
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ภัยแล้ง 1. เกษตรฯ เผย 12 มาตรการรับมือสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2563/64 วิทยุ AM1386 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรฯ เผย 12 มาตรการรับมือสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2563/64 

 

กรมส่งเสริมการเกษตรขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียม 12 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64 

พร้อมส่ังการส านักงานเกษตรจังหวัดเร่งรณรงค์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร “เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้ง ปี 2564” แจ้งเตือนเกษตรกรให้
ทราบทุกระยะ ก าชับเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าดูแลพืชอย่างถูกวิธี 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากขอ้มูลของคณะท างานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง้ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ซ่ึงไดพิ้จารณาวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพาะปลูกพืชฤดูแลง้ ศกัยภาพน ้า ความเหมาะสมของพ้ืนท่ี พนัธุ์ขา้ว 
แนวโนม้การตลาด และโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล ท่ีจะด าเนินการในช่วงฤดูแลง้ไดก้ าหนดแผนนโยบายการเพาะปลูกพืชฤดแูลง้ ปี 
2563/64 โดยมีแผนการเพาะปลูกทั้งประเทศ จ านวน 5.12 ลา้นไร่ แบ่งเป็น ขา้วรอบท่ี 2 จ านวน 2.61 ลา้นไร่ (ในเขตชลประทาน 
1.12 ลา้นไร่ นอกเขตชลประทาน 1.49 ลา้นไร่) พืชไร่พืชผกั จ านวน 2.51 ลา้นไร่ (ในเขตชลประทาน 0.54 ลา้นไร่ นอกเขต
ชลประทาน 1.97 ลา้นไร่) ส าหรับลุ่มน ้าเจ้าพระยา 22 จังหวัด จ านวน 1.04 ลา้นไร่ แบ่งเป็น ขา้วรอบท่ี 2 จ านวน 0.48 ลา้นไร่ (ใน
เขตชลประทาน – ลา้นไร่ นอกเขตชลประทาน 0.48 ลา้นไร่) พืชไร่พืชผกั จ านวน 0.56 ลา้นไร่ (ในเขตชลประทาน 0.06 ลา้นไร่ นอก
เขตชลประทาน 0.50 ลา้นไร่) และลุ่มน ้าแม่กลอง 7 จังหวัด จ านวน 0.30 ลา้นไร่ แบ่งเป็น ขา้วรอบท่ี 2 จ านวน 0.02 ลา้นไร่ (ในเขต
ชลประทาน – ลา้นไร่ นอกเขตชลประทาน 0.02 ลา้นไร่) พืชไร่พืชผกั จ านวน 0.28 ลา้นไร่ (ในเขตชลประทาน 0.21 ลา้นไร่ นอกเขต
ชลประทาน 0.07 ลา้นไร่) 

ส าหรับการจดัสรรน ้าดา้นการเกษตร พบว่า เน่ืองจากบางพ้ืนท่ีมีปริมาณน ้ าตน้ทุนในอ่างเก็บน ้าค่อนขา้งนอ้ย จึงไม่สามารถจดัสรรน ้ าส าหรับการ
เพาะปลูกขา้วรอบท่ี 2 ในช่วงฤดูแลง้ปี 2563/64 บางพ้ืนท่ีได ้ดงันั้น จึงสนบัสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชใชน้ ้านอ้ย หรือเขา้ร่วมโครงการ
ต่าง ๆ ของรัฐ เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย (หลงันา) ปี 2564 เป็นตน้ เพื่อเป็นทางเลือกให้กบัเกษตรกรในการปลูกพืชอ่ืน
ทดแทนการปลูกขา้วรอบท่ี 2 นอกจากน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรไดข้านรับนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ซ่ึงมีความห่วงใยพ่ีนอ้งเกษตรกรในช่วงสถานการณ์ดงักล่าว โดยไดเ้ตรียมแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัพิบติัดา้นการเกษตร 
12 มาตรการ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูแลง้ ปี 2563/64 พร้อมมอบหมายให้ส านกังานเกษตรจงัหวดั ส านกังานเกษตรอ าเภอเร่ง
ด าเนินการสร้างการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในทุกดา้น ขบัเคลื่อนมาตรการและลงพ้ืนท่ีให้ค าแนะน าการดูแลพืชอยา่งถูกวิธี ดงัน้ี 

•  



1. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้ง ปี 2564” ด าเนินการช่วงเดือน พ.ย. 2563 – พ.ค. 2564 ใน77 

จงัหวดั เป็นการประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ในทุกดา้นเพ่ือรับมือภยัแลง้ไดแ้ก่ วิธีการปรับตวั การดูแลรักษาพืชในฤดแูลง้ เฝ้าระวงั
โรค แมลงศตัรูพืช น าเสนอกรณีตวัอย่างเกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จในการรับมือกบัภยัแลง้ เผยแพร่ทางส่ือต่าง ๆ ให้เกษตรกร
เขา้ถึงขอ้มูลและการบริการของรัฐ 

2. การเฝ้าระวังน ้าเค็มรุกพ้ืนที่พืชสวน 9 จังหวัด ไดแ้ก่ นครปฐม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม ราชบุรี และฉะเชิงเทรา ด าเนินการช่วงเดือน ม.ค. – พ.ค. 2564 โดยส ารวจพ้ืนท่ีเส่ียง แจง้เตือนข่าวสาร 
สถานการณ์แลง้ การขาดแคลนน ้า เย่ียมเยียน ติดตามให้ค าแนะน าทางวิชาการในการดูแลรักษาสวน การให้น ้า ลดการใชปุ้๋ ย เพ่ือ
ป้องกนัความเคม็สร้างความเสียหายแก่พืช แนะน าให้เกษตรกรรักษาความช้ืนในแปลง เช่น ลอกดินเลนในร่องสวนมาปิดบนแปลง
หรือโคนตน้ การใชว้สัดุคลุมดินช่วยให้ประหยดัน ้า และการตดัแต่งก่ิง เป็นตน้ 

