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สั่งการ
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โควิด-ไม้ผล

ภัยแล้ง

สรุ ปข่ าวกรมส่ งเสริมการเกษตร ประจําวันที่ 30 มีนาคม 2563
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หัวข้ อข่ าว
เฉลิมชัย กําชับทุกหน่วยงานดูแลภาคเกษตร
เกษตรแปลงใหญ่ ลุยตลาดนําการเกษตร
ตั้งวอร์ รูมเฉพาะกิจสู ้ภยั แล้ง ขันนอตจนท.จับตาพื้นที่เสี่ ยง
กษ. กางแผนจัดการไม้ผลกว่า 80,000 ตัน รับผลกระทบโควิด-19
ทําส่ งออกจีนชะงัก
ทูตเกษตร แนะส่ งออกไม้ผล ปรับราคา ตลาดออนไลน์ ในจีน
เกษตรฯ เร่ งคลอดแผนพัฒนามาตรฐานผลไม้ไทยอย่างยัง่ ยืน
ส่ องเศรษฐกิจภาคการเกษตร หวัน่ โควิด-19
เกษตรดันราคาผลไม้พุง่
เปิ ดมาตรการผลไม้ไทยรุ กตลาดโลก ปรับกลยุทธ์ฝ่าวิกฤติ"โควิด-19
กรมส่ งเสริ มการเกษตร เผยผลการส่ งเสริ มความรู ้แก่เกษตรกรู ้ได้รับ
จัดสรรที่ดินทํากิน
กรมส่ งเสริ มการเกษตรห่ วงพื้นที่ปลูกข้าวรอบ 2 ไม้ผลเสี่ ยงขาด
แคลนนํ้าช่วงฤดูแล้ง
กรมส่ งเสริ มการเกษตรห่วงพื้นที่นาข้าว-ไม้ผลขาดแคลนนํ้าช่วงฤดู
แล้งหนักสุ ดรอบ 40 ปี กรมส่ งเสริ มการเกษตรห่วงพื้นที่ปลูกข้าวรอบ
2 และไม้ผลเสี่ ยงขาดแคลนนํ้า ช่วงฤดูแล้งหนักในรอบ 40 ปี พร้อม
สร้างการรับรู ้แนะเกษตรกรดูแลพืชผลอย่างถูกวิธี
กรมส่ งเสริ มการเกษตรห่ วงพื้นที่ปลูกข้าวรอบ 2 และไม้ผลเสี่ ยงขาด
แคลนนํ้าช่วงฤดูแล้ง เผยแล้งหนักในรอบ 40 ปี พร้อม
สร้างการรับรู ้แนะเกษตรกรดูแลพืชผลอย่างถูกวิธี
กรมส่ งเสริ มการเกษตรห่วงพื้นที่ปลูกข้าวรอบ 2 และไม้ผลเสี่ ยงขาด
แคลนนํ้าช่วงฤดูแล้ง
กรมส่ งเสริ มการเกษตรห่ วงพื้นที่ปลูกข้าวรอบ 2 และไม้ผลเสี่ ยงขาด
แคลนนํ้าช่วงฤดูแล้ง เผยแล้งหนักในรอบ 40 ปี พร้อม
สร้างการรับรู ้แนะเกษตรกรดูแลพืชผลอย่างถูกวิธี
กรมส่ งเสริ มการเกษตรห่ วงพื้นที่ปลูกข้าวรอบ 2 และไม้ผลเสี่ ยงขาด
แคลนนํ้าช่วงฤดูแล้ง เผยแล้งหนักในรอบ 40 ปี พร้อม
สร้างการรับรู ้แนะเกษตรกรดูแลพืชผลอย่างถูกวิธี

ช่ องทางการเผยแพร่
นสพ.แนวหน้า
สํานักข่าวไทย
แนวหน้าออนไลน์
แนวหน้าออนไลน์
กรุ งเทพธุ รกิจออนไลน์
ไทยโพสต์ออนไลน์
นสพ. มติชน
นสพ.ไทยรัฐ
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวเด่นวันนี้ดอทคอม
เพจมีเดียเซนเตอร์
เทคโนโลยีชาวบ้าน

RYT9

มีเดียเซนเตอร์ ดอทคอม
ThaiPR.net

ไทยแลนด์พลัส
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ไม้ดอก

รับมือไวรัสโควิด-19

ลําดับ
หัวข้ อข่ าว
17 กรมส่ งเสริ มการเกษตรห่ วงภัยแล้งกระทบพื้นที่ปลูกข้าวรอบ 2 และ
ไม้ผลเสี่ ยงขาดนํ้า
18 กสก. ห่วงปลูกผลไม้-ข้าวรอบ2 ช่วงแล้งเสี่ ยงขาดนํ้าแนะดูแลพืช
อย่างถูกวิธี
19 กรมส่ งเสริ มการเกษตร ห่ วงพื้นที่ปลูกข้าวรอบ 2 และไม้ผลเสี่ ยงแล้ง
แนะดูแลอย่างถูกวิธี
20 อัญชัน พืชนํ้าน้อย ร้อยสรรพคุณ แนะปลูกช่วงแล้ง
21 พลิกที่นาสู่ ไม้ดอกเงินล้าน
22 พลิกที่นาสู่ ไม้ดอกเงินล้าน
23 กสก. ปรับแผนการทํางาน-ช่วยเหลือเกษตรกร รับมือไวรัสโควิด-19
24 ด่วน!! อุดหนุนชาวสวนมะม่วงพิจิตร มะม่วงกินดิบ-สุ ก ช่วงวิกฤต
โควิด-19 นี้
25 กรมส่ งเสริ มการเกษตร แนะปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรผ่านแอป
Farmbook ลดเสี่ ยงแพร่ ระบาดไวรัสโควิด
26 โหลดฟรี !! “Farmbook” ปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกร เลี่ยงเดินทาง
เสี่ ยงไวรัสโควิด-19
27 เกษตรฯแนะโหลด Farmbook ปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรเลี่ยง
เดินทาง
28 พลิกวิกฤติสร้างรายได้!! หนุ นวิสาหกิจชุมชน เร่ งผลิตหน้ากากผ้า
ป้ องกัน COVID-19
29 กรมส่ งเสริ มการเกษตร พร้อมรับมือ โควิด-19 วางแผนช่วยเหลือ
เกษตรกรเต็มกําลัง
30 กรมส่ งเสริ มการเกษตร พร้อมรับมือ โควิด-19 วางแผนช่วยเหลือ
เกษตรกรเต็มกําลัง
31 กรมส่ งเสริ มการเกษตร พร้อมรับมือ โควิด-19 วางแผนช่วยเหลือ
เกษตรกรเต็มกําลัง
32 กรมส่ งเสริ มการเกษตร พร้อมรับมือ โควิด-19 วางแผนช่วยเหลือ
เกษตรกรเต็มกําลัง
33 กรมส่ งเสริ มการเกษตร พร้อมรับมือ โควิด-19 พร้อมวางแผน
ช่วยเหลือเกษตรกรเต็มกําลัง
34 ราชการเตือนก่อนลงทุน

ช่ องทางการเผยแพร่
เกษตรสาระดีดอทคอม
สยามรัฐออนไลน์
เกษตรก้าวไกล
คมชัดลึกออนไลน์
คมชัดลึกออนไลน์
นสพ. คมชัดลึก
สยามรัฐออนไลน์
สยามรัฐออนไลน์
กิมหยงนิวส์
สยามรัฐ
คมชัดลึกออนไลน์
สยามรัฐออนไลน์
ข่าวตรังออนไลน์
เพจสมิหราไทมส์
สมิหราไทมส์ออนไลน์
กิมหยงนิวส์
สงขลาทูเดย์
ประชาชาติธุรกิจ

ส่ วนภูมิภาค
ประเด็น

ลําดับ
หัวข้ อข่ าว
35 ไร่ นาสวนผสมเบอร์ 1ของอีสานอยูน่ ี่สวนบุญล้วนๆวังหลวงเฝ้าไร่
หนองคายข่าวดี๊ดีกบั พี่คาํ รณ
36 นครพนม เกษตรกรสวนลิ้นจี่ เฮลัน่ !! ลิ้นจี่ นพ.1 เริ่ มให้ผลผลิตแล้ว
คาดปี นี้ยอดสั่งจอง….เพียบ

ช่ องทางการเผยแพร่
ยูทูบคํารณ หว่างหวังศรี
สํานักข่าวความมัน่ คง

ประเด็น

เกษตรแปลงใหญ่ ลุยตลาดนําการเกษตร

ช่องทาง

สํานักข่าวไทย

ตั้งวอร์ รูมเฉพาะกิจสู้ ภัยแล้ ง ขันนอตจนท.จับตาพืน้ ที่เสี่ ยง
กรมส่ งเสริมการเกษตรกําชั บเจ้ าหน้ าที่ทุกระดับเร่ งติดตามแก้ ปัญหาภัยแล้ งด้ านการเกษตรอย่างเร่ งด่ วน พร้ อมตั้งวอร์ รูม
เฉพาะกิจติดตามสถานการณ์ ใกล้ ชิด สร้ างการรับรู้ ในพืน้ ที่เสี่ ยงขาดแคลนนํา้ รวมทั้งการปฏิบัติดูแลรักษาพืช โดยเฉพาะช่ วง
เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2563 พืน้ ทีอ่ าจได้ รับผลกระทบทวีความรุนแรงขึน้
นายอาชว์ชยั ชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตรเปิ ดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายเข้มแข็ง ยุติธรรม
ดํารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตรให้เรี ยกประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัดผ่าน VDO Conference กําชับให้เร่ งติดตามสถานการณ์
ภัยแล้งอย่างเข้มข้นช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งคาดการณ์วา่ สถานการณ์อาจทวีความรุ นแรงขึ้น เนื่องจากฤดูฝนที่
ผ่านมามีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 12 ทําให้ปริ มาณนํ้าในแหล่งนํ้าธรรมชาติมีนอ้ ย ประกอบกับปั จจุบนั (ข้อมูล ณ วันที่ 4
มีนาคม 2563) ปริ มาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้ามีเพียงร้อยละ 55 ซึ่งเป็ นนํ้าใช้การได้เพียงร้อยละ 22 ทําให้พ้นื ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ
สําคัญ ได้แก่ พื้นที่ปลูกไม้ผลนอกเขตชลประทานมีพ้ืนที่เสี่ ยงขาดแคลนนํ้าใน 30 จังหวัด พื้นที่ประมาณ 3.7 แสนไร่ รวมถึง
พื้นที่การเกษตรอื่น อาจได้รับผลกระทบให้เกิดความเสี ยหายเช่นกัน นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์อาจเกิดฝนทิ้งช่วง
เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม จึงต้องติดตามเฝ้าระวังการใช้น้ าํ รวมทั้งป้ องกันแก้ปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากสถานการณ์ดงั กล่าว กรมส่ งเสริ มการเกษตรเห็นควรจัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563
กรมส่ งเสริ มการเกษตรขึ้น ทั้งระดับกรม เขต และจังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง การสร้างการรับรู ้ในพื้นที่เสี่ ยง
ขาดแคลนนํ้ารวมทั้งการปฏิบตั ิดูแลรักษาพืชอย่างถูกวิธี การเฝ้าระวังและรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและสรุ ปผล
การรายงาน เพื่อแก้ปัญหาและเตรี ยมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่ งด่วน โดยโครงสร้างของศูนย์ฯจะมีผบู ้ ริ หารกรม
ส่ งเสริ มการเกษตร ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านต่างๆเป็ นที่ปรึ กษา คณะทํางานศูนย์ฯ ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารแต่ละระดับ
เป็ นประธานคณะทํางาน และนักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรที่เกี่ยวข้องแต่ละด้าน เป็ นคณะทํางาน มีอาํ นาจหน้าที่คือ 1.
ติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ นํ้า ผลกระทบและความเสี ยหายด้านเกษตร) 2.รวบรวมวิเคราะห์ ประมวลผล และสรุ ปรายงาน
สถานการณ์การเพาะปลูก และรายงานกรมรับทราบ 3.รายงานข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชที่เสี่ ยงขาดแคลนนํ้า โดยเฉพาะการเฝ้าระวัง
พื้นที่ไม้ผล 4.จัดทําคําแนะนําและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู ้ให้กลุ่มเป้ าหมายทั้ง 3 ระดับได้แก่ เจ้าหน้าที่ เกษตรกรและ
ประชาชนทัว่ ไป และ5.ตั้งคณะอนุกรรมการหรื อคณะทํางานตามความเหมาะสม เพือ่ สนับสนุนการดําเนินงานให้สาํ เร็ จลุล่วง
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยกําชับให้ทุกจังหวัดรวบรวมและรายงานข้อมูล พร้อมแจ้งแผนปฏิบตั ิงานที่เกิดขึ้นให้กรมส่ งเสริ ม
การเกษตรทุกวันพฤหัสบดี ตามแบบฟอร์ มที่กาํ หนด เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์ในการแก้ไขปั ญหาต่อไป

กระทรวงเกษตรฯ เผยมาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่มี
ต่อผลไม้ไทยทําให้ไม่สามารถส่ งออกไปยังตลาดหลักอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีนได้โดยเฉพาะทุเรี ยน มังคุด และเงาะ รวม
84,275 ตัน พร้อมงัด2 มาตรการหลัก คือ ช่วยกระจายและควบคุมคุณภาพสิ นค้าเกษตรCOVID-19 และการช่วยเหลือทาง
การเงินแก่สถาบันเกษตรกรและผูป้ ระกอบการ
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยภายหลังร่ วมการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและบริ หารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 2/2563 ณ กรมส่ งเสริ มการเกษตรว่า คณะทํางานจัดทําข้อมูลไม้ผล
เศรษฐกิจภาคตะวันออกได้วเิ คราะห์สถานการณ์การผลิตไม้ผล เมื่อมีการระบาดของโรค COVID-19 โดยคาดการณ์วา่ จะมี
ปริ มาณผลผลิตในปี 2563 คือ ทุเรี ยน 584,712 ตัน โดยจะออกสู่ ตลาดมากในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 มังคุด
201,741 ตัน จะออกสู่ ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 และเงาะ 220,946 ตัน จะออกสู่ ตลาดมากในเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน 2563
ทั้งนี้ ในภาวะปกติหากไม่มีผลกระทบโรค COVID-19 คาดว่าจะส่ งออกทุเรี ยน มังคุด และเงาะ ได้ในปริ มาณรวม
545,809 ตัน แต่หากได้รับผลกระทบ COVID-19 มีการวิเคราะห์วา่ จะส่ งออกทุเรี ยน มังคุด และเงาะ ได้ในปริ มาณรวม
461,534 ตัน จึงมีส่วนต่างของผลผลิตที่ส่งออกไม่ได้ครบตามภาวะปกติ ดังนี้ ทุเรี ยน 58,471 ตัน มังคุด 12,105 ตัน และเงาะ

13,699 ตัน รวมทั้งสิ้ น 84,275 ตัน ซึ่ งเป็ นตัวเลขที่ตอ้ งบริ หารจัดการในกรณี ที่ได้รับผลกระทบCOVID-19 ทําให้ส่งออกตลาด
จีนไม่ได้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประชุมหารื อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนไทย อุป
นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนไทยภาคตะวันออก และนายกสมาคมผูส้ ่ งออกผักและผลไม้ กําหนดมาตรการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ได้ขอ้ สรุ ป2 มาตรการหลักในส่ วนของผลไม้ คือ 1)
มาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสิ นค้าเกษตร และ 2) มาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบัน
เกษตรกรและผูป้ ระกอบการ ซึ่งในแต่ละมาตรการจะมีโครงการย่อยและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วม
เป็ นเจ้าภาพรับผิดชอบ ในการร่ วมรณรงค์บริ โภคผลไม้และกระจายผลผลิตไปยังแหล่งต่างๆ จํานวน 84,275 ตัน
ด้านนายทวี มาสขาว รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร ในฐานะฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริ หารจัดการ
ผลไม้(Fruit Board) กล่าวว่า มาตรการที่ 1 การช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสิ นค้าเกษตร มี 4 โครงการย่อย
ประกอบด้วย(1) โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่ พนี่ อ้ งชาวจีนสู ้วกิ ฤติ COVID-19 ส่ งมอบผลไม้ไทยให้พี่นอ้ งชาวจีน
ช่วงวันที่ 25 เม.ย.-10 พ.ค. 2563ซึ่ งหากสถานการณ์แพร่ ระบาด COVID-19 สงบ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พร้อมเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุ งปั กกิ่ง อัครราชทูตที่ปรึ กษาด้านการเกษตร และทูตพาณิ ชย์ จะเดินทางไปจัด Road Show
และส่ งมอบผลไม้ดว้ ยตนเองเพื่อสร้างความมัน่ ใจแก่ผบู ้ ริ โภค เป้ าหมาย ทุเรี ยน 20 ตัน และมังคุด 20 ตันหน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก ได้แก่ กรมส่ งเสริ มการเกษตร, สมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนไทย, สํานักการเกษตร ต่างประเทศ, สํานักงานที่ปรึ กษา
การเกษตรต่างประเทศ, สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2) โครงการรณรงค์
ส่ งเสริ มการบริ โภคผลไม้ภายในประเทศ Eat Thai First (3) โครงการสิ นค้าเกษตรไทยปลอดภัยจาก COVID-19 ขอความ
ร่ วมมือหน่วยงานในพื้นที่ให้เข้มงวดเกี่ยวกับสุ ขอนามัยของแรงงาน เช่น การแต่งกายที่รัดกุม มีหน้ากากป้ องกันขณะ
ปฏิบตั ิงาน และขอความร่ วมมือกรมการค้าภายใน กระทรวงสาธารณสุ ขในการจัดสรรโควตาหน้ากากอนามัย และเจล
แอลกอฮอล์ลา้ งมือให้เพียงพอกับความต้องการของผูป้ ระกอบการ (4) โครงการหาตลาดใหม่สินค้าเกษตรเพิ่มเติม ได้แก่ การ
จัดแคมเปญ/นิทรรศการ/Road Show/Exhibition ในประเทศต่างๆ
“สําหรับมาตรการที่ 2 การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกรและผูป้ ระกอบการ ได้แก่ มาตรการช่วยลดภาระ
ทางการเงินทางสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ขอความร่ วมมือ ธ.ก.ส. ผ่อนปรนการชําระหนี้ให้กบั เกษตรกร โดยบอร์ด ธ.
ก.ส. ได้พิจารณาอนุมตั ิมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร คือ 1) ให้ปรับโครงสร้างหนี้กบั ลูกหนี้โดยปลอดการชําระหนี้เป็ นเวลา 3
ปี ระยะเวลาการดําเนินมาตรการ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563-31 ธันวาคม 2564 และ 2) สนับสนุนสิ นเชื่ อฟื้ นฟูเพื่อเสริ ม
สภาพคล่องให้เกษตรกร สถาบันเกษตร และผูป้ ระกอบการนําไปเสริ มสภาพคล่องดําเนิ นธุ รกิจ” รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ ม
การเกษตร กล่าว

เปิ ดมาตรการผลไม้ ไทยรุ กตลาดโลก ปรับกลยุทธ์ ฝ่าวิกฤติ"โควิท-19
เคราะห์ซ้ าํ กรรมซัดชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออกที่ผลผลิตกําลังออกสู่ ตลาดต้องมาเจอสถานการณ์ไวรัสโควิด-19
ระบาด ที่จะส่ งผลกระทบการส่ งออกไปยังตลาดหลักอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ โดยเฉพาะทุเรี ยน มังคุด และเงาะ ที่ปี
นี้(2563)คาดว่าจะมีปริ มาณรวมกว่า 84,275 ตัน โดยเฉพาะทุเรี ยนนั้นมีมากถึง 584,712 ตันที่จะออกสู่ ตลาดในเดือนเมษายนพฤษภาคมนี้
จากข้อมูลที่คณะกรรมการพัฒนาและบริ หารจัดการผลไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ระบุในภาวะปกติหากไม่มี
ผลกระทบไวรัสโควิด คาดว่าจะส่ งออกทุเรี ยน 409,298 ตัน แต่หากเจอภาวะเช่นนี้คาดว่าจะส่ งออกทุเรี ยนได้แค่ 350,827 ตัน
เท่านั้น ส่ วนที่เหลืออีก 2 แสนกว่าตันคงต้องกระจายสู่ ผบู ้ ริ โภคภายในประเทศแทน
สําหรับมาตรการช่วยเหลือในการกระจายผลผลิตผลไม้จากการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาและบริ หารจัดการ
ผลไม้หรื อฟรุ๊ ตบอร์ ด(Fruit Board) ครั้งที่ 2/2563 ณ กรมส่ งเสริ มการเกษตร ที่มี“อลงกรณ์ พลบุตร” ที่ปรึ กษารมว.เกษตรฯ
เป็ นประธานเมื่อปลายสัปดาหื ที่ผา่ นมา มีขอ้ สรุ ป 4 ประการ ประกอบด้วย 1.โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่ พนี่ อ้ งชาว
จีนสู ้ วิกฤติโควิด-19 โดยจะส่ งมอบผลไม้ไทยให้พี่นอ้ งชาวจีน ช่วงวันที่ 25 เม.ย. – 10 พ.ค. 2563 2.โครงการรณรงค์ส่งเสริ ม
การบริ โภคผลไม้ภายในประเทศ Eat Thai First เพื่อส่ งเสริ มให้คนไทยได้บริ โภคผลไม้ไทยเกรดพรี เมี่ยมในราคายุติธรรมตาม
ฤดูกาล
3.โครงการสิ นค้าเกษตรไทยปลอดภัยจากโควิด-19 เพื่อสร้างความมัน่ ใจในคุณภาพสิ นค้าเกษตรไทยและ 4.โครงการหา
ตลาดใหม่สินค้าเกษตรเพิม่ เติม ได้แก่ การจัดแคมเปญ/นิทรรศการ/Road Show/Exhibition ในประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ ได้
เร่ งศึกษากฎระเบียบการส่ งออกผลไม้ไปประเทศอื่น ๆ ที่มีศกั ยภาพ
ส่ วนการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกรและผูป้ ระกอบการ ทางสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ขอความ
ร่ วมมือ ธ.ก.ส. ผ่อนปรนการชําระหนี้ให้กบั เกษตรกร โดยบอร์ ด ธ.ก.ส. ได้พิจารณาอนุ มตั ิมาตรการ ช่วยเหลือเกษตรกรใน
การปรับโครงสร้างหนี้กบั ลูกหนี้โดยปลอดการชําระหนี้ เป็ นเวลา 3 ปี ระยะเวลาการดําเนินมาตรการ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2563 – 31 ธันวาคม 2564 และ สนับสนุนสิ นเชื่อฟื้ นฟูเพื่อเสริ มสภาพคล่องให้เกษตรกร สถาบันเกษตร และผูป้ ระกอบการ
เพื่อนําไปเสริ มสภาพคล่องดําเนินธุ รกิจ
ขณะที่กระทรวงพาณิ ชย์เอง โดยกรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ เมื่อเร็ ว ๆ นี้ ก็ได้นาํ ทีมผูป้ ระกอบการส่ งออก
ผลไม้ไทยกว่า 70 ราย ร่ วมเจรจาซื้อขายกับผูน้ าํ เข้า ผูซ้ ้ือ และตัวแทนจําหน่ายจากภูมิภาคต่าง ๆ 45 บริ ษทั จาก 13 ประเทศทัว่
โลก ขณะเดียวกันยังได้จดั พิธีลงนามความตกลงทางการค้า (MOU) สร้างความร่ วมมือระหว่างผูผ้ ลิตและผูส้ ่ งออกไทยกับคู่คา้
จากสิ งคโปร์ และฮ่องกง ในการซื้อขายสิ นค้าผลไม้สด ผักสด และผลไม้อบแห้งต่าง ๆ กว่า 10,000 ตัน รวมมูลค่าซื้อขายกว่า
1,095 ล้านบาทด้วย ทั้งนี้เพื่อรองรับผลผลิตที่จะออกมาจํานวนมากในช่วงฤดูกาลผลไม้ที่จะถึง
โดยหนึ่งในบริ ษทั คู่คา้ ที่ได้ร่วมลงนามข้อตกลงกันนั้น คือ บริ ษทั สวีต บี ฟาร์ ม จํากัด ร่ วมกับ บริ ษทั เลิฟ ฟาร์ ม กรุ๊ ป
จํากัด ลงนามความตกลงกับ บริ ษทั ยูนิฟายด์ อินเวสท์เมนต์ แอนด์ โฮลดิ้งส์ จํากัด เพื่อขยายตลาดผลิตภัณฑ์ผลไม้ไทยสู่
ประเทศสิ งคโปร์

