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นายเขมแข็ง ยุตธิ รรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ที่ผานมากรมสงเสริมการเกษตรพัฒนางานดานการสงเสริมการเกษตรของประเทศอยาง
ตอเนื่องในหลายมิติ การผลักดันงานสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่นับเปนอีกหนึ่งกลไกสําคัญที่จะชวยพัฒนาภาคเกษตรไทยไปสูความมั่นคงและเขมแข็งในระยะ
ยาว เปนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ โดยชุมชนรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมลงมือทํา และรวมรับผล อันจะกอใหเกิดความ
เขมแข็งในชุมชน เกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคาสูงสุด สรางงาน สรางรายได และกระจายรายไดสูชุมชน ซึ่งในป 2563 นี้ กรมสงเสริมการเกษตร วางแผน
สงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเปนการขยายผลจากการนําโมเดลหรือรูปแบบการสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ในพื้นที่ 6 จุดนํารอง
ไดแก แปลงใหญผักปลอดภัย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี แปลงใหญผัก อ.นามน จ.กาฬสินธุ วิสาหกิจชุมชนมะพราวออนน้ําหอม ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญมะพราวน้ําหอมบางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา แปลงใหญมังคุด อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช และกลุมผู
ปลูกอโวคาโดแบบครบวงจร อ.พบพระ จ.ตาก ซึ่งไดรูปแบบแนวทางการสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่จากการถอดบทเรียนความสําเร็จในปที่ผานมา (ป 2562)
เกิดเปนรูปแบบสงเสริมการเกษตร 3 รูปแบบหลัก คือ 1) รูปแบบผัก ซึ่งเกิดแนวทางการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจและแนวทางกระจายผลประโยชนสูชุมชน 2)
รูปแบบมะพราว ซึ่งเกิดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามความตองการของตลาด ตลอดจนแนวทางจัดการกระบวนการผลิตแบบไมเหลือทิ้งหรือขยะ
เหลือศูนย (Zero Waste) และ 3) รูปแบบไมผล (มังคุดและอโวคาโด) ซึ่งเกิดแนวทางการเพิ่มมูลคาผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินคาสูระดับพรีเมี่ยม ทั้งนี้
กรมสงเสริมการเกษตร ไดกําหนดเปนนโยบายใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในพื้นที่พิจารณาพื้นที่เพื่อดําเนินการตามรูปแบบโมเดลการสงเสริมการเกษตร
เชิงพื้นที่แลว จังหวัดละ 1 จุด เพื่อเปนตนแบบในจังหวัดของตน
ในการตอยอดโมเดลการสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 6 จุดนํารอง สูพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศนั้น กรมสงเสริมการเกษตรยังเล็งเห็นความสําคัญในการนํา
ขอมูลพื้นที่ความเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกพืช (zoning) มาใชเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจ เพื่อใหเกษตรกรสามารถบริหารจัดการพื้นที่เกษตรของ
ตนเองไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเปนการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกวา การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเดิม หรือการปลูกพืชทางเลือก
แซมในพืชหลักเดิมของพื้นที่ โดยจะมีการจัดเวทีชุมชนใหเกษตรกรรวมกันวิเคราะหขอมูลสินคาตลอดหวงโซอุปทาน (supply chain) เพื่อวางแผนการผลิต
และบริหารจัดการสินคาเกษตรของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับพื้นที่ตนแบบที่จะทําการศึกษาการนําโมเดลนี้ไปใช ประกอบดวย 1) พื้นที่อําเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี สินคาเดิม ออยโรงงาน มันสําปะหลัง สินคาใหมเปนขมิ้นชันอินทรีย 2) อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สินคาสมุนไพร 3 )พื้นที่อําเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สินคาเดิมขาว สินคาใหมพืชผักและพืชสมุนไพร 4) อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ สินคาเดิมขาว สินคาใหมหนอยไมฝรั่ง 5) พื้นที่
อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง สินคาเดิมยางพารา สินคาใหมปาลมน้ํามัน พืชรวมยางพารา พืชแซมยางพารา เกษตรกรผสมผสาน เลี้ยงสัตว และ 6) พื้นที่
อําเภอเสมิง จังหวัดเชียงใหม สินคาเดิมขาว สินคาใหมพืชผัก พืชสมุนไพร
สําหรับระบบการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เปนอีกกลไกสําคัญของกรมสงเสริมการเกษตร ที่ตองการพลิกโฉมการสงเสริมการเกษตรของไทยมี
ความเขมแข็งและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยรูปแบบการดําเนินการมุงพัฒนาตอยอดและใชกลไกที่มีอยูเดิม อาทิ ระบบการสงเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ young smart farmer และวิสาหกิจชุมชน โดยมีเปาหมายใหเกษตรกรไทยไดรับการสงเสริมและพัฒนา สามารถคิดเปน พึ่งตนเองได อาศัย
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ยึดพื้นที่เปนศูนยกลางในการสงเสริมและสนับสนุนตามความตองการของพื้นที่ทั้งในเรื่องงบประมาณและความรู
และทรัพยากร มีการวิเคราะหขอมูลของพื้นที่อยางรอบดานเพื่อคนหาศักยภาพและปญหาของชุมชนที่แทจริง จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชนขึ้นมา
ใหสอดคลองกับทุนทรัพยากรของพื้นที่ พรอมทั้งจัดเวทีชุมชน เพื่อใหเปนพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู เชื่อมโยงกลไกลการทํางานผานการสงเสริม
การเกษตรรายบุคคล การสงเสริมแบบกลุมและการสงเสริมรายสินคา เพื่อกระจายผลประโยชนสูชุมชนหรือทุกคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกัน ซึ่งเปา
