
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจําวนัที ่30 มีนาคม 2563 

ส่วนกลาง 

ประเด็น ลาํดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

สั่งการ 1 เฉลิมชยั กาํชบัทุกหน่วยงานดูแลภาคเกษตร นสพ.แนวหนา้ 

แปลงใหญ่ 2 เกษตรแปลงใหญ่ ลุยตลาดนาํการเกษตร  สาํนกัข่าวไทย 

โควดิ-ไมผ้ล 3 ตั้งวอร์รูมเฉพาะกิจสู้ภยัแลง้ ขนันอตจนท.จบัตาพื้นท่ีเส่ียง แนวหนา้ออนไลน์ 

4 กษ. กางแผนจดัการไมผ้ลกวา่ 80,000 ตนั รับผลกระทบโควดิ-19  

ทาํส่งออกจีนชะงกั 

แนวหนา้ออนไลน์ 

5 ทูตเกษตร แนะส่งออกไมผ้ล ปรับราคา ตลาดออนไลน์ ในจีน กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 

6 เกษตรฯ เร่งคลอดแผนพฒันามาตรฐานผลไมไ้ทยอยา่งย ัง่ยนื ไทยโพสตอ์อนไลน์ 

7 ส่องเศรษฐกิจภาคการเกษตร หวัน่โควดิ-19 นสพ. มติชน 

8 เกษตรดนัราคาผลไมพุ้ง่ นสพ.ไทยรัฐ 

9 เปิดมาตรการผลไมไ้ทยรุกตลาดโลก ปรับกลยทุธ์ฝ่าวกิฤติ"โควิด-19 คมชดัลึกออนไลน์ 

ภยัแลง้ 10 กรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลการส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรู้ไดรั้บ

จดัสรรท่ีดินทาํกิน 

ข่าวเด่นวนัน้ีดอทคอม 

11 กรมส่งเสริมการเกษตรห่วงพื้นท่ีปลูกขา้วรอบ 2 ไมผ้ลเส่ียงขาด

แคลนนํ้าช่วงฤดูแลง้ 

เพจมีเดียเซนเตอร์ 

12 กรมส่งเสริมการเกษตรห่วงพื้นท่ีนาขา้ว-ไมผ้ลขาดแคลนนํ้ าช่วงฤดู

แลง้หนกัสุดรอบ 40 ปีกรมส่งเสริมการเกษตรห่วงพื้นท่ีปลูกขา้วรอบ 

2 และไมผ้ลเส่ียงขาดแคลนนํ้า ช่วงฤดูแลง้หนกัในรอบ 40 ปี พร้อม

สร้างการรับรู้แนะเกษตรกรดูแลพืชผลอยา่งถูกวธีิ 

เทคโนโลยชีาวบา้น 

13 กรมส่งเสริมการเกษตรห่วงพื้นท่ีปลูกขา้วรอบ 2 และไมผ้ลเส่ียงขาด

แคลนนํ้าช่วงฤดูแลง้ เผยแลง้หนกัในรอบ 40 ปี พร้อม 

สร้างการรับรู้แนะเกษตรกรดูแลพืชผลอยา่งถูกวธีิ 

RYT9 

14 กรมส่งเสริมการเกษตรห่วงพื้นท่ีปลูกขา้วรอบ 2 และไมผ้ลเส่ียงขาด

แคลนนํ้าช่วงฤดูแลง้ 

มีเดียเซนเตอร์ดอทคอม 

15 กรมส่งเสริมการเกษตรห่วงพื้นท่ีปลูกขา้วรอบ 2 และไมผ้ลเส่ียงขาด

แคลนนํ้าช่วงฤดูแลง้ เผยแลง้หนกัในรอบ 40 ปี พร้อม 

สร้างการรับรู้แนะเกษตรกรดูแลพืชผลอยา่งถูกวธีิ 

ThaiPR.net 

16 กรมส่งเสริมการเกษตรห่วงพื้นท่ีปลูกขา้วรอบ 2 และไมผ้ลเส่ียงขาด

แคลนนํ้าช่วงฤดูแลง้ เผยแลง้หนกัในรอบ 40 ปี พร้อม 

สร้างการรับรู้แนะเกษตรกรดูแลพืชผลอยา่งถูกวธีิ 

ไทยแลนดพ์ลสั 



ส่วนกลาง 

ประเด็น ลาํดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ภยัแลง้ 17 กรมส่งเสริมการเกษตรห่วงภยัแลง้กระทบพื้นท่ีปลูกขา้วรอบ 2 และ

ไมผ้ลเส่ียงขาดนํ้า 

เกษตรสาระดีดอทคอม 

18 กสก. ห่วงปลูกผลไม-้ขา้วรอบ2 ช่วงแลง้เส่ียงขาดนํ้าแนะดูแลพืช

อยา่งถูกวธีิ 

สยามรัฐออนไลน์ 

19 กรมส่งเสริมการเกษตร ห่วงพื้นท่ีปลูกขา้วรอบ 2 และไมผ้ลเส่ียงแลง้ 

แนะดูแลอยา่งถูกวธีิ 

เกษตรกา้วไกล 

ไมด้อก 20 อญัชนั พืชนํ้านอ้ย ร้อยสรรพคุณ แนะปลูกช่วงแลง้ คมชดัลึกออนไลน์ 

21 พลิกท่ีนาสู่ไมด้อกเงินลา้น คมชดัลึกออนไลน์ 

22 พลิกท่ีนาสู่ไมด้อกเงินลา้น นสพ. คมชดัลึก 

รับมือไวรัสโควิด-19 23 กสก. ปรับแผนการทาํงาน-ช่วยเหลือเกษตรกร รับมือไวรัสโควดิ-19 สยามรัฐออนไลน์ 

24 ด่วน!! อุดหนุนชาวสวนมะม่วงพิจิตร มะม่วงกินดิบ-สุก ช่วงวกิฤต 

โควดิ-19 น้ี 

สยามรัฐออนไลน์ 

25 กรมส่งเสริมการเกษตร แนะปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผา่นแอป 

Farmbook ลดเส่ียงแพร่ระบาดไวรัสโควดิ 

กิมหยงนิวส์ 

26 โหลดฟรี!! “Farmbook” ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เล่ียงเดินทาง 

เส่ียงไวรัสโควดิ-19 

สยามรัฐ 

27 เกษตรฯแนะโหลด Farmbook ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเล่ียง

เดินทาง 

คมชดัลึกออนไลน์ 

28 พลิกวกิฤติสร้างรายได!้! หนุนวสิาหกิจชุมชน เร่งผลิตหนา้กากผา้ 

ป้องกนั COVID-19 

สยามรัฐออนไลน์ 

29 กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมรับมือ โควดิ-19 วางแผนช่วยเหลือ

เกษตรกรเตม็กาํลงั 

ข่าวตรังออนไลน์ 

30 กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมรับมือ โควดิ-19 วางแผนช่วยเหลือ

เกษตรกรเตม็กาํลงั 

เพจสมิหราไทมส์ 

31 กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมรับมือ โควดิ-19 วางแผนช่วยเหลือ

เกษตรกรเตม็กาํลงั 

สมิหราไทมส์ออนไลน์ 

32 กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมรับมือ โควดิ-19 วางแผนช่วยเหลือ

เกษตรกรเตม็กาํลงั 

กิมหยงนิวส์ 

33 กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมรับมือ โควดิ-19 พร้อมวางแผน

ช่วยเหลือเกษตรกรเตม็กาํลงั 

สงขลาทูเดย ์

34 ราชการเตือนก่อนลงทุน ประชาชาติธุรกิจ 



ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ลาํดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

 35 ไร่นาสวนผสมเบอร์1ของอีสานอยูน่ี่สวนบุญลว้นๆวงัหลวงเฝ้าไร่

หนองคายข่าวด๊ีดีกบัพี่คาํรณ 

ยทููบคาํรณ หวา่งหวงัศรี 

 36 นครพนม เกษตรกรสวนล้ินจ่ี เฮลัน่ !! ล้ินจ่ี นพ.1 เร่ิมใหผ้ลผลิตแลว้ 

คาดปีน้ียอดสั่งจอง….เพียบ 

สาํนกัข่าวความมัน่คง 

 

 

 

 

 







 
ประเด็น  เกษตรแปลงใหญ่ ลุยตลาดนาํการเกษตร 

ช่องทาง  สาํนกัข่าวไทย 

 



   

ตั้งวอร์รูมเฉพาะกจิสู้ภัยแล้ง ขันนอตจนท.จับตาพืน้ที่เส่ียง 

กรมส่งเสริมการเกษตรกาํชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับเร่งติดตามแก้ปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตรอย่างเร่งด่วน พร้อมตั้งวอร์รูม

เฉพาะกจิติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด สร้างการรับรู้ในพืน้ที่เส่ียงขาดแคลนนํา้ รวมทั้งการปฏิบัติดูแลรักษาพืช โดยเฉพาะช่วง

เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2563 พืน้ทีอ่าจได้รับผลกระทบทวคีวามรุนแรงขึน้ 

นายอาชวช์ยัชาญ เล้ียงประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยวา่ ไดรั้บมอบหมายจากนายเขม้แขง็ ยติุธรรม

ดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรใหเ้รียกประชุมเจา้หนา้ท่ีในสังกดัผา่น VDO Conference กาํชบัใหเ้ร่งติดตามสถานการณ์

ภยัแลง้อยา่งเขม้ขน้ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ซ่ึงคาดการณ์วา่สถานการณ์อาจทวคีวามรุนแรงข้ึน เน่ืองจากฤดูฝนท่ี

ผา่นมามีฝนตกนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียร้อยละ 12 ทาํใหป้ริมาณนํ้ าในแหล่งนํ้าธรรมชาติมีนอ้ย ประกอบกบัปัจจุบนั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 4 

มีนาคม 2563) ปริมาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้ามีเพียงร้อยละ 55 ซ่ึงเป็นนํ้าใชก้ารไดเ้พียงร้อยละ 22 ทาํใหพ้ื้นท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ

สาํคญั ไดแ้ก่ พื้นท่ีปลูกไมผ้ลนอกเขตชลประทานมีพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้าใน 30 จงัหวดั พื้นท่ีประมาณ 3.7 แสนไร่ รวมถึง

พื้นท่ีการเกษตรอ่ืน อาจไดรั้บผลกระทบใหเ้กิดความเสียหายเช่นกนั นอกจากน้ี กรมอุตุนิยมวทิยาคาดการณ์อาจเกิดฝนทิ้งช่วง

เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม จึงตอ้งติดตามเฝ้าระวงัการใชน้ํ้า รวมทั้งป้องกนัแกปั้ญหาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

จากสถานการณ์ดงักล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรเห็นควรจดัตั้งศูนยติ์ดตามและแกปั้ญหาภยัแลง้ดา้นการเกษตร ปี 2563 

กรมส่งเสริมการเกษตรข้ึน ทั้งระดบักรม เขต และจงัหวดั เพื่อติดตามสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง การสร้างการรับรู้ในพื้นท่ีเส่ียง

ขาดแคลนนํ้ารวมทั้งการปฏิบติัดูแลรักษาพืชอยา่งถูกวธีิ การเฝ้าระวงัและรวบรวมขอ้มูลพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบและสรุปผล

การรายงาน เพื่อแกปั้ญหาและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรอยา่งเร่งด่วน โดยโครงสร้างของศูนยฯ์จะมีผูบ้ริหารกรม

ส่งเสริมการเกษตร ผูท้รงคุณวฒิุ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่างๆเป็นท่ีปรึกษา คณะทาํงานศูนยฯ์ ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารแต่ละระดบั

เป็นประธานคณะทาํงาน และนกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรท่ีเก่ียวขอ้งแต่ละดา้น เป็นคณะทาํงาน มีอาํนาจหนา้ท่ีคือ 1. 

ติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ นํ้า ผลกระทบและความเสียหายดา้นเกษตร) 2.รวบรวมวเิคราะห์ ประมวลผล และสรุปรายงาน

สถานการณ์การเพาะปลูก และรายงานกรมรับทราบ 3.รายงานขอ้มูลพื้นท่ีปลูกพืชท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้า โดยเฉพาะการเฝ้าระวงั

พื้นท่ีไมผ้ล 4.จดัทาํคาํแนะนาํและประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างการรับรู้ใหก้ลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 ระดบัไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ี เกษตรกรและ

ประชาชนทัว่ไป และ5.ตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานตามความเหมาะสม เพือ่สนบัสนุนการดาํเนินงานให้สาํเร็จลุล่วง

อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยกาํชบัใหทุ้กจงัหวดัรวบรวมและรายงานขอ้มูล พร้อมแจง้แผนปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนใหก้รมส่งเสริม

การเกษตรทุกวนัพฤหสับดี ตามแบบฟอร์มท่ีกาํหนด เพื่อรวบรวมและวเิคราะห์สถานการณ์ในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

  



 

 
กระทรวงเกษตรฯ เผยมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ท่ีมี

ต่อผลไมไ้ทยทาํใหไ้ม่สามารถส่งออกไปยงัตลาดหลกัอยา่งสาธารณรัฐประชาชนจีนไดโ้ดยเฉพาะทุเรียน มงัคุด และเงาะ รวม 

84,275 ตนั พร้อมงดั2 มาตรการหลกั คือ ช่วยกระจายและควบคุมคุณภาพสินคา้เกษตรCOVID-19 และการช่วยเหลือทาง

การเงินแก่สถาบนัเกษตรกรและผูป้ระกอบการ 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลงัร่วมการประชุม

คณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้คร้ังท่ี 2/2563 ณ กรมส่งเสริมการเกษตรวา่ คณะทาํงานจดัทาํขอ้มูลไมผ้ล

เศรษฐกิจภาคตะวนัออกไดว้เิคราะห์สถานการณ์การผลิตไมผ้ล เม่ือมีการระบาดของโรค COVID-19 โดยคาดการณ์วา่จะมี

ปริมาณผลผลิตในปี 2563 คือ ทุเรียน 584,712 ตนั โดยจะออกสู่ตลาดมากในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 มงัคุด 

201,741 ตนั จะออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 และเงาะ 220,946 ตนั จะออกสู่ตลาดมากในเดือน

พฤษภาคม-มิถุนายน 2563 

ทั้งน้ี ในภาวะปกติหากไม่มีผลกระทบโรค COVID-19 คาดวา่จะส่งออกทุเรียน มงัคุด และเงาะ ไดใ้นปริมาณรวม 

545,809 ตนั แต่หากไดรั้บผลกระทบ COVID-19 มีการวเิคราะห์วา่จะส่งออกทุเรียน มงัคุด และเงาะ ไดใ้นปริมาณรวม 

461,534 ตนั จึงมีส่วนต่างของผลผลิตท่ีส่งออกไม่ไดค้รบตามภาวะปกติ ดงัน้ี ทุเรียน 58,471 ตนั มงัคุด 12,105 ตนั และเงาะ 



13,699 ตนั รวมทั้งส้ิน 84,275 ตนั ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีตอ้งบริหารจดัการในกรณีท่ีไดรั้บผลกระทบCOVID-19 ทาํใหส่้งออกตลาด

จีนไม่ได ้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดป้ระชุมหารือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งนายกสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนไทย อุป

นายกสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวนัออก และนายกสมาคมผูส่้งออกผกัและผลไม ้กาํหนดมาตรการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ไดข้อ้สรุป2 มาตรการหลกัในส่วนของผลไม ้คือ 1) 

มาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคา้เกษตร และ 2) มาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบนั

เกษตรกรและผูป้ระกอบการ ซ่ึงในแต่ละมาตรการจะมีโครงการยอ่ยและหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วม

เป็นเจา้ภาพรับผิดชอบ ในการร่วมรณรงคบ์ริโภคผลไมแ้ละกระจายผลผลิตไปยงัแหล่งต่างๆ จาํนวน 84,275 ตนั 

ดา้นนายทว ีมาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการ

ผลไม(้Fruit Board) กล่าววา่ มาตรการท่ี 1 การช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคา้เกษตร มี 4 โครงการยอ่ย 

ประกอบดว้ย(1) โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่พีน่อ้งชาวจีนสู้วกิฤติ COVID-19 ส่งมอบผลไมไ้ทยใหพ้ี่นอ้งชาวจีน 

ช่วงวนัท่ี 25 เม.ย.-10 พ.ค. 2563ซ่ึงหากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 สงบ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พร้อมเอกอคัรราชทูตไทยประจาํกรุงปักก่ิง อคัรราชทูตท่ีปรึกษาดา้นการเกษตร และทูตพาณิชย ์จะเดินทางไปจดั Road Show 

และส่งมอบผลไมด้ว้ยตนเองเพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผูบ้ริโภค เป้าหมาย ทุเรียน 20 ตนั และมงัคุด 20 ตนัหน่วยงานรับผดิชอบ

หลกั ไดแ้ก่ กรมส่งเสริมการเกษตร, สมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนไทย, สาํนกัการเกษตร ต่างประเทศ, สาํนกังานท่ีปรึกษา

การเกษตรต่างประเทศ, สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2) โครงการรณรงค์

ส่งเสริมการบริโภคผลไมภ้ายในประเทศ Eat Thai First (3) โครงการสินคา้เกษตรไทยปลอดภยัจาก COVID-19 ขอความ

ร่วมมือหน่วยงานในพื้นท่ีให้เขม้งวดเก่ียวกบัสุขอนามยัของแรงงาน เช่น การแต่งกายท่ีรัดกุม มีหนา้กากป้องกนัขณะ

ปฏิบติังาน และขอความร่วมมือกรมการคา้ภายใน กระทรวงสาธารณสุขในการจดัสรรโควตาหนา้กากอนามยั และเจล

แอลกอฮอลล์า้งมือใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ (4) โครงการหาตลาดใหม่สินคา้เกษตรเพิ่มเติม ไดแ้ก่ การ

จดัแคมเปญ/นิทรรศการ/Road Show/Exhibition ในประเทศต่างๆ 

“สาํหรับมาตรการท่ี 2 การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบนัเกษตรกรและผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ มาตรการช่วยลดภาระ

ทางการเงินทางสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตรไดข้อความร่วมมือ ธ.ก.ส. ผอ่นปรนการชาํระหน้ีใหก้บัเกษตรกร โดยบอร์ด ธ.

ก.ส. ไดพ้ิจารณาอนุมติัมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร คือ 1) ใหป้รับโครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ีโดยปลอดการชาํระหน้ีเป็นเวลา 3 

ปี ระยะเวลาการดาํเนินมาตรการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563-31 ธนัวาคม 2564 และ 2) สนบัสนุนสินเช่ือฟ้ืนฟูเพื่อเสริม

สภาพคล่องใหเ้กษตรกร สถาบนัเกษตร และผูป้ระกอบการนาํไปเสริมสภาพคล่องดาํเนินธุรกิจ” รองอธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตร กล่าว 

 

  

















 
เปิดมาตรการผลไม้ไทยรุกตลาดโลก ปรับกลยุทธ์ฝ่าวกิฤติ"โควทิ-19 

             เคราะห์ซํ้ ากรรมซดัชาวสวนผลไมภ้าคตะวนัออกท่ีผลผลิตกาํลงัออกสู่ตลาดตอ้งมาเจอสถานการณ์ไวรัสโควดิ-19 

ระบาด ท่ีจะส่งผลกระทบการส่งออกไปยงัตลาดหลกัอยา่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได ้โดยเฉพาะทุเรียน มงัคุด และเงาะ ท่ีปี

น้ี(2563)คาดวา่จะมีปริมาณรวมกวา่ 84,275 ตนั โดยเฉพาะทุเรียนนั้นมีมากถึง 584,712 ตนัท่ีจะออกสู่ตลาดในเดือนเมษายน-

พฤษภาคมน้ี  

         จากขอ้มูลท่ีคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดร้ะบุในภาวะปกติหากไม่มี

ผลกระทบไวรัสโควิด คาดวา่จะส่งออกทุเรียน 409,298 ตนั แต่หากเจอภาวะเช่นน้ีคาดวา่จะส่งออกทุเรียนไดแ้ค่ 350,827 ตนั

เท่านั้น ส่วนท่ีเหลืออีก 2 แสนกวา่ตนัคงตอ้งกระจายสู่ผูบ้ริโภคภายในประเทศแทน  

           สาํหรับมาตรการช่วยเหลือในการกระจายผลผลิตผลไมจ้ากการประชุมของคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการ

ผลไมห้รือฟรุ๊ตบอร์ด(Fruit Board) คร้ังท่ี 2/2563 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ท่ีมี“อลงกรณ์ พลบุตร” ท่ีปรึกษารมว.เกษตรฯ 

เป็นประธานเม่ือปลายสัปดาหืท่ีผา่นมา มีขอ้สรุป 4 ประการ ประกอบดว้ย 1.โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่พีน่อ้งชาว

จีนสู้ วกิฤติโควิด-19 โดยจะส่งมอบผลไมไ้ทยใหพ้ี่นอ้งชาวจีน ช่วงวนัท่ี 25 เม.ย. – 10 พ.ค. 2563  2.โครงการรณรงคส่์งเสริม

การบริโภคผลไมภ้ายในประเทศ Eat Thai First เพื่อส่งเสริมใหค้นไทยไดบ้ริโภคผลไมไ้ทยเกรดพรีเม่ียมในราคายติุธรรมตาม

ฤดูกาล  

      3.โครงการสินคา้เกษตรไทยปลอดภยัจากโควิด-19  เพื่อสร้างความมัน่ใจในคุณภาพสินคา้เกษตรไทยและ 4.โครงการหา

ตลาดใหม่สินคา้เกษตรเพิ่มเติม ไดแ้ก่ การจดัแคมเปญ/นิทรรศการ/Road Show/Exhibition ในประเทศต่าง ๆ  นอกจากน้ี ได้

เร่งศึกษากฎระเบียบการส่งออกผลไมไ้ปประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีศกัยภาพ   

            ส่วนการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบนัเกษตรกรและผูป้ระกอบการ ทางสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตรไดข้อความ

ร่วมมือ ธ.ก.ส. ผอ่นปรนการชาํระหน้ีใหก้บัเกษตรกร โดยบอร์ด ธ.ก.ส. ไดพ้ิจารณาอนุมติัมาตรการ ช่วยเหลือเกษตรกรใน

การปรับโครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ีโดยปลอดการชาํระหน้ีเป็นเวลา 3 ปี ระยะเวลาการดาํเนินมาตรการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2563 – 31 ธนัวาคม 2564 และ  สนบัสนุนสินเช่ือฟ้ืนฟูเพื่อเสริมสภาพคล่องให้เกษตรกร สถาบนัเกษตร และผูป้ระกอบการ

เพื่อนาํไปเสริมสภาพคล่องดาํเนินธุรกิจ   

          ขณะท่ีกระทรวงพาณิชยเ์อง โดยกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ เม่ือเร็ว ๆ น้ี ก็ไดน้าํทีมผูป้ระกอบการส่งออก

ผลไมไ้ทยกวา่ 70 ราย ร่วมเจรจาซ้ือขายกบัผูน้าํเขา้ ผูซ้ื้อ และตวัแทนจาํหน่ายจากภูมิภาคต่าง ๆ 45 บริษทั จาก 13 ประเทศทัว่

โลก ขณะเดียวกนัยงัไดจ้ดัพิธีลงนามความตกลงทางการคา้ (MOU) สร้างความร่วมมือระหวา่งผูผ้ลิตและผูส่้งออกไทยกบัคู่คา้

จากสิงคโปร์และฮ่องกง ในการซ้ือขายสินคา้ผลไมส้ด ผกัสด และผลไมอ้บแหง้ต่าง ๆ กวา่ 10,000 ตนั รวมมูลค่าซ้ือขายกวา่ 

1,095 ลา้นบาทดว้ย ทั้งน้ีเพื่อรองรับผลผลิตท่ีจะออกมาจาํนวนมากในช่วงฤดูกาลผลไมท่ี้จะถึง  

          โดยหน่ึงในบริษทัคู่คา้ท่ีไดร่้วมลงนามขอ้ตกลงกนันั้น คือ บริษทั สวตี บี ฟาร์ม จาํกดั ร่วมกบั บริษทั เลิฟ ฟาร์ม กรุ๊ป 

จาํกดั ลงนามความตกลงกบั บริษทั ยนิูฟายด ์อินเวสทเ์มนต ์แอนด ์โฮลด้ิงส์ จาํกดั เพื่อขยายตลาดผลิตภณัฑผ์ลไมไ้ทยสู่