มร.พี เอช โลว ผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ยูนิฟายด์ อินเวสท์เมนต์ แอนด์ โฮลดิ้งส์ จํากัด กล่าวว่า บริ ษทั เป็ นหนึ่งในบริ ษทั สัญชาติ
สิ งคโปร์ ท่ีเน้นการนําเข้าผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยโดยเฉพาะ ซึ่ งรวมถึงผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรู ปและของทานเล่นประเภท
ต่าง ๆ ก่อนหน้านี้ มีการนําเข้าผลิตภัณฑ์จากประเทศอื่น ๆ ด้วย แต่เมื่อได้ศึกษาด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Halal)
ตลอดจนถึงการผลิตและกระบวนการแปรรู ปผลไม้ของประเทศไทย ทําให้ทางบริ ษทั ตัดสิ นใจที่จะมุ่งเน้นเฉพาะการจัด
จําหน่ายผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยโดยเฉพาะ และมีการดําเนินงานอยูใ่ นธุ รกิจนี้มาประมาณ 6 ปี แล้ว นอกจากจะจัดจําหน่าย
ในสิ งคโปร์ แล้วยังมีการทําตลาดในฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซี ย และฟิ ลิปปิ นส์ดว้ ย
“แนวโน้มของตลาดผูบ้ ริ โภคชาวสิ งคโปร์ น้ นั ผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ถือเป็ นกลุ่มที่เน้นด้านสุ ขภาพมากขึ้น มีความรู ้และความ
ตื่นตัวในด้านสุ ขภาพ ค้นหาข้อมูลสุ ขด้านภาพ มีการบริ โภคนํ้าตาลและความหวานที่ลดลง สถานกาณ์การแพร่ ระบาดของ
ไวรัสโควิท-19 ขณะนี้ มองว่าแม้ผบู ้ ริ โภคบางส่ วนจะลดการออกมาจับจ่ายใช้สอย แต่ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรู ปยังมีลู่ทางที่
สามารถจัดจําหน่ายได้ทางแพลตฟอร์ มออนไลน์ บริ ษทั จึงเล็งเห็นโอกาสในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อ
สุ ขภาพ และมองเห็นถึงโอกาสในการนําเข้าผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงผลไม้สดจากประเทศไทยอีกด้วย อาทิ มะม่วง ลําไย
อบแห้ง หรื อสับปะรด”
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยูนิฟายด์ อินเวสท์เมนต์ แอนด์ โฮลดิ้งส์ จํากัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) นําเข้า
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปกับบริ ษทั สวีต บี ฟาร์ ม จํากัด เจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ “บ้านมะขาม” และบริ ษทั เลิฟ ฟาร์ ม กรุ๊ ป จํากัด
เจ้าของผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรู ป แบรนด์ ”เลิฟฟาร์ ม” ในการนําเข้าผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรู ปเป็ นมูลค่ารวม 500,000 เหรี ยญ
สหรัฐ (ประมาณ 15.8 ล้านบาท)
อุบลรัตน์ โฆวงศ์ ประเสริฐ รองประธานฝ่ ายขายและการตลาด บริ ษทั สวีต บี ฟาร์ ม จํากัด และผูก้ ่อตั้งบริ ษทั เลิฟ ฟาร์ม
กรุ๊ ป จํากัด กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบนั มีผลกระทบบ้างในส่ วนของตลาดส่ งออกไปยังประเทศจีน เนื่องจากเป็ นตลาด
หลัก แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีคาํ สั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และสิ งค์โปร์ อย่างต่อเนื่ อง แม้วา่ ประเทศเหล่านี้จะได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของเชื้อโควิท-19 เช่นกัน ส่ วนในยุโรปปั จจุบนั มีตวั แทนในประเทศอังกฤษ ซึ่ งจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของทั้งสองแบรนด์ โดยเน้นวางจําหน่ายในซู เปอร์ มาเก็ตในย่านชุมชนชาวเอเชียเป็ นหลัก และขณะนี้กาํ ลังวางแผน
ขยายตลาดไปยังแถบตะวันออกกลาง เนื่องจากเป็ นตลาดที่มีศกั ยภาพและมีกาํ ลังซื้อสู ง โดยได้มีการทดลองจําหน่ายสิ นค้าใน
บางประเทศไปบ้างแล้ว โดยเฉพาะบาห์เรนให้การตอบรับและมีการสัง่ ซื้อสิ นค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่ อง
นับเป็ นอีกก้าวของผลไม้ไทยในการปรับกลยุทธ์ส่งออกด้วยการแปรรู ปแทนผลไม้สดเพือ่ ฝ่ าสถานการณ์วกิ ฤติโควิด-19

กรมส่ งเสริ มการเกษตร เผยผลการส่ งเสริ มความรู ้แก่เกษตรกรผูไ้ ด้รับจัดสรรที่ดินทํากิน
นายอาชว์ ชัยชาญ เลีย้ งประยูร รองอธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการส่ งเสริมและพัฒนาอาชี พเพื่อ
แก้ ไขปั ญหาทีด่ ินทํากินของเกษตรกรปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็ นการดําเนินงานส่ งเสริมการเกษตรภายใต้ แผนงาน
ยุทธศาสตร์ สร้ างความมั่นคงและลดความเหลื่อมลํา้ ทางด้ านเศรษฐกิจและสั งคม เพื่อให้ การบริหารจัดการทีด่ ิน และ
ทรัพยากรดินของประเทศเป็ นไปอย่ างมีประสิ ทธิภาพ สามารถแก้ ไขปั ญหาความเดือดร้ อนของประชาชน เกิดประโยชน์
สู งสุ ด สมดุล เป็ นธรรม และยัง่ ยืน ทั้งในด้ านเศรษฐกิจ สั งคมสิ่ งแวดล้ อม และความมั่นคงของประเทศ ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สนับสนุนให้ มีการปลูกไม้ ยืนต้ น เพื่อไม่ ให้ เป็ นที่รกร้ างว่ างเปล่ าและมีการทําประโยชน์ ในทีด่ ิน ซึ่งกรมส่ งเสริม
การเกษตร ได้ ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้านการผลิตทางการเกษตรทีเ่ หมาะสมให้ แก่ เกษตรกรทีไ่ ด้ รับการจัดที่ดินทํากิน
ตามกรอบนโยบายการบริ หารจัดการทีด่ ินและทรัพยากรดินของประเทศ
รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า จากการที่กรมส่ งเสริ มการเกษตรโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดและ
สํานักงานเกษตรอําเภอทัว่ ประเทศ จัดการถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยีดา้ นการเกษตรแก่เกษตรกรที่ได้รับจัดสรรที่ดินทํา
กินตามความต้องการของเกษตรกรและความเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่
โดยยึดหลักการทําการเกษตรด้วยระบบเกษตรยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนจัดหาวัสดุ
การเกษตรที่จาํ เป็ นสอดคล้องกับลักษณะการจัดสรรพื้นที่ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งส่ งเสริ มให้เกษตรกรจดบันทึกรายรับรายจ่ายในสมุดบันทึกบัญชีครัวเรื อนนั้น ปั จจุบนั เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการสามารถ
ลดรายจ่ายจากการซื้อพืชผักสวนครัวและอาหารไว้บริ โภค เฉลี่ย 500 - 3,000 บาท/เดือน ประกอบกับมีรายได้จากการจําหน่าย
พืชผักสวนครัวที่เหลือจากการบริ โภค 500 - 1,500 บาท/เดือน นอกจากนี้ หากในระยะยาวไม้ยนื ต้นและไม้ผลให้ผลผลิต คาด
ว่าจะสามารถสร้างรายได้เพิม่ ขึ้นอีก 2,000 – 30,000 บาท/ปี ทั้งนี้ ปี 2563 กรมส่ งเสริ มการเกษตร สร้างเกษตรกรต้นแบบรวม
30 ราย โดยมีแปลงที่ดินทํากินต้นแบบแล้วใน 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน กาฬสิ นธุ์ อุบลราชธานี อุทยั ธานี
สระแก้ว ประจวบคีรีขนั ธ์ และพัทลุง
รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตร ยังพัฒนาให้เกษตรกรต้นแบบจาก
โครงการนี้ สามารถเป็ นวิทยากรถ่ายทอดความรู ้ให้แก่เกษตรกรรายอื่นและผูส้ นใจสามารถเข้าไปเยีย่ มเยียนเรี ยนรู ้ได้ เช่น
นายสุ่ ม คุณทวงศ์ ต.ระกํา อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี มีความรู ้ในการทําเกษตรผสมผสาน นางสาวลริ สราพร มังคละ ต.ชุ มตาล อ.
ท่าวังผา จ.น่าน มีความรู ้ในการปลูกข้าวอินทรี ย ์ ผลิตนํ้าส้มควันไม้ไผ่ และผลิตถ่านจากไม้ไผ่ และนางประภาภรณ์ พื้นผา ต.
นาจําปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสิ นธุ์ มีความรู ้ในการปลูกผักหวานป่ า และทําเกษตรผสมผสาน โดยเกษตรกรต้นแบบแต่ละคนมี
แนวคิดต่อยอด/ขยายผลการทําเกษตรของตนให้ดียง่ิ ขึ้น เรี ยนรู ้เทคโนโลยีเพิ่มเติม เช่น ระบบนํ้าหยด ตลอดจนพัฒนาสู่ การ
เป็ นวิทยากรเกษตรกรที่เชี่ยวชาญเพื่อช่วยถ่ายทอดความรู ้แก่เกษตรกรที่ได้รับจัดสรรที่ดินทํากินรุ่ นต่อไป

กรมส่ งเสริมการเกษตรห่ วงพืน้ ทีน่ าข้ าว-ไม้ ผลขาดแคลนนํา้ ช่ วงฤดูแล้ งหนักสุ ดรอบ 40 ปี
กรมส่ งเสริมการเกษตรห่ วงพืน้ ทีป่ ลูกข้ าวรอบ 2 และไม้ ผลเสี่ ยงขาดแคลนนํา้ ช่ วงฤดูแล้ งหนักในรอบ 40 ปี พร้ อมสร้ างการ
รับรู้ แนะเกษตรกรดูแลพืชผลอย่ างถูกวิธี
นายอาชว์ ชัยชาญ เลีย้ งประยูร รองอธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร เผยว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตรมีความห่วงใยพี่นอ้ ง
เกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์ภยั แล้งในปี นี้ โดยในรอบปี 2562 ที่ผา่ นมาประเทศไทยมีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่ งปี ที่แล้วมีฝน
ตกทั้งปี 1,342.6 มิลลิเมตร เมื่อเทียบกับปี ที่แล้งมากคือ ปี 2558 มีฝนตก 1,419.6 มิลลิเมตร จะเห็นได้วา่ ปี 2562 ฝนตกน้อยกว่า
ปี 2558 และจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยานับตั้งแต่ปี 2523 เป็ นต้นมา ยังพบว่า ปี 2562 มีฝนตกน้อยที่สุดในรอบ 40 ปี
โดยเฉพาะฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม ปี ที่ผา่ นมา มีฝนตกทั้งประเทศเพียง 1,114 มิลลิเมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 12 ทําให้อ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่หลายแห่งมีน้ าํ ใช้การเหลือน้อยไม่เกินร้อยละ 30 ของความจุอ่าง จํานวน 14 แห่ง เมื่อ
ฝนตกน้อยนํ้าตามแหล่งนํ้าธรรมชาติก็มีเหลืออยูน่ อ้ ยเช่นกัน จึงไม่สามารถส่ งนํ้าเพื่อการเพาะปลูกตามปกติได้ แม้ระยะนี้จะมี
ฝนตกลงมาบ้างก็ตามแต่ปริ มาณนํ้าในแหล่งนํ้าต่าง ๆ ยังคงอยูใ่ นเกณฑ์นอ้ ย
ทั้งนี้ กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้เตรี ยมการมาตั้งแต่ตน้ ฤดูแล้ง โดยสัง่ การให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกเยีย่ มเยียน แจ้งข่าวเพื่อสร้าง
การรับรู ้ให้เกษตรกรได้ปรับตัวในภาคการผลิตและใช้น้ าํ อย่างประหยัด ทําให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าวมาได้ แต่
อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาในบางพื้นที่ที่ตอ้ งเฝ้าระวัง ซึ่ งกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าปี นี้จะประกาศเข้าสู่ ฤดูฝนประมาณปลายเดือน
พฤษภาคม และอาจเกิดภาวะฝนทิง้ ช่วงได้
ดังนั้น กรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงเร่ งแจ้งเตือนเกษตรกรให้รับทราบสถานการณ์ต้งั แต่เนิ่ น ๆ โดยเฉพาะพืชที่ตอ้ งเฝ้า
ระวังอย่างใกล้ชิด 2 กลุ่ม คือ
1) การปลูกข้าวรอบที่ 2 เกรงว่าจะขาดแคลนนํ้าได้เนื่ องจากใช้น้ าํ มาก ซึ่งปี นี้คณะกรรมการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
ได้กาํ หนดพื้นที่การเพาะปลูกตามศักยภาพนํ้า มีแผนควบคุมพื้นที่การปลูกข้าวรอบที่ 2 ทั้งประเทศจํานวน 4.54 ล้านไร่ คิด
เป็ นร้อยละ 40 ของปี ที่ผา่ นมาที่ได้กาํ หนดพื้นที่แผนควบคุม 11.21 ล้านไร่ ปั จจุบนั ภาพรวมของประเทศมีการเพาะปลูกแล้ว
6.56 ล้านไร่ จึงเกินแผนควบคุมแล้ว ร้อยละ 44 ซึ่ งขณะนี้มีการเก็บเกี่ยวไปแล้ว ร้อยละ 37 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค. 2563)
สําหรับพื้นที่ปลูกเกินแผนควบคุมไปค่อนข้างมากอยูใ่ นเขตลุ่มเจ้าพระยา มีการเพาะปลูก 3.31 ล้านไร่ หรื อร้อยละ 21.5
โดยเฉพาะในเขตชลประทานไม่มีแผนส่ งนํ้าให้ปลูกข้าว แต่มีผลการเพาะปลูกถึง 2.01 ล้านไร่ ทําให้กรมส่ งเสริ มการเกษตร
และกรมชลประทานต้องทํางานหนักมากในปี นี้ เพื่อประคับประคองนํ้าในระบบชลประทานที่มีนอ้ ยอยูแ่ ล้วให้สามารถส่ งนํ้า
ไปรักษาระบบนิเวศน์ผลักดันนํ้าเค็มและป้ องกันนํ้าเค็มรุ กเข้าทําลายพืชสวน ซึ่งขณะนี้เกษตรกรในลุ่มเจ้าพระยาเก็บเกี่ยวข้าว
แล้ว ร้อยละ 55 จึงได้ขอความร่ วมมือไม่ให้ปลูกข้าวรอบที่ 3 ต่อเนื่องอีก
2) กล้วยไม้และไม้ผล ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่อาจเสี่ ยงนํ้าเค็มรุ กเข้าสวนสร้างความเสี ยหายใน 9 จังหวัด ได้แก่ กรุ งเทพฯ ฉะเชิงเทรา
นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีพ้นื ที่เฝ้าระวัง 57,106 ไร่ แบ่งเป็ น
กล้วยไม้ 10,784 ไร่ และไม้ผล 46,322 ไร่ ซึ่ งกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้สร้างการรับรู ้ให้เกษตรกรโดยให้คาํ แนะนําติดตาม

ข้อมูลข่าวสารนํ้าเค็ม ระมัดระวังเรื่ องการปิ ดเปิ ดประตูน้ าํ เข้าพื้นที่สวน การดูแลรักษาความชื้นในสวน ลดการคายนํ้าของพืช
การปรับลดการใช้ปุ๋ยเพื่อลดความเค็มที่เข้าสู่ ตน้ พืช การสํารองแหล่งนํ้าในสวนของตนเอง รวมทั้งให้ความร่ วมมือกับระบบ
การผลักดันนํ้าเค็มของระบบชลประทาน
นอกจากนี้ ยังมีการเฝ้าระวังป้ องกันเชิงรุ กในพื้นที่ไม้ผลที่มีฝนตกน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร ซึ่งได้วเิ คราะห์แล้วเห็นว่า
ไม้ผลเป็ นพืชเศรษฐกิจที่ใช้เวลาปลูกนานกว่าจะให้ผลผลิต หากมีความเสี่ ยงและตายจะทําให้เกษตรกรได้รับผลกระทบเสี ย
โอกาสเรื่ องรายได้ จึงได้สาํ รวจในพื้นที่จริ งและประเมินพื้นที่ปลูกไม้ผลพื้นที่นอกเขตชลประทานใน 30 จังหวัด
พบว่า จากพื้นที่ปลูก 2.66 ล้านไร่ มีความเสี่ ยงที่จะขาดแคลนนํ้าและอาจตายได้รวม 375,000 ไร่ โดยเฉพาะไม้ผลที่มีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสู ง จํานวน 9 ชนิด ได้แก่ ทุเรี ยน มะม่วง ลําไย ส้มโอ กล้วยหอม เงาะ ส้มเขียวหวาน มังคุด และลิ้นจี่ จึงได้
ดําเนินการนําข้อมูลส่ งให้สาํ นักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนจัดหา
แหล่งนํ้าช่วยเหลือเกษตรกรและให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรเข้าไปสร้างการรับรู ้แก่เกษตรกรในการดูแลรักษาสวนไม้ผล
ดังกล่าว
ซึ่ งผลการดําเนินงานได้มีการจัดหานํ้าเข้าไปเติมแหล่งนํ้าในพื้นที่เสี่ ยงขาดแคลนนํ้ารวม 124,294 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ
33 โดยกรมทรัพยากรนํ้า ส่ วนการสร้างการรับรู ้เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรในพื้นที่ได้ให้คาํ แนะนําการดูแลรักษาสวนไม้ผล
แก่เกษตรกร ดังนี้
การรักษาความชื้น ให้ใช้วสั ดุคลุมโคนต้น คลุมแปลง และการปลูกพืชคลุมดิน ลดการคายนํ้าของพืช เช่น การตัดแต่งกิ่ง การ
บังลม พรางแสง เป็ นต้น ปรับปรุ งวิธีการให้น้ าํ แก่พืช โดยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและการประหยัดนํ้า ใช้น้ าํ อย่างรู ้คุณค่า เช่น การ
ปรับเปลี่ยนหัวจ่ายนํ้าที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น รวมทั้งการปรับเปลี่ยนเวลาหลีกเลี่ยงช่วงแสงแดดจัด เพื่อลดการระเหยของนํ้า
การสร้างแหล่งนํ้าในพื้นที่สวน เพื่อให้เกษตรกรเตรี ยมการแก้ไขปั ญหาระยะยาวอย่างยัง่ ยืน โดยในส่ วนของกรมฯ ได้มีการ
จัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปั ญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับกรม เขต และจังหวัด เพื่อรวบรวม
และติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ นํ้า ผลกระทบและความเสี ยหายด้านการเกษตร รวมถึงจัดทํารายงานข้อมูลพื้นที่เสี่ ยงขาด
แคลนนํ้า การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้เชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในการประเมินสถานการณ์และการจัดการความเสี่ ยงภัยแล้งในปี นี้
“อยากฝากถึงพีน่ อ้ งเกษตรกรโดยขอความร่ วมมือที่จะไม่ปลูกข้าวรอบที่ 3 ต่อเนื่อง เพราะอาจขาดแคลนนํ้าทําให้เกิด
ความเสี ยหายได้ ในส่ วนของพื้นที่สวนใกล้แหล่งนํ้าเค็มขอให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด แม้วา่ ปั จจุบนั ระบบการผลักดันนํ้าเค็มยัง
ควบคุมได้ แต่เนื่ องจากนํ้ามีนอ้ ยมาก ภาครัฐต้องใช้หลายมาตรการทั้งการนํานํ้าจากลุ่มนํ้าแม่กลองมาช่วย การระวังไม่ให้มี
การสู ญเสี ยนํ้าระหว่างทาง ดังนั้น เกษตรกรควรต้องเพิ่มการแก้ไขปั ญหาระยะยาวด้วยการสร้างแหล่งนํ้าในพื้นที่ของตนเอง
ให้ได้ รวมทั้งพื้นที่เสี่ ยงขาดแคลนนํ้าในพื้นที่ไม้ผลควรมีแหล่งนํ้าสํารองเช่นกัน หรื ออาจจะปรับรู ปแบบกิจกรรมการเกษตร
ให้เหมาะสมกับช่วงฤดูแล้ง เช่น การทําเกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฏีใหม่ ที่จดั การพื้นที่ให้มีแหล่งนํ้าในไร่ นา เป็ นต้น
หากมีฝนตกลงมาให้หาทางเก็บกักนํ้า รักษาความชื้นให้ได้ ส่ วนพื้นที่นอกเขตชลประทานอย่าเพิ่งเร่ งทําการเพาะปลูก ขอให้
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เมื่อมัน่ ใจแล้วจึงดําเนินการในฤดูกาลผลิตใหม่ต่อไป” รองอธิ บดีกล่าว