ผลสําเร็จของโครงการนี้เชื่อมั่นวาจะทําใหเกษตรกรมีรายไดและคุณภาพชีวิตที่ขึ้น และมีการขยายผลความสําเร็จไปสูพื้นที่อื่นตอไปในอนาคต
“รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เนื่องจากเปนพื้นฐานในการพัฒนาประเทศใหเกิดความมั่นคง ในขณะที่งานสงเสริมการเกษตรมี
จุดมุงหมายในการพัฒนาความเปนอยูของเกษตรกรใหดีขึ้นเปนกลไกลสําคัญที่ทําใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งปนี้กรมสงเสริมการเกษตรจะเนนยึด
หลักการสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เริ่มตนจากการวิเคราะหพื้นที่เปาหมายใหครอบคลุมทั้งในมิติของพื้นที่ คน และสินคา เพื่อใหชุมชนมีรายไดจากการผลิต
สินคาที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของตลาดในระยะยาว ซึ่งการสงเสริมการเกษตรในระยะเวลาที่ผานมาจะเนนสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรทั้งใน
ลักษณะรายบุคคล การสงเสริมรายกลุม ตลอดจนการสงเสริมใหเกษตรกรบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน แตยังขาดการสงเสริมในเชิงพื้นที่
ทําใหขาดการเชื่อมโยงกระบวนการพัฒนาในระดับพื้นที่ที่เปนรูปธรรม และขาดการเชื่อมโยงกิจกรรมกาพัฒนาจากตนทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งตอไป
งานสงเสริมการเกษตรจะมีมิติที่ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อผลักดันภาคเกษตรไทยใหมีความมั่นคง ยั่งยืน ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศหรือของคนใน
ชุมชน ” นายเขมแข็ง กลาว

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ที่ผานมากรมสงเสริมการเกษตรพัฒนางานดานการ
สงเสริมการเกษตรของประเทศอยางตอเนื่องในหลายมิติ การผลักดันงานสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่นับเปนอีกหนึ่งกลไก
สําคัญที่จะชวยพัฒนาภาคเกษตรไทยไปสูความมั่นคงและเขมแข็งในระยะยาว เปนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบ
บูรณาการ โดยชุมชนรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมลงมือทํา และรวมรับผล อันจะกอใหเกิดความเขมแข็งใน
ชุมชน เกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคาสูงสุด สรางงาน สรางรายได และกระจายรายไดสูชุมชน ซึ่งในป 2563 นี้ กรม
สงเสริมการเกษตร วางแผนสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเปนการขยายผลจากการนําโมเดลหรือ
รูปแบบการสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ในพืน้ ที่ 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 ซึ่งไดรปู แบบแนวทางการสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นทีจ่ ากการ
ถอดบทเรียนความสําเร็จในปทผี่ า นมา (ป 2562) เกิดเปนรูปแบบสงเสริมการเกษตร 3 รูปแบบหลัก คือ 1) รูปแบบ
ผัก ซึ่งเกิดแนวทางการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจและแนวทางกระจายผลประโยชนสูชุมชน 2) รูปแบบมะพราว ซึ่งเกิดแนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามความตองการของตลาด ตลอดจนแนวทางจัดการกระบวนการผลิตแบบไมเหลือทิ้ง
หรือขยะเหลือศูนย (Zero Waste) และ 3) รูปแบบไมผล (มังคุดและอโวคาโด) ซึ่งเกิดแนวทางการเพิ่มมูลคา

กรมสงเสริมการเกษตร พลิกมิติงานสงเสริมภาคเกษตรไทย ป 63 วางเปาตอยอด “โมเดลการสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่” ในพื้นที่ 6 จุดนํารอง สูพื้นที่ 77 จังหวัดทั่ว
ประเทศ พรอมเสริมเขีย้ วเล็บนักสงเสริมการเกษตร กระจายรายไดสูชมุ ชน ดันรายไดเกษตรกร สูความมั่นคง ยั่งยืนระยะยาว
เมื่อวันที่ 17 ก.พ. นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ที่ผานมากรมสงเสริมการเกษตรพัฒนางานดานการสงเสริมการเกษตรของประเทศอยาง
ตอเนื่องในหลายมิติ การผลักดันงานสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่นับเปนอีกหนึ่งกลไกสําคัญที่จะชวยพัฒนาภาคเกษตรไทยไปสูความมั่นคงและเขมแข็งในระยะยาว เปน
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ โดยชุมชนรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมลงมือทํา และรวมรับผล อันจะกอใหเกิดความเขมแข็งในชุมชน เกิดการใช
ทรัพยากรอยางคุมคาสูงสุด สรางงาน สรางรายได และกระจายรายไดสูชุมชน ซึ่งในป 2563 นี้ กรมสงเสริมการเกษตร วางแผนสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 77 จังหวัดทั่ว
ประเทศ โดยเปนการขยายผลจากการนําโมเดลหรือรูปแบบการสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ในพื้นที่ 6 จุดนํารอง ไดแก แปลงใหญผักปลอดภัย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี แปลง
ใหญผัก อ.นามน จ.กาฬสินธุ วิสาหกิจชุมชนมะพราวออนน้ําหอม ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญมะพราวน้าํ หอมบางตลาด อ.คลอง
เขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา แปลงใหญมังคุด อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช และกลุมผูป ลูกอโวคาโดแบบครบวงจร อ.พบพระ จ.ตาก
โดยรูปแบบแนวทางการสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่จากการถอดบทเรียนความสําเร็จในปที่ผานมา (ป 2562) เกิดเปนรูปแบบสงเสริมการเกษตร 3 รูปแบบหลัก คือ 1.รูปแบบ
ผัก ซึ่งเกิดแนวทางการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจและแนวทางกระจายผลประโยชนสูชุมชน 2.รูปแบบมะพราว ซึ่งเกิดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามความตองการ
ของตลาด ตลอดจนแนวทางจัดการกระบวนการผลิตแบบไมเหลือทิ้งหรือขยะเหลือศูนย (Zero Waste) และ3.รูปแบบไมผล (มังคุดและอโวคาโด) ซึ่งเกิดแนวทางการเพิ่มมูลคา
ผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินคาสูระดับพรีเมี่ยม ทั้งนี้ กรมสงเสริมการเกษตร ไดกําหนดเปนนโยบายใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในพื้นที่พิจารณาพื้นที่เพื่อดําเนินการตาม
รูปแบบโมเดลการสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่แลว จังหวัดละ 1 จุด เพื่อเปนตนแบบในจังหวัดของตน ในการตอยอดโมเดลการสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 6 จุดนํารอง สูพื้นที่
77 จังหวัดทั่วประเทศ
กรมสงเสริมการเกษตรยังเล็งเห็นความสําคัญในการนําขอมูลพื้นที่ความเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกพืช (zoning) มาใชเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจ เพื่อใหเกษตรกร
สามารถบริหารจัดการพื้นที่เกษตรของตนเองไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเปนการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกวา การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเดิม หรือ
การปลูกพืชทางเลือกแซมในพืชหลักเดิมของพื้นที่ โดยจะมีการจัดเวทีชุมชนใหเกษตรกรรวมกันวิเคราะหขอมูลสินคาตลอดหวงโซอุปทาน (supply chain) เพื่อวางแผนการผลิต
และบริหารจัดการสินคาเกษตรของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับพื้นที่ตนแบบทีจ่ ะทําการศึกษาการนําโมเดลนี้ไปใช ประกอบดวย 1.พื้นที่อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สินคาเดิม ออยโรงงาน มันสําปะหลัง สินคาใหมเปนขมิ้นชัน
อินทรีย 2.อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สินคาสมุนไพร 3.พื้นที่อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สินคาเดิมขาว สินคาใหมพืชผักและพืชสมุนไพร 4.อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ
สินคาเดิมขาว สินคาใหมหนอยไมฝรั่ง 5.พื้นที่อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง สินคาเดิมยางพารา สินคาใหมปาลมน้ํามัน พืชรวมยางพารา พืชแซมยางพารา เกษตรกรผสมผสาน
เลี้ยงสัตว และ 6.พื้นที่อําเภอเสมิง จังหวัดเชียงใหม สินคาเดิมขาว สินคาใหมพชื ผัก พืชสมุนไพร
สวนระบบการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เปนอีกกลไกสําคัญของกรมสงเสริมการเกษตร ที่ตองการพลิกโฉมการสงเสริมการเกษตรของไทยมีความเขมแข็งและเกิด
การพัฒนาทีย่ ั่งยืนยิ่งขึ้น โดยรูปแบบการดําเนินการมุงพัฒนาตอยอดและใชกลไกที่มีอยูเดิม อาทิ ระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ Young Smart Farmer และ
วิสาหกิจชุมชน โดยมีเปาหมายใหเกษตรกรไทยไดรับการสงเสริมและพัฒนา สามารถคิดเปน พึ่งตนเองได อาศัยการมีสว นรวมของทุกภาคสวนที่เกีย่ วของ ยึดพืน้ ที่เปนศูนยกลาง
ในการสงเสริมและสนับสนุนตามความตองการของพื้นที่ทั้งในเรื่องงบประมาณและความรูและทรัพยากร มีการวิเคราะหขอมูลของพื้นที่อยางรอบดานเพื่อคนหาศักยภาพและ
ปญหาของชุมชนที่แทจริง จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชนขึ้นมาใหสอดคลองกับทุนทรัพยากรของพื้นที่ พรอมทั้งจัดเวทีชุมชน เพื่อใหเปนพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู
เชื่อมโยงกลไกลการทํางานผานการสงเสริมการเกษตรรายบุคคล การสงเสริมแบบกลุมและการสงเสริมรายสินคา เพื่อกระจายผลประโยชนสูชุมชนหรือทุกคนในชุมชนไดรับ
ผลประโยชนรวมกัน ซึ่งเปาผลสําเร็จของโครงการนี้เชื่อมั่นวาจะทําใหเกษตรกรมีรายไดและคุณภาพชีวิตที่ขึ้น และมีการขยายผลความสําเร็จไปสูพื้นที่อื่นตอไปในอนาคต
“รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เนื่องจากเปนพื้นฐานในการพัฒนาประเทศใหเกิดความมั่นคง ในขณะที่งานสงเสริมการเกษตรมีจุดมุงหมายในการพัฒนา
ความเปนอยูของเกษตรกรใหดีขึ้นเปนกลไกลสําคัญที่ทําใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งปนี้กรมสงเสริมการเกษตรจะเนนยึดหลักการสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เริ่มตน
จากการวิเคราะหพื้นที่เปาหมายใหครอบคลุมทั้งในมิติของพื้นที่ คน และสินคา เพื่อใหชุมชนมีรายไดจากการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของตลาดใน
ระยะยาว ซึ่งการสงเสริมการเกษตรในระยะเวลาที่ผานมาจะเนนสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรทั้งในลักษณะรายบุคคล การสงเสริมรายกลุม ตลอดจนการสงเสริมใหเกษตรกร
บริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน แตยังขาดการสงเสริมในเชิงพื้นที่ทําใหขาดการเชื่อมโยงกระบวนการพัฒนาในระดับพื้นที่ที่เปนรูปธรรม และขาดการเชื่อมโยง
กิจกรรมกาพัฒนาจากตนทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งตอไปงานสงเสริมการเกษตรจะมีมิติที่ครอบคลุมมากขึ้น เพือ่ ผลักดันภาคเกษตรไทยใหมีความมั่นคง ยั่งยืน ยกระดับ
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศหรือของคนในชุมชน”อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาว

วันนี้ (17 ก.พ.63) เวลา 09.30 น. ณ ศูนยเครือขาย ศพก. ตําบลหินซอน หมูที่ 9 ตําบลหินซอน อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี นาย
ทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปนประธานในพิธีเปดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day)
รวมกับงานวันรณรงคการใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย ป 2563 มีนางจุไรรัตน แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี นายดุรงคฤทธิ์
ศิริวัฒนพันธ นายอําเภอแกงคอย พรอมดวยนายกิตติศักดิ์ เมฆา ประธานศูนยเรียนรูเครือขาย ศพก.และประธานวิสาหกิจชุมชน
ขาวโพดเลี้ยงสัตวแปลงใหญตําบลหินซอน ผูประกอบการภาคเอกชน และกลุมเกษตรกร รวมใหการตอนรับและรวมพิธี โดยมีนางจุไร
