสูการทํา
การเกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และปลอดภัยจากสารพิษ โดยการลด ละ เลิก การใชสารเคมีท่ีอันตราย งดการเผาเศษพืชในพ้ืนท่ี
การเกษตร เพ่ือลดปญหาสารพิษตกคางในผลผลติ ฝุนละอองและหมอกควัน ท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพอนามยัของประชาชนและ
เศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังสงผลเสยีตอการทําอาชีพการเกษตรโดยตรง ทําใหดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ  

สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จงึไดจัดกิจกรรมวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) รวมกับงาน
วันรณรงคการใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย ประจาํป 2563 ข้ึน เพ่ือถายทอดความรูดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ
ขาวโพดเลีย้งสัตว และการใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัยใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีกอนเขาสูการเริ่มตนฤดูกาลผลติใหม ป 2563 
โดยมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ ดําเนินการบูรณาการการทํางานรวมกัน เพ่ือสนับสนุนและเตรียมความ
พรอมใหเกษตรกรมีองคความรูเพ่ือวางแผนการผลิต เขาถึงปจจยัการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสรางความเขมแข็งให
เกษตรกร กอนเริ่มตนฤดูกาลผลติใหม (Field Day) ซึ่งในปท่ีผานมาเกษตรกรประสบปญหาการระบาดของหนอนกระทูขาวโพดลายจดุ 
สงผลใหเกษตรกรมีการใชสารเคมเีพ่ิมข้ึน จึงไดจัดกิจกรรมน้ีข้ึน เพ่ือเตรยีมการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว เกษตรกรท่ีเขา
รวมงานจะสามารถนําองคความรูท่ีไดไปประยุกตใชได ทําใหเกษตรกรเกิดการผลติท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถทําการเกษตร
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงในปจจบัุนได กิจกรรมภายในงาน มีการจดัสถานีเรียนรูหลักในเรื่องตางๆ  
จํานวน 5 สถานี ไดแก สถานีท่ี 1 เรื่อง ดินดีพืชดี สถานีท่ี 2 นํ้านอยก็โตได (พืชใชนํ้านอย) สถานีท่ี 3 ปลอดภยัเมื่อใชถูกวิธี (การใช
สารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย) สถานีท่ี 4 เรื่อง ระบบนํ้าอัจฉรยิะ และสถานีท่ี 5 เรื่อง การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
(IPM) 

ดาน นางจุไรรตัน แสงสวัสดิ ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ไดกลาวเพ่ิมเติมวา จากสถานการณแลง ในปจจุบัน เกษตรกรตอง
ตระหนักถึงการใชทรัพยากรนํ้าอยางรูคุณคา โดยเฉพาะการใชนํ้าในการทําการเกษตร ซึ่งในสถานีเรยีนรูท่ี 2 นํ้านอยก็โตได (การปลูก
พืชใชนํ้านอย) เกษตรกรจะไดเรยีนรูการวิธีการดูแลรักษาพืชในชวงขาดแคลนนํ้าใหสามารถยืนตนจนเก็บเก่ียวผลผลิตได  ท้ังน้ี กรม
สงเสริมการเกษตรไดแนะนําใหเกษตรใหเกษตรกรปลูกพืชใชนํ้านอยเปนทางเลือกในชวงขาดแคลนนํ้าในการผลิต กลุมพืชไร ไดแก 
ขาวโพดเลีย้งสัตว ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียวฝกสด และถ่ัวลิสง กลุมพืชผัก 31 ชนิด เชน ผักตระกูลกะหล่ํา ผักตระกูลตระกูลแตง 
พืชผักกินใบ ซึ่งจะสามารถสรางรายไดใหแกเกษตรกรในชวงฤดูแลง หรือในชวงขาดแคลนนํ้าได 
 



 
จ.สระบุรี อ.แกงคอย จัดงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เริม่ตนฤดูกาลผลิตใหม สงเสริมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสตัว สู
ภัยแลง เพ่ิมรายไดเกษตรกร พรอมใหความรูเทคโนโลยีใหมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ พรอมทําเกษตรเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ลด เลิก ใชสารเคมี และลดการเผาในพ้ืนท่ีเกษตร 
นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปนประธานเปดงานวันถายทอดเทคโนโลยี Field Day เพ่ือเริ่มตน
ฤดูกาลผลิตใหม ณ วิสาหกิจชุมชนขาวโพดเลีย้งสัตวแปลงใหญตําบลหินซอน อ.แกงคอย จ.สระบุรี เกษตรกรสวนใหญ ของ อ.
แกงคอย สวนใหญเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งจากปท่ีผานมาประสบปญหาการระบาดของหนอนกระทูขาวโพดลายจดุ 
สงผลใหเกษตรกรใชสารเคมีเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเตรียมการปองกันและแกไขปญหา ดังกลาว จึงไดจดังานข้ึน ประกอบดวย
กิจกรรม 5 สถานี ไดแก สถานีดินดีพืชดี สถานีระบบนํ้าอัจฉริยะ สถานีปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) สถานีการ
ใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย และสถานีการปลูกพืชใชนํ้านอย 

