
 

สรุปขาวกรมสงเสริมการเกษตร ประจําวันท่ี 1 เมษายน 2563  
  
สวนกลาง 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

Covid-19 1.เกษตรฯผุด”รถเรผลไมไทยนาชอป” เรงระบาย
ผลไมจากสวนสงตรงถึงผูบริโภคชวงวิกฤตโควิด-19 

สยามรฐั 

2.เกษตรฯเรงหาตลาดรองรับผลผลิตเกษตร ชวยเหลือ
เกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากโควิด-19 

RYT9 

3.เกษตรฯเรงหาแนวทางรองรับผลกระทบจากโควิด-19 ThaiPR.net 
4.เกษตรฯเรงหาแนวทางรองรับผลกระทบจากโควิด-19 เว็บไซตเทคโนโลยีชาวบาน 
5.ดวนอุดหนุนชาวสวนมะมวงพิจิตร..ชวงโควิด-19.. สยามรฐั 

โครงการประกันรายได 6.ขยายเวลาใหชาวสวนปาลม..รวม.ประกันรายได เว็บไซตเทคโนโลยีชาวบาน 
7.ขาวดี ขยายเวลาข้ึน ทบก.ชดเชยรายได..สวนปาลม ฐานเศรษฐกิจ 

ภัยแลง 8.เกษตรฯ หนุนพันธุกลาพืชผักชวยเกษตรกรชวงแลง คมชัดลึก 
9.เกษตรฯ หนุนพันธุกลาพืชผักชวยเกษตรกรชวงแลง สยามรัฐ 
10.กสก.หวงพท.ปลูกขาวรอบสอง-ไมผลเสี่ยงขาดน้ํา.. Medias-center 
11.กสก.แนะปลูกอัญชันพืชใชน้ํานอยรอยสรรพคุณ.. เว็บไซตเทคโนโลยีชาวบาน 

เตือนภัยศัตรูผลผลิต 12.เตือนเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลระบาดนาขาวชวงแลง ThaiPR.net 
13.เตือนเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลระบาดนาขาวชวงแลง RYT9 

สวนภูมิภาค 
ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

Covid-19 14.เกษตรนครพนมรวมกับไปรษณียชวยเหลือ
เกษตรกรสรางตลาดออนไลน สูโควิด-19 

หนังสือพิมพแนวหนา 

15.ชาวสวนมึนตึ้บองุน 2 พันตันขายไมออก หนังสือพิมพไทยรัฐ 
Field day 16.เริ่มฤดูกาลผลิตใหมเมืองกาญน หนังสือพิมพเดลินิวส 
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เกษตรฯ เรงระบายผลไมจากสวน ชวงคนไทยอยูบาน หยุดแพรระบาดโรคโควิด-19 เปดใหพอคาที่มีรถขนสงมาลงทะเบยีนรวม
โครงการ “รถเรผลไมไทยนาชอป” กระจายจากแหลงผลติถงึผูบริโภคทั่วประเทศ 
เมื่อวันที่ 31 มี.ค. นายเฉลิมชัย ศรีออน รมว.เกษตรและสหกรณ กลาววา สั่งการใหทุกหนวยงานเตรียมแผนกระจายสนิคาผลไมจากสวน
ไปสูผูบริโภคโดยตรง ทั้งนี้ อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรจะทําโครงการ “รถเรผลไมไทยนาชอป” ซึ่งจะใหผูมีรถเรรับซื้อผลไมมาข้ึน
ทะเบียนแจงความจาํนงในการรับซื้อผลไมไวกับสํานักงานเกษตรจังหวัด โดยจะแนะนาํข้ันตอนในการขนสง ซึ่งสํานักงานเกษตรจังหวัด
หรือศูนยปฏิบัติการเฉพาะกิจผลไมระดบัเขตจะทําหนาที่เชื่อมโยงระหวางรถเรกับกลุมเกษตรกรเจาของสวนใหเกิดรับซื้อใหอยางทั่วถึง 
ไมเกิดการตัดราคา และควบคุมคุณภาพสินคาใหมีมาตรฐานสงถึงบานผูบริโภค อีกมาตรการคือ ทําขอตกลงกับบริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด ซึ่งจัดทาํชองทางซื้อขายออนไลนผาน www.Thailandpostmart.com โดยผูบริโภคสามารถสั่งซื้อสินคาเกษตรทางเว็บไซต 
จากนั้นทางไปรษณยีจะเขาไปรับผลไมแลวสงตรงถึงถึงบาน นอกจากนี้ เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรที่ไดรับการพฒันาถายทอดการขาย
แบบออนไลนจะเรงเขาไปคัดเลอืกสินคาและแนะนาํเกษตรกรใหสมัครเปดขายสินคาเกษตรออนไลนในทุกชองทางบนแพลตฟอรมตางๆ 
ทั้งที่เปนของหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ หรือของผูผลิตเอง พรอม ประชาสัมพนัธสนิคาของเกษตรกรที่ขายผานระบบออนไลนให
ประชาชนไดรับรูอยางทั่วถึง 
สําหรับผลไมที่กรมสงเสริมการเกษตรจะเรงกระจายสูผูบริโภคอยางเรงดวน คือ มะมวง ซึง่ขณะนี้สงออกไมได จงึจัดโครงการ
ประชาสัมพนัธเพื่อสงเสริมสินคา โดยใหสวนราชการและประชาชน ซื้อมะมวงคุณภาพดีมอบเปนเพื่อของขวัญของฝากแดคนที่รักและ
หวงใย โดยเฉพาะบุคคลากรทางการแพทยที่ประชาชนสมควรใหกําลังใจในการทําหนาที่เปนดานหนาปกปองสุขภาพของคนไทยทุกคน 
อีกทั้งสามารถสั่งซื้อดอกไมของเกษตรกรที่สงออกไมได โดยเฉพาะกลวยไมตัดดอกซึ่งสงออกไมไดทั้งตลาดจีนและอีกหลายประเทศ 
ขณะนี้ผูผลิตหลายรายขายผานแอพลิเคชั่นตางๆ เชน ไลน เฟซบุก และอินสตาแกรมจึงเชิญชวนใหประชาชนซื้อเพื่อสนบัสนุนผลผลติ
เกษตรกร แลวสงใหสงใหคนที่รักและบุคคลาการทางแพทยเพื่อใหกําลังใจกันและกันในยามวิกฤต ิ
"ตองเรงหาตลาดและชองทางจาํหนายกลุมสินคาเกษตรที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 ซึ่งเปนผลผลิตสดเนาเสียงายและ
กําลังจะทยอยออกสูตลาดในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ประกอบดวย ผลไมไดแก มะมวง ทุเรียน และมงัคุด ขณะนี้
หลายจังหวัดมีมะมวงใหผลผลติจํานวนมาก แตผูรับซื้อมะมวงเกรดคุณภาพ เพื่อการสงออกหยุดรับซื้อ เนื่องจากไมสามารถสงออกไดทั้ง
ตลาดเกาหลี ญีปุ่น ยโุรป ซึ่งตองสงทางเคร่ืองบิน แตขณะนี้ไมมเีที่ยวบินไปยังประเทศเหลานี้ รวมทั้งตลาดในประเทศชะลอตัวเนื่องจาก
ผูบริโภคเดินตลาดนอยลงและเนนการซื้อสินคาที่มีระยะเวลาเก็บไดนานมากกวาผลไมภาคตะวันออกโดยเฉพาะทุเรียนและมังคุดจะเขาสู
ฤดูกาลที่ผลผลิตออกมากตั้งแตชวงกลางเดือนเมษายนเปนตนไป จากนัน้ตั้งแตเดือนกรกฎาคมจะมีผลไมภาคใตออกสูตลาด ลาสุดตลาด
ตางประเทศ โดยเฉพาะตลาดจนี ซึ่งขนสงทางรถเปนหลักยังสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง ทําใหการรับซื้อเพื่อการสงออกยัง
ดําเนินการได"รมว.เกษตรและสหกรณ กลาว 
สวนตลาดภายในประเทศ หากในชวงที่ผลผลิตออกมากและประชาชนยงัไมสามารถออกมาจับจายซื้อหาหรือจัดงานเทศกาลบริโภคผลไม
ได เพราะตองปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จะตองจัดทําระบบจาํหนายออนไลนและกระจายสินคาสงถึงผูสั่งซื้อ
ทั่วประเทศเร็วที่สุด โดยจะเปนโอกาสที่คนไทยจะไดบริโภคผลไมเกรดพรีเมียมในราคาที่เหมาะสม สวนพชืผักเปนสนิคาทีบ่ริษทัใหญที่รับ
ซ้ือระบบหองเยน็ควบคุมอุณหภูมิ สามารถเก็บรักษาคุณภาพไดนาน โดยทาํสัญญารับซื้อจากกลุมเกษตรกรผูผลิตพืชผักแปลงใหญ แตที่
เปนหวงคือ เกษตรกรผูปลูกพืชผักรายอยที่ขายสงตามตลาดซึ่งจะไดรับผลกระทบ เนื่องจากผูรวบรวมซึ่งไมมีหองเย็นเก็บรักษา เกษตรกร
ที่สงพืชผักขายรานอาหารนัน้ ขณะนี้รานอาหารหลายแหงปดบริการ สวนที่เปด ตองงดการใหนั่งรับประทานในราน โดยสั่งกลบับานได
เทานั้นจงึซื้อในปริมาณนอยลง  
“จะประสานกับหนวยงานราชการที่มีการประกอบอาหารเลี้ยง เชน โรงพยาบาล คายทหารเพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร อีกทั้งเตรียม
หาตลาดตางประเทศใหมๆ รองรับ ตลอดจนสงเสริมการนําเขาสูโรงงานแปรรูป รวมทัง้กลุมแมบานเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
แปรรูปและจาํหนายผานชองทางออนไลนเปนการถนอมผลผลิตทางการเกษตรที่ไมใหเสียไปโดยเปลาประโยชน อีกทั้งยังเปนการเพิ่ม
มูลคาสนิคาเกษตรทําใหเกษตรกรและผูประกอบการภาคการเกษตรบรรเทาผลกระทบจากการสญูเสียรายได ขณะเดียวกันประชาชน
มั่นใจไดวา มีอาหารบริภาคอยางเพียงพอทุกพื้นที”่นายเฉลิมชัย กลาว 
 

http://www.thailandpostmart.com/


 

กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--กรมสงเสริมการเกษตร 
กรมสงเสรมิการเกษตรเผยวิกฤตสินิคาเกษตรไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะไมผลอยางมะมวงผลผลิตสวนใหญจะทยอยออกชวงเมษายน
แตสงตลาดตางประเทศไมได เรงหาแนวทางรองรบัผลผลติและตลาดชวยเหลือเกษตรกร พรอมประสานหนวยงานตาง ๆ  ในการกระจายสินคาเกษตรใหอยูรอด 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดาํรง อธิบดกีรมสงเสรมิการเกษตร เผยวา จากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ไดสงผล
กระทบในวงกวางท้ังตอเศรษฐกิจโลก การดํารงชีวิต รวมถึงการผลติและจําหนายสินคาเกษตรของเกษตรกร ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ มคีวามหวงใยจึงสั่งการใหทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ติดตามสถานการณการผลิตสินคาและการบริหารสินคา
เกษตรอยางใกลชิด โดยเฉพาะการติดตามแกไขปญหาสินคาเกษตรท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาว และมอบหมายใหจัดเตรยีมมาตรการรองรับ 
วางแผนกระจายผลผลิต และจัดหาชองทางการตลาด เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรโดยเรงดวน ซึ่งกรมสงเสริมการเกษตรไดจดัตั้งศูนยประสานการปฏิบัตภิายใต
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 กรมสงเสริมการเกษตรข้ึน เพ่ือประเมินสถานการณ วิเคราะห และจดัทํา
แผนรองรับความเสีย่งเพ่ือลดผลกระทบตอภาคการเกษตรในครั้งน้ี 
กลุมสินคาเกษตรท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาวมี 4 กลุม เปนผลผลิตสดเนาเสยีงายและกําลังจะทยอยออกสูตลาดในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกอบดวย 1) ผลไม ไดแก มะมวง ทุเรียน และมังคุด โดยเฉพาะมะมวงเขาสูชวงผลผลิตออกมากในหลายจังหวัด ผูรับซื้อมะมวงเกรด
คุณภาพเพ่ือการสงออกหยุดรับซื้อ เน่ืองจากไมสามารถสงออกไดท้ังตลาดเกาหลี ญี่ปุน ยุโรป ซึ่งตองสงทางเครื่องบินแตขณะน้ีไมมเีท่ียวบินไปยังประเทศ
เหลาน้ี รวมท้ังตลาดในประเทศชะลอตัวเน่ืองจากผูบริโภคเดินตลาดนอยลง และเนนการซื้อสินคาท่ีจําเปนมากกวา สวนทุเรียนและมังคดุ ผลไมภาค
ตะวันออกขณะน้ีกําลังจะเขาสูฤดกูาลท่ีผลผลิตออกมาก ตั้งแตชวงกลางเดือนเมษายนเปนตนไป และผลไมภาคใต จะเขาสูฤดูการผลิตในชวงเดือนกรกฎาคม
เปนตนไป ซึ่งตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีน ขนสงทางรถเปนหลักยังสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง ทําใหการรับซื้อเพ่ือการสงออกยัง
ดําเนินการได สวนตลาดภายในประเทศ หากในชวงท่ีผลผลิตออกมากและประชาชนยังไมสามารถออกมาจับจายซื้อหา หรือจัดงานเทศกาลบรโิภคผลไมได 
จะทําใหผลไมเกรดเพ่ือการบริโภคในประเทศมีปญหาลนตลาดได 2) พืชผัก โดยกลุมพืชผักแปลงใหญท่ีผลิตภายใตขอตกลงกับหางคาปลีก เพ่ือวางจําหนาย
ในหางสรรพสินคา ยังสามารถดาํเนินการไดตามปกติ แมลูกคาจะมาซื้อไมบอยเหมือนเดมิ เน่ืองจากบริษัทมีระบบหองเย็นควบคุมอุณหภูมิ สามารถเก็บรักษา
คุณภาพไดนาน สวนพืชผักท่ัวไปท่ีขายสงตามตลาดไดรับผลกระทบ เน่ืองจากผูรวบรวมซึ่งไมมีหองเย็นเก็บรักษาจะซื้อในปริมาณนอยลง และเนนการซื้อ
สินคาท่ีจําเปนมากกวา พืชผักเชน กะหล่ําปลี ท่ีผลติตามขอตกลงกับรานอาหาร บาบิคิวพลาซา ขณะน้ีรานอาหารปดบริการ ทําใหมีสินคาในมือเกษตรกร
จํานวนมาก 3) ไมดอก สินคาไมดอก ไมประดับ ไดแก ดาวเรือง กลวยไม มะลิ กุหลาบ เพ่ือใชในพิธีกรรมทางศาสนา หรือสักการบูชาบรรพบุรุษ และประดับ
ตกแตงตามโรงแรม สถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ ท่ีไดมีการวางแผนใหออกในชวงฤดูรอน ซึ่งตรงกับชวงเทศกาลวันหยดุ เชน สงกรานต เชงเมง ไมสามารถ
จําหนายไดตามแผน เน่ืองจากหลายวัดปดหรืองดกิจกรรมรวมท้ังการงดการเดินทางของประชาชน และ 4) สมุนไพร หลายชนิดกําลังเปนท่ีตองการของ
ประชาชน เชน ฟาทะลายโจร ขิง ขมิ้นชัน เปนตน แตประชาชนสวนหน่ึงยังขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตองในการใชประโยชน 
สําหรับแนวทางและมาตรการท่ีกรมสงเสริมการเกษตรไดวางแผนรองรับในสวนของผลไม คือ 1) ประสานบริษัท ไปรษณยีไทย จํากัด ใหเขาไปรับกระจาย
ผลผลติมะมวงผานระบบของไปรษณียไทย (ThailandPostmart) 2) การใหเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรท่ีไดรับการพัฒนาถายทอดการขายแบบออนไลน 
เขาไปคัดเลือกสินคาและแนะนําเกษตรกรใหสมัครเปดขายสินคาเกษตรออนไลนในทุกชองทางบน Platform ตาง ๆ 3) ประชาสัมพันธสินคาของเกษตรกรท่ี
ขายผานระบบออนไลนใหประชาชนไดรับรูผานชองทางสื่อตาง ๆ 4) จัดทําโครงการประชาสัมพันธเพ่ือสงเสรมิสินคาไมผล ภายใตแนวคิดใหสวนราชการ 
และประชาชน ชวยกันซือ้มะมวงคุณภาพดีเพ่ือเปนของขวัญ กําลังใจ หรือฝากคนท่ีรักและหวงใย เชน จัดกิจกรรม CSR สงผลไมใหกําลงัใจบุคลากรทาง
การแพทย หรือซื้อผลไมฝากครอบครัวท่ีอยูหางไกลกันใหไดบริโภคมะมวงสดคุณภาพดีในชวงน้ี 
นอกจากน้ี จะสนับสนุนการกระจายผลผลิตจากสวนไปสูผูบริโภคโดยตรง ดวยระบบของรถเร ภายใตโครงการ “รถเรผลไมไทยนาชอป” ซึ่งจะใหผูมีรถเรรับ
ซื้อผลไมมาข้ึนทะเบียนแจงความจาํนงในการรับซื้อผลไมไวกับสํานักงานเกษตรจังหวัด พรอมอบรมแนะนําข้ันตอนในการขนสง ดูแลรักษาคุณภาพผลไม โดย
สํานักงานเกษตรจังหวัดหรือศูนยปฏิบัติการเฉพาะกิจผลไมระดับเขตจะคอยเช่ือมโยงระหวางรถเรกับกลุมเกษตรกรเจาของสวนใหเกิดการรับซื้อใหท่ัวถึง ไม
เกิดการตัดราคา และควบคุมคณุภาพสินคาใหมมีาตรฐานสูผูบรโิภค 
“ในสวนของพืชผักจะประสานกับหนวยงานราชการท่ีมีการประกอบอาหารเลี้ยง เชน โรงพยาบาล คายทหาร เพ่ือรับซื้อผลผลติจากเกษตรกร หรือเตรยีมหา
ตลาดใหมรองรับโดยประสานโรงงานแปรรูป กลุมแมบานเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน เพ่ือแปรรูปและจําหนายผานชองทางออนไลน ดานไมดอกจะ
ประชาสมัพันธสินคาของเกษตรกรท่ีขายผานระบบออนไลนใหประชาชนไดรับรูผานชองทางตาง ๆ และชวยประชาสัมพันธการใชดอกไมสดสงใหคนท่ีรัก 
เพ่ือใหกําลังใจซึ่งกันและกันในยามวิกฤติ สําหรับสมุนไพรจะมีแนวทางในการใหความรู คําแนะนําการใชประโยชนท่ีถูกตองตามคําแนะนําของกระทรวง