รัตน แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี กลาวตอนรับและกลาววัตถุประสงคการจัดงานตอประธานในพิธี มีเกษตรกรและผูสนใจเขา
รวมงานกวา 250 คน
นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา จากสถานการณการผลิตทางการเกษตรในปจจุบันที่ตองเผชิญกับสภาพ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ปริมาณน้ําฝนในฤดูกาลที่ผานมานอย ทําใหขณะนี้ปริมาณน้ําสํารองในเขื่อนมีปริมาณนอยกวาปที่
ผานมา ซึ่งหมายถึงน้ําไมเพียงพอตอการเพาะปลูกพืชในฤดูแลง และสงผลกระทบตอพื้นที่การเกษตรที่ยังยืนตนอยู สวนในปนี้คาดการณ
วาฝนมาชากวาปกติ จึงขอประชาสัมพันธใหพี่นองเกษตรกรทุกทาน ติดตามสถานการณน้ําอยางใกลชิด วางแผนการใชน้ําอยางประหยัด
และหันมาปลูกพืชใชน้ํานอยที่เปนความตองการของตลาดทดแทน ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิม มุงสูการทําการเกษตรที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และปลอดภัยจากสารพิษ โดยการลด ละ เลิก การใชสารเคมีที่อันตราย งดการเผาเศษพืชในพื้นที่การเกษตร เพื่อลดปญหา
สารพิษตกคางในผลผลิต ฝุนละอองและหมอกควัน ที่สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง
สงผลเสียตอการทําอาชีพการเกษตรโดยตรง ทําใหดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จึงไดจัดกิจกรรมวันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) รวมกับงานวันรณรงค
การใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย ประจําป 2563 ขึ้น เพื่อถายทอดความรูดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว
และการใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัยใหแกเกษตรกรในพื้นที่กอนเขาสูการเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม ป 2563 โดยมีหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ ดําเนินการบูรณาการการทํางานรวมกัน เพื่อสนับสนุนและเตรียมความพรอมใหเกษตรกรมีองค
ความรูเพื่อวางแผนการผลิต เขาถึงปจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร กอนเริ่มตนฤดูกาลผลิต
ใหม (Field Day) ซึ่งในปที่ผานมาเกษตรกรประสบปญหาการระบาดของหนอนกระทูขาวโพดลายจุด สงผลใหเกษตรกรมีการใชสารเคมี
เพิ่มขึ้น จึงไดจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเตรียมการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว เกษตรกรที่เขารวมงานจะสามารถนําองคความรูที่ไดไป
ประยุกตใชได ทําใหเกษตรกรเกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และสามารถทําการเกษตรทามกลางการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันได กิจกรรม
ภายในงาน มีการจัดสถานีเรียนรูหลักในเรื่องตาง จํานวน 5 สถานี ไดแก สถานีที่ 1 เรื่อง ดินดีพืชดี สถานีที่ 2 น้ํานอยก็โตได (พืชใชน้ํา
นอย) สถานีที่ 3 ปลอดภัยเมื่อใชถูกวิธี (การใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย) สถานีที่ 4 เรื่อง ระบบน้ําอัจฉริยะ และสถานีที่ 5
เรื่อง การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM
ดาน นางจุไรรัตน แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ไดกลาวเพิ่มเติมวา จากสถานการณแลง ในปจจุบัน เกษตรกรตองตระหนักถึงการใช
ทรัพยากรน้ําอยางรูคุณคา โดยเฉพาะการใชน้ําในการทําการเกษตร ซึ่งในสถานีเรียนรูที่ 2 น้ํานอยก็โตได (การปลูกพืชใชน้ํานอย)
เกษตรกรจะไดเรียนรูการวิธีการดูแลรักษาพืชในชวงขาดแคลนน้ําใหสามารถยืนตนจนเก็บเกี่ยวผลผลิตได ทั้งนี้ กรมสงเสริมการเกษตร
ไดแนะนําใหเกษตรใหเกษตรกรปลูกพืชใชน้ํานอยเปนทางเลือกในชวงขาดแคลนน้ําในการผลิต กลุมพืชไร ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถั่ว
เขียว ถั่วเหลือง ถั่วเขียวฝกสด และถั่วลิสง กลุมพืชผัก 31 ชนิด เชน ผักตระกูลกะหล่ํา ผักตระกูลตระกูลแตง พืชผักกินใบ ซึ่งจะ
สามารถสรางรายไดใหแกเกษตรกรในชวงฤดูแลง หรือในชวงขาดแคลนน้ําได
ภาพ-ขาว วรวิทย คําเสียง(อูดอิสระ) ผูสื่อขาว จ.สระบุรี

วันที่17กุมภาพันธ2563เวลา09.00น. นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรเปน
ประธานเปดงานการจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field day)ซึ่งจัดขึ้นที่
เครือขายศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลหินซอน อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี มีนาย ดุรงคฤทธ ศิริวัฒนพันธ นายอําเภอแกงคอย นายสมบัติ อํานาคะ สส.เขต2 พรอมหัวหนา
สวนราชการมีนางจุไรรัตน แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรีกลาววัตถุประสงค กรมสงเสริมการเกษตรได
ถายทอดเทคโนโลยีเพื่อถายทอดความรูดานการลดตนทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ขาวโพดเลี้ยงสัตวใหแกเกษตรกรในพื้นที่ตําบลหินซอนและพื้นที่ขางเคียง ของ
อําเภอแกงคอย ที่สวนใหญเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งในปที่ผานมาประสบ ปญหาตนทุนที่สูงขึ้น
เนื่องจากมีการระบาดของหนอนกระทู
ขาวโพดลายจุด สงผลให เกษตรกรมีการใชสารเคมีเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังประสบปญหาภัยแลง
ขาดแคลนน้ําในการทําการเกษตร จึงไดจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเตรียมการปองกันและแกไขปญหา ดังกลาว
กอนเขาสูฤดูกาลผลิตใหม โดยมีการจัดสถานีถายทอดความรูจํานวน 5 สถานีเรียนรูไดแก มีการเตรียม ดินดี
พืชดี ระบบน้ําอัจฉริยะ โดยสงน้ําตามทอเพื่อลดการใชน้ํานอย การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
(PM)ลดการใชสารเคมี ปลอดภัยเมื่อใชถูกวิธี(การใชสารเคมีอยางถูกตองและ
ปลอดภัย) พรอมใชน้ํานอยก็โตได(การปลูกพืชใชน้ํานอย) นอกจากนี้ มีการบริการดานการเกษตรใหแก