กรมส่ งเสริมการเกษตรห่ วงพืน้ ทีป่ ลูกข้ าวรอบ 2 และไม้ ผลเสี่ ยงขาดแคลนนํา้ ช่ วงฤดูแล้ง เผยแล้ งหนักในรอบ 40 ปี พร้ อม
สร้ างการรับรู้ แนะเกษตรกรดูแลพืชผลอย่ างถูกวิธี

นายอาชว์ชยั ชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เผยว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตรมีความห่วงใยพี่นอ้ ง
เกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์ภยั แล้งในปี นี้ โดยในรอบปี 2562 ที่ผา่ นมาประเทศไทยมีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งปี ที่แล้วมีฝน
ตกทั้งปี 1,342.6 มิลลิเมตร เมื่อเทียบกับปี ที่แล้งมากคือ ปี 2558 มีฝนตก 1,419.6 มิลลิเมตร จะเห็นได้วา่ ปี 2562 ฝนตกน้อยกว่า
ปี 2558 และจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยานับตั้งแต่ปี 2523 เป็ นต้นมา ยังพบว่า ปี 2562 มีฝนตกน้อยที่สุดในรอบ 40 ปี
โดยเฉพาะฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม ปี ที่ผา่ นมา มีฝนตกทั้งประเทศเพียง 1,114 มิลลิเมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 12 ทําให้อ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่หลายแห่งมีน้ าํ ใช้การเหลือน้อยไม่เกินร้อยละ 30 ของความจุอ่าง จํานวน 14 แห่ง เมื่อ
ฝนตกน้อยนํ้าตามแหล่งนํ้าธรรมชาติก็มีเหลืออยูน่ อ้ ยเช่นกัน จึงไม่สามารถส่ งนํ้าเพื่อการเพาะปลูกตามปกติได้ แม้ระยะนี้จะมี
ฝนตกลงมาบ้างก็ตามแต่ปริ มาณนํ้าในแหล่งนํ้าต่าง ๆ ยังคงอยูใ่ นเกณฑ์นอ้ ย
ทั้งนี้ กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้เตรี ยมการมาตั้งแต่ตน้ ฤดูแล้ง โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกเยีย่ มเยียน แจ้งข่าว
เพือ่ สร้างการรับรู ้ให้เกษตรกรได้ปรับตัวในภาคการผลิตและใช้น้ าํ อย่างประหยัด ทําให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าว
มาได้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาในบางพื้นที่ที่ตอ้ งเฝ้าระวัง ซึ่ งกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าปี นี้จะประกาศเข้าสู่ ฤดูฝนประมาณ
ปลายเดือนพฤษภาคม และอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได้ ดังนั้น กรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงเร่ งแจ้งเตือนเกษตรกรให้รับทราบ
สถานการณ์ต้ งั แต่เนิ่น ๆ โดยเฉพาะพืชที่ตอ้ งเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 2 กลุ่ม คือ 1) การปลูกข้าวรอบที่ 2 เกรงว่าจะขาดแคลนนํ้า
ได้เนื่องจากใช้น้ าํ มาก ซึ่ งปี นี้คณะกรรมการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้กาํ หนดพื้นที่การเพาะปลูกตามศักยภาพนํ้า มี
แผนควบคุมพื้นที่การปลูกข้าวรอบที่ 2 ทั้งประเทศจํานวน 4.54 ล้านไร่ คิดเป็ นร้อยละ 40 ของปี ที่ผา่ นมาที่ได้กาํ หนดพื้นที่
แผนควบคุม 11.21 ล้านไร่ ปั จจุบนั ภาพรวมของประเทศมีการเพาะปลูกแล้ว 6.56 ล้านไร่ จึงเกินแผนควบคุมแล้ว ร้อยละ 44
ซึ่ งขณะนี้มีการเก็บเกี่ยวไปแล้ว ร้อยละ 37 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค. 2563) สําหรับพื้นที่ปลูกเกินแผนควบคุมไปค่อนข้างมาก
อยูใ่ นเขตลุ่มเจ้าพระยา มีการเพาะปลูก 3.31 ล้านไร่ หรื อร้อยละ 21.5 โดยเฉพาะในเขตชลประทานไม่มีแผนส่ งนํ้าให้ปลูกข้าว
แต่มีผลการเพาะปลูกถึง 2.01 ล้านไร่ ทําให้กรมส่ งเสริ มการเกษตรและกรมชลประทานต้องทํางานหนักมากในปี นี้ เพื่อ

ประคับประคองนํ้าในระบบชลประทานที่มีนอ้ ยอยูแ่ ล้วให้สามารถส่ งนํ้าไปรักษาระบบนิเวศน์ผลักดันนํ้าเค็มและป้ องกัน
นํ้าเค็มรุ กเข้าทําลายพืชสวน ซึ่ งขณะนี้เกษตรกรในลุ่มเจ้าพระยาเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ร้อยละ 55 จึงได้ขอความร่ วมมือไม่ให้ปลูก
ข้าวรอบที่ 3 ต่อเนื่ องอีก 2) กล้วยไม้และไม้ผล ซึ่งเป็ นพื้นที่ที่อาจเสี่ ยงนํ้าเค็มรุ กเข้าสวนสร้างความเสี ยหายใน 9 จังหวัด ได้แก่
กรุ งเทพฯ ฉะเชิงเทรา นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีพ้นื ที่เฝ้าระวัง
57,106 ไร่ แบ่งเป็ น กล้วยไม้ 10,784 ไร่ และไม้ผล 46,322 ไร่ ซึ่งกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้สร้างการรับรู ้ให้เกษตรกรโดยให้
คําแนะนําติดตามข้อมูลข่าวสารนํ้าเค็ม ระมัดระวังเรื่ องการปิ ดเปิ ดประตูน้ าํ เข้าพื้นที่สวน การดูแลรักษาความชื้นในสวน ลด
การคายนํ้าของพืช การปรับลดการใช้ปุ๋ยเพือ่ ลดความเค็มที่เข้าสู่ ตน้ พืช การสํารองแหล่งนํ้าในสวนของตนเอง รวมทั้งให้ความ
ร่ วมมือกับระบบการผลักดันนํ้าเค็มของระบบชลประทาน
นอกจากนี้ ยังมีการเฝ้าระวังป้ องกันเชิงรุ กในพื้นที่ไม้ผลที่มีฝนตกน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร ซึ่ งได้วิเคราะห์แล้วเห็นว่า
ไม้ผลเป็ นพืชเศรษฐกิจที่ใช้เวลาปลูกนานกว่าจะให้ผลผลิต หากมีความเสี่ ยงและตายจะทําให้เกษตรกรได้รับผลกระทบเสี ย
โอกาสเรื่ องรายได้ จึงได้สาํ รวจในพื้นที่จริ งและประเมินพื้นที่ปลูกไม้ผลพื้นที่นอกเขตชลประทานใน 30 จังหวัด พบว่า จาก
พื้นที่ปลูก 2.66 ล้านไร่ มีความเสี่ ยงที่จะขาดแคลนนํ้าและอาจตายได้รวม 375,000 ไร่ โดยเฉพาะไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สู ง จํานวน 9 ชนิด ได้แก่ ทุเรี ยน มะม่วง ลําไย ส้มโอ กล้วยหอม เงาะ ส้มเขียวหวาน มังคุด และลิ้นจี่ จึงได้ดาํ เนินการนําข้อมูล
ส่ งให้สาํ นักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนจัดหาแหล่งนํ้าช่วยเหลือ
เกษตรกร และให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรเข้าไปสร้างการรับรู ้แก่เกษตรกรในการดูแลรักษาสวนไม้ผลดังกล่าว ซึ่ งผลการ
ดําเนินงานได้มีการจัดหานํ้าเข้าไปเติมแหล่งนํ้าในพื้นที่เสี่ ยงขาดแคลนนํ้ารวม 124,294 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 33 โดยกรม
ทรัพยากรนํ้า ส่ วนการสร้างการรับรู ้เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรในพื้นที่ได้ให้คาํ แนะนําการดูแลรักษาสวนไม้ผลแก่
เกษตรกร ดังนี้ การรักษาความชื้น ให้ใช้วสั ดุคลุมโคนต้น คลุมแปลง และการปลูกพืชคลุมดิน ลดการคายนํ้าของพืช เช่น การ
ตัดแต่งกิ่ง การบังลม พรางแสง เป็ นต้น ปรับปรุ งวิธีการให้น้ าํ แก่พืช โดยเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพและการประหยัดนํ้า ใช้น้ าํ อย่างรู ้
คุณค่า เช่น การปรับเปลี่ยนหัวจ่ายนํ้าที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น รวมทั้งการปรับเปลี่ยนเวลาหลีกเลี่ยงช่วงแสงแดดจัด เพื่อลด
การระเหยของนํ้า การสร้างแหล่งนํ้าในพื้นที่สวน เพื่อให้เกษตรกรเตรี ยมการแก้ไขปั ญหาระยะยาวอย่างยัง่ ยืน โดยในส่ วน
ของกรมฯ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปั ญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับกรม เขต และ
จังหวัด เพื่อรวบรวมและติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ นํ้า ผลกระทบและความเสี ยหายด้านการเกษตร รวมถึงจัดทํารายงาน
ข้อมูลพื้นที่เสี่ ยงขาดแคลนนํ้า การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้เชื่ อมโยงข้อมูล
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประเมินสถานการณ์และการจัดการความเสี่ ยงภัยแล้งในปี นี้
“อยากฝากถึงพี่นอ้ งเกษตรกรโดยขอความร่ วมมือที่จะไม่ปลูกข้าวรอบที่ 3 ต่อเนื่อง เพราะอาจขาดแคลนนํ้าทําให้เกิด
ความเสี ยหายได้ ในส่ วนของพื้นที่สวนใกล้แหล่งนํ้าเค็มขอให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด แม้วา่ ปั จจุบนั ระบบการผลักดันนํ้าเค็มยัง
ควบคุมได้ แต่เนื่ องจากนํ้ามีนอ้ ยมาก ภาครัฐต้องใช้หลายมาตรการทั้งการนํานํ้าจากลุ่มนํ้าแม่กลองมาช่วย การระวังไม่ให้มี
การสู ญเสี ยนํ้าระหว่างทาง ดังนั้น เกษตรกรควรต้องเพิ่มการแก้ไขปั ญหาระยะยาวด้วยการสร้างแหล่งนํ้าในพื้นที่ของตนเอง
ให้ได้ รวมทั้งพื้นที่เสี่ ยงขาดแคลนนํ้าในพื้นที่ไม้ผลควรมีแหล่งนํ้าสํารองเช่นกัน หรื ออาจจะปรับรู ปแบบกิจกรรมการเกษตร
ให้เหมาะสมกับช่วงฤดูแล้ง เช่น การทําเกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฏีใหม่ ที่จดั การพื้นที่ให้มีแหล่งนํ้าในไร่ นา เป็ นต้น
หากมีฝนตกลงมาให้หาทางเก็บกักนํ้า รักษาความชื้นให้ได้ ส่ วนพื้นที่นอกเขตชลประทานอย่าเพิ่งเร่ งทําการเพาะปลูก ขอให้
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เมื่อมัน่ ใจแล้วจึงดําเนินการในฤดูกาลผลิตใหม่ต่อไป” รองอธิ บดีกล่าว

กรมส่ งเสริมการเกษตรห่ วงพืน้ ทีป่ ลูกข้ าวรอบ 2 และไม้ ผลเสี่ ยงขาดแคลนนํา้ ช่ วงฤดูแล้ง
กรมส่ งเสริ มการเกษตรห่วงพื้นที่ปลูกข้าวรอบ 2 และไม้ผลเสี่ ยงขาดแคลนนํ้าช่วงฤดูแล้งเผยแล้งหนัก
ในรอบ 40 ปี พร้อมสร้างการรับรู ้แนะเกษตรกรดูแลพืชผลอย่างถูกวิธี
นายอาชว์ชยั ชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เผยว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตรมีความห่วงใยพี่นอ้ ง
เกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์ภยั แล้งในปี นี้ โดยในรอบปี 2562 ที่ผา่ นมาประเทศไทยมีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งปี ที่แล้วมีฝน
ตกทั้งปี 1,342.6 มิลลิเมตร เมื่อเทียบกับปี ที่แล้งมากคือ ปี 2558 มีฝนตก 1,419.6 มิลลิเมตร จะเห็นได้วา่ ปี 2562 ฝนตกน้อยกว่า
ปี 2558 และจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยานับตั้งแต่ปี 2523 เป็ นต้นมา ยังพบว่า ปี 2562 มีฝนตกน้อยที่สุดในรอบ 40 ปี
โดยเฉพาะฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม ปี ที่ผา่ นมา มีฝนตกทั้งประเทศเพียง 1,114 มิลลิเมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 12 ทําให้อ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่หลายแห่งมีน้ าํ ใช้การเหลือน้อยไม่เกินร้อยละ 30 ของความจุอ่าง จํานวน 14 แห่ง เมื่อ
ฝนตกน้อยนํ้าตามแหล่งนํ้าธรรมชาติก็มีเหลืออยูน่ อ้ ยเช่นกัน จึงไม่สามารถส่ งนํ้าเพื่อการเพาะปลูกตามปกติได้ แม้ระยะนี้จะมี
ฝนตกลงมาบ้างก็ตามแต่ปริ มาณนํ้าในแหล่งนํ้าต่าง ๆ ยังคงอยูใ่ นเกณฑ์นอ้ ย

ทั้งนี้ กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้เตรี ยมการมาตั้งแต่ตน้ ฤดูแล้ง โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกเยีย่ มเยียน
แจ้งข่าวเพื่อสร้างการรับรู ้ให้เกษตรกรได้ปรับตัวในภาคการผลิตและใช้น้ าํ อย่างประหยัด ทําให้สามารถรับมือกับสถานการณ์
ดังกล่าวมาได้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาในบางพื้นที่ที่ตอ้ งเฝ้าระวัง ซึ่ งกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าปี นี้จะประกาศเข้าสู่ ฤดูฝน
ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม และอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได้ ดังนั้นกรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงเร่ งแจ้งเตือนเกษตรกรให้
รับทราบสถานการณ์ต้งั แต่เนิ่น ๆ โดยเฉพาะพืชที่ตอ้ งเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 2 กลุ่ม คือ
1) การปลูกข้าวรอบที่ 2 เกรงว่าจะขาดแคลนนํ้าได้เนื่ องจากใช้น้ าํ มาก ซึ่งปี นี้คณะกรรมการวางแผนการเพาะ
ปลูกพืชฤดูแล้งได้กาํ หนดพื้นที่การเพาะปลูกตามศักยภาพนํ้า มีแผนควบคุมพื้นที่การปลูกข้าว รอบที่ 2 ทั้งประเทศจํานวน

4.54 ล้านไร่ คิดเป็ นร้อยละ 40 ของปี ที่ผา่ นมาที่ได้กาํ หนดพื้นที่แผนควบคุม 11.21 ล้านไร่ ปัจจุบนั ภาพรวมของประเทศมีการ
เพาะปลูกแล้ว 6.56 ล้านไร่ จึงเกินแผนควบคุมแล้ว ร้อยละ 44 ซึ่งขณะนี้มีการเก็บเกี่ยวไปแล้ว ร้อยละ 37 (ข้อมูล ณ วันที่ 18
มี.ค. 2563) สําหรับพื้นที่ปลูกเกินแผนควบคุมไปค่อนข้างมากอยูใ่ นเขตลุ่มเจ้าพระยา มีการเพาะปลูก 3.31 ล้านไร่ หรื อร้อยละ
21.5 โดยเฉพาะในเขตชลประทานไม่มีแผนส่ งนํ้าให้ปลูกข้าวแต่มีผลการเพาะปลูกถึง 2.01 ล้านไร่ ทําให้กรมส่ งเสริ ม
การเกษตรและกรมชลประทานต้องทํางานหนักมากในปี นี้ เพื่อประคับประคองนํ้าในระบบชลประทานที่มีนอ้ ยอยูแ่ ล้วให้
สามารถส่ งนํ้าไปรักษาระบบนิเวศน์ผลักดันนํ้าเค็มและป้ องกันนํ้าเค็มรุ กเข้าทําลายพืชสวน ซึ่งขณะนี้เกษตรกรในลุ่ม
เจ้าพระยาเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ร้อยละ 55 จึงได้ขอความร่ วมมือไม่ให้ปลูกข้าวรอบที่ 3 ต่อเนื่ องอีก
2) กล้วยไม้และไม้ผลซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่อาจเสี่ ยงนํ้าเค็มรุ กเข้าสวนสร้างความเสี ยหายใน 9 จังหวัดได้แก่ กรุ งเทพฯ
ฉะเชิงเทรา นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีพ้นื ที่เฝ้าระวัง 57,106 ไร่
แบ่งเป็ น กล้วยไม้ 10,784 ไร่ และไม้ผล 46,322 ไร่ ซึ่ งกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้สร้างการรับรู ้ให้เกษตรกรโดยให้คาํ แนะนํา
ติดตามข้อมูลข่าวสารนํ้าเค็ม ระมัดระวังเรื่ องการปิ ดเปิ ดประตูน้ าํ เข้าพื้นที่สวน การดูแลรักษาความชื้นในสวน ลดการคายนํ้า
ของพืช การปรับลดการใช้ปุ๋ยเพื่อลดความเค็มที่เข้าสู่ ตน้ พืช การสํารองแหล่งนํ้าในสวนของตนเอง รวมทั้งให้ความร่ วมมือกับ
ระบบการผลักดันนํ้าเค็มของระบบชลประทาน
นอกจากนี้ ยังมีการเฝ้าระวังป้ องกันเชิงรุ กในพื้นที่ไม้ผลที่มีฝนตกน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร ซึ่ งได้วิเคราะห์แล้ว
เห็นว่าไม้ผลเป็ นพืชเศรษฐกิจที่ใช้เวลาปลูกนานกว่าจะให้ผลผลิต หากมีความเสี่ ยงและตายจะทําให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ
เสี ยโอกาสเรื่ องรายได้ จึงได้สาํ รวจในพื้นที่จริ งและประเมินพื้นที่ปลูกไม้ผลพื้นที่นอกเขตชลประทานใน 30 จังหวัด พบว่า
จากพื้นที่ปลูก 2.66 ล้านไร่ มีความเสี่ ยงที่จะขาดแคลนนํ้าและอาจตายได้รวม 375,000 ไร่ โดยเฉพาะไม้ผลที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสู ง จํานวน 9 ชนิด ได้แก่ ทุเรี ยน มะม่วง ลําไย ส้มโอ กล้วยหอม เงาะ ส้มเขียวหวาน มังคุด และลิ้นจี่ จึงได้
ดําเนินการนําข้อมูลส่ งให้สาํ นักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนจัดหา
แหล่งนํ้าช่วยเหลือเกษตรกร และให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรเข้าไปสร้างการรับรู ้แก่เกษตรกรในการดูแลรักษาสวนไม้ผล
ดังกล่าว
ซึ่ งผลการดําเนินงานได้มีการจัดหานํ้าเข้าไปเติมแหล่งนํ้าในพื้นที่เสี่ ยงขาดแคลนนํ้ารวม 124,294 ไร่ คิดเป็ น
ร้อยละ 33 โดยกรมทรัพยากรนํ้า ส่ วนการสร้างการรับรู ้เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรในพื้นที่ได้ให้คาํ แนะนําการดูแลรักษา
สวนไม้ผลแก่เกษตรกร ดังนี้ การรักษาความชื้น ให้ใช้วสั ดุคลุมโคนต้น คลุมแปลง และการปลูกพืชคลุมดิน ลดการคายนํ้า
ของพืช เช่น การตัดแต่งกิ่ง การบังลม พรางแสง เป็ นต้น ปรับปรุ งวิธีการให้น้ าํ แก่พืช โดยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและการประหยัด
นํ้า ใช้น้ าํ อย่างรู ้คุณค่า เช่น การปรับเปลี่ยนหัวจ่ายนํ้าที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น รวมทั้งการปรับเปลี่ยนเวลาหลีกเลี่ยงช่วง
แสงแดดจัด เพื่อลดการระเหยของนํ้า การสร้างแหล่งนํ้าในพื้นที่สวน เพื่อให้เกษตรกรเตรี ยมการแก้ไขปั ญหาระยะยาวอย่าง
ยัง่ ยืน โดยในส่ วนของกรมฯ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปั ญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่
ระดับกรม เขต และจังหวัด เพื่อรวบรวมและติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ นํ้า ผลกระทบและความเสี ยหายด้านการเกษตร
รวมถึงจัดทํารายงานข้อมูลพื้นที่เสี่ ยงขาดแคลนนํ้า การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยได้เชื่ อมโยงข้อมูลกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประเมินสถานการณ์และการจัดการความเสี่ ยงภัยแล้งในปี นี้

“อยากฝากถึงพีน่ อ้ งเกษตรกรโดยขอความร่ วมมือที่จะไม่ปลูกข้าวรอบที่ 3 ต่อเนื่อง เพราะอาจขาดแคลนนํ้าทําให้เกิดความ
เสี ยหายได้ ในส่ วนของพื้นที่สวนใกล้แหล่งนํ้าเค็มขอให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด แม้วา่ ปั จจุบนั ระบบการผลักดันนํ้าเค็มยัง

ควบคุมได้ แต่เนื่ องจากนํ้ามีนอ้ ยมาก ภาครัฐต้องใช้หลายมาตรการทั้งการนํานํ้าจากลุ่มนํ้าแม่กลองมาช่วย การระวังไม่ให้มี
การสู ญเสี ยนํ้าระหว่างทาง ดังนั้นเกษตรกรควรต้องเพิ่มการแก้ไขปั ญหาระยะยาวด้วยการสร้างแหล่งนํ้าในพื้นที่ของตนเองให้
ได้ รวมทั้งพื้นที่เสี่ ยงขาดแคลนนํ้าในพื้นที่ไม้ผลควรมีแหล่งนํ้าสํารองเช่นกัน หรื ออาจจะปรับรู ปแบบกิจกรรมการเกษตรให้
เหมาะสมกับช่วงฤดูแล้ง เช่น การทําเกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฏีใหม่ ที่จดั การพื้นที่ให้มีแหล่งนํ้าในไร่ นา เป็ นต้น
หากมีฝนตกลงมาให้หาทางเก็บกักนํ้า รักษาความชื้นให้ได้ ส่ วนพื้นที่นอกเขตชลประทานอย่าเพิ่งเร่ งทําการเพาะปลูก ขอให้
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เมื่อมัน่ ใจแล้วจึงดําเนินการในฤดูกาลผลิตใหม่ต่อไป” รองอธิ บดีกล่าว

กรมส่ งเสริมการเกษตรห่ วงพืน้ ทีป่ ลูกข้ าวรอบ 2 และไม้ ผลเสี่ ยงขาดแคลนนํา้ ช่ วงฤดูแล้ง เผยแล้ งหนักในรอบ 40 ปี พร้ อม
สร้ างการรับรู้ แนะเกษตรกรดูแลพืชผลอย่ างถูกวิธี