สาธารณสุขผานชองทางตาง ๆ และใชวิกฤติใหเปนโอกาสท่ีตลาดมคีวามตองการในขณะน้ี แนะนําการผลิตสมุนไพรท่ีไดคณุภาพแกเกษตรกร เพ่ือเขาสูตลาด
สมุนไพรในอนาคต” อธิบดีกลาว 
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นายเขมแข็ง ยุติธรรมดาํรง อธิบดกีรมสงเสรมิการเกษตร เผยวา จากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ไดสงผล
กระทบในวงกวางท้ังตอเศรษฐกิจโลก การดํารงชีวิต รวมถึงการผลติและจําหนายสินคาเกษตรของเกษตรกร ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ มคีวามหวงใยจึงสั่งการใหทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ติดตามสถานการณการผลิตสินคาและการบริหารสินคา
เกษตรอยางใกลชิด โดยเฉพาะการติดตามแกไขปญหาสินคาเกษตรท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาว และมอบหมายใหจัดเตรยีมมาตรการรองรับ 
วางแผนกระจายผลผลิต และจัดหาชองทางการตลาด เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรโดยเรงดวน ซึ่งกรมสงเสริมการเกษตรไดจดัตั้งศูนยประสานการปฏิบัตภิายใต
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 กรมสงเสริมการเกษตรข้ึน เพ่ือประเมินสถานการณ วิเคราะห และจดัทํา
แผนรองรับความเสีย่งเพ่ือลดผลกระทบตอภาคการเกษตรในครั้งน้ี 
กลุมสินคาเกษตรท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาวมี 4 กลุม เปนผลผลิตสดเนาเสยีงายและกําลังจะทยอยออกสูตลาดในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกอบดวย 1) ผลไม ไดแก มะมวง ทุเรียน และมังคุด โดยเฉพาะมะมวงเขาสูชวงผลผลิตออกมากในหลายจังหวัด ผูรับซื้อมะมวง
เกรดคณุภาพเพ่ือการสงออกหยดุรับซื้อ เน่ืองจากไมสามารถสงออกไดท้ังตลาดเกาหลี ญี่ปุน ยโุรป ซึ่งตองสงทางเครื่องบินแตขณะน้ีไมมเีท่ียวบินไปยัง
ประเทศเหลาน้ี รวมท้ังตลาดในประเทศชะลอตัวเน่ืองจากผูบริโภคเดนิตลาดนอยลง และเนนการซื้อสินคาท่ีจําเปนมากกวา สวนทุเรียนและมังคุด ผลไม
ภาคตะวันออกขณะน้ีกําลังจะเขาสูฤดูกาลท่ีผลผลติออกมาก ตั้งแตชวงกลางเดือนเมษายนเปนตนไป และผลไมภาคใต จะเขาสูฤดูการผลิตในชวงเดือน
กรกฎาคมเปนตนไป ซึ่งตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีน ขนสงทางรถเปนหลักยังสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง ทําใหการรบัซื้อเพ่ือการสงออก
ยังดําเนินการได สวนตลาดภายในประเทศ หากในชวงท่ีผลผลติออกมากและประชาชนยังไมสามารถออกมาจับจายซื้อหา หรือจัดงานเทศกาลบรโิภคผลไม
ได จะทําใหผลไมเกรดเพ่ือการบรโิภคในประเทศมีปญหาลนตลาดได 2) พืชผัก โดยกลุมพืชผักแปลงใหญท่ีผลิตภายใตขอตกลงกับหางคาปลีก เพ่ือวาง
จําหนายในหางสรรพสินคา ยังสามารถดําเนินการไดตามปกติ แมลกูคาจะมาซื้อไมบอยเหมือนเดิม เน่ืองจากบริษัทมีระบบหองเย็นควบคุมอุณหภูมิ 
สามารถเก็บรักษาคณุภาพไดนาน สวนพืชผักท่ัวไปท่ีขายสงตามตลาดไดรับผลกระทบ เน่ืองจากผูรวบรวมซึ่งไมมีหองเย็นเก็บรักษาจะซือ้ในปริมาณนอยลง 
และเนนการซื้อสินคาท่ีจําเปนมากกวา พืชผักเชน กะหล่ําปลี ท่ีผลิตตามขอตกลงกับรานอาหาร บาบิควิพลาซา ขณะน้ีรานอาหารปดบรกิาร ทําใหมีสินคา
ในมือเกษตรกรจํานวนมาก 3) ไมดอก สินคาไมดอก ไมประดับ ไดแก ดาวเรือง กลวยไม มะลิ กุหลาบ เพ่ือใชในพิธีกรรมทางศาสนา หรอืสักการบูชาบรรพ
บุรุษ และประดับตกแตงตามโรงแรม สถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ ท่ีไดมกีารวางแผนใหออกในชวงฤดูรอน ซึ่งตรงกับชวงเทศกาลวันหยุด เชน สงกรานต เชง
เมง ไมสามารถจําหนายไดตามแผน เน่ืองจากหลายวัดปดหรืองดกิจกรรมรวมท้ังการงดการเดินทางของประชาชน และ 4) สมุนไพร หลายชนิดกําลังเปนท่ี
ตองการของประชาชน เชน ฟาทะลายโจร ขิง ขมิ้นชัน เปนตน แตประชาชนสวนหน่ึงยังขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตองในการใชประโยชน 
สําหรับแนวทางและมาตรการท่ีกรมสงเสริมการเกษตรไดวางแผนรองรับในสวนของผลไม คือ 1) ประสานบริษัท ไปรษณยีไทย จํากัด ใหเขาไปรับกระจาย
ผลผลติมะมวงผานระบบของไปรษณียไทย (ThailandPostmart) 2) การใหเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรท่ีไดรับการพัฒนาถายทอดการขายแบบออนไลน 
เขาไปคัดเลือกสินคาและแนะนําเกษตรกรใหสมัครเปดขายสินคาเกษตรออนไลนในทุกชองทางบน Platform ตาง ๆ 3) ประชาสัมพันธสินคาของเกษตรกร
ท่ีขายผานระบบออนไลนใหประชาชนไดรับรูผานชองทางสื่อตาง ๆ 4) จัดทําโครงการประชาสัมพันธเพ่ือสงเสรมิสินคาไมผล ภายใตแนวคิดใหสวนราชการ 
และประชาชน ชวยกันซื้อมะมวงคุณภาพดีเพ่ือเปนของขวัญ กําลังใจ หรือฝากคนท่ีรักและหวงใย เชน จัดกิจกรรม CSR สงผลไมใหกําลงัใจบุคลากรทาง
การแพทย หรือซื้อผลไมฝากครอบครัวท่ีอยูหางไกลกันใหไดบริโภคมะมวงสดคุณภาพดีในชวงน้ี 
นอกจากน้ี จะสนับสนุนการกระจายผลผลิตจากสวนไปสูผูบริโภคโดยตรง ดวยระบบของรถเร ภายใตโครงการ “รถเรผลไมไทยนาชอป” ซึ่งจะใหผูมีรถเร
รับซื้อผลไมมาข้ึนทะเบียนแจงความจํานงในการรับซื้อผลไมไวกับสํานักงานเกษตรจังหวัด พรอมอบรมแนะนําข้ันตอนในการขนสง ดูแลรกัษาคุณภาพผลไม 
โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดหรือศนูยปฏิบัติการเฉพาะกิจผลไมระดบัเขตจะคอยเช่ือมโยงระหวางรถเรกับกลุมเกษตรกรเจาของสวนใหเกิดการรับซื้อให
ท่ัวถึง ไมเกิดการตัดราคา และควบคุมคุณภาพสินคาใหมีมาตรฐานสูผูบริโภค 
“ในสวนของพืชผักจะประสานกับหนวยงานราชการท่ีมีการประกอบอาหารเลี้ยง เชน โรงพยาบาล คายทหาร เพ่ือรับซื้อผลผลติจากเกษตรกร หรือเตรยีม
หาตลาดใหมรองรบัโดยประสานโรงงานแปรรูป กลุมแมบานเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน เพ่ือแปรรปูและจําหนายผานชองทางออนไลน ดานไมดอกจะ
ประชาสมัพันธสินคาของเกษตรกรท่ีขายผานระบบออนไลนใหประชาชนไดรับรูผานชองทางตาง ๆ และชวยประชาสัมพันธการใชดอกไมสดสงใหคนท่ีรัก 
เพ่ือใหกําลังใจซึ่งกันและกันในยามวิกฤติ สําหรับสมุนไพรจะมีแนวทางในการใหความรู คําแนะนําการใชประโยชนท่ีถูกตองตามคําแนะนําของกระทรวง
สาธารณสุขผานชองทางตาง ๆ และใชวิกฤติใหเปนโอกาสท่ีตลาดมคีวามตองการในขณะน้ี แนะนําการผลิตสมุนไพรท่ีไดคณุภาพแกเกษตรกร เพ่ือเขาสู
ตลาดสมุนไพรในอนาคต” อธิบดีกลาว 