นายทวี กลาวเพ่ิมเตมิวา สําหรับการจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม ยังมีการเสนอองค

ความรู และบริการการเกษตรอ่ืนๆ ใหเกษตรกร จากหนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานภาคี และ

ภาคเอกชนอ่ืนๆ ท้ังน้ี การจัดงานครั้งน้ี มีเกษตรกรของอําเภอแกงคอย จากทุกตําบล มารวมรบัการถายทอดความรูและ

บริการการเกษตรครั้งน้ี กวา 250 คน และหวังวาเกษตรกรท่ีมาในวันน้ีจะไดรับความรูและนํามาปฏบัิติในไรนาของตนเอง 

จากสถานการณนํ้าในปจจุบัน ปรมิาณนํ้าสํารองในเข่ือนมีปริมาณนอยกวาปท่ีผานมา ทําใหปรมิาณนํ้าไมเพียงพอตอการ
เพาะปลูกพืช ขอใหเกษตรกรติดตามสถานการณนํ้าอยางใกลชิด วางแผนการใชนํ้าอยางประหยัด และหันมาปลูกพืชใชนํ้านอย
ท่ีเปนความตองการของตลาดแทน นอกจากน้ี ขอความรวมมือในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิม มุงสูการทําการเกษตรท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และปลอดภัยจากสารพิษ โดยการ ลด ละ เลิก การใชสารเคมีท่ีเปนอันตราย รวมถึงลดการเผาในพ้ืนท่ี
การเกษตร ฝุนละอองและหมอกควัน ท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย รวมท้ังสงผลสยัตอการทําการเกษตร ทําใหดินเสื่อม
โทรม ซึง่หากเกษตรกรปรับตัว นําองคความรูท่ีเหมาะสมท่ีไดเรียนรู ไปประยุกตใชในไรนาของตนเองตอไป 



 
แกงคอย จัด ฟวเดย ขาวโพดเลี้ยงสัตว พืชน้ํานอยสูภัยแลง ลุยสงเสริมการเกษตรเกษตรเปนมิตรสิ่งแวดลอม 
จ.สระบุรี อ.แกงคอย จัดงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เร่ิมตนฤดูกาลผลิตใหม สงเสริมการปลูกขาวโพดเลี้ยง
สัตว สูภัยแลง เพ่ิมรายไดเกษตรกร พรอมใหความรูเทคโนโลยีใหมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พรอมทําเกษตรเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ลด เลิก ใชสารเคมี และลดการเผาในพ้ืนท่ีเกษตร 
นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร เปนประธานเปดงานวันถายทอดเทคโนโลยี Field Day เพ่ือเริ่มตนฤดูกาล
ผลิตใหม ณ วิสาหกิจชุมชนขาวโพดเลี้ยงสัตวแปลงใหญตําบลหินซอน อ.แกงคอย จ.สระบุรี เกษตรกรสวนใหญ ของ อ.แกง
คอย สวนใหญเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งจากปท่ีผานมาประสบปญหาการระบาดของหนอนกระทูขาวโพดลายจุด สงผล
ใหเกษตรกรใชสารเคมีเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเตรียมการปองกันและแกไขปญหา ดังกลาว จึงไดจัดงานข้ึน ประกอบดวยกิจกรรม 5 
สถานี ไดแก สถานีดินดีพืชดี สถานีระบบนํ้าอัจฉริยะ สถานีปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) สถานีการใชสารเคมี
อยางถูกตองและปลอดภัย และสถานีการปลูกพืชใชนํ้านอย 
นายทวี กลาวเพ่ิมเติมวา สาํหรับการจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลติใหม ยังมีการเสนอองค
ความรู และบริการการเกษตรอ่ืนๆ ใหเกษตรกร จากหนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานภาคี และ
ภาคเอกชนอ่ืนๆ ท้ังน้ี การจัดงานครั้งน้ี มีเกษตรกรของอําเภอแกงคอย จากทุกตําบล มารวมรบัการถายทอดความรูและ
บริการการเกษตรครั้งน้ี กวา 250 คน และหวังวาเกษตรกรท่ีมาในวันน้ีจะไดรับความรูและนํามาปฏบัิติในไรนาของตนเอง 
จากสถานการณนํ้าในปจจุบัน ปรมิาณนํ้าสํารองในเข่ือนมีปริมาณนอยกวาปท่ีผานมา ทําใหปรมิาณนํ้าไมเพียงพอตอการ
เพาะปลูกพืช ขอใหเกษตรกรติดตามสถานการณนํ้าอยางใกลชิด วางแผนการใชนํ้าอยางประหยัด และหันมาปลูกพืชใชนํ้านอย
ท่ีเปนความตองการของตลาดแทน นอกจากน้ี ขอความรวมมือในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิม มุงสูการทําการเกษตรท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และปลอดภัยจากสารพิษ โดยการ ลด ละ เลิก การใชสารเคมีท่ีเปนอันตราย รวมถึงลดการเผาในพ้ืนท่ี
การเกษตร ฝุนละอองและหมอกควัน ท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย รวมท้ังสงผลสยัตอการทําการเกษตร ทําใหดินเสื่อม
โทรม ซึ่งหากเกษตรกรปรับตัว นําองคความรูท่ีเหมาะสมท่ีไดเรียนรู ไปประยุกตใชในไรนาของตนเองตอไป 







