
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2563 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
โควิด-19 1.กสก. ปรับแผนการทำงาน-ช่วยเหลือเกษตรกรรับมือไวรัสโควิด-19 สยามรัฐ 

Farmbook 2.โหลดฟรี!! “Farmbook” ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เลี่ยงเดินทาง เสี่ยงไวรัสโค
วิด-19 

สยามรัฐ 

3. เกษตรฯแนะโหลด Farmbook ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเลี่ยงเดินทาง คมชัดลึก 
ไม้ดอก 4. พลิกที่นาสู่ไม้ดอก"เงินล้าน" อานิสงค์เกษตรแปลงใหญ่"ห้วยสำราญ" คมชัดลึก 
ไม้ผล 5. เกษตรฯเร่งคลอดแผนพัฒนามาตรฐานผลไม้ไทยอย่างยั่งยืน ไทยโพสต์ 

6. รายงานพิเศษ : กษ.กางแผนจัดการไม้ผลกว่า80,000ตัน รับผลกระทบโควิด-19
ทำส่งออกจีนชะงัก 

แนวหน้า 

7. เปิดมาตรการผลไม้ไทยรุกตลาดโลก ปรับกลยุทธ์ฝ่าวิกฤติ"โควิท-19" คมชัดลึก 
ภัยแล้ง 8. กสก. ห่วงปลูกผลไม้-ข้าวรอบ2 ช่วงแล้งเสี่ยงขาดน้ำ แนะดูแลพืชอย่างถูกวิธี สยามรัฐ 

9. ตั้งวอร์รูมเฉพาะกิจสู้ภัยแล้ง ขันนอตจนท.จับตาพ้ืนที่เสี่ยง แนวหน้า 
ที่ดินทำกิน 10. กรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลการส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรผู้ได้รับจัดสรรที่ดิน

ทำกิน 
ข่าวเด่นวันนี้ 

ภัยแล้ง 11. กรมส่งเสริมการเกษตรห่วงพ้ืนที่ปลูกข้าวรอบ 2 และไม้ผลเสี่ยงขาดแคลนน้ำช่วง
ฤดูแล้ง เผยแล้งหนักในรอบ 40 ปี พร้อมสร้างการรับรู้แนะเกษตรกรดูแลพืชผลอย่าง
ถูกวิธี 

Thailandplus 

12. กรมส่งเสริมการเกษตรห่วงภัยแล้งกระทบพ้ืนที่ปลูกข้าวรอบ 2 และไม้ผลเสี่ยง
ขาดน้ำ 

เกษตรสาระดีดอทคอม 

13. อัญชัน พืชน้ำน้อย ร้อยสรรพคุณ แนะปลูกช่วงแล้ง คมชัดลึก 
โกโก้ 14. ราชการเตือนศึกษาก่อนลงทุน ประชาชาติธุรกิจ 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ลิ้นจี่ 15. เกษตรกรสวนลิ้นจี่ นครพนม เฮลั่น !! ลิ้นจี่ นพ.1 เริ่มให้ผลผลิตแล้ว คาดปีนี้
ยอดสั่งจอง….เพียบ 

สยามรัฐ 

16. เกษตรกรสวนลิ้นจี่ นครพนม เฮลั่น !! ลิ้นจี่ นพ.1 เริ่มให้ผลผลิตแล้ว คาดปีนี้
ยอดสั่งจอง….เพียบ 

Talknewsonline 

17. เกษตรกรสวนลิ้นจี่ นครพนม เฮลั่น ลิ้นจี่ นพ.1 เริ่มให้ผลผลิตแล้ว คาดปีนี้ยอด
สั่งจองเพียบ 

สำนักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ 

ข้าวโพด 18. ข้าวโพดท่าแพ หวานอร่อยจนต้องลอง เกษตรกรปลูกให้กินตลอดปีที่สตูล ส่องใต้ 
มะม่วง 18. ด่วน!! อุดหนุนชาวสวนมะม่วงพิจิตร มะม่วงกินดิบ-สุก ช่วงวิกฤตโควิด-19 เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน 

สับปะรด 19. รายการเมืองไทยดี๊ดี ตอนสับปะรด GI ของดีนครพนม  NBT 
farmbook 20. แอปพลิเคชั่น farmbook  สวท.สกลนคร 



วิสาหกิจชุมชน 21. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สวท.สกลนคร 
โควิด19 22. เกษตรจังหวัดสตูลแนะนำการใช้เวลาว่างช่วงสถานการณ์ โควิด19 ให้เกิด

ประโยชน์ 
สวท.สตูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กสก. ปรับแผนการท างาน-ช่วยเหลือเกษตรกร 

 รับมือไวรัสโควิด-19 
กรมส่งเสรมิการเกษตร พรอ้มรบัมือ โควิด-19 ปรบัแผนการท างานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์พรอ้มวางแผนชว่ยเหลือ

เกษตรกรเต็มก าลงั 

เมื่อวนัท่ี 25 มี.ค. นางกลุฤดี พฒันะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวภายหลงัรว่มประชมุ Web Conference 

รว่มกบันายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์และผูบ้รหิาร

ทกุหน่วยงานในสงักดั เพื่อติดตามสถานการณแ์ละรบัทราบมาตรการเฝา้ระวงั ป้องกนั และการเตรียมความพรอ้มในการ

รองรบัสถานการณก์ารระบาดโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) วา่ ตามที่เกิดสถานการณโ์รคติดเชือ้ไวรสัโคโร

นา 2019 (COVID-19) ระบาดทั่วโลก และในประเทศไทยกม็ีผูต้ดิเชือ้เพิ่มขึน้อยา่งต่อเนื่อง กรมส่งเสรมิการเกษตร สั่งการ

ใหม้ีการเตรยีมความพรอ้มในการรองรบัสถานการณก์ารระบาดโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทัง้ดา้นการ

ปฏิบตัิราชการของเจา้หนา้ที่ และการใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร โดยในดา้นการปฏิบตังิานของเจา้หนา้ที่ กรมส่งเสรมิ

การเกษตร ก าหนดใหม้ีการควบคมุการเขา้ออกอาคารส านกังาน เพื่อใหส้ามารถคดักรองเจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงาน และผูม้า

ติดต่อราชการ โดยเจา้หนา้ที่ตอ้งแสดงบตัรคลอ้งคอหรือบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ที่ มีการใหบ้รกิารเจลลา้งมือ และมกีารวดั

ไขด้ว้ยเครื่องวดัอณุหภมูิ โดยตอ้งมีอณุหภมูิรา่งกายไม่เกิน 37.5 องศา จึงจะอนญุาตใหเ้ขา้อาคาร รณรงคใ์หใ้ส่หนา้กาก

อนามยั หรือหนา้กากผา้ 

 

พรอ้มทัง้ก าชบัใหพ้นกังานท าความสะอาดเพิ่มความถ่ีในการท าความสะอาดใหม้ากขึน้ และใชน้ า้ยาฆา่เชือ้โรคในการท า

ความสะอาดพืน้ท่ีภายในอาคารส านกังาน ทัง้ในหอ้งปฏิบตัิงาน หอ้งประชมุ ลิฟตโ์ดยสาร และทางเดิน นอกจากนีย้งัได้

ก าหนดมาตรการใหข้า้ราชการสลบักนัท างานจากที่บา้น (Work from Home) เพิม่ระยะหา่งระหว่างโต๊ะท างาน รวมทัง้

เวน้ระยะหา่งจากเพื่อนรว่มงานไม่นอ้ยกว่า 1–2 เมตร ตามมาตรการระยะหา่งทางสงัคม (Social Distancing) 
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ส าหรบัดา้นการใหค้วามชว่ยเหลือเกษตรกร ไดส้ั่งการใหท้กุส านกังานเกษตรจงัหวัดติดตามสถานการณปั์จจบุนัในแต่ละ

พืน้ท่ี และจดัท ารายงานสถานการณด์า้นการเกษตร เสนอกรมฯ ทราบ เพื่อด าเนินการประสานงานแกไ้ขต่อไป รวมทัง้สั่ง

การใหเ้จา้หนา้ที่ในพืน้ท่ีเขา้ไปส่งเสรมิวิสาหกจิชมุชน หรือกลุ่มแมบ่า้นเกษตรกรผลิตสินคา้ที่จ  าเป็นตอ้งใชง้านในขณะนี ้

เช่น หนา้กากผา้ที่มีคณุภาพตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ พรอ้มจดัท าขอ้มลูผลผลิตทางการเกษตร และ

ผลิตภณัฑแ์ปรรูปขององคก์รเกษตรกร เพื่อเป็นทางเลือกส าหรบัพ่ีนอ้งประชาชนไดเ้ลือกซือ้ไดอ้ยา่งสะดวก โดยกรม

ส่งเสรมิการเกษตรจะใหก้ารสนบัสนนุดา้นเทคโนโลยีการผลิต และความรูใ้นการดา้นการท าการตลาด online ใหก้บั

เกษตรกร ในส่วนของการลดรายจ่ายและเพิ่มรายไดใ้หก้บัเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 

 

ทัง้นี ้กรมส่งเสรมิการเกษตร ก าลงัเตรียมบทเรียนออนไลน ์หลกัสตูรปลกูผกัส าหรบัคนเมอืง และการปลกูพืชผกัสวนครวั 

โดยไม่เสียคา่ใชจ้า่ย ซึง่ผูเ้รียนจะสามารถปลกูผกัไวร้บัประทานเองแบบงา่ยๆ ใชพ้ืน้ท่ีนอ้ย และลงทนุต ่า นบัเป็นอีก

ทางเลือกหนึ่งในการลดค่าใชจ้า่ยในการด ารงชีวิตได ้ส่วนกรณีที่เป็นเกษตรกรที่ไดร้บัผลกระทบจากภยัแลง้และโรคติดเชือ้

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมฯ ไดเ้ตรียมการจะสนบัสนนุพนัธุพ์ืชพนัธุด์ีไวแ้ลว้ 

"กรมส่งเสรมิการเกษตรยงัไดร้ว่มสรา้งการรบัรูใ้นการเฝา้ระวงั ดแูลสขุอนามยัส่วนบคุคล และขอ้ควรปฏิบตัิตามขอ้แนะน า

ของกระทรวงสาธารณสขุใหก้บัประชาชนในพืน้ท่ี โดยมอบหมายใหเ้จา้หนา้ที่ในพืน้ท่ี และขอความรว่มมือองคก์รเกษตรกร

ต่างๆ ช่วยด าเนินการในการเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารส าคญัดว้ย"รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าว 
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โหลดฟรี!! “Farmbook” ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
เลีย่งเดินทาง เส่ียงไวรัสโควดิ-19 

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะ เกษตรกร โหลดฟรี Farmbook ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตรวจสอบการรับสิทธ์ิต่างๆ เล่ียง
เดินทาง-ลดเส่ียงแพร่ระบาดไวรัสโควิด 
เม่ือวนัท่ี 24 มี.ค. นางกุลฤดี พฒันะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ไดป้รับปรุงแอป
พลิเคชนั สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั หรือ Farmbook (ฟาร์มบุค๊) ล่าสุด จากเดิมใชป้รับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้
เกษตรกรสามารถตรวจสอบการเขา้ร่วมโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรปี 2562/63 จากประกาศจากกรมการคา้ภายใน 
และติดตามผลการโอนเงินท่ีรับจากโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรปี 2562/63 ปัจจุบนั แอปพลิเคชนั Farmbook มี
ยอดการดาวน์โหลดรวมจ านวนกว่า 1.6 ลา้นครัวเรือน จากจ านวนเกษตรกรท่ีมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกว่า 6 ลา้น
ครัวเรือน 
ทั้งน้ี เกษตรกรสามารถใชง้านแอปพลิเคชนั Farmbook ในการแจง้ขอ้มูลผา่นแอปพลิเคชนั ได ้4 ประเภท คือ 
1.การแจง้ปรับปรุงขอ้มูลกิจกรรมการเพาะปลูก เฉพาะแปลงเดิมท่ีไดแ้จง้กบัเจา้หนา้ท่ีในปีการผลิตท่ีผา่นมา คือ ขอ้มูล
เอกสารสิทธ์ิ เช่น เน้ือท่ี / ท่ีตั้ง / พิกดั กิจกรรมการเกษตร ประกอบดว้ย ชนิด / พนัธ์ุพืช วนัท่ีปลูก วนัท่ีคาดว่าจะเก็บเก่ียว 
เน้ือท่ีปลูก ปีเพาะปลูก และประเภทการท าการเกษตรกรรมยัง่ยืน 
2.การติดตามผลการแจง้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แสดงรายละเอยีดแปลงท่ีมีการแจง้ปลูก เพื่อติดตามสถานะการแจง้
ปลูก ทั้งน้ีแปลงท่ีแจง้ปลูกผา่นแอปพลิเคชนั สามารถลบ/แกไ้ข กรณีแจง้ปลูกผดิ แต่สถานะการแจง้ปลูกตอ้งยงัไม่จดัชุด 
ส่วนแปลงท่ีแจง้ปลูกผา่นเจา้หนา้ท่ีตอ้งแจง้ลบ/ แกไ้ขท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอเท่านั้น 
3.การติดตามผลการเขา้ร่วมโครงการภาครัฐดา้นการเกษตร โดยแสดงรายการโครงการท่ีเขา้ร่วมและผลการโอนเงินตาม
เง่ือนไขโครงการ 
4.การคาดการณ์ผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว ์โดยแสดงรายละเอียด ช่วงวนัท่ีปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์คาดการณ์ผลผลิต 
คาดการณ์ก าไร และราคาขาย 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร ไดด้ าเนินการส ารวจความคิดเห็นของเกษตรกรผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนั “สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั 
(Farmbook)” ทางระบบออนไลน์ โดยส ารวจเฉพาะเกษตรกรท่ีลงทะเบียนใชง้านแอปพลิเคชัน่ ระหว่างวนัท่ี 15 
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มกราคม-14 กุมภาพนัธ ์2563 เพื่อประมวลผลขอ้มูลน ามาปรับปรุง ผลการส ารวจ พบว่า มีผูร่้วมแสดงความคิดเห็นรวม 
49,579 เคร่ือง โดยเกษตรกรใหค้ะแนนความพึงพอใจการใชง้านแอปพลิเคชนั Farmbook ท่ี 4.7 คะแนน จากคะแนน
เตม็ 5 คะแนน นอกจากน้ียงัไดแ้สดงความคิดเห็นว่า การใชง้านแอปพลิเคชนั Farmbook ท าให้มีความสะดวก รวดเร็วใน
การรับขอ้มูลข่าวสารจากภาครัฐดว้ย 
“กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนเกษตรกรท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตรแลว้ และมีโทรศพัท์
แบบสมาร์ทโฟน สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชนั Farmbook ไปใชง้านได ้ซ่ึงยงัเหมาะสมกบัสถานการณ์ในขณะน้ีดว้ย
ท่ีจะลดการเดินทางมาส านกังานเกษตรอ าเภอ และลดความเส่ียงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ในขณะน้ี กรม
ส่งเสริมการเกษตร มีความห่วงใย และให้ความส าคญักบัสุขภาพอนามยั ความปลอดภยัของประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ 
รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีทุกคนอยา่งเตม็ท่ี โดยมีมาตรการและการด าเนินการเพ่ือป้องกนั ควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส 
COVID-19 ให้เกิดความปลอดภยัตามท่ีกรมควบคุมโรค และกระทรวงสาธารณสุข แนะน าไวอ้ยา่งเคร่งครัดดว้ย”รองอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เกษตรฯแนะโหลด Farmbook ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเล่ียง
เดินทาง 

 

             กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรโหลดฟรี Farmbook ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตรวจสอบ
การรับสิทธ์ิต่าง ๆ เล่ียงเดินทาง-ลดเส่ียงแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 