 

 
COVID-19 เผยวิกฤติสินคาเกษตรไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะไมผลอยางมะมวงผลผลิตสวนใหญจะทยอยออกชวงเมษายนแตสงตลาดตางประเทศ
ไมได เรงหาแนวทางรองรับผลผลิตและตลาดชวยเหลือเกษตรกร พรอมประสานหนวยงานตางๆ ในการ กระจายสินคาเกษตรใหอยูรอด  
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เผยวา จากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ไดสงผลกระทบในวง
กวางท้ังตอเศรษฐกิจโลก การดํารงชีวิต รวมถึงการผลิตและจําหนายสินคาเกษตรของเกษตรกร ซ่ึง นายเฉลิมชัย  ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ มีความหวงใยจึงส่ังการใหทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ติดตามสถานการณการผลิตสินคาและการบริหารสินคาเกษตรอยางใกลชิด โดยเฉพาะการ
ติดตามแกไขปญหาสินคาเกษตรท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาว และมอบหมายใหจัดเตรียมมาตรการรองรับ วางแผนกระจายผลผลิต และจัดหาชองทาง
การตลาด เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรโดยเรงดวน ซ่ึงกรมสงเสริมการเกษตรไดจัดต้ังศูนยประสานการปฏิบัติภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือ COVID-19 กรมสงเสริมการเกษตรขึ้น เพ่ือประเมินสถานการณ วิเคราะห และจัดทําแผนรองรับความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบตอภาคการเกษตรในครั้งน้ี 
กลุมสินคาเกษตรท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาวมี 4 กลุม เปนผลผลิตสดเนาเสียงายและกําลังจะทยอยออกสูตลาดในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกอบดวย 1) ผลไม ไดแก มะมวง ทุเรียน และมังคุด โดยเฉพาะมะมวงเขาสูชวงผลผลิตออกมากในหลายจังหวัด ผูรับซ้ือมะมวงเกรดคุณภาพเพ่ือการสงออก
หยุดรับซ้ือ เน่ืองจากไมสามารถสงออกไดท้ังตลาดเกาหลี ญี่ปุน ยุโรป ซ่ึงตองสงทางเครื่องบินแตขณะน้ีไมมีเท่ียวบินไปยังประเทศเหลาน้ี รวมท้ังตลาดในประเทศชะลอ
ตัวเน่ืองจากผูบริโภคเดินตลาดนอยลง และเนนการซ้ือสินคาท่ีจําเปนมากกวา สวนทุเรียนและมังคุด ผลไมภาคตะวันออกขณะน้ีกําลังจะเขาสูฤดูกาลท่ีผลผลิตออกมาก 
ต้ังแตชวงกลางเดือนเมษายนเปนตนไป และผลไมภาคใต จะเขาสูฤดูการผลิตในชวงเดือนกรกฎาคมเปนตนไป ซ่ึงตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีน ขนสงทางรถเปน
หลักยังสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง ทําใหการรับซ้ือเพ่ือการสงออกยังดําเนินการได สวนตลาดภายในประเทศ หากในชวงท่ีผลผลิตออกมากและประชาชนยังไม
สามารถออกมาจับจายซ้ือหา หรอืจัดงานเทศกาลบริโภคผลไมได จะทําใหผลไมเกรดเพ่ือการบริโภคในประเทศมีปญหาลนตลาดได 
2) พืชผัก โดยกลุมพืชผักแปลงใหญท่ีผลิตภายใตขอตกลงกับหางคาปลีก เพ่ือวางจําหนายในหางสรรพสินคา ยังสามารถดําเนินการไดตามปกติ แมลูกคาจะมาซ้ือไมบอย
เหมือนเดิม เน่ืองจากบริษัทมีระบบหองเย็นควบคุมอุณหภูมิ สามารถเก็บรักษาคุณภาพไดนาน สวนพืชผักท่ัวไปท่ีขายสงตามตลาดไดรับผลกระทบ เน่ืองจากผูรวบรวมซ่ึง
ไมมีหองเย็นเก็บรักษาจะซ้ือในปริมาณนอยลง และเนนการซ้ือสินคาท่ีจําเปนมากกวา พืชผักเชน กะหลํ่าปลี ท่ีผลิตตามขอตกลงกับรานอาหาร บาบิคิวพลาซา ขณะน้ี
รานอาหารปดบริการ ทําใหมีสินคาในมือเกษตรกรจํานวนมาก 3) ไมดอก สินคาไมดอก ไมประดับ ไดแก ดาวเรือง กลวยไม มะลิ กุหลาบ เพ่ือใชในพิธีกรรมทางศาสนา 
หรือสักการบูชาบรรพบุรุษ และประดับตกแตงตามโรงแรม สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ท่ีไดมีการวางแผนใหออกในชวงฤดูรอน ซ่ึงตรงกับชวงเทศกาลวันหยุด เชน สงกรานต 
เชงเมง ไมสามารถจําหนายไดตามแผน เน่ืองจากหลายวัดปดหรืองดกิจกรรมรวมท้ังการงดการเดินทางของประชาชน และ 4) สมุนไพร หลายชนิดกําลังเปนท่ีตองการ
ของประชาชน เชน ฟาทะลายโจร ขิง ขม้ินชัน เปนตน แตประชาชนสวนหน่ึงยังขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตองในการใชประโยชน 
สําหรับแนวทางและมาตรการท่ีกรมสงเสริมการเกษตรไดวางแผนรองรับในสวนของผลไม คือ 1) ประสานบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ใหเขาไปรับกระจายผลผลิตมะมวง
ผานระบบของไปรษณียไทย (ThailandPostmart) 2) การใหเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรท่ีไดรับการพัฒนาถายทอดการขายแบบออนไลน เขาไปคัดเลือกสินคาและ
แนะนําเกษตรกรใหสมัครเปดขายสินคาเกษตรออนไลนในทุกชองทางบน Platform ตาง ๆ 3) ประชาสัมพันธสินคาของเกษตรกรท่ีขายผานระบบออนไลนใหประชาชน
ไดรับรูผานชองทางส่ือตางๆ 4) จัดทําโครงการประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมสินคาไมผล ภายใตแนวคิดใหสวนราชการ และประชาชน ชวยกันซ้ือมะมวงคุณภาพดีเพ่ือเปน
ของขวัญ กําลังใจ หรือฝากคนท่ีรักและหวงใย เชน จัดกิจกรรม CSR สงผลไมใหกําลังใจบุคลากรทางการแพทย หรือซ้ือผลไมฝากครอบครัวท่ีอยูหางไกลกันใหไดบริโภค
มะมวงสดคุณภาพดีในชวงน้ี 
นอกจากน้ี จะสนับสนุนการกระจายผลผลิตจากสวนไปสูผูบริโภคโดยตรง ดวยระบบของรถเร ภายใตโครงการ “รถเรผลไมไทยนาชอป” ซ่ึงจะใหผูมีรถเรรับซ้ือผลไมมา
ขึ้นทะเบียนแจงความจํานงในการรับซ้ือผลไมไวกับสํานักงานเกษตรจังหวัด พรอมอบรมแนะนําขั้นตอนในการขนสง ดูแลรักษาคุณภาพผลไม โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด
หรือศูนยปฏิบัติการเฉพาะกิจผลไมระดับเขตจะคอยเชื่อมโยงระหวางรถเรกับกลุมเกษตรกรเจาของสวนใหเกิดการรับซ้ือใหท่ัวถึง ไมเกิดการตัดราคา และควบคุมคุณภาพ
สินคาใหมีมาตรฐานสูผูบริโภค 
“ในสวนของพืชผักจะประสานกับหนวยงานราชการท่ีมีการประกอบอาหารเล้ียง เชน โรงพยาบาล คายทหาร เพ่ือรบัซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร หรือเตรียมหาตลาดใหม
รองรับโดยประสานโรงงานแปรรูป กลุมแมบานเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน เพ่ือแปรรูปและจําหนายผานชองทางออนไลน ดานไมดอกจะประชาสัมพันธสินคาของ
เกษตรกรท่ีขายผานระบบออนไลนใหประชาชนไดรับรูผานชองทางตางๆ และชวยประชาสัมพันธการใชดอกไมสดสงใหคนท่ีรัก เพ่ือใหกําลังใจซ่ึงกันและกันในยามวิกฤติ 
สําหรับสมุนไพรจะมีแนวทางในการใหความรู คําแนะนําการใชประโยชนท่ีถูกตองตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขผานชองทางตางๆ และใชวิกฤติใหเปนโอกาสท่ี
ตลาดมีความตองการในขณะน้ี แนะนําการผลิตสมุนไพรท่ีไดคุณภาพแกเกษตรกร เพ่ือเขาสูตลาดสมุนไพรในอนาคต” อธิบดีกลาว 



 

เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 สงผลกระทบตอการสงออกของมะมวงทุกประเภท เพ่ือ
เปนกําลังใจใหกับเกษตรกรชาวสวนมะมวงจังหวัดพิจิตร ชวยอุดหนุนและสั่งซ้ือ เปนมะมวงคัดสงออก และมี
การรับรองมาตรฐาน GAP (การเกษตรดีท่ีเหมาะสม) มีท้ังมะมวงกินดิบ และมะมวงกินสุก มีดังนี้ 