ประเทศสิงคโปร์ 



         มร.พ ีเอช โลว ผูบ้ริหาร บริษทั ยนิูฟายด ์อินเวสทเ์มนต ์แอนด ์โฮลด้ิงส์ จาํกดั กล่าววา่ บริษทัเป็นหน่ึงในบริษทัสัญชาติ

สิงคโปร์ท่ีเนน้การนาํเขา้ผลิตภณัฑจ์ากประเทศไทยโดยเฉพาะ ซ่ึงรวมถึงผลิตภณัฑผ์ลไมแ้ปรรูปและของทานเล่นประเภท

ต่าง ๆ ก่อนหนา้น้ี มีการนาํเขา้ผลิตภณัฑจ์ากประเทศอ่ืน ๆ ดว้ย แต่เม่ือไดศึ้กษาดา้นการรับรองผลิตภณัฑ์ฮาลาล (Halal) 

ตลอดจนถึงการผลิตและกระบวนการแปรรูปผลไมข้องประเทศไทย ทาํใหท้างบริษทัตดัสินใจท่ีจะมุ่งเนน้เฉพาะการจดั

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์จากประเทศไทยโดยเฉพาะ และมีการดาํเนินงานอยูใ่นธุรกิจน้ีมาประมาณ 6 ปีแลว้ นอกจากจะจดัจาํหน่าย

ในสิงคโปร์ แลว้ยงัมีการทาํตลาดในฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ดว้ย 

        “แนวโนม้ของตลาดผูบ้ริโภคชาวสิงคโปร์นั้น ผูบ้ริโภคยคุใหม่ถือเป็นกลุ่มท่ีเนน้ดา้นสุขภาพมากข้ึน มีความรู้และความ

ต่ืนตวัในดา้นสุขภาพ คน้หาขอ้มูลสุขดา้นภาพ มีการบริโภคนํ้าตาลและความหวานท่ีลดลง สถานกาณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควทิ-19 ขณะน้ี มองวา่แมผู้บ้ริโภคบางส่วนจะลดการออกมาจบัจ่ายใชส้อย แต่ผลิตภณัฑผ์ลไมแ้ปรรูปยงัมีลู่ทางท่ี

สามารถจดัจาํหน่ายไดท้างแพลตฟอร์มออนไลน์ บริษทัจึงเล็งเห็นโอกาสในการนาํเสนอผลิตภณัฑผ์ลไมท่ี้มีประโยชน์ต่อ

สุขภาพ และมองเห็นถึงโอกาสในการนาํเขา้ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ รวมถึงผลไมส้ดจากประเทศไทยอีกดว้ย อาทิ มะม่วง ลาํไย

อบแหง้ หรือสับปะรด” 

        อยา่งไรก็ตามบริษทั ยนิูฟายด ์อินเวสทเ์มนต ์แอนด ์โฮลด้ิงส์ จาํกดั ไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) นาํเขา้

ผลิตภณัฑแ์ปรรูปกบับริษทั สวตี บี ฟาร์ม จาํกดั เจา้ของผลิตภณัฑแ์บรนด ์“บา้นมะขาม” และบริษทั เลิฟ ฟาร์ม กรุ๊ป จาํกดั 

เจา้ของผลิตภณัฑผ์ลไมแ้ปรรูป แบรนด ์”เลิฟฟาร์ม” ในการนาํเขา้ผลิตภณัฑผ์ลไมแ้ปรรูปเป็นมูลค่ารวม 500,000 เหรียญ

สหรัฐ (ประมาณ 15.8 ลา้นบาท)  

         อุบลรัตน์ โฆวงศ์ประเสริฐ รองประธานฝ่ายขายและการตลาด บริษทั สวีต บี ฟาร์ม จาํกดั และผูก่้อตั้งบริษทั เลิฟ ฟาร์ม 

กรุ๊ป จาํกดั กล่าววา่ จากสถานการณ์ปัจจุบนัมีผลกระทบบา้งในส่วนของตลาดส่งออกไปยงัประเทศจีน เน่ืองจากเป็นตลาด

หลกั แต่อยา่งไรก็ตามยงัคงมีคาํสั่งซ้ือจากประเทศญ่ีปุ่น เกาหลี และสิงคโ์ปร์อยา่งต่อเน่ือง แมว้า่ประเทศเหล่าน้ีจะไดรั้บ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือโควทิ-19 เช่นกนั  ส่วนในยโุรปปัจจุบนัมีตวัแทนในประเทศองักฤษ ซ่ึงจดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑข์องทั้งสองแบรนด ์โดยเนน้วางจาํหน่ายในซูเปอร์มาเก็ตในยา่นชุมชนชาวเอเชียเป็นหลกั และขณะน้ีกาํลงัวางแผน

ขยายตลาดไปยงัแถบตะวนัออกกลาง เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพและมีกาํลงัซ้ือสูง โดยไดมี้การทดลองจาํหน่ายสินคา้ใน

บางประเทศไปบา้งแลว้  โดยเฉพาะบาห์เรนใหก้ารตอบรับและมีการสั่งซ้ือสินคา้เขา้มาอยา่งต่อเน่ือง  

        นบัเป็นอีกกา้วของผลไมไ้ทยในการปรับกลยทุธ์ส่งออกดว้ยการแปรรูปแทนผลไมส้ดเพือ่ฝ่าสถานการณ์วกิฤติโควิด-19  

 

  



 
กรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลการส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรผูไ้ดรั้บจดัสรรท่ีดินทาํกิน 

นายอาชว์ชัยชาญ เลีย้งประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพเพ่ือ

แก้ไขปัญหาทีด่ินทาํกินของเกษตรกรปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรภายใต้แผนงาน

ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหล่ือมลํา้ทางด้านเศรษฐกจิและสังคม เพ่ือให้การบริหารจัดการทีด่ิน และ

ทรัพยากรดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เกดิประโยชน์

สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยัง่ยืน ทั้งในด้านเศรษฐกจิ สังคมส่ิงแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ ตามแนวเศรษฐกจิ

พอเพยีง สนับสนุนให้มีการปลูกไม้ยืนต้น เพ่ือไม่ให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าและมีการทาํประโยชน์ในทีด่ิน ซ่ึงกรมส่งเสริม

การเกษตร ได้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยด้ีานการผลติทางการเกษตรทีเ่หมาะสมให้แก่เกษตรกรทีไ่ด้รับการจัดที่ดินทาํกนิ

ตามกรอบนโยบายการบริหารจัดการทีด่ินและทรัพยากรดินของประเทศ     

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ จากการท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรโดยสาํนกังานเกษตรจงัหวดัและ

สาํนกังานเกษตรอาํเภอทัว่ประเทศ จดัการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยดีา้นการเกษตรแก่เกษตรกรท่ีไดรั้บจดัสรรท่ีดินทาํ

กินตามความตอ้งการของเกษตรกรและความเหมาะสมกบัศกัยภาพพื้นท่ี           

โดยยดึหลกัการทาํการเกษตรดว้ยระบบเกษตรย ัง่ยนืตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนจดัหาวสัดุ

การเกษตรท่ีจาํเป็นสอดคลอ้งกบัลกัษณะการจดัสรรพื้นท่ีใหแ้ก่เกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมใหเ้กษตรกรจดบนัทึกรายรับ-

รายจ่ายในสมุดบนัทึกบญัชีครัวเรือนนั้น ปัจจุบนัเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการสามารถ     

ลดรายจ่ายจากการซ้ือพืชผกัสวนครัวและอาหารไวบ้ริโภค เฉล่ีย 500 - 3,000 บาท/เดือน ประกอบกบัมีรายไดจ้ากการจาํหน่าย

พืชผกัสวนครัวท่ีเหลือจากการบริโภค 500 - 1,500 บาท/เดือน นอกจากน้ี หากในระยะยาวไมย้นืตน้และไมผ้ลใหผ้ลผลิต คาด

วา่จะสามารถสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึนอีก 2,000 – 30,000 บาท/ปี ทั้งน้ี ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร สร้างเกษตรกรตน้แบบรวม 

30 ราย โดยมีแปลงท่ีดินทาํกินตน้แบบแลว้ใน 9 จงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน กาฬสินธ์ุ อุบลราชธานี อุทยัธานี 

สระแกว้ ประจวบคีรีขนัธ์ และพทัลุง     

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ยงัพฒันาใหเ้กษตรกรตน้แบบจาก

โครงการน้ี สามารถเป็นวทิยากรถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่เกษตรกรรายอ่ืนและผูส้นใจสามารถเขา้ไปเยีย่มเยยีนเรียนรู้ได ้เช่น 

นายสุ่ม คุณทวงศ ์ต.ระกาํ อ.ลานสัก จ.อุทยัธานี มีความรู้ในการทาํเกษตรผสมผสาน นางสาวลริสราพร มงัคละ ต.ชุมตาล อ.

ท่าวงัผา จ.น่าน มีความรู้ในการปลูกขา้วอินทรีย ์ผลิตนํ้าส้มควนัไมไ้ผ ่และผลิตถ่านจากไมไ้ผ ่และนางประภาภรณ์ พื้นผา ต.

นาจาํปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธ์ุ มีความรู้ในการปลูกผกัหวานป่า และทาํเกษตรผสมผสาน โดยเกษตรกรตน้แบบแต่ละคนมี

แนวคิดต่อยอด/ขยายผลการทาํเกษตรของตนใหดี้ยิง่ข้ึน เรียนรู้เทคโนโลยเีพิ่มเติม เช่น ระบบนํ้าหยด ตลอดจนพฒันาสู่การ

เป็นวทิยากรเกษตรกรท่ีเช่ียวชาญเพื่อช่วยถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรท่ีไดรั้บจดัสรรท่ีดินทาํกินรุ่นต่อไป 

  



 

 

  



 

กรมส่งเสริมการเกษตรห่วงพืน้ทีน่าข้าว-ไม้ผลขาดแคลนนํา้ช่วงฤดูแล้งหนักสุดรอบ 40 ปี 

กรมส่งเสริมการเกษตรห่วงพืน้ทีป่ลูกข้าวรอบ 2 และไม้ผลเส่ียงขาดแคลนนํา้ช่วงฤดูแล้งหนักในรอบ 40 ปี พร้อมสร้างการ

รับรู้แนะเกษตรกรดูแลพืชผลอย่างถูกวธีิ 

นายอาชว์ชัยชาญ เลีย้งประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรมีความห่วงใยพี่นอ้ง

เกษตรกรเก่ียวกบัสถานการณ์ภยัแลง้ในปีน้ี โดยในรอบปี 2562 ท่ีผา่นมาประเทศไทยมีฝนตกนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย ซ่ึงปีท่ีแลว้มีฝน

ตกทั้งปี 1,342.6 มิลลิเมตร เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลง้มากคือ ปี 2558 มีฝนตก 1,419.6 มิลลิเมตร จะเห็นไดว้า่ปี 2562 ฝนตกนอ้ยกวา่ 

ปี 2558 และจากขอ้มูลกรมอุตุนิยมวทิยานบัตั้งแต่ปี 2523 เป็นตน้มา ยงัพบวา่ ปี 2562 มีฝนตกนอ้ยท่ีสุดในรอบ 40 ปี 

โดยเฉพาะฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม ปีท่ีผา่นมา มีฝนตกทั้งประเทศเพียง 1,114 มิลลิเมตร นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย

ร้อยละ 12 ทาํใหอ่้างเก็บนํ้าขนาดใหญ่หลายแห่งมีนํ้าใชก้ารเหลือนอ้ยไม่เกินร้อยละ 30 ของความจุอ่าง จาํนวน 14 แห่ง เม่ือ

ฝนตกนอ้ยนํ้าตามแหล่งนํ้าธรรมชาติก็มีเหลืออยูน่อ้ยเช่นกนั จึงไม่สามารถส่งนํ้าเพื่อการเพาะปลูกตามปกติได ้แมร้ะยะน้ีจะมี

ฝนตกลงมาบา้งก็ตามแต่ปริมาณนํ้าในแหล่งนํ้าต่าง ๆ ยงัคงอยูใ่นเกณฑน์อ้ย 

ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ตรียมการมาตั้งแต่ตน้ฤดูแลง้ โดยสั่งการใหเ้จา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีออกเยีย่มเยยีน แจง้ข่าวเพื่อสร้าง

การรับรู้ใหเ้กษตรกรไดป้รับตวัในภาคการผลิตและใชน้ํ้าอยา่งประหยดั ทาํใหส้ามารถรับมือกบัสถานการณ์ดงักล่าวมาได ้แต่

อยา่งไรก็ตามยงัมีปัญหาในบางพื้นท่ีท่ีตอ้งเฝ้าระวงั ซ่ึงกรมอุตุนิยมวทิยาแจง้วา่ปีน้ีจะประกาศเขา้สู่ฤดูฝนประมาณปลายเดือน

พฤษภาคม และอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได ้

 ดงันั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเร่งแจง้เตือนเกษตรกรให้รับทราบสถานการณ์ตั้งแต่เน่ิน ๆ โดยเฉพาะพืชท่ีตอ้งเฝ้า

ระวงัอยา่งใกลชิ้ด 2 กลุ่ม คือ 

1) การปลูกขา้วรอบท่ี 2 เกรงวา่จะขาดแคลนนํ้าไดเ้น่ืองจากใชน้ํ้ามาก ซ่ึงปีน้ีคณะกรรมการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง้

ไดก้าํหนดพื้นท่ีการเพาะปลูกตามศกัยภาพนํ้า มีแผนควบคุมพื้นท่ีการปลูกขา้วรอบท่ี 2 ทั้งประเทศจาํนวน 4.54 ลา้นไร่ คิด

เป็นร้อยละ 40 ของปีท่ีผา่นมาท่ีไดก้าํหนดพื้นท่ีแผนควบคุม 11.21 ลา้นไร่ ปัจจุบนัภาพรวมของประเทศมีการเพาะปลูกแลว้ 

6.56 ลา้นไร่ จึงเกินแผนควบคุมแลว้ ร้อยละ 44 ซ่ึงขณะน้ีมีการเก็บเก่ียวไปแลว้ ร้อยละ 37 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 18 มี.ค. 2563) 

สาํหรับพื้นท่ีปลูกเกินแผนควบคุมไปค่อนขา้งมากอยูใ่นเขตลุ่มเจา้พระยา มีการเพาะปลูก 3.31 ลา้นไร่ หรือร้อยละ 21.5 

โดยเฉพาะในเขตชลประทานไม่มีแผนส่งนํ้าใหป้ลูกขา้ว แต่มีผลการเพาะปลูกถึง 2.01 ลา้นไร่ ทาํใหก้รมส่งเสริมการเกษตร

และกรมชลประทานตอ้งทาํงานหนกัมากในปีน้ี เพื่อประคบัประคองนํ้าในระบบชลประทานท่ีมีนอ้ยอยูแ่ลว้ใหส้ามารถส่งนํ้า

ไปรักษาระบบนิเวศน์ผลกัดนันํ้าเคม็และป้องกนันํ้าเคม็รุกเขา้ทาํลายพืชสวน ซ่ึงขณะน้ีเกษตรกรในลุ่มเจา้พระยาเก็บเก่ียวขา้ว

แลว้ ร้อยละ 55 จึงไดข้อความร่วมมือไม่ใหป้ลูกขา้วรอบท่ี 3 ต่อเน่ืองอีก 

2) กลว้ยไมแ้ละไมผ้ล ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีอาจเส่ียงนํ้าเคม็รุกเขา้สวนสร้างความเสียหายใน 9 จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา 

นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีพื้นท่ีเฝ้าระวงั 57,106 ไร่ แบ่งเป็น 

กลว้ยไม ้10,784 ไร่ และไมผ้ล 46,322 ไร่ ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ร้างการรับรู้ใหเ้กษตรกรโดยใหค้าํแนะนาํติดตาม



ขอ้มูลข่าวสารนํ้าเคม็ ระมดัระวงัเร่ืองการปิดเปิดประตูนํ้าเขา้พื้นท่ีสวน การดูแลรักษาความช้ืนในสวน ลดการคายนํ้ าของพืช 

การปรับลดการใชปุ๋้ยเพื่อลดความเคม็ท่ีเขา้สู่ตน้พืช การสํารองแหล่งนํ้าในสวนของตนเอง รวมทั้งใหค้วามร่วมมือกบัระบบ

การผลกัดนันํ้าเคม็ของระบบชลประทาน 

นอกจากน้ี ยงัมีการเฝ้าระวงัป้องกนัเชิงรุกในพื้นท่ีไมผ้ลท่ีมีฝนตกนอ้ยกวา่ 800 มิลลิเมตร ซ่ึงไดว้เิคราะห์แลว้เห็นวา่

ไมผ้ลเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีใชเ้วลาปลูกนานกวา่จะใหผ้ลผลิต หากมีความเส่ียงและตายจะทาํใหเ้กษตรกรไดรั้บผลกระทบเสีย

โอกาสเร่ืองรายได ้จึงไดส้าํรวจในพื้นท่ีจริงและประเมินพื้นท่ีปลูกไมผ้ลพื้นท่ีนอกเขตชลประทานใน 30 จงัหวดั 

พบวา่ จากพื้นท่ีปลูก 2.66 ลา้นไร่ มีความเส่ียงท่ีจะขาดแคลนนํ้าและอาจตายไดร้วม 375,000 ไร่ โดยเฉพาะไมผ้ลท่ีมีมูลค่า

ทางเศรษฐกิจสูง จาํนวน 9 ชนิด ไดแ้ก่ ทุเรียน มะม่วง ลาํไย ส้มโอ กลว้ยหอม เงาะ ส้มเขียวหวาน มงัคุด และล้ินจ่ี จึงได้

ดาํเนินการนาํขอ้มูลส่งใหส้าํนกังานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ  (สทนช.) เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวางแผนจดัหา

แหล่งนํ้าช่วยเหลือเกษตรกรและใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเขา้ไปสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรในการดูแลรักษาสวนไมผ้ล

ดงักล่าว 

ซ่ึงผลการดาํเนินงานไดมี้การจดัหานํ้าเขา้ไปเติมแหล่งนํ้าในพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้ารวม 124,294 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

33 โดยกรมทรัพยากรนํ้า ส่วนการสร้างการรับรู้เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีไดใ้หค้าํแนะนาํการดูแลรักษาสวนไมผ้ล

แก่เกษตรกร ดงัน้ี 

การรักษาความช้ืน ใหใ้ชว้สัดุคลุมโคนตน้ คลุมแปลง และการปลูกพืชคลุมดิน ลดการคายนํ้าของพืช เช่น การตดัแต่งก่ิง การ

บงัลม พรางแสง เป็นตน้ ปรับปรุงวธีิการใหน้ํ้าแก่พืช โดยเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยดันํ้า ใชน้ํ้าอยา่งรู้คุณค่า เช่น การ

ปรับเปล่ียนหวัจ่ายนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งการปรับเปล่ียนเวลาหลีกเล่ียงช่วงแสงแดดจดั เพื่อลดการระเหยของนํ้า 

การสร้างแหล่งนํ้าในพื้นท่ีสวน เพื่อให้เกษตรกรเตรียมการแกไ้ขปัญหาระยะยาวอยา่งย ัง่ยนื โดยในส่วนของกรมฯ ไดมี้การ

จดัตั้งศูนยติ์ดตามและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ดา้นการเกษตร ปี 2563 ทั้ง 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบักรม เขต และจงัหวดั เพื่อรวบรวม

และติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ นํ้า ผลกระทบและความเสียหายดา้นการเกษตร รวมถึงจดัทาํรายงานขอ้มูลพื้นท่ีเส่ียงขาด

แคลนนํ้า การประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ และบูรณาการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยไดเ้ช่ือมโยงขอ้มูลกบักระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ในการประเมินสถานการณ์และการจดัการความเส่ียงภยัแลง้ในปีน้ี 

 “อยากฝากถึงพีน่อ้งเกษตรกรโดยขอความร่วมมือท่ีจะไม่ปลูกขา้วรอบท่ี 3 ต่อเน่ือง เพราะอาจขาดแคลนนํ้าทาํใหเ้กิด

ความเสียหายได ้ในส่วนของพื้นท่ีสวนใกลแ้หล่งนํ้าเคม็ขอใหเ้ฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด แมว้า่ปัจจุบนัระบบการผลกัดนันํ้าเคม็ยงั

ควบคุมได ้แต่เน่ืองจากนํ้ามีนอ้ยมาก ภาครัฐตอ้งใชห้ลายมาตรการทั้งการนาํนํ้าจากลุ่มนํ้าแม่กลองมาช่วย การระวงัไม่ใหมี้

การสูญเสียนํ้าระหวา่งทาง ดงันั้น เกษตรกรควรตอ้งเพิ่มการแกไ้ขปัญหาระยะยาวดว้ยการสร้างแหล่งนํ้าในพื้นท่ีของตนเอง

ใหไ้ด ้รวมทั้งพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้าในพื้นท่ีไมผ้ลควรมีแหล่งนํ้าสาํรองเช่นกนั หรืออาจจะปรับรูปแบบกิจกรรมการเกษตร

ใหเ้หมาะสมกบัช่วงฤดูแลง้ เช่น การทาํเกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฏีใหม่ ท่ีจดัการพื้นท่ีใหมี้แหล่งนํ้าในไร่นา เป็นตน้ 

หากมีฝนตกลงมาใหห้าทางเก็บกกันํ้า รักษาความช้ืนใหไ้ด ้ส่วนพื้นท่ีนอกเขตชลประทานอยา่เพิ่งเร่งทาํการเพาะปลูก ขอให้

ติดตามข่าวสารอยา่งใกลชิ้ด เม่ือมัน่ใจแลว้จึงดาํเนินการในฤดูกาลผลิตใหม่ต่อไป” รองอธิบดีกล่าว 

  



 
กรมส่งเสริมการเกษตรห่วงพืน้ทีป่ลูกข้าวรอบ 2 และไม้ผลเส่ียงขาดแคลนนํา้ช่วงฤดูแล้ง เผยแล้งหนักในรอบ 40 ปี พร้อม

สร้างการรับรู้แนะเกษตรกรดูแลพืชผลอย่างถูกวธีิ 

 
นายอาชวช์ยัชาญ เล้ียงประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรมีความห่วงใยพี่นอ้ง

เกษตรกรเก่ียวกบัสถานการณ์ภยัแลง้ในปีน้ี โดยในรอบปี 2562 ท่ีผา่นมาประเทศไทยมีฝนตกนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย ซ่ึงปีท่ีแลว้มีฝน

ตกทั้งปี 1,342.6 มิลลิเมตร เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลง้มากคือ ปี 2558 มีฝนตก 1,419.6 มิลลิเมตร จะเห็นไดว้า่ปี 2562 ฝนตกนอ้ยกวา่ 

ปี 2558 และจากขอ้มูลกรมอุตุนิยมวทิยานบัตั้งแต่ปี 2523 เป็นตน้มา ยงัพบวา่ ปี 2562 มีฝนตกนอ้ยท่ีสุดในรอบ 40 ปี 

โดยเฉพาะฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม ปีท่ีผา่นมา มีฝนตกทั้งประเทศเพียง 1,114 มิลลิเมตร นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย

ร้อยละ 12 ทาํใหอ่้างเก็บนํ้าขนาดใหญ่หลายแห่งมีนํ้าใชก้ารเหลือนอ้ยไม่เกินร้อยละ 30 ของความจุอ่าง จาํนวน 14 แห่ง เม่ือ

ฝนตกนอ้ยนํ้าตามแหล่งนํ้าธรรมชาติก็มีเหลืออยูน่อ้ยเช่นกนั จึงไม่สามารถส่งนํ้าเพื่อการเพาะปลูกตามปกติได ้แมร้ะยะน้ีจะมี

ฝนตกลงมาบา้งก็ตามแต่ปริมาณนํ้าในแหล่งนํ้าต่าง ๆ ยงัคงอยูใ่นเกณฑน์อ้ย 

ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ตรียมการมาตั้งแต่ตน้ฤดูแลง้ โดยสั่งการใหเ้จา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีออกเยีย่มเยยีน แจง้ข่าว

เพือ่สร้างการรับรู้ใหเ้กษตรกรไดป้รับตวัในภาคการผลิตและใชน้ํ้าอยา่งประหยดั ทาํให้สามารถรับมือกบัสถานการณ์ดงักล่าว

มาได ้แต่อยา่งไรก็ตามยงัมีปัญหาในบางพื้นท่ีท่ีตอ้งเฝ้าระวงั ซ่ึงกรมอุตุนิยมวทิยาแจง้วา่ปีน้ีจะประกาศเขา้สู่ฤดูฝนประมาณ

ปลายเดือนพฤษภาคม และอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได ้ดงันั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเร่งแจง้เตือนเกษตรกรใหรั้บทราบ

