
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 7 มกราคม 2564 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ส่วนกลาง 
วิธีดูแลรักษาตน้ไมผ้ล 1 กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีดูแลรักษาตน้ไมผ้ลในช่วงฤดูแลง้ เชียงรายนิวส์ 

2 กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีดูแลรักษาตน้ไมผ้ลในช่วงฤดูแลง้ เพจ KUR+ 
วิสาหกิจชุมชน 3 เตือนโดนตดัสิทธ์ิ! กรมส่งเสริมการเกษตร แจง้วิสาหกิจชุมชน-

เครือข่ายฯ ต่อทะเบียน 1-30 ม.ค.64 ด่วน!! 
เกษตรกา้วไกล 

ภูมิภาค 
ภยัแลง้ 4 มนัมาอีกแลว้” เกษตรจงัหวดันครพนมฟันธงภยัแลง้มาแน่  

ชวนเกษตรกรหันปลูกพืชใชน้ ้านอ้ยท่ีเหมาะสม 
77 ข่าวเด็ด 

5 เกษตรจงัหวดันครพนม ชวนเกษตรกรหนัปลูกพืชใชน้ ้านอ้ย 
ท่ีเหมาะสมช่วยสร้างรายไดเ้สริมช่วงฤดูแลง้ 

ส านกัข่าวกรม
ประชาสัมพนัธ์ 

พืชใชน้ ้านอ้ย 6 เกษตรนครพนม แนะปลูกพืชใชน้ ้านอ้ยสร้างรายไดดี้ มีแหล่งอาหาร
ส ารองสู้โควิด 

ส านกัข่าวกรม
ประชาสัมพนัธ์ 

ฟิลเดย ์ 7 เกษตรนครพนมเสียวโควิด ชะลอจดัฟิลเดย ์64 77 ข่าวเด็ด 
คลินิก 8 คลินิกเคล่ือนท่ีนครพนม NBT อุบล 

9 คลินิกเคล่ือนท่ีนครพนม ส านกังานประชาสัมพนัธ์
จงัหวดัอุบลราชธานี 

ไถกลบตอซงั 10 ส่งเสริมใหเ้กษตรกรไถกลบตอซงัและหวา่นพืชปุ๋ ยสดเพื่ออนุรักษดิ์น
และลดตน้ทุนการผลิต 

เพจประเด็นดงัข่าวเด่น 

 

 



 
กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีดูแลรักษาตน้ไมผ้ลในช่วงฤดูแลง้ 

 
นางกุลฤดี พฒันะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยวา่ ลกัษณะอากาศประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม – 