นายอาชว์ชยั ชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เผยว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตรมีความห่วงใยพี่นอ้ ง
เกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์ภยั แล้งในปี นี้ โดยในรอบปี 2562 ที่ผา่ นมาประเทศไทยมีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งปี ที่แล้วมีฝน
ตกทั้งปี 1,342.6 มิลลิเมตร เมื่อเทียบกับปี ที่แล้งมากคือ ปี 2558 มีฝนตก 1,419.6 มิลลิเมตร จะเห็นได้วา่ ปี 2562 ฝนตกน้อยกว่า
ปี 2558 และจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยานับตั้งแต่ปี 2523 เป็ นต้นมา ยังพบว่า ปี 2562 มีฝนตกน้อยที่สุดในรอบ 40 ปี
โดยเฉพาะฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม ปี ที่ผา่ นมา มีฝนตกทั้งประเทศเพียง 1,114 มิลลิเมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 12 ทําให้อ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่หลายแห่งมีน้ าํ ใช้การเหลือน้อยไม่เกินร้อยละ 30 ของความจุอ่าง จํานวน 14 แห่ง เมื่อ
ฝนตกน้อยนํ้าตามแหล่งนํ้าธรรมชาติก็มีเหลืออยูน่ อ้ ยเช่นกัน จึงไม่สามารถส่ งนํ้าเพื่อการเพาะปลูกตามปกติได้ แม้ระยะนี้จะมี
ฝนตกลงมาบ้างก็ตามแต่ปริ มาณนํ้าในแหล่งนํ้าต่าง ๆ ยังคงอยูใ่ นเกณฑ์นอ้ ย
ทั้งนี้ กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้เตรี ยมการมาตั้งแต่ตน้ ฤดูแล้ง โดยสัง่ การให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกเยีย่ มเยียน แจ้งข่าว
เพื่อสร้างการรับรู ้ให้เกษตรกรได้ปรับตัวในภาคการผลิตและใช้น้ าํ อย่างประหยัด ทําให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าว
มาได้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาในบางพื้นที่ที่ตอ้ งเฝ้าระวัง ซึ่ งกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าปี นี้จะประกาศเข้าสู่ ฤดูฝนประมาณ
ปลายเดือนพฤษภาคม และอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได้ ดังนั้น กรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงเร่ งแจ้งเตือนเกษตรกรให้รับทราบ
สถานการณ์ต้งั แต่เนิ่น ๆ โดยเฉพาะพืชที่ตอ้ งเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 2 กลุ่ม คือ 1) การปลูกข้าวรอบที่ 2 เกรงว่าจะขาดแคลนนํ้า
ได้เนื่องจากใช้น้ าํ มาก ซึ่ งปี นี้คณะกรรมการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้กาํ หนดพื้นที่การเพาะปลูกตามศักยภาพนํ้า มี
แผนควบคุมพื้นที่การปลูกข้าวรอบที่ 2 ทั้งประเทศจํานวน 4.54 ล้านไร่ คิดเป็ นร้อยละ 40 ของปี ที่ผา่ นมาที่ได้กาํ หนดพื้นที่
แผนควบคุม 11.21 ล้านไร่ ปั จจุบนั ภาพรวมของประเทศมีการเพาะปลูกแล้ว 6.56 ล้านไร่ จึงเกินแผนควบคุมแล้ว ร้อยละ 44
ซึ่ งขณะนี้มีการเก็บเกี่ยวไปแล้ว ร้อยละ 37 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค. 2563) สําหรับพื้นที่ปลูกเกินแผนควบคุมไปค่อนข้างมาก
อยูใ่ นเขตลุ่มเจ้าพระยา มีการเพาะปลูก 3.31 ล้านไร่ หรื อร้อยละ 21.5 โดยเฉพาะในเขตชลประทานไม่มีแผนส่ งนํ้าให้ปลูกข้าว
แต่มีผลการเพาะปลูกถึง 2.01 ล้านไร่ ทําให้กรมส่ งเสริ มการเกษตรและกรมชลประทานต้องทํางานหนักมากในปี นี้ เพื่อ
ประคับประคองนํ้าในระบบชลประทานที่มีนอ้ ยอยูแ่ ล้วให้สามารถส่ งนํ้าไปรักษาระบบนิเวศน์ผลักดันนํ้าเค็มและป้ องกัน

นํ้าเค็มรุ กเข้าทําลายพืชสวน ซึ่ งขณะนี้เกษตรกรในลุ่มเจ้าพระยาเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ร้อยละ 55 จึงได้ขอความร่ วมมือไม่ให้ปลูก
ข้าวรอบที่ 3 ต่อเนื่ องอีก
2) กล้วยไม้และไม้ผล ซึ่งเป็ นพื้นที่ที่อาจเสี่ ยงนํ้าเค็มรุ กเข้าสวนสร้างความเสี ยหายใน 9 จังหวัด ได้แก่ กรุ งเทพฯ
ฉะเชิงเทรา นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีพ้นื ที่เฝ้าระวัง 57,106 ไร่
แบ่งเป็ น กล้วยไม้ 10,784 ไร่ และไม้ผล 46,322 ไร่ ซึ่ งกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้สร้างการรับรู ้ให้เกษตรกรโดยให้คาํ แนะนํา
ติดตามข้อมูลข่าวสารนํ้าเค็ม ระมัดระวังเรื่ องการปิ ดเปิ ดประตูน้ าํ เข้าพื้นที่สวน การดูแลรักษาความชื้นในสวน ลดการคายนํ้า
ของพืช การปรับลดการใช้ปุ๋ยเพื่อลดความเค็มที่เข้าสู่ ตน้ พืช การสํารองแหล่งนํ้าในสวนของตนเอง รวมทั้งให้ความร่ วมมือกับ
ระบบการผลักดันนํ้าเค็มของระบบชลประทาน
นอกจากนี้ ยังมีการเฝ้าระวังป้ องกันเชิงรุ กในพื้นที่ไม้ผลที่มีฝนตกน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร ซึ่ งได้วิเคราะห์แล้วเห็นว่า
ไม้ผลเป็ นพืชเศรษฐกิจที่ใช้เวลาปลูกนานกว่าจะให้ผลผลิต หากมีความเสี่ ยงและตายจะทําให้เกษตรกรได้รับผลกระทบเสี ย
โอกาสเรื่ องรายได้ จึงได้สาํ รวจในพื้นที่จริ งและประเมินพื้นที่ปลูกไม้ผลพื้นที่นอกเขตชลประทานใน 30 จังหวัด พบว่า จาก
พื้นที่ปลูก 2.66 ล้านไร่ มีความเสี่ ยงที่จะขาดแคลนนํ้าและอาจตายได้รวม 375,000 ไร่ โดยเฉพาะไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สู ง จํานวน 9 ชนิด ได้แก่ ทุเรี ยน มะม่วง ลําไย ส้มโอ กล้วยหอม เงาะ ส้มเขียวหวาน มังคุด และลิ้นจี่ จึงได้ดาํ เนินการนําข้อมูล
ส่ งให้สาํ นักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนจัดหาแหล่งนํ้าช่วยเหลือ
เกษตรกร และให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรเข้าไปสร้างการรับรู ้แก่เกษตรกรในการดูแลรักษาสวนไม้ผลดังกล่าว ซึ่ งผลการ
ดําเนินงานได้มีการจัดหานํ้าเข้าไปเติมแหล่งนํ้าในพื้นที่เสี่ ยงขาดแคลนนํ้ารวม 124,294 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 33 โดยกรม
ทรัพยากรนํ้า ส่ วนการสร้างการรับรู ้เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรในพื้นที่ได้ให้คาํ แนะนําการดูแลรักษาสวนไม้ผลแก่
เกษตรกร ดังนี้ การรักษาความชื้น ให้ใช้วสั ดุคลุมโคนต้น คลุมแปลง และการปลูกพืชคลุมดิน ลดการคายนํ้าของพืช เช่น การ
ตัดแต่งกิ่ง การบังลม พรางแสง เป็ นต้น ปรับปรุ งวิธีการให้น้ าํ แก่พืช โดยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและการประหยัดนํ้า ใช้น้ าํ อย่างรู ้
คุณค่า เช่น การปรับเปลี่ยนหัวจ่ายนํ้าที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น รวมทั้งการปรับเปลี่ยนเวลาหลีกเลี่ยงช่วงแสงแดดจัด เพื่อลด
การระเหยของนํ้า การสร้างแหล่งนํ้าในพื้นที่สวน เพื่อให้เกษตรกรเตรี ยมการแก้ไขปั ญหาระยะยาวอย่างยัง่ ยืน โดยในส่ วน
ของกรมฯ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปั ญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับกรม เขต และ
จังหวัด เพื่อรวบรวมและติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ นํ้า ผลกระทบและความเสี ยหายด้านการเกษตร รวมถึงจัดทํารายงาน
ข้อมูลพื้นที่เสี่ ยงขาดแคลนนํ้า การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้เชื่อมโยงข้อมูล
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประเมินสถานการณ์และการจัดการความเสี่ ยงภัยแล้งในปี นี้
“อยากฝากถึงพี่นอ้ งเกษตรกรโดยขอความร่ วมมือที่จะไม่ปลูกข้าวรอบที่ 3 ต่อเนื่อง เพราะอาจขาดแคลนนํ้าทําให้เกิด
ความเสี ยหายได้ ในส่ วนของพื้นที่สวนใกล้แหล่งนํ้าเค็มขอให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด แม้วา่ ปั จจุบนั ระบบการผลักดันนํ้าเค็มยัง
ควบคุมได้ แต่เนื่ องจากนํ้ามีนอ้ ยมาก ภาครัฐต้องใช้หลายมาตรการทั้งการนํานํ้าจากลุ่มนํ้าแม่กลองมาช่วย การระวังไม่ให้มี
การสู ญเสี ยนํ้าระหว่างทาง ดังนั้น เกษตรกรควรต้องเพิ่มการแก้ไขปั ญหาระยะยาวด้วยการสร้างแหล่งนํ้าในพื้นที่ของตนเอง
ให้ได้ รวมทั้งพื้นที่เสี่ ยงขาดแคลนนํ้าในพื้นที่ไม้ผลควรมีแหล่งนํ้าสํารองเช่นกัน หรื ออาจจะปรับรู ปแบบกิจกรรมการเกษตร
ให้เหมาะสมกับช่วงฤดูแล้ง เช่น การทําเกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฏีใหม่ ที่จดั การพื้นที่ให้มีแหล่งนํ้าในไร่ นา เป็ นต้น
หากมีฝนตกลงมาให้หาทางเก็บกักนํ้า รักษาความชื้นให้ได้ ส่ วนพื้นที่นอกเขตชลประทานอย่าเพิ่งเร่ งทําการเพาะปลูก ขอให้
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เมื่อมัน่ ใจแล้วจึงดําเนินการในฤดูกาลผลิตใหม่ต่อไป” รองอธิ บดีกล่าว

กรมส่ งเสริมการเกษตรห่ วงพืน้ ทีป่ ลูกข้ าวรอบ 2 และไม้ ผลเสี่ ยงขาดแคลนนํา้ ช่ วงฤดูแล้ ง เผยแล้ งหนักในรอบ 40 ปี
พร้ อมสร้ างการรับรู้ แนะเกษตรกรดูแลพืชผลอย่ างถูกวิธี

นายอาชว์ ชัยชาญ เลีย้ งประยูร รองอธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร เผยว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตรมีความห่วงใยพี่นอ้ ง
เกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์ภยั แล้งในปี นี้ โดยในรอบปี 2562 ที่ผา่ นมาประเทศไทยมีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่ งปี ที่แล้วมีฝน
ตกทั้งปี 1,342.6 มิลลิเมตร เมื่อเทียบกับปี ที่แล้งมากคือ ปี 2558 มีฝนตก 1,419.6 มิลลิเมตร จะเห็นได้วา่ ปี 2562 ฝนตกน้อยกว่า
ปี 2558 และจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยานับตั้งแต่ปี 2523 เป็ นต้นมา ยังพบว่า ปี 2562 มีฝนตกน้อยที่สุดในรอบ 40 ปี
โดยเฉพาะฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม ปี ที่ผา่ นมา มีฝนตกทั้งประเทศเพียง 1,114 มิลลิเมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 12 ทําให้อ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่หลายแห่งมีน้ าํ ใช้การเหลือน้อยไม่เกินร้อยละ 30 ของความจุอ่าง จํานวน 14 แห่ง เมื่อ
ฝนตกน้อยนํ้าตามแหล่งนํ้าธรรมชาติก็มีเหลืออยูน่ อ้ ยเช่นกัน จึงไม่สามารถส่ งนํ้าเพื่อการเพาะปลูกตามปกติได้ แม้ระยะนี้จะมี
ฝนตกลงมาบ้างก็ตามแต่ปริ มาณนํ้าในแหล่งนํ้าต่าง ๆ ยังคงอยูใ่ นเกณฑ์นอ้ ย
ทั้งนี้ กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้เตรี ยมการมาตั้งแต่ตน้ ฤดูแล้ง โดยสัง่ การให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกเยีย่ มเยียน แจ้งข่าว
เพื่อสร้างการรับรู ้ให้เกษตรกรได้ปรับตัวในภาคการผลิตและใช้น้ าํ อย่างประหยัด ทําให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าว
มาได้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาในบางพื้นที่ที่ตอ้ งเฝ้าระวัง ซึ่ งกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าปี นี้จะประกาศเข้าสู่ ฤดูฝนประมาณ
ปลายเดือนพฤษภาคม และอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได้ ดังนั้น กรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงเร่ งแจ้งเตือนเกษตรกรให้รับทราบ
สถานการณ์ต้งั แต่เนิ่น ๆ โดยเฉพาะพืชที่ตอ้ งเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 2 กลุ่ม คือ 1) การปลูกข้าวรอบที่ 2 เกรงว่าจะขาดแคลนนํ้า
ได้เนื่องจากใช้น้ าํ มาก ซึ่ งปี นี้คณะกรรมการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้กาํ หนดพื้นที่การเพาะปลูกตามศักยภาพนํ้า มี
แผนควบคุมพื้นที่การปลูกข้าวรอบที่ 2 ทั้งประเทศจํานวน 4.54 ล้านไร่ คิดเป็ นร้อยละ 40 ของปี ที่ผา่ นมาที่ได้กาํ หนดพื้นที่
แผนควบคุม 11.21 ล้านไร่ ปั จจุบนั ภาพรวมของประเทศมีการเพาะปลูกแล้ว 6.56 ล้านไร่ จึงเกินแผนควบคุมแล้ว ร้อยละ 44
ซึ่ งขณะนี้มีการเก็บเกี่ยวไปแล้ว ร้อยละ 37 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค. 2563) สําหรับพื้นที่ปลูกเกินแผนควบคุมไปค่อนข้างมาก

อยูใ่ นเขตลุ่มเจ้าพระยา มีการเพาะปลูก 3.31 ล้านไร่ หรื อร้อยละ 21.5 โดยเฉพาะในเขตชลประทานไม่มีแผนส่ งนํ้าให้ปลูกข้าว
แต่มีผลการเพาะปลูกถึง 2.01 ล้านไร่ ทําให้กรมส่ งเสริ มการเกษตรและกรมชลประทานต้องทํางานหนักมากในปี นี้ เพื่อ
ประคับประคองนํ้าในระบบชลประทานที่มีนอ้ ยอยูแ่ ล้วให้สามารถส่ งนํ้าไปรักษาระบบนิเวศน์ผลักดันนํ้าเค็มและป้ องกัน
นํ้าเค็มรุ กเข้าทําลายพืชสวน ซึ่ งขณะนี้เกษตรกรในลุ่มเจ้าพระยาเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ร้อยละ 55 จึงได้ขอความร่ วมมือไม่ให้ปลูก
ข้าวรอบที่ 3 ต่อเนื่ องอีก 2) กล้วยไม้และไม้ผล ซึ่งเป็ นพื้นที่ที่อาจเสี่ ยงนํ้าเค็มรุ กเข้าสวนสร้างความเสี ยหายใน 9 จังหวัด ได้แก่
กรุ งเทพฯ ฉะเชิงเทรา นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีพ้นื ที่เฝ้าระวัง
57,106 ไร่ แบ่งเป็ น กล้วยไม้ 10,784 ไร่ และไม้ผล 46,322 ไร่ ซึ่ งกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้สร้างการรับรู ้ให้เกษตรกรโดยให้
คําแนะนําติดตามข้อมูลข่าวสารนํ้าเค็ม ระมัดระวังเรื่ องการปิ ดเปิ ดประตูน้ าํ เข้าพื้นที่สวน การดูแลรักษาความชื้นในสวน ลด
การคายนํ้าของพืช การปรับลดการใช้ปุ๋ยเพือ่ ลดความเค็มที่เข้าสู่ ตน้ พืช การสํารองแหล่งนํ้าในสวนของตนเอง รวมทั้งให้ความ
ร่ วมมือกับระบบการผลักดันนํ้าเค็มของระบบชลประทาน
นอกจากนี้ ยังมีการเฝ้าระวังป้ องกันเชิงรุ กในพื้นที่ไม้ผลที่มีฝนตกน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร ซึ่ งได้วิเคราะห์แล้วเห็นว่า
ไม้ผลเป็ นพืชเศรษฐกิจที่ใช้เวลาปลูกนานกว่าจะให้ผลผลิต หากมีความเสี่ ยงและตายจะทําให้เกษตรกรได้รับผลกระทบเสี ย
โอกาสเรื่ องรายได้ จึงได้สาํ รวจในพื้นที่จริ งและประเมินพื้นที่ปลูกไม้ผลพื้นที่นอกเขตชลประทานใน 30 จังหวัด พบว่า จาก
พื้นที่ปลูก 2.66 ล้านไร่ มีความเสี่ ยงที่จะขาดแคลนนํ้าและอาจตายได้รวม 375,000 ไร่ โดยเฉพาะไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สู ง จํานวน 9 ชนิด ได้แก่ ทุเรี ยน มะม่วง ลําไย ส้มโอ กล้วยหอม เงาะ ส้มเขียวหวาน มังคุด และลิ้นจี่ จึงได้ดาํ เนินการนําข้อมูล
ส่ งให้สาํ นักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนจัดหาแหล่งนํ้าช่วยเหลือ
เกษตรกร และให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรเข้าไปสร้างการรับรู ้แก่เกษตรกรในการดูแลรักษาสวนไม้ผลดังกล่าว ซึ่ งผลการ
ดําเนินงานได้มีการจัดหานํ้าเข้าไปเติมแหล่งนํ้าในพื้นที่เสี่ ยงขาดแคลนนํ้ารวม 124,294 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 33 โดยกรม
ทรัพยากรนํ้า ส่ วนการสร้างการรับรู ้เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรในพื้นที่ได้ให้คาํ แนะนําการดูแลรักษาสวนไม้ผลแก่
เกษตรกร ดังนี้ การรักษาความชื้น ให้ใช้วสั ดุคลุมโคนต้น คลุมแปลง และการปลูกพืชคลุมดิน ลดการคายนํ้าของพืช เช่น การ
ตัดแต่งกิ่ง การบังลม พรางแสง เป็ นต้น ปรับปรุ งวิธีการให้น้ าํ แก่พืช โดยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและการประหยัดนํ้า ใช้น้ าํ อย่างรู ้
คุณค่า เช่น การปรับเปลี่ยนหัวจ่ายนํ้าที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น รวมทั้งการปรับเปลี่ยนเวลาหลีกเลี่ยงช่วงแสงแดดจัด เพื่อลด
การระเหยของนํ้า การสร้างแหล่งนํ้าในพื้นที่สวน เพื่อให้เกษตรกรเตรี ยมการแก้ไขปั ญหาระยะยาวอย่างยัง่ ยืน โดยในส่ วน
ของกรมฯ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปั ญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับกรม เขต และ
จังหวัด เพื่อรวบรวมและติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ นํ้า ผลกระทบและความเสี ยหายด้านการเกษตร รวมถึงจัดทํารายงาน
ข้อมูลพื้นที่เสี่ ยงขาดแคลนนํ้า การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้เชื่ อมโยงข้อมูล
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประเมินสถานการณ์และการจัดการความเสี่ ยงภัยแล้งในปี นี้
“อยากฝากถึงพีน่ อ้ งเกษตรกรโดยขอความร่ วมมือที่จะไม่ปลูกข้าวรอบที่ 3 ต่อเนื่อง เพราะอาจขาดแคลนนํ้าทําให้เกิด
ความเสี ยหายได้ ในส่ วนของพื้นที่สวนใกล้แหล่งนํ้าเค็มขอให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด แม้วา่ ปั จจุบนั ระบบการผลักดันนํ้าเค็มยัง
ควบคุมได้ แต่เนื่ องจากนํ้ามีนอ้ ยมาก ภาครัฐต้องใช้หลายมาตรการทั้งการนํานํ้าจากลุ่มนํ้าแม่กลองมาช่วย การระวังไม่ให้มี
การสู ญเสี ยนํ้าระหว่างทาง ดังนั้น เกษตรกรควรต้องเพิ่มการแก้ไขปั ญหาระยะยาวด้วยการสร้างแหล่งนํ้าในพื้นที่ของตนเอง
ให้ได้ รวมทั้งพื้นที่เสี่ ยงขาดแคลนนํ้าในพื้นที่ไม้ผลควรมีแหล่งนํ้าสํารองเช่นกัน หรื ออาจจะปรับรู ปแบบกิจกรรมการเกษตร
ให้เหมาะสมกับช่วงฤดูแล้ง เช่น การทําเกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฏีใหม่ ที่จดั การพื้นที่ให้มีแหล่งนํ้าในไร่ นา เป็ นต้น
หากมีฝนตกลงมาให้หาทางเก็บกักนํ้า รักษาความชื้นให้ได้ ส่ วนพื้นที่นอกเขตชลประทานอย่าเพิ่งเร่ งทําการเพาะปลูก ขอให้
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เมื่อมัน่ ใจแล้วจึงดําเนินการในฤดูกาลผลิตใหม่ต่อไป” รองอธิบดีกล่าว

กรมส่ งเสริมการเกษตรห่ วงภัยแล้งกระทบพืน้ ทีป่ ลูกข้ าวรอบ 2 และไม้ ผลเสี่ ยงขาดนํา้