สถานการณ์ตั้งแต่เน่ิน ๆ โดยเฉพาะพืชท่ีตอ้งเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด 2 กลุ่ม คือ 1) การปลูกขา้วรอบท่ี 2 เกรงวา่จะขาดแคลนนํ้า

ไดเ้น่ืองจากใชน้ํ้ามาก ซ่ึงปีน้ีคณะกรรมการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง้ไดก้าํหนดพื้นท่ีการเพาะปลูกตามศกัยภาพนํ้า มี

แผนควบคุมพื้นท่ีการปลูกขา้วรอบท่ี 2 ทั้งประเทศจาํนวน 4.54 ลา้นไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 ของปีท่ีผา่นมาท่ีไดก้าํหนดพื้นท่ี

แผนควบคุม 11.21 ลา้นไร่ ปัจจุบนัภาพรวมของประเทศมีการเพาะปลูกแลว้ 6.56 ลา้นไร่ จึงเกินแผนควบคุมแลว้ ร้อยละ 44 

ซ่ึงขณะน้ีมีการเก็บเก่ียวไปแลว้ ร้อยละ 37 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 18 มี.ค. 2563) สาํหรับพื้นท่ีปลูกเกินแผนควบคุมไปค่อนขา้งมาก

อยูใ่นเขตลุ่มเจา้พระยา มีการเพาะปลูก 3.31 ลา้นไร่ หรือร้อยละ 21.5 โดยเฉพาะในเขตชลประทานไม่มีแผนส่งนํ้าใหป้ลูกขา้ว 

แต่มีผลการเพาะปลูกถึง 2.01 ลา้นไร่ ทาํใหก้รมส่งเสริมการเกษตรและกรมชลประทานตอ้งทาํงานหนกัมากในปีน้ี เพื่อ

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3


ประคบัประคองนํ้าในระบบชลประทานท่ีมีนอ้ยอยูแ่ลว้ใหส้ามารถส่งนํ้าไปรักษาระบบนิเวศน์ผลกัดนันํ้าเคม็และป้องกนั

นํ้าเคม็รุกเขา้ทาํลายพืชสวน ซ่ึงขณะน้ีเกษตรกรในลุ่มเจา้พระยาเก็บเก่ียวขา้วแลว้ ร้อยละ 55 จึงไดข้อความร่วมมือไม่ใหป้ลูก

ขา้วรอบท่ี 3 ต่อเน่ืองอีก 2) กลว้ยไมแ้ละไมผ้ล ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีอาจเส่ียงนํ้าเคม็รุกเขา้สวนสร้างความเสียหายใน 9 จงัหวดั ไดแ้ก่ 

กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีพื้นท่ีเฝ้าระวงั 

57,106 ไร่ แบ่งเป็น กลว้ยไม ้10,784 ไร่ และไมผ้ล 46,322 ไร่ ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ร้างการรับรู้ใหเ้กษตรกรโดยให้

คาํแนะนาํติดตามขอ้มูลข่าวสารนํ้าเคม็ ระมดัระวงัเร่ืองการปิดเปิดประตูนํ้าเขา้พื้นท่ีสวน การดูแลรักษาความช้ืนในสวน ลด

การคายนํ้าของพืช การปรับลดการใชปุ๋้ยเพือ่ลดความเคม็ท่ีเขา้สู่ตน้พืช การสาํรองแหล่งนํ้าในสวนของตนเอง รวมทั้งใหค้วาม

ร่วมมือกบัระบบการผลกัดนันํ้าเคม็ของระบบชลประทาน 

นอกจากน้ี ยงัมีการเฝ้าระวงัป้องกนัเชิงรุกในพื้นท่ีไมผ้ลท่ีมีฝนตกนอ้ยกวา่ 800 มิลลิเมตร ซ่ึงไดว้ิเคราะห์แลว้เห็นวา่

ไมผ้ลเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีใชเ้วลาปลูกนานกวา่จะใหผ้ลผลิต หากมีความเส่ียงและตายจะทาํใหเ้กษตรกรไดรั้บผลกระทบเสีย

โอกาสเร่ืองรายได ้จึงไดส้าํรวจในพื้นท่ีจริงและประเมินพื้นท่ีปลูกไมผ้ลพื้นท่ีนอกเขตชลประทานใน 30 จงัหวดั พบวา่ จาก

พื้นท่ีปลูก 2.66 ลา้นไร่ มีความเส่ียงท่ีจะขาดแคลนนํ้าและอาจตายไดร้วม 375,000 ไร่ โดยเฉพาะไมผ้ลท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

สูง จาํนวน 9 ชนิด ไดแ้ก่ ทุเรียน มะม่วง ลาํไย ส้มโอ กลว้ยหอม เงาะ ส้มเขียวหวาน มงัคุด และล้ินจ่ี จึงไดด้าํเนินการนาํขอ้มูล

ส่งใหส้าํนกังานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อมอบหมายใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวางแผนจดัหาแหล่งนํ้าช่วยเหลือ

เกษตรกร และใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเขา้ไปสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรในการดูแลรักษาสวนไมผ้ลดงักล่าว ซ่ึงผลการ

ดาํเนินงานไดมี้การจดัหานํ้าเขา้ไปเติมแหล่งนํ้าในพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้ารวม 124,294 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33 โดยกรม

ทรัพยากรนํ้า ส่วนการสร้างการรับรู้เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีไดใ้หค้าํแนะนาํการดูแลรักษาสวนไมผ้ลแก่

เกษตรกร ดงัน้ี การรักษาความช้ืน ใหใ้ชว้สัดุคลุมโคนตน้ คลุมแปลง และการปลูกพืชคลุมดิน ลดการคายนํ้าของพืช เช่น การ

ตดัแต่งก่ิง การบงัลม พรางแสง เป็นตน้ ปรับปรุงวธีิการใหน้ํ้าแก่พืช โดยเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยดันํ้า ใชน้ํ้าอยา่งรู้

คุณค่า เช่น การปรับเปล่ียนหวัจ่ายนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งการปรับเปล่ียนเวลาหลีกเล่ียงช่วงแสงแดดจดั เพื่อลด

การระเหยของนํ้า การสร้างแหล่งนํ้าในพื้นท่ีสวน เพื่อใหเ้กษตรกรเตรียมการแกไ้ขปัญหาระยะยาวอยา่งย ัง่ยนื โดยในส่วน

ของกรมฯ ไดมี้การจดัตั้งศูนยติ์ดตามและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ดา้นการเกษตร ปี 2563 ทั้ง 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบักรม เขต และ

จงัหวดั เพื่อรวบรวมและติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ นํ้า ผลกระทบและความเสียหายดา้นการเกษตร รวมถึงจดัทาํรายงาน

ขอ้มูลพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้ า การประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ และบูรณาการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยไดเ้ช่ือมโยงขอ้มูล

กบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประเมินสถานการณ์และการจดัการความเส่ียงภยัแลง้ในปีน้ี 

“อยากฝากถึงพี่นอ้งเกษตรกรโดยขอความร่วมมือท่ีจะไม่ปลูกขา้วรอบท่ี 3 ต่อเน่ือง เพราะอาจขาดแคลนนํ้าทาํใหเ้กิด

ความเสียหายได ้ในส่วนของพื้นท่ีสวนใกลแ้หล่งนํ้าเคม็ขอใหเ้ฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด แมว้า่ปัจจุบนัระบบการผลกัดนันํ้าเคม็ยงั

ควบคุมได ้แต่เน่ืองจากนํ้ามีนอ้ยมาก ภาครัฐตอ้งใชห้ลายมาตรการทั้งการนาํนํ้าจากลุ่มนํ้าแม่กลองมาช่วย การระวงัไม่ใหมี้

การสูญเสียนํ้าระหวา่งทาง ดงันั้น เกษตรกรควรตอ้งเพิ่มการแกไ้ขปัญหาระยะยาวดว้ยการสร้างแหล่งนํ้าในพื้นท่ีของตนเอง

ใหไ้ด ้รวมทั้งพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้าในพื้นท่ีไมผ้ลควรมีแหล่งนํ้าสาํรองเช่นกนั หรืออาจจะปรับรูปแบบกิจกรรมการเกษตร

ใหเ้หมาะสมกบัช่วงฤดูแลง้ เช่น การทาํเกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฏีใหม่ ท่ีจดัการพื้นท่ีใหมี้แหล่งนํ้าในไร่นา เป็นตน้ 

หากมีฝนตกลงมาใหห้าทางเก็บกกันํ้า รักษาความช้ืนใหไ้ด ้ส่วนพื้นท่ีนอกเขตชลประทานอยา่เพิ่งเร่งทาํการเพาะปลูก ขอให้

ติดตามข่าวสารอยา่งใกลชิ้ด เม่ือมัน่ใจแลว้จึงดาํเนินการในฤดูกาลผลิตใหม่ต่อไป” รองอธิบดีกล่าว 
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กรมส่งเสริมการเกษตรห่วงพืน้ทีป่ลูกข้าวรอบ 2 และไม้ผลเส่ียงขาดแคลนนํา้ช่วงฤดูแล้ง 

 

กรมส่งเสริมการเกษตรห่วงพื้นท่ีปลูกขา้วรอบ 2 และไมผ้ลเส่ียงขาดแคลนนํ้าช่วงฤดูแลง้เผยแลง้หนกั 

ในรอบ 40 ปี พร้อมสร้างการรับรู้แนะเกษตรกรดูแลพืชผลอยา่งถูกวธีิ 

นายอาชวช์ยัชาญ เล้ียงประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรมีความห่วงใยพี่นอ้ง

เกษตรกรเก่ียวกบัสถานการณ์ภยัแลง้ในปีน้ี โดยในรอบปี 2562 ท่ีผา่นมาประเทศไทยมีฝนตกนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย ซ่ึงปีท่ีแลว้มีฝน

ตกทั้งปี 1,342.6 มิลลิเมตร เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลง้มากคือ ปี 2558 มีฝนตก 1,419.6 มิลลิเมตร จะเห็นไดว้า่ปี 2562 ฝนตกนอ้ยกวา่ 

ปี 2558 และจากขอ้มูลกรมอุตุนิยมวทิยานบัตั้งแต่ปี 2523 เป็นตน้มา ยงัพบวา่ ปี 2562 มีฝนตกนอ้ยท่ีสุดในรอบ 40 ปี 

โดยเฉพาะฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม ปีท่ีผา่นมา มีฝนตกทั้งประเทศเพียง 1,114 มิลลิเมตร นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย

ร้อยละ 12 ทาํใหอ่้างเก็บนํ้าขนาดใหญ่หลายแห่งมีนํ้าใชก้ารเหลือนอ้ยไม่เกินร้อยละ 30 ของความจุอ่าง จาํนวน 14 แห่ง เม่ือ

ฝนตกนอ้ยนํ้าตามแหล่งนํ้าธรรมชาติก็มีเหลืออยูน่อ้ยเช่นกนั จึงไม่สามารถส่งนํ้าเพื่อการเพาะปลูกตามปกติได ้แมร้ะยะน้ีจะมี

ฝนตกลงมาบา้งก็ตามแต่ปริมาณนํ้าในแหล่งนํ้าต่าง ๆ ยงัคงอยูใ่นเกณฑน์อ้ย 

 
 

ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ตรียมการมาตั้งแต่ตน้ฤดูแลง้ โดยสั่งการใหเ้จา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีออกเยีย่มเยยีน 

แจง้ข่าวเพื่อสร้างการรับรู้ใหเ้กษตรกรไดป้รับตวัในภาคการผลิตและใชน้ํ้าอยา่งประหยดั ทาํใหส้ามารถรับมือกบัสถานการณ์

ดงักล่าวมาได ้แต่อยา่งไรก็ตามยงัมีปัญหาในบางพื้นท่ีท่ีตอ้งเฝ้าระวงั ซ่ึงกรมอุตุนิยมวทิยาแจง้วา่ปีน้ีจะประกาศเขา้สู่ฤดูฝน

ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม และอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได ้ดงันั้นกรมส่งเสริมการเกษตรจึงเร่งแจง้เตือนเกษตรกรให้

รับทราบสถานการณ์ตั้งแต่เน่ิน ๆ โดยเฉพาะพืชท่ีตอ้งเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด 2 กลุ่ม คือ 

1) การปลูกขา้วรอบท่ี 2 เกรงวา่จะขาดแคลนนํ้าไดเ้น่ืองจากใชน้ํ้ามาก ซ่ึงปีน้ีคณะกรรมการวางแผนการเพาะ 

ปลูกพืชฤดูแลง้ไดก้าํหนดพื้นท่ีการเพาะปลูกตามศกัยภาพนํ้า มีแผนควบคุมพื้นท่ีการปลูกขา้ว รอบท่ี 2 ทั้งประเทศจาํนวน 



4.54 ลา้นไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 ของปีท่ีผา่นมาท่ีไดก้าํหนดพื้นท่ีแผนควบคุม 11.21 ลา้นไร่ปัจจุบนัภาพรวมของประเทศมีการ

เพาะปลูกแลว้ 6.56 ลา้นไร่ จึงเกินแผนควบคุมแลว้ ร้อยละ 44 ซ่ึงขณะน้ีมีการเก็บเก่ียวไปแลว้ ร้อยละ 37 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 18 

มี.ค. 2563) สาํหรับพื้นท่ีปลูกเกินแผนควบคุมไปค่อนขา้งมากอยูใ่นเขตลุ่มเจา้พระยา มีการเพาะปลูก 3.31 ลา้นไร่ หรือร้อยละ 

21.5 โดยเฉพาะในเขตชลประทานไม่มีแผนส่งนํ้าใหป้ลูกขา้วแต่มีผลการเพาะปลูกถึง 2.01 ลา้นไร่ ทาํใหก้รมส่งเสริม

การเกษตรและกรมชลประทานตอ้งทาํงานหนกัมากในปีน้ี เพื่อประคบัประคองนํ้าในระบบชลประทานท่ีมีนอ้ยอยูแ่ลว้ให้

สามารถส่งนํ้าไปรักษาระบบนิเวศน์ผลกัดนันํ้าเคม็และป้องกนันํ้าเคม็รุกเขา้ทาํลายพืชสวน ซ่ึงขณะน้ีเกษตรกรในลุ่ม

เจา้พระยาเก็บเก่ียวขา้วแลว้ ร้อยละ 55 จึงไดข้อความร่วมมือไม่ใหป้ลูกขา้วรอบท่ี 3 ต่อเน่ืองอีก 

2) กลว้ยไมแ้ละไมผ้ลซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีอาจเส่ียงนํ้าเคม็รุกเขา้สวนสร้างความเสียหายใน 9 จงัหวดัไดแ้ก่ กรุงเทพฯ 

ฉะเชิงเทรา นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีพื้นท่ีเฝ้าระวงั 57,106 ไร่ 

แบ่งเป็น กลว้ยไม ้10,784 ไร่ และไมผ้ล 46,322 ไร่ ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ร้างการรับรู้ใหเ้กษตรกรโดยใหค้าํแนะนาํ

ติดตามขอ้มูลข่าวสารนํ้าเคม็ ระมดัระวงัเร่ืองการปิดเปิดประตูนํ้าเขา้พื้นท่ีสวน การดูแลรักษาความช้ืนในสวน ลดการคายนํ้า

ของพืช การปรับลดการใชปุ๋้ยเพื่อลดความเคม็ท่ีเขา้สู่ตน้พืช การสาํรองแหล่งนํ้าในสวนของตนเอง รวมทั้งใหค้วามร่วมมือกบั

ระบบการผลกัดนันํ้าเคม็ของระบบชลประทาน 

นอกจากน้ี ยงัมีการเฝ้าระวงัป้องกนัเชิงรุกในพื้นท่ีไมผ้ลท่ีมีฝนตกนอ้ยกวา่ 800 มิลลิเมตร ซ่ึงไดว้ิเคราะห์แลว้ 

เห็นวา่ไมผ้ลเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีใชเ้วลาปลูกนานกวา่จะใหผ้ลผลิต หากมีความเส่ียงและตายจะทาํใหเ้กษตรกรไดรั้บผลกระทบ

เสียโอกาสเร่ืองรายได ้จึงไดส้าํรวจในพื้นท่ีจริงและประเมินพื้นท่ีปลูกไมผ้ลพื้นท่ีนอกเขตชลประทานใน 30 จงัหวดั พบวา่ 

จากพื้นท่ีปลูก 2.66 ลา้นไร่ มีความเส่ียงท่ีจะขาดแคลนนํ้าและอาจตายไดร้วม 375,000 ไร่ โดยเฉพาะไมผ้ลท่ีมีมูลค่าทาง

เศรษฐกิจสูง จาํนวน 9 ชนิด ไดแ้ก่ ทุเรียน มะม่วง ลาํไย ส้มโอ กลว้ยหอม เงาะ ส้มเขียวหวาน มงัคุด และล้ินจ่ี จึงได้

ดาํเนินการนาํขอ้มูลส่งใหส้าํนกังานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวางแผนจดัหา

แหล่งนํ้าช่วยเหลือเกษตรกร และใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเขา้ไปสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรในการดูแลรักษาสวนไมผ้ล

ดงักล่าว 

ซ่ึงผลการดาํเนินงานไดมี้การจดัหานํ้าเขา้ไปเติมแหล่งนํ้าในพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้ารวม 124,294 ไร่ คิดเป็น 

ร้อยละ 33 โดยกรมทรัพยากรนํ้า ส่วนการสร้างการรับรู้เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีไดใ้หค้าํแนะนาํการดูแลรักษา

สวนไมผ้ลแก่เกษตรกร ดงัน้ี การรักษาความช้ืน ใหใ้ชว้สัดุคลุมโคนตน้ คลุมแปลง และการปลูกพืชคลุมดิน ลดการคายนํ้า

ของพืช เช่น การตดัแต่งก่ิง การบงัลม พรางแสง เป็นตน้ ปรับปรุงวธีิการใหน้ํ้าแก่พืช โดยเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยดั

นํ้า ใชน้ํ้าอยา่งรู้คุณค่า เช่น การปรับเปล่ียนหวัจ่ายนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งการปรับเปล่ียนเวลาหลีกเล่ียงช่วง

แสงแดดจดั เพื่อลดการระเหยของนํ้า การสร้างแหล่งนํ้าในพื้นท่ีสวน เพื่อใหเ้กษตรกรเตรียมการแกไ้ขปัญหาระยะยาวอยา่ง

ย ัง่ยนื โดยในส่วนของกรมฯ ไดมี้การจดัตั้งศูนยติ์ดตามและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ดา้นการเกษตร ปี 2563 ทั้ง 3 ระดบั ไดแ้ก่ 

ระดบักรม เขต และจงัหวดั เพื่อรวบรวมและติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ นํ้า ผลกระทบและความเสียหายดา้นการเกษตร 

รวมถึงจดัทาํรายงานขอ้มูลพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้า การประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ และบูรณาการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยไดเ้ช่ือมโยงขอ้มูลกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประเมินสถานการณ์และการจดัการความเส่ียงภยัแลง้ในปีน้ี 

 

 

“อยากฝากถึงพีน่อ้งเกษตรกรโดยขอความร่วมมือท่ีจะไม่ปลูกขา้วรอบท่ี 3 ต่อเน่ือง เพราะอาจขาดแคลนนํ้าทาํใหเ้กิดความ

เสียหายได ้ในส่วนของพื้นท่ีสวนใกลแ้หล่งนํ้าเคม็ขอให้เฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด แมว้า่ปัจจุบนัระบบการผลกัดนันํ้าเค็มยงั



ควบคุมได ้แต่เน่ืองจากนํ้ามีนอ้ยมาก ภาครัฐตอ้งใชห้ลายมาตรการทั้งการนาํนํ้าจากลุ่มนํ้าแม่กลองมาช่วย การระวงัไม่ใหมี้

การสูญเสียนํ้าระหวา่งทาง ดงันั้นเกษตรกรควรตอ้งเพิ่มการแกไ้ขปัญหาระยะยาวดว้ยการสร้างแหล่งนํ้าในพื้นท่ีของตนเองให้

ได ้รวมทั้งพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้าในพื้นท่ีไมผ้ลควรมีแหล่งนํ้าสาํรองเช่นกนั หรืออาจจะปรับรูปแบบกิจกรรมการเกษตรให้

เหมาะสมกบัช่วงฤดูแลง้ เช่น การทาํเกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฏีใหม่ ท่ีจดัการพื้นท่ีใหมี้แหล่งนํ้าในไร่นา เป็นตน้ 

หากมีฝนตกลงมาใหห้าทางเก็บกกันํ้า รักษาความช้ืนใหไ้ด ้ส่วนพื้นท่ีนอกเขตชลประทานอยา่เพิ่งเร่งทาํการเพาะปลูก ขอให ้

ติดตามข่าวสารอยา่งใกลชิ้ด เม่ือมัน่ใจแลว้จึงดาํเนินการในฤดูกาลผลิตใหม่ต่อไป” รองอธิบดีกล่าว 

 

  



 
กรมส่งเสริมการเกษตรห่วงพืน้ทีป่ลูกข้าวรอบ 2 และไม้ผลเส่ียงขาดแคลนนํา้ช่วงฤดูแล้ง เผยแล้งหนักในรอบ 40 ปี พร้อม

สร้างการรับรู้แนะเกษตรกรดูแลพืชผลอย่างถูกวธีิ 

 
นายอาชวช์ยัชาญ เล้ียงประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรมีความห่วงใยพี่นอ้ง

เกษตรกรเก่ียวกบัสถานการณ์ภยัแลง้ในปีน้ี โดยในรอบปี 2562 ท่ีผา่นมาประเทศไทยมีฝนตกนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย ซ่ึงปีท่ีแลว้มีฝน

ตกทั้งปี 1,342.6 มิลลิเมตร เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลง้มากคือ ปี 2558 มีฝนตก 1,419.6 มิลลิเมตร จะเห็นไดว้า่ปี 2562 ฝนตกนอ้ยกวา่ 

ปี 2558 และจากขอ้มูลกรมอุตุนิยมวทิยานบัตั้งแต่ปี 2523 เป็นตน้มา ยงัพบวา่ ปี 2562 มีฝนตกนอ้ยท่ีสุดในรอบ 40 ปี 

โดยเฉพาะฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม ปีท่ีผา่นมา มีฝนตกทั้งประเทศเพียง 1,114 มิลลิเมตร นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย

ร้อยละ 12 ทาํใหอ่้างเก็บนํ้าขนาดใหญ่หลายแห่งมีนํ้าใชก้ารเหลือนอ้ยไม่เกินร้อยละ 30 ของความจุอ่าง จาํนวน 14 แห่ง เม่ือ

ฝนตกนอ้ยนํ้าตามแหล่งนํ้าธรรมชาติก็มีเหลืออยูน่อ้ยเช่นกนั จึงไม่สามารถส่งนํ้าเพื่อการเพาะปลูกตามปกติได ้แมร้ะยะน้ีจะมี

ฝนตกลงมาบา้งก็ตามแต่ปริมาณนํ้าในแหล่งนํ้าต่าง ๆ ยงัคงอยูใ่นเกณฑน์อ้ย 

ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ตรียมการมาตั้งแต่ตน้ฤดูแลง้ โดยสั่งการใหเ้จา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีออกเยีย่มเยยีน แจง้ข่าว

เพื่อสร้างการรับรู้ใหเ้กษตรกรไดป้รับตวัในภาคการผลิตและใชน้ํ้าอยา่งประหยดั ทาํให้สามารถรับมือกบัสถานการณ์ดงักล่าว

มาได ้แต่อยา่งไรก็ตามยงัมีปัญหาในบางพื้นท่ีท่ีตอ้งเฝ้าระวงั ซ่ึงกรมอุตุนิยมวทิยาแจง้วา่ปีน้ีจะประกาศเขา้สู่ฤดูฝนประมาณ

ปลายเดือนพฤษภาคม และอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได ้ดงันั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเร่งแจง้เตือนเกษตรกรใหรั้บทราบ

สถานการณ์ตั้งแต่เน่ิน ๆ โดยเฉพาะพืชท่ีตอ้งเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด 2 กลุ่ม คือ 1) การปลูกขา้วรอบท่ี 2 เกรงวา่จะขาดแคลนนํ้า

ไดเ้น่ืองจากใชน้ํ้ามาก ซ่ึงปีน้ีคณะกรรมการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง้ไดก้าํหนดพื้นท่ีการเพาะปลูกตามศกัยภาพนํ้า มี