3. คลินิกเกษตรเคล่ือนที่ ด าเนินการช่วงเดือน พ.ย. 2563 – เม.ย. 2564 ใน 77 จงัหวดั โดยบูรณาการหน่วยงานสังกดั
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขา้ไปใหบ้ริการแกไ้ขปัญหาในพ้ืนท่ี ณ จุดท่ีมีปัญหาและจ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ข ประเด็นการรับมือ
กบัสถานการณ์แลง้ แจง้สถานการณ์ และวิธีการปรับตวั ขอ้มูลการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ 

4. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ด าเนินการใน 77 

จงัหวดั โดยการอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่ รวมถึงสนบัสนุนปัจจยัการผลิตท่ีจ าเป็นในการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ท่ีเหมาะสม 

5. โครงการส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์ เป้าหมาย 2,000 ราย/แปลงเรียนรู้ จ านวน 444 ไร่ ใน37 

จงัหวดั ๆ ละ 12 ไร่ โดยจดัอบรมให้ความรู้การปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตวห์ลงัฤดูท านาแก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีเหมาะสมมากหรือปาน
กลาง รวมทั้งจดัท าแปลงเรียนรู้การปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตวห์ลงัฤดูท านา 

6. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรัง เป้าหมายเกษตรกร 5,000 ราย/5,000 ไร่ ใน 23 จงัหวดั โดย
สนบัสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่ม เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีในการจดัท าแปลงเรียนรู้ และส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชหลากหลายตามความ
ตอ้งการของตลาด มีการท าแผนการผลิต แผนการตลาด 

7. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น ้าในระดับไร่นา เป้าหมายเกษตรกร 2,500 ราย/50 จุด พ้ืนท่ี 200 ไร่ เพื่อให้
เกษตรกรมีความรู้ดา้นการใชน้ ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ และการให้น ้าแก่พืชท่ีถกูตอ้ง โดยถ่ายทอดความรู้การใชน้ ้าอย่างรู้คุณค่าส าหรับ
เกษตรกร การจดัท าแปลงเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ ้าในระดบัไร่นา เพ่ือเป็นตวัอย่างและจุดเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร 

8. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป้าหมาย 77 จงัหวดั 882 อ าเภอ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้น
การเกษตรของชุมชน ส าหรับแกไ้ขปัญหาท่ีเกษตรกรประสบในแต่ละช่วงเวลา น าองคค์วามรู้ไปประยกุตใ์ช ้ในการดูแลรักษา
ผลิตผลทางการเกษตร 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและการบริการสมาชิกและเกษตรกร กิจกรรมสนับสนุนปัจจยัการ
ควบคุมศตัรูพืช ด าเนินการใน 77 จงัหวดั ผลิตหวัเช้ือ (ไตรโครเดอร์มา/บิวเวอร์เรีย) เพ่ือน าไปผลิตจุลินทรีย ์และผลิตจุลินทรีย/์
ศตัรูธรรมชาติพร้อมใช ้เช่น ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย แมลงหางหนีบ มวนเพชฌฆาต 

10. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร 
ด าเนินการใน 77 จงัหวดั ผลิตจุลินทรีย/์ศตัรูธรรมชาติพร้อมใช ้เช่น ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย แมลงหางหนีบ มวนเพชฌฆาต, 
ผลิตไวรัสเอน็พีวี เพื่อก าจดัหนอนกระทูห้อมในพืชผกั, ผลิตแตนเบียนแมลงด าหนาม, ผลิตแมลงศตัรูธรรมชาติ เช่น แมลงหาง
หนีบ มวนเพชฌฆาต มวนพิฆาต แตนเบียนบราคอน, สารสกดัธรรมชาติ เช่น สะเดา และศตัรูธรรมชาติ (แตนเบียนอะนาไกรัส 
แมลงชา้งปีกใส) เพื่อควบคุมศตัรูมนัส าปะหลงั 

11. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น ้าน้อยเพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2563/64 เป้าหมาย 77 จงัหวดั โดยด าเนินการส่งเสริม
ให้เกษตรกรปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตวแ์ละถัว่เขียวเพ่ือสร้างรายไดใ้ห้กบัเกษตรกร 

12. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เป้าหมาย 77 จงัหวดั เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัผลผลิต
ทางการเกษตร และสร้างรายไดแ้ละอาชีพท่ีมัน่คงมากขึ้นจากการจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ปรรูปท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน         

 

ดา้นนางปาลลิน พวงมี ผูอ้  านวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจดัการพ้ืนท่ีและวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า 
ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ตรียมประสาน และช่วยเหลือเกษตรกรในการจดัหาช่องทางการตลาด ให้กบัผลผลติพืชฤดูแลง้ สร้างการรับรู้



เพื่อให้เกษตรกรท าการเพาะปลูกพืชฤดแูลง้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวโ้ดยเฉพาะขา้วรอบท่ี 2 ควบคุมพ้ืนท่ีปลูกไม่ให้เกินจ านวนท่ีก าหนด 
และพืชไร่พืชผกัส่งเสริมให้มีพ้ืนท่ีปลกูตามจ านวนท่ีก าหนด รวมทั้งแนะน าให้เกษตรกรปฏิบติัดูแลรักษาพืชในช่วงฤดูแลง้ การรักษาความช้ืน 
และลดการเผาตอซงั ฟางขา้ว เพื่อป้องกนัปัญหาฝุ่ นหมอกควนัดว้ย หากเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
หรือแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอใกล้บ้าน 

 

 

 

 

 