            นางกุลฤดี พฒันะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้
ปรับปรุง      แอปพลิเคชัน สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั หรือ Farmbook (ฟาร์มบุ๊ค) ล่าสุด จากเดิมใช้ปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร  ให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบการเขา้ร่วมโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรปี 2562/63  จาก
ประกาศจากกรมการคา้ภายใน และติดตามผลการโอนเงินท่ีรับจากโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรปี 2562/63 

ปัจจุบนั แอปพลิเคชัน Farmbook มียอดการดาวน์โหลดรวมจ านวนกว่า 1.6 ลา้นครัวเรือน จากจ านวน
เกษตรกรท่ีมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกว่า 6 ลา้นครัวเรือน 

               ทั้งน้ี เกษตรกรสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook ในการแจง้ขอ้มูลผ่านแอปพลิเคชัน ได ้4 

ประเภท คือ 1) การแจง้ปรับปรุงขอ้มูลกิจกรรมการเพาะปลูก  เฉพาะแปลงเดิมท่ีไดแ้จง้กบัเจา้หน้าท่ีในปีการผลิตท่ี
ผ่านมา คือ ขอ้มูลเอกสารสิทธ์ิ เช่น  เน้ือท่ี / ท่ีตั้ง / พิกดั  กิจกรรมการเกษตร ประกอบดว้ย  ชนิด / พนัธ์ุพืช วนัท่ีปลูก 
วนัท่ีคาดว่าจะเก็บเก่ียว เน้ือท่ีปลูก ปีเพาะปลูก และประเภทการท าการเกษตรกรรมยัง่ยืน 

                 2) การติดตามผลการแจง้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แสดงรายละเอียดแปลงท่ีมีการแจง้ปลูก เพื่อ
ติดตามสถานะการแจง้ปลูก ทั้งน้ีแปลงท่ีแจง้ปลูกผ่านแอปพลิเคชัน สามารถลบ/แกไ้ข กรณีแจง้ปลูกผิด แต่
สถานะการแจง้ปลูกตอ้งยงัไม่จดัชุด ส่วนแปลงท่ีแจง้ปลูกผ่านเจา้หน้าท่ีตอ้งแจง้ลบ/ แกไ้ขท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอ
เท่านั้น 3) การติดตามผลการเขา้ร่วมโครงการภาครัฐดา้นการเกษตร โดยแสดงรายการโครงการท่ีเขา้ร่วมและผลการ
โอนเงินตามเง่ือนไขโครงการ และ 4) การคาดการณ์ผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว ์โดยแสดงรายละเอียด  ช่วงวนัท่ีปลูก
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ คาดการณ์ผลผลิต  คาดการณ์ก าไร และราคาขาย 



               กรมส่งเสริมการเกษตรไดด้ าเนินการส ารวจความคิดเห็นของเกษตรกรผูใ้ช้งานแอปพลิเคชัน "สมุด
ทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั (Farmbook)" ทางระบบออนไลน์ โดยส ารวจเฉพาะเกษตรกรท่ีลงทะเบียนใช้งาน
แอปพลิเคชั่น ระหว่างวนัท่ี 15 มกราคม – 14 กุมภาพนัธ์ 2563 เพื่อประมวลผลขอ้มูลน ามาปรับปรุง 

                 ผลการส ารวจ พบว่า มีผูร่้วมแสดงความคิดเห็นรวม 49,579 เคร่ือง โดยเกษตรกรให้คะแนนความ
พึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook ท่ี 4.7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน นอกจากน้ียงัไดแ้สดง
ความคิดเห็นว่า การใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook ท าให้มีความสะดวก รวดเร็วในการรับขอ้มูลข่าวสารจาก
ภาครัฐดว้ย 

                  กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนเกษตรกรท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตรแลว้ 
และมีโทรศพัท์แบบสมาร์ทโฟน สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน Farmbook ไปใช้งานได ้ซ่ึงยงัเหมาะสมกบั
สถานการณ์ในขณะน้ีดว้ยท่ีจะลดการเดินทางมาส านักงานเกษตรอ าเภอ และลดความเส่ียงการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัส COVID-19 

              ในขณะน้ีกรมส่งเสริมการเกษตร มีความห่วงใย และให้ความส าคญักบัสุขภาพอนามยั ความปลอดภยัของ
ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ รวมทั้งเจา้หน้าท่ีทุกคนอย่างเต็มท่ี โดยมีมาตรการและการด าเนินการเพ่ือป้องกนั 
ควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส COVID-19 ให้เกิดความปลอดภยัตามท่ีกรมควบคุมโรค และกระทรวง
สาธารณสุข แนะน าไวอ้ย่างเคร่งครัดดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
พลิกที่นาสู่ไม้ดอก"เงินล้าน" อานิสงค์เกษตรแปลงใหญ่"ห้วยส าราญ"  

           กรมส่งเสริมการเกษตรดนัแปลงใหญ่ไมด้อกห้วยส าราญ สู่แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรน่าเท่ียวประจ า
จงัหวดัอุดรธานี พร้อมบูรณาการหน่วยงานภาครัฐเสริมแรง ชูจุดแข็งชุมชนร่วมกนับริหารจดัการเอง ตามนโยบาย
ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มกนัเป็นแปลงใหญ่ เพ่ือประหยดัตน้ทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดย
เน้นผลิตให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ตามนโยบายการตลาดน าการเกษตร น าไปสู่การจัดการสินคา้
เกษตรสู่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดมี้นโยบายให้หน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี
ขบัเคล่ือนงานอย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2558 

 
                                          กุลฤดี พัฒนะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

 

              กุลฤดี พัฒนะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยกบั“คมชัดลึก”ว่า ส านักงานเกษตรจงัหวดั
อุดรธานี เขา้ไปส่งเสริมพฒันาต่อยอดกิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไม้
ดอกไมป้ระดับบ้านห้วยส าราญ ต าบลหนองไฮ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ให้เป็นแหล่ง ท่องเท่ียวเชิงเกษตรใน
ชุมชน โดยกลุ่มเกษตรกรดงักล่าวมีจุดเด่นในด้านการบริหารจดัการท่ีเขม้แข็ง สามารถบริหารจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือการ
ท่องเท่ียวไดอ้ย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนการปลูกให้มีดอกไมท้ยอยออกดอกตลอดทั้งปี การจัดระบบ
ให้บริการนักท่องเท่ียว การจัดเก็บรายไดเ้ขา้กองทุนรวมของหมู่บา้นเพ่ือบริหารจดัการในอนาคตท่ีย ัง่ยืนการ
แบ่งปันรายไดใ้ห้กบัสมาชิก และท าการวิจยัพฒันาสายพนัธุ์ไมด้อกไมป้ระดบัท่ีจะน ามาปลูกร่วมกบัหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ศูนยข์ยายพนัธุ์พืชท่ี 10 จงัหวดัอุดรธานี กรมส่งเสริมการเกษตร ช่วยดูแล
เร่ืองของการขยายพนัธุ์ไมด้อกไมป้ระดับ นอกจากน้ี จงัหวดัอุดรธานี และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ยงัไดเ้ขา้
มาช่วยดูแลเร่ืองจดัการการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีให้ดว้ย 

        ปัจจุบนักลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไมด้อกไมป้ระดบับ้านห้วยส าราญ มีพ้ืนท่ีปลูกไมด้อกไมป้ระดบั 
จ านวน 645 ไร่ นับเป็นแหล่งปลูกไมด้อกไมป้ระดบัท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีสมาชิกจ านวน 
104 ราย โดยเป็น Smart Farmer ถึง 50 ราย ซ่ึงเกษตรกรแต่รายจะปลูกไมด้อกไมป้ระดับหลากหลาย
พนัธุ์ไวใ้นพ้ืนท่ีของตนเอง ไดแ้ก่ มะลิร้อยมาลยั 90 ไร่ เบญจมาศ 350 ไร่ ดาวเรือง 60 ไร่ ดอกพุด 25 ไร่ 



คตัเตอร์ (พีค็อก) 120 ไร่ กุหลาบร้อยมาลยั 1 ไร่ และไมต้ดัใบ 1 ไร่ และมีพ้ืนท่ีส่วนกลางของหมู่บา้นท่ีใช้ใน
การบริหารจัดการร่วมกนั นอกจากน้ี ยงัมีกิจกรรมแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่นผลิตภณัฑ์ประเภทร้อยมาลยั
จากดอกไมส้ด ไดแ้ก่ มาลยัแต่งงาน มาลยัไหวพ้ระ ห่อช่อดอกไมส้ด ท าพานบายศรี จัดกระเช้าดอกไม ้จดัแจกนั 
และการรับจา้งตกแต่งงานพิธีต่าง ๆ เป็นตน้ 

         ในดา้นการผลิตและการตลาด ทางกลุ่มมีการวางแผนการปลูกท่ีเป็นระบบ ท าให้มีผลผลิตเก็บเก่ียวได้
ตลอดทั้งปี ผลผลิตรวม 1,380 ตนัต่อปีคิดเป็นรายไดท้ั้งหมด 63,800,000 บาทต่อปีโดยเฉล่ียแลว้
เกษตรกรแต่ละรายจะมีรายไดเ้ฉล่ีย 20,833 บาทต่อเดือนซ่ึงดว้ยสภาพทางสังคมและวฒันธรรมของคนไทยท่ี
มีการใช้ดอกไมใ้นชีวิตประจ าวนั เช่น ใช้ในงานพิธีต่างๆ บูชาพระทุกวนัพระ และใช้ประดับท่ีต่างๆให้สวยงาม 
ทางกลุ่มจึงมีตลาดจ าหน่ายทั้งในพ้ืนท่ีและต่างพ้ืนท่ีไดแ้ก่ ตลาดในตวัเมืองจงัหวดัอุดรธานีและมีพ่อคา้ต่างจงัหวดั 
เช่น จงัหวดัเลย หนองบวัล าภู หนองคาย ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มารับซ้ือถึงประมาณ 60% ของปริมาณผลผลิต
ทั้งหมด ท่ีเหลือจะส่งมาจ าหน่ายท่ีปากคลองตลาดกรุงเทพมหานคร และส่งออกไปยงัสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

              ส าหรับรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในปี 2563 (เดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ 2563)กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไมด้อกไมป้ระดบับา้นห้วยส าราญ มีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเชิงเกษตร รวมทั้งส้ิน
5.28 ลา้นบาท แบ่งเป็น 1) รายไดจ้ากค่าเขา้ชมแปลง อตัราคนละ 20 บาท เป็นเงิน 1.2 ลา้นบาท 2) 

รายไดจ้ากค่ารถน านักท่องเท่ียวเขา้ชมแปลง อตัราเท่ียวละ 100 บาท เป็นเงิน 0.06 ลา้นบาท และ 3) ยอด
จ าหน่ายสินคา้ผลผลิตไมด้อกและอาหาร เป็นเงิน 4 ลา้นบาท 

         ดา้น เอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจงัหวดัอุดรธานี กล่าวเสริมว่า เดิมเกษตรกรบา้นห้วยส าราญ มีอาชีพท านา 
ท าไร่มนัส าปะหลงั แต่ประสบปัญหาสภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ์ท าให้ผลผลิตต ่า ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
เกษตรกรผูป้ลูกประสบต่อการขาดทุน เกษตรกรในหมู่บา้นไดน้ าเบญจมาศพนัธุ์มูเซอมาปลูกคร้ังแรก เม่ือปี พ.ศ. 
2523 ปรากฏว่าสามารถปลูกไดใ้ห้ผลผลิตคุณภาพดี เน่ืองจากสภาพดินมีความเหมาะสมและสามารถจ าหน่าย
ในตลาดทอ้งถ่ินท าให้เกิดรายได ้ท าให้เกษตรกรในหมู่บา้นสนใจปลูกบา้งแต่เป็นแบบต่างคนต่างปลูกผลผลิต
ออกมาจึงไม่ไดคุ้ณภาพ เจา้หน้าท่ีของส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองอุดรธานี กรมส่งเสริมการเกษตร ไดเ้ขา้มา
รวมกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกไมด้อกบา้นห้วยส าราญเพื่อหาทางช่วยเหลือเกษตรกรโดยน าพนัธุ์เบญจมาศจาก
ต่างประเทศเขา้มาทดลองปลูกจ านวน 120 สายพนัธุ์ และมีการให้ความรู้ ทั้งน าเกษตรกรไปทศันศึกษาดูงาน
การปลูกไมด้อกท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ เชียงรายเกษตรกร จึงน าความรู้ท่ีไดรั้บมาปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ให้ได้
มาตรฐานเป็นท่ีตอ้งการของตลาดและท าให้เกษตรกรเกิดรายไดส้ามารถเป็นรายไดห้ลกัของหมู่บา้น เพราะมี
รายไดใ้ห้ผลตอบแทนดีกว่าการท าการเกษตรอย่างอ่ืน 

        ต่อมาในปี 2540 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองอุดรธานีไดจ้ดัตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรบา้นห้วยส าราญข้ึน เพ่ือ
เพื่อพฒันาให้ความรู้ เก่ียวกบัการประกอบอาชีพการเกษตรในเร่ืองการปลูกไมด้อกเพื่อการคา้ให้กบัลูกหลาน
เกษตรกรในหมู่บา้นท่ีว่างงาน จนไดรั้บรางวลัชนะเลิศในระดับประเทศ และเขา้รับโล่ห์พระราชทาน 3 รางวลัใน
งานราชพิธีจรดพระนังคลัแรกนาขวญั ในปี พ.ศ. 2545 คือ 1) กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น 2) สมาชิกยุวเกษตรกร
ดีเด่น และ3)ท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น 

              จากนั้นในปี พ.ศ. 2560 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองอุดรธานีไดพ้ฒันาต่อยอดให้หมู่บา้นห้วย
ส าราญเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไมด้อกไมป้ระดับเพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีแปลงใหญ่มีการรวมกลุ่ม



ผลิตสินคา้เกษตรตามแนวทางระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่มีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานท่ีเน้นการ
ลดตน้ทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตมีคุณภาพ และมีตลาดรองรับ ภายใตก้ารบริหารจดัการท่ีดี สามารถเพ่ิมศกัยภาพ
ในการแข่งขนัสินคา้เกษตร และสร้างความเขม้แข็งให้เกษตรกร และในปี พ.ศ.2562 ได้พฒันาให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีนักท่องเท่ียวให้ความสนใจเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นจ านวนมากท าให้ชุมชนเกิดการกระจาย
รายไดเ้พ่ิมข้ึน จึงขอเชิญชวนประชาชนผูส้นใจมาเยี่ยมชมแปลงใหญ่ไมด้อกไมป้ระดบัท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคอีสาน
ไดทุ้กวนั สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ ส านักงานเกษตรจงัหวดัอุดรธานี โทร.042 244866 

หรือส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองอุดรธานี โทร. 042 245123 ในวนัและเวลาราชการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 
 

รายงานพเิศษ : กษ.กางแผนจัดการไม้ผลกว่า80,000ตัน รับผลกระทบโควดิ-
19ท าส่งออกจีนชะงัก 