แผนควบคุมพื้นท่ีการปลูกขา้วรอบท่ี 2 ทั้งประเทศจาํนวน 4.54 ลา้นไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 ของปีท่ีผา่นมาท่ีไดก้าํหนดพื้นท่ี

แผนควบคุม 11.21 ลา้นไร่ ปัจจุบนัภาพรวมของประเทศมีการเพาะปลูกแลว้ 6.56 ลา้นไร่ จึงเกินแผนควบคุมแลว้ ร้อยละ 44 

ซ่ึงขณะน้ีมีการเก็บเก่ียวไปแลว้ ร้อยละ 37 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 18 มี.ค. 2563) สาํหรับพื้นท่ีปลูกเกินแผนควบคุมไปค่อนขา้งมาก

อยูใ่นเขตลุ่มเจา้พระยา มีการเพาะปลูก 3.31 ลา้นไร่ หรือร้อยละ 21.5 โดยเฉพาะในเขตชลประทานไม่มีแผนส่งนํ้าใหป้ลูกขา้ว 

แต่มีผลการเพาะปลูกถึง 2.01 ลา้นไร่ ทาํใหก้รมส่งเสริมการเกษตรและกรมชลประทานตอ้งทาํงานหนกัมากในปีน้ี เพื่อ

ประคบัประคองนํ้าในระบบชลประทานท่ีมีนอ้ยอยูแ่ลว้ใหส้ามารถส่งนํ้าไปรักษาระบบนิเวศน์ผลกัดนันํ้าเคม็และป้องกนั



นํ้าเคม็รุกเขา้ทาํลายพืชสวน ซ่ึงขณะน้ีเกษตรกรในลุ่มเจา้พระยาเก็บเก่ียวขา้วแลว้ ร้อยละ 55 จึงไดข้อความร่วมมือไม่ใหป้ลูก

ขา้วรอบท่ี 3 ต่อเน่ืองอีก 

2) กลว้ยไมแ้ละไมผ้ล ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีอาจเส่ียงนํ้าเคม็รุกเขา้สวนสร้างความเสียหายใน 9 จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ 

ฉะเชิงเทรา นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีพื้นท่ีเฝ้าระวงั 57,106 ไร่ 

แบ่งเป็น กลว้ยไม ้10,784 ไร่ และไมผ้ล 46,322 ไร่ ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ร้างการรับรู้ใหเ้กษตรกรโดยใหค้าํแนะนาํ

ติดตามขอ้มูลข่าวสารนํ้าเคม็ ระมดัระวงัเร่ืองการปิดเปิดประตูนํ้าเขา้พื้นท่ีสวน การดูแลรักษาความช้ืนในสวน ลดการคายนํ้า

ของพืช การปรับลดการใชปุ๋้ยเพื่อลดความเคม็ท่ีเขา้สู่ตน้พืช การสาํรองแหล่งนํ้าในสวนของตนเอง รวมทั้งใหค้วามร่วมมือกบั

ระบบการผลกัดนันํ้าเคม็ของระบบชลประทาน 

นอกจากน้ี ยงัมีการเฝ้าระวงัป้องกนัเชิงรุกในพื้นท่ีไมผ้ลท่ีมีฝนตกนอ้ยกวา่ 800 มิลลิเมตร ซ่ึงไดว้ิเคราะห์แลว้เห็นวา่

ไมผ้ลเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีใชเ้วลาปลูกนานกวา่จะใหผ้ลผลิต หากมีความเส่ียงและตายจะทาํใหเ้กษตรกรไดรั้บผลกระทบเสีย

โอกาสเร่ืองรายได ้จึงไดส้าํรวจในพื้นท่ีจริงและประเมินพื้นท่ีปลูกไมผ้ลพื้นท่ีนอกเขตชลประทานใน 30 จงัหวดั พบวา่ จาก

พื้นท่ีปลูก 2.66 ลา้นไร่ มีความเส่ียงท่ีจะขาดแคลนนํ้าและอาจตายไดร้วม 375,000 ไร่ โดยเฉพาะไมผ้ลท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

สูง จาํนวน 9 ชนิด ไดแ้ก่ ทุเรียน มะม่วง ลาํไย ส้มโอ กลว้ยหอม เงาะ ส้มเขียวหวาน มงัคุด และล้ินจ่ี จึงไดด้าํเนินการนาํขอ้มูล

ส่งใหส้าํนกังานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ  (สทนช.) เพื่อมอบหมายใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวางแผนจดัหาแหล่งนํ้าช่วยเหลือ

เกษตรกร และใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเขา้ไปสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรในการดูแลรักษาสวนไมผ้ลดงักล่าว ซ่ึงผลการ

ดาํเนินงานไดมี้การจดัหานํ้าเขา้ไปเติมแหล่งนํ้าในพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้ารวม 124,294 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33 โดยกรม

ทรัพยากรนํ้า ส่วนการสร้างการรับรู้เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีไดใ้หค้าํแนะนาํการดูแลรักษาสวนไมผ้ลแก่

เกษตรกร ดงัน้ี การรักษาความช้ืน ใหใ้ชว้สัดุคลุมโคนตน้ คลุมแปลง และการปลูกพืชคลุมดิน ลดการคายนํ้าของพืช เช่น การ

ตดัแต่งก่ิง การบงัลม พรางแสง เป็นตน้ ปรับปรุงวธีิการใหน้ํ้าแก่พืช โดยเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยดันํ้า ใชน้ํ้าอยา่งรู้

คุณค่า เช่น การปรับเปล่ียนหวัจ่ายนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งการปรับเปล่ียนเวลาหลีกเล่ียงช่วงแสงแดดจดั เพื่อลด

การระเหยของนํ้า การสร้างแหล่งนํ้าในพื้นท่ีสวน เพื่อใหเ้กษตรกรเตรียมการแกไ้ขปัญหาระยะยาวอยา่งย ัง่ยนื โดยในส่วน

ของกรมฯ ไดมี้การจดัตั้งศูนยติ์ดตามและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ดา้นการเกษตร ปี 2563 ทั้ง 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบักรม เขต และ

จงัหวดั เพื่อรวบรวมและติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ นํ้า ผลกระทบและความเสียหายดา้นการเกษตร รวมถึงจดัทาํรายงาน

ขอ้มูลพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้ า การประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ และบูรณาการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยไดเ้ช่ือมโยงขอ้มูล

กบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประเมินสถานการณ์และการจดัการความเส่ียงภยัแลง้ในปีน้ี 

“อยากฝากถึงพี่นอ้งเกษตรกรโดยขอความร่วมมือท่ีจะไม่ปลูกขา้วรอบท่ี 3 ต่อเน่ือง เพราะอาจขาดแคลนนํ้าทาํใหเ้กิด

ความเสียหายได ้ในส่วนของพื้นท่ีสวนใกลแ้หล่งนํ้าเคม็ขอใหเ้ฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด แมว้า่ปัจจุบนัระบบการผลกัดนันํ้าเคม็ยงั

ควบคุมได ้แต่เน่ืองจากนํ้ามีนอ้ยมาก ภาครัฐตอ้งใชห้ลายมาตรการทั้งการนาํนํ้าจากลุ่มนํ้าแม่กลองมาช่วย การระวงัไม่ใหมี้

การสูญเสียนํ้าระหวา่งทาง ดงันั้น เกษตรกรควรตอ้งเพิ่มการแกไ้ขปัญหาระยะยาวดว้ยการสร้างแหล่งนํ้าในพื้นท่ีของตนเอง

ใหไ้ด ้รวมทั้งพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้าในพื้นท่ีไมผ้ลควรมีแหล่งนํ้าสาํรองเช่นกนั หรืออาจจะปรับรูปแบบกิจกรรมการเกษตร

ใหเ้หมาะสมกบัช่วงฤดูแลง้ เช่น การทาํเกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฏีใหม่ ท่ีจดัการพื้นท่ีใหมี้แหล่งนํ้าในไร่นา เป็นตน้ 

หากมีฝนตกลงมาใหห้าทางเก็บกกันํ้า รักษาความช้ืนใหไ้ด ้ส่วนพื้นท่ีนอกเขตชลประทานอยา่เพิ่งเร่งทาํการเพาะปลูก ขอให้

ติดตามข่าวสารอยา่งใกลชิ้ด เม่ือมัน่ใจแลว้จึงดาํเนินการในฤดูกาลผลิตใหม่ต่อไป” รองอธิบดีกล่าว 

 

  



 
กรมส่งเสริมการเกษตรห่วงพืน้ทีป่ลูกข้าวรอบ 2 และไม้ผลเส่ียงขาดแคลนนํา้ช่วงฤดูแล้ง เผยแล้งหนักในรอบ 40 ปี  

พร้อมสร้างการรับรู้แนะเกษตรกรดูแลพืชผลอย่างถูกวธีิ 

 
นายอาชว์ชัยชาญ เลีย้งประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรมีความห่วงใยพี่นอ้ง

เกษตรกรเก่ียวกบัสถานการณ์ภยัแลง้ในปีน้ี โดยในรอบปี 2562 ท่ีผา่นมาประเทศไทยมีฝนตกนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย ซ่ึงปีท่ีแลว้มีฝน

ตกทั้งปี 1,342.6 มิลลิเมตร เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลง้มากคือ ปี 2558 มีฝนตก 1,419.6 มิลลิเมตร จะเห็นไดว้า่ปี 2562 ฝนตกนอ้ยกวา่ 

ปี 2558 และจากขอ้มูลกรมอุตุนิยมวทิยานบัตั้งแต่ปี 2523 เป็นตน้มา ยงัพบวา่ ปี 2562 มีฝนตกนอ้ยท่ีสุดในรอบ 40 ปี 

โดยเฉพาะฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม ปีท่ีผา่นมา มีฝนตกทั้งประเทศเพียง 1,114 มิลลิเมตร นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย

ร้อยละ 12 ทาํใหอ่้างเก็บนํ้าขนาดใหญ่หลายแห่งมีนํ้าใชก้ารเหลือนอ้ยไม่เกินร้อยละ 30 ของความจุอ่าง จาํนวน 14 แห่ง เม่ือ

ฝนตกนอ้ยนํ้าตามแหล่งนํ้าธรรมชาติก็มีเหลืออยูน่อ้ยเช่นกนั จึงไม่สามารถส่งนํ้าเพื่อการเพาะปลูกตามปกติได ้แมร้ะยะน้ีจะมี

ฝนตกลงมาบา้งก็ตามแต่ปริมาณนํ้าในแหล่งนํ้าต่าง ๆ ยงัคงอยูใ่นเกณฑน์อ้ย 

ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ตรียมการมาตั้งแต่ตน้ฤดูแลง้ โดยสั่งการใหเ้จา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีออกเยีย่มเยยีน แจง้ข่าว

เพื่อสร้างการรับรู้ใหเ้กษตรกรไดป้รับตวัในภาคการผลิตและใชน้ํ้าอยา่งประหยดั ทาํให้สามารถรับมือกบัสถานการณ์ดงักล่าว

มาได ้แต่อยา่งไรก็ตามยงัมีปัญหาในบางพื้นท่ีท่ีตอ้งเฝ้าระวงั ซ่ึงกรมอุตุนิยมวทิยาแจง้วา่ปีน้ีจะประกาศเขา้สู่ฤดูฝนประมาณ

ปลายเดือนพฤษภาคม และอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได ้ดงันั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเร่งแจง้เตือนเกษตรกรใหรั้บทราบ

สถานการณ์ตั้งแต่เน่ิน ๆ โดยเฉพาะพืชท่ีตอ้งเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด 2 กลุ่ม คือ 1) การปลูกขา้วรอบท่ี 2 เกรงวา่จะขาดแคลนนํ้า

ไดเ้น่ืองจากใชน้ํ้ามาก ซ่ึงปีน้ีคณะกรรมการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง้ไดก้าํหนดพื้นท่ีการเพาะปลูกตามศกัยภาพนํ้า มี

แผนควบคุมพื้นท่ีการปลูกขา้วรอบท่ี 2 ทั้งประเทศจาํนวน 4.54 ลา้นไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 ของปีท่ีผา่นมาท่ีไดก้าํหนดพื้นท่ี

แผนควบคุม 11.21 ลา้นไร่ ปัจจุบนัภาพรวมของประเทศมีการเพาะปลูกแลว้ 6.56 ลา้นไร่ จึงเกินแผนควบคุมแลว้ ร้อยละ 44 

ซ่ึงขณะน้ีมีการเก็บเก่ียวไปแลว้ ร้อยละ 37 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 18 มี.ค. 2563) สาํหรับพื้นท่ีปลูกเกินแผนควบคุมไปค่อนขา้งมาก



อยูใ่นเขตลุ่มเจา้พระยา มีการเพาะปลูก 3.31 ลา้นไร่ หรือร้อยละ 21.5 โดยเฉพาะในเขตชลประทานไม่มีแผนส่งนํ้าใหป้ลูกขา้ว 

แต่มีผลการเพาะปลูกถึง 2.01 ลา้นไร่ ทาํใหก้รมส่งเสริมการเกษตรและกรมชลประทานตอ้งทาํงานหนกัมากในปีน้ี เพื่อ

ประคบัประคองนํ้าในระบบชลประทานท่ีมีนอ้ยอยูแ่ลว้ใหส้ามารถส่งนํ้าไปรักษาระบบนิเวศน์ผลกัดนันํ้าเคม็และป้องกนั

นํ้าเคม็รุกเขา้ทาํลายพืชสวน ซ่ึงขณะน้ีเกษตรกรในลุ่มเจา้พระยาเก็บเก่ียวขา้วแลว้ ร้อยละ 55 จึงไดข้อความร่วมมือไม่ใหป้ลูก

ขา้วรอบท่ี 3 ต่อเน่ืองอีก 2) กลว้ยไมแ้ละไมผ้ล ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีอาจเส่ียงนํ้าเคม็รุกเขา้สวนสร้างความเสียหายใน 9 จงัหวดั ไดแ้ก่ 

กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีพื้นท่ีเฝ้าระวงั 

57,106 ไร่ แบ่งเป็น กลว้ยไม ้10,784 ไร่ และไมผ้ล 46,322 ไร่ ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ร้างการรับรู้ให้เกษตรกรโดยให้

คาํแนะนาํติดตามขอ้มูลข่าวสารนํ้าเคม็ ระมดัระวงัเร่ืองการปิดเปิดประตูนํ้าเขา้พื้นท่ีสวน การดูแลรักษาความช้ืนในสวน ลด

การคายนํ้าของพืช การปรับลดการใชปุ๋้ยเพือ่ลดความเคม็ท่ีเขา้สู่ตน้พืช การสาํรองแหล่งนํ้าในสวนของตนเอง รวมทั้งใหค้วาม

ร่วมมือกบัระบบการผลกัดนันํ้าเคม็ของระบบชลประทาน 

นอกจากน้ี ยงัมีการเฝ้าระวงัป้องกนัเชิงรุกในพื้นท่ีไมผ้ลท่ีมีฝนตกนอ้ยกวา่ 800 มิลลิเมตร ซ่ึงไดว้ิเคราะห์แลว้เห็นวา่

ไมผ้ลเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีใชเ้วลาปลูกนานกวา่จะใหผ้ลผลิต หากมีความเส่ียงและตายจะทาํใหเ้กษตรกรไดรั้บผลกระทบเสีย

โอกาสเร่ืองรายได ้จึงไดส้าํรวจในพื้นท่ีจริงและประเมินพื้นท่ีปลูกไมผ้ลพื้นท่ีนอกเขตชลประทานใน 30 จงัหวดั พบวา่ จาก

พื้นท่ีปลูก 2.66 ลา้นไร่ มีความเส่ียงท่ีจะขาดแคลนนํ้าและอาจตายไดร้วม 375,000 ไร่ โดยเฉพาะไมผ้ลท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

สูง จาํนวน 9 ชนิด ไดแ้ก่ ทุเรียน มะม่วง ลาํไย ส้มโอ กลว้ยหอม เงาะ ส้มเขียวหวาน มงัคุด และล้ินจ่ี จึงไดด้าํเนินการนาํขอ้มูล

ส่งใหส้าํนกังานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อมอบหมายใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวางแผนจดัหาแหล่งนํ้าช่วยเหลือ

เกษตรกร และใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเขา้ไปสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรในการดูแลรักษาสวนไมผ้ลดงักล่าว ซ่ึงผลการ

ดาํเนินงานไดมี้การจดัหานํ้าเขา้ไปเติมแหล่งนํ้าในพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้ารวม 124,294 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33 โดยกรม

ทรัพยากรนํ้า ส่วนการสร้างการรับรู้เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีไดใ้หค้าํแนะนาํการดูแลรักษาสวนไมผ้ลแก่

เกษตรกร ดงัน้ี การรักษาความช้ืน ใหใ้ชว้สัดุคลุมโคนตน้ คลุมแปลง และการปลูกพืชคลุมดิน ลดการคายนํ้าของพืช เช่น การ

ตดัแต่งก่ิง การบงัลม พรางแสง เป็นตน้ ปรับปรุงวธีิการใหน้ํ้าแก่พืช โดยเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยดันํ้า ใชน้ํ้าอยา่งรู้

คุณค่า เช่น การปรับเปล่ียนหวัจ่ายนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งการปรับเปล่ียนเวลาหลีกเล่ียงช่วงแสงแดดจดั เพื่อลด

การระเหยของนํ้า การสร้างแหล่งนํ้าในพื้นท่ีสวน เพื่อใหเ้กษตรกรเตรียมการแกไ้ขปัญหาระยะยาวอยา่งย ัง่ยนื โดยในส่วน

ของกรมฯ ไดมี้การจดัตั้งศูนยติ์ดตามและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ดา้นการเกษตร ปี 2563 ทั้ง 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบักรม เขต และ

จงัหวดั เพื่อรวบรวมและติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ นํ้า ผลกระทบและความเสียหายดา้นการเกษตร รวมถึงจดัทาํรายงาน

ขอ้มูลพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้ า การประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ และบูรณาการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยไดเ้ช่ือมโยงขอ้มูล

กบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประเมินสถานการณ์และการจดัการความเส่ียงภยัแลง้ในปีน้ี 

 “อยากฝากถึงพีน่อ้งเกษตรกรโดยขอความร่วมมือท่ีจะไม่ปลูกขา้วรอบท่ี 3 ต่อเน่ือง เพราะอาจขาดแคลนนํ้าทาํให้เกิด

ความเสียหายได ้ในส่วนของพื้นท่ีสวนใกลแ้หล่งนํ้าเคม็ขอใหเ้ฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด แมว้า่ปัจจุบนัระบบการผลกัดนันํ้าเคม็ยงั

ควบคุมได ้แต่เน่ืองจากนํ้ามีนอ้ยมาก ภาครัฐตอ้งใชห้ลายมาตรการทั้งการนาํนํ้าจากลุ่มนํ้าแม่กลองมาช่วย การระวงัไม่ใหมี้

การสูญเสียนํ้าระหวา่งทาง ดงันั้น เกษตรกรควรตอ้งเพิ่มการแกไ้ขปัญหาระยะยาวดว้ยการสร้างแหล่งนํ้าในพื้นท่ีของตนเอง

ใหไ้ด ้รวมทั้งพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้าในพื้นท่ีไมผ้ลควรมีแหล่งนํ้าสาํรองเช่นกนั หรืออาจจะปรับรูปแบบกิจกรรมการเกษตร

ใหเ้หมาะสมกบัช่วงฤดูแลง้ เช่น การทาํเกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฏีใหม่ ท่ีจดัการพื้นท่ีใหมี้แหล่งนํ้าในไร่นา เป็นตน้ 

หากมีฝนตกลงมาใหห้าทางเก็บกกันํ้า รักษาความช้ืนใหไ้ด ้ส่วนพื้นท่ีนอกเขตชลประทานอยา่เพิ่งเร่งทาํการเพาะปลูก ขอให้

ติดตามข่าวสารอยา่งใกลชิ้ด เม่ือมัน่ใจแลว้จึงดาํเนินการในฤดูกาลผลิตใหม่ต่อไป” รองอธิบดีกล่าว 



 
กรมส่งเสริมการเกษตรห่วงภัยแล้งกระทบพืน้ทีป่ลูกข้าวรอบ 2 และไม้ผลเส่ียงขาดนํา้ 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรห่วงพื้นท่ีปลูกขา้วรอบ 2 และไมผ้ลเส่ียงขาดแคลนนํ้าช่วงฤดูแลง้ เผยแลง้หนกัในรอบ 40 ปี พร้อม

สร้างการรับรู้แนะเกษตรกรดูแลพืชผลอยา่งถูกวธีิ  

            นายอาชวช์ยัชาญ เล้ียงประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรมีความห่วงใยพี่นอ้ง

เกษตรกรเก่ียวกบัสถานการณ์ภยัแลง้ในปีน้ี โดยในรอบปี 2562 ท่ีผา่นมาประเทศไทยมีฝนตกนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย ซ่ึงปีท่ีแลว้มีฝน

ตกทั้งปี 1,342.6 มิลลิเมตร เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลง้มากคือ ปี 2558 มีฝนตก 1,419.6 มิลลิเมตร จะเห็นไดว้า่ปี 2562 ฝนตกนอ้ยกวา่ 

ปี 2558 และจากขอ้มูลกรมอุตุนิยมวทิยานบัตั้งแต่ปี 2523 เป็นตน้มา ยงัพบวา่ ปี 2562 มีฝนตกนอ้ยท่ีสุดในรอบ 40 ปี 

โดยเฉพาะฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม ปีท่ีผา่นมา มีฝนตกทั้งประเทศเพียง 1,114 มิลลิเมตร นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย

ร้อยละ 12 ทาํใหอ่้างเก็บนํ้าขนาดใหญ่หลายแห่งมีนํ้าใชก้ารเหลือนอ้ยไม่เกินร้อยละ 30 ของความจุอ่าง จาํนวน 14 แห่ง เม่ือ

ฝนตกนอ้ยนํ้าตามแหล่งนํ้าธรรมชาติก็มีเหลืออยูน่อ้ยเช่นกนั จึงไม่สามารถส่งนํ้าเพื่อการเพาะปลูกตามปกติได ้แมร้ะยะน้ีจะมี

ฝนตกลงมาบา้งก็ตามแต่ปริมาณนํ้าในแหล่งนํ้าต่าง ๆ ยงัคงอยูใ่นเกณฑน์อ้ย 

            ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ตรียมการมาตั้งแต่ตน้ฤดูแลง้ โดยสั่งการใหเ้จา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีออกเยีย่มเยยีน แจง้ข่าว

เพื่อสร้างการรับรู้ใหเ้กษตรกรไดป้รับตวัในภาคการผลิตและใชน้ํ้าอยา่งประหยดั ทาํให้สามารถรับมือกบัสถานการณ์ดงักล่าว

มาได ้แต่อยา่งไรก็ตามยงัมีปัญหาในบางพื้นท่ีท่ีตอ้งเฝ้าระวงั ซ่ึงกรมอุตุนิยมวทิยาแจง้วา่ปีน้ีจะประกาศเขา้สู่ฤดูฝนประมาณ

ปลายเดือนพฤษภาคม และอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได ้ดงันั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเร่งแจง้เตือนเกษตรกรใหรั้บทราบ

สถานการณ์ตั้งแต่เน่ิน ๆ โดยเฉพาะพืชท่ีตอ้งเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด 2 กลุ่ม คือ 1) การปลูกขา้วรอบท่ี 2 เกรงวา่จะขาดแคลนนํ้า

ไดเ้น่ืองจากใชน้ํ้ามาก ซ่ึงปีน้ีคณะกรรมการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง้ไดก้าํหนดพื้นท่ีการเพาะปลูกตามศกัยภาพนํ้า มี

แผนควบคุมพื้นท่ีการปลูกขา้วรอบท่ี 2 ทั้งประเทศจาํนวน 4.54 ลา้นไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 ของปีท่ีผา่นมาท่ีไดก้าํหนดพื้นท่ี

แผนควบคุม 11.21 ลา้นไร่ ปัจจุบนัภาพรวมของประเทศมีการเพาะปลูกแลว้ 6.56 ลา้นไร่ จึงเกินแผนควบคุมแลว้ ร้อยละ 44 

ซ่ึงขณะน้ีมีการเก็บเก่ียวไปแลว้ ร้อยละ 37 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 18 มี.ค. 2563) สาํหรับพื้นท่ีปลูกเกินแผนควบคุมไปค่อนขา้งมาก

อยูใ่นเขตลุ่มเจา้พระยา มีการเพาะปลูก 3.31 ลา้นไร่ หรือร้อยละ 21.5 โดยเฉพาะในเขตชลประทานไม่มีแผนส่งนํ้าใหป้ลูกขา้ว 