กรมส่ งเสริ มการเกษตรห่ วงพื้นที่ปลูกข้าวรอบ 2 และไม้ผลเสี่ ยงขาดแคลนนํ้าช่วงฤดูแล้ง เผยแล้งหนักในรอบ 40 ปี พร้อม
สร้างการรับรู ้แนะเกษตรกรดูแลพืชผลอย่างถูกวิธี
นายอาชว์ชยั ชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เผยว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตรมีความห่วงใยพี่นอ้ ง
เกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์ภยั แล้งในปี นี้ โดยในรอบปี 2562 ที่ผา่ นมาประเทศไทยมีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่ งปี ที่แล้วมีฝน
ตกทั้งปี 1,342.6 มิลลิเมตร เมื่อเทียบกับปี ที่แล้งมากคือ ปี 2558 มีฝนตก 1,419.6 มิลลิเมตร จะเห็นได้วา่ ปี 2562 ฝนตกน้อยกว่า
ปี 2558 และจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยานับตั้งแต่ปี 2523 เป็ นต้นมา ยังพบว่า ปี 2562 มีฝนตกน้อยที่สุดในรอบ 40 ปี
โดยเฉพาะฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม ปี ที่ผา่ นมา มีฝนตกทั้งประเทศเพียง 1,114 มิลลิเมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 12 ทําให้อ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่หลายแห่งมีน้ าํ ใช้การเหลือน้อยไม่เกินร้อยละ 30 ของความจุอ่าง จํานวน 14 แห่ง เมื่อ
ฝนตกน้อยนํ้าตามแหล่งนํ้าธรรมชาติก็มีเหลืออยูน่ อ้ ยเช่นกัน จึงไม่สามารถส่ งนํ้าเพื่อการเพาะปลูกตามปกติได้ แม้ระยะนี้จะมี
ฝนตกลงมาบ้างก็ตามแต่ปริ มาณนํ้าในแหล่งนํ้าต่าง ๆ ยังคงอยูใ่ นเกณฑ์นอ้ ย
ทั้งนี้ กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้เตรี ยมการมาตั้งแต่ตน้ ฤดูแล้ง โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกเยีย่ มเยียน แจ้งข่าว
เพื่อสร้างการรับรู ้ให้เกษตรกรได้ปรับตัวในภาคการผลิตและใช้น้ าํ อย่างประหยัด ทําให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าว
มาได้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาในบางพื้นที่ที่ตอ้ งเฝ้าระวัง ซึ่ งกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าปี นี้จะประกาศเข้าสู่ ฤดูฝนประมาณ
ปลายเดือนพฤษภาคม และอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได้ ดังนั้น กรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงเร่ งแจ้งเตือนเกษตรกรให้รับทราบ
สถานการณ์ต้งั แต่เนิ่น ๆ โดยเฉพาะพืชที่ตอ้ งเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 2 กลุ่ม คือ 1) การปลูกข้าวรอบที่ 2 เกรงว่าจะขาดแคลนนํ้า
ได้เนื่องจากใช้น้ าํ มาก ซึ่ งปี นี้คณะกรรมการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้กาํ หนดพื้นที่การเพาะปลูกตามศักยภาพนํ้า มี
แผนควบคุมพื้นที่การปลูกข้าวรอบที่ 2 ทั้งประเทศจํานวน 4.54 ล้านไร่ คิดเป็ นร้อยละ 40 ของปี ที่ผา่ นมาที่ได้กาํ หนดพื้นที่
แผนควบคุม 11.21 ล้านไร่ ปั จจุบนั ภาพรวมของประเทศมีการเพาะปลูกแล้ว 6.56 ล้านไร่ จึงเกินแผนควบคุมแล้ว ร้อยละ 44
ซึ่ งขณะนี้มีการเก็บเกี่ยวไปแล้ว ร้อยละ 37 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค. 2563) สําหรับพื้นที่ปลูกเกินแผนควบคุมไปค่อนข้างมาก
อยูใ่ นเขตลุ่มเจ้าพระยา มีการเพาะปลูก 3.31 ล้านไร่ หรื อร้อยละ 21.5 โดยเฉพาะในเขตชลประทานไม่มีแผนส่ งนํ้าให้ปลูกข้าว

แต่มีผลการเพาะปลูกถึง 2.01 ล้านไร่ ทําให้กรมส่ งเสริ มการเกษตรและกรมชลประทานต้องทํางานหนักมากในปี นี้ เพื่อ
ประคับประคองนํ้าในระบบชลประทานที่มีนอ้ ยอยูแ่ ล้วให้สามารถส่ งนํ้าไปรักษาระบบนิเวศน์ผลักดันนํ้าเค็มและป้ องกัน
นํ้าเค็มรุ กเข้าทําลายพืชสวน ซึ่ งขณะนี้เกษตรกรในลุ่มเจ้าพระยาเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ร้อยละ 55 จึงได้ขอความร่ วมมือไม่ให้ปลูก
ข้าวรอบที่ 3 ต่อเนื่ องอีก
2) กล้วยไม้และไม้ผล ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่อาจเสี่ ยงนํ้าเค็มรุ กเข้าสวนสร้างความเสี ยหายใน 9 จังหวัด ได้แก่ กรุ งเทพฯ
ฉะเชิงเทรา นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีพ้นื ที่เฝ้าระวัง 57,106 ไร่
แบ่งเป็ น กล้วยไม้ 10,784 ไร่ และไม้ผล 46,322 ไร่ ซึ่ งกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้สร้างการรับรู ้ให้เกษตรกรโดยให้คาํ แนะนํา
ติดตามข้อมูลข่าวสารนํ้าเค็ม ระมัดระวังเรื่ องการปิ ดเปิ ดประตูน้ าํ เข้าพื้นที่สวน การดูแลรักษาความชื้นในสวน ลดการคายนํ้า
ของพืช การปรับลดการใช้ปุ๋ยเพื่อลดความเค็มที่เข้าสู่ ตน้ พืช การสํารองแหล่งนํ้าในสวนของตนเอง รวมทั้งให้ความร่ วมมือกับ
ระบบการผลักดันนํ้าเค็มของระบบชลประทาน
นอกจากนี้ ยังมีการเฝ้าระวังป้ องกันเชิงรุ กในพื้นที่ไม้ผลที่มีฝนตกน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร ซึ่ งได้วเิ คราะห์แล้วเห็นว่า
ไม้ผลเป็ นพืชเศรษฐกิจที่ใช้เวลาปลูกนานกว่าจะให้ผลผลิต หากมีความเสี่ ยงและตายจะทําให้เกษตรกรได้รับผลกระทบเสี ย
โอกาสเรื่ องรายได้ จึงได้สาํ รวจในพื้นที่จริ งและประเมินพื้นที่ปลูกไม้ผลพื้นที่นอกเขตชลประทานใน 30 จังหวัด พบว่า จาก
พื้นที่ปลูก 2.66 ล้านไร่ มีความเสี่ ยงที่จะขาดแคลนนํ้าและอาจตายได้รวม 375,000 ไร่ โดยเฉพาะไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สู ง จํานวน 9 ชนิด ได้แก่ ทุเรี ยน มะม่วง ลําไย ส้มโอ กล้วยหอม เงาะ ส้มเขียวหวาน มังคุด และลิ้นจี่ จึงได้ดาํ เนินการนําข้อมูล
ส่ งให้สาํ นักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนจัดหาแหล่งนํ้าช่วยเหลือ
เกษตรกร และให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรเข้าไปสร้างการรับรู ้แก่เกษตรกรในการดูแลรักษาสวนไม้ผลดังกล่าว ซึ่ งผลการ
ดําเนินงานได้มีการจัดหานํ้าเข้าไปเติมแหล่งนํ้าในพื้นที่เสี่ ยงขาดแคลนนํ้ารวม 124,294 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 33 โดยกรม
ทรัพยากรนํ้า ส่ วนการสร้างการรับรู ้เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรในพื้นที่ได้ให้คาํ แนะนําการดูแลรักษาสวนไม้ผลแก่
เกษตรกร ดังนี้ การรักษาความชื้น ให้ใช้วสั ดุคลุมโคนต้น คลุมแปลง และการปลูกพืชคลุมดิน ลดการคายนํ้าของพืช เช่น การ
ตัดแต่งกิ่ง การบังลม พรางแสง เป็ นต้น ปรับปรุ งวิธีการให้น้ าํ แก่พืช โดยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและการประหยัดนํ้า ใช้น้ าํ อย่างรู ้
คุณค่า เช่น การปรับเปลี่ยนหัวจ่ายนํ้าที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น รวมทั้งการปรับเปลี่ยนเวลาหลีกเลี่ยงช่วงแสงแดดจัด เพื่อลด
การระเหยของนํ้า การสร้างแหล่งนํ้าในพื้นที่สวน เพื่อให้เกษตรกรเตรี ยมการแก้ไขปั ญหาระยะยาวอย่างยัง่ ยืน โดยในส่ วน
ของกรมฯ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปั ญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับกรม เขต และ
จังหวัด เพื่อรวบรวมและติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ นํ้า ผลกระทบและความเสี ยหายด้านการเกษตร รวมถึงจัดทํารายงาน
ข้อมูลพื้นที่เสี่ ยงขาดแคลนนํ้า การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้เชื่ อมโยงข้อมูล
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประเมินสถานการณ์และการจัดการความเสี่ ยงภัยแล้งในปี นี้
“อยากฝากถึงพี่นอ้ งเกษตรกรโดยขอความร่ วมมือที่จะไม่ปลูกข้าวรอบที่ 3 ต่อเนื่ อง เพราะอาจขาดแคลนนํ้าทําให้เกิด
ความเสี ยหายได้ ในส่ วนของพื้นที่สวนใกล้แหล่งนํ้าเค็มขอให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด แม้วา่ ปั จจุบนั ระบบการผลักดันนํ้าเค็มยัง
ควบคุมได้ แต่เนื่ องจากนํ้ามีนอ้ ยมาก ภาครัฐต้องใช้หลายมาตรการทั้งการนํานํ้าจากลุ่มนํ้าแม่กลองมาช่วย การระวังไม่ให้มี
การสู ญเสี ยนํ้าระหว่างทาง ดังนั้น เกษตรกรควรต้องเพิ่มการแก้ไขปั ญหาระยะยาวด้วยการสร้างแหล่งนํ้าในพื้นที่ของตนเอง
ให้ได้ รวมทั้งพื้นที่เสี่ ยงขาดแคลนนํ้าในพื้นที่ไม้ผลควรมีแหล่งนํ้าสํารองเช่นกัน หรื ออาจจะปรับรู ปแบบกิจกรรมการเกษตร
ให้เหมาะสมกับช่วงฤดูแล้ง เช่น การทําเกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฏีใหม่ ที่จดั การพื้นที่ให้มีแหล่งนํ้าในไร่ นา เป็ นต้น
หากมีฝนตกลงมาให้หาทางเก็บกักนํ้า รักษาความชื้นให้ได้ ส่ วนพื้นที่นอกเขตชลประทานอย่าเพิ่งเร่ งทําการเพาะปลูก ขอให้
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เมื่อมัน่ ใจแล้วจึงดําเนินการในฤดูกาลผลิตใหม่ต่อไป” รองอธิ บดีกล่าว

กสก. ห่ วงปลูกผลไม้ -ข้ าวรอบ2 ช่ วงแล้ งเสี่ ยงขาดนํา้ แนะดูแลพืชอย่ างถูกวิธี

นายอาชว์ ชัยชาญ เลีย้ งประยูร รองอธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร เผยว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตรมีความห่วงใยพี่นอ้ ง
เกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์ภยั แล้งในปี นี้ โดยในรอบปี 2562 ที่ผา่ นมาประเทศไทยมีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งปี ที่แล้วมีฝน
ตกทั้งปี 1,342.6 มิลลิเมตร เมื่อเทียบกับปี ที่แล้งมากคือ ปี 2558 มีฝนตก 1,419.6 มิลลิเมตร จะเห็นได้วา่ ปี 2562 ฝนตกน้อยกว่า
ปี 2558 และจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยานับตั้งแต่ปี 2523 เป็ นต้นมา ยังพบว่า ปี 2562 มีฝนตกน้อยที่สุดในรอบ 40 ปี
โดยเฉพาะฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม ปี ที่ผา่ นมา มีฝนตกทั้งประเทศเพียง 1,114 มิลลิเมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 12 ทําให้อ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่หลายแห่งมีน้ าํ ใช้การเหลือน้อยไม่เกินร้อยละ 30 ของความจุอ่าง จํานวน 14 แห่ง เมื่อ
ฝนตกน้อยนํ้าตามแหล่งนํ้าธรรมชาติก็มีเหลืออยูน่ อ้ ยเช่นกัน จึงไม่สามารถส่ งนํ้าเพื่อการเพาะปลูกตามปกติได้ แม้ระยะนี้จะมี
ฝนตกลงมาบ้างก็ตามแต่ปริ มาณนํ้าในแหล่งนํ้าต่าง ๆ ยังคงอยูใ่ นเกณฑ์นอ้ ย
ทั้งนี้ กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้เตรี ยมการมาตั้งแต่ตน้ ฤดูแล้ง โดยสัง่ การให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกเยีย่ มเยียน แจ้งข่าว
เพื่อสร้างการรับรู ้ให้เกษตรกรได้ปรับตัวในภาคการผลิตและใช้น้ าํ อย่างประหยัด ทําให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าว
มาได้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาในบางพื้นที่ที่ตอ้ งเฝ้าระวัง ซึ่ งกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าปี นี้จะประกาศเข้าสู่ ฤดูฝนประมาณ
ปลายเดือนพฤษภาคม และอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได้ ดังนั้น กรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงเร่ งแจ้งเตือนเกษตรกรให้รับทราบ
สถานการณ์ต้งั แต่เนิ่น ๆ โดยเฉพาะพืชที่ตอ้ งเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 2 กลุ่ม คือ 1) การปลูกข้าวรอบที่ 2 เกรงว่าจะขาดแคลนนํ้า
ได้เนื่องจากใช้น้ าํ มาก ซึ่ งปี นี้คณะกรรมการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้กาํ หนดพื้นที่การเพาะปลูกตามศักยภาพนํ้า มี
แผนควบคุมพื้นที่การปลูกข้าวรอบที่ 2 ทั้งประเทศจํานวน 4.54 ล้านไร่ คิดเป็ นร้อยละ 40 ของปี ที่ผา่ นมาที่ได้กาํ หนดพื้นที่
แผนควบคุม 11.21 ล้านไร่ ปั จจุบนั ภาพรวมของประเทศมีการเพาะปลูกแล้ว 6.56 ล้านไร่ จึงเกินแผนควบคุมแล้ว ร้อยละ 44
ซึ่ งขณะนี้มีการเก็บเกี่ยวไปแล้ว ร้อยละ 37 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค. 2563) สําหรับพื้นที่ปลูกเกินแผนควบคุมไปค่อนข้างมาก
อยูใ่ นเขตลุ่มเจ้าพระยา มีการเพาะปลูก 3.31 ล้านไร่ หรื อร้อยละ 21.5 โดยเฉพาะในเขตชลประทานไม่มีแผนส่ งนํ้าให้ปลูกข้าว
แต่มีผลการเพาะปลูกถึง 2.01 ล้านไร่ ทําให้กรมส่ งเสริ มการเกษตรและกรมชลประทานต้องทํางานหนักมากในปี นี้ เพื่อ

ประคับประคองนํ้าในระบบชลประทานที่มีนอ้ ยอยูแ่ ล้วให้สามารถส่ งนํ้าไปรักษาระบบนิเวศน์ผลักดันนํ้าเค็มและป้ องกัน
นํ้าเค็มรุ กเข้าทําลายพืชสวน ซึ่ งขณะนี้เกษตรกรในลุ่มเจ้าพระยาเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ร้อยละ 55 จึงได้ขอความร่ วมมือไม่ให้ปลูก
ข้าวรอบที่ 3 ต่อเนื่ องอีก 2) กล้วยไม้และไม้ผล ซึ่งเป็ นพื้นที่ที่อาจเสี่ ยงนํ้าเค็มรุ กเข้าสวนสร้างความเสี ยหายใน 9 จังหวัด ได้แก่
กรุ งเทพฯ ฉะเชิงเทรา นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีพ้นื ที่เฝ้าระวัง
57,106 ไร่ แบ่งเป็ น กล้วยไม้ 10,784 ไร่ และไม้ผล 46,322 ไร่ ซึ่ งกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้สร้างการรับรู ้ให้เกษตรกรโดยให้
คําแนะนําติดตามข้อมูลข่าวสารนํ้าเค็ม ระมัดระวังเรื่ องการปิ ดเปิ ดประตูน้ าํ เข้าพื้นที่สวน การดูแลรักษาความชื้นในสวน ลด
การคายนํ้าของพืช การปรับลดการใช้ปุ๋ยเพือ่ ลดความเค็มที่เข้าสู่ ตน้ พืช การสํารองแหล่งนํ้าในสวนของตนเอง รวมทั้งให้ความ
ร่ วมมือกับระบบการผลักดันนํ้าเค็มของระบบชลประทาน
นอกจากนี้ ยังมีการเฝ้าระวังป้ องกันเชิงรุ กในพื้นที่ไม้ผลที่มีฝนตกน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร ซึ่ งได้วิเคราะห์แล้วเห็นว่า
ไม้ผลเป็ นพืชเศรษฐกิจที่ใช้เวลาปลูกนานกว่าจะให้ผลผลิต หากมีความเสี่ ยงและตายจะทําให้เกษตรกรได้รับผลกระทบเสี ย
โอกาสเรื่ องรายได้ จึงได้สาํ รวจในพื้นที่จริ งและประเมินพื้นที่ปลูกไม้ผลพื้นที่นอกเขตชลประทานใน 30 จังหวัด พบว่า จาก
พื้นที่ปลูก 2.66 ล้านไร่ มีความเสี่ ยงที่จะขาดแคลนนํ้าและอาจตายได้รวม 375,000 ไร่ โดยเฉพาะไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สู ง จํานวน 9 ชนิด ได้แก่ ทุเรี ยน มะม่วง ลําไย ส้มโอ กล้วยหอม เงาะ ส้มเขียวหวาน มังคุด และลิ้นจี่ จึงได้ดาํ เนินการนําข้อมูล
ส่ งให้สาํ นักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนจัดหาแหล่งนํ้าช่วยเหลือ
เกษตรกร และให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรเข้าไปสร้างการรับรู ้แก่เกษตรกรในการดูแลรักษาสวนไม้ผลดังกล่าว ซึ่ งผลการ
ดําเนินงานได้มีการจัดหานํ้าเข้าไปเติมแหล่งนํ้าในพื้นที่เสี่ ยงขาดแคลนนํ้ารวม 124,294 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 33 โดยกรม
ทรัพยากรนํ้า ส่ วนการสร้างการรับรู ้เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรในพื้นที่ได้ให้คาํ แนะนําการดูแลรักษาสวนไม้ผลแก่
เกษตรกร ดังนี้ การรักษาความชื้น ให้ใช้วสั ดุคลุมโคนต้น คลุมแปลง และการปลูกพืชคลุมดิน ลดการคายนํ้าของพืช เช่น การ
ตัดแต่งกิ่ง การบังลม พรางแสง เป็ นต้น ปรับปรุ งวิธีการให้น้ าํ แก่พืช โดยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและการประหยัดนํ้า ใช้น้ าํ อย่างรู ้
คุณค่า เช่น การปรับเปลี่ยนหัวจ่ายนํ้าที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น รวมทั้งการปรับเปลี่ยนเวลาหลีกเลี่ยงช่วงแสงแดดจัด เพื่อลด
การระเหยของนํ้า การสร้างแหล่งนํ้าในพื้นที่สวน เพื่อให้เกษตรกรเตรี ยมการแก้ไขปั ญหาระยะยาวอย่างยัง่ ยืน โดยในส่ วน
ของกรมฯ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปั ญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับกรม เขต และ
จังหวัด เพื่อรวบรวมและติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ นํ้า ผลกระทบและความเสี ยหายด้านการเกษตร รวมถึงจัดทํารายงาน
ข้อมูลพื้นที่เสี่ ยงขาดแคลนนํ้า การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้เชื่ อมโยงข้อมูล
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประเมินสถานการณ์และการจัดการความเสี่ ยงภัยแล้งในปี นี้
“อยากฝากถึงพี่นอ้ งเกษตรกรโดยขอความร่ วมมือที่จะไม่ปลูกข้าวรอบที่ 3 ต่อเนื่อง เพราะอาจขาดแคลนนํ้าทําให้เกิด
ความเสี ยหายได้ ในส่ วนของพื้นที่สวนใกล้แหล่งนํ้าเค็มขอให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด แม้วา่ ปั จจุบนั ระบบการผลักดันนํ้าเค็มยัง
ควบคุมได้ แต่เนื่ องจากนํ้ามีนอ้ ยมาก ภาครัฐต้องใช้หลายมาตรการทั้งการนํานํ้าจากลุ่มนํ้าแม่กลองมาช่วย การระวังไม่ให้มี
การสู ญเสี ยนํ้าระหว่างทาง ดังนั้น เกษตรกรควรต้องเพิ่มการแก้ไขปั ญหาระยะยาวด้วยการสร้างแหล่งนํ้าในพื้นที่ของตนเอง
ให้ได้ รวมทั้งพื้นที่เสี่ ยงขาดแคลนนํ้าในพื้นที่ไม้ผลควรมีแหล่งนํ้าสํารองเช่นกัน หรื ออาจจะปรับรู ปแบบกิจกรรมการเกษตร
ให้เหมาะสมกับช่วงฤดูแล้ง เช่น การทําเกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฏีใหม่ ที่จดั การพื้นที่ให้มีแหล่งนํ้าในไร่ นา เป็ นต้น
หากมีฝนตกลงมาให้หาทางเก็บกักนํ้า รักษาความชื้นให้ได้ ส่ วนพื้นที่นอกเขตชลประทานอย่าเพิ่งเร่ งทําการเพาะปลูก ขอให้
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เมื่อมัน่ ใจแล้วจึงดําเนินการในฤดูกาลผลิตใหม่ต่อไป” รองอธิบดีกล่าว

กรมส่ งเสริมการเกษตร ห่ วงพืน้ ทีป่ ลูกข้ าวรอบ 2 และไม้ ผลเสี่ ยงแล้ ง แนะดูแลอย่ างถูกวิธี

นายอาชว์ชยั ชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เผยว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตรมีความห่วงใยพี่นอ้ ง
เกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์ภยั แล้งในปี นี้ โดยในรอบปี 2562 ที่ผา่ นมาประเทศไทยมีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งปี ที่แล้วมีฝน
ตกทั้งปี 1,342.6 มิลลิเมตร เมื่อเทียบกับปี ที่แล้งมากคือ ปี 2558 มีฝนตก 1,419.6 มิลลิเมตร จะเห็นได้วา่ ปี 2562 ฝนตกน้อยกว่า
ปี 2558 และจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยานับตั้งแต่ปี 2523 เป็ นต้นมา ยังพบว่า ปี 2562 มีฝนตกน้อยที่สุดในรอบ 40 ปี
โดยเฉพาะฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม ปี ที่ผา่ นมา มีฝนตกทั้งประเทศเพียง 1,114 มิลลิเมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 12 ทําให้อ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่หลายแห่งมีน้ าํ ใช้การเหลือน้อยไม่เกินร้อยละ 30 ของความจุอ่าง จํานวน 14 แห่ง เมื่อ
ฝนตกน้อยนํ้าตามแหล่งนํ้าธรรมชาติก็มีเหลืออยูน่ อ้ ยเช่นกัน จึงไม่สามารถส่ งนํ้าเพื่อการเพาะปลูกตามปกติได้ แม้ระยะนี้จะมี
ฝนตกลงมาบ้างก็ตามแต่ปริ มาณนํ้าในแหล่งนํ้าต่าง ๆ ยังคงอยูใ่ นเกณฑ์นอ้ ย
ทั้งนี้ กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้เตรี ยมการมาตั้งแต่ตน้ ฤดูแล้ง โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกเยีย่ มเยียน แจ้งข่าว
เพื่อสร้างการรับรู ้ให้เกษตรกรได้ปรับตัวในภาคการผลิตและใช้น้ าํ อย่างประหยัด ทําให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าว
มาได้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาในบางพื้นที่ที่ตอ้ งเฝ้าระวัง ซึ่ งกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าปี นี้จะประกาศเข้าสู่ ฤดูฝนประมาณ
ปลายเดือนพฤษภาคม และอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได้ ดังนั้น กรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงเร่ งแจ้งเตือนเกษตรกรให้รับทราบ
สถานการณ์ต้ งั แต่เนิ่น ๆ โดยเฉพาะพืชที่ตอ้ งเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 2 กลุ่ม คือ