กระทรวงเกษตรฯ เผยมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-

19 ท่ีมีต่อผลไมไ้ทยท าให้ไม่สามารถส่งออกไปยงัตลาดหลกัอยา่งสาธารณรัฐประชาชนจีนไดโ้ดยเฉพาะทุเรียน มงัคุด และเงาะ 
รวม 84,275 ตนั พร้อมงดั2 มาตรการหลกั คอื ช่วยกระจายและควบคุมคุณภาพสินคา้เกษตรCOVID-19 และการ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบนัเกษตรกรและผูป้ระกอบการ 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลงัร่วมการประชุม
คณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้คร้ังท่ี 2/2563 ณ กรมส่งเสริมการเกษตรว่า คณะท างานจดัท าขอ้มูลไมผ้ล
เศรษฐกิจภาคตะวนัออกไดว้ิเคราะห์สถานการณ์การผลิตไมผ้ล เม่ือมีการระบาดของโรค COVID-19 โดยคาดการณ์ว่าจะมี
ปริมาณผลผลิตในปี 2563 คอื ทเุรียน 584,712 ตนั โดยจะออกสู่ตลาดมากในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 มงัคุด 
201,741 ตนั จะออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 และเงาะ 220,946 ตนั จะออกสู่ตลาดมากใน
เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 

ทั้งน้ี ในภาวะปกติหากไม่มีผลกระทบโรค COVID-19 คาดว่าจะส่งออกทุเรียน มงัคุด และเงาะ ไดใ้นปริมาณรวม 
545,809 ตนั แตห่ากไดรั้บผลกระทบ COVID-19 มีการวิเคราะห์ว่าจะส่งออกทุเรียน มงัคุด และเงาะ ไดใ้นปริมาณ
รวม 461,534 ตนั จึงมีส่วนต่างของผลผลิตท่ีส่งออกไม่ไดค้รบตามภาวะปกติ ดงัน้ี ทุเรียน 58,471 ตนั มงัคุด 12,105 

ตนั และเงาะ 13,699 ตนั รวมทั้งส้ิน 84,275 ตนั ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีตอ้งบริหารจดัการในกรณีท่ีไดรั้บผลกระทบ
COVID-19 ท าใหส่้งออกตลาดจีนไม่ได ้

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดป้ระชุมหารือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งนายกสมาพนัธช์าวสวนทุเรียนไทย อุป
นายกสมาพนัธ์ชาวสวนทเุรียนไทยภาคตะวนัออก และนายกสมาคมผูส่้งออกผกัและผลไม ้ก าหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ไดข้อ้สรุป2 มาตรการหลกัในส่วนของผลไม ้คือ 1) 

มาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคา้เกษตร และ 2) มาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบนัเกษตรกร
และผูป้ระกอบการ ซ่ึงในแต่ละมาตรการจะมีโครงการยอ่ยและหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นเจา้ภาพ
รับผิดชอบ ในการร่วมรณรงคบ์ริโภคผลไมแ้ละกระจายผลผลิตไปยงัแหล่งต่างๆ จ านวน 84,275 ตนั 

ดา้นนายทว ีมาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการ
ผลไม ้(Fruit Board) กล่าววา่ มาตรการท่ี 1 การช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคา้เกษตร มี 4 โครงการ
ยอ่ย ประกอบดว้ย(1) โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่พ่ีน้องชาวจีนสู้วกิฤติ COVID-19 ส่งมอบผลไมไ้ทยให้พี่นอ้ง
ชาวจีน ช่วงวนัท่ี 25 เม.ย.-10 พ.ค. 2563ซ่ึงหากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 สงบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พร้อมเอกอคัรราชทูตไทยประจ ากรุงปักก่ิง อคัรราชทูตท่ีปรึกษาดา้นการเกษตร และทูตพาณิชย ์จะเดินทาง
ไปจดั Road Show และส่งมอบผลไมด้ว้ยตนเองเพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่ผูบ้ริโภค เป้าหมาย ทุเรียน 20 ตนั และมงัคุด 
20 ตนัหน่วยงานรับผิดชอบหลกั ไดแ้ก่ กรมส่งเสริมการเกษตร, สมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนไทย, ส านกัการเกษตร ต่างประเทศ, 
ส านกังานท่ีปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ, ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2) 

โครงการรณรงคส่์งเสริมการบริโภคผลไมภ้ายในประเทศ Eat Thai First (3) โครงการสินคา้เกษตรไทยปลอดภยัจาก 



COVID-19 ขอความร่วมมือหน่วยงานในพ้ืนท่ีให้เขม้งวดเก่ียวกบัสุขอนามยัของแรงงาน เช่น การแต่งกายท่ีรัดกุม มี
หนา้กากป้องกนัขณะปฏิบติังาน และขอความร่วมมือกรมการคา้ภายใน กระทรวงสาธารณสุขในการจดัสรรโควตาหนา้กาก
อนามยั และเจลแอลกอฮอลล์า้งมือให้เพียงพอกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ (4) โครงการหาตลาดใหม่สินคา้เกษตร
เพ่ิมเติม ไดแ้ก่ การจดัแคมเปญ/นิทรรศการ/Road Show/Exhibition ในประเทศต่างๆ 

“ส าหรับมาตรการท่ี 2 การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบนัเกษตรกรและผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ มาตรการช่วยลดภาระทาง
การเงินทางส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรไดข้อความร่วมมือ ธ.ก.ส. ผอ่นปรนการช าระหน้ีใหก้บัเกษตรกร โดยบอร์ด ธ.ก.ส. ได้
พิจารณาอนุมติัมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร คอื 1) ใหป้รับโครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ีโดยปลอดการช าระหน้ีเป็นเวลา 3 ปี 
ระยะเวลาการด าเนินมาตรการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563-31 ธนัวาคม 2564 และ 2) สนบัสนุนสินเช่ือฟ้ืนฟูเพ่ือเสริม
สภาพคลอ่งให้เกษตรกร สถาบนัเกษตร และผูป้ระกอบการน าไปเสริมสภาพคล่องด าเนินธุรกิจ” รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร กล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กสก. ห่วงปลูกผลไม้-ข้าวรอบ2 ช่วงแล้งเส่ียงขาดน า้ แนะดูแล
พืชอย่างถูกวธีิ 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร ห่วงพื้นท่ีปลูกข้าวรอบ 2 และไม้ผลเส่ียงขาดแคลนน ้าช่วงฤดูแล้ง เผยแล้งหนักในรอบ 40 ปี 
พร้อมสร้างการรับรู้แนะเกษตรกรดูแลพืชผลอย่างถกูวิธ ี

เม่ือวนัท่ี 26 มี.ค. นายอาชวช์ยัชาญ เล้ียงประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีความ
ห่วงใยพ่ีนอ้งเกษตรกรเก่ียวกบัสถานการณ์ภยัแลง้ในปีน้ี โดยในรอบปี 2562 ท่ีผา่นมาประเทศไทยมีฝนตกนอ้ยกว่า
ค่าเฉล่ีย ซ่ึงปีท่ีแลว้มีฝนตกทั้งปี 1,342.6 มิลลิเมตร เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลง้มากคือ ปี 2558 มีฝนตก 1,419.6 

มิลลิเมตร จะเห็นไดว่้าปี 2562 ฝนตกนอ้ยกว่า ปี 2558 และจากขอ้มูลกรมอุตุนิยมวิทยานบัตั้งแต่ปี 2523 เป็นตน้
มา ยงัพบว่า ปี 2562 มีฝนตกนอ้ยท่ีสุดในรอบ 40 ปี โดยเฉพาะฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม ปีท่ีผา่น
มา มีฝนตกทั้งประเทศเพียง 1,114 มิลลิเมตร นอ้ยกว่าค่าเฉล่ียร้อยละ 12 ท าให้อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่หลายแห่งมีน ้าใช้
การเหลือนอ้ยไม่เกินร้อยละ 30 ของความจุอ่าง จ านวน 14 แห่ง เม่ือฝนตกนอ้ยน ้าตามแหล่งน ้าธรรมชาติก็มีเหลืออยู่
นอ้ยเช่นกนั จึงไม่สามารถส่งน ้าเพ่ือการเพาะปลูกตามปกติได ้แมร้ะยะน้ีจะมีฝนตกลงมาบา้งก็ตามแต่ปริมาณน ้าในแหล่งน ้า
ต่าง ๆ ยงัคงอยูใ่นเกณฑน์อ้ย 

ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ตรียมการมาตั้งแต่ตน้ฤดูแลง้ โดยส่ังการให้เจา้หนา้ท่ีในพ้ืนท่ีออกเย่ียมเยียน แจง้ข่าวเพ่ือ
สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรไดป้รับตวัในภาคการผลิตและใชน้ ้าอยา่งประหยดั ท าให้สามารถรับมือกบัสถานการณ์ดงักล่าวมา
ได ้แต่อยา่งไรก็ตามยงัมีปัญหาในบางพ้ืนท่ีท่ีตอ้งเฝ้าระวงั ซ่ึงกรมอุตุนิยมวิทยาแจง้ว่าปีน้ีจะประกาศเขา้สู่ฤดูฝนประมาณ

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200326/82172e1ffc46d169cb62ee678d098de2c1074c18742518c380cdeb1fedebb5af.jpg?itok=8tV1GkTS


ปลายเดือนพฤษภาคม และอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได ้ดงันั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเร่งแจง้เตือนเกษตรกรให้รับทราบ
สถานการณ์ตั้งแต่เน่ิน ๆ โดยเฉพาะพืชท่ีตอ้งเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด 2 กลุ่ม คือ 

1.การปลูกขา้วรอบท่ี 2 เกรงว่าจะขาดแคลนน ้าไดเ้น่ืองจากใชน้ ้ามาก ซ่ึงปีน้ีคณะกรรมการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดู
แลง้ไดก้ าหนดพ้ืนท่ีการเพาะปลูกตามศกัยภาพน ้า มีแผนควบคุมพ้ืนท่ีการปลูกขา้วรอบท่ี 2 ทั้งประเทศจ านวน 4.54 ลา้น
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 ของปีท่ีผา่นมาท่ีไดก้ าหนดพ้ืนท่ีแผนควบคมุ 11.21 ลา้นไร่ ปัจจบุนัภาพรวมของประเทศมีการ
เพาะปลูกแลว้ 6.56 ลา้นไร่ จึงเกินแผนควบคุมแลว้ ร้อยละ 44 ซ่ึงขณะน้ีมีการเก็บเก่ียวไปแลว้ ร้อยละ 37 (ขอ้มูล ณ 
วนัท่ี 18 มี.ค. 2563) ส าหรับพ้ืนท่ีปลูกเกินแผนควบคุมไปคอ่นขา้งมากอยูใ่นเขตลุ่มเจา้พระยา มีการเพาะปลูก 3.31 

ลา้นไร่ หรือร้อยละ 21.5 โดยเฉพาะในเขตชลประทานไม่มีแผนส่งน ้าใหป้ลูกขา้ว แต่มีผลการเพาะปลูกถึง 2.01 ลา้น
ไร่ ท าให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมชลประทานตอ้งท างานหนกัมากในปีน้ี เพ่ือประคบัประคองน ้าในระบบ
ชลประทานท่ีมีนอ้ยอยูแ่ลว้ให้สามารถส่งน ้าไปรักษาระบบนิเวศนผ์ลกัดนัน ้าเคม็และป้องกนัน ้าเคม็รุกเขา้ท าลายพืชสวน 
ซ่ึงขณะน้ีเกษตรกรในลุ่มเจา้พระยาเก็บเก่ียวขา้วแลว้ ร้อยละ 55 จึงไดข้อความร่วมมือไม่ใหป้ลูกขา้วรอบท่ี 3 ต่อเน่ืองอีก 

2.กลว้ยไมแ้ละไมผ้ล ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีอาจเส่ียงน ้าเคม็รุกเขา้สวนสร้างความเสียหายใน 9 จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ 
ฉะเชิงเทรา นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีพ้ืนท่ีเฝ้าระวงั 57,106 

ไร่ แบ่งเป็น กลว้ยไม ้10,784 ไร่ และไมผ้ล 46,322 ไร่ ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ร้างการรับรู้ใหเ้กษตรกรโดย
ให้ค  าแนะน าติดตามขอ้มูลข่าวสารน ้าเคม็ ระมดัระวงัเร่ืองการปิดเปิดประตูน ้าเขา้พ้ืนท่ีสวน การดูแลรักษาความช้ืนในสวน 
ลดการคายน ้าของพืช การปรับลดการใชปุ้๋ ยเพ่ือลดความเคม็ท่ีเขา้สู่ตน้พืช การส ารองแหล่งน ้าในสวนของตนเอง รวมทั้งให้
ความร่วมมือกบัระบบการผลกัดนัน ้าเคม็ของระบบชลประทาน 

นอกจากน้ี ยงัมีการเฝ้าระวงัป้องกนัเชิงรุกในพ้ืนท่ีไมผ้ลท่ีมีฝนตกนอ้ยกว่า 800 มิลลิเมตร ซ่ึงไดวิ้เคราะห์แลว้เห็นว่าไม้
ผลเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีใชเ้วลาปลกูนานกว่าจะให้ผลผลิต หากมีความเส่ียงและตายจะท าให้เกษตรกรไดรั้บผลกระทบเสีย
โอกาสเร่ืองรายได ้จึงไดส้ ารวจในพ้ืนท่ีจริงและประเมินพ้ืนท่ีปลูกไมผ้ลพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทานใน 30 จงัหวดั พบว่า 
จากพ้ืนท่ีปลูก 2.66 ลา้นไร่ มีความเส่ียงท่ีจะขาดแคลนน ้าและอาจตายไดร้วม 375,000 ไร่ โดยเฉพาะไมผ้ลท่ีมีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูง จ านวน 9 ชนิด ไดแ้ก่ ทุเรียน มะม่วง ล าไย ส้มโอ กลว้ยหอม เงาะ ส้มเขียวหวาน มงัคุด และล้ินจ่ี จึงได้
ด าเนินการน าขอ้มูลส่งให้ส านกังานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (สทนช.) เพ่ือมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวางแผนจดัหา
แหล่งน ้าช่วยเหลือเกษตรกร และให้เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเขา้ไปสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรในการดูแลรักษาสวนไม้
ผลดงักล่าว ซ่ึงผลการด าเนินงานไดมี้การจดัหาน ้าเขา้ไปเติมแหล่งน ้าในพ้ืนท่ีเส่ียงขาดแคลนน ้ารวม 124,294 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 33 โดยกรมทรัพยากรน ้า ส่วนการสร้างการรับรู้เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีไดใ้หค้  าแนะน าการดูแล
รักษาสวนไมผ้ลแก่เกษตรกร ดงัน้ี การรักษาความช้ืน ให้ใชว้สัดุคลุมโคนตน้ คลุมแปลง และการปลูกพืชคลุมดิน ลดการ
คายน ้าของพืช เช่น การตดัแตง่ก่ิง การบงัลม พรางแสง เป็นตน้ ปรับปรุงวิธีการใหน้ ้าแก่พืช โดยเพ่ิมประสิทธิภาพและการ
ประหยดัน ้า ใชน้ ้าอยา่งรู้คุณค่า เช่น การปรับเปล่ียนหวัจ่ายน ้าท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการปรับเปล่ียนเวลาหลีกเล่ียง
ช่วงแสงแดดจดั เพ่ือลดการระเหยของน ้า การสร้างแหล่งน ้าในพ้ืนท่ีสวน เพ่ือให้เกษตรกรเตรียมการแกไ้ขปัญหาระยะยาว
อยา่งย ัง่ยืน โดยในส่วนของกรมฯ ไดมี้การจดัตั้งศูนยติ์ดตามและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ดา้นการเกษตร ปี 2563 ทั้ง 3 

ระดบั ไดแ้ก่ ระดบักรม เขต และจงัหวดั เพ่ือรวบรวมและติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ น ้า ผลกระทบและความเสียหาย
ดา้นการเกษตร รวมถึงจดัท ารายงานขอ้มูลพ้ืนท่ีเส่ียงขาดแคลนน ้า การประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ และบูรณาการกบั



หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยไดเ้ช่ือมโยงขอ้มูลกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประเมินสถานการณ์และการจดัการ
ความเส่ียงภยัแลง้ในปีน้ี 