แต่มีผลการเพาะปลูกถึง 2.01 ลา้นไร่ ทาํใหก้รมส่งเสริมการเกษตรและกรมชลประทานตอ้งทาํงานหนกัมากในปีน้ี เพื่อ

ประคบัประคองนํ้าในระบบชลประทานท่ีมีนอ้ยอยูแ่ลว้ใหส้ามารถส่งนํ้าไปรักษาระบบนิเวศน์ผลกัดนันํ้าเคม็และป้องกนั

นํ้าเคม็รุกเขา้ทาํลายพืชสวน ซ่ึงขณะน้ีเกษตรกรในลุ่มเจา้พระยาเก็บเก่ียวขา้วแลว้ ร้อยละ 55 จึงไดข้อความร่วมมือไม่ใหป้ลูก

ขา้วรอบท่ี 3 ต่อเน่ืองอีก 

            2) กลว้ยไมแ้ละไมผ้ล ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีอาจเส่ียงนํ้าเค็มรุกเขา้สวนสร้างความเสียหายใน 9 จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ 

ฉะเชิงเทรา นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีพื้นท่ีเฝ้าระวงั 57,106 ไร่ 

แบ่งเป็น กลว้ยไม ้10,784 ไร่ และไมผ้ล 46,322 ไร่ ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ร้างการรับรู้ใหเ้กษตรกรโดยใหค้าํแนะนาํ

ติดตามขอ้มูลข่าวสารนํ้าเคม็ ระมดัระวงัเร่ืองการปิดเปิดประตูนํ้าเขา้พื้นท่ีสวน การดูแลรักษาความช้ืนในสวน ลดการคายนํ้า

ของพืช การปรับลดการใชปุ๋้ยเพื่อลดความเคม็ท่ีเขา้สู่ตน้พืช การสาํรองแหล่งนํ้าในสวนของตนเอง รวมทั้งใหค้วามร่วมมือกบั

ระบบการผลกัดนันํ้าเคม็ของระบบชลประทาน 

            นอกจากน้ี ยงัมีการเฝ้าระวงัป้องกนัเชิงรุกในพื้นท่ีไมผ้ลท่ีมีฝนตกนอ้ยกวา่ 800 มิลลิเมตร ซ่ึงไดว้เิคราะห์แลว้เห็นวา่

ไมผ้ลเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีใชเ้วลาปลูกนานกวา่จะใหผ้ลผลิต หากมีความเส่ียงและตายจะทาํใหเ้กษตรกรไดรั้บผลกระทบเสีย

โอกาสเร่ืองรายได ้จึงไดส้าํรวจในพื้นท่ีจริงและประเมินพื้นท่ีปลูกไมผ้ลพื้นท่ีนอกเขตชลประทานใน 30 จงัหวดั พบวา่ จาก

พื้นท่ีปลูก 2.66 ลา้นไร่ มีความเส่ียงท่ีจะขาดแคลนนํ้าและอาจตายไดร้วม 375,000 ไร่ โดยเฉพาะไมผ้ลท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

สูง จาํนวน 9 ชนิด ไดแ้ก่ ทุเรียน มะม่วง ลาํไย ส้มโอ กลว้ยหอม เงาะ ส้มเขียวหวาน มงัคุด และล้ินจ่ี จึงไดด้าํเนินการนาํขอ้มูล

ส่งใหส้าํนกังานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ  (สทนช.) เพื่อมอบหมายใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวางแผนจดัหาแหล่งนํ้าช่วยเหลือ

เกษตรกร และใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเขา้ไปสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรในการดูแลรักษาสวนไมผ้ลดงักล่าว ซ่ึงผลการ

ดาํเนินงานไดมี้การจดัหานํ้าเขา้ไปเติมแหล่งนํ้าในพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้ารวม 124,294 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33 โดยกรม

ทรัพยากรนํ้า ส่วนการสร้างการรับรู้เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีไดใ้หค้าํแนะนาํการดูแลรักษาสวนไมผ้ลแก่

เกษตรกร ดงัน้ี การรักษาความช้ืน ใหใ้ชว้สัดุคลุมโคนตน้ คลุมแปลง และการปลูกพชืคลุมดิน ลดการคายนํ้าของพืช เช่น การ

ตดัแต่งก่ิง การบงัลม พรางแสง เป็นตน้ ปรับปรุงวธีิการใหน้ํ้าแก่พืช โดยเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยดันํ้า ใชน้ํ้าอยา่งรู้

คุณค่า เช่น การปรับเปล่ียนหวัจ่ายนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งการปรับเปล่ียนเวลาหลีกเล่ียงช่วงแสงแดดจดั เพื่อลด

การระเหยของนํ้า การสร้างแหล่งนํ้าในพื้นท่ีสวน เพื่อใหเ้กษตรกรเตรียมการแกไ้ขปัญหาระยะยาวอยา่งย ัง่ยนื โดยในส่วน

ของกรมฯ ไดมี้การจดัตั้งศูนยติ์ดตามและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ดา้นการเกษตร ปี 2563 ทั้ง 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบักรม เขต และ

จงัหวดั เพื่อรวบรวมและติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ นํ้า ผลกระทบและความเสียหายดา้นการเกษตร รวมถึงจดัทาํรายงาน

ขอ้มูลพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้ า การประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ และบูรณาการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยไดเ้ช่ือมโยงขอ้มูล

กบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประเมินสถานการณ์และการจดัการความเส่ียงภยัแลง้ในปีน้ี 

            “อยากฝากถึงพี่นอ้งเกษตรกรโดยขอความร่วมมือท่ีจะไม่ปลูกขา้วรอบท่ี 3 ต่อเน่ือง เพราะอาจขาดแคลนนํ้าทาํใหเ้กิด

ความเสียหายได ้ในส่วนของพื้นท่ีสวนใกลแ้หล่งนํ้าเคม็ขอใหเ้ฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด แมว้า่ปัจจุบนัระบบการผลกัดนันํ้าเคม็ยงั

ควบคุมได ้แต่เน่ืองจากนํ้ามีนอ้ยมาก ภาครัฐตอ้งใชห้ลายมาตรการทั้งการนาํนํ้าจากลุ่มนํ้าแม่กลองมาช่วย การระวงัไม่ใหมี้

การสูญเสียนํ้าระหวา่งทาง ดงันั้น เกษตรกรควรตอ้งเพิ่มการแกไ้ขปัญหาระยะยาวดว้ยการสร้างแหล่งนํ้าในพื้นท่ีของตนเอง

ใหไ้ด ้รวมทั้งพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้าในพื้นท่ีไมผ้ลควรมีแหล่งนํ้าสาํรองเช่นกนั หรืออาจจะปรับรูปแบบกิจกรรมการเกษตร

ใหเ้หมาะสมกบัช่วงฤดูแลง้ เช่น การทาํเกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฏีใหม่ ท่ีจดัการพื้นท่ีใหมี้แหล่งนํ้าในไร่นา เป็นตน้ 

หากมีฝนตกลงมาใหห้าทางเก็บกกันํ้า รักษาความช้ืนใหไ้ด ้ส่วนพื้นท่ีนอกเขตชลประทานอยา่เพิ่งเร่งทาํการเพาะปลูก ขอให้

ติดตามข่าวสารอยา่งใกลชิ้ด เม่ือมัน่ใจแลว้จึงดาํเนินการในฤดูกาลผลิตใหม่ต่อไป” รองอธิบดีกล่าว 



 
กสก. ห่วงปลูกผลไม้-ข้าวรอบ2 ช่วงแล้งเส่ียงขาดนํา้ แนะดูแลพืชอย่างถูกวธีิ 

 
นายอาชว์ชัยชาญ เลีย้งประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรมีความห่วงใยพี่นอ้ง

เกษตรกรเก่ียวกบัสถานการณ์ภยัแลง้ในปีน้ี โดยในรอบปี 2562 ท่ีผา่นมาประเทศไทยมีฝนตกนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย ซ่ึงปีท่ีแลว้มีฝน

ตกทั้งปี 1,342.6 มิลลิเมตร เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลง้มากคือ ปี 2558 มีฝนตก 1,419.6 มิลลิเมตร จะเห็นไดว้า่ปี 2562 ฝนตกนอ้ยกวา่ 

ปี 2558 และจากขอ้มูลกรมอุตุนิยมวทิยานบัตั้งแต่ปี 2523 เป็นตน้มา ยงัพบวา่ ปี 2562 มีฝนตกนอ้ยท่ีสุดในรอบ 40 ปี 

โดยเฉพาะฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม ปีท่ีผา่นมา มีฝนตกทั้งประเทศเพียง 1,114 มิลลิเมตร นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย

ร้อยละ 12 ทาํใหอ่้างเก็บนํ้าขนาดใหญ่หลายแห่งมีนํ้าใชก้ารเหลือนอ้ยไม่เกินร้อยละ 30 ของความจุอ่าง จาํนวน 14 แห่ง เม่ือ

ฝนตกนอ้ยนํ้าตามแหล่งนํ้าธรรมชาติก็มีเหลืออยูน่อ้ยเช่นกนั จึงไม่สามารถส่งนํ้าเพื่อการเพาะปลูกตามปกติได ้แมร้ะยะน้ีจะมี

ฝนตกลงมาบา้งก็ตามแต่ปริมาณนํ้าในแหล่งนํ้าต่าง ๆ ยงัคงอยูใ่นเกณฑน์อ้ย 

ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ตรียมการมาตั้งแต่ตน้ฤดูแลง้ โดยสั่งการใหเ้จา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีออกเยีย่มเยยีน แจง้ข่าว

เพื่อสร้างการรับรู้ใหเ้กษตรกรไดป้รับตวัในภาคการผลิตและใชน้ํ้าอยา่งประหยดั ทาํให้สามารถรับมือกบัสถานการณ์ดงักล่าว

มาได ้แต่อยา่งไรก็ตามยงัมีปัญหาในบางพื้นท่ีท่ีตอ้งเฝ้าระวงั ซ่ึงกรมอุตุนิยมวทิยาแจง้วา่ปีน้ีจะประกาศเขา้สู่ฤดูฝนประมาณ

ปลายเดือนพฤษภาคม และอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได ้ดงันั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเร่งแจง้เตือนเกษตรกรใหรั้บทราบ

สถานการณ์ตั้งแต่เน่ิน ๆ โดยเฉพาะพืชท่ีตอ้งเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด 2 กลุ่ม คือ 1) การปลูกขา้วรอบท่ี 2 เกรงวา่จะขาดแคลนนํ้า

ไดเ้น่ืองจากใชน้ํ้ามาก ซ่ึงปีน้ีคณะกรรมการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง้ไดก้าํหนดพื้นท่ีการเพาะปลูกตามศกัยภาพนํ้า มี

แผนควบคุมพื้นท่ีการปลูกขา้วรอบท่ี 2 ทั้งประเทศจาํนวน 4.54 ลา้นไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 ของปีท่ีผา่นมาท่ีไดก้าํหนดพื้นท่ี

แผนควบคุม 11.21 ลา้นไร่ ปัจจุบนัภาพรวมของประเทศมีการเพาะปลูกแลว้ 6.56 ลา้นไร่ จึงเกินแผนควบคุมแลว้ ร้อยละ 44 

ซ่ึงขณะน้ีมีการเก็บเก่ียวไปแลว้ ร้อยละ 37 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 18 มี.ค. 2563) สาํหรับพื้นท่ีปลูกเกินแผนควบคุมไปค่อนขา้งมาก

อยูใ่นเขตลุ่มเจา้พระยา มีการเพาะปลูก 3.31 ลา้นไร่ หรือร้อยละ 21.5 โดยเฉพาะในเขตชลประทานไม่มีแผนส่งนํ้าใหป้ลูกขา้ว 

แต่มีผลการเพาะปลูกถึง 2.01 ลา้นไร่ ทาํใหก้รมส่งเสริมการเกษตรและกรมชลประทานตอ้งทาํงานหนกัมากในปีน้ี เพื่อ



ประคบัประคองนํ้าในระบบชลประทานท่ีมีนอ้ยอยูแ่ลว้ใหส้ามารถส่งนํ้าไปรักษาระบบนิเวศน์ผลกัดนันํ้าเคม็และป้องกนั

นํ้าเคม็รุกเขา้ทาํลายพืชสวน ซ่ึงขณะน้ีเกษตรกรในลุ่มเจา้พระยาเก็บเก่ียวขา้วแลว้ ร้อยละ 55 จึงไดข้อความร่วมมือไม่ใหป้ลูก

ขา้วรอบท่ี 3 ต่อเน่ืองอีก 2) กลว้ยไมแ้ละไมผ้ล ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีอาจเส่ียงนํ้าเคม็รุกเขา้สวนสร้างความเสียหายใน 9 จงัหวดั ไดแ้ก่ 

กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีพื้นท่ีเฝ้าระวงั 

57,106 ไร่ แบ่งเป็น กลว้ยไม ้10,784 ไร่ และไมผ้ล 46,322 ไร่ ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ร้างการรับรู้ให้เกษตรกรโดยให้

คาํแนะนาํติดตามขอ้มูลข่าวสารนํ้าเคม็ ระมดัระวงัเร่ืองการปิดเปิดประตูนํ้าเขา้พื้นท่ีสวน การดูแลรักษาความช้ืนในสวน ลด

การคายนํ้าของพืช การปรับลดการใชปุ๋้ยเพือ่ลดความเคม็ท่ีเขา้สู่ตน้พืช การสาํรองแหล่งนํ้าในสวนของตนเอง รวมทั้งใหค้วาม

ร่วมมือกบัระบบการผลกัดนันํ้าเคม็ของระบบชลประทาน 

นอกจากน้ี ยงัมีการเฝ้าระวงัป้องกนัเชิงรุกในพื้นท่ีไมผ้ลท่ีมีฝนตกนอ้ยกวา่ 800 มิลลิเมตร ซ่ึงไดว้ิเคราะห์แลว้เห็นวา่

ไมผ้ลเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีใชเ้วลาปลูกนานกวา่จะใหผ้ลผลิต หากมีความเส่ียงและตายจะทาํใหเ้กษตรกรไดรั้บผลกระทบเสีย

โอกาสเร่ืองรายได ้จึงไดส้าํรวจในพื้นท่ีจริงและประเมินพื้นท่ีปลูกไมผ้ลพื้นท่ีนอกเขตชลประทานใน 30 จงัหวดั พบวา่ จาก

พื้นท่ีปลูก 2.66 ลา้นไร่ มีความเส่ียงท่ีจะขาดแคลนนํ้าและอาจตายไดร้วม 375,000 ไร่ โดยเฉพาะไมผ้ลท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

สูง จาํนวน 9 ชนิด ไดแ้ก่ ทุเรียน มะม่วง ลาํไย ส้มโอ กลว้ยหอม เงาะ ส้มเขียวหวาน มงัคุด และล้ินจ่ี จึงไดด้าํเนินการนาํขอ้มูล

ส่งใหส้าํนกังานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อมอบหมายใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวางแผนจดัหาแหล่งนํ้าช่วยเหลือ

เกษตรกร และใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเขา้ไปสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรในการดูแลรักษาสวนไมผ้ลดงักล่าว ซ่ึงผลการ

ดาํเนินงานไดมี้การจดัหานํ้าเขา้ไปเติมแหล่งนํ้าในพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้ารวม 124,294 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33 โดยกรม

ทรัพยากรนํ้า ส่วนการสร้างการรับรู้เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีไดใ้หค้าํแนะนาํการดูแลรักษาสวนไมผ้ลแก่

เกษตรกร ดงัน้ี การรักษาความช้ืน ใหใ้ชว้สัดุคลุมโคนตน้ คลุมแปลง และการปลูกพืชคลุมดิน ลดการคายนํ้าของพืช เช่น การ

ตดัแต่งก่ิง การบงัลม พรางแสง เป็นตน้ ปรับปรุงวธีิการใหน้ํ้าแก่พืช โดยเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยดันํ้า ใชน้ํ้าอยา่งรู้

คุณค่า เช่น การปรับเปล่ียนหวัจ่ายนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งการปรับเปล่ียนเวลาหลีกเล่ียงช่วงแสงแดดจดั เพื่อลด

การระเหยของนํ้า การสร้างแหล่งนํ้าในพื้นท่ีสวน เพื่อใหเ้กษตรกรเตรียมการแกไ้ขปัญหาระยะยาวอยา่งย ัง่ยนื โดยในส่วน

ของกรมฯ ไดมี้การจดัตั้งศูนยติ์ดตามและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ดา้นการเกษตร ปี 2563 ทั้ง 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบักรม เขต และ

จงัหวดั เพื่อรวบรวมและติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ นํ้า ผลกระทบและความเสียหายดา้นการเกษตร รวมถึงจดัทาํรายงาน

ขอ้มูลพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้ า การประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ และบูรณาการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยไดเ้ช่ือมโยงขอ้มูล

กบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประเมินสถานการณ์และการจดัการความเส่ียงภยัแลง้ในปีน้ี 

 “อยากฝากถึงพี่นอ้งเกษตรกรโดยขอความร่วมมือท่ีจะไม่ปลูกขา้วรอบท่ี 3 ต่อเน่ือง เพราะอาจขาดแคลนนํ้าทาํให้เกิด

ความเสียหายได ้ในส่วนของพื้นท่ีสวนใกลแ้หล่งนํ้าเคม็ขอใหเ้ฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด แมว้า่ปัจจุบนัระบบการผลกัดนันํ้าเคม็ยงั

ควบคุมได ้แต่เน่ืองจากนํ้ามีนอ้ยมาก ภาครัฐตอ้งใชห้ลายมาตรการทั้งการนาํนํ้าจากลุ่มนํ้าแม่กลองมาช่วย การระวงัไม่ใหมี้

การสูญเสียนํ้าระหวา่งทาง ดงันั้น เกษตรกรควรตอ้งเพิ่มการแกไ้ขปัญหาระยะยาวดว้ยการสร้างแหล่งนํ้าในพื้นท่ีของตนเอง

ใหไ้ด ้รวมทั้งพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้าในพื้นท่ีไมผ้ลควรมีแหล่งนํ้าสาํรองเช่นกนั หรืออาจจะปรับรูปแบบกิจกรรมการเกษตร

ใหเ้หมาะสมกบัช่วงฤดูแลง้ เช่น การทาํเกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฏีใหม่ ท่ีจดัการพื้นท่ีใหมี้แหล่งนํ้าในไร่นา เป็นตน้ 

หากมีฝนตกลงมาใหห้าทางเก็บกกันํ้า รักษาความช้ืนใหไ้ด ้ส่วนพื้นท่ีนอกเขตชลประทานอยา่เพิ่งเร่งทาํการเพาะปลูก ขอให้

ติดตามข่าวสารอยา่งใกลชิ้ด เม่ือมัน่ใจแลว้จึงดาํเนินการในฤดูกาลผลิตใหม่ต่อไป” รองอธิบดีกล่าว 

 
 



 

กรมส่งเสริมการเกษตร ห่วงพืน้ทีป่ลูกข้าวรอบ 2 และไม้ผลเส่ียงแล้ง แนะดูแลอย่างถูกวธีิ 

 
นายอาชวช์ยัชาญ เล้ียงประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรมีความห่วงใยพี่นอ้ง

เกษตรกรเก่ียวกบัสถานการณ์ภยัแลง้ในปีน้ี โดยในรอบปี 2562 ท่ีผา่นมาประเทศไทยมีฝนตกนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย ซ่ึงปีท่ีแลว้มีฝน

ตกทั้งปี 1,342.6 มิลลิเมตร เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลง้มากคือ ปี 2558 มีฝนตก 1,419.6 มิลลิเมตร จะเห็นไดว้า่ปี 2562 ฝนตกนอ้ยกวา่ 

ปี 2558 และจากขอ้มูลกรมอุตุนิยมวทิยานบัตั้งแต่ปี 2523 เป็นตน้มา ยงัพบวา่ ปี 2562 มีฝนตกนอ้ยท่ีสุดในรอบ 40 ปี 

โดยเฉพาะฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม ปีท่ีผา่นมา มีฝนตกทั้งประเทศเพียง 1,114 มิลลิเมตร นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย

ร้อยละ 12 ทาํใหอ่้างเก็บนํ้าขนาดใหญ่หลายแห่งมีนํ้าใชก้ารเหลือนอ้ยไม่เกินร้อยละ 30 ของความจุอ่าง จาํนวน 14 แห่ง เม่ือ

ฝนตกนอ้ยนํ้าตามแหล่งนํ้าธรรมชาติก็มีเหลืออยูน่อ้ยเช่นกนั จึงไม่สามารถส่งนํ้าเพื่อการเพาะปลูกตามปกติได ้แมร้ะยะน้ีจะมี

ฝนตกลงมาบา้งก็ตามแต่ปริมาณนํ้าในแหล่งนํ้าต่าง ๆ ยงัคงอยูใ่นเกณฑน์อ้ย 

ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ตรียมการมาตั้งแต่ตน้ฤดูแลง้ โดยสั่งการใหเ้จา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีออกเยีย่มเยยีน แจง้ข่าว

เพื่อสร้างการรับรู้ใหเ้กษตรกรไดป้รับตวัในภาคการผลิตและใชน้ํ้าอยา่งประหยดั ทาํให้สามารถรับมือกบัสถานการณ์ดงักล่าว

มาได ้แต่อยา่งไรก็ตามยงัมีปัญหาในบางพื้นท่ีท่ีตอ้งเฝ้าระวงั ซ่ึงกรมอุตุนิยมวทิยาแจง้วา่ปีน้ีจะประกาศเขา้สู่ฤดูฝนประมาณ

ปลายเดือนพฤษภาคม และอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได ้ดงันั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเร่งแจง้เตือนเกษตรกรใหรั้บทราบ

สถานการณ์ตั้งแต่เน่ิน ๆ โดยเฉพาะพืชท่ีตอ้งเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด 2 กลุ่ม คือ 



 

 

1) การปลูกขา้วรอบท่ี 2 เกรงวา่จะขาดแคลนนํ้าไดเ้น่ืองจากใชน้ํ้ามาก ซ่ึงปีน้ีคณะกรรมการวางแผนการเพาะปลูกพชื

ฤดูแลง้ไดก้าํหนดพื้นท่ีการเพาะปลูกตามศกัยภาพนํ้า มีแผนควบคุมพื้นท่ีการปลูกขา้วรอบท่ี 2 ทั้งประเทศจาํนวน 4.54 ลา้นไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 40 ของปีท่ีผา่นมาท่ีไดก้าํหนดพื้นท่ีแผนควบคุม 11.21 ลา้นไร่ ปัจจุบนัภาพรวมของประเทศมีการเพาะปลูก

แลว้ 6.56 ลา้นไร่ จึงเกินแผนควบคุมแลว้ ร้อยละ 44 ซ่ึงขณะน้ีมีการเก็บเก่ียวไปแลว้ ร้อยละ 37 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 18 มี.ค. 2563) 

สาํหรับพื้นท่ีปลูกเกินแผนควบคุมไปค่อนขา้งมากอยูใ่นเขตลุ่มเจา้พระยา มีการเพาะปลูก 3.31 ลา้นไร่ หรือร้อยละ 21.5 

โดยเฉพาะในเขตชลประทานไม่มีแผนส่งนํ้าใหป้ลูกขา้ว แต่มีผลการเพาะปลูกถึง 2.01 ลา้นไร่ ทาํใหก้รมส่งเสริมการเกษตร

และกรมชลประทานตอ้งทาํงานหนกัมากในปีน้ี เพื่อประคบัประคองนํ้าในระบบชลประทานท่ีมีนอ้ยอยูแ่ลว้ใหส้ามารถส่งนํ้า

ไปรักษาระบบนิเวศน์ผลกัดนันํ้าเคม็และป้องกนันํ้าเคม็รุกเขา้ทาํลายพืชสวน ซ่ึงขณะน้ีเกษตรกรในลุ่มเจา้พระยาเก็บเก่ียวขา้ว

แลว้ ร้อยละ 55 จึงไดข้อความร่วมมือไม่ใหป้ลูกขา้วรอบท่ี 3 ต่อเน่ืองอีก 

2) กลว้ยไมแ้ละไมผ้ล ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีอาจเส่ียงนํ้าเคม็รุกเขา้สวนสร้างความเสียหายใน 9 จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ 

ฉะเชิงเทรา นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีพื้นท่ีเฝ้าระวงั 57,106 ไร่ 

แบ่งเป็น กลว้ยไม ้10,784 ไร่ และไมผ้ล 46,322 ไร่ ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ร้างการรับรู้ใหเ้กษตรกรโดยใหค้าํแนะนาํ