เกษตรกร จากหนวยงานของภาครัฐและเอกชน มีเกษตรกรมารวมรับการถายทอดความรูและการบริการ
การเกษตร
จํานวน 200 ราย และหวังวาเกษตรกรที่มาในจะไดรับความรูและนําไปปฏิบัติในไรนาของตนเอง

วันนี้ (17 กุมภาพันธ 2563) นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปนประธานในพิธีเปดงานวันถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) รวมกับงานวันรณรงคการใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย ป 2563 โดยมี
นายดุรงคฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ นายอําเภอแกงคอย ใหการตอนรับ และนางจุไรรัตน แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี พรอมดวย นายกิตติ
ศักดิ์ เมฆา ประธานศูนยเรียนรูเ ครือขาย ศพก.และประธานวิสาหกิจชุมชนขาวโพดเลีย้ งสัตวแปลงใหญตําบลหินซอน เปนผูกลาว
รายงานวัตถุประสงคการจัดงาน ณ ศูนยเครือขายศพก. ตําบลหินซอน หมูที่ 9 ตําบลหินซอน อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี มี
เกษตรกรและผูสนใจเขารวมงานกวา 250 คน
นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ใหขอมูลวา จากสถานการณการผลิตทางการเกษตรในปจจุบันที่ตองเผชิญกับ
สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ปริมาณน้ําฝนในฤดูกาลที่ผานมานอย ทําใหขณะนี้ปริมาณน้ําสํารองในเขื่อนมีปริมาณนอย
กวาปที่ผานมา ซึ่งหมายถึงน้ําไมเพียงพอตอการเพาะปลูกพืชในฤดูแลง และสงผลกระทบตอพื้นที่การเกษตรทีย่ ังยืนตนอยู สวนในปนี้
คาดการณวาฝนมาชากวาปกติ จึงขอประชาสัมพันธใหพี่นองเกษตรกรทุกทาน ติดตามสถานการณน้ําอยางใกลชิด วางแผนการใชน้ํา
อยางประหยัด และหันมาปลูกพืชใชน้ํานอยที่เปนความตองการของตลาดทดแทน ปรับเปลีย่ นวิธีการผลิตจากเดิม มุงสูการทํา
การเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และปลอดภัยจากสารพิษ โดยการลด ละ เลิก การใชสารเคมีที่อันตราย งดการเผาเศษพืชในพื้นที่
การเกษตร เพื่อลดปญหาสารพิษตกคางในผลผลิต ฝุนละอองและหมอกควัน ทีส่ งผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและ
เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสงผลเสียตอการทําอาชีพการเกษตรโดยตรง ทําใหดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จึงไดจัดกิจกรรมวันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) รวมกับงาน
วันรณรงคการใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย ประจําป 2563 ขึ้น เพื่อถายทอดความรูด านการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
ขาวโพดเลีย้ งสัตว และการใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัยใหแกเกษตรกรในพื้นที่กอนเขาสูการเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม ป 2563
โดยมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ ดําเนินการบูรณาการการทํางานรวมกัน เพื่อสนับสนุนและเตรียมความ
พรอมใหเกษตรกรมีองคความรูเพือ่ วางแผนการผลิต เขาถึงปจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสรางความเขมแข็งให
เกษตรกร กอนเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) ซึ่งในปที่ผานมาเกษตรกรประสบปญหาการระบาดของหนอนกระทูขาวโพดลายจุด
สงผลใหเกษตรกรมีการใชสารเคมีเพิ่มขึ้น จึงไดจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเตรียมการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว เกษตรกรที่เขา
รวมงานจะสามารถนําองคความรูท ี่ไดไปประยุกตใชได ทําใหเกษตรกรเกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และสามารถทําการเกษตร
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันได กิจกรรมภายในงาน มีการจัดสถานีเรียนรูห ลักในเรื่องตางๆ
จํานวน 5 สถานี ไดแก สถานีที่ 1 เรื่อง ดินดีพืชดี สถานีที่ 2 น้ํานอยก็โตได (พืชใชน้ํานอย) สถานีที่ 3 ปลอดภัยเมื่อใชถูกวิธี (การใช
สารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย) สถานีที่ 4 เรื่อง ระบบน้ําอัจฉริยะ และสถานีที่ 5 เรื่อง การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
(IPM)
ดาน นางจุไรรัตน แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ไดกลาวเพิ่มเติมวา จากสถานการณแลง ในปจจุบัน เกษตรกรตอง
ตระหนักถึงการใชทรัพยากรน้ําอยางรูคุณคา โดยเฉพาะการใชน้ําในการทําการเกษตร ซึ่งในสถานีเรียนรูที่ 2 น้ํานอยก็โตได (การปลูก
พืชใชน้ํานอย) เกษตรกรจะไดเรียนรูการวิธีการดูแลรักษาพืชในชวงขาดแคลนน้ําใหสามารถยืนตนจนเก็บเกี่ยวผลผลิตได ทั้งนี้ กรม
สงเสริมการเกษตรไดแนะนําใหเกษตรใหเกษตรกรปลูกพืชใชน้ํานอยเปนทางเลือกในชวงขาดแคลนน้าํ ในการผลิต กลุม พืชไร ไดแก
ขาวโพดเลีย้ งสัตว ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วเขียวฝกสด และถั่วลิสง กลุมพืชผัก 31 ชนิด เชน ผักตระกูลกะหล่ํา ผักตระกูลตระกูลแตง
พืชผักกินใบ ซึ่งจะสามารถสรางรายไดใหแกเกษตรกรในชวงฤดูแลง หรือในชวงขาดแคลนน้ําได

จ.สระบุรี อ.แกงคอย จัดงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เริม่ ตนฤดูกาลผลิตใหม สงเสริมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว สู
ภัยแลง เพิ่มรายไดเกษตรกร พรอมใหความรูเ ทคโนโลยีใหมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พรอมทําเกษตรเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ลด เลิก ใชสารเคมี และลดการเผาในพื้นที่เกษตร
นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปนประธานเปดงานวันถายทอดเทคโนโลยี Field Day เพื่อเริ่มตน
ฤดูกาลผลิตใหม ณ วิสาหกิจชุมชนขาวโพดเลีย้ งสัตวแปลงใหญตําบลหินซอน อ.แกงคอย จ.สระบุรี เกษตรกรสวนใหญ ของ อ.