“อยากฝากถึงพี่นอ้งเกษตรกรโดยขอความร่วมมือท่ีจะไม่ปลูกขา้วรอบท่ี 3 ต่อเน่ือง เพราะอาจขาดแคลนน ้าท าให้เกิดความ
เสียหายได ้ในส่วนของพ้ืนท่ีสวนใกลแ้หล่งน ้าเคม็ขอใหเ้ฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด แมว่้าปัจจุบนัระบบการผลกัดนัน ้าเคม็ยงั
ควบคุมได ้แต่เน่ืองจากน ้ามีนอ้ยมาก ภาครัฐตอ้งใชห้ลายมาตรการทั้งการน าน ้าจากลุ่มน ้าแม่กลองมาช่วย การระวงัไม่ให้มี
การสูญเสียน ้าระหว่างทาง ดงันั้น เกษตรกรควรตอ้งเพ่ิมการแกไ้ขปัญหาระยะยาวดว้ยการสร้างแหล่งน ้าในพ้ืนท่ีของตนเอง
ให้ได ้รวมทั้งพ้ืนท่ีเส่ียงขาดแคลนน ้าในพ้ืนท่ีไมผ้ลควรมีแหล่งน ้าส ารองเช่นกนั หรืออาจจะปรับรูปแบบกิจกรรม
การเกษตรให้เหมาะสมกบัช่วงฤดูแลง้ เช่น การท าเกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฏีใหม่ ท่ีจดัการพ้ืนท่ีให้มีแหล่งน ้าใน
ไร่นา เป็นตน้ หากมีฝนตกลงมาให้หาทางเก็บกกัน ้า รักษาความช้ืนให้ได ้ส่วนพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทานอยา่เพ่ิงเร่งท าการ
เพาะปลูก ขอให้ติดตามข่าวสารอยา่งใกลชิ้ด เม่ือมัน่ใจแลว้จึงด าเนินการในฤดูกาลผลิตใหม่ต่อไป”รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร กล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตั้งวอร์รูมเฉพาะกิจสู้ภยัแล้ง ขันนอตจนท.จับตาพื้นที่เสี่ยง 

วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
  
กรมส่งเสรมิการเกษตรกำชับเจา้หน้าท่ีทุกระดับเร่งติดตามแก้ปญัหาภัยแล้งด้านการเกษตรอย่างเร่งด่วน พร้อมตั้งวอร์รูม
เฉพาะกิจตดิตามสถานการณ์ใกลชิ้ด สร้างการรับรู้ในพื้นที่เสีย่งขาดแคลนน้ำ รวมทั้งการปฏิบัตดิูแลรกัษาพืช โดยเฉพาะช่วง
เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2563 พื้นทีอ่าจไดร้ับผลกระทบทวีความรุนแรงข้ึน 
  
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตรเปดิเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายเขม้แข็ง ยุติธรรมดำรง 
อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตรใหเ้รยีกประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัดผ่าน VDO Conference กำชับให้เร่งตดิตามสถานการณ์ภยัแล้ง
อย่างเข้มข้นช่วงเดือนมีนาคมถึงเดอืนพฤษภาคม ซึ่งคาดการณ์ว่าสถานการณ์อาจทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากฤดูฝนท่ีผ่านมา
มีฝนตกน้อยกว่าคา่เฉลีย่ร้อยละ 12 ทำให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมีน้อย ประกอบกับปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันท่ี 4 
มีนาคม 2563) ปรมิาณนำ้ในอ่างเก็บน้ำมีเพียงร้อยละ 55 ซึ่งเป็นน้ำใช้การได้เพียงร้อยละ 22 ทำให้พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ
สำคัญ ได้แก่ พ้ืนท่ีปลูกไม้ผลนอกเขตชลประทานมีพื้นท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ำใน 30 จังหวัด พื้นที่ประมาณ 3.7 แสนไร่ รวมถึง
พื้นที่การเกษตรอื่น อาจได้รับผลกระทบให้เกิดความเสียหายเช่นกัน นอกจากน้ี กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์อาจเกิดฝนท้ิงช่วง
เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม จึงต้องติดตามเฝ้าระวังการใช้น้ำ รวมทั้งป้องกันแก้ปัญหาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรเห็นควรจัดตั้งศูนยต์ิดตามและแก้ปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรม
ส่งเสริมการเกษตรขึ้น ท้ังระดับกรม เขต และจังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์ที่เกีย่วข้อง การสร้างการรับรู้ในพ้ืนท่ีเสี่ยงขาด
แคลนน้ำรวมทั้งการปฏิบัตดิูแลรักษาพืชอย่างถูกวิธี การเฝ้าระวังและรวบรวมข้อมูลพื้นที่ท่ีไดร้ับผลกระทบและสรุปผลการ
รายงาน เพื่อแก้ปญัหาและเตรยีมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรอยา่งเร่งด่วน โดยโครงสร้างของศูนยฯ์จะมผีู้บริหารกรม
ส่งเสริมการเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผูเ้ชี่ยวชาญด้านต่างๆเป็นท่ีปรกึษา คณะทำงานศูนย์ฯ ประกอบด้วย ผู้บรหิารแต่ละระดับ
เป็นประธานคณะทำงาน และนักวชิาการส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวขอ้งแต่ละด้าน เป็นคณะทำงาน มีอำนาจหน้าท่ีคือ 1. 
ติดตามสถานการณภ์ูมิอากาศ น้ำ ผลกระทบและความเสียหายด้านเกษตร) 2.รวบรวมวิเคราะห์ ประมวลผล และสรุปรายงาน
สถานการณ์การเพาะปลูก และรายงานกรมรับทราบ 3.รายงานข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชที่เสีย่งขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะการเฝ้า
ระวังพื้นที่ไม้ผล 4.จัดทำคำแนะนำและประชาสมัพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กลุม่เป้าหมายทั้ง 3 ระดับได้แก่ เจ้าหน้าท่ี 
เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป และ5.ตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้
สำเรจ็ลลุ่วงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำชับให้ทุกจังหวัดรวบรวมและรายงานข้อมลู พร้อมแจ้งแผนปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นให้กรม
ส่งเสริมการเกษตรทุกวันพฤหสับด ีตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อรวบรวมและวิเคราะหส์ถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลการส่งเสริมความรู้แก่ 
เกษตรกรผู้ได้รับจัดสรรที่ดินทำกนิ 

 
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาท่ีดินทำกินของเกษตรกรปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้การบริหารจัดการที่ดิน และ
ทรัพยากรดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เกิดประโยชน์
สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยั่งยนื ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สนับสนุนให้มีการปลกูไม้ยืนต้น เพ่ือไม่ให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าและมีการทำประโยชน์ในที่ดิน ซ่ึงกรมส่งเสริม
การเกษตร ได้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรท่ีได้รับการจัดที่ดินทำ
กินตามกรอบนโยบายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ     
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากการที่กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนกังาน
เกษตรอำเภอท่ัวประเทศ จัดการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เกษตรกรท่ีได้รับจัดสรรที่ดินทำกินตาม
ความต้องการของเกษตรกรและความเหมาะสมกับศกัยภาพพ้ืนที ่          
โดยยึดหลักการทำการเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ตลอดจนจัดหาวัสดุ
การเกษตรที่จำเป็นสอดคล้องกับลักษณะการจัดสรรพ้ืนที่ให้แก่เกษตรกร รวมท้ังส่งเสริมให้เกษตรกรจดบันทึกรายรับ-
รายจ่ายในสมุดบันทึกบัญชีครัวเรือนนั้น ปัจจุบันเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถ     
ลดรายจ่ายจากการซ้ือพืชผักสวนครัวและอาหารไว้บริโภค เฉลี่ย 500 - 3,000 บาท/เดือน ประกอบกับมีรายได้จากการ
จำหน่ายพืชผักสวนครัวที่เหลือจากการบริโภค 500 - 1,500 บาท/เดือน นอกจากนี้ หากในระยะยาวไม้ยืนต้นและไม้ผล
ให้ผลผลิต คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นอีก 2,000 – 30,000 บาท/ปี ทั้งนี้ ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร 
สร้างเกษตรกรต้นแบบรวม 30 ราย โดยมีแปลงท่ีดินทำกินต้นแบบแล้วใน 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน 
กาฬสนิธุ์ อุบลราชธานี อุทัยธาน ีสระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ และพัทลุง     
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ยังพัฒนาให้เกษตรกรต้นแบบจากโครงการนี้ 
สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรรายอื่นและผู้สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมเยียนเรียนรู้ได้ เช่น นายสุ่ม 
คุณทวงศ์ ต.ระกำ อ.ลานสัก จ.อทุัยธานี มีความรู้ในการทำเกษตรผสมผสาน นางสาวลริสราพร มังคละ ต.ชุมตาล อ.ท่า
วังผา จ.น่าน มีความรูใ้นการปลูกข้าวอินทรีย์ ผลิตน้ำส้มควันไม้ไผ่ และผลิตถ่านจากไม้ไผ่ และนางประภาภรณ์ พ้ืนผา ต.
นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสนิธุ ์มีความรู้ในการปลูกผักหวานป่า และทำเกษตรผสมผสาน โดยเกษตรกรต้นแบบแต่ละ
คนมีแนวคิดต่อยอด/ขยายผลการทำเกษตรของตนให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เทคโนโลยเีพ่ิมเติม เช่น ระบบน้ำหยด ตลอดจน
พัฒนาสู่การเป็นวิทยากรเกษตรกรท่ีเชี่ยวชาญเพ่ือช่วยถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรท่ีได้รับจัดสรรที่ดินทำกินรุ่นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กรมส่งเสริมการเกษตรห่วงพื้นที่ปลูกข้าวรอบ 2 และไม้ผลเสี่ยงขาดแคลนน้ำช่วงฤดู
แล้ง เผยแล้งหนักในรอบ 40 ปี พร้อมสร้างการรับรู้แนะเกษตรกรดูแลพืชผลอย่าง
ถูกวิธ ี
 
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร เผยว่า กรมส่งเสรมิการเกษตรมีความห่วงใยพ่ีน้องเกษตรกร
เกี่ยวกับสถานการณภ์ัยแล้งในปีน้ี โดยในรอบปี 2562 ท่ีผ่านมาประเทศไทยมีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งปีท่ีแล้วมีฝนตกท้ังปี 
1,342.6 มลิลเิมตร เมื่อเทียบกับปีท่ีแล้งมากคือ ปี 2558 มีฝนตก 1,419.6 มลิลเิมตร จะเห็นได้วา่ปี 2562 ฝนตกน้อย
กว่า ปี 2558 และจากข้อมลูกรมอุตุนิยมวิทยานับตั้งแตป่ี 2523 เป็นต้นมา ยังพบว่า ปี 2562 มีฝนตกน้อยที่สุดในรอบ 
40 ปี โดยเฉพาะฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนตลุาคม ปีท่ีผา่นมา มีฝนตกทั้งประเทศเพียง 1,114 มลิลิเมตร น้อย
กว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 12 ทำให้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หลายแห่งมีน้ำใช้การเหลือน้อยไม่เกินร้อยละ 30 ของความจุอ่าง จำนวน 
14 แห่ง เมื่อฝนตกน้อยน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติก็มีเหลืออยู่น้อยเช่นกัน จึงไม่สามารถส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกตามปกตไิด้ แม้
ระยะนีจ้ะมฝีนตกลงมาบ้างก็ตามแต่ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ ยงัคงอยู่ในเกณฑ์น้อย 
 

 
 
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ตรยีมการมาตั้งแต่ต้นฤดูแล้ง โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพ้ืนท่ีออกเยี่ยมเยียน แจ้งข่าวเพื่อสรา้ง
การรับรู้ใหเ้กษตรกรได้ปรับตัวในภาคการผลติและใช้น้ำอย่างประหยัด ทำให้สามารถรับมือกับสถานการณด์ังกล่าวมาได้ แต่
อยา่งไรก็ตามยังมีปัญหาในบางพื้นที่ท่ีต้องเฝ้าระวัง ซึ่งกรมอตุุนิยมวทิยาแจ้งว่าปีน้ีจะประกาศเข้าสู่ฤดฝูนประมาณปลายเดือน
พฤษภาคม และอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได้ ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเร่งแจ้งเตือนเกษตรกรใหร้ับทราบสถานการณ์
ตั้งแต่เนิ่น ๆ โดยเฉพาะพืชที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 2 กลุ่ม คือ 1) การปลูกข้าวรอบที่ 2 เกรงว่าจะขาดแคลนน้ำได้
เนื่องจากใช้น้ำมาก ซึ่งปีนี้คณะกรรมการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้กำหนดพื้นท่ีการเพาะปลกูตามศักยภาพน้ำ มีแผน
ควบคุมพื้นที่การปลูกข้าวรอบที่ 2 ท้ังประเทศจำนวน 4.54 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 ของปีท่ีผ่านมาที่ได้กำหนดพื้นที่แผน
ควบคุม 11.21 ล้านไร่ ปัจจุบันภาพรวมของประเทศมีการเพาะปลกูแล้ว 6.56 ล้านไร่ จึงเกินแผนควบคุมแล้ว ร้อยละ 44 
ซึ่งขณะนี้มีการเก็บเกีย่วไปแล้ว รอ้ยละ 37 (ข้อมูล ณ วันท่ี 18 ม.ีค. 2563) สำหรับพ้ืนท่ีปลูกเกินแผนควบคุมไป
ค่อนข้างมากอยู่ในเขตลุ่มเจ้าพระยา มีการเพาะปลูก 3.31 ล้านไร่ หรือร้อยละ 21.5 โดยเฉพาะในเขตชลประทานไม่มแีผน
ส่งน้ำให้ปลูกข้าว แต่มผีลการเพาะปลูกถึง 2.01 ล้านไร่ ทำให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมชลประทานต้องทำงานหนักมาก
ในปีนี้ เพื่อประคับประคองน้ำในระบบชลประทานท่ีมีน้อยอยู่แล้วให้สามารถส่งน้ำไปรักษาระบบนิเวศน์ผลักดันน้ำเคม็และ
ป้องกันน้ำเค็มรุกเข้าทำลายพืชสวน ซึ่งขณะนี้เกษตรกรในลุม่เจ้าพระยาเก็บเกีย่วข้าวแล้ว ร้อยละ 55 จึงได้ขอความร่วมมือ
ไม่ให้ปลูกข้าวรอบที่ 3 ต่อเนื่องอกี 



2) กล้วยไม้และไม้ผล ซึ่งเป็นพื้นที่ท่ีอาจเสี่ยงน้ำเคม็รุกเข้าสวนสร้างความเสยีหายใน 9 จังหวดั ได้แก่ กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา 
นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีพื้นท่ีเฝ้าระวัง 57,106 ไร่ แบ่งเป็น 
กล้วยไม้ 10,784 ไร่ และไม้ผล 46,322 ไร่ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรโดยให้คำแนะนำติดตาม
ข้อมูลข่าวสารน้ำเคม็ ระมัดระวังเรื่องการปิดเปดิประตูน้ำเข้าพ้ืนท่ีสวน การดูแลรักษาความช้ืนในสวน ลดการคายน้ำของพืช 
การปรับลดการใช้ปุ๋ยเพื่อลดความเค็มที่เข้าสู่ต้นพืช การสำรองแหล่งน้ำในสวนของตนเอง รวมทั้งให้ความร่วมมือกับระบบการ
ผลักดันนำ้เค็มของระบบชลประทาน 
 
 
 