เดือนมิถุนายน 2564 จะเผชิญกบัช่วงฤดูแลง้ประกอบกบัน ้ าในอ่างเก็บน ้ามีปริมาณนอ้ย ดงันั้น จึงขอความร่วมมือใหเ้กษตรกร
และประชาชนเตรียมการรับมือ และใชน้ ้าอยา่งประหยดัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยขอใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรลดการปลูกขา้ว
รอบท่ี 2 และหนัมาปลูกพืชใชน้ ้านอ้ยทดแทนในพื้นท่ีท่ีมีแหล่งน ้าเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช พร้อมดูแลรักษาความช้ืนใน
แปลงปลูกพืช สร้างแหล่งน ้าในไร่นา หรือปรับเปล่ียนกิจกรรมการเกษตร เช่น การใชแ้นวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือเกษตร
ผสมผสาน เป็นตน้ 
                ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ ารวจและประเมินพื้นท่ีเฝ้าระวงัไมผ้ลไมย้นืตน้เส่ียงภาวะน ้าแลง้ดา้นการเกษตร 
นอกเขตชลประทาน ในเบ้ืองตน้ พบวา่ มีทั้งส้ิน 17 จงัหวดั 62 อ าเภอ 193 ต าบล พื้นท่ีรวม 107,729 ไร่ ประกอบดว้ย 
ภาคเหนือ 12 จงัหวดั 48 อ าเภอ 146 ต าบล พื้นท่ี 104,834 ไร่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 จงัหวดั 13 อ าเภอ 43 ต าบล พื้นท่ี 
2,162 ไร่ และภาคกลาง 1 จงัหวดั 1 อ าเภอ 4 ต าบล พื้นท่ี 733 ไร่ ซ่ึงหากไมผ้ลไดรั้บน ้ าไม่เพียงพอจะท าใหผ้ลผลิตมีขนาดเล็ก
คุณภาพต ่า ส่งผลกระทบต่อไมผ้ลทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพผลผลิต ดงันั้น เกษตรกรจึงตอ้งมีการดูแลสวนไมผ้ลเป็น
พิเศษ เพราะตน้ไมผ้ลใชเ้วลานานหลายปีกวา่จะออกดอก ติดผล กรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดร้ณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ “เกษตร
ร่วมใจรับมือภยัแลง้ ปี 2564” สร้างการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่เกษตรกร เพื่อเตรียมรับมือและดูแลผลผลิตในช่วงฤดูแลง้ 
โดยมีขอ้แนะน าการดูแลไมผ้ล ดงัน้ี 
                1. ปรับปรุงบ่อน ้าใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได ้และสูบน ้าจากแหล่งน ้าใกลเ้คียงมาเก็บกกัไว ้
                2. ค  านึงถึงการใชน้ ้ าแบบประหยดัท่ีสุด คือ ใหน้ ้ าตน้ไมผ้ลภายในบริเวณรัศมีทรงพุ่มเท่านั้น ควรให้น ้าแบบระบบ
น ้าหยดหรือหัวเหว่ียงขนาดเลก็จะช่วยประหยดัน ้าไดม้ากกวา่การใชส้ายยางรดน ้า ใหน้ ้ าคร้ังนอ้ย ๆ แต่บ่อยคร้ัง เพื่อลดการ
สูญเสียน ้าเปล่ียนช่วงเวลาการใหน้ ้าเป็นช่วงกลางคืน เพื่อช่วยใหพ้ืชลดการระเหยน ้าจากการถูกแดดเผา 



 
                3. ตดัแต่งก่ิงท่ีไม่จ าเป็นเพื่อลดการคายน ้า ส าหรับไมผ้ลท่ีเก็บเก่ียวในช่วงตน้ฤดูแลง้ หลงัการเก็บผลแลว้ ควรตดั
แต่งก่ิงใหท้รงพุ่มโปร่ง เพื่อลดการระเหยน ้าทางใบ และช่วยใหก้ารออกดอกติดผลในฤดูต่อไปเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
                4. ใส่ปุ๋ ยอินทรีย ์ปุ๋ ยคอก คลุมโคน ตน้ไมผ้ลในบริเวณทรงพุ่ม 
                5. ก าจดัวชัพืชตั้งแต่ตน้ฤดูแลง้ใชว้สัดุคลุมโคนตน้ไมผ้ล โดยคลุมจากโคนตน้ไมผ้ลจนถึงแนวรัศมีทรงพุ่ม วสัดุท่ี
ใช ้ไดแ้ก่ ใบไมแ้หง้ท่ีร่วงหล่นจากตน้ไมผ้ล ใบตองแหง้ ทางมะพร้าว กาบมะพร้าว หญา้แหง้ เป็นตน้ ซ่ึงวสัดุคลุมดินจะช่วย
ชะลออตัราการระเหยของน ้าจากผิวดินใหช้า้ลง และวสัดุเหล่าน้ีจะค่อย ๆ ผผุงัเป็นอินทรียวตัถุ ท าใหดิ้นร่วนและมีการอุม้
น ้าดีขึ้น กรณีตน้ไมเ้ลก็ควรใชว้สัดุช่วยในการพรางแสง เพื่อลดความเขม้แสง หากตน้ยงัเลก็จะตอ้งพรางแสงช่วยดว้ย  ส าหรับ
ไมผ้ลบางชนิด เช่น ทุเรียน หากประสบปัญหาการขาดแคลนน ้าในช่วงการติดผล อาจท าใหต้น้โทรมและถึงตายได ้หรือมงัคุด
ท่ีติดผลแลว้ หากขาดแคลนน ้ าผลจะมีขนาดเลก็ กน้ผลจีบ คุณภาพไม่ดี จะตอ้งรีบท าการตดัทิ้งให้หมด และหาน ้าจากแหล่ง
อ่ืนมารดอยา่งประหยดัท่ีสุด 
                6. สวนไมผ้ลท่ีอยูใ่กลท้ะเล จ าเป็นตอ้งกกัน ้าจืดไว ้เพื่อป้องกนัน ้าเคม็ท่ีจะเขา้มาในสวน หมัน่ตรวจสอบระบบส่ง
น ้า ควบคุมอยา่ใหน้ ้าร่ัวไหล หากมีวชัพืช เช่น ผกัตบชวา จอก แหน หรือสาหร่าย อยูใ่นทอ้งร่องสวนเป็นจ านวนมาก ควรน า
ขึ้นมาคลุมบริเวณโคนตน้ไมผ้ลเพื่อช่วยรักษาความช้ืน 
                7. กรณีท่ีไม่มีระบบน ้าหรือน ้าส ารองไว ้ควรประสานงานกบัหน่วยงานในพื้นท่ี น าน ้ามารดตน้ไมผ้ลทนัที อยา่ง
นอ้ย 7 – 10 วนัต่อคร้ัง เพื่อช่วยใหต้น้ไมผ้ลมีชีวิตรอดผา่นแลง้ไปได ้
                8. การท าแนวกนัไฟรอบสวน ควรก าจดัวชัพืชภายในบริเวณสวนไมผ้ลให้โล่งเตียนทนัทีหลงัหมดส้ินฤดูฝน เก็บ
เศษหญา้แหง้ ก่ิงไมแ้หง้ และใบไมแ้หง้ ออกจากแปลงปลูกเอาไปคลุมดินรอบโคน ตดัใตบ้ริเวณทรงพุ่มไมผ้ล เพื่อป้องกนัไฟ
ไหมส้วน เตรียมน ้า ทราย และอุปกรณ์ดบัไฟไวใ้หพ้ร้อม และเก็บไวใ้นท่ีเฉพาะสามารถน ามาใชง้านไดท้นัที ฝึกซอ้มคนงาน
เพื่อการดบัไฟไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากฤดูแลง้อากาศร้อนจดัและมีใบไมแ้หง้มาก มีโอกาสเป็นเช้ือเพลิงอยา่งดี 
                หากมีขอ้สงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ส านกังานเกษตรอ าเภอ ส านกังานเกษตรจงัหวดัในพื้นท่ี 
  