มะมวงฟาลั่น บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จําหนายถุงละ 50 บาท 
มะมวงเพชรบานลาด บรรจุงถุงละ 5 กิโลกรัม จําหนายถุงละ 50 บาท 
มะมวงน้ําดอกไมสีทอง บรรจุ 4 กิโลกรัม จําหนายถุงละ 100 บาท 

หากจะซ้ือไปจําหนายจะใหเบอรติดตอเกษตรกรโดยตรง โทรสอบถามไดท่ีเบอร 056 613423 ตอ 103 
กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร หรือ Line ID : nin_janin 

สั่งเลย นัดรับได 26 มีนาคม 2563 นี้ พิกัดสํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร องคการบริหารสวนจังหวัดพิจิตร 
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร 

หมายเหตุ อาจมีบริการสงถึงท่ี แตขอดูจากระยะทาง หากไกล ขอจัดสงทางเอกชน คิดระยะทางตามจริง อีกไม
นานตางจังหวัดจะมีบริการจากไปรษณียไทยอีกดวย 

 



 

 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา สืบเนื่องจากการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือสอดคลองกับมาตรการของรัฐบาลและขอกําหนดของกระทรวง
สาธารณสุข กรมสงเสริมการเกษตรจึงจําเปนตองชะลอกิจกรรมท่ีประชาชนจะมารวมตัวกันเปนจํานวนมาก 
เชน การข้ึนทะเบียนเกษตรกร เพ่ือลดความเสี่ยงการแพรระบาดของโรคออกไป ซ่ึงการปฏิบัติตามมาตรการ
และการเฝาระวังการแพรระบาดจะข้ึนอยูกับแนวทางของแตละจังหวัด โดย 
กรมสงเสริมการเกษตรไดขอขยายเวลาใหเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันสามารถแจงข้ึนทะเบียนหรือปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร ป 2563 ใหเปนปจจุบันไดจนถึงวันท่ี 30 เมษายน 2563 นี้ เพ่ือรับสิทธิเขารวมโครงการ
ประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันป 2562-2563 งวดท่ี 6 – 8 อยางตอเนื่อง 
ซ่ึงขอมูลพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท่ีเกษตรกรมาข้ึนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนี้ กรมสงเสริมการเกษตร
จะตองดําเนินการจัดสงใหกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนรายงวด เพ่ือใช
คํานวณกับราคาตลาดอางอิง กําหนดโดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวน
ปาลม ป 2562-2563 ซ่ึงอางอิงจากราคา ณ แหลงผลิตสําคัญ 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี กระบี่ 
ชุมพร ปตตานี และจังหวัดชลบุรี ออกมาเปนยอดเงินชดเชยรายไดใหแกเกษตรกรแตละราย แลวโอนเงินเขา
บัญชีของเกษตรกรโดยตรงตอไป 
ท้ังนี้ กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดสงขอมูลใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) งวดท่ี 
6 – 8 ในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 เปนตนไป 



 
ขาวดีขยายเวลาข้ึนทะเบียนเกษตรกรชดเชยรายไดชาวสวนปาลม 
31 Mar 2020 13:35 น 
กรมสงเสริมการเกษตรขยายเวลาใหชาวสวนปาลมข้ึนทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรป63 
ผานแอปฯ ขณะท่ีงวด 5 จายวันท่ี 1 เม.ย.นั้นไมจายราคาสูงกวาประกันรายได 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เผยวา จากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) เพ่ือสอดคลองกับมาตรการของรัฐบาลและขอกําหนดของกระทรวงสาธารณสุข กรม
สงเสริมการเกษตรจึงจําเปนตองชะลอกิจกรรมท่ีประชาชนจะมารวมตัวกันเปนจํานวนมาก เชน การข้ึน
ทะเบียนเกษตรกร เพ่ือลดความเสี่ยงการแพรระบาดของโรคออกไป ซ่ึงการปฏิบัติตามมาตรการและการเฝา
ระวังการแพรระบาดจะข้ึนอยูกับแนวทางของแตละจังหวัด โดย 
กรมสงเสริมการเกษตรไดขอขยายเวลาใหเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันสามารถแจงข้ึนทะเบียนหรือ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2563 ใหเปนปจจุบันไดจนถึงวันท่ี 30 เมษายน 2563 นี้ เพ่ือรับสิทธิเขา
รวมโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันป 2562-2563 งวดท่ี 6 – 8 อยางตอเนื่อง 
ผานแอปพลิเคชั่น FARMBOOK ใหปรับปรุงขอมูลพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท่ีเกษตรกรมาข้ึนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรนี้ กรมสงเสริมการเกษตรจะตองดําเนินการจัดสงใหกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนรายงวด เพ่ือใชคํานวณกับราคาตลาดอางอิง กําหนดโดย
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนปาลม ป 2562-2563 
ท้ังนี้การกําหนดอางอิงจากราคา ณ แหลงผลิตสําคัญ 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี กระบี่ ชุมพร 
ปตตานี และจังหวัดชลบุรี ออกมาเปนยอดเงินชดเชยรายไดใหแกเกษตรกรแตละราย แลวโอนเงินเขา
บัญชีของเกษตรกรโดยตรงตอไปท้ังนี้ กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดสงขอมูลใหธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) งวดท่ี 6 - 8 ในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 เปนตนไป 
อนึ่ง เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2563 คณะกรรมการไดประกาศคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกัน
รายไดเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน ป2562-2563 เรื่อง การกําหนดราคาตลาดอางอิงและการชดเชย
สวนตางราคาใหเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน งวดท่ี 5 จะจายในวันท่ี 1 เมษายน 2563  นั้น ไมมีการ
ชดเชยสวนตาง เพราะสูงกวาราคาประกันรายไดเกษตรกรท่ี 4 บาทตอกิโลกรัม 
 



 

กรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนพันธุกลาพืชผักชวยเกษตรกรชวงหนาแลง  
             กรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนกลาพันธุผักเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยแลง ในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีมีนํ้า
สามารถเพาะปลูกได เพ่ือชวยเหลือ ฟนฟูดูแลเกษตรกรผูประสบภัยใหสามารถประกอบอาชีพและมีรายไดหลังประสบ
ภัยไดเร็วข้ึน ดําเนินการผลิตตนพันธุพืชผักโดยกองขยายพันธุพืช กรมสงเสริมการเกษตร 
กองขยายพันธุพืชจัดตั้งข้ึนมาเพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนพันธุพืชพันธุดี ทําหนาท่ีในการผลิตขยายและจัดการพันธุพืช
พันธุดี (ยกเวนขาว) โดยขับเคลื่อนงานผานศูนยขยายพันธุพืชท้ัง 10 ศูนยๆ ท่ีกระจายอยูท่ัวประเทศไทย ปจจุบัน
ดําเนินการผลิตพืชพันธุดี๔ สายการผลิต (เน้ือเยื่อ ทอนพันธุ ตนพันธุ เมล็ดพันธุ) ใน 4 มิติไดแก 1) สงเสริมการใชพืช
พันธุดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือสรางรายไดภาคเกษตร(พืชสรางรายได) 2) รองรับสถานการณการเกิดการ
ระบาดของโรค/ศัตรูพืชในพืชเศรษฐกิจ หรือแกปญหาโรคพืชท่ีแฝงไปกับตนพันธ 3) เตรียมความพรอมปจจัยการผลิต
ดานพันธุพืช เพ่ือรองรับนโยบายของภาครัฐและสถานการณภัยธรรมชาติ 4) สนับสนุนการอนุรักษพันธุพืชทองถ่ิน พืช
หายากหรือใกลสูญพันธุ 
  นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา "กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดทําโครงการจิตอาสา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ชวยเหลือ ฟนฟูดูแลเกษตรกรผูประสบภัย กองขยายพันธุพืช กรมสงเสริมการเกษตร ได
จัดทําโครงการเตรียมปจจัยการผลิตการเกษตรเพ่ือเกษตรกรผูประสบภัย เพ่ือเปนการชวยเหลือ ฟนฟู ดูแลเกษตรกร
ผูประสบภัยใหสามารถประกอบอาชีพและมีรายไดหลังประสบภัยไดเร็วข้ึน โดยใหศูนยขยายพันธุพืชท่ี 1-10 ท่ัว
ประเทศ ดําเนินการผลิตและสนับสนุนพันธุพืชผักในพ้ืนที่ จํานวน 294,000 ตน เชน พริก มะเขือ กะเพรา โหระพา 
แมงลัก และบูรณาการรวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดเปนผูสํารวจความตองการของ
เกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีพรอมในการปลูก พรอมสงมอบพันธุพืชใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีดังกลาว ปจจุบันไดดําเนินการสงมอบพืช
พันธุผักเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยแลว จํานวน 105,940 ตนในพ้ืนท่ี 18 จังหวัด 



 

กรมสงเสรมิการเกษตร สนับสนุนกลาพันธุผักเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยแลง ในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีมีนํ้าสามารถ

เพาะปลูกได เพ่ือชวยเหลือ ฟนฟูดูแลเกษตรกรผูประสบภัยใหสามารถประกอบอาชีพและมีรายไดหลังประสบภัยไดเร็วขึ้น 

ดําเนินการผลิตตนพันธุพืชผักโดยกองขยายพันธุพืช 

เมื่อวันท่ี 31 มี.ค. นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดทําโครงการ

จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ ชวยเหลือ ฟนฟูดูแลเกษตรกรผูประสบภยั กองขยายพันธุพืช กรมสงเสรมิการเกษตร ได

จัดทําโครงการเตรียมปจจัยการผลิตการเกษตรเพ่ือเกษตรกรผูประสบภัย เพ่ือเปนการชวยเหลือ ฟนฟู ดูแลเกษตรกร

ผูประสบภยัใหสามารถประกอบอาชีพและมีรายไดหลังประสบภัยไดเร็วข้ึน โดยใหศูนยขยายพันธุพืชท่ี 1-10 ท่ัวประเทศ 

ดําเนินการผลติและสนับสนุนพันธุพืชผักในพ้ืนท่ี จํานวน 294,000 ตน เชน พริก มะเขือ กะเพรา โหระพา แมงลัก และ

บูรณาการรวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดเปนผูสํารวจความตองการของเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีพรอม

ในการปลูก พรอมสงมอบพันธุพืชใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีดังกลาว ปจจบัุนไดดําเนินการสงมอบพืชพันธุผกัเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร

ผูประสบภยัแลว จํานวน 105,950 ตนในพ้ืนท่ี 18 จังหวัด 

ท้ังน้ี กองขยายพันธุพืช จัดตั้งข้ึนมาเพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนพันธุพืชพันธุดี ทําหนาท่ีในการผลิตขยายและจัดการพันธุ

พืชพันธุดี (ยกเวนขาว) โดยขับเคลือ่นงานผานศูนยขยายพันธุพืชท้ัง 10 ศูนยๆ ท่ีกระจายอยูท่ัวประเทศไทย ปจจุบัน

ดําเนินการผลติพืชพันธุดี 4 สายการผลิต (เน้ือเยื่อ ทอนพันธุ ตนพันธุ เมล็ดพันธุ) ใน 4 มิติไดแก 1.สงเสรมิการใชพืชพันธุดี

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือสรางรายไดภาคเกษตร(พืชสรางรายได) 2.รองรับสถานการณการเกิดการระบาดของโรค/

ศัตรูพืชในพืชเศรษฐกิจ หรือแกปญหาโรคพืชท่ีแฝงไปกับตนพันธ 3.เตรียมความพรอมปจจัยการผลิตดานพันธุพืช เพ่ือรองรับ

นโยบายของภาครัฐและสถานการณภัยธรรมชาติ 4.สนับสนุนการอนุรักษพันธุพืชทองถ่ิน พืชหายากหรือใกลสญูพันธุ 



 
กรมสงเสริมการเกษตรหวงพืน้ทีป่ลูกขาวรอบ 2 และไมผลเส่ียงขาดแคลนน้ําชวงฤดูแลง 
กรมสงเสริมการเกษตรหวงพ้ืนท่ีปลูกขาวรอบ 2 และไมผลเส่ียงขาดแคลนนํ้าชวงฤดูแลงเผยแลงหนักในรอบ 40 ป พรอมสรางการรับรูแนะเกษตรกรดูแลพืชผลอยางถูกวิธี 
นายอาชวชัยชาญ เล้ียงประยูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เผยวา กรมสงเสริมการเกษตรมีความหวงใยพ่ีนองเกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณภัยแลงในปน้ี โดยใน
รอบป 2562 ท่ีผานมาประเทศไทยมีฝนตกนอยกวาคาเฉล่ีย ซ่ึงปท่ีแลวมีฝนตกท้ังป 1,342.6 มิลลิเมตร เม่ือเทียบกับปท่ีแลงมากคือ ป2558 มีฝนตก 1,419.6 
มิลลิเมตร จะเห็นไดวาป 2562 ฝนตกนอยกวา ป 2558 และจากขอมูลกรมอุตุนิยมวิทยานับต้ังแตป 2523 เปนตนมา ยังพบวา ป 2562 มีฝนตกนอยท่ีสุดในรอบ 
40 ป โดยเฉพาะฤดูฝนในชวงเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม ปท่ีผานมา มีฝนตกท้ังประเทศเพียง 1,114 มิลลิเมตร นอยกวาคาเฉล่ียรอยละ12 ทําใหอางเก็บนํ้า
ขนาดใหญหลายแหงมีนํ้าใชการเหลือนอยไมเกินรอยละ 30 ของความจุอาง จํานวน14 แหง เม่ือฝนตกนอยนํ้าตามแหลงนํ้าธรรมชาติก็มีเหลืออยูนอยเชนกัน จึงไม
สามารถสงนํ้าเพ่ือการเพาะปลูกตามปกติได แมระยะน้ีจะมีฝนตกลงมาบางก็ตามแตปริมาณนํ้าในแหลงนํ้าตาง ๆ ยังคงอยูในเกณฑนอย ท้ังน้ี กรมสงเสริมการเกษตรได
เตรียมการมาต้ังแตตนฤดูแลง โดยส่ังการใหเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีออกเยี่ยมเยียน 
แจงขาวเพ่ือสรางการรับรูใหเกษตรกรไดปรับตัวในภาคการผลิตและใชนํ้าอยางประหยัด ทําใหสามารถรับมือกับสถานการณดังกลาวมาได แตอยางไรก็ตามยังมีปญหา
ในบางพ้ืนท่ีท่ีตองเฝาระวัง ซ่ึงกรมอุตุนิยมวิทยาแจงวาปน้ีจะประกาศเขาสูฤดูฝนประมาณปลายเดือนพฤษภาคม และอาจเกิดภาวะฝนท้ิงชวงได ดังน้ันกรมสงเสริม
การเกษตรจึงเรงแจงเตือนเกษตรกรใหรับทราบสถานการณต้ังแตเน่ิน ๆ โดยเฉพาะพืชท่ีตองเฝาระวังอยางใกลชิด 2 กลุม คือ 
1) การปลูกขาวรอบท่ี 2 เกรงวาจะขาดแคลนนํ้าไดเน่ืองจากใชนํ้ามาก ซ่ึงปน้ีคณะกรรมการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลงไดกําหนดพ้ืนท่ีการเพาะปลูกตาม
ศักยภาพนํ้า มีแผนควบคุมพ้ืนท่ีการปลูกขาว รอบท่ี 2 ท้ังประเทศจํานวน 4.54 ลานไร คิดเปนรอยละ 40 ของปท่ีผานมาท่ีไดกําหนดพ้ืนท่ีแผนควบคุม 11.21 ลาน
ไรปจจุบันภาพรวมของประเทศมีการเพาะปลูกแลว 6.56 ลานไร จึงเกินแผนควบคุมแลว รอยละ 44 ซ่ึงขณะน้ีมีการเก็บเกี่ยวไปแลว รอยละ 37 (ขอมูล ณ วันท่ี 18 
มี.ค. 2563) สําหรับพ้ืนท่ีปลูกเกินแผนควบคุมไปคอนขางมากอยูในเขตลุมเจาพระยา มีการเพาะปลูก 3.31 ลานไร หรือรอยละ 21.5 โดยเฉพาะในเขตชลประทาน
ไมมีแผนสงนํ้าใหปลูกขาวแตมีผลการเพาะปลูกถึง 2.01 ลานไร ทําใหกรมสงเสริมการเกษตรและกรมชลประทานตองทํางานหนักมากในปน้ี เพ่ือประคับประคองนํ้าใน
ระบบชลประทานท่ีมีนอยอยูแลวใหสามารถสงนํ้าไปรักษาระบบนิเวศนผลักดันนํ้าเค็มและปองกันนํ้าเค็มรุกเขาทําลายพืชสวน ซ่ึงขณะน้ีเกษตรกรในลุมเจาพระยาเก็บ
เกี่ยวขาวแลว รอยละ 55 จึงไดขอความรวมมือไมใหปลูกขาวรอบท่ี 3 ตอเน่ือง 
2) กลวยไมและไมผลซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีอาจเส่ียงนํ้าเค็มรุกเขาสวนสรางความเสียหายใน 9 จังหวัดไดแก กรุงเทพฯฉะเชิงเทรา นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีพ้ืนท่ีเฝาระวัง57,106 ไร แบงเปน กลวยไม 10,784 ไร และไมผล 46,322 ไร ซ่ึงกรมสงเสริมการเกษตรไดสราง
การรับรูใหเกษตรกรโดยใหคําแนะนําติดตามขอมูลขาวสารนํ้าเค็ม ระมัดระวังเรื่องการปดเปดประตูนํ้าเขาพ้ืนท่ีสวน การดูแลรักษาความชื้นในสวน ลดการคายนํ้าของ
พืช การปรับลดการใชปุยเพ่ือลดความเค็มท่ีเขาสูตนพืช การสํารองแหลงนํ้าในสวนของตนเอง รวมท้ังใหความรวมมือกับระบบการผลักดันนํ้าเค็มของระบบชลประทาน
นอกจากน้ี ยังมีการเฝาระวังปองกันเชิงรุกในพ้ืนท่ีไมผลท่ีมีฝนตกนอยกวา 800 มิลลิเมตร ซ่ึงไดวิเคราะหแลวเห็นวาไมผลเปนพืชเศรษฐกิจท่ีใชเวลาปลูกนานกวาจะให
ผลผลิต หากมีความเส่ียงและตายจะทําใหเกษตรกรไดรับผลกระทบเสียโอกาสเรื่องรายได จึงไดสํารวจในพ้ืนท่ีจริงและประเมินพ้ืนท่ีปลูกไมผลพ้ืนท่ีนอกเขต
ชลประทานใน 30 จังหวัด พบวา จากพ้ืนท่ีปลูก 2.66 ลานไร มีความเส่ียงท่ีจะขาดแคลนนํ้าและอาจตายไดรวม 375,000 ไร โดยเฉพาะไมผลท่ีมีมูลคาทาง
เศรษฐกิจสูง จํานวน 9 ชนิด ไดแก ทุเรียน มะมวง ลําไย สมโอกลวยหอม เงาะ สมเขียวหวาน มังคุด และล้ินจี่ จึงไดดําเนินการนําขอมูลสงใหสํานักงานทรัพยากรนํ้า
แหงชาติ(สทนช.) เพ่ือมอบหมายใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของวางแผนจัดหาแหลงนํ้าชวยเหลือเกษตรกร และใหเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรเขาไปสรางการรับรูแก
เกษตรกรในการดูแลรักษาสวนไมผลดังกลาว 
ซ่ึงผลการดําเนินงานไดมีการจัดหานํ้าเขาไปเติมแหลงนํ้าในพ้ืนท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้ารวม 124,294 ไร คิดเปนรอยละ 33 โดยกรมทรัพยากรนํ้า สวนการสรางการรับรู
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีไดใหคําแนะนําการดูแลรักษาสวนไมผลแกเกษตรกร ดังน้ี การรักษาความชื้น ใหใชวัสดุคลุมโคนตน คลุมแปลง และการปลูกพืช
คลุมดิน ลดการคายนํ้าของพืช เชน การตัดแตงกิ่ง การบังลม พรางแสง เปนตน ปรับปรุงวิธีการใหนํ้าแกพืช โดยเพ่ิมประสิทธิภาพและการประหยัดนํ้า ใชนํ้าอยางรู
คุณคา เชน การปรับเปล่ียนหัวจายนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมท้ังการปรับเปล่ียนเวลาหลีกเล่ียงชวงแสงแดดจัด เพ่ือลดการระเหยของนํ้า การสรางแหลงนํ้าใน
พ้ืนท่ีสวน เพ่ือใหเกษตรกรเตรียมการแกไขปญหาระยะยาวอยางยั่งยืน โดยในสวนของกรมฯ ไดมีการจัดต้ังศูนยติดตามและแกไขปญหาภัยแลงดานการเกษตร ป 
2563 ท้ัง 3 ระดับ ไดแก ระดับกรม เขต และจังหวัด เพ่ือรวบรวมและติดตามสถานการณภูมิอากาศ นํ้า ผลกระทบและความเสียหายดานการเกษตร รวมถึงจัดทํา
รายงานขอมูลพ้ืนท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้า การประชาสัมพันธสรางการรับรู และบูรณา 
การกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยไดเช่ือมโยงขอมูลกับกระทรวงเกษตรและสหกรณในการประเมินสถานการณและการจัดการความเส่ียงภัยแลงในปน้ี 
“อยากฝากถึงพ่ีนองเกษตรกรโดยขอความรวมมือท่ีจะไมปลูกขาวรอบท่ี 3 ตอเน่ือง เพราะอาจขาดแคลนนํ้าทําใหเกิดความเสียหายได ในสวนของพ้ืนท่ีสวนใกลแหลง
นํ้าเค็มขอใหเฝาระวังอยางใกลชิด แมวาปจจุบันระบบการผลักดันนํ้าเค็มยังควบคุมได แตเน่ืองจากนํ้ามีนอยมาก ภาครัฐตองใชหลายมาตรการท้ังการนํานํ้าจากลุมนํ้า
แมกลองมาชวย การระวังไมใหมีการสูญเสียนํ้าระหวางทาง ดังน้ันเกษตรกรควรตองเพ่ิมการแกไขปญหาระยะยาวดวยการสรางแหลงนํ้าในพ้ืนท่ีของตนเองใหได 
รวมท้ังพ้ืนท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้าในพ้ืนท่ีไมผลควรมีแหลงนํ้าสํารองเชนกัน หรืออาจจะปรับรูปแบบกิจกรรมการเกษตรใหเหมาะสมกับชวงฤดูแลง เชน การทําเกษตร
ผสมผสาน และเกษตรทฤษฏีใหม ท่ีจัดการพ้ืนท่ีใหมีแหลงนํ้าในไรนา เปนตน หากมีฝนตกลงมาใหหาทางเก็บกักนํ้า รักษาความชื้นใหได สวนพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน
อยาเพ่ิงเรงทําการเพาะปลูก ขอใหติดตามขาวสารอยางใกลชิด เม่ือม่ันใจแลวจึงดําเนินการในฤดูกาลผลิตใหมตอไป” รองอธิบดีกลาว 