ติดตามขอ้มูลข่าวสารนํ้าเคม็ ระมดัระวงัเร่ืองการปิดเปิดประตูนํ้าเขา้พื้นท่ีสวน การดูแลรักษาความช้ืนในสวน ลดการคายนํ้า

ของพืช การปรับลดการใชปุ๋้ยเพื่อลดความเคม็ท่ีเขา้สู่ตน้พืช การสาํรองแหล่งนํ้าในสวนของตนเอง รวมทั้งใหค้วามร่วมมือกบั

ระบบการผลกัดนันํ้าเคม็ของระบบชลประทาน 

นอกจากน้ี ยงัมีการเฝ้าระวงัป้องกนัเชิงรุกในพื้นท่ีไมผ้ลท่ีมีฝนตกนอ้ยกวา่ 800 มิลลิเมตร ซ่ึงไดว้ิเคราะห์แลว้เห็นวา่

ไมผ้ลเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีใชเ้วลาปลูกนานกวา่จะใหผ้ลผลิต หากมีความเส่ียงและตายจะทาํใหเ้กษตรกรไดรั้บผลกระทบเสีย

โอกาสเร่ืองรายได ้จึงไดส้าํรวจในพื้นท่ีจริงและประเมินพื้นท่ีปลูกไมผ้ลพื้นท่ีนอกเขตชลประทานใน 30 จงัหวดั พบวา่ จาก

พื้นท่ีปลูก 2.66 ลา้นไร่ มีความเส่ียงท่ีจะขาดแคลนนํ้าและอาจตายไดร้วม 375,000 ไร่ โดยเฉพาะไมผ้ลท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

สูง จาํนวน 9 ชนิด ไดแ้ก่ ทุเรียน มะม่วง ลาํไย ส้มโอ กลว้ยหอม เงาะ ส้มเขียวหวาน มงัคุด และล้ินจ่ี จึงไดด้าํเนินการนาํขอ้มูล

ส่งใหส้าํนกังานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อมอบหมายใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวางแผนจดัหาแหล่งนํ้าช่วยเหลือ

เกษตรกร และใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเขา้ไปสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรในการดูแลรักษาสวนไมผ้ลดงักล่าว ซ่ึงผลการ

ดาํเนินงานไดมี้การจดัหานํ้าเขา้ไปเติมแหล่งนํ้าในพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้ารวม 124,294 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33 โดยกรม

ทรัพยากรนํ้า ส่วนการสร้างการรับรู้เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีไดใ้หค้าํแนะนาํการดูแลรักษาสวนไมผ้ลแก่

เกษตรกร ดงัน้ี การรักษาความช้ืน ใหใ้ชว้สัดุคลุมโคนตน้ คลุมแปลง และการปลูกพืชคลุมดิน ลดการคายนํ้าของพืช เช่น การ

ตดัแต่งก่ิง การบงัลม พรางแสง เป็นตน้ ปรับปรุงวธีิการใหน้ํ้าแก่พืช โดยเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยดันํ้า ใชน้ํ้าอยา่งรู้

คุณค่า เช่น การปรับเปล่ียนหวัจ่ายนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งการปรับเปล่ียนเวลาหลีกเล่ียงช่วงแสงแดดจดั เพื่อลด

การระเหยของนํ้า การสร้างแหล่งนํ้าในพื้นท่ีสวน เพื่อใหเ้กษตรกรเตรียมการแกไ้ขปัญหาระยะยาวอยา่งย ัง่ยนื โดยในส่วน

ของกรมฯ ไดมี้การจดัตั้งศูนยติ์ดตามและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ดา้นการเกษตร ปี 2563 ทั้ง 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบักรม เขต และ

จงัหวดั เพื่อรวบรวมและติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ นํ้า ผลกระทบและความเสียหายดา้นการเกษตร รวมถึงจดัทาํรายงาน

ขอ้มูลพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้ า การประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ และบูรณาการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยไดเ้ช่ือมโยงขอ้มูล

กบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประเมินสถานการณ์และการจดัการความเส่ียงภยัแลง้ในปีน้ี 

 



“อยากฝากถึงพี่นอ้งเกษตรกรโดยขอความร่วมมือท่ีจะไม่ปลูกขา้วรอบท่ี 3 ต่อเน่ือง เพราะอาจขาดแคลนนํ้าทาํใหเ้กิด

ความเสียหายได ้ในส่วนของพื้นท่ีสวนใกลแ้หล่งนํ้าเคม็ขอใหเ้ฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด แมว้า่ปัจจุบนัระบบการผลกัดนันํ้าเคม็ยงั

ควบคุมได ้แต่เน่ืองจากนํ้ามีนอ้ยมาก ภาครัฐตอ้งใชห้ลายมาตรการทั้งการนาํนํ้าจากลุ่มนํ้าแม่กลองมาช่วย การระวงัไม่ใหมี้

การสูญเสียนํ้าระหวา่งทาง ดงันั้น เกษตรกรควรตอ้งเพิ่มการแกไ้ขปัญหาระยะยาวดว้ยการสร้างแหล่งนํ้าในพื้นท่ีของตนเอง

ใหไ้ด ้รวมทั้งพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้าในพื้นท่ีไมผ้ลควรมีแหล่งนํ้าสาํรองเช่นกนั หรืออาจจะปรับรูปแบบกิจกรรมการเกษตร

ใหเ้หมาะสมกบัช่วงฤดูแลง้ เช่น การทาํเกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฏีใหม่ ท่ีจดัการพื้นท่ีใหมี้แหล่งนํ้าในไร่นา เป็นตน้ 

หากมีฝนตกลงมาใหห้าทางเก็บกกันํ้า รักษาความช้ืนใหไ้ด ้ส่วนพื้นท่ีนอกเขตชลประทานอยา่เพิ่งเร่งทาํการเพาะปลูก ขอให้

ติดตามข่าวสารอยา่งใกลชิ้ด เม่ือมัน่ใจแลว้จึงดาํเนินการในฤดูกาลผลิตใหม่ต่อไป” รองอธิบดีกล่าว 

  



 

พลิกท่ีนาสู่ไมด้อก"เงินลา้น" 

 
พลิกที่นาสู่ไม้ดอก"เงินล้าน" อานิสงค์เกษตรแปลงใหญ่"ห้วยสําราญ"  

           กรมส่งเสริมการเกษตรดนัแปลงใหญ่ไมด้อกห้วยสาํราญ สู่แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรน่าเท่ียวประจาํจงัหวดัอุดรธานี 

พร้อมบูรณาการหน่วยงานภาครัฐเสริมแรง ชูจุดแข็งชุมชนร่วมกนับริหารจดัการเอง ตามนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อย

รวมกลุ่มกนัเป็นแปลงใหญ่ เพ่ือประหยดัตน้ทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นผลิตให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 

ตามนโยบายการตลาดนาํการเกษตร นาํไปสู่การจดัการสินคา้เกษตรสู่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตร

ไดมี้นโยบายให้หน่วยงานในระดบัพ้ืนท่ีขบัเคล่ือนงานอย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2558 
              กุลฤดี พัฒนะอิม่ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยกบั“คมชดัลึก”ว่า สาํนักงานเกษตรจงัหวดัอุดรธานี เขา้ไป

ส่งเสริมพฒันาต่อยอดกิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไมด้อกไมป้ระดบับา้นห้วยสาํราญ ตาํบล

หนองไฮ อาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในชุมชน โดยกลุ่มเกษตรกรดงักล่าวมีจุดเด่นในด้านการ

บริหารจดัการท่ีเขม้แข็ง สามารถบริหารจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือการท่องเท่ียวไดอ้ย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนการปลูกให้มีดอกไม้

ทยอยออกดอกตลอดทั้งปี การจดัระบบให้บริการนักท่องเท่ียว การจดัเก็บรายไดเ้ขา้กองทุนรวมของหมู่บา้นเพ่ือบริหารจดัการใน

อนาคตท่ีย ัง่ยืนการแบ่งปันรายไดใ้ห้กบัสมาชิก และทาํการวิจยัพฒันาสายพนัธุ์ไมด้อกไมป้ระดบัท่ีจะนาํมาปลูกร่วมกบัหน่วยงาน

ภาครัฐ และเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ศูนยข์ยายพนัธุ์พืชท่ี 10 จงัหวดัอุดรธานี กรมส่งเสริมการเกษตร ช่วยดูแลเร่ืองของการ

ขยายพนัธุ์ไมด้อกไมป้ระดบั นอกจากน้ี จงัหวดัอุดรธานี และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ยงัไดเ้ขา้มาช่วยดูแลเร่ืองจดัการการ

ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีให้ดว้ย 
        ปัจจุบนักลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไมด้อกไมป้ระดบับา้นห้วยสาํราญ มีพ้ืนท่ีปลูกไมด้อกไมป้ระดบั จาํนวน 645 ไร่ 

นับเป็นแหล่งปลูกไมด้อกไมป้ระดบัท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีสมาชิกจาํนวน 104 ราย โดยเป็น Smart 
Farmer ถึง 50 ราย ซ่ึงเกษตรกรแต่รายจะปลูกไมด้อกไมป้ระดบัหลากหลายพนัธุ์ไวใ้นพ้ืนท่ีของตนเอง ไดแ้ก่ มะลิร้อยมาลยั 

90 ไร่ เบญจมาศ 350 ไร่ ดาวเรือง 60 ไร่ ดอกพุด 25 ไร่ คตัเตอร์ (พีค็อก) 120 ไร่ กุหลาบร้อยมาลยั 1 ไร่ และไมต้ดัใบ 1 



ไร่ และมีพ้ืนท่ีส่วนกลางของหมู่บา้นท่ีใช้ในการบริหารจดัการร่วมกนั นอกจากน้ี ยงัมีกิจกรรมแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ เช่น

ผลิตภณัฑป์ระเภทร้อยมาลยัจากดอกไมส้ด ไดแ้ก่ มาลยัแต่งงาน มาลยัไหวพ้ระ ห่อช่อดอกไมส้ด ทาํพานบายศรี จดักระเช้าดอกไม ้

จดัแจกนั และการรับจ้างตกแต่งงานพิธีต่าง ๆ เป็นตน้ 
         ในดา้นการผลิตและการตลาด ทางกลุ่มมีการวางแผนการปลูกท่ีเป็นระบบ ทาํให้มีผลผลิตเก็บเก่ียวไดต้ลอดทั้งปี ผลผลิต

รวม 1,380 ตนัต่อปีคิดเป็นรายไดท้ั้งหมด 63,800,000 บาทต่อปีโดยเฉล่ียแลว้เกษตรกรแต่ละรายจะมีรายไดเ้ฉล่ีย 20,833 
บาทต่อเดือนซ่ึงดว้ยสภาพทางสังคมและวฒันธรรมของคนไทยท่ีมีการใช้ดอกไมใ้นชีวิตประจาํวนั เช่น ใช้ในงานพิธีต่างๆ บูชาพระ

ทุกวนัพระ และใช้ประดบัท่ีต่างๆให้สวยงาม ทางกลุ่มจึงมีตลาดจาํหน่ายทั้งในพ้ืนท่ีและต่างพ้ืนท่ีไดแ้ก่ ตลาดในตวัเมืองจงัหวดั

อุดรธานีและมีพ่อคา้ต่างจงัหวดั เช่น จงัหวดัเลย หนองบวัลาํภู หนองคาย ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มารับซ้ือถึงประมาณ 60% ของ

ปริมาณผลผลิตทั้งหมด ท่ีเหลือจะส่งมาจาํหน่ายท่ีปากคลองตลาดกรุงเทพมหานคร และส่งออกไปยงัสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
              สาํหรับรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในปี 2563 (เดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ 2563)กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

แปลงใหญ่ไมด้อกไมป้ระดบับา้นห้วยสาํราญ มีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเชิงเกษตร รวมทั้งส้ิน5.28 ลา้นบาท แบ่งเป็น 1) รายได้

จากค่าเขา้ชมแปลง อตัราคนละ 20 บาท เป็นเงิน 1.2 ลา้นบาท 2) รายไดจ้ากค่ารถนาํนักท่องเท่ียวเขา้ชมแปลง อตัราเท่ียวละ 

100 บาท เป็นเงิน 0.06 ลา้นบาท และ 3) ยอดจาํหน่ายสินคา้ผลผลิตไมด้อกและอาหาร เป็นเงิน 4 ลา้นบาท 
         ดา้น เอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจงัหวดัอุดรธานี กล่าวเสริมว่า เดิมเกษตรกรบา้นห้วยสาํราญ มีอาชีพทาํนา ทาํไร่มนั

สาํปะหลงั แต่ประสบปัญหาสภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ์ทาํให้ผลผลิตตํ่า ราคาผลผลิตไม่แน่นอนเกษตรกรผูป้ลูกประสบต่อการ

ขาดทุน เกษตรกรในหมู่บา้นไดน้าํเบญจมาศพนัธุ์มูเซอมาปลูกคร้ังแรก เม่ือปี พ.ศ. 2523 ปรากฏว่าสามารถปลูกไดใ้ห้ผลผลิต

คุณภาพดี เน่ืองจากสภาพดินมีความเหมาะสมและสามารถจาํหน่ายในตลาดทอ้งถ่ินทาํให้เกิดรายได ้ทาํให้เกษตรกรในหมู่บา้นสนใจ

ปลูกบา้งแต่เป็นแบบต่างคนต่างปลูกผลผลิตออกมาจึงไม่ไดคุ้ณภาพ เจา้หน้าท่ีของสาํนักงานเกษตรอาํเภอเมืองอุดรธานี กรมส่งเสริม

การเกษตร ไดเ้ขา้มารวมกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกไมด้อกบา้นห้วยสาํราญเพ่ือหาทางช่วยเหลือเกษตรกรโดยนาํพนัธุ์เบญจมาศจาก

ต่างประเทศเขา้มาทดลองปลูกจาํนวน 120 สายพนัธุ์ และมีการให้ความรู้ ทั้งนาํเกษตรกรไปทศันศึกษาดูงานการปลูกไม้ดอกท่ี

จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงรายเกษตรกร จึงนาํความรู้ท่ีไดรั้บมาปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ให้ไดม้าตรฐานเป็นท่ีตอ้งการของตลาดและทาํ

ให้เกษตรกรเกิดรายไดส้ามารถเป็นรายไดห้ลกัของหมู่บา้น เพราะมีรายไดใ้ห้ผลตอบแทนดีกว่าการทาํการเกษตรอย่างอ่ืน 
        ต่อมาในปี 2540 สาํนักงานเกษตรอาํเภอเมืองอุดรธานีไดจ้ดัตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรบา้นห้วยสาํราญข้ึน เพ่ือเพ่ือพฒันาให้

ความรู้ เก่ียวกบัการประกอบอาชีพการเกษตรในเร่ืองการปลูกไมด้อกเพ่ือการคา้ให้กบัลูกหลานเกษตรกรในหมู่บา้นท่ีว่างงาน จน

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศในระดบัประเทศ และเขา้รับโล่ห์พระราชทาน 3 รางวลัในงานราชพิธีจรดพระนังคลัแรกนาขวญั ในปี พ.ศ. 

2545 คือ 1) กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น 2) สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น และ3)ท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น 
              จากนั้นในปี พ.ศ. 2560 สาํนักงานเกษตรอาํเภอเมืองอุดรธานีไดพ้ฒันาต่อยอดให้หมู่บา้นห้วยสาํราญเป็นกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไมด้อกไมป้ระดบัเพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีแปลงใหญ่มีการรวมกลุ่มผลิตสินคา้เกษตรตามแนวทางระบบ

ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่มีส่วนร่วมในกระบวนการดาํเนินงานท่ีเน้นการลดตน้ทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตมีคุณภาพ และมี

ตลาดรองรับ ภายใตก้ารบริหารจดัการท่ีดี สามารถเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัสินคา้เกษตร และสร้างความเขม้แข็งให้เกษตรกร และ

ในปี พ.ศ.2562 ไดพ้ฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีนักท่องเท่ียวให้ความสนใจเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นจาํนวนมากทาํให้

ชุมชนเกิดการกระจายรายไดเ้พ่ิมข้ึน จึงขอเชิญชวนประชาชนผูส้นใจมาเยี่ยมชมแปลงใหญ่ไมด้อกไมป้ระดบัท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาค

อีสานไดทุ้กวนั สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ สาํนักงานเกษตรจงัหวดัอุดรธานี โทร.042 244866 หรือสาํนักงาน

เกษตรอาํเภอเมืองอุดรธานี โทร. 042 245123 ในวนัและเวลาราชการ  
 
 
 









 
อญัชัน พืชนํา้น้อย ร้อยสรรพคุณ แนะปลูกช่วงแล้ง 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรแนะปลูกอญัชัน พืชใช้นํา้น้อย ร้อยสรรพคุณ ต้นทุนตํ่า ช่วงฤดูแล้ง ทดแทนการทาํนาปรัง 

 

27 มีนาคม 2563 อญัชนัเป็นพืชท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรแนะนาํใหเ้กษตรกรปลูกในช่วงฤดูแลง้ ทดแทนการทาํนา

ปรัง ใชน้ํ้านอ้ย ดูแลรักษาง่าย ใชพ้ื้นท่ีนอ้ย การขยายพนัธ์ุและการดูแลรักษาท่ีไม่ยุง่ยาก มากสรรพคุณ เพิ่มการไหลเวยีนเลือด 

บาํรุงรากผม  

  อญัชนั มีลกัษณะเป็นไมเ้ล้ือย ดอกมีทั้งชนิดท่ีเป็นดอกชั้นเดียวซ่ึงมีสีนํ้าเงินคราม ออกดอกเกือบตลอดปี อญัชนัท่ี ถูก

นาํมาใชป้ระโยชน์เป็นอญัชนัดอกสีม่วง ซ่ึงสามารถใชไ้ดห้ลายส่วน ทั้งดอก เมล็ด และราก ในดอกอญัชนัมีสารแอนโทไซยา

นิน (Anthocyanin) ซ่ึงเป็นสารสีม่วง มีคุณสมบติัเพิ่มการไหลเวยีนของเลือดในหลอดเลือดเล็กๆ เช่น หลอดเลือดส่วนปลาย 

ทาํใหเ้ลือดไปเล้ียงรากผมมากข้ึน ทาํใหก้ลไกท่ีทาํงานเก่ียวกบัการมองเห็นแขง็แรงข้ึน นอกจากน้ีดอกอญัชนัยงันาํไปคั้นเป็น

เคร่ืองด่ืมสมุนไพร ผสมในอาหารหรือขนมเพื่อใหสี้สันสวยงาม ใชเ้ป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมการผลิตแชมพูสระผม เพื่อ

ช่วยป้องกนัและหยดุผมร่วง ช่วยใหผ้มดกดาํ เมล็ดอญัชนัมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อน ๆ รากอญัชนัชนิดดอกขาวใชเ้ป็นยา

ขบัปัสสาวะ และยาระบายไดอี้กดว้ย 

ตน้ทุนการผลิตอญัชนั 1 ไร่ อยูท่ี่ 10,000-12,000 บาท เม่ือเทียบกบัผลพลอยไดแ้ลว้ ถือวา่คุม้ค่ามาก เน่ืองดว้ยวา่

อญัชนั 1 ตน้ สามารถเก็บดอกสดได ้50-100 กรัมต่อวนั จะไดผ้ลผลิตสดวนัละ 100 กิโลกรัม ขายสดกิโลกรัมละ 50-100 บาท 

ทาํใหมี้รายได ้5,000-10,000 บาทต่อวนั แต่จะใชแ้รงงานในเก็บเก่ียวค่อนขา้งมาก จึงนิยมทยอยเก็บวนัละ 5-10 กิโลกรัม และ

นาํไปตากแหง้ โดยดอกอญัชนัสด 10 กิโลกรัมเม่ือตากแห้งแลว้จะไดด้อกแหง้เท่ากบั 1 กิโลกรัม ซ่ึงดอกแหง้ขายไดกิ้โลกรัม

ละ 350-500 บาท และวธีิน้ียงัเป็นการเพิ่มมูลค่าและลดปัญหาเร่ืองแรงงานในการเก็บเก่ียวได ้

  



  

เม่ือปลายปี 2562 ท่ีผา่นมาศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรพจิิตร กรมวชิาการเกษตร ไดเ้ปิดตวัอญัชนัพนัธ์ุใหม่ คือ อญัชนัพนัธ์ุ

เทพรัตน์ไพลิน 63 ซ่ึงเป็นพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตสูงกวา่พนัธ์ุปลูกทัว่ไป และมีลกัษณะเด่น คือ ใหผ้ลผลิตสูงประมาณ 2,122 

กิโลกรัมต่อไร่ มีกลีบดอกใหญ่ 5 กลีบซอ้นเวยีนสมํ่าเสมอในตน้เดียวกนั มีปริมาณสารแอนโทไซยานินปริมาณสูงไม่นอ้ย

กวา่ 70 มิลลิกรัมต่อนํ้าหนกัสด 100 กรัม เก็บเก่ียวคร้ังแรกเร็วกวา่พนัธ์ุทัว่ไป 6 วนั เหมาะสาํหรับเป็นทางเลือกใหก้บั

เกษตรกรได ้

  กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองขยายพนัธ์ุพืช ไดป้ระสานนาํตน้พนัธ์ุอญัชนัพนัธ์ุเทพรัตน์ไพลิน 63 จดัสรรเพื่อเป็น

แม่พนัธ์ุใหศู้นยข์ยายพนัธ์ุพืชทั้ง 10 ศูนย ์ไดด้าํเนินการตามพนัธกิจในการผลิตพืชพนัธ์ุดีโดยกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพดว้ย

เทคโนโลยแีละนวฒักรรมท่ีเหมาะสมใหไ้ดคุ้ณภาพและมาตรฐานตรงตามความตอ้งการของเกษตรกร 

  โดยเฉพาะท่ีศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 6 จงัหวดัพิษณุโลก มีการผลิตเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัหลายชนิด เช่น มะเขือพวง กระเจ๊ียบ

เขียว ถัว่ฝักยาวและอญัชนัพนัธ์ุเทพรัตน์ไพลิน 63 เป็นตน้ หากเกษตรกรหรือผูท่ี้สนใจเมล็ดพนัธ์ุอญัชนัพนัธ์ุเทพรัตน์ไพลิน 

63 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 6 จงัหวดัพิษณุโลก เบอร์โทรศพัท ์055-906220 หรือติดต่อ

ผา่นเฟสบุก๊ ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ีหก จงัหวดัพิษณุโลก 

 



 
กสก. ปรับแผนการทาํงาน-ช่วยเหลือเกษตรกร รับมือไวรัสโควดิ-19 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมรับมือ โควดิ-19 ปรับแผนการทาํงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ พร้อมวางแผนช่วยเหลือ

เกษตรกรเตม็กาํลงั 

เม่ือวนัท่ี 25 มี.ค. นางกุลฤดี พฒันะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลงัร่วมประชุม Web Conference 

ร่วมกบันายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผูบ้ริหารทุก

หน่วยงานในสังกดั เพื่อติดตามสถานการณ์และรับทราบมาตรการเฝ้าระวงั ป้องกนั และการเตรียมความพร้อมในการรองรับ

สถานการณ์การระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วา่ ตามท่ีเกิดสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ระบาดทัว่โลก และในประเทศไทยก็มีผูติ้ดเช้ือเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งการใหมี้การ

เตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งดา้นการปฏิบติั

ราชการของเจา้หนา้ท่ี และการใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร โดยในดา้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี กรมส่งเสริมการเกษตร 

กาํหนดใหมี้การควบคุมการเขา้ออกอาคารสาํนกังาน เพื่อใหส้ามารถคดักรองเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน และผูม้าติดต่อราชการ 

โดยเจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดงบตัรคลอ้งคอหรือบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ท่ี มีการใหบ้ริการเจลลา้งมือ และมีการวดัไขด้ว้ยเคร่ืองวดั

อุณหภูมิ โดยตอ้งมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา จึงจะอนุญาตใหเ้ขา้อาคาร รณรงคใ์หใ้ส่หนา้กากอนามยั หรือหนา้กาก

ผา้ 

 



พร้อมทั้งกาํชบัใหพ้นกังานทาํความสะอาดเพิ่มความถ่ีในการทาํความสะอาดใหม้ากข้ึน และใชน้ํ้ายาฆ่าเช้ือโรคในการทาํ

ความสะอาดพื้นท่ีภายในอาคารสาํนกังาน ทั้งในห้องปฏิบติังาน ห้องประชุม ลิฟตโ์ดยสาร และทางเดิน นอกจากน้ียงัได้