 
 

กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีดูแลรักษาต้นไม้ผลในช่วงฤดูแล้ง 

 
                นางกุลฤดี พฒันะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยวา่ ลกัษณะอากาศประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม – 
เดือนมิถุนายน 2564 จะเผชิญกบัช่วงฤดูแลง้ประกอบกบัน ้ าในอ่างเก็บน ้ามีปริมาณนอ้ย ดงันั้น จึงขอความร่วมมือใหเ้กษตรกร
และประชาชนเตรียมการรับมือ และใชน้ ้าอยา่งประหยดัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยขอใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรลดการปลูกขา้ว
รอบท่ี 2 และหนัมาปลูกพืชใชน้ ้านอ้ยทดแทนในพื้นท่ีท่ีมีแหล่งน ้าเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช พร้อมดูแลรักษาความช้ืนใน
แปลงปลูกพืช สร้างแหล่งน ้าในไร่นา หรือปรับเปล่ียนกิจกรรมการเกษตร เช่น การใชแ้นวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือเกษตร
ผสมผสาน เป็นตน้ 
                ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ ารวจและประเมินพื้นท่ีเฝ้าระวงัไมผ้ลไมย้นืตน้เส่ียงภาวะน ้าแลง้ดา้นการเกษตร 
นอกเขตชลประทาน ในเบ้ืองตน้ พบวา่ มีทั้งส้ิน 17 จงัหวดั 62 อ าเภอ 193 ต าบล พื้นท่ีรวม 107,729 ไร่ ประกอบดว้ย 
ภาคเหนือ 12 จงัหวดั 48 อ าเภอ 146 ต าบล พื้นท่ี 104,834 ไร่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 จงัหวดั 13 อ าเภอ 43 ต าบล พื้นท่ี 
2,162 ไร่ และภาคกลาง 1 จงัหวดั 1 อ าเภอ 4 ต าบล พื้นท่ี 733 ไร่ ซ่ึงหากไมผ้ลไดรั้บน ้ าไม่เพียงพอจะท าใหผ้ลผลิตมีขนาดเล็ก
คุณภาพต ่า ส่งผลกระทบต่อไมผ้ลทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพผลผลิต ดงันั้น เกษตรกรจึงตอ้งมีการดูแลสวนไมผ้ลเป็น
พิเศษ เพราะตน้ไมผ้ลใชเ้วลานานหลายปีกวา่จะออกดอก ติดผล กรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดร้ณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ “เกษตร
ร่วมใจรับมือภยัแลง้ ปี 2564” สร้างการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่เกษตรกร เพื่อเตรียมรับมือและดูแลผลผลิตในช่วงฤดูแลง้ 
โดยมีขอ้แนะน าการดูแลไมผ้ล ดงัน้ี 
                1. ปรับปรุงบ่อน ้าใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได ้และสูบน ้าจากแหล่งน ้าใกลเ้คียงมาเก็บกกัไว ้
                2. ค  านึงถึงการใชน้ ้ าแบบประหยดัท่ีสุด คือ ใหน้ ้ าตน้ไมผ้ลภายในบริเวณรัศมีทรงพุ่มเท่านั้น ควรให้น ้าแบบระบบ
น ้าหยดหรือหัวเหว่ียงขนาดเลก็จะช่วยประหยดัน ้าไดม้ากกวา่การใชส้ายยางรดน ้า ใหน้ ้ าคร้ังนอ้ย ๆ แต่บ่อยคร้ัง เพื่อลดการ
สูญเสียน ้าเปล่ียนช่วงเวลาการใหน้ ้าเป็นช่วงกลางคืน เพื่อช่วยใหพ้ืชลดการระเหยน ้าจากการถูกแดดเผา 
 