1) การปลูกข้าวรอบที่ 2 เกรงว่าจะขาดแคลนนํ้าได้เนื่ องจากใช้น้ าํ มาก ซึ่งปี นี้คณะกรรมการวางแผนการเพาะปลูกพืช
ฤดูแล้งได้กาํ หนดพื้นที่การเพาะปลูกตามศักยภาพนํ้า มีแผนควบคุมพื้นที่การปลูกข้าวรอบที่ 2 ทั้งประเทศจํานวน 4.54 ล้านไร่
คิดเป็ นร้อยละ 40 ของปี ที่ผา่ นมาที่ได้กาํ หนดพื้นที่แผนควบคุม 11.21 ล้านไร่ ปั จจุบนั ภาพรวมของประเทศมีการเพาะปลูก
แล้ว 6.56 ล้านไร่ จึงเกินแผนควบคุมแล้ว ร้อยละ 44 ซึ่งขณะนี้มีการเก็บเกี่ยวไปแล้ว ร้อยละ 37 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค. 2563)
สําหรับพื้นที่ปลูกเกินแผนควบคุมไปค่อนข้างมากอยูใ่ นเขตลุ่มเจ้าพระยา มีการเพาะปลูก 3.31 ล้านไร่ หรื อร้อยละ 21.5
โดยเฉพาะในเขตชลประทานไม่มีแผนส่ งนํ้าให้ปลูกข้าว แต่มีผลการเพาะปลูกถึง 2.01 ล้านไร่ ทําให้กรมส่ งเสริ มการเกษตร
และกรมชลประทานต้องทํางานหนักมากในปี นี้ เพื่อประคับประคองนํ้าในระบบชลประทานที่มีนอ้ ยอยูแ่ ล้วให้สามารถส่ งนํ้า
ไปรักษาระบบนิเวศน์ผลักดันนํ้าเค็มและป้ องกันนํ้าเค็มรุ กเข้าทําลายพืชสวน ซึ่งขณะนี้เกษตรกรในลุ่มเจ้าพระยาเก็บเกี่ยวข้าว
แล้ว ร้อยละ 55 จึงได้ขอความร่ วมมือไม่ให้ปลูกข้าวรอบที่ 3 ต่อเนื่องอีก
2) กล้วยไม้และไม้ผล ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่อาจเสี่ ยงนํ้าเค็มรุ กเข้าสวนสร้างความเสี ยหายใน 9 จังหวัด ได้แก่ กรุ งเทพฯ
ฉะเชิงเทรา นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีพ้นื ที่เฝ้าระวัง 57,106 ไร่
แบ่งเป็ น กล้วยไม้ 10,784 ไร่ และไม้ผล 46,322 ไร่ ซึ่ งกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้สร้างการรับรู ้ให้เกษตรกรโดยให้คาํ แนะนํา
ติดตามข้อมูลข่าวสารนํ้าเค็ม ระมัดระวังเรื่ องการปิ ดเปิ ดประตูน้ าํ เข้าพื้นที่สวน การดูแลรักษาความชื้นในสวน ลดการคายนํ้า
ของพืช การปรับลดการใช้ปุ๋ยเพื่อลดความเค็มที่เข้าสู่ ตน้ พืช การสํารองแหล่งนํ้าในสวนของตนเอง รวมทั้งให้ความร่ วมมือกับ
ระบบการผลักดันนํ้าเค็มของระบบชลประทาน
นอกจากนี้ ยังมีการเฝ้าระวังป้ องกันเชิงรุ กในพื้นที่ไม้ผลที่มีฝนตกน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร ซึ่ งได้วิเคราะห์แล้วเห็นว่า
ไม้ผลเป็ นพืชเศรษฐกิจที่ใช้เวลาปลูกนานกว่าจะให้ผลผลิต หากมีความเสี่ ยงและตายจะทําให้เกษตรกรได้รับผลกระทบเสี ย
โอกาสเรื่ องรายได้ จึงได้สาํ รวจในพื้นที่จริ งและประเมินพื้นที่ปลูกไม้ผลพื้นที่นอกเขตชลประทานใน 30 จังหวัด พบว่า จาก
พื้นที่ปลูก 2.66 ล้านไร่ มีความเสี่ ยงที่จะขาดแคลนนํ้าและอาจตายได้รวม 375,000 ไร่ โดยเฉพาะไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สู ง จํานวน 9 ชนิด ได้แก่ ทุเรี ยน มะม่วง ลําไย ส้มโอ กล้วยหอม เงาะ ส้มเขียวหวาน มังคุด และลิ้นจี่ จึงได้ดาํ เนินการนําข้อมูล
ส่ งให้สาํ นักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนจัดหาแหล่งนํ้าช่วยเหลือ
เกษตรกร และให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรเข้าไปสร้างการรับรู ้แก่เกษตรกรในการดูแลรักษาสวนไม้ผลดังกล่าว ซึ่ งผลการ
ดําเนินงานได้มีการจัดหานํ้าเข้าไปเติมแหล่งนํ้าในพื้นที่เสี่ ยงขาดแคลนนํ้ารวม 124,294 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 33 โดยกรม
ทรัพยากรนํ้า ส่ วนการสร้างการรับรู ้เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรในพื้นที่ได้ให้คาํ แนะนําการดูแลรักษาสวนไม้ผลแก่
เกษตรกร ดังนี้ การรักษาความชื้น ให้ใช้วสั ดุคลุมโคนต้น คลุมแปลง และการปลูกพืชคลุมดิน ลดการคายนํ้าของพืช เช่น การ
ตัดแต่งกิ่ง การบังลม พรางแสง เป็ นต้น ปรับปรุ งวิธีการให้น้ าํ แก่พืช โดยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและการประหยัดนํ้า ใช้น้ าํ อย่างรู ้
คุณค่า เช่น การปรับเปลี่ยนหัวจ่ายนํ้าที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น รวมทั้งการปรับเปลี่ยนเวลาหลีกเลี่ยงช่วงแสงแดดจัด เพื่อลด
การระเหยของนํ้า การสร้างแหล่งนํ้าในพื้นที่สวน เพื่อให้เกษตรกรเตรี ยมการแก้ไขปั ญหาระยะยาวอย่างยัง่ ยืน โดยในส่ วน
ของกรมฯ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปั ญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับกรม เขต และ
จังหวัด เพื่อรวบรวมและติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ นํ้า ผลกระทบและความเสี ยหายด้านการเกษตร รวมถึงจัดทํารายงาน
ข้อมูลพื้นที่เสี่ ยงขาดแคลนนํ้า การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้เชื่ อมโยงข้อมูล
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประเมินสถานการณ์และการจัดการความเสี่ ยงภัยแล้งในปี นี้

“อยากฝากถึงพี่นอ้ งเกษตรกรโดยขอความร่ วมมือที่จะไม่ปลูกข้าวรอบที่ 3 ต่อเนื่อง เพราะอาจขาดแคลนนํ้าทําให้เกิด
ความเสี ยหายได้ ในส่ วนของพื้นที่สวนใกล้แหล่งนํ้าเค็มขอให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด แม้วา่ ปั จจุบนั ระบบการผลักดันนํ้าเค็มยัง
ควบคุมได้ แต่เนื่ องจากนํ้ามีนอ้ ยมาก ภาครัฐต้องใช้หลายมาตรการทั้งการนํานํ้าจากลุ่มนํ้าแม่กลองมาช่วย การระวังไม่ให้มี
การสู ญเสี ยนํ้าระหว่างทาง ดังนั้น เกษตรกรควรต้องเพิม่ การแก้ไขปั ญหาระยะยาวด้วยการสร้างแหล่งนํ้าในพื้นที่ของตนเอง
ให้ได้ รวมทั้งพื้นที่เสี่ ยงขาดแคลนนํ้าในพื้นที่ไม้ผลควรมีแหล่งนํ้าสํารองเช่นกัน หรื ออาจจะปรับรู ปแบบกิจกรรมการเกษตร
ให้เหมาะสมกับช่วงฤดูแล้ง เช่น การทําเกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฏีใหม่ ที่จดั การพื้นที่ให้มีแหล่งนํ้าในไร่ นา เป็ นต้น
หากมีฝนตกลงมาให้หาทางเก็บกักนํ้า รักษาความชื้นให้ได้ ส่ วนพื้นที่นอกเขตชลประทานอย่าเพิ่งเร่ งทําการเพาะปลูก ขอให้
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เมื่อมัน่ ใจแล้วจึงดําเนินการในฤดูกาลผลิตใหม่ต่อไป” รองอธิ บดีกล่าว

พลิกที่นาสู่ ไม้ดอก"เงินล้าน"

พลิกที่นาสู่ ไม้ ดอก"เงินล้ าน" อานิสงค์ เกษตรแปลงใหญ่ "ห้ วยสํ าราญ"
กรมส่ งเสริ มการเกษตรดันแปลงใหญ่ไม้ดอกห้วยสําราญ สู่ แหล่งท่องเที่ยวเชิ งเกษตรน่ าเที่ยวประจําจังหวัดอุดรธานี
พร้อมบูรณาการหน่ วยงานภาครัฐเสริ มแรง ชู จุดแข็งชุ มชนร่ วมกันบริ หารจัดการเอง ตามนโยบายส่ งเสริ มให้เกษตรกรรายย่อย
รวมกลุ่มกันเป็ นแปลงใหญ่ เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต โดยเน้นผลิ ตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ตามนโยบายการตลาดนําการเกษตร นําไปสู่ การจัดการสิ นค้าเกษตรสู่ สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ซึ่ งกรมส่ งเสริ มการเกษตร
ได้มีนโยบายให้หน่ วยงานในระดับพื้นที่ ขบั เคลื่ อนงานอย่างต่อเนื่ องมาตั้งแต่ปี 2558
กุลฤดี พัฒนะอิม่ รองอธิ บดี กรมส่ งเสริ มการเกษตร เผยกับ“คมชัดลึ ก”ว่า สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี เข้าไป
ส่ งเสริ มพัฒนาต่อยอดกิ จกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสําราญ ตําบล
หนองไฮ อําเภอเมื อง จังหวัดอุดรธานี ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิ งเกษตรในชุ มชน โดยกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวมี จุดเด่นในด้านการ
บริ หารจัดการที่เข้มแข็ง สามารถบริ หารจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนการปลูกให้มีดอกไม้
ทยอยออกดอกตลอดทั้งปี การจัดระบบให้บริ การนักท่องเที่ยว การจัดเก็บรายได้เข้ากองทุนรวมของหมู่บา้ นเพื่อบริ หารจัดการใน
อนาคตที่ยง่ั ยืนการแบ่งปั นรายได้ให้กบั สมาชิ ก และทําการวิจยั พัฒนาสายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่จะนํามาปลูกร่ วมกับหน่ วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ ยวข้อง เช่ น ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี กรมส่ งเสริ มการเกษตร ช่ วยดูแลเรื่ องของการ
ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ นอกจากนี้ จังหวัดอุดรธานี และการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย ยังได้เข้ามาช่ วยดูแลเรื่ องจัดการการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ดว้ ย
ปั จจุบนั กลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสําราญ มี พ้ืนที่ ปลู กไม้ดอกไม้ประดับ จํานวน 645 ไร่
นับเป็ นแหล่งปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มี สมาชิ กจํานวน 104 ราย โดยเป็ น Smart
Farmer ถึ ง 50 ราย ซึ่ งเกษตรกรแต่รายจะปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายพันธุ์ไว้ในพื้นที่ของตนเอง ได้แก่ มะลิ ร้อยมาลัย
90 ไร่ เบญจมาศ 350 ไร่ ดาวเรื อง 60 ไร่ ดอกพุด 25 ไร่ คัตเตอร์ (พีค็อก) 120 ไร่ กุหลาบร้อยมาลัย 1 ไร่ และไม้ตดั ใบ 1

ไร่ และมี พ้ืนที่ส่วนกลางของหมู่บา้ นที่ใช้ในการบริ หารจัดการร่ วมกัน นอกจากนี้ ยังมี กิจกรรมแปรรู ปเป็ นผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ เช่ น
ผลิ ตภัณฑ์ประเภทร้อยมาลัยจากดอกไม้สด ได้แก่ มาลัยแต่งงาน มาลัยไหว้พระ ห่ อช่ อดอกไม้สด ทําพานบายศรี จัดกระเช้าดอกไม้
จัดแจกัน และการรับจ้างตกแต่งงานพิธีต่าง ๆ เป็ นต้น
ในด้านการผลิ ตและการตลาด ทางกลุ่มมี การวางแผนการปลูกที่ เป็ นระบบ ทําให้มีผลผลิ ตเก็บเกี่ ยวได้ตลอดทั้งปี ผลผลิ ต
รวม 1,380 ตันต่อปี คิดเป็ นรายได้ท้ งั หมด 63,800,000 บาทต่อปี โดยเฉลี่ ยแล้วเกษตรกรแต่ละรายจะมี รายได้เฉลี่ ย 20,833
บาทต่อเดื อนซึ่ งด้วยสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของคนไทยที่มีการใช้ดอกไม้ในชี วิตประจําวัน เช่ น ใช้ในงานพิธีต่างๆ บูชาพระ
ทุกวันพระ และใช้ประดับที่ต่างๆให้สวยงาม ทางกลุ่มจึ งมี ตลาดจําหน่ ายทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ได้แก่ ตลาดในตัวเมื องจังหวัด
อุดรธานี และมี พ่อค้าต่างจังหวัด เช่ น จังหวัดเลย หนองบัวลําภู หนองคาย ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มารับซื้ อถึ งประมาณ 60% ของ
ปริ มาณผลผลิ ตทั้งหมด ที่เหลื อจะส่ งมาจําหน่ ายที่ ปากคลองตลาดกรุ งเทพมหานคร และส่ งออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว
สําหรับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรในปี 2563 (เดื อนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563)กลุ่มวิสาหกิ จชุ มชน
แปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสําราญ มี รายได้จากการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร รวมทั้งสิ้ น5.28 ล้านบาท แบ่งเป็ น 1) รายได้
จากค่าเข้าชมแปลง อัตราคนละ 20 บาท เป็ นเงิ น 1.2 ล้านบาท 2) รายได้จากค่ารถนํานักท่องเที่ยวเข้าชมแปลง อัตราเที่ยวละ
100 บาท เป็ นเงิ น 0.06 ล้านบาท และ 3) ยอดจําหน่ ายสิ นค้าผลผลิ ตไม้ดอกและอาหาร เป็ นเงิ น 4 ล้านบาท
ด้าน เอนก รั ตน์ รองใต้ เกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวเสริ มว่า เดิ มเกษตรกรบ้านห้วยสําราญ มี อาชี พทํานา ทําไร่ มนั
สําปะหลัง แต่ประสบปั ญหาสภาพดิ นขาดความอุดมสมบูรณ์ ทาํ ให้ผลผลิ ตตํ่า ราคาผลผลิ ตไม่แน่ นอนเกษตรกรผูป้ ลูกประสบต่อการ
ขาดทุน เกษตรกรในหมู่บา้ นได้นาํ เบญจมาศพันธุ์มูเซอมาปลู กครั้งแรก เมื่ อปี พ.ศ. 2523 ปรากฏว่าสามารถปลูกได้ให้ผลผลิ ต
คุณภาพดี เนื่ องจากสภาพดิ นมี ความเหมาะสมและสามารถจําหน่ ายในตลาดท้องถิ่ นทําให้เกิ ดรายได้ ทําให้เกษตรกรในหมู่บา้ นสนใจ
ปลูกบ้างแต่เป็ นแบบต่างคนต่างปลูกผลผลิ ตออกมาจึ งไม่ได้คุณภาพ เจ้าหน้าที่ ของสํานักงานเกษตรอําเภอเมื องอุดรธานี กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร ได้เข้ามารวมกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกไม้ดอกบ้านห้วยสําราญเพื่อหาทางช่ วยเหลื อเกษตรกรโดยนําพันธุ์เบญจมาศจาก
ต่างประเทศเข้ามาทดลองปลูกจํานวน 120 สายพันธุ์ และมี การให้ความรู ้ ทั้งนําเกษตรกรไปทัศนศึกษาดูงานการปลูกไม้ดอกที่
จังหวัดเชี ยงใหม่ เชี ยงรายเกษตรกร จึ งนําความรู ้ ที่ได้รับมาปรับปรุ งคุณภาพผลผลิ ต ให้ได้มาตรฐานเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดและทํา
ให้เกษตรกรเกิ ดรายได้สามารถเป็ นรายได้หลักของหมู่บา้ น เพราะมี รายได้ให้ผลตอบแทนดี กว่าการทําการเกษตรอย่างอื่ น
ต่อมาในปี 2540 สํานักงานเกษตรอําเภอเมื องอุดรธานี ได้จดั ตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรบ้านห้วยสําราญขึ้น เพื่อเพื่อพัฒนาให้
ความรู ้ เกี่ ยวกับการประกอบอาชี พการเกษตรในเรื่ องการปลู กไม้ดอกเพื่อการค้าให้กบั ลูกหลานเกษตรกรในหมู่บา้ นที่ว่างงาน จน
ได้รับรางวัลชนะเลิ ศในระดับประเทศ และเข้ารับโล่ห์พระราชทาน 3 รางวัลในงานราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในปี พ.ศ.
2545 คือ 1) กลุ่มยุวเกษตรกรดี เด่น 2) สมาชิ กยุวเกษตรกรดี เด่น และ3)ที่ปรึ กษากลุ่มยุวเกษตรกรดี เด่น
จากนั้นในปี พ.ศ. 2560 สํานักงานเกษตรอําเภอเมื องอุดรธานี ได้พฒั นาต่อยอดให้หมู่บา้ นห้วยสําราญเป็ นกลุ่ม
วิสาหกิ จชุ มชนแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่มีการรวมกลุ่มผลิ ตสิ นค้าเกษตรตามแนวทางระบบ
ส่ งเสริ มเกษตรแบบแปลงใหญ่มีส่วนร่ วมในกระบวนการดําเนิ นงานที่เน้นการลดต้นทุนการผลิ ต การเพิ่มผลผลิ ตมี คุณภาพ และมี
ตลาดรองรับ ภายใต้การบริ หารจัดการที่ดี สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสิ นค้าเกษตร และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร และ
ในปี พ.ศ.2562 ได้พฒั นาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิ งเกษตร มี นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดิ นทางมาเยี่ยมชมเป็ นจํานวนมากทําให้
ชุ มชนเกิ ดการกระจายรายได้เพิ่มขึ้น จึ งขอเชิ ญชวนประชาชนผูส้ นใจมาเยี่ยมชมแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในภาค
อี สานได้ทุกวัน สามารถสอบถามรายละเอี ยดเพิ่มเติ มได้ที่ สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี โทร.042 244866 หรื อสํานักงาน
เกษตรอําเภอเมื องอุดรธานี โทร. 042 245123 ในวันและเวลาราชการ

อัญชั น พืชนํา้ น้ อย ร้ อยสรรพคุณ แนะปลูกช่ วงแล้ง

กรมส่ งเสริมการเกษตรแนะปลูกอัญชั น พืชใช้ นํา้ น้ อย ร้ อยสรรพคุณ ต้ นทุนตํ่า ช่ วงฤดูแล้ง ทดแทนการทํานาปรั ง
27 มีนาคม 2563 อัญชันเป็ นพืชที่กรมส่ งเสริ มการเกษตรแนะนําให้เกษตรกรปลูกในช่วงฤดูแล้ง ทดแทนการทํานา
ปรัง ใช้น้ าํ น้อย ดูแลรักษาง่าย ใช้พ้นื ที่นอ้ ย การขยายพันธุ์และการดูแลรักษาที่ไม่ยงุ่ ยาก มากสรรพคุณ เพิ่มการไหลเวียนเลือด
บํารุ งรากผม
อัญชัน มีลกั ษณะเป็ นไม้เลื้อย ดอกมีท้งั ชนิดที่เป็ นดอกชั้นเดียวซึ่ งมีสีน้ าํ เงินคราม ออกดอกเกือบตลอดปี อัญชันที่ ถูก
นํามาใช้ประโยชน์เป็ นอัญชันดอกสี ม่วง ซึ่ งสามารถใช้ได้หลายส่ วน ทั้งดอก เมล็ด และราก ในดอกอัญชันมีสารแอนโทไซยา
นิน (Anthocyanin) ซึ่ งเป็ นสารสี ม่วง มีคุณสมบัติเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดเล็กๆ เช่น หลอดเลือดส่ วนปลาย
ทําให้เลือดไปเลี้ยงรากผมมากขึ้น ทําให้กลไกที่ทาํ งานเกี่ยวกับการมองเห็นแข็งแรงขึ้น นอกจากนี้ดอกอัญชันยังนําไปคั้นเป็ น
เครื่ องดื่มสมุนไพร ผสมในอาหารหรื อขนมเพื่อให้สีสันสวยงาม ใช้เป็ นส่ วนผสมในอุตสาหกรรมการผลิตแชมพูสระผม เพื่อ
ช่วยป้ องกันและหยุดผมร่ วง ช่วยให้ผมดกดํา เมล็ดอัญชันมีสรรพคุณเป็ นยาระบายอ่อน ๆ รากอัญชันชนิดดอกขาวใช้เป็ นยา
ขับปัสสาวะ และยาระบายได้อีกด้วย
ต้นทุนการผลิตอัญชัน 1 ไร่ อยูท่ ี่ 10,000-12,000 บาท เมื่อเทียบกับผลพลอยได้แล้ว ถือว่าคุม้ ค่ามาก เนื่องด้วยว่า
อัญชัน 1 ต้น สามารถเก็บดอกสดได้ 50-100 กรัมต่อวัน จะได้ผลผลิตสดวันละ 100 กิโลกรัม ขายสดกิโลกรัมละ 50-100 บาท
ทําให้มีรายได้ 5,000-10,000 บาทต่อวัน แต่จะใช้แรงงานในเก็บเกี่ยวค่อนข้างมาก จึงนิ ยมทยอยเก็บวันละ 5-10 กิโลกรัม และ
นําไปตากแห้ง โดยดอกอัญชันสด 10 กิโลกรัมเมื่อตากแห้งแล้วจะได้ดอกแห้งเท่ากับ 1 กิโลกรัม ซึ่ งดอกแห้งขายได้กิโลกรัม
ละ 350-500 บาท และวิธีน้ ียงั เป็ นการเพิม่ มูลค่าและลดปั ญหาเรื่ องแรงงานในการเก็บเกี่ยวได้

