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เกษตรฯ หนุนจัดงาน "Durian to Go" by สมาพันธชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก เปดตัวยิ่งใหญ ภายใตแนวคิด "พัฒนาทุเรียนไทย กาวไกลสูสากล" ณ จังหวัด

จันทบุร ี
 นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวภายหลังเปนประธานเปดงาน "Durian to Go" By สมาพันธชาวสวนทุเรียนภาค

ตะวันออก ณ อาคารขนถายสินคา องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีวา ภาคตะวันออกนับเปนแหลงผลิตทเุรียนที่สําคัญของประเทศ และขึ้นชื่อในเร่ืองของความโดดเดนที่

เปนเอกลักษณ ทัง้ความเขมของรสชาติ และออกสูตลาดกอนภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทย จึงเปนที่นิยมของตลาดทั้งในและตางประเทศ ขณะเดียวกันพ้ืนที่ปลูกทุเรียนภาค

ตะวันออกมีมากกวา 700,000 ไร ปริมาณผลผลิตมีมากกวา 500,000 ตัน และมแีนวโนมเพ่ิมมากขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งจากสถานการณการขยายตัวของพ้ืนที่การปลูก

ทุเรียนในประเทศมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 20 และมีปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 15-20 มีการขยายพ้ืนที่ปลูกเกือบทั่วประเทศ ประมาณ 45 จังหวัด ประกอบ

กับประเทศจีนรับซื้อผลผลิตทุเรียนจากไทยรอยละ 80 ไดเร่ิมกําหนดมาตรการการสงออก การซื้อขายที่เขมงวดมากขึ้น และสภาพแวดลอมโลกที่เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบ

ตอปริมาณและคุณภาพผลผลิตทุเรียน และคาดวาอาจจะมีโอกาสเกิดปญหาในอนาคตกับทุเรียนไทยได ทั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนทุเรียนสวนใหญมีการผลิตทุเรียนที่นํา

เทคโนโลยีมาประยุกตใชคอนขางมาก มีทั้งเปนผูชํานาญการและเกษตรกรรายใหม ๆ ที่ยังขาดความรูในการจัดการสวนทุเรียนใหมีคุณภาพ ดังนั้น การที่จะทําใหการ

ขับเคลื่อนทั้งกระบวนการผลิต จงึควรเกิดจากความเขมแขง็ของเกษตรกร 
กรมสงเสริมการเกษตรไดผลักดันใหมีการจัดต้ังสมาพันธชาวสวนทุเรียนไทยขึ้น และไดกอต้ังเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 สําหรับภาคตะวันออก ไดคัดเลือกคณะกรรมการ

สมาพันธฯ จากเกษตรกรแปลงใหญทุเรียนใน 6 จังหวัดภาคตะวันออก ไดแก จนัทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา มีนายธีรภัทร อุนใจ เปนนายกสมาพันธ
ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก ซ่ึงไดกําหนดเปาหมายในการขับเคล่ือนเพื่อใหสมาพันธชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออกเขมแข็ง จนสามารถเปนทีพ่ึ่งพาและเปนฐานการขับเคล่ือน
ใหการพัฒนาทุเรียนเปนไปอยางมีระบบ เปนตัวแทนภาคเกษตรกรในการเปนส่ือกลางประสานงานกับภาครัฐสําหรับใหการสนับสนุนการบริหารจัดทุเรียนอยางเปนรูปธรรม
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ต้ังแตการจัดการสวน การจัดการเก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตทุเรียน การจัดการตลาดที่สามารถกําหนดราคาไดอยางยติุธรรม การสราง
มูลคาเพิ่มและผลักดันผลผลิตสูกระบวนการแปรรูปใหมากขึ้น และการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนสมาชิกใหมีความรูและนําเทคโนโลยีมาปรับใชที่สอดคลองและเทาเทียม 
 การจัดงาน "Durain to Go" by สมาพันธชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก ภายใต Concept "พัฒนาทุเรียนไทย กาวไกลสูสากล" เกิดขึ้นจากความ

รวมมือของสมาพันธฯ และภาครัฐ โดยกรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร และองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และเปนการ

เปดตัวสมาพันธชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออกอยางเปนทางการ เพ่ือสรางเครือขายขยายจํานวนสมาชิกฯ ในการขับเคลื่อนอยางมั่นคงตอไป กิจกรรมหลักในงาน

ประกอบดวย 1) การเปดตัวสมาพันธชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออกอยางเปนทางการ 2) การจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการทุเรียน

จากทุกภาคสวน 3) การเสวนาเร่ือง "ผาทางตัน ดับปญหาทุเรียนออน" และ “พัฒนาทุเรียนไทย กาวไกลสูสากล” จากผูแทนสํานักงานพาณิชยจังหวัด เจาหนาที่จากสํานัก

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ตัวแทนเกษตรกรจากสมาพันธชาวสวนทุเรียน และผูเชี่ยวชาญดานทุเรียน 4) การจําหนายสินคาเกษตรและอุปกรณเคร่ืองมือทาง

การเกษตร 5) การรับสมัครสมาชิกและเครือขายสมาพันธชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก 
โอกาสนี้ อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร รวมเปนสักขีพยานในพิธีลงนามการจัดทําบันทึกขอตกลง "ไมซื้อไมขายสินคาเกษตรดอยคุณภาพ" โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผูวา

ราชการจังหวัดจันทบุรี รวมกับ ประธานสมาคมผูประกอบการสงออกทุเรียน มังคุด เกษตรจังหวัดจันทบุรี พาณิชยจังหวัดจันทบุรี นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัด

จันทบุรี ผูแทนเกษตรกร ผูแทนตลาดคาสงสินคาเกษตร และผูแทนประกอบการแผงคาปลีก 
 นายธีรภัทร อุนใจ นายกสมาพันธชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก กลาววา หลังจากต้ังสมาพันธฯ ไดรวมกันกําหนดและจัดทํายุทธศาสตร โดยมวีิสัยทัศน คือ "พัฒนา
ทุเรียนไทย กาวไกลสูสากล" และขบัเคล่ือนการดําเนินงาน ดังนี้ 1) ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออกรอยละ 80 ไดรับการรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิต (GAP) จาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายในป 2564 2) ปริมาณการสงออกผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น รอยละ 20 ตอป ภานในป 2565 3) ผลักดันชองทางการตลาด
ใหม เชน การทองเที่ยวเชิงเกษตร การเขาถึง และการจาํหนายตรงถึงผูบริโภค 4) ผลักดันการแปรรูปทุเรียนเพื่อการสงออกและมีมูลคาเพิ่มอยางแทจริง 5) เพิ่มสมาชิก
จํานวนสมาพันธชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก รอยละ 20 ตอป จากจาํนวนสมาชิกเดิม โดยดําเนินการภายใตสมาพันธชาวสวนทุเรียนไทย เพือ่ใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่ใหทุเรียนเปนตนแบบการพฒันาและบริหารจัดการผลไม จนสามารถกําหนดราคา มาตรฐานผลผลิต และปริมาณผลผลิตที่สอดคลองกับตลาดในภาพรวมของ
ประเทศไทย 
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นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดกีรมสงเสริมการเกษตร กลาวภายหลังเปนประธานเปดงาน "Durian to Go" By สมาพันธชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก 