                3. ตดัแต่งก่ิงท่ีไม่จ าเป็นเพื่อลดการคายน ้า ส าหรับไมผ้ลท่ีเก็บเก่ียวในช่วงตน้ฤดูแลง้ หลงัการเก็บผลแลว้ ควรตดั
แต่งก่ิงใหท้รงพุ่มโปร่ง เพื่อลดการระเหยน ้าทางใบ และช่วยใหก้ารออกดอกติดผลในฤดูต่อไปเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
                4. ใส่ปุ๋ ยอินทรีย ์ปุ๋ ยคอก คลุมโคน ตน้ไมผ้ลในบริเวณทรงพุ่ม 
                5. ก าจดัวชัพืชตั้งแต่ตน้ฤดูแลง้ใชว้สัดุคลุมโคนตน้ไมผ้ล โดยคลุมจากโคนตน้ไมผ้ลจนถึงแนวรัศมีทรงพุ่ม วสัดุท่ี
ใช ้ไดแ้ก่ ใบไมแ้หง้ท่ีร่วงหล่นจากตน้ไมผ้ล ใบตองแหง้ ทางมะพร้าว กาบมะพร้าว หญา้แหง้ เป็นตน้ ซ่ึงวสัดุคลุมดินจะช่วย
ชะลออตัราการระเหยของน ้าจากผิวดินใหช้า้ลง และวสัดุเหล่าน้ีจะค่อย ๆ ผผุงัเป็นอินทรียวตัถุ ท าใหดิ้นร่วนและมีการอุม้
น ้าดีขึ้น กรณีตน้ไมเ้ลก็ควรใชว้สัดุช่วยในการพรางแสง เพื่อลดความเขม้แสง หากตน้ยงัเลก็จะตอ้งพรางแสงช่วยดว้ย  ส าหรับ
ไมผ้ลบางชนิด เช่น ทุเรียน หากประสบปัญหาการขาดแคลนน ้าในช่วงการติดผล อาจท าใหต้น้โทรมและถึงตายได ้หรือมงัคุด
ท่ีติดผลแลว้ หากขาดแคลนน ้ าผลจะมีขนาดเลก็ กน้ผลจีบ คุณภาพไม่ดี จะตอ้งรีบท าการตดัทิ้งให้หมด และหาน ้าจากแหล่ง
อ่ืนมารดอยา่งประหยดัท่ีสุด 
                6. สวนไมผ้ลท่ีอยูใ่กลท้ะเล จ าเป็นตอ้งกกัน ้าจืดไว ้เพื่อป้องกนัน ้าเคม็ท่ีจะเขา้มาในสวน หมัน่ตรวจสอบระบบส่ง
น ้า ควบคุมอยา่ใหน้ ้าร่ัวไหล หากมีวชัพืช เช่น ผกัตบชวา จอก แหน หรือสาหร่าย อยูใ่นทอ้งร่องสวนเป็นจ านวนมาก ควรน า
ขึ้นมาคลุมบริเวณโคนตน้ไมผ้ลเพื่อช่วยรักษาความช้ืน 
                7. กรณีท่ีไม่มีระบบน ้าหรือน ้าส ารองไว ้ควรประสานงานกบัหน่วยงานในพื้นท่ี น าน ้ามารดตน้ไมผ้ลทนัที อยา่ง
นอ้ย 7 – 10 วนัต่อคร้ัง เพื่อช่วยใหต้น้ไมผ้ลมีชีวิตรอดผา่นแลง้ไปได ้
                8. การท าแนวกนัไฟรอบสวน ควรก าจดัวชัพืชภายในบริเวณสวนไมผ้ลให้โล่งเตียนทนัทีหลงัหมดส้ินฤดูฝน เก็บ
เศษหญา้แหง้ ก่ิงไมแ้หง้ และใบไมแ้หง้ ออกจากแปลงปลูกเอาไปคลุมดินรอบโคน ตดัใตบ้ริเวณทรงพุ่มไมผ้ล เพื่อป้องกนัไฟ
ไหมส้วน เตรียมน ้า ทราย และอุปกรณ์ดบัไฟไวใ้หพ้ร้อม และเก็บไวใ้นท่ีเฉพาะสามารถน ามาใชง้านไดท้นัที ฝึกซอ้มคนงาน
เพื่อการดบัไฟไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากฤดูแลง้อากาศร้อนจดัและมีใบไมแ้หง้มาก มีโอกาสเป็นเช้ือเพลิงอยา่งดี 
                หากมีขอ้สงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ส านกังานเกษตรอ าเภอ ส านกังานเกษตรจงัหวดัในพื้นท่ี 
  