นอกจากน้ี ยังมีการเฝ้าระวังป้องกนัเชิงรุกในพ้ืนท่ีไม้ผลทีม่ีฝนตกน้อยกว่า 800 มลิลิเมตร ซึ่งได้วิเคราะห์แล้วเห็นว่าไมผ้ลเป็น
พืชเศรษฐกิจท่ีใช้เวลาปลูกนานกว่าจะให้ผลผลิต หากมีความเสี่ยงและตายจะทำให้เกษตรกรไดร้ับผลกระทบเสียโอกาสเรื่อง
รายได้ จึงไดส้ำรวจในพื้นที่จริงและประเมินพ้ืนท่ีปลูกไม้ผลพื้นที่นอกเขตชลประทานใน 30 จังหวดั พบว่า จากพ้ืนท่ีปลูก 
2.66 ล้านไร่ มีความเสี่ยงท่ีจะขาดแคลนน้ำและอาจตายได้รวม 375,000 ไร่ โดยเฉพาะไม้ผลที่มีมลูค่าทางเศรษฐกิจสูง 
จำนวน 9 ชนิด ได้แก ่ทุเรียน มะม่วง ลำไย ส้มโอ กล้วยหอม เงาะ ส้มเขียวหวาน มังคุด และลิ้นจี่ จึงได้ดำเนินการนำข้อมลูส่ง
ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องวางแผนจัดหาแหลง่น้ำช่วยเหลือเกษตรกร 
และให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรเข้าไปสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรในการดูแลรักษาสวนไมผ้ลดังกล่าว ซึ่งผลการดำเนินงานได้
มีการจัดหาน้ำเข้าไปเติมแหล่งน้ำในพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ำรวม 124,294 ไร่ คดิเป็นร้อยละ 33 โดยกรมทรัพยากรน้ำ ส่วน
การสร้างการรับรู้เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการเกษตรในพ้ืนท่ีได้ให้คำแนะนำการดูแลรักษาสวนไมผ้ลแกเ่กษตรกร ดังนี้ การรักษา
ความช้ืน ให้ใช้วัสดุคลุมโคนต้น คลุมแปลง และการปลูกพืชคลมุดิน ลดการคายน้ำของพืช เช่น การตัดแต่งกิ่ง การบังลม พราง
แสง เป็นต้น ปรับปรุงวิธีการให้น้ำแก่พืช โดยเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยัดน้ำ ใช้น้ำอย่างรู้คณุคา่ เช่น การปรับเปลี่ยน
หัวจ่ายน้ำท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนเวลาหลีกเลี่ยงช่วงแสงแดดจัด เพื่อลดการระเหยของน้ำ การสร้าง
แหล่งน้ำในพ้ืนท่ีสวน เพื่อให้เกษตรกรเตรียมการแกไ้ขปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยในส่วนของกรมฯ ได้มีการจดัตั้งศูนย์
ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 ท้ัง 3 ระดบั ได้แก่ ระดับกรม เขต และจังหวัด เพื่อรวบรวมและ
ติดตามสถานการณภ์ูมิอากาศ น้ำ ผลกระทบและความเสียหายด้านการเกษตร รวมถึงจัดทำรายงานขอ้มูลพื้นท่ีเสีย่งขาดแคลน
น้ำ การประชาสัมพันธ์สร้างการรบัรู้ และบรูณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไดเ้ชื่อมโยงข้อมลูกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในการประเมินสถานการณ์และการจดัการความเสี่ยงภัยแลง้ในปีนี้ 
 
“อยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรโดยขอความร่วมมือท่ีจะไม่ปลูกข้าวรอบที่ 3 ต่อเนื่อง เพราะอาจขาดแคลนน้ำทำให้เกิดความ
เสียหายได้ ในส่วนของพื้นที่สวนใกล้แหล่งน้ำเค็มขอให้เฝา้ระวังอย่างใกล้ชิด แม้ว่าปัจจุบันระบบการผลักดันน้ำเคม็ยังควบคุม
ได้ แต่เนื่องจากน้ำมีน้อยมาก ภาครัฐต้องใช้หลายมาตรการทั้งการนำน้ำจากลุ่มนำ้แม่กลองมาช่วย การระวังไม่ให้มีการสูญเสยี
น้ำระหว่างทาง ดังนั้น เกษตรกรควรต้องเพิ่มการแกไ้ขปัญหาระยะยาวด้วยการสร้างแหล่งน้ำในพ้ืนท่ีของตนเองให้ได้ รวมทั้ง
พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในพ้ืนท่ีไมผ้ลควรมีแหล่งน้ำสำรองเช่นกัน หรืออาจจะปรบัรูปแบบกิจกรรมการเกษตรใหเ้หมาะสมกับ
ช่วงฤดูแล้ง เช่น การทำเกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฏีใหม่ ท่ีจัดการพื้นที่ให้มีแหล่งน้ำในไร่นา เป็นต้น หากมีฝนตกลงมา
ให้หาทางเก็บกักน้ำ รักษาความชืน้ให้ได้ ส่วนพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทานอย่าเพิ่งเร่งทำการเพาะปลูก ขอให้ติดตามข่าวสารอยา่ง
ใกล้ชิด เมื่อมั่นใจแล้วจึงดำเนินการในฤดูกาลผลติใหม่ต่อไป” รองอธิบดีกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกษตรสาระดดีอทคอม 
กรมส่งเสริมการเกษตรหว่งภัยแล้งกระทบพืน้ทีป่ลูกข้าวรอบ 2 

และไม้ผลเสี่ยงขาดน า้ 

            กรมส่งเสริมการเกษตรห่วงพ้ืนที่ปลูกข้าวรอบ 2 และไม้ผลเสี่ยงขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง เผยแล้งหนักในรอบ 
40 ปี พร้อมสร้างการรับรู้แนะเกษตรกรดูแลพืชผลอย่างถูกวิธี  
            นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีความห่วงใย
พ่ีน้องเกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ โดยในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ซ่ึงปี
ที่แล้วมีฝนตกทั้งปี 1,342.6 มิลลิเมตร เมื่อเทียบกับปีที่แล้งมากคือ ปี 2558 มีฝนตก 1,419.6 มิลลิเมตร จะเห็นได้ว่าปี 
2562 ฝนตกน้อยกว่า ปี 2558 และจากข้อมลูกรมอุตุนิยมวิทยานับตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา ยังพบว่า ปี 2562 มีฝนตก
น้อยที่สุดในรอบ 40 ปี โดยเฉพาะฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม ปีที่ผ่านมา มีฝนตกทั้งประเทศเพียง 
1,114 มิลลิเมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 12 ทำให้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หลายแห่งมีน้ำใช้การเหลือน้อยไม่เกินร้อยละ 
30 ของความจุอ่าง จำนวน 14 แห่ง เมื่อฝนตกน้อยน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติก็มีเหลืออยูน่้อยเช่นกัน จึงไมส่ามารถส่งน้ำ
เพ่ือการเพาะปลูกตามปกติได้ แม้ระยะนีจ้ะมีฝนตกลงมาบ้างก็ตามแต่ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ ยังคงอยู่ในเกณฑ์น้อย 
 
            ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมการมาต้ังแต่ต้นฤดูแล้ง โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกเย่ียมเยียน 
แจ้งข่าวเพ่ือสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรได้ปรับตัวในภาคการผลิตและใช้น้ำอย่างประหยัด ทำให้สามารถรับมือกับ
สถานการณ์ดังกล่าวมาได้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาในบางพ้ืนที่ที่ต้องเฝ้าระวัง ซ่ึงกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าปีนี้จะ
ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนประมาณปลายเดือนพฤษภาคม และอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได้ ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเร่ง
แจ้งเตือนเกษตรกรให้รับทราบสถานการณ์ต้ังแต่เนิ่น ๆ โดยเฉพาะพืชที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 2 กลุ่ม คือ 1) การปลูก
ข้าวรอบท่ี 2 เกรงว่าจะขาดแคลนน้ำได้เนื่องจากใชน้้ำมาก ซ่ึงปีนี้คณะกรรมการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้
กำหนดพ้ืนที่การเพาะปลูกตามศกัยภาพน้ำ มีแผนควบคุมพื้นทีก่ารปลูกข้าวรอบท่ี 2 ทั้งประเทศจำนวน 4.54 ล้านไร่ คิด
เป็นร้อยละ 40 ของปีที่ผ่านมาทีไ่ด้กำหนดพ้ืนที่แผนควบคุม 11.21 ล้านไร่ ปัจจุบันภาพรวมของประเทศมีการเพาะปลูก
แล้ว 6.56 ล้านไร่ จึงเกินแผนควบคุมแล้ว ร้อยละ 44 ซ่ึงขณะนี้มีการเก็บเกี่ยวไปแล้ว ร้อยละ 37 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 
มี.ค. 2563) สำหรับพ้ืนที่ปลูกเกนิแผนควบคุมไปค่อนข้างมากอยูใ่นเขตลุ่มเจ้าพระยา มีการเพาะปลูก 3.31 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 21.5 โดยเฉพาะในเขตชลประทานไมม่ีแผนส่งน้ำให้ปลกูข้าว แต่มีผลการเพาะปลูกถึง 2.01 ล้านไร่ ทำให้กรม
ส่งเสริมการเกษตรและกรมชลประทานต้องทำงานหนักมากในปนีี้ เพ่ือประคับประคองน้ำในระบบชลประทานทีม่ีน้อยอยู่
แล้วให้สามารถส่งน้ำไปรักษาระบบนิเวศน์ผลักดันน้ำเค็มและปอ้งกันน้ำเค็มรุกเข้าทำลายพืชสวน ซ่ึงขณะนี้เกษตรกรใน
ลุ่มเจ้าพระยาเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ร้อยละ 55 จึงได้ขอความร่วมมือไม่ให้ปลูกข้าวรอบท่ี 3 ต่อเนื่องอีก 
 
            2) กล้วยไม้และไม้ผล ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่อาจเสี่ยงน้ำเค็มรุกเข้าสวนสร้างความเสียหายใน 9 จังหวัด ได้แก่ 
กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีพื้นที่เฝ้าระวัง 
57,106 ไร่ แบ่งเป็น กล้วยไม้ 10,784 ไร่ และไม้ผล 46,322 ไร่ ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรได้สร้างการรับรู้ให้เกษตรกร



โดยให้คำแนะนำติดตามข้อมูลข่าวสารน้ำเค็ม ระมัดระวังเรื่องการปิดเปิดประตูน้ำเข้าพ้ืนที่สวน การดูแลรักษาความชื้นใน
สวน ลดการคายน้ำของพืช การปรับลดการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดความเค็มที่เข้าสู่ต้นพืช การสำรองแหล่งน้ำในสวนของตนเอง 
รวมท้ังให้ความร่วมมือกับระบบการผลักดันน้ำเค็มของระบบชลประทาน 
 
            นอกจากนี้ ยังมีการเฝ้าระวังป้องกันเชิงรุกในพื้นที่ไม้ผลที่มีฝนตกนอ้ยกว่า 800 มิลลิเมตร ซ่ึงได้วิเคราะห์แล้ว
เห็นว่าไม้ผลเป็นพืชเศรษฐกิจที่ใช้เวลาปลูกนานกว่าจะให้ผลผลิต หากมีความเสี่ยงและตายจะทำให้เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบเสียโอกาสเร่ืองรายได้ จึงได้สำรวจในพื้นที่จริงและประเมินพ้ืนที่ปลกูไม้ผลพื้นที่นอกเขตชลประทานใน 30 
จังหวัด พบว่า จากพ้ืนที่ปลูก 2.66 ล้านไร่ มีความเสี่ยงท่ีจะขาดแคลนน้ำและอาจตายได้รวม 375,000 ไร่ โดยเฉพาะไม้
ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกจิสูง จำนวน 9 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มะม่วง ลำไย ส้มโอ กล้วยหอม เงาะ ส้มเขียวหวาน มังคุด 
และลิน้จี่ จึงได้ดำเนินการนำข้อมูลส่งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  (สทนช.) เพ่ือมอบหมายให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องวางแผนจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกร และให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเข้าไปสร้างการรับรู้แก่เกษตรกร
ในการดูแลรักษาสวนไม้ผลดังกลา่ว ซ่ึงผลการดำเนินงานได้มีการจัดหาน้ำเข้าไปเติมแหล่งน้ำในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
รวม 124,294 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33 โดยกรมทรัพยากรน้ำ ส่วนการสร้างการรับรู้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้
ให้คำแนะนำการดูแลรักษาสวนไม้ผลแก่เกษตรกร ดังนี้ การรักษาความชื้น ให้ใช้วัสดุคลุมโคนต้น คลุมแปลง และการ
ปลูกพืชคลุมดิน ลดการคายน้ำของพืช เช่น การตัดแต่งกิ่ง การบังลม พรางแสง เป็นต้น ปรับปรุงวิธีการให้น้ำแก่พืช โดย
เพ่ิมประสิทธิภาพและการประหยัดน้ำ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เช่น การปรับเปลี่ยนหัวจ่ายน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมท้ัง
การปรับเปลี่ยนเวลาหลีกเลี่ยงชว่งแสงแดดจัด เพ่ือลดการระเหยของน้ำ การสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่สวน เพ่ือให้เกษตรกร
เตรียมการแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างย่ังยืน โดยในส่วนของกรมฯ ได้มีการจัดต้ังศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้าน
การเกษตร ปี 2563 ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับกรม เขต และจังหวัด เพ่ือรวบรวมและติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ น้ำ 
ผลกระทบและความเสียหายด้านการเกษตร รวมถึงจัดทำรายงานข้อมลูพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ การประชาสัมพันธส์ร้าง
การรับรู้ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้เชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประเมิน
สถานการณ์และการจัดการความเสี่ยงภัยแล้งในปีนี ้
            “อยากฝากถึงพ่ีน้องเกษตรกรโดยขอความร่วมมือที่จะไม่ปลูกข้าวรอบท่ี 3 ต่อเนื่อง เพราะอาจขาดแคลนน้ำทำ
ให้เกิดความเสียหายได้ ในส่วนของพ้ืนที่สวนใกล้แหล่งน้ำเค็มขอให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด แม้ว่าปัจจุบนัระบบการผลักดัน
น้ำเค็มยังควบคุมได้ แต่เนื่องจากน้ำมีนอ้ยมาก ภาครัฐต้องใช้หลายมาตรการทั้งการนำน้ำจากลุม่น้ำแม่กลองมาช่วย การ
ระวังไม่ให้มีการสูญเสียน้ำระหว่างทาง ดังนั้น เกษตรกรควรต้องเพ่ิมการแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วยการสร้างแหล่งน้ำใน
พ้ืนที่ของตนเองให้ได้ รวมท้ังพ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในพื้นที่ไมผ้ลควรมีแหล่งน้ำสำรองเช่นกัน หรืออาจจะปรับรูปแบบ
กิจกรรมการเกษตรให้เหมาะสมกบัช่วงฤดูแล้ง เช่น การทำเกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฏใีหม่ ที่จัดการพ้ืนที่ให้มี
แหล่งน้ำในไร่นา เป็นต้น หากมฝีนตกลงมาให้หาทางเก็บกักน้ำ รักษาความชื้นให้ได้ ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานอย่า
เพ่ิงเร่งทำการเพาะปลูก ขอให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เมื่อมั่นใจแล้วจึงดำเนินการในฤดูกาลผลิตใหม่ต่อไป” รอง
อธิบดีกล่า 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
 
 เปิดมาตรการผลไม้ไทยรุกตลาดโลก ปรับกลยุทธ์ฝ่าวิกฤติ"โควิท-19" 

             เคราะห์ซ ้ากรรมซัดชาวสวนผลไมภ้าคตะวนัออกท่ีผลผลิตก าลงัออกสู่ตลาดตอ้งมาเจอสถานการณ์ไวรัสโค
วิด-19 ระบาด ท่ีจะส่งผลกระทบการส่งออกไปยงัตลาดหลกัอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีนได ้โดยเฉพาะทุเรี ยน 
มงัคุด และเงาะ ท่ีปีน้ี(2563)คาดว่าจะมีปริมาณรวมกว่า 84,275 ตนั โดยเฉพาะทุเรียนนั้นมีมากถึง 
584,712 ตนัท่ีจะออกสู่ตลาดในเดือนเมษายน-พฤษภาคมน้ี  

 
ทุเรียน ราชาผลไม้ 

         จากขอ้มูลท่ีคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดร้ะบุในภาวะปกติ
หากไม่มีผลกระทบไวรัสโควิด คาดว่าจะส่งออกทุเรียน 409,298 ตนั แต่หากเจอภาวะเช่นน้ีคาดว่าจะส่งออก
ทุเรียนไดแ้ค่ 350,827 ตนัเท่านั้น ส่วนท่ีเหลืออีก 2 แสนกว่าตนัคงตอ้งกระจายสู่ผูบ้ริโภคภายในประเทศแทน   

           ส าหรับมาตรการช่วยเหลือในการกระจายผลผลิตผลไมจ้ากการประชุมของคณะกรรมการพฒันาและบริหาร
จดัการผลไมห้รือฟรุ๊ตบอร์ด(Fruit Board) คร้ังท่ี 2/2563 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ท่ีมี“อลงกรณ์ พล
บุตร” ท่ีปรึกษารมว.เกษตรฯ เป็นประธานเม่ือปลายสัปดาหืท่ีผ่านมา มีขอ้สรุป 4 ประการ ประกอบดว้ย 1.โครงการ
ประสานใจเกษตรกรไทยสู่พี่น้องชาวจีนสู้ วิกฤติโควิด-19 โดยจะส่งมอบผลไมไ้ทยให้พี่น้องชาวจีน ช่วงวนัท่ี 25 

เม.ย. – 10 พ.ค. 2563  2.โครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไมภ้ายในประเทศ Eat Thai First เพื่อ
ส่งเสริมให้คนไทยไดบ้ริโภคผลไมไ้ทยเกรดพรีเม่ียมในราคายุติธรรมตามฤดูกาล   

      3.โครงการสินคา้เกษตรไทยปลอดภัยจากโควิด-19  เพ่ือสร้างความมัน่ใจในคุณภาพสินคา้เกษตรไทยและ 4.