แกงคอย สวนใหญเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งจากปที่ผานมาประสบปญหาการระบาดของหนอนกระทูขาวโพดลายจุด
สงผลใหเกษตรกรใชสารเคมีเพิม่ มากขึ้น เพื่อเตรียมการปองกันและแกไขปญหา ดังกลาว จึงไดจดั งานขึ้น ประกอบดวย
กิจกรรม 5 สถานี ไดแก สถานีดินดีพืชดี สถานีระบบน้ําอัจฉริยะ สถานีปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) สถานีการ
ใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย และสถานีการปลูกพืชใชน้ํานอย
นายทวี กลาวเพิ่มเติมวา สําหรับการจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม ยังมีการเสนอองค
ความรู และบริการการเกษตรอื่นๆ ใหเกษตรกร จากหนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานภาคี และ
ภาคเอกชนอื่นๆ ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้ มีเกษตรกรของอําเภอแกงคอย จากทุกตําบล มารวมรับการถายทอดความรูและ
บริการการเกษตรครั้งนี้ กวา 250 คน และหวังวาเกษตรกรทีม่ าในวันนี้จะไดรับความรูและนํามาปฏิบัติในไรนาของตนเอง
จากสถานการณน้ําในปจจุบัน ปริมาณน้ําสํารองในเขื่อนมีปริมาณนอยกวาปที่ผานมา ทําใหปริมาณน้าํ ไมเพียงพอตอการ
เพาะปลูกพืช ขอใหเกษตรกรติดตามสถานการณน้ําอยางใกลชิด วางแผนการใชน้ําอยางประหยัด และหันมาปลูกพืชใชน้ํานอย
ที่เปนความตองการของตลาดแทน นอกจากนี้ ขอความรวมมือในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิม มุงสูการทําการเกษตรที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และปลอดภัยจากสารพิษ โดยการ ลด ละ เลิก การใชสารเคมีที่เปนอันตราย รวมถึงลดการเผาในพื้นที่
การเกษตร ฝุนละอองและหมอกควัน ที่สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย รวมทั้งสงผลสัยตอการทําการเกษตร ทําใหดินเสื่อม
โทรม ซึง่ หากเกษตรกรปรับตัว นําองคความรูที่เหมาะสมที่ไดเรียนรู ไปประยุกตใชในไรนาของตนเองตอไป

แกงคอย จัด ฟวเดย ขาวโพดเลี้ยงสัตว พืชน้ํานอยสูภัยแลง ลุยสงเสริมการเกษตรเกษตรเปนมิตรสิ่งแวดลอม
จ.สระบุรี อ.แกงคอย จัดงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม สงเสริมการปลูกขาวโพดเลี้ยง
สัตว สูภัยแลง เพิ่มรายไดเกษตรกร พรอมใหความรูเทคโนโลยีใหมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พรอมทําเกษตรเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ลด เลิก ใชสารเคมี และลดการเผาในพื้นที่เกษตร
นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปนประธานเปดงานวันถายทอดเทคโนโลยี Field Day เพื่อเริ่มตนฤดูกาล
ผลิตใหม ณ วิสาหกิจชุมชนขาวโพดเลี้ยงสัตวแปลงใหญตําบลหินซอน อ.แกงคอย จ.สระบุรี เกษตรกรสวนใหญ ของ อ.แกง
คอย สวนใหญเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งจากปทผี่ านมาประสบปญหาการระบาดของหนอนกระทูข าวโพดลายจุด สงผล
ใหเกษตรกรใชสารเคมีเพิ่มมากขึ้น เพื่อเตรียมการปองกันและแกไขปญหา ดังกลาว จึงไดจัดงานขึ้น ประกอบดวยกิจกรรม 5
สถานี ไดแก สถานีดินดีพืชดี สถานีระบบน้ําอัจฉริยะ สถานีปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) สถานีการใชสารเคมี
อยางถูกตองและปลอดภัย และสถานีการปลูกพืชใชน้ํานอย
นายทวี กลาวเพิ่มเติมวา สําหรับการจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม ยังมีการเสนอองค
ความรู และบริการการเกษตรอื่นๆ ใหเกษตรกร จากหนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานภาคี และ
ภาคเอกชนอื่นๆ ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้ มีเกษตรกรของอําเภอแกงคอย จากทุกตําบล มารวมรับการถายทอดความรูและ
บริการการเกษตรครั้งนี้ กวา 250 คน และหวังวาเกษตรกรทีม่ าในวันนี้จะไดรับความรูและนํามาปฏิบัติในไรนาของตนเอง
จากสถานการณน้ําในปจจุบัน ปริมาณน้ําสํารองในเขื่อนมีปริมาณนอยกวาปที่ผานมา ทําใหปริมาณน้าํ ไมเพียงพอตอการ
เพาะปลูกพืช ขอใหเกษตรกรติดตามสถานการณน้ําอยางใกลชิด วางแผนการใชน้ําอยางประหยัด และหันมาปลูกพืชใชน้ํานอย