 
นายอาชวชัยชาญ เล้ียงประยูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เผยวา ป 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาไดคาดการณลักษณะอากาศประเทศไทยจะเผชิญกับ
ฝนแลงต้ังแตชวงเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2563 โดยปริมาณฝนจะตํ่ากวาคาปกติ 3 – 5% ดังน้ัน จึงขอความรวมมือใหเกษตรกรและประชาชน
เตรียมการรับมือ และใชนํ้าอยางประหยัดเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยขอใหพ่ีนองเกษตรกรปรับตัวตระหนักถึงเรื่องการใชนํ้าอยางประหยัด ไมปลูกพืช
ฤดูแลงเกินแผนท่ีกําหนด พรอมดูแลรักษาความชื้นในแปลงปลูกพืช สรางแหลงนํ้าในไรนา หรือปรับเปล่ียนกิจกรรมการเกษตร โดยใชแนวทางตามศาสตร
พระราชาเพ่ือการแกไขปญหาอยางยั่งยืน เชน เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน เปนตน 
โดยเฉพาะขณะน้ีสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยโดยท่ัวไปรอนและแหงแลง กรมสงเสริมการเกษตรรวมกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นได
สํารวจและประเมินเบ้ืองตน คาดวาพ้ืนท่ีไมผลเส่ียงนอกเขตชลประทานมี 30 จังหวัด 207 อําเภอ 1,068 ตําบล พ้ืนท่ีรวมท้ังส้ิน 374,978 ไร ซ่ึงตรง
กับฤดูกาลของผลไมภาคตะวันออกและภาคเหนือ คือ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล้ินจี่ ลําไย หากไมผลไดรับนํ้าไมเพียงพอจะทําใหผลผลิตมีขนาดเล็ก
คุณภาพตํ่า สงผลกระทบตอไมผลท้ังในแงของปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ดังน้ัน เกษตรกรจึงตองมีการดูแลสวนไมผลเปนพิเศษ โดยในชวงภัยแลง
จําเปนตองจัดการสวนของตนเองใหตนไมอยูรอดผานพนชวงวิกฤตน้ีไปใหได เพราะตนไมผลใชเวลานานหลายปกวาจะออกดอก ติดผล กรมสงเสริม
การเกษตรจึงไดรณรงคประชาสัมพันธ "เกษตรรวมใจรับมือภัยแลง ป 2563" สรางการรับรูขอมูลขาวสารใหแกเกษตรกรในทุกดานเพ่ือเตรียมรับมือและ
ดูแลผลผลิตชวงภัยแลง โดยมีขอแนะนําการดูแลไมผล ดังน้ี 
1. การใหนํ้า ควรคํานึงถึงการใหนํ้าแบบประหยัดท่ีสุด คือ ใหนํ้าตนไมผล ภายในบริเวณรัศมีทรงพุมเทาน้ัน อยาใหนํ้ามากจนไหลแฉะไปท่ัวสวน ควรใหนํ้า
แบบระบบนํ้าหยดหรือหัวเหว่ียงขนาดเล็กจะชวยประหยัดนํ้าไดมากกวาการใชสายยางรดนํ้า ใหนํ้าครั้งนอย ๆ แตบอยครั้ง เพ่ือลดการสูญเสียนํ้าเปล่ียน
ชวงเวลาการใหนํ้าเปนชวงกลางคืน เพ่ือชวยใหพืชลดการระเหยนํ้าจากการถูกแดดเผา 
2. การใชวัสดุคลุมดิน โดยคลุมจากโคนตนไมผลจนถึงแนวรัศมีทรงพุม วัสดุท่ีใช ไดแก ใบไมแหงท่ีรวงหลนจากตนไมผล ใบตองแหง ทางมะพราว กาบ