โครงการหาตลาดใหม่สินคา้เกษตรเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ การจดัแคมเปญ/นิทรรศการ/Road Show/Exhibition 

ในประเทศต่าง ๆ  นอกจากน้ี ไดเ้ร่งศึกษากฎระเบียบการส่งออกผลไมไ้ปประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีศกัยภาพ   

            ส่วนการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบนัเกษตรกรและผูป้ระกอบการ ทางส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้
ขอความร่วมมือ ธ.ก.ส. ผ่อนปรนการช าระหน้ีให้กบัเกษตรกร โดยบอร์ด ธ.ก.ส. ไดพิ้จารณาอนุมติัมาตรการ 
ช่วยเหลือเกษตรกรในการปรับโครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ีโดยปลอดการช าระหน้ีเป็นเวลา 3 ปี ระยะเวลาการด าเนิน
มาตรการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564 และ  สนับสนุนสินเช่ือฟ้ืนฟูเพ่ือเสริมสภาพ
คล่องให้เกษตรกร สถาบนัเกษตร และผูป้ระกอบการเพื่อน าไปเสริมสภาพคล่องด าเนินธุรกิจ    

          ขณะท่ีกระทรวงพาณิชยเ์อง โดยกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ เม่ือเร็ว ๆ น้ี ก็ไดน้ าทีมผูป้ระกอบการ
ส่งออกผลไมไ้ทยกว่า 70 ราย ร่วมเจรจาซ้ือขายกบัผูน้ าเขา้ ผูซ้ื้อ และตวัแทนจ าหน่ายจากภูมิภาคต่าง ๆ 45 บริษทั 
จาก 13 ประเทศทัว่โลก ขณะเดียวกนัยงัไดจ้ดัพิธีลงนามความตกลงทางการคา้ (MOU) สร้างความร่วมมือ
ระหว่างผูผ้ลิตและผูส่้งออกไทยกบัคู่คา้จากสิงคโปร์และฮ่องกง ในการซ้ือขายสินคา้ผลไมส้ด ผกัสด และผลไม้



อบแห้งต่าง ๆ กว่า 10,000 ตนั รวมมูลค่าซ้ือขายกว่า 1,095 ลา้นบาทดว้ย ทั้งน้ีเพ่ือรองรับผลผลิตท่ีจะออกมา
จ านวนมากในช่วงฤดูกาลผลไม้ท่ีจะถึง  

          โดยหน่ึงในบริษทัคู่คา้ท่ีไดร่้วมลงนามขอ้ตกลงกนันั้น คือ บริษทั สวีต บี ฟาร์ม จ ากดั ร่วมกบั บริษทั เลิฟ 
ฟาร์ม กรุ๊ป จ ากดั ลงนามความตกลงกบั บริษทั ยูนิฟายด์ อินเวสท์เมนต์ แอนด์ โฮลดิ้งส์ จ ากดั เพ่ือขยายตลาด
ผลิตภณัฑ์ผลไมไ้ทยสู่ประเทศสิงคโปร์ 

         มร.พี เอช โลว ผูบ้ริหาร บริษทั ยูนิฟายด์ อินเวสท์เมนต์ แอนด์ โฮลดิ้งส์ จ ากดั กล่าวว่า บริษทัเป็นหน่ึงใน
บริษทัสัญชาติสิงคโปร์ท่ีเน้นการน าเขา้ผลิตภณัฑ์จากประเทศไทยโดยเฉพาะ ซ่ึงรวมถึงผลิตภณัฑ์ผลไมแ้ปรรูปและ
ของทานเล่นประเภทต่าง ๆ ก่อนหน้าน้ี มีการน าเขา้ผลิตภณัฑ์จากประเทศอ่ืน ๆ ดว้ย แต่เม่ือไดศึ้กษาดา้นการรับรอง
ผลิตภณัฑ์ฮาลาล (Halal) ตลอดจนถึงการผลิตและกระบวนการแปรรูปผลไมข้องประเทศไทย ท าให้ทางบริษทั
ตดัสินใจท่ีจะมุ่งเน้นเฉพาะการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จากประเทศไทยโดยเฉพาะ และมีการด าเนินงานอยู่ในธุรกิจน้ีมา
ประมาณ 6 ปีแลว้ นอกจากจะจดัจ าหน่ายในสิงคโปร์ แลว้ยงัมีการท าตลาดในฮ่องกง อินโดนีเซีย มา เลเซีย และ
ฟิลิปปินส์ดว้ย 

        “แนวโน้มของตลาดผูบ้ริโภคชาวสิงคโปร์นั้น ผูบ้ริโภคยุคใหม่ถือเป็นกลุ่มท่ีเน้นดา้นสุขภาพมากขึ้น มีความรู้
และความต่ืนตวัในดา้นสุขภาพ คน้หาขอ้มูลสุขดา้นภาพ มีการบริโภคน ้าตาลและความหวานท่ีลดลง สถานกาณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิท-19 ขณะน้ี มองว่าแมผู้บ้ริโภคบางส่วนจะลดการออกมาจบัจ่ายใช้สอย แต่ผลิตภณัฑ์
ผลไมแ้ปรรูปยงัมีลู่ทางท่ีสามารถจดัจ าหน่ายไดท้างแพลตฟอร์มออนไลน์ บริษทัจึงเล็งเห็นโอกาสในการน าเสนอ
ผลิตภณัฑ์ผลไมท่ี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมองเห็นถึงโอกาสในการน าเขา้ผลิตภณัฑ์อื่นๆ รวมถึงผลไมส้ดจาก
ประเทศไทยอีกดว้ย อาทิ มะม่วง ล าไยอบแห้ง หรือสับปะรด” 

        อย่างไรก็ตามบริษทั ยูนิฟายด์ อินเวสท์เมนต์ แอนด์ โฮลดิ้งส์ จ ากดั ไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) 

น าเขา้ผลิตภณัฑ์แปรรูปกบับริษทั สวีต บี ฟาร์ม จ ากดั เจา้ของผลิตภณัฑ์แบรนด์ “บา้นมะขาม” และบริษทั เลิฟ ฟาร์ม 
กรุ๊ป จ ากดั เจา้ของผลิตภณัฑ์ผลไมแ้ปรรูป แบรนด์ ”เลิฟฟาร์ม” ในการน าเขา้ผลิตภณัฑ์ผลไมแ้ปรรูปเป็นมูลค่าร วม 
500,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 15.8 ลา้นบาท)  

        อุบลรัตน์ โฆวงศ์ประเสริฐ รองประธานฝ่ายขายและการตลาด บริษทั สวีต บี ฟาร์ม จ ากัด และผูก่้อตั้งบริษทั 
เลิฟ ฟาร์ม กรุ๊ป จ ากดั กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบนัมีผลกระทบบา้งในส่วนของตลาดส่งออกไปยงัประเทศจีน 
เน่ืองจากเป็นตลาดหลกั แต่อย่างไรก็ตามยงัคงมีค าส่ังซ้ือจากประเทศญ่ีปุ่ น เกาหลี และสิงค์โปร์อย่างต่อเน่ือง แมว่้า
ประเทศเหล่าน้ีจะไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิท-19 เช่นกนั  ส่วนในยุโรปปัจจุบนัมีตวัแทนใน
ประเทศองักฤษ ซ่ึงจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของทั้งสองแบรนด์ โดยเน้นวางจ าหน่ายในซูเปอร์มาเก็ตในย่านชุมชนชาว
เอเชียเป็นหลกั และขณะน้ีก าลงัวางแผนขยายตลาดไปยงัแถบตะวนัออกกลาง เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพและมี
ก าลงัซ้ือสูง โดยไดมี้การทดลองจ าหน่ายสินคา้ในบางประเทศไปบา้งแลว้   โดยเฉพาะบาห์เรนให้การตอบรับและมี
การส่ังซ้ือสินคา้เขา้มาอย่างต่อเน่ือง  

        นับเป็นอีกกา้วของผลไมไ้ทยในการปรับกลยุทธ์ส่งออกดว้ยการแปรรูปแทนผลไมส้ดเพื่อฝ่าสถานการณ์วิกฤติ
โควิด-19  

 
 
 
 



 
 

อญัชนั พืชน ้านอ้ย ร้อยสรรพคุณ แนะปลูกช่วงแลง้ 

 

กรมส่งเสริมการเกษตรแนะปลูกอัญชัน พืชใช้น ้าน้อย ร้อยสรรพคุณ ต้นทุนต ่า ช่วงฤดูแล้ง ทดแทนการท านาปรัง 

27 มีนาคม 2563 อญัชันเป็นพืชท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรแนะน าให้เกษตรกรปลูกในช่วงฤดูแลง้ ทดแทนการท า
นาปรัง ใช้น ้าน้อย ดูแลรักษาง่าย ใช้พ้ืนท่ีน้อย การขยายพนัธ์ุและการดูแลรักษาท่ีไม่ยุ่งยาก มากสรรพคุณ เพ่ิมการ
ไหลเวียนเลือด บ ารุงรากผม  

อัญชัน มีลกัษณะเป็นไมเ้ล้ือย ดอกมีทั้งชนิดท่ีเป็นดอกชั้นเดียวซ่ึงมีสีน ้าเงินคราม ออกดอกเกือบตลอดปี อญัชันท่ี ถูก
น ามาใช้ประโยชน์เป็นอญัชันดอกสีม่วง ซ่ึงสามารถใช้ไดห้ลายส่วน ทั้งดอก เมล็ด และราก ในดอกอญัชันมีสารแอน
โทไซยานิน (Anthocyanin) ซ่ึงเป็นสารสีม่วง มีคุณสมบติัเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดเล็กๆ เช่น 
หลอดเลือดส่วนปลาย ท าให้เลือดไปเล้ียงรากผมมากขึ้น 

ท าให้กลไกท่ีท างานเก่ียวกบัการมองเห็นแข็งแรงขึ้น นอกจากน้ีดอกอญัชันยงัน าไปคั้นเป็นเคร่ืองด่ืมสมุนไพร ผสมใน
อาหารหรือขนมเพื่อให้สีสันสวยงาม ใช้เป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมการผลิตแชมพูสระผม เพื่อช่วยป้องกนัและหยุด
ผมร่วง ช่วยให้ผมดกด า เมล็ดอญัชันมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อน ๆ รากอญัชันชนิดดอกขาวใช้เป็นยาขบัปัสสาวะ 
และยาระบายไดอ้ีกดว้ย 

ตน้ทุนการผลิตอญัชัน 1 ไร่ อยู่ท่ี 10,000-12,000 บาท เม่ือเทียบกบัผลพลอยไดแ้ลว้ ถือว่าคุม้ค่ามาก เน่ือง
ดว้ยว่าอญัชัน 1 ตน้ สามารถเก็บดอกสดได ้50-100 กรัมต่อวนั จะไดผ้ลผลิตสดวนัละ 100 กิโลกรัม ขายสด
กิโลกรัมละ 50-100 บาท ท าให้มีรายได ้5,000-10,000 บาทต่อวนั แต่จะใช้แรงงานในเก็บเก่ียว
ค่อนขา้งมาก จึงนิยมทยอยเก็บวนัละ 5-10 กิโลกรัม และน าไปตากแห้ง โดยดอกอญัชันสด 10 กิโลกรัมเม่ือตาก
แห้งแลว้จะไดด้อกแห้งเท่ากบั 1 กิโลกรัม ซ่ึงดอกแห้งขายไดกิ้โลกรัมละ 350-500 บาท และวิธีน้ียงัเป็นการเพ่ิม
มูลค่าและลดปัญหาเร่ืองแรงงานในการเก็บเก่ียวได้ 

  

  



เม่ือปลายปี 2562 ท่ีผ่านมาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร กรมวิชาการเกษตร ไดเ้ปิดตวัอญัชันพนัธ์ุใหม่ คือ 
อญัชันพนัธ์ุเทพรัตน์ไพลิน 63 ซ่ึงเป็นพนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตสูงกว่าพนัธ์ุปลูกทัว่ไป และมีลกัษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตสูง
ประมาณ 2,122 กิโลกรัมต่อไร่ มีกลีบดอกใหญ่ 5 กลีบซ้อนเวียนสม ่าเสมอในตน้เดียวกนั มีปริมาณสารแอนโท
ไซยานินปริมาณสูงไม่น้อยกว่า 70 มิลลิกรัมต่อน ้าหนักสด 100 กรัม เก็บเก่ียวคร้ังแรกเร็วกว่าพนัธ์ุทัว่ไป 6 วนั 
เหมาะส าหรับเป็นทางเลือกให้กบัเกษตรกรได้ 

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองขยายพันธ์ุพืช ไดป้ระสานน าต้นพันธ์ุอัญชันพันธ์ุเทพรัตน์ไพลิน 63 จดัสรรเพื่อ
เป็นแม่พนัธ์ุให้ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชทั้ง 10 ศูนย ์ไดด้ าเนินการตามพนัธกิจในการผลิตพืชพนัธ์ุดีโดยกระบวนการผลิตท่ี
มีคุณภาพดว้ยเทคโนโลยีและนวฒักรรมท่ีเหมาะสมให้ไดคุ้ณภาพและมาตรฐานตรงตามความตอ้งการของเกษตรกร  

  