กาํหนดมาตรการใหข้า้ราชการสลบักนัทาํงานจากท่ีบา้น (Work from Home) เพิ่มระยะห่างระหวา่งโตะ๊ทาํงาน รวมทั้งเวน้

ระยะห่างจากเพื่อนร่วมงานไม่นอ้ยกวา่ 1–2 เมตร ตามมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 

สาํหรับดา้นการใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร ไดส้ั่งการใหทุ้กสาํนกังานเกษตรจงัหวดัติดตามสถานการณ์ปัจจุบนัใน

แต่ละพื้นท่ี และจดัทาํรายงานสถานการณ์ดา้นการเกษตร เสนอกรมฯ ทราบ เพื่อดาํเนินการประสานงานแกไ้ขต่อไป รวมทั้ง

สั่งการใหเ้จา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีเขา้ไปส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน หรือกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรผลิตสินคา้ท่ีจาํเป็นตอ้งใชง้านในขณะน้ี 

เช่น หนา้กากผา้ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมจดัทาํขอ้มูลผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภณัฑ์

แปรรูปขององคก์รเกษตรกร เพื่อเป็นทางเลือกสาํหรับพี่นอ้งประชาชนไดเ้ลือกซ้ือไดอ้ยา่งสะดวก โดยกรมส่งเสริมการเกษตร

จะใหก้ารสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยกีารผลิต และความรู้ในการดา้นการทาํการตลาด online ใหก้บัเกษตรกร ในส่วนของการ

ลดรายจ่ายและเพิ่มรายไดใ้ห้กบัเกษตรกรและประชาชนทัว่ไป 

 ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตร กาํลงัเตรียมบทเรียนออนไลน์ หลกัสูตรปลูกผกัสาํหรับคนเมือง และการปลูกพืชผกั

สวนครัว โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ซ่ึงผูเ้รียนจะสามารถปลูกผกัไวรั้บประทานเองแบบง่ายๆ ใชพ้ื้นท่ีนอ้ย และลงทุนตํ่า นบัเป็นอีก

ทางเลือกหน่ึงในการลดค่าใชจ่้ายในการดาํรงชีวติได ้ส่วนกรณีท่ีเป็นเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้และโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมฯ ไดเ้ตรียมการจะสนบัสนุนพนัธ์ุพืชพนัธ์ุดีไวแ้ลว้ 

"กรมส่งเสริมการเกษตรยงัไดร่้วมสร้างการรับรู้ในการเฝ้าระวงั ดูแลสุขอนามยัส่วนบุคคล และขอ้ควรปฏิบติัตาม

ขอ้แนะนาํของกระทรวงสาธารณสุขใหก้บัประชาชนในพื้นท่ี โดยมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีในพื้นท่ี และขอความร่วมมือองคก์ร

เกษตรกรต่างๆ ช่วยดาํเนินการในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารสาํคญัดว้ย"รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
ด่วน!! อุดหนุนชาวสวนมะม่วงพิจิตร มะม่วงกินดิบ-สุก ช่วงวกิฤตโควิด-19 

 

เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของมะม่วงทุกประเภท เพื่อเป็นกาํลงัใจ

ใหก้บัเกษตรกรชาวสวนมะม่วงจงัหวดัพิจิตร ช่วยอุดหนุนและสั่งซ้ือ เป็นมะม่วงคดัส่งออก และมีการรับรองมาตรฐาน GAP 

(การเกษตรดีท่ีเหมาะสม) มีทั้งมะม่วงกินดิบ และมะม่วงกินสุก มีดงัน้ี 

มะม่วงฟ้าลัน่ บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จาํหน่ายถุงละ 50 บาท 

มะม่วงเพชรบา้นลาด บรรจุงถุงละ 5 กิโลกรัม จาํหน่ายถุงละ 50 บาท 

มะม่วงนํ้าดอกไมสี้ทอง บรรจุ 4 กิโลกรัม จาํหน่ายถุงละ 100 บาท 

หากจะซ้ือไปจาํหน่ายจะใหเ้บอร์ติดต่อเกษตรกรโดยตรง โทรสอบถามไดท่ี้เบอร์ 056 613423 ต่อ 103 กลุ่มส่งเสริมและ

พฒันาการผลิต สาํนกังานเกษตรจงัหวดัพิจิตร หรือ Line ID : nin_janin 

สั่งเลย นดัรับได ้26 มีนาคม 2563 น้ี พิกดัสาํนกังานเกษตรจงัหวดัพิจิตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจิตร ศาลากลางจงัหวดั

พิจิตร 

หมายเหตุ อาจมีบริการส่งถึงท่ี แต่ขอดูจากระยะทาง หากไกล ขอจดัส่งทางเอกชน คิดระยะทางตามจริง อีกไม่นานต่างจงัหวดั

จะมีบริการจากไปรษณียไ์ทยอีกดว้ย 

 



 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร แนะปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผา่นแอฟ Farmbook ลดเส่ียงแพร่ระบาดไวรัสโควดิ 

 

นายสุพทิ จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มูลวา่ กรมส่งเสริม

การเกษตร ไดป้รับปรุงแอปพลิเคชนั สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั หรือ Farmbook (ฟาร์มบุค๊) ล่าสุด จากเดิมใชป้รับปรุง

ทะเบียนเกษตรกร ใหเ้กษตรกรสามารถตรวจสอบการเขา้ร่วมโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรปี 2562/63 จากประกาศจาก

กรมการคา้ภายใน และติดตามผลการโอนเงินท่ีรับจากโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรปี 2562/63 ในปี 2562 ภาคใต ้มียอด

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชนั Farmbook จาํนวน 137,334 ครัวเรือน 

ทั้งน้ี เกษตรกรสามารถใชง้านแอปพลิเคชนั Farmbook ในการแจง้ขอ้มูลผา่นแอปพลิเคชนั ได ้4 ประเภท คือ 1) การ

แจง้ปรับปรุงขอ้มูลกิจกรรมการเพาะปลูก เฉพาะแปลงเดิมท่ีไดแ้จง้กบัเจา้หนา้ท่ีในปี การผลิตท่ีผา่นมา คือ ขอ้มูลเอกสารสิทธ์ิ 

เช่น เน้ือท่ี / ท่ีตั้ง / พิกดั กิจกรรมการเกษตร ประกอบดว้ย ชนิด /พนัธ์ุพืช วนัท่ีปลูก วนัท่ีคาดวา่จะเก็บเก่ียว เน้ือท่ีปลูก ปี



เพาะปลูก และประเภทการทาํการเกษตรกรรมย ัง่ยนื 2) การติดตามผลการแจง้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แสดงรายละเอียด

แปลงท่ีมีการแจง้ปลูก เพื่อติดตามสถานะการแจง้ปลูก ทั้งน้ีแปลงท่ีแจง้ปลูกผา่นแอปพลิเคชนั สามารถลบ/แกไ้ข กรณีแจง้

ปลูกผดิ แต่สถานะการแจง้ปลูกตอ้งยงัไม่จดัชุด ส่วนแปลงท่ีแจง้ปลูกผา่นเจา้หนา้ท่ีตอ้งแจง้ลบ/ แกไ้ขท่ีสาํนกังานเกษตร

อาํเภอเท่านั้น 3) การติดตามผลการเขา้ร่วมโครงการภาครัฐดา้นการเกษตร โดยแสดงรายการโครงการท่ีเขา้ร่วมและผลการ

โอนเงินตามเง่ือนไขโครงการ และ 4) การคาดการณ์ผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว ์โดยแสดงรายละเอียด ช่วงวนัท่ีปลูกขา้วโพด

เล้ียงสัตว ์คาดการณ์ผลผลิต คาดการณ์กาํไร และราคาขาย 

กรมส่งเสริมการเกษตรไดด้าํเนินการสาํรวจความคิดเห็นของเกษตรกรผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนั “สมุดทะเบียนเกษตรกร

ดิจิทลั (Farmbook)” ทางระบบออนไลน์โดยสาํรวจเฉพาะเกษตรกรท่ีลงทะเบียนใชง้านแอปพลิเคชัน่ ระหวา่งวนัท่ี 15 

มกราคม – 14 กุมภาพนัธ์ 2563 เพื่อประมวลผลขอ้มูลนาํมาปรับปรุง ผลการสาํรวจ พบวา่ มีผูร่้วมแสดงความคิดเห็นรวม 

49,579 เคร่ือง โดยเกษตรกรใหค้ะแนนความพึงพอใจการใชง้านแอปพลิเคชนั Farmbook ท่ี 4.7 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 

คะแนน นอกจากน้ียงัไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ การใชง้านแอปพลิเคชนั Farmbook ทาํใหมี้ความสะดวก รวดเร็วในการรับ

ขอ้มูลข่าวสารจากภาครัฐดว้ย 

นายสุพทิ จิตรภกัดี กล่าววา่ ภาคใต ้มีเกษตรกรมาข้ึนทะเบียนไวก้บักรมส่งเสริมการเกษตร จาํนวน 1,216,469 

ครัวเรือน และมีการปรับปรุงขอ้มูลแลว้จาํนวน 460,467 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 38.65 จากสถานการณ์ปัจจุบนั มีการแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 เพื่อลดการเดินทางของเกษตรกรมาสาํนกังานเกษตรอาํเภอ และลดความเส่ียงการแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 จึงขอเชิญชวนเกษตรกรท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตรแลว้ และมี

โทรศพัทแ์บบสมาร์ทโฟน สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชนั Farmbook ไปใชง้านได ้ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตร มีความ

ห่วงใย และใหค้วามสาํคญักบัสุขภาพอนามยั ความปลอดภยัของประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีทุกคนอยา่ง

เตม็ท่ี โดยมีมาตรการและการดาํเนินการเพื่อป้องกนั ควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส COVID-19 ใหเ้กิดความปลอดภยั

ตามท่ีกรมควบคุมโรค และกระทรวงสาธารณสุข แนะนาํไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

  



 
โหลดฟรี!! “Farmbook” ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เลี่ยงเดินทาง เส่ียงไวรัสโควดิ-19 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร แนะ เกษตรกร โหลดฟรี Farmbook ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตรวจสอบการรับสิทธ์ิต่างๆ เล่ียง

เดินทาง-ลดเส่ียงแพร่ระบาดไวรัสโควดิ 

เม่ือวนัท่ี 24 มี.ค. นางกุลฤดี พฒันะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้

ปรับปรุงแอปพลิเคชนั สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั หรือ Farmbook (ฟาร์มบุค๊) ล่าสุด จากเดิมใชป้รับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

ใหเ้กษตรกรสามารถตรวจสอบการเขา้ร่วมโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรปี 2562/63 จากประกาศจากกรมการคา้ภายใน 

และติดตามผลการโอนเงินท่ีรับจากโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรปี 2562/63 ปัจจุบนั แอปพลิเคชนั Farmbook มียอดการ

ดาวน์โหลดรวมจาํนวนกวา่ 1.6 ลา้นครัวเรือน จากจาํนวนเกษตรกรท่ีมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกวา่ 6 ลา้นครัวเรือน 

ทั้งน้ี เกษตรกรสามารถใชง้านแอปพลิเคชนั Farmbook ในการแจง้ขอ้มูลผา่นแอปพลิเคชนั ได ้4 ประเภท คือ 

1.การแจง้ปรับปรุงขอ้มูลกิจกรรมการเพาะปลูก เฉพาะแปลงเดิมท่ีไดแ้จง้กบัเจา้หนา้ท่ีในปีการผลิตท่ีผา่นมา คือ ขอ้มูล



เอกสารสิทธ์ิ เช่น เน้ือท่ี / ท่ีตั้ง / พิกดั กิจกรรมการเกษตร ประกอบดว้ย ชนิด / พนัธ์ุพืช วนัท่ีปลูก วนัท่ีคาดวา่จะเก็บเก่ียว เน้ือ

ท่ีปลูก ปีเพาะปลูก และประเภทการทาํการเกษตรกรรมย ัง่ยนื 

2.การติดตามผลการแจง้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แสดงรายละเอียดแปลงท่ีมีการแจง้ปลูก เพื่อติดตามสถานะการแจง้ปลูก 

ทั้งน้ีแปลงท่ีแจง้ปลูกผา่นแอปพลิเคชนั สามารถลบ/แกไ้ข กรณีแจง้ปลูกผดิ แต่สถานะการแจง้ปลูกตอ้งยงัไม่จดัชุด ส่วน

แปลงท่ีแจง้ปลูกผา่นเจา้หนา้ท่ีตอ้งแจง้ลบ/ แกไ้ขท่ีสาํนกังานเกษตรอาํเภอเท่านั้น 

3.การติดตามผลการเขา้ร่วมโครงการภาครัฐดา้นการเกษตร โดยแสดงรายการโครงการท่ีเขา้ร่วมและผลการโอนเงินตาม

เง่ือนไขโครงการ 

4.การคาดการณ์ผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว ์โดยแสดงรายละเอียด ช่วงวนัท่ีปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์คาดการณ์ผลผลิต คาดการณ์

กาํไร และราคาขาย 

กรมส่งเสริมการเกษตร ไดด้าํเนินการสาํรวจความคิดเห็นของเกษตรกรผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนั “สมุดทะเบียน

เกษตรกรดิจิทลั (Farmbook)” ทางระบบออนไลน์ โดยสาํรวจเฉพาะเกษตรกรท่ีลงทะเบียนใชง้านแอปพลิเคชัน่ ระหวา่งวนัท่ี 

15 มกราคม-14 กุมภาพนัธ์ 2563 เพื่อประมวลผลขอ้มูลนาํมาปรับปรุง ผลการสาํรวจ พบวา่ มีผูร่้วมแสดงความคิดเห็นรวม 

49,579 เคร่ือง โดยเกษตรกรใหค้ะแนนความพึงพอใจการใชง้านแอปพลิเคชนั Farmbook ท่ี 4.7 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 

คะแนน นอกจากน้ียงัไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ การใชง้านแอปพลิเคชนั Farmbook ทาํใหมี้ความสะดวก รวดเร็วในการรับ

ขอ้มูลข่าวสารจากภาครัฐดว้ย 

“กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนเกษตรกรท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตรแลว้ และมี

โทรศพัทแ์บบสมาร์ทโฟน สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชนั Farmbook ไปใชง้านได ้ซ่ึงยงัเหมาะสมกบัสถานการณ์ใน

ขณะน้ีดว้ยท่ีจะลดการเดินทางมาสาํนกังานเกษตรอาํเภอ และลดความเส่ียงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ในขณะ

น้ี กรมส่งเสริมการเกษตร มีความห่วงใย และใหค้วามสาํคญักบัสุขภาพอนามยั ความปลอดภยัของประชาชนท่ีมาติดต่อ

ราชการ รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีทุกคนอยา่งเตม็ท่ี โดยมีมาตรการและการดาํเนินการเพื่อป้องกนั ควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือ

ไวรัส COVID-19 ใหเ้กิดความปลอดภยัตามท่ีกรมควบคุมโรค และกระทรวงสาธารณสุข แนะนาํไวอ้ยา่งเคร่งครัดดว้ย”รอง

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 
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เกษตรฯแนะโหลด Farmbook ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเลีย่งเดินทาง 

 
เกษตรฯแนะโหลด Farmbook ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เลีย่งเดินทางเส่ียงไวรัสโควดิ-19 

             กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรโหลดฟรี Farmbook ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตรวจสอบการรับสิทธ์ิต่าง ๆ 

เล่ียงเดินทาง-ลดเส่ียงแพร่ระบาดไวรัสโควดิ-19 

นางกุลฤดี พฒันะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ไดป้รับปรุง      แอปพลิเค

ชนั สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั หรือ Farmbook (ฟาร์มบุค๊) ล่าสุด จากเดิมใชป้รับปรุงทะเบียนเกษตรกร  ใหเ้กษตรกร

สามารถตรวจสอบการเขา้ร่วมโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรปี 2562/63  จากประกาศจากกรมการคา้ภายใน และติดตามผล

การโอนเงินท่ีรับจากโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรปี 2562/63 ปัจจุบนั แอปพลิเคชนั Farmbook มียอดการดาวน์โหลดรวม

จาํนวนกวา่ 1.6 ลา้นครัวเรือน จากจาํนวนเกษตรกรท่ีมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกวา่ 6 ลา้นครัวเรือน 

               ทั้งน้ี เกษตรกรสามารถใชง้านแอปพลิเคชนั Farmbook ในการแจง้ขอ้มูลผา่นแอปพลิเคชนั ได ้4 ประเภท คือ  

1) การแจง้ปรับปรุงขอ้มูลกิจกรรมการเพาะปลูก  เฉพาะแปลงเดิมท่ีไดแ้จง้กบัเจา้หนา้ท่ีในปีการผลิตท่ีผา่นมา คือ ขอ้มูล

เอกสารสิทธ์ิ เช่น  เน้ือท่ี / ท่ีตั้ง / พิกดั  กิจกรรมการเกษตร ประกอบดว้ย  ชนิด / พนัธ์ุพืช วนัท่ีปลูก วนัท่ีคาดวา่จะเก็บเก่ียว 

เน้ือท่ีปลูก ปีเพาะปลูก และประเภทการทาํการเกษตรกรรมย ัง่ยนื 2) การติดตามผลการแจง้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แสดง

รายละเอียดแปลงท่ีมีการแจง้ปลูก เพื่อติดตามสถานะการแจง้ปลูก ทั้งน้ีแปลงท่ีแจง้ปลูกผา่นแอปพลิเคชนั สามารถลบ/แกไ้ข 

กรณีแจง้ปลูกผดิ แต่สถานะการแจง้ปลูกตอ้งยงัไม่จดัชุด ส่วนแปลงท่ีแจง้ปลูกผา่นเจา้หนา้ท่ีตอ้งแจง้ลบ/ แกไ้ขท่ีสาํนกังาน

เกษตรอาํเภอเท่านั้น 3) การติดตามผลการเขา้ร่วมโครงการภาครัฐดา้นการเกษตร โดยแสดงรายการโครงการท่ีเขา้ร่วมและผล

การโอนเงินตามเง่ือนไขโครงการ และ 4) การคาดการณ์ผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว ์โดยแสดงรายละเอียด  ช่วงวนัท่ีปลูก

ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ คาดการณ์ผลผลิต  คาดการณ์กาํไร และราคาขาย 



     กรมส่งเสริมการเกษตรไดด้าํเนินการสาํรวจความคิดเห็นของเกษตรกรผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนั "สมุดทะเบียนเกษตรกร

ดิจิทลั (Farmbook)" ทางระบบออนไลน์ โดยสาํรวจเฉพาะเกษตรกรท่ีลงทะเบียนใชง้านแอปพลิเคชัน่ ระหวา่งวนัท่ี 15 

มกราคม – 14 กุมภาพนัธ์ 2563 เพื่อประมวลผลขอ้มูลนาํมาปรับปรุง 

                 ผลการสาํรวจ พบวา่ มีผูร่้วมแสดงความคิดเห็นรวม 49,579 เคร่ือง โดยเกษตรกรใหค้ะแนนความพึงพอใจการใช้

งานแอปพลิเคชนั Farmbook ท่ี 4.7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน นอกจากน้ียงัไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ การใชง้านแอป

พลิเคชนั Farmbook ทาํใหมี้ความสะดวก รวดเร็วในการรับขอ้มูลข่าวสารจากภาครัฐดว้ย 

               กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนเกษตรกรท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตรแลว้ และมี

โทรศพัทแ์บบสมาร์ทโฟน สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชนั Farmbook ไปใชง้านได ้ซ่ึงยงัเหมาะสมกบัสถานการณ์ใน

ขณะน้ีดว้ยท่ีจะลดการเดินทางมาสาํนกังานเกษตรอาํเภอ และลดความเส่ียงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

                 ในขณะน้ีกรมส่งเสริมการเกษตร มีความห่วงใย และใหค้วามสาํคญักบัสุขภาพอนามยั ความปลอดภยัของ

ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีทุกคนอยา่งเตม็ท่ี โดยมีมาตรการและการดาํเนินการเพื่อป้องกนั ควบคุมการ

แพร่กระจายของเช้ือไวรัส COVID-19 ใหเ้กิดความปลอดภยัตามท่ีกรมควบคุมโรค และกระทรวงสาธารณสุข แนะนาํไวอ้ยา่ง

เคร่งครัดดว้ย 

  



 
พลกิวกิฤติสร้างรายได้!! หนุนวสิาหกจิชุมชน เร่งผลติหน้ากากผ้า ป้องกนั COVID-19 

 
พลกิวกิฤติ!! เร่งผลติหน้ากากผ้า ป้องกนั COVID-19  

กรมส่งเสริมการเกษตร ลุยส่งเสริมวสิาหกจิชุมชนและแม่บ้านเกษตรกร ต่อเน่ือง 

เม่ือวนัท่ี 27 มี.ค. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ จากสถานการณ์ท่ีมีการแพร่กระจาย

ของไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ส่งผลใหห้นา้กากอนามยัมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชง้าน กรมส่งเสริม

การเกษตรมีความห่วงใยเกษตรกร และประชาชน จึงมีแนวความคิดท่ีจะดาํเนินการผลิตหนา้กากผา้ โดยขอความร่วมมือจาก

กลุ่มวสิาหกิจชุมชนท่ีมีความพร้อม ร่วมกนัผลิตเพื่อจาํหน่าย และบริจาคใหแ้ก่สมาชิกในกลุ่มวสิาหกิจชุมชน เกษตรกร หรือ 

ประชาชนใกลเ้คียง ใหมี้หนา้กากใชป้้องกนัจาก COVID-19 ไดใ้นราคาท่ีเป็นธรรม 

 ปัจจุบนัมีวสิาหกิจชุมชน ท่ีสามารถผลิตหนา้กากผา้จาํหน่ายแลว้ในหลายพื้นท่ี โดยผา้ท่ีนาํมาผลิตเป็นหนา้กากนั้น มี

ทั้งท่ีทาํมาจากผา้ไหม ผา้ขาวมา้ ฝ้าฝ้าย ผา้ทอมือ ผา้พื้นเมือง ผา้มสัลินและผา้ชนิดอ่ืนๆ โดยดา้นในจะใชผ้า้สาลู เป็นผา้กรอง

ดา้นในเพราะมีคุณสมบติัในการระบายอากาศไดดี้ ซ่ึงขอ้ดีของหนา้กากผา้จะสามารถซกั และนาํกลบัมาใชซ้ํ้ าได ้ยงัเป็นการ

ช่วยสนบัสนุนสินคา้จากวสิาหกิจชุมชนไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

สาํหรับวสิาหกิจชุมชน ท่ีผลิตหนา้กากผา้ ปัจจุบนัมีอยูใ่นหลายจงัหวดั เช่น วสิาหกิจชุมชนเขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ มีการนาํ

ผา้ไหมทอมือมาดดัแปลงทาํหนา้กากผา้วสิาหกิจชุมชนวยัหวาน จ.เพชรบุรี ใชผ้า้ฝ้ายในการผลิต ซ่ึงนอกจากจะขายใหก้บั

ประชาชนทัว่ไปแลว้ ยงัเนน้แจกฟรีใหก้บัคุณหมอโรงพยาบาลชะอาํ และเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานต่าง ๆ วสิาหกิจชุมชนบา้นบวั จ.