 

 
อัญชันเปนพืชท่ีกรมสงเสริมการเกษตรแนะนําใหเกษตรกรปลูกในชวงฤดูแลง ทดแทนการทํานาปรัง ใชน้ํานอย ดูแล
รักษางาย ใชพ้ืนท่ีนอย การขยายพันธุและการดูแลรักษาท่ีไมยุงยาก มากสรรพคุณ เพ่ิมการไหลเวียนเลือด บํารุงรากผม 
อัญชัน มีลักษณะเปนไมเลื้อย ดอกมีท้ังชนิดท่ีเปนดอกชั้นเดียวซ่ึงมีสีน้ําเงินคราม ออกดอกเกือบตลอดป อัญชันท่ี ถูก
นํามาใชประโยชนเปนอัญชันดอกสีมวง ซ่ึงสามารถใชไดหลายสวน ท้ังดอก เมล็ด และราก ในดอกอัญชันมีสารแอนโท
ไซยานิน (Anthocyanin) ซ่ึงเปนสารสีมวง มีคุณสมบัติเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดเล็กๆ เชน หลอดเลือด
สวนปลาย ทําใหเลือดไปเลี้ยงรากผมมากข้ึน ทําใหกลไกท่ีทํางานเก่ียวกับการมองเห็นแข็งแรงข้ึน 
นอกจากนี้ดอกอัญชันยังนําไปค้ันเปนเครื่องดื่มสมุนไพร ผสมในอาหารหรือขนมเพ่ือใหสีสันสวยงาม ใชเปนสวนผสมใน
อุตสาหกรรมการผลิตแชมพูสระผม เพ่ือชวยปองกันและหยุดผมรวง ชวยใหผมดกดํา เมล็ดอัญชันมีสรรพคุณเปนยา
ระบายออน ๆ รากอัญชันชนิดดอกขาวใชเปนยาขับปสสาวะ และยาระบายไดอีกดวย 
ตนทุนการผลิตอัญชัน 1 ไร อยูท่ี 10,000-12,000 บาท เม่ือเทียบกับผลพลอยไดแลว ถือวาคุมคามาก เนื่องดวยวา
อัญชัน 1 ตน สามารถเก็บดอกสดได 50-100 กรัมตอวัน จะไดผลผลิตสดวันละ 100 กิโลกรัม ขายสดกิโลกรัมละ 
50-100 บาท ทําใหมีรายได 5,000-10,000 บาทตอวัน แตจะใชแรงงานในเก็บเก่ียวคอนขางมาก จึงนิยมทยอย
เก็บวันละ 5-10 กิโลกรัม และนําไปตากแหง โดยดอกอัญชันสด 10 กิโลกรัมเม่ือตากแหงแลวจะไดดอกแหงเทากับ 1 
กิโลกรัม ซ่ึงดอกแหงนี้ขายไดกิโลกรัมละ 350-500 บาท และวิธีนี้ยังเปนการเพ่ิมมูลคาและลดปญหาเรื่องแรงงานใน
การเก็บเก่ียวได 
ปลายป 2562 ท่ีผานมาศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร กรมวิชาการเกษตร ไดเปดตัวอัญชันพันธุใหม คือ อัญชัน
พันธุเทพรัตนไพลิน 63 ซ่ึงเปนพันธุท่ีใหผลผลิตสูงกวาพันธุปลูกท่ัวไป และมีลักษณะเดน คือ ใหผลผลิตสูงประมาณ 
2,122 กิโลกรัมตอไร มีกลีบดอกใหญ 5 กลีบซอนเวียนสมํ่าเสมอในตนเดียวกัน มีปริมาณสารแอนโทไซยานินปริมาณ
สูงไมนอยกวา 70 มิลลิกรัมตอน้ําหนักสด 100 กรัม เก็บเก่ียวครั้งแรกเร็วกวาพันธุท่ัวไป 6 วัน เหมาะสําหรับเปน
ทางเลือกใหกับเกษตรกรได 
ดังนั้น กรมสงเสริมการเกษตร โดยกองขยายพันธุพืชจึงไดประสานนําตนพันธุอัญชันพันธุเทพรัตนไพลิน 63 จัดสรรเพ่ือ
เปนแมพันธุใหศูนยขยายพันธุพืชท้ัง 10 ศูนย ไดดําเนินการตามพันธกิจในการผลิตพืชพันธุดีโดยกระบวนการผลิตท่ีมี
คุณภาพดวยเทคโนโลยีและนวัฒกรรมท่ีเหมาะสมใหไดคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความตองการของเกษตรกร 
โดยเฉพาะท่ีศูนยขยายพันธุพืชท่ี 6 จังหวัดพิษณุโลก มีการผลิตเมล็ดพันธุพืชผักหลายชนิด เชน มะเขือพวง กระเจี๊ยบ
เขียว ถ่ัวฝกยาวและอัญชันพันธุเทพรัตนไพลิน 63 เปนตน หากเกษตรกรหรือผูสนใจเมล็ดพันธุอัญชันพันธุเทพรัตน
ไพลิน 63 สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีศูนยขยายพันธุพืชท่ี 6 จังหวัดพิษณุโลก เบอรโทรศัพท 055-
906220 หรือติดตอผานเฟสบุก ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 6 จังหวัดพิษณุโลก 