เมื่อปลายปี 2562 ที่ผา่ นมาศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรพิจิตร กรมวิชาการเกษตร ได้เปิ ดตัวอัญชันพันธุ์ใหม่ คือ อัญชันพันธุ์
เทพรัตน์ไพลิน 63 ซึ่ งเป็ นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสู งกว่าพันธุ์ปลูกทัว่ ไป และมีลกั ษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตสู งประมาณ 2,122
กิโลกรัมต่อไร่ มีกลีบดอกใหญ่ 5 กลีบซ้อนเวียนสมํ่าเสมอในต้นเดียวกัน มีปริ มาณสารแอนโทไซยานินปริ มาณสู งไม่นอ้ ย
กว่า 70 มิลลิกรัมต่อนํ้าหนักสด 100 กรัม เก็บเกี่ยวครั้งแรกเร็ วกว่าพันธุ์ทว่ั ไป 6 วัน เหมาะสําหรับเป็ นทางเลือกให้กบั
เกษตรกรได้
กรมส่ งเสริ มการเกษตร โดยกองขยายพันธุ์พืช ได้ประสานนําต้นพันธุ์อญั ชันพันธุ์เทพรัตน์ไพลิน 63 จัดสรรเพื่อเป็ น
แม่พนั ธุ์ให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 ศูนย์ ได้ดาํ เนิ นการตามพันธกิจในการผลิตพืชพันธุ์ดีโดยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพด้วย
เทคโนโลยีและนวัฒกรรมที่เหมาะสมให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของเกษตรกร
โดยเฉพาะที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุ โลก มีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักหลายชนิด เช่น มะเขือพวง กระเจี๊ยบ
เขียว ถัว่ ฝักยาวและอัญชันพันธุ์เทพรัตน์ไพลิน 63 เป็ นต้น หากเกษตรกรหรื อผูท้ ี่สนใจเมล็ดพันธุ์อญั ชันพันธุ์เทพรัตน์ไพลิน
63 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก เบอร์ โทรศัพท์ 055-906220 หรื อติดต่อ
ผ่านเฟสบุก๊ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่หก จังหวัดพิษณุ โลก

กสก. ปรับแผนการทํางาน-ช่ วยเหลือเกษตรกร รับมือไวรัสโควิด-19

กรมส่ งเสริ มการเกษตร พร้อมรับมือ โควิด-19 ปรับแผนการทํางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ พร้อมวางแผนช่วยเหลือ
เกษตรกรเต็มกําลัง
เมื่อวันที่ 25 มี.ค. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวภายหลังร่ วมประชุม Web Conference
ร่ วมกับนายเฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผูบ้ ริ หารทุก
หน่วยงานในสังกัด เพื่อติดตามสถานการณ์และรับทราบมาตรการเฝ้าระวัง ป้ องกัน และการเตรี ยมความพร้อมในการรองรับ
สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า ตามที่เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ระบาดทัว่ โลก และในประเทศไทยก็มีผตู ้ ิดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง กรมส่ งเสริ มการเกษตร สั่งการให้มีการ
เตรี ยมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งด้านการปฏิบตั ิ
ราชการของเจ้าหน้าที่ และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยในด้านการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ กรมส่ งเสริ มการเกษตร
กําหนดให้มีการควบคุมการเข้าออกอาคารสํานักงาน เพื่อให้สามารถคัดกรองเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน และผูม้ าติดต่อราชการ
โดยเจ้าหน้าที่ตอ้ งแสดงบัตรคล้องคอหรื อบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ มีการให้บริ การเจลล้างมือ และมีการวัดไข้ดว้ ยเครื่ องวัด
อุณหภูมิ โดยต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา จึงจะอนุญาตให้เข้าอาคาร รณรงค์ให้ใส่ หน้ากากอนามัย หรื อหน้ากาก
ผ้า

พร้อมทั้งกําชับให้พนักงานทําความสะอาดเพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดให้มากขึ้น และใช้น้ าํ ยาฆ่าเชื้อโรคในการทํา
ความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสํานักงาน ทั้งในห้องปฏิบตั ิงาน ห้องประชุม ลิฟต์โดยสาร และทางเดิน นอกจากนี้ยงั ได้
กําหนดมาตรการให้ขา้ ราชการสลับกันทํางานจากที่บา้ น (Work from Home) เพิ่มระยะห่างระหว่างโต๊ะทํางาน รวมทั้งเว้น
ระยะห่างจากเพื่อนร่ วมงานไม่นอ้ ยกว่า 1–2 เมตร ตามมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
สําหรับด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้สั่งการให้ทุกสํานักงานเกษตรจังหวัดติดตามสถานการณ์ปัจจุบนั ใน
แต่ละพื้นที่ และจัดทํารายงานสถานการณ์ดา้ นการเกษตร เสนอกรมฯ ทราบ เพื่อดําเนิ นการประสานงานแก้ไขต่อไป รวมทั้ง
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าไปส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน หรื อกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรผลิตสิ นค้าที่จาํ เป็ นต้องใช้งานในขณะนี้
เช่น หน้ากากผ้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุ ข พร้อมจัดทําข้อมูลผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์
แปรรู ปขององค์กรเกษตรกร เพื่อเป็ นทางเลือกสําหรับพี่นอ้ งประชาชนได้เลือกซื้อได้อย่างสะดวก โดยกรมส่ งเสริ มการเกษตร
จะให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิต และความรู ้ในการด้านการทําการตลาด online ให้กบั เกษตรกร ในส่ วนของการ
ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กบั เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไป
ทั้งนี้ กรมส่ งเสริ มการเกษตร กําลังเตรี ยมบทเรี ยนออนไลน์ หลักสู ตรปลูกผักสําหรับคนเมือง และการปลูกพืชผัก
สวนครัว โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะสามารถปลูกผักไว้รับประทานเองแบบง่ายๆ ใช้พ้นื ที่นอ้ ย และลงทุนตํ่า นับเป็ นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการลดค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวติ ได้ ส่ วนกรณี ที่เป็ นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมฯ ได้เตรี ยมการจะสนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์ดีไว้แล้ว
"กรมส่ งเสริ มการเกษตรยังได้ร่วมสร้างการรับรู ้ในการเฝ้าระวัง ดูแลสุ ขอนามัยส่ วนบุคคล และข้อควรปฏิบตั ิตาม
ข้อแนะนําของกระทรวงสาธารณสุ ขให้กบั ประชาชนในพื้นที่ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และขอความร่ วมมือองค์กร
เกษตรกรต่างๆ ช่วยดําเนินการในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารสําคัญด้วย"รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าว

ด่วน!! อุดหนุนชาวสวนมะม่วงพิจิตร มะม่วงกินดิบ-สุ ก ช่วงวิกฤตโควิด-19

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ส่ งผลกระทบต่อการส่ งออกของมะม่วงทุกประเภท เพื่อเป็ นกําลังใจ
ให้กบั เกษตรกรชาวสวนมะม่วงจังหวัดพิจิตร ช่วยอุดหนุนและสั่งซื้อ เป็ นมะม่วงคัดส่ งออก และมีการรับรองมาตรฐาน GAP
(การเกษตรดีที่เหมาะสม) มีท้ งั มะม่วงกินดิบ และมะม่วงกินสุ ก มีดงั นี้
มะม่วงฟ้าลัน่ บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จําหน่ายถุงละ 50 บาท
มะม่วงเพชรบ้านลาด บรรจุงถุงละ 5 กิโลกรัม จําหน่ายถุงละ 50 บาท
มะม่วงนํ้าดอกไม้สีทอง บรรจุ 4 กิโลกรัม จําหน่ายถุงละ 100 บาท
หากจะซื้อไปจําหน่ายจะให้เบอร์ ติดต่อเกษตรกรโดยตรง โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 056 613423 ต่อ 103 กลุ่มส่ งเสริ มและ
พัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร หรื อ Line ID : nin_janin
สั่งเลย นัดรับได้ 26 มีนาคม 2563 นี้ พิกดั สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัด
พิจิตร
หมายเหตุ อาจมีบริ การส่ งถึงที่ แต่ขอดูจากระยะทาง หากไกล ขอจัดส่ งทางเอกชน คิดระยะทางตามจริ ง อีกไม่นานต่างจังหวัด
จะมีบริ การจากไปรษณี ยไ์ ทยอีกด้วย

กรมส่ งเสริ มการเกษตร แนะปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรผ่านแอฟ Farmbook ลดเสี่ ยงแพร่ ระบาดไวรัสโควิด

นายสุ พทิ จิตรภักดี ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ขอ้ มูลว่า กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร ได้ปรับปรุ งแอปพลิเคชัน สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั หรื อ Farmbook (ฟาร์ มบุค๊ ) ล่าสุ ด จากเดิมใช้ปรับปรุ ง
ทะเบียนเกษตรกร ให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบการเข้าร่ วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 2562/63 จากประกาศจาก
กรมการค้าภายใน และติดตามผลการโอนเงินที่รับจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 2562/63 ในปี 2562 ภาคใต้ มียอด
การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Farmbook จํานวน 137,334 ครัวเรื อน
ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook ในการแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน ได้ 4 ประเภท คือ 1) การ
แจ้งปรับปรุ งข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูก เฉพาะแปลงเดิมที่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในปี การผลิตที่ผา่ นมา คือ ข้อมูลเอกสารสิ ทธิ์
เช่น เนื้ อที่ / ที่ต้งั / พิกดั กิจกรรมการเกษตร ประกอบด้วย ชนิด /พันธุ์พืช วันที่ปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เนื้อที่ปลูก ปี

เพาะปลูก และประเภทการทําการเกษตรกรรมยัง่ ยืน 2) การติดตามผลการแจ้งปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกร แสดงรายละเอียด
แปลงที่มีการแจ้งปลูก เพื่อติดตามสถานะการแจ้งปลูก ทั้งนี้แปลงที่แจ้งปลูกผ่านแอปพลิเคชัน สามารถลบ/แก้ไข กรณี แจ้ง
ปลูกผิด แต่สถานะการแจ้งปลูกต้องยังไม่จดั ชุด ส่ วนแปลงที่แจ้งปลูกผ่านเจ้าหน้าที่ตอ้ งแจ้งลบ/ แก้ไขที่สาํ นักงานเกษตร
อําเภอเท่านั้น 3) การติดตามผลการเข้าร่ วมโครงการภาครัฐด้านการเกษตร โดยแสดงรายการโครงการที่เข้าร่ วมและผลการ
โอนเงินตามเงื่อนไขโครงการ และ 4) การคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยแสดงรายละเอียด ช่วงวันที่ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ คาดการณ์ผลผลิต คาดการณ์กาํ ไร และราคาขาย
กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ดาํ เนินการสํารวจความคิดเห็นของเกษตรกรผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชัน “สมุดทะเบียนเกษตรกร
ดิจิทลั (Farmbook)” ทางระบบออนไลน์โดยสํารวจเฉพาะเกษตรกรที่ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน่ ระหว่างวันที่ 15
มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อประมวลผลข้อมูลนํามาปรับปรุ ง ผลการสํารวจ พบว่า มีผรู ้ ่ วมแสดงความคิดเห็นรวม
49,579 เครื่ อง โดยเกษตรกรให้คะแนนความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook ที่ 4.7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน นอกจากนี้ยงั ได้แสดงความคิดเห็นว่า การใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook ทําให้มีความสะดวก รวดเร็ วในการรับ
ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐด้วย
นายสุ พทิ จิตรภักดี กล่าวว่า ภาคใต้ มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนไว้กบั กรมส่ งเสริ มการเกษตร จํานวน 1,216,469
ครัวเรื อน และมีการปรับปรุ งข้อมูลแล้วจํานวน 460,467 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 38.65 จากสถานการณ์ปัจจุบนั มีการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อลดการเดินทางของเกษตรกรมาสํานักงานเกษตรอําเภอ และลดความเสี่ ยงการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงขอเชิญชวนเกษตรกรที่ได้ข้ ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่ งเสริ มการเกษตรแล้ว และมี
โทรศัพท์แบบสมาร์ ทโฟน สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน Farmbook ไปใช้งานได้ ซึ่ งกรมส่ งเสริ มการเกษตร มีความ
ห่วงใย และให้ความสําคัญกับสุ ขภาพอนามัย ความปลอดภัยของประชาชนที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่าง
เต็มที่ โดยมีมาตรการและการดําเนินการเพื่อป้ องกัน ควบคุมการแพร่ กระจายของเชื้ อไวรัส COVID-19 ให้เกิดความปลอดภัย
ตามที่กรมควบคุมโรค และกระทรวงสาธารณสุ ข แนะนําไว้อย่างเคร่ งครัด

โหลดฟรี !! “Farmbook” ปรั บปรุงทะเบียนเกษตรกร เลี่ยงเดินทาง เสี่ ยงไวรัสโควิด-19

กรมส่ งเสริ มการเกษตร แนะ เกษตรกร โหลดฟรี Farmbook ปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรตรวจสอบการรับสิ ทธิ์ ต่างๆ เลี่ยง
เดินทาง-ลดเสี่ ยงแพร่ ระบาดไวรัสโควิด
เมื่อวันที่ 24 มี.ค. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตร ได้
ปรับปรุ งแอปพลิเคชัน สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั หรื อ Farmbook (ฟาร์ มบุค๊ ) ล่าสุ ด จากเดิมใช้ปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกร
ให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบการเข้าร่ วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 2562/63 จากประกาศจากกรมการค้าภายใน
และติดตามผลการโอนเงินที่รับจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 2562/63 ปั จจุบนั แอปพลิเคชัน Farmbook มียอดการ
ดาวน์โหลดรวมจํานวนกว่า 1.6 ล้านครัวเรื อน จากจํานวนเกษตรกรที่มาปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรกว่า 6 ล้านครัวเรื อน
ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook ในการแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน ได้ 4 ประเภท คือ
1.การแจ้งปรับปรุ งข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูก เฉพาะแปลงเดิมที่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในปี การผลิตที่ผา่ นมา คือ ข้อมูล

เอกสารสิ ทธิ์ เช่น เนื้อที่ / ที่ต้ งั / พิกดั กิจกรรมการเกษตร ประกอบด้วย ชนิด / พันธุ์พืช วันที่ปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เนื้อ
ที่ปลูก ปี เพาะปลูก และประเภทการทําการเกษตรกรรมยัง่ ยืน
2.การติดตามผลการแจ้งปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกร แสดงรายละเอียดแปลงที่มีการแจ้งปลูก เพื่อติดตามสถานะการแจ้งปลูก
ทั้งนี้แปลงที่แจ้งปลูกผ่านแอปพลิเคชัน สามารถลบ/แก้ไข กรณี แจ้งปลูกผิด แต่สถานะการแจ้งปลูกต้องยังไม่จดั ชุด ส่ วน
แปลงที่แจ้งปลูกผ่านเจ้าหน้าที่ตอ้ งแจ้งลบ/ แก้ไขที่สาํ นักงานเกษตรอําเภอเท่านั้น
3.การติดตามผลการเข้าร่ วมโครงการภาครัฐด้านการเกษตร โดยแสดงรายการโครงการที่เข้าร่ วมและผลการโอนเงินตาม
เงื่อนไขโครงการ
4.การคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยแสดงรายละเอียด ช่วงวันที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดการณ์ผลผลิต คาดการณ์
กําไร และราคาขาย
กรมส่ งเสริ มการเกษตร ได้ดาํ เนินการสํารวจความคิดเห็นของเกษตรกรผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชัน “สมุดทะเบียน
เกษตรกรดิจิทลั (Farmbook)” ทางระบบออนไลน์ โดยสํารวจเฉพาะเกษตรกรที่ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน่ ระหว่างวันที่
15 มกราคม-14 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อประมวลผลข้อมูลนํามาปรับปรุ ง ผลการสํารวจ พบว่า มีผรู ้ ่ วมแสดงความคิดเห็นรวม
49,579 เครื่ อง โดยเกษตรกรให้คะแนนความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook ที่ 4.7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน นอกจากนี้ยงั ได้แสดงความคิดเห็นว่า การใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook ทําให้มีความสะดวก รวดเร็ วในการรับ
ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐด้วย
“กรมส่ งเสริ มการเกษตร ขอเชิญชวนเกษตรกรที่ได้ข้ ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่ งเสริ มการเกษตรแล้ว และมี
โทรศัพท์แบบสมาร์ ทโฟน สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน Farmbook ไปใช้งานได้ ซึ่ งยังเหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ขณะนี้ดว้ ยที่จะลดการเดินทางมาสํานักงานเกษตรอําเภอ และลดความเสี่ ยงการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะ
นี้ กรมส่ งเสริ มการเกษตร มีความห่วงใย และให้ความสําคัญกับสุ ขภาพอนามัย ความปลอดภัยของประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างเต็มที่ โดยมีมาตรการและการดําเนินการเพื่อป้ องกัน ควบคุมการแพร่ กระจายของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ให้เกิดความปลอดภัยตามที่กรมควบคุมโรค และกระทรวงสาธารณสุ ข แนะนําไว้อย่างเคร่ งครัดด้วย”รอง
อธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าว

เกษตรฯแนะโหลด Farmbook ปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรเลีย่ งเดินทาง

เกษตรฯแนะโหลด Farmbook ปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกร เลีย่ งเดินทางเสี่ ยงไวรัสโควิด-19
กรมส่ งเสริ มการเกษตร แนะเกษตรกรโหลดฟรี Farmbook ปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรตรวจสอบการรับสิ ทธิ์ ต่าง ๆ
เลี่ยงเดินทาง-ลดเสี่ ยงแพร่ ระบาดไวรัสโควิด-19
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตร ได้ปรับปรุ ง แอปพลิเค
ชัน สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั หรื อ Farmbook (ฟาร์ มบุค๊ ) ล่าสุ ด จากเดิมใช้ปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกร ให้เกษตรกร
สามารถตรวจสอบการเข้าร่ วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 2562/63 จากประกาศจากกรมการค้าภายใน และติดตามผล
การโอนเงินที่รับจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 2562/63 ปัจจุบนั แอปพลิเคชัน Farmbook มียอดการดาวน์โหลดรวม
จํานวนกว่า 1.6 ล้านครัวเรื อน จากจํานวนเกษตรกรที่มาปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรกว่า 6 ล้านครัวเรื อน
ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook ในการแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน ได้ 4 ประเภท คือ
1) การแจ้งปรับปรุ งข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูก เฉพาะแปลงเดิมที่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในปี การผลิตที่ผา่ นมา คือ ข้อมูล
เอกสารสิ ทธิ์ เช่น เนื้อที่ / ที่ต้ งั / พิกดั กิจกรรมการเกษตร ประกอบด้วย ชนิด / พันธุ์พืช วันที่ปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว
เนื้อที่ปลูก ปี เพาะปลูก และประเภทการทําการเกษตรกรรมยัง่ ยืน 2) การติดตามผลการแจ้งปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกร แสดง
รายละเอียดแปลงที่มีการแจ้งปลูก เพื่อติดตามสถานะการแจ้งปลูก ทั้งนี้แปลงที่แจ้งปลูกผ่านแอปพลิเคชัน สามารถลบ/แก้ไข
กรณี แจ้งปลูกผิด แต่สถานะการแจ้งปลูกต้องยังไม่จดั ชุด ส่ วนแปลงที่แจ้งปลูกผ่านเจ้าหน้าที่ตอ้ งแจ้งลบ/ แก้ไขที่สาํ นักงาน
เกษตรอําเภอเท่านั้น 3) การติดตามผลการเข้าร่ วมโครงการภาครัฐด้านการเกษตร โดยแสดงรายการโครงการที่เข้าร่ วมและผล
การโอนเงินตามเงื่อนไขโครงการ และ 4) การคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยแสดงรายละเอียด ช่วงวันที่ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดการณ์ผลผลิต คาดการณ์กาํ ไร และราคาขาย

กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ดาํ เนินการสํารวจความคิดเห็นของเกษตรกรผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชัน "สมุดทะเบียนเกษตรกร
ดิจิทลั (Farmbook)" ทางระบบออนไลน์ โดยสํารวจเฉพาะเกษตรกรที่ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน่ ระหว่างวันที่ 15
มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อประมวลผลข้อมูลนํามาปรับปรุ ง
ผลการสํารวจ พบว่า มีผรู ้ ่ วมแสดงความคิดเห็นรวม 49,579 เครื่ อง โดยเกษตรกรให้คะแนนความพึงพอใจการใช้
งานแอปพลิเคชัน Farmbook ที่ 4.7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน นอกจากนี้ยงั ได้แสดงความคิดเห็นว่า การใช้งานแอป
พลิเคชัน Farmbook ทําให้มีความสะดวก รวดเร็ วในการรับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐด้วย
กรมส่ งเสริ มการเกษตร ขอเชิญชวนเกษตรกรที่ได้ข้ ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่ งเสริ มการเกษตรแล้ว และมี
โทรศัพท์แบบสมาร์ ทโฟน สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน Farmbook ไปใช้งานได้ ซึ่งยังเหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ขณะนี้ดว้ ยที่จะลดการเดินทางมาสํานักงานเกษตรอําเภอ และลดความเสี่ ยงการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส COVID-19
ในขณะนี้กรมส่ งเสริ มการเกษตร มีความห่วงใย และให้ความสําคัญกับสุ ขภาพอนามัย ความปลอดภัยของ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างเต็มที่ โดยมีมาตรการและการดําเนินการเพื่อป้ องกัน ควบคุมการ
แพร่ กระจายของเชื้ อไวรัส COVID-19 ให้เกิดความปลอดภัยตามที่กรมควบคุมโรค และกระทรวงสาธารณสุ ข แนะนําไว้อย่าง
เคร่ งครัดด้วย

พลิกวิกฤติสร้ างรายได้ !! หนุนวิสาหกิจชุ มชน เร่ งผลิตหน้ ากากผ้ า ป้ องกัน COVID-19