ซึ่งการจัดงานดังกลาวจัดข้ึน ระหวางวันท่ี 27-29 กุมภาพันธ 2563 ณ อาคารขนถายสินคา องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีวา ภาคตะวันออกนับเปน

แหลงผลิตทุเรียนท่ีสําคัญของประเทศ และข้ึนช่ือในเร่ืองของความโดดเดนท่ีเปนเอกลักษณ ท้ังความเขมของรสชาติ และออกสูตลาดกอนภาคอ่ืนๆ ของ

ประเทศไทย จึงเปนท่ีนิยมของตลาดท้ังในและตางประเทศ ขณะเดียวกันพื้นท่ีปลูกทุเรียนภาคตะวันออกมีมากกวา 700,000 ไร ปริมาณผลผลิตมีมากกวา 

500,000 ตัน และมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนอยางตอเน่ือง ซึ่งจากสถานการณการขยายตัวของพื้นท่ีการปลูกทุเรียนในประเทศมีอัตราขยายตัวเฉล่ียรอยละ 20 

และมีปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนเฉล่ียรอยละ 15-20 มีการขยายพื้นท่ีปลูกเกือบท่ัวประเทศ ประมาณ 45 จังหวัด ประกอบกับประเทศจีนรับซื้อผลผลิตทุเรียน

จากไทยรอยละ 80 ไดเร่ิมกําหนดมาตรการการสงออก การซือ้ขายท่ีเขมงวดมากข้ึน และสภาพแวดลอมโลกท่ีเปล่ียนแปลงมีผลกระทบตอปริมาณและ

คุณภาพผลผลิตทุเรียนและคาดวาอาจจะมีโอกาสเกิดปญหาในอนาคตกับทุเรียนไทยได ท้ังน้ี เกษตรกรชาวสวนทุเรียนสวนใหญมีการผลิตทุเรียนท่ีนํา

เทคโนโลยีมาประยุกตใชคอนขางมาก มีท้ังเปนผูชํานาญการและเกษตรกรรายใหม ๆ ท่ียังขาดความรูในการจัดการสวนทุเรียนใหมีคุณภาพ ดงัน้ัน การท่ี

จะทําใหการขับเคล่ือนท้ังกระบวนการผลิต จึงควรเกิดจากความเขมแข็งของเกษตรกร  

กรมสงเสริมการเกษตรไดผลักดันใหมีการจัดตั้งสมาพันธชาวสวนทุเรียนไทยข้ึน และไดกอตั้งเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2562 สําหรับภาคตะวันออก ได

คัดเลือกคณะกรรมการสมาพันธฯ จากเกษตรกรแปลงใหญทุเรียนใน 6 จังหวัดภาคตะวันออก ไดแก จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี ปราจีนบุรี และ

ฉะเชิงเทรา มีนายธีรภัทร อุนใจ เปนนายกสมาพันธชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก ซึ่งไดกําหนดเปาหมายในการขับเคล่ือนเพื่อใหสมาพันธชาวสวนทุเรียน

ภาคตะวันออกเขมแข็ง จนสามารถเปนท่ีพ่ึงพาและเปนฐานการขับเคล่ือนใหการพัฒนาทุเรียนเปนไปอยางมีระบบ เปนตัวแทนภาคเกษตรกรในการเปน

ส่ือกลางประสานงานกับภาครัฐสําหรับใหการสนับสนุนการบริหารจัดทุเรียนอยางเปนรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งข้ึน ตั้งแตการจัดการสวน การจัดการเก็บเก่ียว 

การรักษาคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตทุเรียน การจัดการตลาดท่ีสามารถกําหนดราคาไดอยางยุติธรรม การสรางมูลคาเพิม่และผลักดันผลผลิตสู

กระบวนการแปรรูปใหมากข้ึน และการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนสมาชิกใหมีความรูและนําเทคโนโลยีมาปรับใชท่ีสอดคลองและเทาเทียม 

การจัดงาน "Durain to Go" by สมาพันธชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก ภายใต Concept "พัฒนาทุเรียนไทย กาวไกลสูสากล" เกิดข้ึนจากความรวมมือของ

สมาพันธฯ และภาครัฐ โดยกรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร และองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และเปน

การเปดตัวสมาพันธชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออกอยางเปนทางการ เพื่อสรางเครือขายขยายจํานวนสมาชิกฯ ในการขับเคล่ือนอยางม่ันคงตอไป กิจกรรม

หลักในงานประกอบดวย 1) การเปดตัวสมาพันธชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออกอยางเปนทางการ 2) การจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมเทคโนโลยีการ

ผลิตและการจัดการทุเรียนจากทุกภาคสวน 3) การเสวนาเร่ือง "ผาทางตัน ดับปญหาทุเรียนออน" และ “พัฒนาทุเรียนไทย กาวไกลสูสากล” จากผูแทน

สํานักงานพาณิชยจังหวัด เจาหนาท่ีจากสํานักกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ตัวแทนเกษตรกรจากสมาพันธชาวสวนทุเรียน และผูเช่ียวชาญดาน

ทุเรียน 4) การจําหนายสินคาเกษตรและอุปกรณเคร่ืองมือทางการเกษตร 5) การรับสมัครสมาชิกและเครือขายสมาพันธชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก 
          โอกาสน้ี อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร รวมเปนสักขีพยานในพิธีลงนามการจัดทําบันทึกขอตกลง "ไมซื้อไมขายสินคาเกษตรดอยคุณภาพ" โดยนาย

วิทูรัช ศรีนาม ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี รวมกับ ประธานสมาคมผูประกอบการสงออกทุเรียน มังคุด เกษตรจังหวัดจันทบุรี พาณิชยจังหวัดจันทบุรี นายก

สมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดจันทบุรี ผูแทนเกษตรกร ผูแทนตลาดคาสงสินคาเกษตร และผูแทนประกอบการแผงคาปลีก 
 นายธีรภัทร อุนใจ นายกสมาพันธชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก กลาววา หลังจากตั้งสมาพันธฯ ไดรวมกันกําหนดและจัดทํายุทธศาสตร โดยมีวิสัยทัศน 

คือ "พัฒนาทุเรียนไทย กาวไกลสูสากล" และขับเคล่ือนการดําเนินงาน ดังน้ี 1) ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออกรอยละ 80 ไดรับการรับรองมาตรฐาน

กระบวนการผลิต (GAP) จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายในป 2564 2)  ปริมาณการสงออกผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออกเพิ่มข้ึน รอยละ 20 ตอป 

ภานในป 2565 3) ผลักดันชองทางการตลาดใหม เชน การทองเท่ียวเชิงเกษตร การเขาถึง และการจําหนายตรงถึงผูบริโภค 4) ผลักดันการแปรรูปทุเรียน

เพื่อการสงออกและมีมูลคาเพิ่มอยางแทจริง 5) เพิ่มสมาชิกจํานวนสมาพันธชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก รอยละ 20 ตอป จากจํานวนสมาชิกเดิม โดย

ดําเนินการภายใตสมาพันธชาวสวนทุเรียนไทย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีใหทุเรียนเปนตนแบบการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม จน