 
กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีดูแลรักษาตน้ไมผ้ลในช่วงฤดูแลง้ 

 
นางกุลฤดี พฒันะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยวา่ ลกัษณะอากาศประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม – 

เดือนมิถุนายน 2564 จะเผชิญกบัช่วงฤดูแลง้ประกอบกบัน ้ าในอ่างเก็บน ้ามีปริมาณนอ้ย ดงันั้น จึงขอความร่วมมือใหเ้กษตรกร
และประชาชนเตรียมการรับมือ และใชน้ ้าอยา่งประหยดัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยขอใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรลดการปลูกขา้ว
รอบท่ี 2 และหนัมาปลูกพืชใชน้ ้านอ้ยทดแทนในพื้นท่ีท่ีมีแหล่งน ้าเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช พร้อมดูแลรักษาความช้ืนใน
แปลงปลูกพืช สร้างแหล่งน ้าในไร่นา หรือปรับเปล่ียนกิจกรรมการเกษตร เช่น การใชแ้นวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือเกษตร
ผสมผสาน เป็นตน้ 
                ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ ารวจและประเมินพื้นท่ีเฝ้าระวงัไมผ้ลไมย้นืตน้เส่ียงภาวะน ้าแลง้ดา้นการเกษตร 
นอกเขตชลประทาน ในเบ้ืองตน้ พบวา่ มีทั้งส้ิน 17 จงัหวดั 62 อ าเภอ 193 ต าบล พื้นท่ีรวม 107,729 ไร่ ประกอบดว้ย 
ภาคเหนือ 12 จงัหวดั 48 อ าเภอ 146 ต าบล พื้นท่ี 104,834 ไร่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 จงัหวดั 13 อ าเภอ 43 ต าบล พื้นท่ี 
2,162 ไร่ และภาคกลาง 1 จงัหวดั 1 อ าเภอ 4 ต าบล พื้นท่ี 733 ไร่ ซ่ึงหากไมผ้ลไดรั้บน ้ าไม่เพียงพอจะท าใหผ้ลผลิตมีขนาดเล็ก
คุณภาพต ่า ส่งผลกระทบต่อไมผ้ลทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพผลผลิต ดงันั้น เกษตรกรจึงตอ้งมีการดูแลสวนไมผ้ลเป็น
พิเศษ เพราะตน้ไมผ้ลใชเ้วลานานหลายปีกวา่จะออกดอก ติดผล กรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดร้ณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ “เกษตร
ร่วมใจรับมือภยัแลง้ ปี 2564” สร้างการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่เกษตรกร เพื่อเตรียมรับมือและดูแลผลผลิตในช่วงฤดูแลง้ 
โดยมีขอ้แนะน าการดูแลไมผ้ล ดงัน้ี 
 