ที่เปนความตองการของตลาดแทน นอกจากนี้ ขอความรวมมือในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิม มุงสูการทําการเกษตรที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และปลอดภัยจากสารพิษ โดยการ ลด ละ เลิก การใชสารเคมีที่เปนอันตราย รวมถึงลดการเผาในพื้นที่
การเกษตร ฝุนละอองและหมอกควัน ที่สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย รวมทั้งสงผลสัยตอการทําการเกษตร ทําใหดินเสื่อม
โทรม ซึ่งหากเกษตรกรปรับตัว นําองคความรูที่เหมาะสมที่ไดเรียนรู ไปประยุกตใชในไรนาของตนเองตอไป

นายอาชวชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เผยวา ป 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาไดคาดการณลักษณะอากาศประเทศไทยจะเผชิญกับ
ฝนแลงตั้งแตชวงเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2563 โดยปริมาณฝนจะต่ํากวาคาปกติ 3 – 5% ดังนั้น จึงขอความรวมมือใหเกษตรกรและประชาชน
เตรียมการรับมือ และใชน้ําอยางประหยัดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยขอใหพี่นองเกษตรกรปรับตัวตระหนักถึงเรื่องการใชน้ําอยางประหยัด ไมปลูกพืช
ฤดูแลงเกินแผนที่กําหนด พรอมดูแลรักษาความชื้นในแปลงปลูกพืช สรางแหลงน้ําในไรนา หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตร โดยใชแนวทางตามศาสตร
พระราชาเพื่อการแกไขปญหาอยางยั่งยืน เชน เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน เปนตน
โดยเฉพาะขณะนี้สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยโดยทั่วไปรอนและแหงแลง กรมสงเสริมการเกษตรรวมกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นได
สํารวจและประเมินเบื้องตน คาดวาพื้นที่ไมผลเสี่ยงนอกเขตชลประทานมี 30 จังหวัด 207 อําเภอ 1,068 ตําบล พื้นที่รวมทั้งสิ้น 374,978 ไร ซึ่งตรง
กับฤดูกาลของผลไมภาคตะวันออกและภาคเหนือ คือ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลิ้นจี่ ลําไย หากไมผลไดรับน้ําไมเพียงพอจะทําใหผลผลิตมีขนาดเล็ก
คุณภาพต่ํา สงผลกระทบตอไมผลทั้งในแงของปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ดังนั้น เกษตรกรจึงตองมีการดูแลสวนไมผลเปนพิเศษ โดยในชวงภัยแลง
จําเปนตองจัดการสวนของตนเองใหตนไมอยูรอดผานพนชวงวิกฤตนี้ไปใหได เพราะตนไมผลใชเวลานานหลายปกวาจะออกดอก ติดผล กรมสงเสริม
การเกษตรจึงไดรณรงคประชาสัมพันธ "เกษตรรวมใจรับมือภัยแลง ป 2563" สรางการรับรูขอมูลขาวสารใหแกเกษตรกรในทุกดานเพื่อเตรียมรับมือและ
ดูแลผลผลิตชวงภัยแลง โดยมีขอแนะนําการดูแลไมผล ดังนี้
1. การใหน้ํา ควรคํานึงถึงการใหน้ําแบบประหยัดที่สุด คือ ใหน้ําตนไมผล ภายในบริเวณรัศมีทรงพุมเทานั้น อยาใหน้ํามากจนไหลแฉะไปทั่วสวน ควรใหน้ํา
แบบระบบน้ําหยดหรือหัวเหวี่ยงขนาดเล็กจะชวยประหยัดน้ําไดมากกวาการใชสายยางรดน้ํา ใหน้ําครั้งนอย ๆ แตบอยครั้ง เพื่อลดการสูญเสียน้ําเปลี่ยน
ชวงเวลาการใหน้ําเปนชวงกลางคืน เพื่อชวยใหพืชลดการระเหยน้ําจากการถูกแดดเผา
2. การใชวัสดุคลุมดิน โดยคลุมจากโคนตนไมผลจนถึงแนวรัศมีทรงพุม วัสดุที่ใช ไดแก ใบไมแหงที่รวงหลนจากตนไมผล ใบตองแหง ทางมะพราว กาบ
มะพราว หญาแหง เปนตน ซึ่งวัสดุคลุมดินจะชวยชะลออัตราการระเหยของน้ําจากผิวดินใหชาลง และวัสดุเหลานี้จะคอย ๆ ผุผังเปนอินทรียวัตถุ ทําใหดิน
รวนและมีการอุมน้ําดีขึ้น กรณีตนไมเล็กควรใชวัสดุชวยในการพรางแสง เพื่อลดความเขมแสง หากตนยังเล็กจะตองพรางแสงชวยดวย
3. การตัดแตงกิ่ง ไมผลที่เก็บเกี่ยวในชวงตนฤดูแลง หลังการเก็บผลแลว ควรตัดแตงกิ่งใหทรงพุมโปรง เพื่อลดการระเหยน้ําทางใบ และชวยใหการออก
ดอกติดผลในฤดูตอไปเปนไปอยางตอเนื่อง สําหรับไมผลบางชนิด เชน ทุเรียน หากประสบปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงการติดผล อาจทําใหตนโทรม
และถึงตายได หรือมังคุดที่ติดผลแลว หากขาดแคลนน้ําผลจะมีขนาดเล็ก กนผลจีบ คุณภาพไมดี จะตองรีบทําการตัดทิ้งใหหมด และหาน้ําจากแหลงอื่น
มารดอยางประหยัดที่สุด
4. การกําจัดวัชพืช ควรกําจัดตั้งแตตนฤดูแลง และใชเศษวัสดุที่แหงแลวมาคลุมโคนตนไมผล แตในระยะที่ขาดแคลนน้ํามาก ๆ ไมควรทําการกําจัดวัชพืช
หรือไถพรวนดิน เพราะจะทําใหผิวดินแหงเร็วมากขึ้นอีก