สามารถกําหนดราคา มาตรฐานผลผลิต และปริมาณผลผลิตท่ีสอดคลองกับตลาดในภาพรวมของประเทศไทย 



 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ตามท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาไดประกาศเตือนพายุฤดูรอนในชวงวันท่ี 3-5 มีนาคม 2563 โดย
ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูรอนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพ้ืนท่ี รวมถึงอาจจะมีฟาผาเกิดขึ้นได ขอให
ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงท่ีจะเกิดขึ้น โดยหลีกเล่ียงการอยูในท่ีโลงแจง ใตตนไมใหญ ส่ิงปลูกสราง 
และปายโฆษณาท่ีไมแข็งแรง 

สําหรับเกษตรกรควรเตรียมการปองกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดตอผลผลิตทางการเกษตรไวดวย โดยเฉพาะสวนไมผลซึ่งเปนพืชที่ปลูกครั้งเดียวอยูไดนาน

หลายป ดังนั้น เกษตรกรจําเปนตองเตรียมความพรอมรับมือกับปญหาภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นไดทั้งภัยแลง ลมพายุ และน้ําทวมไวลวงหนา ซึ่งขณะนี้ผลไมภาค

ตะวันออกหลายชนิดใกลจะออกสูตลาดเปนจํานวนมาก ไดแก ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง สวนภาคเหนือ ไดแก ลําไยและลิ้นจ่ี กรมสงเสรมิการเกษตรจึงขอ

แนะนําวิธีการดูแลสวนไมผลในระยะกอนและหลังการเกิดพายุฤดูรอน เพ่ือบรรเทาความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น ดังนี ้
 ระยะกอนการเกิดพายุฤดูรอน 
1. ขอใหเกษตรกรชาวสวนผลไมระวังผลผลิตที่อยูในระยะพัฒนาจากผลออนใกลจะเปนผลแก พรอมทีจ่ะเก็บเกี่ยวอาจไดรับความเสียหายได และระมัดระวัง

การใชเชื้อเพลิงในการทํากิจกรรมตางๆ ในระยะนี้ไวดวย เนื่องจากบางชวงอากาศจะแหงมาก เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยและไฟปาได 
2. เกษตรกรควรปลูกตนไมบังลม เชน ไมไผ กระถินณรงค ขี้เหล็กบาน และสะเดาอนิเดีย เพ่ือลดความรุนแรงของลมกอนที่จะเขาถึงสวนผลไมหรือพ้ืนที่

เพาะปลูก จะชวยลดความสูญเสียจากพายุลมแรงได 
3. ควรตัดแตงกิ่งที่แนนทึบหรือกิ่งที่ไมใหผลผลิตออก เพ่ือใหทรงพุมโปรง ไมตานลม สําหรับตนไมผลที่อายุมากและมีลําตนสูง อาจตัดทอนสวนยอดใหตํ่าลง 

เพ่ือปองกันไมใหตนไมโคนลมงายเม่ือถูกลมพายุพัดแรง ขณะเดียวกันควรใชเชือกโยงกิ่งและตน เพ่ือปองกันกิ่งฉีกหัก รวมทั้งใชไมค้ํากิ่งและค้ําตนเพ่ือชวยพยุง

ไมใหโคนลงไดงาย 
4. สําหรับสวนที่เริ่มใหผลผลิต ควรทยอยเก็บผลผลิตที่แกออกไปบมหรือจําหนายกอน เพ่ือลดความเสียหายที่อาจไดรับจากพายุ กรณีผลไมบางชนิดที่ออน ไม

สมบูรณ รูปทรงไมปกติหรือมีขนาดเล็ก เชน มะมวง อาจเก็บไปจําหนายกอนได เพ่ือลดน้ําหนักบนกิ่งและตนลง 
 ระยะหลังจากเกิดพายุฤดูรอน 
1. สวนไมผลที่ไดรับผลกระทบจากพายุ สามารถที่จะฟนฟูไดโดยทําการตัดแตงกิ่งที่ฉีกหัก หรือตนไมที่โคนลมออกทันทีที่พ้ืนดินในบริเวณสวนแหง 
2. ขณะที่ดินยังเปยกชื้นอยู เกษตรกรไมควรนําเครื่องจักรกลเขาไปในสวน เพราะจะทําใหโครงสรางดินถูกทําลายและอัดแนนไดงาย 
3. กรณีที่มีดินโคลนทับถมเขามาในสวน เม่ือดินแหงใหขุดหรือปาดเอาดินโคลนที่ทับถมออกจากบริเวณทรงพุมใหลึกถึงระดับดินเดิม เพ่ือใหการถายเทอากาศ

ดีขึ้น และหากตนไมเอนลง ใหใชเชือกหรือลวดดึงลําตนใหต้ังตรง โดยยึดไวกับหลักหรือไมผลตนอื่น พรอมตัดแตงกิ่งออก 1 ใน 3 ของที่มีอยู ซึ่งจะชวยให

ตนไมผลฟนตัวเร็วขึ้น จากนั้นควรฉีดพนปุยทางใบใหแกไมผล และเม่ือดินแหงเปนปกติ ควรพรวนดินเพ่ือเพ่ิมออกซิเจนใหแกรากพืช ซึ่งจะทําใหราก แตกใหม

ไดดีขึ้น และควรใสปุยบํารุงตนดวย 
4. หากสังเกตเห็นตนไมผลใบเห่ียวเฉา ควรใหน้ําอยางนอย 7-10 วันตอครั้ง หรือใหน้ําปริมาณเพียงพอกับความตองการของพืช เพ่ือชวยใหไมผลผานชวงแลงไปได 
สําหรับมาตรการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติ 
กรมสงเสริมการเกษตรยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยมี

หลักเกณฑชวยเหลือเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมสงเสริมการเกษตรไวกอนเกิดภัย ตามจํานวนพ้ืนท่ีจริงท่ีไดรับความเสียหาย รายละไมเกิน 30 ไร 

ไดแก ขาว อัตราไรละ 1,113 บาท พืชไร อัตราไรละ 1,148 บาท และพืชสวนและอื่นๆ อัตราไรละ 1,690 บาท ท้ังน้ี เม่ือเกิดภัยพิบัติและผูวา

ราชการจังหวัดจะประกาศเขตพ้ืนท่ีการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เกษตรกรตองยื่นแบบความจํานงขอรับการชวยเหลือ (กษ 01) โดยให
ผูนําทองถิ่นรับรอง กอนจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพ้ืนท่ีเสียหายจริงเพ่ือพิจารณาใหความชวยเหลือตามขั้นตอนตอไป 



 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาววา ตามท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาไดประกาศเตือนพายุฤดูรอนในชวงวันท่ี 3-5 มีนาคม 

2563 โดยประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูรอนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง กับมลีูกเห็บตกบางพ้ืนท่ี รวมถึง