โดยเฉพาะท่ีศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 6 จงัหวดัพิษณุโลก มีการผลิตเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัหลายชนิด เช่น มะเขือพวง กระเจ๊ียบ
เขียว ถัว่ฝักยาวและอญัชันพนัธ์ุเทพรัตน์ไพลิน 63 เป็นตน้ หากเกษตรกรหรือผูท่ี้สนใจเมล็ดพนัธ์ุอญัชันพนัธ์ุเทพ
รัตน์ไพลิน 63 สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 6 จงัหวดัพิษณุโลก เบอร์โทรศพัท์ 
055-906220 หรือติดต่อผ่านเฟสบุ๊ก ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ีหก จงัหวดัพิษณุโลก 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
นครพนม – เกษตรกรสวนลิ้นจี่ นครพนม เฮลั่น !! ลิ้นจี่ นพ.1 เริ่มให้ผลผลติแล้ว คาดปีนี้ยอดสั่งจอง….เพียบ 
 
ลิ้นจี่ เป็นผลไม้ที่มีรสหวานกลมกล่อม มีผู้นยิมบรโิภคกันอยา่งแพรห่ลาย การปลูกลิ้นจี่มีกระจายอยู่ในท่ัวทุกภาคของประเทศ
ไทย จังหวัดนครพนมเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมในการปลกูลิ้นจี่ ซึ่งนิยมปลูก เป็นลิ้นจี่พันธุเ์บา คือ ลิ้นจี่ นพ.1 ซึ่งมี
ความต้องการอากาศท่ีหนาวเย็นในการกระตุ้นการออกดอก โดยมีขนาดผลใหญ่ จำนวน 32 – 36 ผล ต่อกิโลกรัม รสชาติ
หวานอมเปรี้ยว ไม่มรีสฝาด เนื้อหนา 0.98 เซนติเมตร ความหวาน 18 – 20 องศาบริกซ์ และใหผ้ลผลิต 65 – 180 
กิโลกรมั ต่อต้น เมื่ออายุ 8 -10 ปี สำหรับผลผลติของลิ้นจี่ นพ.1 ในปีนี้มีผลผลติมากกว่าปีท่ีผ่านมา ทำให้ผู้บริโภคให้ความ
สนใจและสั่งจองซื้อผลผลิตกันล่วงหน้าอย่างคึกคักก่อนที่จะผลผลิตจะออกมามากในช่วงเดือนเมษายน ขณะนี้มผีลผลติ
บางส่วนท่ีชาวสวนสามารถเก็บจำหน่ายบ้างแล้ว โดยจะจำหน่ายหนา้สวนในราคา 100 – 120 บาท/กก. นอกจากน้ียังมีออร์
เดอรส์ั่งเข้ามาจำนวนมากทำให้เกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ นพ.1 มรีายได้จากการจำหน่ายผลผลติลิ้นจีม่ากข้ึน 
นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า หลังจากท่ีได้ลงพื้นที่สำรวจผลผลิตลิ้นจี่ นพ.1 ในปี 63 น้ี พบว่าผลผลิต
ในปีนี้มีประมาณ 30 – 40 % เท่าน้ัน ที่พร้อมจะออกสู่ตลาดและผูบ้ริโภค เนื่องจากการตดิผลของตน้ลิ้นจี่ไม่เตม็ที่ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบมาจากสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อม ผลผลิตในปนีี้อาจจะมีน้อยแต่เมื่อเทียบจำนวนของผลผลิตกับปีที่แล้ว
นับว่ามีปริมาณที่มากกว่า ซึ่งก็เปน็ท่ีน่าพอใจของเกษตรกรสวนลิ้นจี่ในพื้นที่ ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเมษายนของทุกปี ลิ้นจี่ 
นพ.1 จะสามารถเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วในบางพื้นที่ โดยพื้นท่ีปลูกส่วนใหญจ่ะอยู่ที่บ้านขามเฒ่า และบ้านนาโดน ตำบล
ขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม ซึ่งถือว่าเป็นพ้ืนท่ีหลักในการปลูกลิ้นจี่ พันธุ์ นพ.1 จนได้เป็นสินค้าเกษตร GI ตัวแรกของ
จังหวัดนครพนม ท่ีได้รับเครื่องหมายจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นมาตรฐานสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
(GI) ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ลิน้จี่ นพ.1 มีลักษณะ และรสชาติทีเ่ป็นเอกลักษณ์ จึงทำให้ผู้บรโิภคนยิมสั่งซื้อลิ้นจี่ นพ.1 ไป
รับประทาน ซึ่งหากใครที่มาเที่ยวในจังหวัดนครพนมในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ไม่ควรพลาดที่จะซื้อและชิมลิ้นจี่ พันธุ์ 
นพ.1 พืช GI นครพนม “หนึ่งเดียวในโลก” 
 
นางรัศมี อุทาวงษ์ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ลิ้นจี่ นพ.1 เปิดเผยว่า ผลผลิตลิ้นจี่ นพ.1 ในปีน้ีถึงแม้ผลผลิตอาจจะน้อยไปบ้าง 
แต่ก็ถือว่ายังดีกว่าปีท่ีแล้วมากทำให้มีกำลังใจและมีความหวังที่จะมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลติภายในสวน ซึ่งตอนนี้มียอด
สั่งจองผลผลติลิ้นจี่ นพ.1 ภายในสวนเพ่ิมมากข้ึน สำหรับผลผลิตลิน้จี่ นพ.1 ก่อนที่จะจำหน่ายจะมกีารคัดเกรด ขนาดผลและ
คุณภาพ เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและตรงกับความตอ้งการของตลาด ซึ่งหากสนใจสามารถเข้าเยี่ยมชม ชิม ลิ้นจี่ 
นพ.1 สดๆจากสวนได้ โดยทางสวนจะเปิดใหเ้ยี่ยมชมและชิมผลผลติกันภายในสวน นอกจากน้ีทางสวนหรือกลุ่มสมาชิกแปลง
ใหญ่ ยังมีกิ่งพันธุ์ลิ้นจี่ นพ.1 สายพันธุ์แท้ไว้จำหน่ายให้กับผู้ทีส่นใจ โดยมรีาคาเริ่มต้นที่ 50 บาท ไปจนถึงหลายร้อยบาท ซึ่ง
สามารถสั่งซื้อได้ที่ 081-3201645 หรือ 061-3096720 
 
 



 
 
 

ข้าวโพดท่าแพ หวานอร่อยจนต้องลอง เกษตรกรปลูกให้กนิตลอดปีท่ีสตูล 

 

ข้าวโพดหวานท่าแพ เป็นสินค้าเกษตรคุณภาพที่ใครผ่านไปมาต้องแวะซ้ือ  
สร้างรายได้ให้เกษตรกรตลอดปี 
 
เม่ือขบัรถผา่นเขา้สู่ถนนสตูล-ละงู เร่ิมตน้จากหวัสะพานขา้มคลอง สองฝ่ังจะเห็นซุม้เลก็ๆขายขา้มโพดหวานตม้ และดิบ 
บางจุดมีผลผลิตการเกษตรอ่ืนๆจ าหน่ายเพ่ิมทางเลือกให้ลูกคา้ ระหว่างซ้ือหากมองไปดา้นหลงัซุม้จะเห็นแปลงขา้วโพด
หวานท่ีเกษตรกรปลูกไวเ้ขียวขจีเตม็พ้ืนท่ี 

แม่คา้ขายขา้วโพด บอกว่า วนัหน่ึงตม้ขาย 80 กิโลกรัม เหลือก าไร 500-600 บาท จะหกัจากตน้แลว้น ามาตม้เลย จะ
ให้รสชาติหวาน โดยจะขาย 2 -3 ฝักราคา 20 บาท แลว้แตข่นาด ซ้ือมากก็จะมีแถมให้ลูกคา้ไปอีก 
 
นางสาวสาฝีน๊ะ เร็มหลี อาย ุ37 ปี 
เกษตรกรเจา้ของสวนขา้วโพด 
กล่าวถึงท่ีมาของความอร่อย ว่า เร่ิม
ตั้งแต่การเตรียมดิน จะมีการไถกลบ
ให้ดินร่วน ตอนลงเมด็ก็จะใส่ปุ๋ ยคอก 
ขี้ววัขี้ไก่ หลงัจากนั้นก็ให้น ้าใส่ปุ๋ ย 
ระยะเวลาจนถึงออกฝักประมาณ 3 

รอบ หลงัจากนั้นก็จะใหน้ ้าถา้เป็นช่วง
หนา้ฝนกจ็ะไม่มีปัญหาอะไรแต่
ในช่วงหนา้แลง้ก็จะให้น ้า 2 วนัคร้ัง3 วนัคร้ัง ตอ้งให้ความชุ่มช้ืนตลอดเวลา 
 
ขา้วโพดท่ีน่ีท่ีมีความหวานเพราะดินของท่ีน่ีจะมีความเคม็หน่อยๆเพราะจะมีน ้าทะเลหนุนขึ้นมาดว้ยในช่วงหนา้แลง้ 
ขั้นตอนการตม้ก็จะใชข้า้วโพดสดจากตน้เอาไปตม้เลยไม่ไดเ้ก็บเวน้วนั ถา้หกัขา้วโพดแลว้ไปตม้เลยก็จะไดค้วามสดและ
ความหวาน ส่วนเมนูจากขา้วโพด นอกจากตม้ก็มีหลากหลายเช่นขา้วโพดอบเนย ท าไขเ่จียว หรือท าขา้วผดัก็มีความ
หลากหลาย นอกจากน้ีก็จะมีการท าย  าขา้วโพด ส้มต าขา้วโพดก็เป็นท่ีนิยมกนั 

 
ในช่วงหนา้แลง้ไดรั้บผลกระทบ ก็คือจะมีน ้าทะเลหนุนขึ้นมา น ้าจากฝ่ังดา้นบนมีการปิดกั้นเขื่อนไวท้  าให้น ้าทะเลหนุน
ขึ้นมา เกษตรกรก็ตอ้งดูว่าในช่วงท่ีน ้าทะเลหนุนเราจะดึงน ้ามารดขา้วโพดไม่ไดเ้ลย เพราะความเคม็จะท าให้ขา้วโพดไม่สวย 
บางแปลงก็จะตายไปเลย 
โอกาสน้ีอยากฝากว่าท่ีเขื่อนดา้นบนถา้ช่วงหนา้แลง้ให้ปล่อยน ้าลงมาบา้ง น ้าทะเลจะไดไ้ม่หนุนขึ้นมามาก เกษตรกรก็มี
ความเดือดร้อนในตรงน้ี ช่วงไหนท่ีน ้าขึ้นก็จะไม่ดึงน ้ามารดเลย 



ก็อยากจะเชิญชวนค่ะ ขา้วโพดท่ีน่ีมีหลากหลายสายพนัธ์ุท่ีดงัๆคือขา้วโพดหวานสีเหลือง ตอนน้ีท่ีมีในตลาดจะมีสีม่วง เป็น
ขา้วโพดขา้วเหนียว สีขาวก็มี แต่จะไม่เหนียวเยอะจะเลือกวิธีการเก็บ ไม่ท าให้เหนียวเยอะ พอกินก็อร่อยก็อยากเชิญชวนทุก
ท่าน มาชมชิม แวะมาดูไดไ้ม่ใช่มีเฉพาะขา้วโพดแต่จะมีผกัท่ีชาวบา้นแถวน้ีเอามาฝากขายถือเป็นการช่วยเหลือชาวบา้นใน
ส่วนน้ีดว้ย นางสาวสาฝีน๊ะ เร็มหลี กล่าว. 
 
ขา้วโพดหวาน เป็น 1 ในพืชเป้าหมายในดา้น เกษตร Premium(เกษตรคุณภาพ) ท่ีเกษตรจงัหวดัสตูล ก าหนดขึ้น เพ่ือ
พฒันาการเกษตรดา้นพืช และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นายวิฑูร อินทมณี เกษตรจงัหวดัสตูล กล่าวว่า ส าหรับการ
ปลูกขา้วโพดหวานในพ้ืนท่ีอ าเภอท่าแพ มีหลายต าบล ท่ีต าบลท่าแพ มีการปลูกขา้วโพดหวานประมาณ 200 กว่าไร่ ซ่ึงพี่
นอ้งเกษตรกรปลูกมา 30 ปีแลว้ เน่ืองจากสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นส่วนหน่ึง คือการปลูกขา้วท่ีเดิม การปลูกท่ีเดิมของพืชท า
ให้เกิดปัญหา ในเร่ืองของโรคและแมลงท่ีเขา้มารบกวน แต่เกษตรกรก็ไดมี้การรวมกลุ่มกนั 

 
โดยทางส านกังานเกษตรอ าเภอ ไดด้ าเนินการประสานการให้องคค์วามรู้กบัพ่ีนอ้งเกษตรกร ตั้งแตเ่ร่ืองของ เมลด็พนัธ์ุ การ
ปลูก การบ ารุงรักษา และส่ิงหน่ึงท่ีทางส านกังานเกษตรจงัหวดัและส านกังานเกษตรอ าเภอรณรงคอ์ยูค่ือเร่ือง การลดตน้ทุน
การผลิต ให้เป็นไปตามนโยบายของผูว่้าราชการจงัหวดั ซ่ึงท่านตอ้งการให้พ่ีนอ้งเกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูลมีรายไดเ้กิด
ขึ้นมา โดยเฉพาะในช่วงหนา้แลง้ พยายามส่งเสริมให้พ่ีนอ้งเกษตรกรปลูกพืชท่ีใชน้ ้านอ้ยและมีรายไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
การปลูกขา้วโพดหวาน ใชเ้วลาปลุก 70-75 วนั พอไดผ้ลซ่ึงส่วนใหญ่แลว้พี่นอ้งเกษตรกร ใชเ้มลด็พนัธ์ุท่ีเป็นลูกผสม
ส่วนใหญ่ และมีหลากสีในขณะน้ี ส่วนหน่ึงทางอ าเภอก็ไดพ้ยายามวางแนวทาง ในการท างานเพื่อใหเ้กษตรกรมีรายได้
ขึ้นมา หลงัจากการเก็บเก่ียวในช่วงฤดูการท านา ในแต่ละปีนั้นพ่ีนอ้งเกษตรกรสามารถ ท่ีจะสร้างรายได ้จากอาชีพเสริม
เหล่าน้ีขึ้นมา 
 
ขณะน้ีขา้วโพดหวาน ท่ีพ่ีนอ้งเกษตรกรจ าหน่ายอยู ่ราคาประมาณกิโลกรัมละ 13 บาทโดยเฉล่ีย ซ่ึงเป็นรายไดป้ระมาณ
หม่ืนห้าถึงสองหม่ืนบาทต่อไร่ เป็นรายไดท่ี้ค่อนขา้งดีพอสมควรให้กบัพ่ีนอ้งเกษตรกรโดยเฉพาะอยา่งย่ิงแลว้ช่วงระยะเวลา
ท่ีค่อนขา้งส้ัน ในพ้ืนท่ีของพ่ีนอ้งเกษตรกรไม่มาก บางท่านก็ปลูกในพ้ืนท่ีแซมยาง ยางตน้เลก็ๆสามารถท าได ้
อยากฝากกบัพี่นอ้งเกษตรกร ถา้มีปัญหาไม่ว่าเร่ืองอะไรก็แลว้แต่ ท่ีสามารถท าให้ลดปัญหาเร่ืองตน้ทนุการผลิตการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต ช่องทางการจ าหน่าย ขณะน้ีทางจงัหวดั ทางอ าเภอก็พร้อมยินดีให้การช่วยเหลือกบัพี่นอ้งเกษตรกร
ทุกระยะ ขอใหท้่านไดเ้ขา้มาหารือกนั รวมกลุ่มเป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพ ซ่ึงสามารถท่ีจะสร้างรายไดใ้นช่วงฝ่าฟันปัญหา
อุปสรรค ภยัแลง้ประกอบกบั ช่วงเกิดการระบาดของเช้ือโรคไวรัสโควิด-19 