มะพราว หญาแหง เปนตน ซ่ึงวัสดุคลุมดินจะชวยชะลออัตราการระเหยของนํ้าจากผิวดินใหชาลง และวัสดุเหลาน้ีจะคอย ๆ ผุผังเปนอินทรียวัตถุ ทําใหดิน
รวนและมีการอุมนํ้าดีขึ้น กรณีตนไมเล็กควรใชวัสดุชวยในการพรางแสง เพ่ือลดความเขมแสง หากตนยังเล็กจะตองพรางแสงชวยดวย 
3. การตัดแตงกิ่ง ไมผลท่ีเก็บเกี่ยวในชวงตนฤดูแลง หลังการเก็บผลแลว ควรตัดแตงกิ่งใหทรงพุมโปรง เพ่ือลดการระเหยนํ้าทางใบ และชวยใหการออก
ดอกติดผลในฤดูตอไปเปนไปอยางตอเน่ือง สําหรับไมผลบางชนิด เชน ทุเรียน หากประสบปญหาการขาดแคลนนํ้าในชวงการติดผล อาจทําใหตนโทรม
และถึงตายได หรือมังคุดท่ีติดผลแลว หากขาดแคลนนํ้าผลจะมีขนาดเล็ก กนผลจีบ คุณภาพไมดี จะตองรีบทําการตัดท้ิงใหหมด และหานํ้าจากแหลงอื่น
มารดอยางประหยัดท่ีสุด 
4. การกําจัดวัชพืช ควรกําจัดต้ังแตตนฤดูแลง และใชเศษวัสดุท่ีแหงแลวมาคลุมโคนตนไมผล แตในระยะท่ีขาดแคลนนํ้ามาก ๆ ไมควรทําการกําจัดวัชพืช
หรือไถพรวนดิน เพราะจะทําใหผิวดินแหงเร็วมากขึ้นอีก 
5. การจัดหาแหลงนํ้า ควรปรับปรุงบอนํ้าใหอยูในสภาพท่ีใชงานได และสูบนํ้าจากแหลงนํ้าใกลเคียงมาเก็บกักไว สําหรับสวนผลไมท่ีอยูใกลทะเล 
จําเปนตองกักนํ้าจืดไว เพ่ือปองกันนํ้าเค็มท่ีจะเขามาในสวน หม่ันตรวจสอบระบบสงนํ้า ควบคุมอยาใหนํ้ารั่วไหล หากมีผักตบชวา จอก แหน หรือสาหราย 
อยูในทองรองสวนเปนจํานวนมาก ควรนําขึ้นมาคลุมบริเวณโคนตนไมผลเพ่ือรักษาความช้ืนได 
6. ไมควรใสปุยในชวงแลงหากนํ้าไมเพียงพอ เพราะจะเปนการไปกระตุนการเจริญเติบโต ใหแตกใบออนในชวงแลงนํ้านอย จะทําใหพืชมีนํ้าไมพอใชมาก
ขึ้น สงผลทําใหตนเห่ียวเฉาและตายได 
7. การทําแนวกันไฟรอบสวน ควรกําจัดวัชพืชภายในบริเวณสวนไมผลใหโลงเตียนทันทีหลังหมดส้ินฤดูฝน เก็บเศษหญาแหง กิ่งไมแหง และใบไมแหง ออก
จากแปลงปลูกเอาไปคลุมดินรอบโคน ตัดใตบริเวณทรงพุมไมผล เพ่ือปองกันไฟไหมสวน เตรียมนํ้า ทราย และอุปกรณดับไฟไวใหพรอม และเก็บไวในท่ี
เฉพาะสามารถนํามาใชงานไดทันที ฝกซอมคนงานเพ่ือการดับไฟไดอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากฤดูแลงอากาศรอนจัดและมีใบไมแหงมากมีโอกาสเปน
เชื้อเพลิงอยางดี 
หากมีขอสงสัยสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนท่ี 
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สุโขทัย/นครสวรรค - ภัยแลงลุกลามรุนแรงตอเน่ือง... ชาวนานครสวรรคตองรวมกลุมออก
ตระเวนหาปลาหนองนํ้าแหงขายสูแลง ขณะทีเ่กษตรกรสุโขทัยเรงหนุนชาวนาปลูกถั่วสูแลง ช้ี
ใชนํ้านอยมีตลาดรองรับ 