 

เพ่ิมปริมาณได 2-3 รุน     
ลักษณะการทําลายท้ังตัวออนและตัวเต็มวัยทําลายขาว โดยการดูดกินน้ําเลี้ยงบริเวณโคนตนขาวระดับเหนือผิวน้ํา ทําใหตน
ขาวมีอาการใบเหลืองแหงคลายถูกน้ํารอนลวก แหงตายเปนหยอมๆ เรียก 'อาการไหม hopper burn’ โดยท่ัวไปมักพบใน
ระยะขาวแตกกอถึงระยะออกรวง นาขาวท่ีขาดน้ําตัวออนจะลงมาอยูท่ีบริเวณโคนกอขาวหรือบนพ้ืนดินท่ีมีความชื้น 
นอกจากนี้ เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลยังเปนแมลงพาหะนําเชื้อไวรัสสาเหตุของโรคใบหงิกขาว หรือท่ีเรียกวา โรคจู โดยจะทําให
ขาวตนเตี้ยแคระแกรน ไมออกรวง หรือมีรวงแตสั้น และยังเปนเปนแมลงพาหะนําเชื้อไมโครพลาสมา สาเหตุของโรคเขียว
เตี้ยดวย     
กรมสงเสริมการเกษตร ขอแนะนําใหเกษตรกรผูปลูกขาวปฏิบัติดังนี้ หม่ันสํารวจแปลงปลูกอยางสมํ่าเสมอทุกสัปดาห ใน
แหลงท่ีมีการระบาดโดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะขาวตั้งทองขอใหควบคุมระดับน้ําในนา ใหพอดินเปยก หรือมีน้ําเรี่ยผิวดิน
นาน 7-10 วัน แลวปลอยน้ําขังท้ิงไวใหแหงเองสลับกันไปจะชวยลดการระบาดได หากจําเปนตองใชสารเคมีขอแนะนําให
ใชไทอะมิโทแซม ไดโนทีฟูเรน หรือไดทีโนฟูแรน อัตราตามคําแนะนําในฉลากสารเคมี สําหรับในฤดูปลูกถัดไปแนะนําใหใช
พันธุตานทาน เชน สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุร ี2 สุพรรณบุร ี90 สุพรรณบุร ี60 ปทุมธานี 1 พิษณุโลก 2 ชัยนาท 1 
ชัยนาท 2 กข29 และ กข31 และไมควรปลูกพันธุเดียวติดตอกันเกิน 4 ฤดูปลูก ควรปลูกสลับกันระหวางพันธุตานทานสูง
กับพันธุทนทานหรือพันธุออนแอ ปานกลาง โดยพิจารณาอายุเก็บเก่ียวใหใกลเคียงกัน เพ่ือลดความเสียหายเม่ือเกิดการ
ระบาดรุนแรง และไมควรหวานขาวแนนเกินไป ใหใชอัตราประมาณ 15 กก./ไร หรือปลูกแบบนาดํา เพ่ือใหตนขาวแข็งแรง 
และพนสารท่ัวถึง ไมใสปุยไนโตรเจนมากเกินไป (ไมควรเกิน 50 กก./ไร) เนื่องจากทําใหใบขาวเขียว หนาแนน ตนขาวมี
สภาพอวบน้ําซ่ึงเหมาะแกการเขาดูดกินและขยายพันธุของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล รวมท้ังเหมาะแกการระบาดโรคพืชหลาย
ชนิดอีกดวย หากมีขอสงสัย ใหติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดจากเจาหนาท่ีตําบลและเกษตรอําเภอใกลบานทาน 
 



 

กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--กรมสงเสริมการเกษตร 
นายอาชวชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ในฐานะประธานศูนยติดตามและแกไขปญหาภัยแลง
ดานการเกษตร ป 2563 กรมสงเสริมการเกษตร เผยวา ในชวงอากาศรอนและแหงแลงนี ้เกษตรกรผูปลูกขาวในเขต
ภาคกลางและภาคเหนือ ซึ่งขาวสวนใหญจะอยูในระยะตั้งทองถึงออกรวง ขอใหระมัดระวังการระบาดทําลายของ
เพลี้ยกระโดดสนี้ําตาล (Brown Plant hopper) โดยรูปรางลักษณะตัวเต็มวัยจะมลีําตวัสีน้าํตาลถึงสีน้าํตาลปนดํา มี
ชนิดปกยาว (บินได) และชนิดปกสั้น (บนิไมได) สามารถเคลื่อนยายและอพยพไปในระยะทางใกลและไกล โดยอาศัย
กระแสลม ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไขเปนกลุม สวนใหญวางไขที่กาบใบขาว บริเวณที่วางไขจะมีรอยช้ําเปนสนี้ําตาล 
ไขมีลักษณะรูปกระสวยโคงคลายกลวยหอม มีสีขาวขุน ระยะตวัออน 16-17 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียชนิดปกยาวมี
ขนาด 4.0-4.5 มิลลิเมตร วางไขประมาณ 100 ฟอง เพศผูมีขนาด 3.5-4.0 มิลลิเมตร เพศเมียชนิดปกสั้นวางไข
ประมาณ 300 ฟอง ตัวเต็มวัยมีชีวิตประมาณ 2 สัปดาห ในหนึ่งฤดูปลูกขาว เพลี้ยกระโดดสนี้ําตาลสามารถเพิ่ม
ปริมาณได 2-3 รุน 
ลักษณะการทาํลายทั้งตัวออนและตัวเต็มวัยทาํลายขาว โดยการดูดกินน้ําเลี้ยงบริเวณโคนตนขาวระดับเหนือผิวน้ํา ทาํ
ใหตนขาวมีอาการใบเหลืองแหงคลายถูกน้ํารอนลวก แหงตายเปนหยอมๆ เรียก 'อาการไหม hopper burn’ 
โดยทั่วไปมักพบในระยะขาวแตกกอถึงระยะออกรวง นาขาวที่ขาดน้าํตัวออนจะลงมาอยูทีบ่ริเวณโคนกอขาวหรือบน
พื้นดินที่มีความชืน้ นอกจากนี้ เพลี้ยกระโดดสนี้ําตาลยังเปนแมลงพาหะนําเชื้อไวรัสสาเหตุของโรคใบหงิกขาว หรือที่
เรียกวา โรคจู โดยจะทาํใหขาวตนเตี้ยแคระแกรน ไมออกรวง หรือมีรวงแตสั้น และยังเปนเปนแมลงพาหะนําเชื้อไมโค
รพลาสมา สาเหตุของโรคเขียวเตี้ยดวย 
กรมสงเสริมการเกษตร ขอแนะนําใหเกษตรกรผูปลูกขาวปฏิบัตดิังนี้ หมั่นสาํรวจแปลงปลูกอยางสม่ําเสมอทุกสปัดาห 
ในแหลงที่มีการระบาดโดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะขาวตั้งทองขอใหควบคุมระดับน้ําในนา ใหพอดินเปยก หรือมีน้ําเร่ีย
ผิวดินนาน 7-10 วัน แลวปลอยน้ําขังทิง้ไวใหแหงเองสลับกันไปจะชวยลดการระบาดได หากจําเปนตองใชสารเคมีขอ
แนะนาํใหใชไทอะมิโทแซม ไดโนทีฟูเรน หรือไดทีโนฟูแรน อัตราตามคําแนะนาํในฉลากสารเคมี สําหรับในฤดูปลูก
ถัดไปแนะนาํใหใชพันธุตานทาน เชน สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 90 สุพรรณบุรี 60 ปทุมธานี 1 
พิษณุโลก 2 ชัยนาท 1 ชัยนาท 2 กข29 และ กข31 และไมควรปลูกพันธุเดียวติดตอกันเกิน 4 ฤดูปลูก ควรปลูก
สลับกันระหวางพนัธุตานทานสงูกับพันธุทนทานหรือพันธุออนแอ ปานกลาง โดยพิจารณาอายเุก็บเก่ียวใหใกลเคียงกัน 
เพื่อลดความเสียหายเมื่อเกิดการระบาดรุนแรง และไมควรหวานขาวแนนเกินไป ใหใชอัตราประมาณ 15 กก./ไร หรือ
ปลูกแบบนาดํา เพื่อใหตนขาวแข็งแรง และพนสารทั่วถึง ไมใสปุยไนโตรเจนมากเกินไป (ไมควรเกิน 50 กก./ไร) 
เนื่องจากทําใหใบขาวเขียว หนาแนน ตนขาวมีสภาพอวบน้าํซึ่งเหมาะแกการเขาดูดกินและขยายพันธุของเพลี้ย
กระโดดสีน้าํตาล รวมทั้งเหมาะแกการระบาดโรคพืชหลายชนิดอีกดวย หากมีขอสงสัย ใหติดตอสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมไดจากเจาหนาที่ตําบลและเกษตรอําเภอใกลบานทาน 

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%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%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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
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