 
 



                1. ปรับปรุงบ่อน ้าใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได ้และสูบน ้าจากแหล่งน ้าใกลเ้คียงมาเก็บกกัไว ้
                2. ค  านึงถึงการใชน้ ้ าแบบประหยดัท่ีสุด คือ ใหน้ ้ าตน้ไมผ้ลภายในบริเวณรัศมีทรงพุ่มเท่านั้น ควรให้น ้าแบบระบบ
น ้าหยดหรือหัวเหว่ียงขนาดเลก็จะช่วยประหยดัน ้าไดม้ากกวา่การใชส้ายยางรดน ้า ใหน้ ้ าคร้ังนอ้ย ๆ แต่บ่อยคร้ัง เพื่อลดการ
สูญเสียน ้าเปล่ียนช่วงเวลาการใหน้ ้าเป็นช่วงกลางคืน เพื่อช่วยใหพ้ืชลดการระเหยน ้าจากการถูกแดดเผา 
 
                3. ตดัแต่งก่ิงท่ีไม่จ าเป็นเพื่อลดการคายน ้า ส าหรับไมผ้ลท่ีเก็บเก่ียวในช่วงตน้ฤดูแลง้ หลงัการเก็บผลแลว้ ควรตดั
แต่งก่ิงใหท้รงพุ่มโปร่ง เพื่อลดการระเหยน ้าทางใบ และช่วยใหก้ารออกดอกติดผลในฤดูต่อไปเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
                4. ใส่ปุ๋ ยอินทรีย ์ปุ๋ ยคอก คลุมโคน ตน้ไมผ้ลในบริเวณทรงพุ่ม 
                5. ก าจดัวชัพืชตั้งแต่ตน้ฤดูแลง้ใชว้สัดุคลุมโคนตน้ไมผ้ล โดยคลุมจากโคนตน้ไมผ้ลจนถึงแนวรัศมีทรงพุ่ม วสัดุท่ี
ใช ้ไดแ้ก่ ใบไมแ้หง้ท่ีร่วงหล่นจากตน้ไมผ้ล ใบตองแหง้ ทางมะพร้าว กาบมะพร้าว หญา้แหง้ เป็นตน้ ซ่ึงวสัดุคลุมดินจะช่วย
ชะลออตัราการระเหยของน ้าจากผิวดินใหช้า้ลง และวสัดุเหล่าน้ีจะค่อย ๆ ผผุงัเป็นอินทรียวตัถุ ท าใหดิ้นร่วนและมีการอุม้
น ้าดีขึ้น กรณีตน้ไมเ้ลก็ควรใชว้สัดุช่วยในการพรางแสง เพื่อลดความเขม้แสง หากตน้ยงัเลก็จะตอ้งพรางแสงช่วยดว้ย  ส าหรับ
ไมผ้ลบางชนิด เช่น ทุเรียน หากประสบปัญหาการขาดแคลนน ้าในช่วงการติดผล อาจท าใหต้น้โทรมและถึงตายได ้หรือมงัคุด
ท่ีติดผลแลว้ หากขาดแคลนน ้ าผลจะมีขนาดเลก็ กน้ผลจีบ คุณภาพไม่ดี จะตอ้งรีบท าการตดัทิ้งให้หมด และหาน ้าจากแหล่ง
อ่ืนมารดอยา่งประหยดัท่ีสุด 
                6. สวนไมผ้ลท่ีอยูใ่กลท้ะเล จ าเป็นตอ้งกกัน ้าจืดไว ้เพื่อป้องกนัน ้าเคม็ท่ีจะเขา้มาในสวน หมัน่ตรวจสอบระบบส่ง
น ้า ควบคุมอยา่ใหน้ ้าร่ัวไหล หากมีวชัพืช เช่น ผกัตบชวา จอก แหน หรือสาหร่าย อยูใ่นทอ้งร่องสวนเป็นจ านวนมาก ควรน า
ขึ้นมาคลุมบริเวณโคนตน้ไมผ้ลเพื่อช่วยรักษาความช้ืน 
                7. กรณีท่ีไม่มีระบบน ้าหรือน ้าส ารองไว ้ควรประสานงานกบัหน่วยงานในพื้นท่ี น าน ้ามารดตน้ไมผ้ลทนัที อยา่ง
นอ้ย 7 – 10 วนัต่อคร้ัง เพื่อช่วยใหต้น้ไมผ้ลมีชีวิตรอดผา่นแลง้ไปได ้
                8. การท าแนวกนัไฟรอบสวน ควรก าจดัวชัพืชภายในบริเวณสวนไมผ้ลให้โล่งเตียนทนัทีหลงัหมดส้ินฤดูฝน เก็บ
เศษหญา้แหง้ ก่ิงไมแ้หง้ และใบไมแ้หง้ ออกจากแปลงปลูกเอาไปคลุมดินรอบโคน ตดัใตบ้ริเวณทรงพุ่มไมผ้ล เพื่อป้องกนัไฟ
ไหมส้วน เตรียมน ้า ทราย และอุปกรณ์ดบัไฟไวใ้หพ้ร้อม และเก็บไวใ้นท่ีเฉพาะสามารถน ามาใชง้านไดท้นัที ฝึกซอ้มคนงาน
เพื่อการดบัไฟไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากฤดูแลง้อากาศร้อนจดัและมีใบไมแ้หง้มาก มีโอกาสเป็นเช้ือเพลิงอยา่งดี 
                หากมีขอ้สงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ส านกังานเกษตรอ าเภอ ส านกังานเกษตรจงัหวดัในพื้นท่ี 
  