อาจจะมีฟาผาเกิดขึ้นได ขอใหประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงท่ีจะเกิดข้ึน โดยหลีกเลี่ยงการอยู
ในท่ีโลงแจง ใตตนไมใหญ สิ่งปลูกสราง และปายโฆษณาท่ีไมแข็งแรง สําหรับเกษตรกรควรเตรียมการปองกันและระวังความเสยีหายท่ีจะเกิดตอผลผลติทาง
การเกษตรไวดวย โดยเฉพาะสวนไมผลซึ่งเปนพืชท่ีปลูกครั้งเดียวอยูไดนานหลายป ดังน้ัน เกษตรกรจําเปนตองเตรียมความพรอมรับมือกับปญหาภยั
ธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึนไดท้ังภัยแลง ลมพายุ และนํ้าทวมไวลวงหนา ซึ่งขณะน้ีผลไมภาคตะวันออกหลายชนิดใกลจะออกสูตลาดเปนจํานวนมาก ไดแก 
ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง สวนภาคเหนือ ไดแก ลําไยและลิ้นจี่ กรมสงเสรมิการเกษตรจึงขอแนะนําวิธีการดูแลสวนไมผลในระยะกอนและหลังการ
เกิดพายุฤดรูอน เพ่ือบรรเทาความเสียหายหรืออันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน ดังน้ี 

ระยะกอนการเกิดพายุฤดูรอน 
1. ขอใหเกษตรกรชาวสวนผลไมระวังผลผลิตที่อยูในระยะพัฒนาจากผลออนใกลจะเปนผลแก พรอมที่จะเก็บเก่ียวอาจไดรับความเสียหายได และ

ระมัดระวังการใชเช้ือเพลิงในการทํากิจกรรมตางๆ ในระยะนี้ไวดวย เนื่องจากบางชวงอากาศจะแหงมาก เส่ียงตอการเกิดอัคคีภัยและไฟปาได 
2. เกษตรกรควรปลูกตนไมบังลม เชน ไมไผ กระถินณรงค ขีเ้หล็กบาน และสะเดาอินเดีย เพ่ือลดความรุนแรงของลมกอนที่จะเขาถึงสวนผลไมหรือ

พ้ืนที่เพาะปลูก จะชวยลดความสูญเสียจากพายุลมแรงได 
3. ควรตัดแตงก่ิงที่แนนทบึหรือก่ิงที่ไมใหผลผลิตออก เพ่ือใหทรงพุมโปรง ไมตานลม สําหรับตนไมผลที่อายุมากและมีลําตนสูง อาจตัดทอนสวนยอด

ใหต่ําลง เพ่ือปองกันไมใหตนไมโคนลมงายเม่ือถูกลมพายุพัดแรง ขณะเดียวกันควรใชเชือกโยงก่ิงและตน เพ่ือปองกันก่ิงฉีกหัก รวมทั้งใชไมค้ําก่ิงและ

ค้ําตนเพ่ือชวยพยุงไมใหโคนลงไดงาย 
4. สําหรับสวนที่เริ่มใหผลผลิต ควรทยอยเก็บผลผลิตที่แกออกไปบมหรือจําหนายกอน เพ่ือลดความเสียหายที่อาจไดรบัจากพายุ กรณีผลไมบางชนิดที่

ออน ไมสมบูรณ รูปทรงไมปกตหิรือมีขนาดเล็ก เชน มะมวง อาจเก็บไปจําหนายกอนได เพ่ือลดน้ําหนักบนก่ิงและตนลง 
ระยะหลังจากเกิดพายุฤดูรอน 
1. สวนไมผลที่ไดรับผลกระทบจากพายุ สามารถที่จะฟนฟูไดโดยทําการตัดแตงก่ิงที่ฉีกหัก หรือตนไมที่โคนลมออกทันทีที่พ้ืนดินในบรเิวณสวนแหง 
2. ขณะทีด่ินยังเปยกช้ืนอยู เกษตรกรไมควรนําเครื่องจักรกลเขาไปในสวน เพราะจะทําใหโครงสรางดินถูกทําลายและอัดแนนไดงาย 
3. กรณีที่มีดินโคลนทบัถมเขามาในสวน เม่ือดินแหงใหขุดหรือปาดเอาดินโคลนทีท่ับถมออกจากบริเวณทรงพุมใหลึกถึงระดบัดนิเดิม เพ่ือใหการ

ถายเทอากาศดีขึน้ และหากตนไมเอนลง ใหใชเชือกหรือลวดดงึลําตนใหตั้งตรง โดยยึดไวกับหลักหรือไมผลตนอ่ืน พรอมตัดแตงก่ิงออก 1 ใน 3 ของ

ที่มีอยู ซ่ึงจะชวยใหตนไมผลฟนตัวเร็วขึ้น จากนัน้ควรฉีดพนปุยทางใบใหแกไมผล และเม่ือดนิแหงเปนปกติ ควรพรวนดนิเพ่ือเพ่ิมออกซิเจนใหแกราก

พืช ซ่ึงจะทําใหราก แตกใหมไดดขีึ้น และควรใสปุยบํารุงตนดวย 
4. หากสังเกตเห็นตนไมผลใบเหี่ยวเฉา ควรใหน้ําอยางนอย 7-10 วันตอครั้ง หรือใหน้ําปริมาณเพียงพอกับความตองการของพืช เพ่ือชวยใหไมผล

ผานชวงแลงไปได 
สําหรับมาตรการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติ กรมสงเสรมิการเกษตรยึดหลกัปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง

ราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภยัพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยมหีลักเกณฑชวยเหลือเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมสงเสรมิ

การเกษตรไวกอนเกิดภัย ตามจํานวนพ้ืนท่ีจริงท่ีไดรับความเสียหาย รายละไมเกิน 30 ไร ไดแก ขาว อัตราไรละ 1,113 บาท พืชไร อัตราไรละ 

1,148 บาท และพืชสวนและอ่ืนๆ อัตราไรละ 1,690 บาท ท้ังน้ี เมื่อเกิดภัยพิบัติและผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเขตพ้ืนท่ีการใหความ

ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เกษตรกรตองยื่นแบบความจํานงขอรับการชวยเหลือ (กษ 01) โดยใหผูนําทองถ่ินรับรอง กอนจะมีการ
ตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพ้ืนท่ีเสียหายจริงเพ่ือพิจารณาใหความชวยเหลือตามข้ันตอนตอไป 



 
กรมสงเสริมการเกษตร เตือนชาวสวนเตรยีมพรอมรบัมือพายุฤดูรอน เรงปองกันและระวังความเสียหายท่ีจะเกิดตอผลผลิตทางการเกษตร 
เม่ือวันที่ 3 มี.ค. นายเขมแข็ง ยุตธิรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาไดประกาศเตือนพายุฤดรูอนในชวง

วันที่ 3-5 มีนาคม 2563 โดยประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดรูอนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเหบ็ตก

บางพ้ืนที่ รวมถึงอาจจะมีฟาผาเกิดขึ้นได ขอใหประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงที่จะ

เกิดขึ้น โดยหลีกเล่ียงการอยูในทีโ่ลงแจง ใตตนไมใหญ ส่ิงปลูกสราง และปายโฆษณาที่ไมแข็งแรง สําหรับเกษตรกรควรเตรียมการปองกันและ

ระวังความเสียหายทีจ่ะเกิดตอผลผลิตทางการเกษตรไวดวย โดยเฉพาะสวนไมผลซ่ึงเปนพืชที่ปลูกครั้งเดียวอยูไดนานหลายป ดังนั้น เกษตรกร