กาญจนบุรี และวสิาหกิจชุมชนกลุ่มมุง้แม่บา้นเกษตรดอนคา จ.สุพรรณบุรี ท่ีใชผ้า้ขาวมา้คอตตอลในทอ้งถ่ินมาตดัเยบ็ ใน

เอกลกัษณ์แบบไทยๆ วสิาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียเ์มืองไผ ่อรัญประเทศ จ. สระแกว้ ผลิตหนา้กากผา้ฝ้ายทอมือ 

"นอกจากจะมีกลุ่มวสิาหกิจชุมชนท่ีใหค้วามร่วมมือแลว้ ยงัมีกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรท่ีเขา้มาช่วยผลิตหนา้กากผา้ดว้ย

เช่นกนั ซ่ึงหนา้กากผา้ท่ีผลิตโดยกลุ่มวสิาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร สามารถซ้ือใส่เอง หรือนาํไปมอบใหก้บัคนท่ี

คุณรัก เพื่อแสดงความห่วงใยของผูใ้ห ้ถึงแมจ้ะใส่หนา้กากแลว้ ขอใหเ้กษตรกร เจา้หนา้ท่ี และประชาชนทุกคนหลีกเล่ียงอยู่

ใกลบุ้คคลในกลุ่มเส่ียงติดเช้ือ COVID-19 ไม่ไปแหล่งชุมชน และหมัน่ลา้งมือใหส้ะอาด ปฏิบติัตามคาํแนะนาํอยา่งเคร่งครัด

ดว้ย"รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 



 

 

ประเด็น  ไร่นาสวนผสมเบอร์1ของอีสานอยูน่ี่สวนบุญลว้นๆวงัหลวงเฝ้าไร่หนองคายข่าวด๊ีดีกบัพี่คาํรณ 

ช่องทาง  คาํรณ หวา่งหวงัศรี 

  



 

 
นครพนม เกษตรกรสวนลิน้จ่ี เฮลัน่ !! ลิน้จ่ี นพ.1 เร่ิมให้ผลผลติแล้ว คาดปีนีย้อดส่ังจอง….เพยีบ 

ล้ินจ่ี เป็นผลไมท่ี้มีรสหวานกลมกล่อม มีผูนิ้ยมบริโภคกนัอยา่งแพร่หลาย การปลูกล้ินจ่ีมีกระจายอยูใ่นทัว่ทุกภาค

ของประเทศไทย จงัหวดันครพนมเป็นอีกหน่ึงพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกล้ินจ่ี ซ่ึงนิยมปลูก เป็นล้ินจ่ีพนัธ์ุเบา คือ 

ล้ินจ่ี นพ.1 ซ่ึงมีความตอ้งการอากาศท่ีหนาวเยน็ในการกระตุน้การออกดอก โดยมีขนาดผลใหญ่ จาํนวน 32 – 36 ผล ต่อ

กิโลกรัม รสชาติหวานอมเปร้ียว ไม่มีรสฝาด เน้ือหนา 0.98 เซนติเมตร ความหวาน 18 – 20 องศาบริกซ์ และใหผ้ลผลิต 65 – 

180 กิโลกรัม ต่อตน้ เม่ืออาย ุ8 -10 ปี สาํหรับผลผลิตของล้ินจ่ี นพ.1 ในปีน้ีมีผลผลิตมากกวา่ปีท่ีผา่นมา ทาํใหผู้บ้ริโภคให้

ความสนใจและสั่งจองซ้ือผลผลิตกนัล่วงหนา้อยา่งคึกคกัก่อนท่ีจะผลผลิตจะออกมามากในช่วงเดือนเมษายน ขณะน้ีมีผลผลิต

บางส่วนท่ีชาวสวนสามารถเก็บจาํหน่ายบา้งแลว้ โดยจะจาํหน่ายหนา้สวนในราคา 100 – 120 บาท/กก. นอกจากน้ียงัมีออร์

เดอร์สั่งเขา้มาจาํนวนมากทาํใหเ้กษตรกรชาวสวนล้ินจ่ี นพ.1 มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลผลิตล้ินจ่ีมากข้ึน 

 
 

นายร่มไม ้นวลตา เกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยวา่ หลงัจากท่ีไดล้งพื้นท่ีสาํรวจผลผลิตล้ินจ่ี นพ.1 ในปี 63 น้ี 

พบวา่ผลผลิตในปีน้ีมีประมาณ 30 – 40 % เท่านั้น ท่ีพร้อมจะออกสู่ตลาดและผูบ้ริโภค เน่ืองจากการติดผลของตน้ล้ินจ่ีไม่

เตม็ท่ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบมาจากสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดลอ้ม ผลผลิตในปีน้ีอาจจะมีนอ้ยแต่เม่ือเทียบจาํนวนของ

ผลผลิตกบัปีท่ีแลว้นบัวา่มีปริมาณท่ีมากกวา่ ซ่ึงก็เป็นท่ีน่าพอใจของเกษตรกรสวนล้ินจ่ีในพื้นท่ี ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง

เมษายนของทุกปี ล้ินจ่ี นพ.1 จะสามารถเร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิตไดแ้ลว้ในบางพื้นท่ี โดยพื้นท่ีปลูกส่วนใหญ่จะอยูท่ี่บา้นขามเฒ่า 

และบา้นนาโดน ตาํบลขามเฒ่า อาํเภอเมืองนครพนม ซ่ึงถือวา่เป็นพื้นท่ีหลกัในการปลูกล้ินจ่ี พนัธ์ุ นพ.1 จนไดเ้ป็นสินคา้

เกษตร GI ตวัแรกของจงัหวดันครพนม ท่ีไดรั้บเคร่ืองหมายจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ใหเ้ป็นมาตรฐาน

ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้มา ล้ินจ่ี นพ.1 มีลกัษณะ และรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ จึงทาํใหผู้บ้ริโภคนิยม



สั่งซ้ือล้ินจ่ี นพ.1 ไปรับประทาน ซ่ึงหากใครท่ีมาเท่ียวในจงัหวดันครพนมในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ไม่ควรพลาดท่ีจะ

ซ้ือและชิมล้ินจ่ี พนัธ์ุ นพ.1 พืช GI นครพนม “หน่ึงเดียวในโลก” 

 นางรัศมี อุทาวงษ ์ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ล้ินจ่ี นพ.1 เปิดเผยวา่ ผลผลิตล้ินจ่ี นพ.1 ในปีน้ีถึงแมผ้ลผลิตอาจจะนอ้ย

ไปบา้ง แต่ก็ถือวา่ยงัดีกวา่ปีท่ีแลว้มากทาํใหมี้กาํลงัใจและมีความหวงัท่ีจะมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลผลิตภายในสวน ซ่ึง

ตอนน้ีมียอดสั่งจองผลผลิตล้ินจ่ี นพ.1 ภายในสวนเพิ่มมากข้ึน สาํหรับผลผลิตล้ินจ่ี นพ.1 ก่อนท่ีจะจาํหน่ายจะมีการคดัเกรด 

ขนาดผลและคุณภาพ เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพและตรงกบัความตอ้งการของตลาด ซ่ึงหากสนใจสามารถเขา้

เยีย่มชม ชิม ล้ินจ่ี นพ.1 สดๆจากสวนได ้โดยทางสวนจะเปิดใหเ้ยีย่มชมและชิมผลผลิตกนัภายในสวน นอกจากน้ีทางสวน

หรือกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ ยงัมีก่ิงพนัธ์ุล้ินจ่ี นพ.1 สายพนัธ์ุแทไ้วจ้าํหน่ายใหก้บัผูท่ี้สนใจ โดยมีราคาเร่ิมตน้ท่ี 50 บาท ไป

จนถึงหลายร้อยบาท ซ่ึงสามารถสั่งซ้ือไดท่ี้ 081-3201645 หรือ 061-3096720 

 

  



 
กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมรับมือ โควดิ-19 พร้อมวางแผนช่วยเหลือเกษตรกรเต็มกาํลงั 

 
นายสุพทิ จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา กล่าววา่ ตามท่ีเกิด

สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดทัว่โลก และในประเทศไทยก็มีผูติ้ดเช้ือเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งการใหมี้การเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทั้งดา้นการปฏิบติัราชการของเจา้หนา้ท่ี และการใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร โดยในดา้นการปฏิบติังานของ

เจา้หนา้ท่ี กรมส่งเสริมการเกษตรกาํหนดใหมี้การควบคุมการเขา้ออกอาคารสาํนกังาน เพื่อใหส้ามารถคดักรองเจา้หนา้ท่ี

ผูป้ฏิบติังาน และผูม้าติดต่อราชการ โดยเจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดงบตัรคลอ้งคอหรือบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ท่ี มีการใหบ้ริการเจลลา้ง

มือ และมีการวดัไขด้ว้ยเคร่ืองวดัอุณหภูมิ โดยตอ้งมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา จึงจะอนุญาตให้เขา้อาคาร รณรงคใ์ห้

ใส่หนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ พร้อมกาํชบัใหพ้นกังานทาํความสะอาดเพิ่มความถ่ีในการทาํความสะอาดใหม้ากข้ึน และ

ใชน้ํ้ายาฆ่าเช้ือโรคในการทาํความสะอาดพื้นท่ีภายในอาคารสาํนกังาน ทั้งในหอ้งปฏิบติังาน ห้องประชุม ลิฟตโ์ดยสาร และ

ทางเดิน นอกจากน้ียงัไดก้าํหนดมาตรการใหข้า้ราชการสลบักนัทาํงานจากท่ีบา้น (Work from Home) เพิ่มระยะห่างระหวา่ง

โตะ๊ทาํงาน รวมทั้งเวน้ระยะห่างจากเพื่อนร่วมงานไม่นอ้ยกวา่ 1 – 2  เมตร ตามมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social 

Distancing) 

ในส่วนดา้นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ไดเ้นน้ย ํ้าให้

สาํนกังานเกษตรจงัหวดัติดตามสถานการณ์ปัจจุบนัในแต่ละพื้นท่ี และใหเ้จา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีเขา้ไปส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน 

หรือกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรผลิตสินคา้ท่ีจาํเป็นตอ้งใชง้านในขณะน้ี เช่น หนา้กากผา้ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวง

สาธารณสุข พร้อมจดัทาํขอ้มูลผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภณัฑแ์ปรรูปขององคก์รเกษตรกร เพื่อเป็นทางเลือกสาํหรับพี่

นอ้งประชาชนไดเ้ลือกซ้ือไดอ้ยา่งสะดวก 

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะใหก้ารสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยกีารผลิต และความรู้ในการดา้นการทาํการตลาด 

online ใหก้บัเกษตรกร ในส่วนของการลดรายจ่ายและเพิ่มรายไดใ้หก้บัเกษตรกรและประชาชนทัว่ไป กรมส่งเสริมการเกษตร

กาํลงัเตรียมบทเรียนออนไลน์ หลกัสูตรปลูกผกัสาํหรับคนเมือง และการปลูกพืชผกัสวนครัว โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ซ่ึงผูเ้รียน

จะสามารถปลูกผกัไวรั้บประทานเองแบบง่ายๆ ใชพ้ื้นท่ีนอ้ย และลงทุนตํ่า นบัเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการลดค่าใชจ่้ายในการ

ดาํรงชีวิตได ้

สาํหรับการปฏิบติัราชการของเจา้หนา้ท่ี สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา นายสุพิท จิตร

ภกัดี ใหข้อ้มูลวา่ มีการควบคุมการเขา้ออกอาคารสาํนกังาน ของผูม้าติดต่อราชการ มีการใหบ้ริการเจลลา้งมือ กาํชบัให้



พนกังานทาํความสะอาดเพิ่มความถ่ีในการทาํความสะอาดใหม้ากข้ึน และใชน้ํ้ายาฆ่าเช้ือโรคในการทาํความสะอาดพื้นท่ี

ภายในอาคารสาํนกังาน ทั้งในหอ้งปฏิบติังาน หอ้งประชุม รณรงคใ์หใ้ส่หนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ และไดมี้การอบรม

การทาํหนา้กากอนามยัแบบผา้ แก่บุคลากรในหน่วยงานใหส้ามารถทาํหนา้กากผา้สาํหรับตนเอง บุคคลในครอบครัว และ

นาํไปถ่ายทอดใหแ้ก่บุคคลท่ีสนใจต่อไปได ้

  



 

 
  



 
กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมรับมือ โควดิ-19 วางแผนช่วยเหลือเกษตรกรเต็มกาํลงั

 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา กล่าววา่ ตามท่ีเกิด

สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดทัว่โลก และในประเทศไทยก็มีผูติ้ดเช้ือเพิ่มข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ือง กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งการใหมี้การเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) ทั้งดา้นการปฏิบติัราชการของเจา้หนา้ท่ี และการใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร โดยในดา้นการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี กรมส่งเสริมการเกษตรกาํหนดใหมี้การควบคุมการเขา้ออกอาคารสาํนกังาน เพื่อใหส้ามารถคดักรอง

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน และผูม้าติดต่อราชการ โดยเจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดงบตัรคลอ้งคอหรือบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ท่ี มีการ

ใหบ้ริการเจลลา้งมือ และมีการวดัไขด้ว้ยเคร่ืองวดัอุณหภูมิ โดยตอ้งมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา จึงจะอนุญาตใหเ้ขา้

อาคาร รณรงคใ์หใ้ส่หนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ พร้อมกาํชบัใหพ้นกังานทาํความสะอาดเพิ่มความถ่ีในการทาํความ

สะอาดใหม้ากข้ึน และใชน้ํ้ายาฆ่าเช้ือโรคในการทาํความสะอาดพื้นท่ีภายในอาคารสาํนกังาน ทั้งในหอ้งปฏิบติังาน หอ้ง

ประชุม ลิฟตโ์ดยสาร และทางเดิน นอกจากน้ียงัไดก้าํหนดมาตรการใหข้า้ราชการสลบักนัทาํงานจากท่ีบา้น (Work from 

Home) เพิ่มระยะห่างระหวา่งโตะ๊ทาํงาน รวมทั้งเวน้ระยะห่างจากเพื่อนร่วมงานไม่นอ้ยกวา่ 1 – 2  เมตร ตามมาตรการ

ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 

 ในส่วนดา้นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ไดเ้นน้ย ํ้าให้

สาํนกังานเกษตรจงัหวดัติดตามสถานการณ์ปัจจุบนัในแต่ละพื้นท่ี และใหเ้จา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีเขา้ไปส่งเสริมวสิาหกิจ

ชุมชน หรือกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรผลิตสินคา้ท่ีจาํเป็นตอ้งใชง้านในขณะน้ี เช่น หนา้กากผา้ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานของ

กระทรวงสาธารณสุข พร้อมจดัทาํขอ้มูลผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภณัฑแ์ปรรูปขององคก์รเกษตรกร เพื่อเป็นทางเลือก

สาํหรับพีน่อ้งประชาชนไดเ้ลือกซ้ือไดอ้ยา่งสะดวก 

 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะใหก้ารสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยกีารผลิต และความรู้ในการดา้นการทาํ

การตลาด online ใหก้บัเกษตรกร ในส่วนของการลดรายจ่ายและเพิ่มรายไดใ้หก้บัเกษตรกรและประชาชนทัว่ไป กรมส่งเสริม

การเกษตรกาํลงัเตรียมบทเรียนออนไลน์ หลกัสูตรปลูกผกัสาํหรับคนเมือง และการปลูกพืชผกัสวนครัว โดยไม่เสีย

ค่าใชจ่้าย ซ่ึงผูเ้รียนจะสามารถปลูกผกัไวรั้บประทานเองแบบง่ายๆ ใชพ้ื้นท่ีนอ้ย และลงทุนตํ่า นบัเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการ

ลดค่าใชจ่้ายในการดาํรงชีวติได ้



สาํหรับการปฏิบติัราชการของเจา้หนา้ท่ี สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา นายสุพิท จิตร

ภกัดี ใหข้อ้มูลวา่ มีการควบคุมการเขา้ออกอาคารสาํนกังาน ของผูม้าติดต่อราชการ มีการใหบ้ริการเจลลา้งมือ กาํชบัให้

พนกังานทาํความสะอาดเพิ่มความถ่ีในการทาํความสะอาดใหม้ากข้ึน และใชน้ํ้ายาฆ่าเช้ือโรคในการทาํความสะอาดพื้นท่ี

ภายในอาคารสาํนกังาน ทั้งในหอ้งปฏิบติังาน หอ้งประชุม รณรงคใ์หใ้ส่หนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ และไดมี้การอบรม

การทาํหนา้กากอนามยัแบบผา้ แก่บุคลากรในหน่วยงานใหส้ามารถทาํหนา้กากผา้สาํหรับตนเอง บุคคลในครอบครัว และ

นาํไปถ่ายทอดใหแ้ก่บุคคลท่ีสนใจต่อไปได ้

  



 

  
กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมรับมือ โควดิ-19 พร้อมวางแผนช่วยเหลือเกษตรกรเต็มกาํลงั 

นายสุพทิ จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา กล่าววา่ ตามท่ีเกิด

สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดทัว่โลก และในประเทศไทยก็มีผูติ้ดเช้ือเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งการใหมี้การเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทั้งดา้นการปฏิบติัราชการของเจา้หนา้ท่ี และการใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร โดยในดา้นการปฏิบติังานของ

เจา้หนา้ท่ี กรมส่งเสริมการเกษตรกาํหนดใหมี้การควบคุมการเขา้ออกอาคารสาํนกังาน เพื่อใหส้ามารถคดักรองเจา้หนา้ท่ี

ผูป้ฏิบติังานและผูม้าติดต่อราชการ โดยเจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดงบตัรคลอ้งคอหรือบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ท่ี มีการใหบ้ริการเจลลา้ง

มือ และมีการวดัไขด้ว้ยเคร่ืองวดัอุณหภูมิ โดยตอ้งมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา จึงจะอนุญาตใหเ้ขา้อาคาร รณรงคใ์ห้

ใส่หนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ พร้อมกาํชบัใหพ้นกังานทาํความสะอาดเพิ่มความถ่ีในการทาํความสะอาดใหม้ากข้ึน และ

ใชน้ํ้ายาฆ่าเช้ือโรคในการทาํความสะอาดพื้นท่ีภายในอาคารสาํนกังาน ทั้งในห้องปฏิบติังาน ห้องประชุม ลิฟตโ์ดยสาร และ

ทางเดิน นอกจากน้ียงัไดก้าํหนดมาตรการใหข้า้ราชการสลบักนัทาํงานจากท่ีบา้น (Work from Home) เพิ่มระยะห่างระหวา่ง

โตะ๊ทาํงาน รวมทั้งเวน้ระยะห่างจากเพื่อนร่วมงานไม่นอ้ยกวา่ 1 – 2 เมตร ตามมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social 

Distancing) 

 ในส่วนดา้นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ไดเ้นน้ย ํ้าให้

สาํนกังานเกษตรจงัหวดัติดตามสถานการณ์ปัจจุบนัในแต่ละพื้นท่ี และใหเ้จา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีเขา้ไปส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน 

หรือกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรผลิตสินคา้ท่ีจาํเป็นตอ้งใชง้านในขณะน้ี เช่น หนา้กากผา้ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวง

สาธารณสุข พร้อมจดัทาํขอ้มูลผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภณัฑแ์ปรรูปขององคก์รเกษตรกร เพื่อเป็นทางเลือกสาํหรับพี่

นอ้งประชาชนไดเ้ลือกซ้ือไดอ้ยา่งสะดวก 

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะใหก้ารสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยกีารผลิต และความรู้ในการดา้นการทาํการตลาด 

online ใหก้บัเกษตรกร ในส่วนของการลดรายจ่ายและเพิ่มรายไดใ้หก้บัเกษตรกรและประชาชนทัว่ไป กรมส่งเสริมการเกษตร

กาํลงัเตรียมบทเรียนออนไลน์ หลกัสูตรปลูกผกัสาํหรับคนเมือง และการปลูกพืชผกัสวนครัว โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ซ่ึงผูเ้รียน



จะสามารถปลูกผกัไวรั้บประทานเองแบบง่ายๆ ใชพ้ื้นท่ีนอ้ย และลงทุนตํ่า นบัเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการลดค่าใชจ่้ายในการ

ดาํรงชีวิตได ้

 สาํหรับการปฏิบติัราชการของเจา้หนา้ท่ี สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา นายสุพิท จิตร

ภกัดี ใหข้อ้มูลวา่ มีการควบคุมการเขา้ออกอาคารสาํนกังาน ของผูม้าติดต่อราชการ มีการใหบ้ริการ 

เจลลา้งมือ กาํชบัใหพ้นกังานทาํความสะอาดเพิ่มความถ่ีในการทาํความสะอาดใหม้ากข้ึน และใชน้ํ้ายาฆ่าเช้ือโรคในการทาํ

ความสะอาดพื้นท่ีภายในอาคารสาํนกังาน ทั้งในห้องปฏิบติังาน ห้องประชุม รณรงคใ์ห้ใส่หนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ 

และไดมี้การอบรมการทาํหนา้กากอนามยัแบบผา้ แก่บุคลากรในหน่วยงานใหส้ามารถทาํหนา้กากผา้สาํหรับตนเอง บุคคลใน

ครอบครัว และนาํไปถ่ายทอดใหแ้ก่บุคคลท่ีสนใจต่อไปได ้

 

  



 
กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมรับมือ โควดิ-19 พร้อมวางแผนช่วยเหลือเกษตรกรเต็มกาํลงั 

 
นายสุพทิ จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา กล่าววา่ ตามท่ีเกิด

สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดทัว่โลก และในประเทศไทยก็มีผูติ้ดเช้ือเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งการใหมี้การเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทั้งดา้นการปฏิบติัราชการของเจา้หนา้ท่ี และการใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร โดยในดา้นการปฏิบติังานของ

เจา้หนา้ท่ี กรมส่งเสริมการเกษตรกาํหนดใหมี้การควบคุมการเขา้ออกอาคารสาํนกังาน เพื่อใหส้ามารถคดักรองเจา้หนา้ท่ี

ผูป้ฏิบติังาน และผูม้าติดต่อราชการ โดยเจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดงบตัรคลอ้งคอหรือบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ท่ี มีการใหบ้ริการเจลลา้ง

มือ และมีการวดัไขด้ว้ยเคร่ืองวดัอุณหภูมิ โดยตอ้งมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา จึงจะอนุญาตให้เขา้อาคาร รณรงคใ์ห้

ใส่หนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ พร้อมกาํชบัใหพ้นกังานทาํความสะอาดเพิ่มความถ่ีในการทาํความสะอาดใหม้ากข้ึน และ

ใชน้ํ้ายาฆ่าเช้ือโรคในการทาํความสะอาดพื้นท่ีภายในอาคารสาํนกังาน ทั้งในห้องปฏิบติังาน ห้องประชุม ลิฟตโ์ดยสาร และ

ทางเดิน นอกจากน้ียงัไดก้าํหนดมาตรการใหข้า้ราชการสลบักนัทาํงานจากท่ีบา้น (Work from Home) เพิ่มระยะห่างระหวา่ง

โตะ๊ทาํงาน รวมทั้งเวน้ระยะห่างจากเพื่อนร่วมงานไม่นอ้ยกวา่ 1 – 2 เมตร ตามมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social 

Distancing) 

ในส่วนดา้นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ไดเ้นน้ย ํ้าให้

สาํนกังานเกษตรจงัหวดัติดตามสถานการณ์ปัจจุบนัในแต่ละพื้นท่ี และใหเ้จา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีเขา้ไปส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน 

หรือกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรผลิตสินคา้ท่ีจาํเป็นตอ้งใชง้านในขณะน้ี เช่น หนา้กากผา้ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวง

สาธารณสุข พร้อมจดัทาํขอ้มูลผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภณัฑแ์ปรรูปขององคก์รเกษตรกร เพื่อเป็นทางเลือกสาํหรับพี่

นอ้งประชาชนไดเ้ลือกซ้ือไดอ้ยา่งสะดวก 



โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะใหก้ารสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยกีารผลิต และความรู้ในการดา้นการทาํการตลาด 

online ใหก้บัเกษตรกร ในส่วนของการลดรายจ่ายและเพิ่มรายไดใ้หก้บัเกษตรกรและประชาชนทัว่ไป กรมส่งเสริมการเกษตร

กาํลงัเตรียมบทเรียนออนไลน์ หลกัสูตรปลูกผกัสาํหรับคนเมือง และการปลูกพืชผกัสวนครัว โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ซ่ึงผูเ้รียน

จะสามารถปลูกผกัไวรั้บประทานเองแบบง่ายๆ ใชพ้ื้นท่ีนอ้ย และลงทุนตํ่า นบัเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการลดค่าใชจ่้ายในการ

ดาํรงชีวิตได ้

สาํหรับการปฏิบติัราชการของเจา้หนา้ท่ี สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา นายสุพิท จิตร

ภกัดี ใหข้อ้มูลวา่ มีการควบคุมการเขา้ออกอาคารสาํนกังาน ของผูม้าติดต่อราชการ มีการใหบ้ริการเจลลา้งมือ กาํชบัให้

พนกังานทาํความสะอาดเพิ่มความถ่ีในการทาํความสะอาดใหม้ากข้ึน และใชน้ํ้ายาฆ่าเช้ือโรคในการทาํความสะอาดพื้นท่ี

ภายในอาคารสาํนกังาน ทั้งในหอ้งปฏิบติังาน หอ้งประชุม รณรงคใ์หใ้ส่หนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ และไดมี้การอบรม

การทาํหนา้กากอนามยัแบบผา้ แก่บุคลากรในหน่วยงานใหส้ามารถทาํหนา้กากผา้สาํหรับตนเอง บุคคลในครอบครัว และ

นาํไปถ่ายทอดใหแ้ก่บุคคลท่ีสนใจต่อไปได ้
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