5. การจัดหาแหลงน้ํา ควรปรับปรุงบอน้ําใหอยูในสภาพที่ใชงานได และสูบน้ําจากแหลงน้ําใกลเคียงมาเก็บกักไว สําหรับสวนผลไมที่อยูใกลทะเล
จําเปนตองกักน้ําจืดไว เพื่อปองกันน้ําเค็มที่จะเขามาในสวน หมั่นตรวจสอบระบบสงน้ํา ควบคุมอยาใหน้ํารั่วไหล หากมีผักตบชวา จอก แหน หรือสาหราย
อยูในทองรองสวนเปนจํานวนมาก ควรนําขึ้นมาคลุมบริเวณโคนตนไมผลเพื่อรักษาความชื้นได
6. ไมควรใสปุยในชวงแลงหากน้ําไมเพียงพอ เพราะจะเปนการไปกระตุนการเจริญเติบโต ใหแตกใบออนในชวงแลงน้ํานอย จะทําใหพืชมีน้ําไมพอใชมาก
ขึ้น สงผลทําใหตนเหี่ยวเฉาและตายได
7. การทําแนวกันไฟรอบสวน ควรกําจัดวัชพืชภายในบริเวณสวนไมผลใหโลงเตียนทันทีหลังหมดสิ้นฤดูฝน เก็บเศษหญาแหง กิ่งไมแหง และใบไมแหง ออก
จากแปลงปลูกเอาไปคลุมดินรอบโคน ตัดใตบริเวณทรงพุมไมผล เพื่อปองกันไฟไหมสวน เตรียมน้ํา ทราย และอุปกรณดบั ไฟไวใหพรอม และเก็บไวในที่
เฉพาะสามารถนํามาใชงานไดทันที ฝกซอมคนงานเพื่อการดับไฟไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากฤดูแลงอากาศรอนจัดและมีใบไมแหงมากมีโอกาสเปน
เชื้อเพลิงอยางดี
หากมีขอสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่

สุโขทัย/นครสวรรค - ภัยแลงลุกลามรุนแรงตอเนื่อง... ชาวนานครสวรรคตองรวมกลุมออก
ตระเวนหาปลาหนองน้ําแหงขายสูแลง ขณะทีเ่ กษตรกรสุโขทัยเรงหนุนชาวนาปลูกถั่วสูแ
 ลง ชี้
ใชน้ํานอยมีตลาดรองรับ
นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย ไดนาํ เกษตรกรกวา 200 ราย เปดงานรณรงคและประชาสัมพันธ
การสงเสริมการปลูกพืชตระกูลถัว่ บริเวณแปลงปลูกถัว่ เขียว หมู 1 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ซึ่งในงานมีการจัดฐานเรียนรูใหเกษตรกรเขาไปศึกษาเรียนรูจากนิทรรศการ และรับการอบรมจาก
หนวยงานราชการ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุพช
ื ตระกูลถัว่ แบบครบวงจร
จํานวน 4 จุด ไดแก 1) เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ 2) การเตรียมดินและปรับปรุงดินใหเหมาะสมใน
การปลูกพืชตระกูลถั่ว 3) การสํารวจและปองกันกําจัดศัตรูพช
ื ตระกูลถั่ว 4) การเก็บเกีย
่ วและวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยว
นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย กลาวถึงวัตถุประสงคของการจัดงานวา เพือ
่ สงเสริมใหเกษตรกร
หันมาปลูกพืชตระกูลถัว่ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะถัว่ เขียวเปนพืชทีใ่ ชนา้ํ นอย ตนทุนการผลิตต่าํ และตลาด
มีความตองการสูง เนือ
่ งจากในปจจุบันผลผลิตถัว่ เขียวไมเพียงพอตอความตองการ พื้นที่ปลูกพืชตระกูล
ถั่วในประเทศลดลง ปริมาณผลผลิตก็ลดลงตามไปดวย จึงทําใหมีการนําเขาพืชตระกูลถัว่ จาก
ตางประเทศจํานวนมาก
ทั้งนี้ สํานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยไดสงเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วในชวงฤดูแลงมาตลอด เปนพืชที่
สามารถปลูกทดแทนขาวนาปรังเพื่อลดปริมาณผลผลิตขาวในประเทศ ซึ่งเปนการเสริมรายไดใหแก
เกษตรกรในชวงฤดูแลงไดเปนอยางดี ปจจุบันสุโขทัยมีพื้นที่ปลูกถัว่ เขียวรวม 32,004 ไร จากพื้นที่ปลูก
ทั้งประเทศ 476,875 ไร
ขณะที่ชาวนาหลายพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรคที่เผชิญกับภัยแลงมาตั้งแตปลายป 2562 เปนตนมา
คลองสาธารณะหลายพื้นที่แหงขอดจนไมสามารถหาน้าํ มาทําการเกษตรได ตองดิ้นรนกันออกหาปลา
เลี้ยงชีพ
นางอารีย เขตวิริยะกิจ ชาวบาน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค บอกวาตนและเพือ
่ นบานในละแวก
เดียวกันตองหยุดทํานาในฤดูกาลนี้กอ
 น พรอมรวมกลุมกันนํารถกระบะออกตระเวนหาปลาตามแหลงน้ํา
สาธารณะตางๆ ทีก
่ ําลังแหงขอด โดยจะใชอุปกรณการจับปลาเชนแหและตาขายจับปลาปลาสรอย ปลา
ตะเพียน และปลาชอน บางวันไดปลามากก็จะนําไปขายสงตามรานรับซื้อ ถาไดปลาจะขายไดในราคา
กิโลกรัมละ 60 บาท สวนปลาใหญและเปนทีน
่ ิยมอยางปลากด ก็จะขายไดกิโลกรัมละ 100 บาท สราง
รายไดวันละ 100-300 บาท แตถา ไดปลาปริมาณนอยก็จะนําไปทําอาหารกินในครอบครัวเทานั้น