จําเปนตองเตรียมความพรอมรับมือกับปญหาภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นไดทั้งภัยแลง ลมพายุ และน้ําทวมไวลวงหนา ซ่ึงขณะนี้ผลไมภาค

ตะวันออกหลายชนิดใกลจะออกสูตลาดเปนจํานวนมาก ไดแก ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง สวนภาคเหนือ ไดแก ลําไยและล้ินจี่ กรมสงเสริม

การเกษตรจงึขอแนะนําวิธีการดูแลสวนไมผลในระยะกอนและหลังการเกิดพายุฤดูรอน เพ่ือบรรเทาความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น ดังนี ้
 ระยะกอนการเกิดพายุฤดูรอน 
1.ขอใหเกษตรกรชาวสวนผลไมระวังผลผลติท่ีอยูในระยะพัฒนาจากผลออนใกลจะเปนผลแก พรอมท่ีจะเก็บเก่ียวอาจไดรับความเสียหายได และ
ระมัดระวังการใชเช้ือเพลิงในการทํากิจกรรมตางๆ ในระยะน้ีไวดวย เน่ืองจากบางชวงอากาศจะแหงมาก เสี่ยงตอการเกิดอัคคภีัยและไฟปาได 
2.เกษตรกรควรปลูกตนไมบังลม เชน ไมไผ กระถินณรงค ข้ีเหล็กบาน และสะเดาอินเดีย เพ่ือลดความรุนแรงของลมกอนท่ีจะเขาถึงสวนผลไมหรือ
พ้ืนท่ีเพาะปลูก จะชวยลดความสญูเสยีจากพายลุมแรงได 
3.ควรตดัแตงก่ิงท่ีแนนทึบหรือก่ิงท่ีไมใหผลผลิตออก เพ่ือใหทรงพุมโปรง ไมตานลม สําหรับตนไมผลท่ีอายุมากและมีลําตนสูง อาจตดัทอนสวนยอด
ใหต่ําลง เพ่ือปองกันไมใหตนไมโคนลมงายเมื่อถูกลมพายุพัดแรง ขณะเดียวกันควรใชเชือกโยงก่ิงและตน เพ่ือปองกันก่ิงฉีกหัก รวมท้ังใชไมค้ําก่ิงและ
ค้ําตนเพ่ือชวยพยุงไมใหโคนลงไดงาย 
4.สําหรับสวนท่ีเริ่มใหผลผลติ ควรทยอยเก็บผลผลติท่ีแกออกไปบมหรือจําหนายกอน เพ่ือลดความเสยีหายท่ีอาจไดรับจากพายุ กรณีผลไมบางชนิด
ท่ีออน ไมสมบูรณ รูปทรงไมปกตหิรือมีขนาดเล็ก เชน มะมวง อาจเก็บไปจําหนายกอนได เพ่ือลดนํ้าหนักบนก่ิงและตนลง 
 ระยะหลังจากเกิดพายุฤดรูอน 
1.สวนไมผลท่ีไดรับผลกระทบจากพายุ สามารถท่ีจะฟนฟูไดโดยทําการตัดแตงก่ิงท่ีฉีกหัก หรือตนไมท่ีโคนลมออกทันทีท่ีพ้ืนดินในบริเวณสวนแหง 
2.ขณะท่ีดินยังเปยกช้ืนอยู เกษตรกรไมควรนําเครื่องจักรกลเขาไปในสวน เพราะจะทําใหโครงสรางดนิถูกทําลายและอัดแนนไดงาย 
3.กรณีท่ีมีดินโคลนทับถมเขามาในสวน เมื่อดินแหงใหขุดหรือปาดเอาดินโคลนท่ีทับถมออกจากบริเวณทรงพุมใหลึกถึงระดับดินเดิม เพ่ือใหการ
ถายเทอากาศดีข้ึน และหากตนไมเอนลง ใหใชเชือกหรือลวดดึงลําตนใหตั้งตรง โดยยึดไวกับหลักหรือไมผลตนอ่ืน พรอมตดัแตงก่ิงออก 1 ใน 3 ของ
ท่ีมีอยู ซึ่งจะชวยใหตนไมผลฟนตวัเร็วข้ึน จากน้ันควรฉีดพนปุยทางใบใหแกไมผล และเมื่อดินแหงเปนปกติ ควรพรวนดินเพ่ือเพ่ิมออกซิเจนใหแกราก
พืช ซึ่งจะทําใหราก แตกใหมไดดีข้ึน และควรใสปุยบํารุงตนดวย 
4.หากสังเกตเห็นตนไมผลใบเหี่ยวเฉา ควรใหนํ้าอยางนอย 7-10 วันตอครั้ง หรือใหนํ้าปรมิาณเพียงพอกับความตองการของพืช เพ่ือชวยใหไมผล
ผานชวงแลงไปได 
สําหรับมาตรการใหความชวยเหลอืเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติ กรมสงเสริมการเกษตรยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยมีหลักเกณฑชวยเหลือเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมสงเสริม
การเกษตรไวกอนเกิดภัย ตามจํานวนพ้ืนท่ีจริงท่ีไดรับความเสียหาย รายละไมเกิน 30 ไร ไดแก ขาว อัตราไรละ 1,113 บาท พืชไร อัตราไรละ 
1,148 บาท และพืชสวนและอ่ืนๆ อัตราไรละ 1,690 บาท ท้ังน้ี เมื่อเกิดภยัพิบัติและผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเขตพ้ืนท่ีการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เกษตรกรตองยื่นแบบความจํานงขอรับการชวยเหลือ (กษ 01) โดยใหผูนําทองถ่ินรับรอง กอนจะมีการ
ตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพ้ืนท่ีเสียหายจริงเพ่ือพิจารณาใหความชวยเหลือตามข้ันตอนตอไป 
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นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดกีรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ตามท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาไดประกาศเตือนพายุฤดูรอนในชวงวันท่ี 3-5 มีนาคม 2563 โดย

ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูรอนเกิดข้ึน โดยมีลักษณะของพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นท่ี รวมถึงอาจจะมีฟาผาเกิดข้ึนได 

ขอใหประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงท่ีจะเกิดข้ึน โดยหลีกเล่ียงการอยูในท่ีโลงแจง ใตตนไมใหญ 

ส่ิงปลูกสราง และปายโฆษณาท่ีไมแข็งแรง สําหรับเกษตรกรควรเตรียมการปองกันและระวังความเสียหายท่ีจะเกิดตอผลผลิตทางการเกษตรไวดวย 

โดยเฉพาะสวนไมผลซึ่งเปนพืชท่ีปลูกคร้ังเดียวอยูไดนานหลายป ดังน้ัน เกษตรกรจําเปนตองเตรียมความพรอมรับมือกับปญหาภัยธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึน

ไดท้ังภัยแลง ลมพายุ และนํ้าทวมไวลวงหนา ซึ่งขณะน้ีผลไมภาคตะวันออกหลายชนิดใกลจะออกสูตลาดเปนจํานวนมาก ไดแก ทุเรียน มังคุด เงาะ และ

ลองกอง สวนภาคเหนือ ไดแก ลําไยและล้ินจี่ กรมสงเสริมการเกษตรจึงขอแนะนําวิธีการดูแลสวนไมผลในระยะกอนและหลังการเกิดพายุฤดูรอน เพื่อ

บรรเทาความเสียหายหรืออันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน ดังน้ี 
ระยะกอนการเกิดพายุฤดูรอน 
 1.ขอใหเกษตรกรชาวสวนผลไมระวังผลผลิตท่ีอยูในระยะพัฒนาจากผลออนใกลจะเปนผลแก พรอมท่ีจะเก็บเก่ียวอาจไดรับความเสียหายได และ

ระมัดระวังการใชเช้ือเพลิงในการทํากิจกรรมตางๆ ในระยะน้ีไวดวย เน่ืองจากบางชวงอากาศจะแหงมาก เส่ียงตอการเกิดอัคคีภัยและไฟปาได 
             2.เกษตรกรควรปลูกตนไมบังลม เชน ไมไผ กระถินณรงค ข้ีเหล็กบาน และสะเดาอินเดีย เพื่อลดความรุนแรงของลมกอนท่ีจะเขาถึงสวนผลไม

หรือพื้นท่ีเพาะปลูก จะชวยลดความสูญเสียจากพายุลมแรงได 
            3.ควรตัดแตงก่ิงท่ีแนนทึบหรือก่ิงท่ีไมใหผลผลิตออก เพื่อใหทรงพุมโปรง ไมตานลม สําหรับตนไมผลท่ีอายุมากและมีลําตนสูง อาจตัดทอนสวน

ยอดใหต่ําลง เพื่อปองกันไมใหตนไมโคนลมงายเม่ือถูกลมพายุพัดแรง ขณะเดียวกันควรใชเชือกโยงก่ิงและตน เพื่อปองกันก่ิงฉีกหัก รวมท้ังใชไมคํ้าก่ิงและ

คํ้าตนเพื่อชวยพยุงไมใหโคนลงไดงาย 
            4.สําหรับสวนท่ีเร่ิมใหผลผลิต ควรทยอยเก็บผลผลิตท่ีแกออกไปบมหรือจําหนายกอน เพื่อลดความเสียหายท่ีอาจไดรับจากพายุ กรณีผลไมบาง

ชนิดท่ีออน ไมสมบูรณ รูปทรงไมปกติหรือมีขนาดเล็ก เชน มะมวง อาจเก็บไปจําหนายกอนได เพื่อลดนํ้าหนักบนก่ิงและตนลง 
ระยะหลังจากเกิดพายุฤดูรอน 
       1.สวนไมผลท่ีไดรับผลกระทบจากพายุ สามารถท่ีจะฟนฟูไดโดยทําการตัดแตงก่ิงท่ีฉีกหัก หรือตนไมท่ีโคนลมออกทันทีท่ีพื้นดินในบริเวณสวนแหง  
       2.ขณะท่ีดินยังเปยกช้ืนอยู เกษตรกรไมควรนําเคร่ืองจักรกลเขาไปในสวน เพราะจะทําใหโครงสรางดินถูกทําลายและอัดแนนไดงาย 
       3.กรณีท่ีมีดินโคลนทับถมเขามาในสวน เม่ือดินแหงใหขุดหรือปาดเอาดินโคลนท่ีทับถมออกจากบริเวณทรงพุมใหลึกถึงระดับดินเดิม เพื่อใหการ

ถายเทอากาศดีข้ึน และหากตนไมเอนลง ใหใชเชือกหรือลวดดึงลําตนใหตั้งตรง โดยยึดไวกับหลักหรือไมผลตนอ่ืน พรอมตัดแตงก่ิงออก 1 ใน 3 ของท่ีมีอยู 

ซึ่งจะชวยใหตนไมผลฟนตัวเร็วข้ึน จากน้ันควรฉีดพนปุยทางใบใหแกไมผล และเม่ือดินแหงเปนปกติ ควรพรวนดินเพื่อเพิ่มออกซิเจนใหแกรากพืช ซึ่งจะ

ทําใหราก แตกใหมไดดีข้ึน และควรใสปุยบํารุงตนดวย 
       4.หากสังเกตเห็นตนไมผลใบเห่ียวเฉา ควรใหนํ้าอยางนอย 7-10 วันตอคร้ัง หรือใหนํ้าปริมาณเพียงพอกับความตองการของพืช เพื่อชวยใหไมผลผาน

ชวงแลงไปได 
 สําหรับมาตรการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติ กรมสงเสริมการเกษตรยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง

ราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยมีหลักเกณฑชวยเหลือเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมสงเสริมการเกษตรไว

กอนเกิดภัย ตามจํานวนพื้นท่ีจริงท่ีไดรับความเสียหาย รายละไมเกิน 30 ไร ไดแก ขาว อัตราไรละ 1,113 บาท พืชไร อัตราไรละ 1,148 บาท และพืชสวน

และอ่ืนๆ อัตราไรละ 1,690 บาท ท้ังน้ี เม่ือเกิดภัยพิบัติและผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเขตพื้นท่ีการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

เกษตรกรตองยื่นแบบความจํานงขอรับการชวยเหลือ (กษ 01) โดยใหผูนําทองถิ่นรับรอง กอนจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพื้นท่ีเสียหายจริง

เพื่อพิจารณาใหความชวยเหลือตามข้ันตอนตอไป 
 



 

 
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา กรมสงเสริมการเกษตร รวมสนองพระราชดําริ สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สืบสานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มุงแกปญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันของเด็กและ

เยาวชนในโรงเรียนท่ีอยูในพื้นท่ีหางไกล เพื่อใหเด็กนกัเรียนไดรบัประทานอาหารท่ีปลอดภัยและถกูหลักโภชนาการ และยังสามารถถายทอดความรู

การทําการเกษตรสูนักเรียนและชุมชน 
กรมสงเสริมการเกษตรไดสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดําเนินโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันมาตั้งแตป 

2523 ที่มีพระราชดําริใหทดลอง โครงการอาหารกลางวันผักสวนครัว ภายหลังจากที่ไดทดลองโครงการอาหารกลางวันผักสวนครัวเปนเวลา 1 ป 

ไดผลดจีงึทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขยายไปสูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศใน พ.ศ. 2524 เนื่องจากมีการเล้ียงสัตวและปลูกผัก

สวนครัวดวย จึงเรียกช่ือใหมวา โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชประสงคใหเด็ก

นักเรียนมีสุขภาพอนามัยบรบิูรณแข็งแรง โดยอาศัยบริโภคอาหารที่ไดจากการเกษตรในโรงเรียน อีกทั้งมีความรูทางการเกษตรจากการเขารวมทํา

การเกษตรและทรงหาแนวทางทีจ่ะชวยพัฒนาชุมชนโดยใหโรงเรยีนเปนสวนนําในการพัฒนาและการถายทอดความรูจากเด็กนักเรยีนไปยังชุมชน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงใหเด็กนักเรยีนรวมกันทําการเกษตรเพ่ือผลิตอาหารสําหรับนําไปบริโภค เด็กนักเรียนไดเรียนรู

เทคนิคการปลูกผัก ผลไม โดยใชพันธุพ้ืนบาน การเล้ียงสัตว การเก็บเก่ียวการแปรรูป และการถนอมอาหาร ฯลฯ 

นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ใหขอมูลวา ป 2563 สํานักงานสงเสริมและ

พัฒนาการเกษตรที่ 5 จัหวัดสงขลา ไดดําเนินโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวม 82 โรงเรียน ในพ้ืนที่ 13 จังหวัด (ยกเวนภูเก็ต) ผลการดําเนินงานในชวงทีผ่านมา นอกจากทาํใหเด็กนักเรียนมี

อาหารบริโภคเพียงพอตลอดปการศึกษาแลว นักเรียนยังไดรับความรูในการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยตามแนวการผลิตสินคาเกษตรดีที่เหมาะสม 

(GAP : Good Agricultural Practice) ซ่ึงกรมสงเสริมการเกษตรไดขยายผลจากโรงเรียนไปสูชุมชน ในการพัฒนาสถานศึกษาให

เปนศูนยบริการความรู ซ่ึงไดนําองคความรูดานการเกษตรจากโรงเรียนมาผลิตอาหารในครัวเรือน สงเสริมใหครอบครัวของนักเรียนทําการเกษตร

แบบย่ังยืน รวมทั้งสงเสริมการถนอมและแปรรปูอาหาร ใหเปนไปตามพระราชประสงคของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรง

มีพระราชดําริใหขยายผลไปสูชุมชน 

โดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จัหวัดสงขลา ดําเนินงานโครงการโดยมุงเนนใหนกัเรียน ครู และผูปกครองรวมกันทําการเกษตรใน

โรงเรียน แลวนําผลผลิตที่ไดผานกระบวนการสหกรณโรงเรียน แลวนํามาประกอบเปนอาหารกลางวัน การดําเนินงานของโครงการนี้นอกจากจะชวย

แกปญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันแลว ยังทําใหเด็กนักเรียนไดรับความรูดานโภชนาการและดานการเกษตรแผนใหม ที่สามารถนําไปใช

ประกอบเปนอาชีพไดตอไป 





 
วันนี้ 3 มีนาคม 2563 นายศรัทธา ทองคํา นายอําเภอเมืองกระบี่ เปนประธานเปดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูการผลิต

ใหม ป 2563 ณ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง (ศูนยเครือขาย ศพก.) หมูที่ 6 ตําบลเขาคราม อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ (บริเวณหนา

เขื่อนเขาคอม) โดยมี นายสุเทพ หนูรุน เกษตรอําเภอเมืองกระบี่ กลาวรายงาน 

นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กลาววา การจัดงานในครั้งนี้เนื่องมาจากภาคการเกษตรของไทยจะเขาสูฤดูการผลิตใหม ซึ่งโดยทั่วไป

ถือวาวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกป เปนวันเริ่มตนปเพาะปลูก ดังนั้น เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนเขาสูฤดูการผลิต อันจะทําใหการผลิต

มีประสิทธิภาพจึงจําเปนตองมีการใชองคความรูที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที ่ในการทําการเกษตรประกอบกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ

มอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตรจัดต้ังศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรขึ้นในทุกอําเภอทั่วประเทศ เพ่ือใหเปนแหลง

เรียนรูทางการเกษตร ซึ่งเปนศูนยที่สอดคลองกับการผลิตสินคาหลัก และเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ โดยมีองคประกอบของศูนย 

ไดแก เกษตรกรตนแบบ แปลงเรียนรู หลักสูตรการเรียนรู และฐานการเรียนรู และใหมีศูนยเครือขายกระจายอยูในทุกตําบลในป 2563 
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกระบี่ ไดคัดเลือกพ้ืนที่ของ นายประภาส ธรรมศร ีหมูที่ 6 ตําบลเขาคราม ซึ่งเปนศูนยเครือขายของศูนยเรียนรู

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรเปนสถานที่จัดงานในครั้งนี ้มีวัตถุประสงคในการจัดงาน เพ่ือกระตุนใหเกษตรกรเริ่มตนการผลิต

ในปการเพาะปลูกใหมโดยใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที ่มีการใหบริการดานการเกษตรตามภารกิจเพ่ือสนับสนุน

เกษตรกรเริ่มตนการผลิตในปการเพาะปลูกใหม เผยแพรใหเกษตรกรรูจักและใชประโยชนจากศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตร และศูนยเครือขายที่มีอยูในพ้ืนที ่

กิจกรรมภายในงาน จัดใหมีสถานีเรียนรูตางๆ ซึ่งแตละสถานีจะมีเนื้อหาที่สอดคลองกันเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายของการจัดงาน

วันถายทอดเทคโนโลยีฯ โดยมีจํานวน 5 สถานี ไดแก สถานีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามัน สถานีเรื่องดินและปุย สถานีการ

จัดการศัตรูพืช สถานีเรื่องบัญชีครัวเรือน และสถานีเรื่องอาชีพเสริมในครัวเรือน 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงองคความรู กิจกรรมทางการเกษตร และการใหบริการดานตางๆ ที่เกี่ยวของ จากสวนราชการ หนวยงาน

รัฐวิสาหกิจ กลุม/สถาบันเกษตรกร ภาคเอกชน ซึ่งเปนกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นในการถายทอดความรู มีเกษตรกรเขารวมกวา 200 
คน ซึ่งเกษตรกรที่เขารวมสามารถที่จะนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพการเกษตรในพ้ืนที่ของตนเอง โดยยึดหลักพอเพียง 

ความพอดีกับศักยภาพของตนเอง บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตนเอง รวมทั้งมีความเอื้ออาทรตอคนอื่นๆ ในสงัคมตอไป 
 