นายเนตร สมบตัิ เกษตรจังหวดัสุโขทัย ไดนําเกษตรกรกวา 200 ราย เปดงานรณรงคและประชาสัมพันธ
การสงเสริมการปลูกพืชตระกูลถัว่ บริเวณแปลงปลกูถัว่เขียว หมู 1 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
ซ่ึงในงานมีการจัดฐานเรียนรูใหเกษตรกรเขาไปศกึษาเรียนรูจากนิทรรศการ และรับการอบรมจาก
หนวยงานราชการ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกบัการผลติเมลด็พันธุพืชตระกูลถัว่แบบครบวงจร 
จํานวน 4 จุด ไดแก 1) เทคโนโลยีการผลติเมลด็พันธุ 2) การเตรียมดินและปรับปรุงดินใหเหมาะสมใน
การปลกูพืชตระกลูถั่ว 3) การสํารวจและปองกันกาํจัดศตัรูพืชตระกูลถั่ว 4) การเก็บเกีย่วและวทิยาการ
หลังการเก็บเกี่ยว 

นายเนตร สมบตัิ เกษตรจังหวดัสุโขทัย กลาวถึงวตัถุประสงคของการจัดงานวา เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกร
หันมาปลูกพืชตระกูลถัว่เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะถัว่เขียวเปนพืชทีใ่ชนํ้านอย ตนทุนการผลิตต่าํ และตลาด
มีความตองการสูง เน่ืองจากในปจจุบันผลผลติถัว่เขียวไมเพียงพอตอความตองการ พ้ืนที่ปลกูพืชตระกูล
ถั่วในประเทศลดลง ปริมาณผลผลติกล็ดลงตามไปดวย จึงทําใหมีการนําเขาพืชตระกูลถัว่จาก
ตางประเทศจํานวนมาก 
ทั้งน้ี สํานักงานเกษตรจังหวดัสุโขทัยไดสงเสริมการปลกูพืชตระกูลถั่วในชวงฤดูแลงมาตลอด เปนพืชที่
สามารถปลกูทดแทนขาวนาปรังเพ่ือลดปริมาณผลผลติขาวในประเทศ ซ่ึงเปนการเสริมรายไดใหแก
เกษตรกรในชวงฤดูแลงไดเปนอยางดี ปจจุบันสุโขทัยมีพ้ืนที่ปลกูถัว่เขียวรวม 32,004 ไร จากพ้ืนที่ปลูก
ทั้งประเทศ 476,875 ไร 
ขณะที่ชาวนาหลายพ้ืนที่ของจังหวดันครสวรรคที่เผชญิกับภัยแลงมาตั้งแตปลายป 2562 เปนตนมา 
คลองสาธารณะหลายพ้ืนที่แหงขอดจนไมสามารถหานํ้ามาทาํการเกษตรได ตองดิ้นรนกันออกหาปลา
เลี้ยงชีพ 
นางอารีย เขตวิริยะกิจ ชาวบาน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค บอกวาตนและเพ่ือนบานในละแวก
เดียวกันตองหยุดทาํนาในฤดูกาลน้ีกอน พรอมรวมกลุมกันนํารถกระบะออกตระเวนหาปลาตามแหลงนํ้า
สาธารณะตางๆ ทีก่ําลังแหงขอด โดยจะใชอุปกรณการจับปลาเชนแหและตาขายจับปลาปลาสรอย ปลา
ตะเพียน และปลาชอน บางวันไดปลามากก็จะนําไปขายสงตามรานรับซ้ือ ถาไดปลาจะขายไดในราคา
กิโลกรัมละ 60 บาท สวนปลาใหญและเปนทีนิ่ยมอยางปลากด ก็จะขายไดกิโลกรัมละ 100 บาท สราง
รายไดวันละ 100-300 บาท แตถาไดปลาปริมาณนอยกจ็ะนําไปทาํอาหารกินในครอบครัวเทาน้ัน 