พลิกวิกฤติ!! เร่ งผลิตหน้ ากากผ้ า ป้ องกัน COVID-19
กรมส่ งเสริมการเกษตร ลุยส่ งเสริมวิสาหกิจชุ มชนและแม่ บ้านเกษตรกร ต่ อเนื่อง
เมื่อวันที่ 27 มี.ค. นายชาตรี บุญนาค รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ กระจาย
ของไวรัสโคโรน่า หรื อ COVID-19 ส่ งผลให้หน้ากากอนามัยมีปริ มาณไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน กรมส่ งเสริ ม
การเกษตรมีความห่วงใยเกษตรกร และประชาชน จึงมีแนวความคิดที่จะดําเนินการผลิตหน้ากากผ้า โดยขอความร่ วมมือจาก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อม ร่ วมกันผลิตเพื่อจําหน่าย และบริ จาคให้แก่สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร หรื อ
ประชาชนใกล้เคียง ให้มีหน้ากากใช้ป้องกันจาก COVID-19 ได้ในราคาที่เป็ นธรรม
ปั จจุบนั มีวสิ าหกิจชุมชน ที่สามารถผลิตหน้ากากผ้าจําหน่ายแล้วในหลายพื้นที่ โดยผ้าที่นาํ มาผลิตเป็ นหน้ากากนั้น มี
ทั้งที่ทาํ มาจากผ้าไหม ผ้าขาวม้า ฝ้าฝ้าย ผ้าทอมือ ผ้าพื้นเมือง ผ้ามัสลินและผ้าชนิดอื่นๆ โดยด้านในจะใช้ผา้ สาลู เป็ นผ้ากรอง
ด้านในเพราะมีคุณสมบัติในการระบายอากาศได้ดี ซึ่ งข้อดีของหน้ากากผ้าจะสามารถซัก และนํากลับมาใช้ซ้ าํ ได้ ยังเป็ นการ
ช่วยสนับสนุนสิ นค้าจากวิสาหกิจชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย
สําหรับวิสาหกิจชุมชน ที่ผลิตหน้ากากผ้า ปั จจุบนั มีอยูใ่ นหลายจังหวัด เช่น วิสาหกิจชุ มชนเขวาสิ นริ นทร์ จ.สุ รินทร์ มีการนํา
ผ้าไหมทอมือมาดัดแปลงทําหน้ากากผ้าวิสาหกิจชุมชนวัยหวาน จ.เพชรบุรี ใช้ผา้ ฝ้ายในการผลิต ซึ่งนอกจากจะขายให้กบั
ประชาชนทัว่ ไปแล้ว ยังเน้นแจกฟรี ให้กบั คุณหมอโรงพยาบาลชะอํา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ วิสาหกิจชุมชนบ้านบัว จ.
กาญจนบุรี และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมุง้ แม่บา้ นเกษตรดอนคา จ.สุ พรรณบุรี ที่ใช้ผา้ ขาวม้าคอตตอลในท้องถิ่นมาตัดเย็บ ใน
เอกลักษณ์แบบไทยๆ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรี ยเ์ มืองไผ่ อรัญประเทศ จ. สระแก้ว ผลิตหน้ากากผ้าฝ้ายทอมือ
"นอกจากจะมีกลุ่มวิสาหกิจชุ มชนที่ให้ความร่ วมมือแล้ว ยังมีกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรที่เข้ามาช่วยผลิตหน้ากากผ้าด้วย
เช่นกัน ซึ่ งหน้ากากผ้าที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร สามารถซื้อใส่ เอง หรื อนําไปมอบให้กบั คนที่
คุณรัก เพื่อแสดงความห่วงใยของผูใ้ ห้ ถึงแม้จะใส่ หน้ากากแล้ว ขอให้เกษตรกร เจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกคนหลีกเลี่ยงอยู่
ใกล้บุคคลในกลุ่มเสี่ ยงติดเชื้อ COVID-19 ไม่ไปแหล่งชุมชน และหมัน่ ล้างมือให้สะอาด ปฏิบตั ิตามคําแนะนําอย่างเคร่ งครัด
ด้วย"รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าว

ประเด็น
ช่ องทาง

ไร่ นาสวนผสมเบอร์ 1ของอีสานอยูน่ ี่สวนบุญล้วนๆวังหลวงเฝ้าไร่ หนองคายข่าวดี๊ดีกบั พี่คาํ รณ
คํารณ หว่างหวังศรี

นครพนม เกษตรกรสวนลิน้ จี่ เฮลัน่ !! ลิน้ จี่ นพ.1 เริ่มให้ ผลผลิตแล้ ว คาดปี นีย้ อดสั่ งจอง….เพียบ
ลิ้นจี่ เป็ นผลไม้ที่มีรสหวานกลมกล่อม มีผนู ้ ิยมบริ โภคกันอย่างแพร่ หลาย การปลูกลิ้นจี่มีกระจายอยูใ่ นทัว่ ทุกภาค
ของประเทศไทย จังหวัดนครพนมเป็ นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกลิ้นจี่ ซึ่ งนิยมปลูก เป็ นลิ้นจี่พนั ธุ์เบา คือ
ลิ้นจี่ นพ.1 ซึ่ งมีความต้องการอากาศที่หนาวเย็นในการกระตุน้ การออกดอก โดยมีขนาดผลใหญ่ จํานวน 32 – 36 ผล ต่อ
กิโลกรัม รสชาติหวานอมเปรี้ ยว ไม่มีรสฝาด เนื้อหนา 0.98 เซนติเมตร ความหวาน 18 – 20 องศาบริ กซ์ และให้ผลผลิต 65 –
180 กิโลกรัม ต่อต้น เมื่ออายุ 8 -10 ปี สําหรับผลผลิตของลิ้นจี่ นพ.1 ในปี นี้มีผลผลิตมากกว่าปี ที่ผา่ นมา ทําให้ผบู ้ ริ โภคให้
ความสนใจและสั่งจองซื้อผลผลิตกันล่วงหน้าอย่างคึกคักก่อนที่จะผลผลิตจะออกมามากในช่วงเดือนเมษายน ขณะนี้มีผลผลิต
บางส่ วนที่ชาวสวนสามารถเก็บจําหน่ายบ้างแล้ว โดยจะจําหน่ายหน้าสวนในราคา 100 – 120 บาท/กก. นอกจากนี้ยงั มีออร์
เดอร์ ส่งั เข้ามาจํานวนมากทําให้เกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ นพ.1 มีรายได้จากการจําหน่ายผลผลิตลิ้นจี่มากขึ้น

นายร่ มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิ ดเผยว่า หลังจากที่ได้ลงพื้นที่สาํ รวจผลผลิตลิ้นจี่ นพ.1 ในปี 63 นี้
พบว่าผลผลิตในปี นี้มีประมาณ 30 – 40 % เท่านั้น ที่พร้อมจะออกสู่ ตลาดและผูบ้ ริ โภค เนื่องจากการติดผลของต้นลิ้นจี่ไม่
เต็มที่ ซึ่ งอาจมีผลกระทบมาจากสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อม ผลผลิตในปี นี้อาจจะมีนอ้ ยแต่เมื่อเทียบจํานวนของ
ผลผลิตกับปี ที่แล้วนับว่ามีปริ มาณที่มากกว่า ซึ่ งก็เป็ นที่น่าพอใจของเกษตรกรสวนลิ้นจี่ในพื้นที่ ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง
เมษายนของทุกปี ลิ้นจี่ นพ.1 จะสามารถเริ่ มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วในบางพื้นที่ โดยพื้นที่ปลูกส่ วนใหญ่จะอยูท่ ี่บา้ นขามเฒ่า
และบ้านนาโดน ตําบลขามเฒ่า อําเภอเมืองนครพนม ซึ่ งถือว่าเป็ นพื้นที่หลักในการปลูกลิ้นจี่ พันธุ์ นพ.1 จนได้เป็ นสิ นค้า
เกษตร GI ตัวแรกของจังหวัดนครพนม ที่ได้รับเครื่ องหมายจากกรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิ ชย์ ให้เป็ นมาตรฐาน
สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ตั้งแต่ปี 2560 เป็ นต้นมา ลิ้นจี่ นพ.1 มีลกั ษณะ และรสชาติที่เป็ นเอกลักษณ์ จึงทําให้ผบู ้ ริ โภคนิยม

สั่งซื้อลิ้นจี่ นพ.1 ไปรับประทาน ซึ่ งหากใครที่มาเที่ยวในจังหวัดนครพนมในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ไม่ควรพลาดที่จะ
ซื้ อและชิมลิ้นจี่ พันธุ์ นพ.1 พืช GI นครพนม “หนึ่งเดียวในโลก”
นางรัศมี อุทาวงษ์ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ลิ้นจี่ นพ.1 เปิ ดเผยว่า ผลผลิตลิ้นจี่ นพ.1 ในปี นี้ถึงแม้ผลผลิตอาจจะน้อย
ไปบ้าง แต่ก็ถือว่ายังดีกว่าปี ที่แล้วมากทําให้มีกาํ ลังใจและมีความหวังที่จะมีรายได้จากการจําหน่ายผลผลิตภายในสวน ซึ่ ง
ตอนนี้มียอดสั่งจองผลผลิตลิ้นจี่ นพ.1 ภายในสวนเพิ่มมากขึ้น สําหรับผลผลิตลิ้นจี่ นพ.1 ก่อนที่จะจําหน่ายจะมีการคัดเกรด
ขนาดผลและคุณภาพ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รับสิ นค้าที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่ งหากสนใจสามารถเข้า
เยีย่ มชม ชิม ลิ้นจี่ นพ.1 สดๆจากสวนได้ โดยทางสวนจะเปิ ดให้เยีย่ มชมและชิมผลผลิตกันภายในสวน นอกจากนี้ทางสวน
หรื อกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ ยังมีกิ่งพันธุ์ลิ้นจี่ นพ.1 สายพันธุ์แท้ไว้จาํ หน่ายให้กบั ผูท้ ี่สนใจ โดยมีราคาเริ่ มต้นที่ 50 บาท ไป
จนถึงหลายร้อยบาท ซึ่ งสามารถสัง่ ซื้อได้ที่ 081-3201645 หรื อ 061-3096720

กรมส่ งเสริมการเกษตร พร้ อมรับมือ โควิด-19 พร้ อมวางแผนช่ วยเหลือเกษตรกรเต็มกําลัง

นายสุ พทิ จิตรภักดี ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่เกิด
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดทัว่ โลก และในประเทศไทยก็มีผตู ้ ิดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กรมส่ งเสริ มการเกษตร สัง่ การให้มีการเตรี ยมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทั้งด้านการปฏิบตั ิราชการของเจ้าหน้าที่ และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยในด้านการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ กรมส่ งเสริ มการเกษตรกําหนดให้มีการควบคุมการเข้าออกอาคารสํานักงาน เพื่อให้สามารถคัดกรองเจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั ิงาน และผูม้ าติดต่อราชการ โดยเจ้าหน้าที่ตอ้ งแสดงบัตรคล้องคอหรื อบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ มีการให้บริ การเจลล้าง
มือ และมีการวัดไข้ดว้ ยเครื่ องวัดอุณหภูมิ โดยต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา จึงจะอนุ ญาตให้เข้าอาคาร รณรงค์ให้
ใส่ หน้ากากอนามัย หรื อหน้ากากผ้า พร้อมกําชับให้พนักงานทําความสะอาดเพิม่ ความถี่ในการทําความสะอาดให้มากขึ้น และ
ใช้น้ าํ ยาฆ่าเชื้อโรคในการทําความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสํานักงาน ทั้งในห้องปฏิบตั ิงาน ห้องประชุม ลิฟต์โดยสาร และ
ทางเดิน นอกจากนี้ยงั ได้กาํ หนดมาตรการให้ขา้ ราชการสลับกันทํางานจากที่บา้ น (Work from Home) เพิ่มระยะห่างระหว่าง
โต๊ะทํางาน รวมทั้งเว้นระยะห่างจากเพื่อนร่ วมงานไม่นอ้ ยกว่า 1 – 2 เมตร ตามมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social
Distancing)
ในส่ วนด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร สํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้เน้นยํ้าให้
สํานักงานเกษตรจังหวัดติดตามสถานการณ์ปัจจุบนั ในแต่ละพื้นที่ และให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าไปส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน
หรื อกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรผลิตสิ นค้าที่จาํ เป็ นต้องใช้งานในขณะนี้ เช่น หน้ากากผ้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุ ข พร้อมจัดทําข้อมูลผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรู ปขององค์กรเกษตรกร เพื่อเป็ นทางเลือกสําหรับพี่
น้องประชาชนได้เลือกซื้อได้อย่างสะดวก
โดยกรมส่ งเสริ มการเกษตรจะให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิต และความรู ้ในการด้านการทําการตลาด
online ให้กบั เกษตรกร ในส่ วนของการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กบั เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไป กรมส่ งเสริ มการเกษตร
กําลังเตรี ยมบทเรี ยนออนไลน์ หลักสู ตรปลูกผักสําหรับคนเมือง และการปลูกพืชผักสวนครัว โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ซึ่ งผูเ้ รี ยน
จะสามารถปลูกผักไว้รับประทานเองแบบง่ายๆ ใช้พ้นื ที่นอ้ ย และลงทุนตํ่า นับเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดค่าใช้จ่ายในการ
ดํารงชีวิตได้
สําหรับการปฏิบตั ิราชการของเจ้าหน้าที่ สํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา นายสุ พิท จิตร
ภักดี ให้ขอ้ มูลว่า มีการควบคุมการเข้าออกอาคารสํานักงาน ของผูม้ าติดต่อราชการ มีการให้บริ การเจลล้างมือ กําชับให้

พนักงานทําความสะอาดเพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดให้มากขึ้น และใช้น้ าํ ยาฆ่าเชื้อโรคในการทําความสะอาดพื้นที่
ภายในอาคารสํานักงาน ทั้งในห้องปฏิบตั ิงาน ห้องประชุ ม รณรงค์ให้ใส่ หน้ากากอนามัย หรื อหน้ากากผ้า และได้มีการอบรม
การทําหน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่บุคลากรในหน่วยงานให้สามารถทําหน้ากากผ้าสําหรับตนเอง บุคคลในครอบครัว และ
นําไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลที่สนใจต่อไปได้

กรมส่ งเสริมการเกษตร พร้ อมรับมือ โควิด-19 วางแผนช่ วยเหลือเกษตรกรเต็มกําลัง

นายสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่เกิด
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดทัว่ โลก และในประเทศไทยก็มีผตู ้ ิดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง กรมส่ งเสริ มการเกษตร สั่งการให้มีการเตรี ยมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ทั้งด้านการปฏิบตั ิราชการของเจ้าหน้าที่ และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยในด้านการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ กรมส่ งเสริ มการเกษตรกําหนดให้มีการควบคุมการเข้าออกอาคารสํานักงาน เพื่อให้สามารถคัดกรอง
เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน และผูม้ าติดต่อราชการ โดยเจ้าหน้าที่ตอ้ งแสดงบัตรคล้องคอหรื อบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ มีการ
ให้บริ การเจลล้างมือ และมีการวัดไข้ดว้ ยเครื่ องวัดอุณหภูมิ โดยต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา จึงจะอนุ ญาตให้เข้า
อาคาร รณรงค์ให้ใส่ หน้ากากอนามัย หรื อหน้ากากผ้า พร้อมกําชับให้พนักงานทําความสะอาดเพิ่มความถี่ในการทําความ
สะอาดให้มากขึ้น และใช้น้ าํ ยาฆ่าเชื้อโรคในการทําความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสํานักงาน ทั้งในห้องปฏิบตั ิงาน ห้อง
ประชุม ลิฟต์โดยสาร และทางเดิน นอกจากนี้ยงั ได้กาํ หนดมาตรการให้ขา้ ราชการสลับกันทํางานจากที่บา้ น (Work from
Home) เพิ่มระยะห่างระหว่างโต๊ะทํางาน รวมทั้งเว้นระยะห่างจากเพื่อนร่ วมงานไม่นอ้ ยกว่า 1 – 2 เมตร ตามมาตรการ
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
ในส่ วนด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร สํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้เน้นยํ้าให้
สํานักงานเกษตรจังหวัดติดตามสถานการณ์ปัจจุบนั ในแต่ละพื้นที่ และให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าไปส่ งเสริ มวิสาหกิจ
ชุมชน หรื อกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรผลิตสิ นค้าที่จาํ เป็ นต้องใช้งานในขณะนี้ เช่น หน้ากากผ้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุ ข พร้อมจัดทําข้อมูลผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรู ปขององค์กรเกษตรกร เพื่อเป็ นทางเลือก
สําหรับพีน่ อ้ งประชาชนได้เลือกซื้อได้อย่างสะดวก
โดยกรมส่ งเสริ มการเกษตรจะให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิต และความรู ้ในการด้านการทํา
การตลาด online ให้กบั เกษตรกร ในส่ วนของการลดรายจ่ายและเพิม่ รายได้ให้กบั เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไป กรมส่ งเสริ ม
การเกษตรกําลังเตรี ยมบทเรี ยนออนไลน์ หลักสู ตรปลูกผักสําหรับคนเมือง และการปลูกพืชผักสวนครัว โดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะสามารถปลูกผักไว้รับประทานเองแบบง่ายๆ ใช้พ้ืนที่นอ้ ย และลงทุนตํ่า นับเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการ
ลดค่าใช้จ่ายในการดํารงชี วติ ได้

สําหรับการปฏิบตั ิราชการของเจ้าหน้าที่ สํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา นายสุ พิท จิตร
ภักดี ให้ขอ้ มูลว่า มีการควบคุมการเข้าออกอาคารสํานักงาน ของผูม้ าติดต่อราชการ มีการให้บริ การเจลล้างมือ กําชับให้
พนักงานทําความสะอาดเพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดให้มากขึ้น และใช้น้ าํ ยาฆ่าเชื้อโรคในการทําความสะอาดพื้นที่
ภายในอาคารสํานักงาน ทั้งในห้องปฏิบตั ิงาน ห้องประชุ ม รณรงค์ให้ใส่ หน้ากากอนามัย หรื อหน้ากากผ้า และได้มีการอบรม
การทําหน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่บุคลากรในหน่วยงานให้สามารถทําหน้ากากผ้าสําหรับตนเอง บุคคลในครอบครัว และ
นําไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลที่สนใจต่อไปได้

กรมส่ งเสริมการเกษตร พร้ อมรับมือ โควิด-19 พร้ อมวางแผนช่ วยเหลือเกษตรกรเต็มกําลัง
นายสุ พทิ จิตรภักดี ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่เกิด
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดทัว่ โลก และในประเทศไทยก็มีผตู ้ ิดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กรมส่ งเสริ มการเกษตร สั่งการให้มีการเตรี ยมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทั้งด้านการปฏิบตั ิราชการของเจ้าหน้าที่ และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยในด้านการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ กรมส่ งเสริ มการเกษตรกําหนดให้มีการควบคุมการเข้าออกอาคารสํานักงาน เพื่อให้สามารถคัดกรองเจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั ิงานและผูม้ าติดต่อราชการ โดยเจ้าหน้าที่ตอ้ งแสดงบัตรคล้องคอหรื อบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ มีการให้บริ การเจลล้าง
มือ และมีการวัดไข้ดว้ ยเครื่ องวัดอุณหภูมิ โดยต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา จึงจะอนุ ญาตให้เข้าอาคาร รณรงค์ให้
ใส่ หน้ากากอนามัย หรื อหน้ากากผ้า พร้อมกําชับให้พนักงานทําความสะอาดเพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดให้มากขึ้น และ
ใช้น้ าํ ยาฆ่าเชื้อโรคในการทําความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสํานักงาน ทั้งในห้องปฏิบตั ิงาน ห้องประชุม ลิฟต์โดยสาร และ
ทางเดิน นอกจากนี้ยงั ได้กาํ หนดมาตรการให้ขา้ ราชการสลับกันทํางานจากที่บา้ น (Work from Home) เพิม่ ระยะห่างระหว่าง
โต๊ะทํางาน รวมทั้งเว้นระยะห่างจากเพื่อนร่ วมงานไม่นอ้ ยกว่า 1 – 2 เมตร ตามมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social
Distancing)
ในส่ วนด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร สํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้เน้นยํ้าให้
สํานักงานเกษตรจังหวัดติดตามสถานการณ์ปัจจุบนั ในแต่ละพื้นที่ และให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าไปส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน
หรื อกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรผลิตสิ นค้าที่จาํ เป็ นต้องใช้งานในขณะนี้ เช่น หน้ากากผ้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุ ข พร้อมจัดทําข้อมูลผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรู ปขององค์กรเกษตรกร เพื่อเป็ นทางเลือกสําหรับพี่
น้องประชาชนได้เลือกซื้อได้อย่างสะดวก
โดยกรมส่ งเสริ มการเกษตรจะให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิต และความรู ้ในการด้านการทําการตลาด
online ให้กบั เกษตรกร ในส่ วนของการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กบั เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไป กรมส่ งเสริ มการเกษตร
กําลังเตรี ยมบทเรี ยนออนไลน์ หลักสู ตรปลูกผักสําหรับคนเมือง และการปลูกพืชผักสวนครัว โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ซึ่ งผูเ้ รี ยน

จะสามารถปลูกผักไว้รับประทานเองแบบง่ายๆ ใช้พ้นื ที่นอ้ ย และลงทุนตํ่า นับเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดค่าใช้จ่ายในการ
ดํารงชีวิตได้
สําหรับการปฏิบตั ิราชการของเจ้าหน้าที่ สํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา นายสุ พิท จิตร
ภักดี ให้ขอ้ มูลว่า มีการควบคุมการเข้าออกอาคารสํานักงาน ของผูม้ าติดต่อราชการ มีการให้บริ การ
เจลล้างมือ กําชับให้พนักงานทําความสะอาดเพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดให้มากขึ้น และใช้น้ าํ ยาฆ่าเชื้อโรคในการทํา
ความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสํานักงาน ทั้งในห้องปฏิบตั ิงาน ห้องประชุม รณรงค์ให้ใส่ หน้ากากอนามัย หรื อหน้ากากผ้า
และได้มีการอบรมการทําหน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่บุคลากรในหน่วยงานให้สามารถทําหน้ากากผ้าสําหรับตนเอง บุคคลใน
ครอบครัว และนําไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลที่สนใจต่อไปได้
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ภักดี ให้ขอ้ มูลว่า มีการควบคุมการเข้าออกอาคารสํานักงาน ของผูม้ าติดต่อราชการ มีการให้บริ การเจลล้างมือ กําชับให้
พนักงานทําความสะอาดเพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดให้มากขึ้น และใช้น้ าํ ยาฆ่าเชื้อโรคในการทําความสะอาดพื้นที่
ภายในอาคารสํานักงาน ทั้งในห้องปฏิบตั ิงาน ห้องประชุ ม รณรงค์ให้ใส่ หน้ากากอนามัย หรื อหน้ากากผ้า และได้มีการอบรม
การทําหน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่บุคลากรในหน่วยงานให้สามารถทําหน้ากากผ้าสําหรับตนเอง บุคคลในครอบครัว และ
นําไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลที่สนใจต่อไปได้