 
ขาวโดย : นายอรรถสิทธิ์ ทองรวง /สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี ่
วันนี้ 3 มีนาคม 2563 นายศรัทธา ทองคํา นายอําเภอเมืองกระบี่ เปนประธานเปดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเร่ิมตนฤดูการ
ผลิตใหม ป 2563 ณ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง (ศูนยเครือขาย ศพก.) หมูที่ 6 ตําบลเขาคราม อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
(บริเวณหนาเข่ือนเขาคอม) โดยมี นายสุเทพ หนูรุน เกษตรอําเภอเมืองกระบี่ กลาวรายงาน 
นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี ่กลาววาการจัดงานในคร้ังนี้เนื่องมาจากภาคการเกษตรของไทยจะเขาสูฤดูการผลิตใหมซึ่ง
โดยทั่วไปถือวาวนัที่ 1 พฤษภาคม ของทุกป เปนวันเร่ิมตนปเพาะปลูก ดังนัน้เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนเขาสูฤดูการผลิต อัน
จะทําใหการผลิตมปีระสทิธิภาพจึงจําเปนตองมีการใชองคความรูที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ในการทําการเกษตรประกอบกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตรจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสนิคาเกษตรข้ึนใน
ทุกอําเภอทั่วประเทศ เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูทางการเกษตร ซึ่งเปนศูนยที่สอดคลองกับการผลติสินคาหลัก และเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่ โดยมีองคประกอบของศูนย ไดแก เกษตรกรตนแบบ แปลงเรียนรู หลักสูตรการเรียนรู และ ฐานการเรียนรู และ
ใหมีศูนยเครือขายกระจายอยูในทุกตําบลในป 2563 สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกระบี่ ไดคัดเลือกพื้นที่ของนายประภาส ธรรมศรี 
หมูที่ 6 ตําบลเขาคราม ซึ่งเปนศูนยเครือขายของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรเปนสถานที่จัดงานในคร้ังนี้ มี
วัตถุประสงคในการจัดงาน เพื่อกระตุนใหเกษตรกรเร่ิมตนการผลิตในปการเพาะปลูกใหมโดยใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาที่มีความ
เหมาะสมกับพื้นที่ มีการใหบริการดานการเกษตรตามภารกิจเพื่อสนับสนุนเกษตรกรเร่ิมตนการผลิตในปการเพาะปลูกใหม เผยแพร
ใหเกษตรกรรูจักและใชประโยชนจากศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร และศูนยเครือขายที่มีอยูในพื้นที ่
กิจกรรมภายในงาน จัดใหมีสถานีเรียนรูตาง ๆ ซึ่งแตละสถานี จะมีเนื้อหาที่สอดคลองกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายของการ
จัดงานวนัถายทอดเทคโนโลยีฯ โดยมีจํานวน 5 สถานี ไดแก สถานีการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตปาลมน้าํมัน สถานีเร่ืองดินและปุย
สถานีการจัดการศัตรูพืช สถานี เร่ืองบัญชีครัวเรือน และสถานีเร่ืองอาชีพเสริมในครัวเรือน 
นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงองคความรู กิจกรรมทางการเกษตร และการใหบริการดานตาง ๆ ที่เก่ียวของ จากสวนราชการ หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ กลุม/สถาบันเกษตรกร ภาคเอกชน ซึ่งเปนกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับประเด็นในการถายทอดความรู มีเกษตรกรเขารวมกวา 
200 คน ซึ่งเกษตรกรที่เขารวมสามารถที่จะนาํความรูทีไ่ดไปประยกุตใชในการประกอบอาชีพการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง โดยยึด
หลักพอเพียง ความพอดีกับศักยภาพของตนเอง บนพืน้ฐานของการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งมีความเอ้ืออาทรตอคนอ่ืนๆ ในสังคมตอไป 



 
เกษตรอําเภอเมอืงกระบี ่จัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตนฤดูการผลิตใหม ป 2563 
          วันนี ้3 มีนาคม 2563 นายศรัทธา ทองคํา นายอําเภอเมืองกระบี ่เปนประธานเปดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูการ
ผลิตใหม ป 2563 ณ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง (ศูนยเครอืขาย ศพก.) หมูที ่6 ตําบลเขาคราม อําเภอเมืองกระบี ่จังหวัด
กระบี ่(บริเวณหนาเขื่อนเขาคอม) โดยมีนายสุเทพ หนูรุน เกษตรอําเภอเมืองกระบี ่กลาวรายงาน 
          นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี ่กลาววา การจัดงานในครั้งนี ้เนื่องมาจากภาคการเกษตรของไทยจะเขาสูฤดูการผลิตใหม ซ่ึง
โดยทั่วไปถือวาวันที ่1 พฤษภาคมของทุกป เปนวันเร่ิมตนปเพาะปลูก ดังนั้น เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนเขาสูฤดูการผลิต อันจะทํา
ใหการผลิตมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองมีการใชองคความรูที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ในการทําการเกษตร ประกอบกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ มอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตร จัดตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรขึน้ในทุกอําเภอทั่วประเทศ เพ่ือให
เปนแหลงเรียนรูทางการเกษตร ซ่ึงเปนศูนยที่สอดคลองกับการผลิตสินคาหลัก และเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที ่โดยมีองคประกอบของ
ศูนย ไดแก เกษตรกรตนแบบ แปลงเรียนรู หลักสูตรการเรียนรู และฐานการเรียนรู และใหมีศูนยเครือขายกระจายอยูในทุกตําบล 
          ในป 2563 สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกระบี ่ไดคดัเลือกพ้ืนที่ของนายประภาส ธรรมศร ีหมูที ่6 ตําบลเขาคราม ซ่ึงเปนศนูย
เครือขายของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เปนสถานที่จัดงานในครั้งนี ้มีวัตถุประสงคในการจัดงาน เพ่ือกระตุนให
เกษตรกรเริ่มตนการผลิตในปการเพาะปลูกใหม โดยใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที ่มีการใหบริการดานการเกษตร
ตามภารกิจ เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรเริ่มตนการผลิตในปการเพาะปลูกใหม เผยแพรใหเกษตรกรรูจัก ใชประโยชนจากศูนยเรียนรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และศูนยเครือขายที่มีอยูในพ้ืนที ่
          กิจกรรมภายในงาน จัดใหมีสถานีเรียนรูตาง ๆ ซ่ึงแตละสถานี จะมีเนื้อหาที่สอดคลองกันเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายของ
การจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีฯ โดยมีจํานวน 5 สถานี ไดแก 
          1.สถานีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามัน 
          2.สถานีเรื่องดินและปุย 
          3.สถานีการจัดการศัตรพืูช 
          4.สถานีเรื่องบัญชีครัวเรือน 
          และ 5.สถานีเรื่องอาชีพเสริมในครัวเรือน 
          นอกจากนี ้ยังมีการจัดแสดงองคความรู กิจกรรมทางการเกษตร และการใหบริการดานตาง ๆ ที่เก่ียวของจากสวน
ราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ กลุม สถาบันเกษตรกร ภาคเอกชน ซ่ึงเปนกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับประเด็นในการถายทอดความรู มีเกษตรกร
เขารวมกวา 200 คน ซ่ึงเกษตรกรที่เขารวมสามารถที่จะนําความรูที่ได ไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพการเกษตรในพ้ืนที่ของ
ตนเอง โดยยึดหลักพอเพียง ความพอดีกับศักยภาพของตนเอง บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตนเอง รวมทั้งมีความเอ้ืออาทรตอคนอ่ืน ๆ ใน
สังคมตอไป 



 

การปลูกกลวยอาจจะไมใชเร่ืองกลวยๆอยางที่คุณคิด หากคุณตองการปลูกกลวยใหโตเร็ว และมีคุณภาพ ลอง

มาฟงเทคนิคดีๆในการปลูกกลวย แลวทานจะไดผลผลิตที่ดีอยางที่คุณและตลาดตองการ สนใจสามารถโทร

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 093-3215599 



 

เกษตรรมไม ถามทานทาํหรือยัง ในตอนน้ีนายรมไม นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม พาทานผูชมไปพบกับ

เกษตรกรคนเกงอีกรายหน่ึงที่อําเภอปลาปาก คือนางอรยา นวลตา ซึ่งทําการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ 

19 ไร ที่มีการปลูกพืชที่หลากหลาย เชน การทํานา มะมวง ฝร่ัง ไผกิมซุง พืชผัก และเลี้ยงโค ปจจุบันมี

ผลผลิต 
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	2. ขณะที่ดินยังเปียกชื้นอยู่ เกษตรกรไม่ควรนำเครื่องจักรกลเข้าไปในสวน เพราะจะทำให้โครงสร้างดินถูกทำลายและอัดแน่นได้ง่าย
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