 
ในส่วนปัญหาเร่ืองน ้า ภยัแลง้ในระยะปัจจบุนัตอนน้ีทางจงัหวดัสตูล ไดมี้การจดัตั้งศูนยบ์รรเทาสาธารณภยั ไดมี้การ
ประชุมติดตามสถานการณ์โดยผูว่้าราชการจงัหวดัสตูล ไดใ้ห้ความส าคญัเป็นอยา่งมาก ในส่วนของอ าเภอ ในการปลูกพืชก็
พยายามให้พ่ีนอ้งเกษตรกร ปลูกพืชท่ีใชน้ ้านอ้ย เป็นตวัตั้งและการดูแลรักษาพืชท่ี เกิดผลกระทบดา้นภยัแลง้ ในบางส่วน
โดยเฉพาะเร่ืองน ้าอุปโภคบริโภค ทางจงัหวดัก็ไดป้ระสานใหท้างองคก์ารบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ี ไดช่้วยเหลือพ่ีนอ้ง
ร่วมกบัทางอ าเภอ 
ในส่วนของชลประทานขณะน้ี บางพ้ืนท่ีก็มีน ้าไม่เพียงพอ ก็ตอ้งพยายามลดกิจกรรมท่ีใชน้ ้า เยอะๆ โดยเฉพาะพืชท่ีเราปลูก
ในขณะน้ี เป็นพวกไมผ้ลจะมีความเส่ียง ผลผลิตในช่วงน้ีก็ไม่เยอะเกิน ไม่มีน ้าเราก็จ าเป็นท่ีจะตอ้งตดัแต่งออก ตดัแต่งก่ิง
เพ่ือลดการใชน้ ้า อนัน้ีเป็นเบ้ืองตน้เพ่ือตอ้งการท่ีจะให้เกษตรกรฟันฝ่าสถานการณ์ภยัแลง้ไปให้ได ้
 



ขณะน้ีส่วนหน่ึงทราบปัญหาว่ามีน ้าเคม็หนุนถึง แตใ่นระยะน้ีเกษตรกรปลูกขา้วโพด เป็นช่วงเก็บเก่ียวน่าจะ ชะลอไปได้
บา้ง เพราะปัญหาเร่ืองของน ้าเคม็ขึ้นมา ก็ตอ้งลดการเพาะปลูกลง เน่ืองจากการใชน้ ้ามีปัญหา โดยภาพรวมน่าจะฟันฝ่า
อุปสรรค เมษายนพฤษภาคม สถานการณ์น่าจะเบาบางไปไดบ้า้ง เกษตรจงัหวดัสตูล กล่าว 
 
อ าเภอท่าแพเป็นอ าเภอหน่ึงในจงัหวดัสตูลท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นดา้นขา้วโพดหวานมาชา้นานโดยมีการสืบทอดต่อกนัมารุ่น
สู่รุ่นนบัตั้งแต่สมยัปู่ ยา่ตายายพ่อแม่จนมาถึงสมยัของลูกหลานเอง พร้อมกบัค าพูดท่ีไดย้นิจนชินหูว่านึกถึงอ าเภอท่าแพให้
นึกถึงขา้วโพดหวานเป็นอนัดบัแรก และแมจ้ะมีผลกระทบในเร่ืองน ้าบา้งในช่วงแลง้ แต่ลูกคา้สามารถซ้ือขา้วโพดหวาน
รับประทานกนัไดท้ั้งปี 

…………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เกษตรกรสวนลิน้จี ่นครพนม เฮลัน่ !! ลิน้จี่ นพ.1 เร่ิมให้ผลผลติแล้ว คาดปีนีย้อดส่ัง
จอง….เพยีบ 

วนัท่ี 26 มี.ค.63 นายร่มไม ้นวลตา เกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยว่า หลงัจากท่ีไดล้งพ้ืนท่ีส ารวจผลผลิตล้ินจ่ี นพ.1 

ในปี 63 น้ี พบว่าผลผลิตในปีน้ีมีประมาณ 30 – 40 % เท่านั้น ท่ีพร้อมจะออกสู่ตลาดและผูบ้ริโภค เน่ืองจากการติด
ผลของตน้ล้ินจ่ีไม่เตม็ท่ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบมาจากสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดลอ้ม ผลผลิตในปีน้ีอาจจะมีนอ้ยแตเ่ม่ือ
เทียบ 

 
จ านวนของผลผลิตกบัปีท่ีแลว้นบัว่ามีปริมาณท่ีมากกว่า ซ่ึงก็เป็นท่ีน่าพอใจของเกษตรกรสวนล้ินจ่ีในพ้ืนท่ี ในช่วงเดือน
มีนาคม ถึงเมษายนของทุกปี ล้ินจ่ี นพ.1 จะสามารถเร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิตไดแ้ลว้ในบางพ้ืนท่ี โดยพ้ืนท่ีปลูกส่วนใหญ่จะอยูท่ี่
บา้นขามเฒ่า และบา้นนาโดน ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมืองนครพนม ซ่ึงถือว่าเป็นพ้ืนท่ีหลกัในการปลูกล้ินจ่ี พนัธ์ุ นพ.1 จน
ไดเ้ป็นสินคา้เกษตร GI ตวัแรกของจงัหวดันครพนม ท่ีไดรั้บเคร่ืองหมายจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์
ให้เป็นมาตรฐานส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ตั้งแตปี่ 2560 เป็นตน้มา ล้ินจ่ี นพ.1 มีลกัษณะ และรสชาติท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ จึงท าให้ผูบ้ริโภคนิยมส่ังซ้ือล้ินจ่ี นพ.1 ไปรับประทาน ซ่ึงหากใครท่ีมาเท่ียวในจงัหวดันครพนมในช่วงเดือน
มีนาคม – เมษายน ไม่ควรพลาดท่ีจะซ้ือและชิมล้ินจ่ี พนัธ์ุ นพ.1 พืช GI นครพนม “หน่ึงเดียวในโลก” 

นางรัศมี อุทาวงษ ์ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ล้ินจ่ี นพ.1 เปิดเผยว่า ผลผลิตล้ินจ่ี นพ.1 ในปีน้ีถึงแมผ้ลผลิตอาจจะนอ้ยไปบา้ง 
แต่ก็ถือว่ายงัดีกว่าปีท่ีแลว้มากท าให้มีก าลงัใจและมีความหวงัท่ีจะมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลผลิตภายในสวน ซ่ึงตอนน้ีมี
ยอดส่ังจองผลผลิตล้ินจ่ี นพ.1 ภายในสวนเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับผลผลิตล้ินจ่ี นพ.1 ก่อนท่ีจะจ าหน่ายจะมีการคดัเกรด ขนาด
ผลและคุณภาพ เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพและตรงกบัความตอ้งการของตลาด ซ่ึงหากสนใจสามารถเขา้เยี่ยม
ชม ชิม ล้ินจ่ี นพ.1 สดๆจากสวนได ้โดยทางสวนจะเปิดให้เยี่ยมชมและชิมผลผลิตกนัภายในสวน นอกจากน้ีทางสวนหรือ
กลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ ยงัมีก่ิงพนัธ์ุล้ินจ่ี นพ.1 สายพนัธ์ุแทไ้วจ้  าหน่ายให้กบัผูท่ี้สนใจ โดยมีราคาเร่ิมตน้ท่ี 50 บาท ไป
จนถึงหลายร้อยบาท ซ่ึงสามารถส่ังซ้ือไดท่ี้ 081-3201645 หรือ 061-3096720 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกษตรกรสวนลิน้จี ่นครพนม เฮลัน่ ลิน้จี่ นพ.1 เร่ิมให้ผลผลติแล้ว คาด
ปีนีย้อดส่ังจองเพยีบ 

 

            ลิ้นจ่ี เป็นผลไมท่ี้มีรสหวานกลมกล่อม มีผูนิ้ยมบริโภคกนัอยา่งแพร่หลาย การปลูกลิ้นจ่ีมี
กระจายอยูใ่นทัว่ทุกภาคของประเทศไทย จงัหวดันครพนมเป็นอีกหน่ึงพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการ
ปลูกลิ้นจ่ี ซ่ึงนิยมปลูก เป็นลิ้นจ่ีพนัธ์ุเบา คือ ลิ้นจ่ี นพ.1 ซ่ึงมีความตอ้งการอากาศท่ีหนาวเยน็ในการ
กระตุน้การออกดอก โดยมีขนาดผลใหญ ่จ านวน 32 - 36 ผล ต่อกิโลกรัม รสชาติหวานอม
เปร้ียว ไม่มีรสฝาด เน้ือหนา 0.98 เซนติเมตร ความหวาน 18 - 20 องศาบริกซ์ และใหผ้ล
ผลิต 65 - 180 กิโลกรัม ต่อตน้ เม่ืออาย ุ8 -10 ปี ส าหรับผลผลิตของลิ้นจ่ี นพ.1 ในปีน้ีมีผลผลิต
มากกวา่ปีท่ีผา่นมา ท าใหผู้บ้ริโภคใหค้วามสนใจและสัง่จองซ้ือผลผลิตกนัลว่งหนา้อยา่งคึกคกัก่อนท่ีจะ
ผลผลิตจะออกมามากในช่วงเดือนเมษายน ขณะน้ีมีผลผลิตบางส่วนท่ีชาวสวนสามารถเก็บจ าหน่ายบา้ง
แลว้ โดยจะจ าหน่ายหนา้สวนในราคา 100 - 120 บาท/กก. นอกจากน้ียงัมีออร์เดอร์สั่งเขา้มา
จ านวนมากท าใหเ้กษตรกรชาวสวนลิ้นจ่ี นพ.1 มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลผลิตลิ้นจ่ีมากข้ึน 

            นายร่มไม ้นวลตา เกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยวา่ หลงัจากท่ีไดล้งพ้ืนท่ีส ารวจผลผลิต
ลิ้นจ่ี นพ.1 ในปี 63 น้ี พบวา่ผลผลิตในปีน้ีมีประมาณ 30 - 40 % เท่านั้น ท่ีพร้อมจะออกสู่ตลาด
และผูบ้ริโภค เน่ืองจากการติดผลของตน้ลิ้นจ่ีไม่เตม็ท่ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบมาจากสภาพภูมิอากาศ และ
สภาพแวดลอ้ม ผลผลิตในปีน้ีอาจจะมีนอ้ยแต่เม่ือเทียบจ านวนของผลผลิตกบัปีท่ีแลว้นบัวา่มีปริมาณท่ี
มากกวา่ ซ่ึงก็เป็นท่ีน่าพอใจของเกษตรกรสวนลิ้นจ่ีในพ้ืนท่ี ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเมษายนของทุก
ปี ลิ้นจ่ี นพ.1 จะสามารถเร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิตไดแ้ลว้ในบางพ้ืนท่ี โดยพ้ืนท่ีปลูกส่วนใหญ่จะอยูท่ี่บา้น
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ขามเฒ่า และบา้นนาโดน ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมืองนครพนม ซ่ึงถือวา่เป็นพ้ืนท่ีหลกัในการปลกู
ลิ้นจ่ี พนัธ์ุ นพ.1 จนไดเ้ป็นสินคา้เกษตร GI ตวัแรกของจงัหวดันครพนม ท่ีไดรั้บเคร่ืองหมายจากกรม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ใหเ้ป็นมาตรฐานส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ตั้งแต่
ปี 2560 เป็นตน้มา ลิ้นจ่ี นพ.1 มีลกัษณะ และรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ จึงท าใหผู้บ้ริโภคนิยมสั่งซ้ือ
ลิ้นจ่ี นพ.1 ไปรับประทาน ซ่ึงหากใครท่ีมาเท่ียวในจงัหวดันครพนมในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ไม่
ควรพลาดท่ีจะซ้ือและชิมลิน้จ่ี พนัธ์ุ นพ.1 พืช GI นครพนม “หน่ึงเดียวในโลก”  

            นางรัศมี อุทาวงษ ์ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ลิ้นจ่ี นพ.1 เปิดเผยวา่ ผลผลิตลิ้นจ่ี นพ.1 ในปีน้ี
ถึงแมผ้ลผลิตอาจจะนอ้ยไปบา้ง แต่ก็ถือวา่ยงัดีกวา่ปีท่ีแลว้มากท าใหมี้ก าลงัใจและมีความหวงัท่ีจะมี
รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลผลิตภายในสวน ซ่ึงตอนน้ีมียอดสั่งจองผลผลิตลิ้นจ่ี นพ.1 ภายในสวนเพ่ิม
มากข้ึน ส าหรับผลผลิตลิ้นจ่ี นพ.1 ก่อนท่ีจะจ าหน่ายจะมีการคดัเกรด ขนาดผลและคุณภาพ เพื่อให้
ผูบ้ริโภคไดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพและตรงกบัความตอ้งการของตลาด ซ่ึงหากสนใจสามารถเขา้เยีย่ม
ชม ชิม ลิ้นจ่ี นพ.1 สดๆจากสวนได ้โดยทางสวนจะเปิดใหเ้ยีย่มชมและชิมผลผลิตกนัภายใน
สวน นอกจากน้ีทางสวนหรือกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ ยงัมีก่ิงพนัธ์ุลิ้นจ่ี นพ.1 สายพนัธ์ุแทไ้วจ้ าหน่าย
ใหก้บัผูท่ี้สนใจ โดยมีราคาเร่ิมตน้ท่ี 50 บาท ไปจนถึงหลายร้อยบาท ซ่ึงสามารถสัง่ซ้ือไดท่ี้ 081-

3201645 หรือ 061-3096720       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ด่วน!! อุดหนุนชาวสวนมะม่วงพจิิตร มะม่วงกนิดิบ-สุก  

ช่วงวกิฤตโควดิ-19 

 

เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของมะม่วงทุกประเภท เพ่ือเป็นก าลังใจ
ให้กับเกษตรกรชาวสวนมะม่วงจังหวัดพจิิตร ช่วยอุดหนุนและส่ังซ้ือ เป็นมะม่วงคัดส่งออก และมกีารรับรองมาตรฐาน 
GAP (การเกษตรดีท่ีเหมาะสม) มีท้ังมะม่วงกนิดิบ และมะม่วงกนิสุก มีดังนี ้
มะม่วงฟ้าลัน่ บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จ าหน่ายถุงละ 50 บาท 

มะม่วงเพชรบ้านลาด บรรจุงถุงละ 5 กิโลกรัม จ าหน่ายถุงละ 50 บาท 

มะม่วงน ้าดอกไม้สีทอง บรรจุ 4 กิโลกรัม จ าหน่ายถุงละ 100 บาท 

หากจะซ้ือไปจ าหน่ายจะให้เบอร์ติดต่อเกษตรกรโดยตรง โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 056 613423 ต่อ 103 กลุ่มส่งเสริม
และพฒันาการผลติ ส านักงานเกษตรจังหวัดพจิิตร หรือ Line ID : nin_janin 

ส่ังเลย นดัรับได้ 26 มีนาคม 2563 นี ้พกิัดส านักงานเกษตรจังหวัดพจิิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพจิิตร ศาลากลาง
จังหวัดพจิิตร 
หมายเหตุ อาจมีบริการส่งถึงท่ี แต่ขอดูจากระยะทาง หากไกล ขอจัดส่งทางเอกชน คิดระยะทางตามจริง อีกไม่นาน
ต่างจังหวัดจะมีบริการจากไปรษณีย์ไทยอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200325/04a64492fb21f704fedc374367a2ae1c413bb5b15aa7a1fb7742dd4a7a1a13cc.jpg?itok=5mLmB0FL


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
เกษตรจังหวัดสตลูแนะนำการใช้เวลาว่างช่วงสถานการณ์ โควิด19 ให้เกิดประโยชน์ 
 
 
 
 