 
เตือนโดนตดัสิทธ์ิ! กรมส่งเสริมการเกษตร แจง้วิสาหกิจชุมชน-เครือข่ายฯ ต่อทะเบียน 1-30 ม.ค.64 ด่วน!! 

 
 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายในการส่งเสริม
และพฒันาศกัยภาพของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน โดยส่งเสริมใหเ้ป็นผูป้ระกอบการท่ีเขม้แขง็ และสามารถ
ประกอบกิจการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองยัง่ยนืมาจนปัจจุบนั ซ่ึงในระหวา่งวนัท่ี 1 -30 มกราคม 2564 น้ี กรมส่งเสริมการเกษตร เปิด
ใหบ้ริการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจ าปี 2564 จึงขอแจง้เตือนให้วิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน มาต่อทะเบียน ณ ส านกังานเกษตรอ าเภอท่ีจดทะเบียนฯ เพื่อรักษาสิทธิในการไดรั้บการสนบัสนุน
และบริการจากภาครัฐอยา่งต่อเน่ือง 

ส าหรับมาตรการป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) กรมส่งเสริมการเกษตร ขอใหว้ิสาหกิจ
ชุมชนและเครือข่ายฯ ท่ีจะมาขอต่อทะเบียนฯ เตรียมเอกสารประกอบการขอต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน ประจ าปี 2564 ประกอบดว้ย 1) หนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
(ท.ว.ช.2) 2) เอกสารส าคญัแสดงการด าเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ท.ว.ช.3) 3) บตัรประชาชน
ของผูม้ายืน่แบบขอต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 4) หนงัสือมอบอ านาจใหท้ าการแทน (กรณีผูมี้
อ านาจท าการแทนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนไม่ไดม้าดว้ยตนเอง) 5) บนัทึกแจง้ความ (กรณี ท.ว.ช.2/ท.ว.ช.
3 สูญหาย) 6) ขอ้บงัคบัหรือขอ้ตกลงร่วมกนัของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 7) แบบค าขอด าเนิน
กิจการต่อของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (สวช.03) 8) แบบจดัเก็บขอ้มูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 9) แผนประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และ 10) ผลการด าเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ทั้งน้ี ใหก้รอกขอ้มูลพร้อมจดัเตรียมเอกสารใหค้รบถว้นเรียบร้อย โดยสามารถ



ศึกษาวิธีการและดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ไดท่ี้ http://www.sceb.doae.go.th/ext64.html และน ามายืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีส านกังาน
เกษตรอ าเภอท่ีไดข้อจดทะเบียนฯ ไว ้เพื่อตรวจเช็คความเรียบร้อยและด าเนินการต่อทะเบียนฯ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ลดระยะเวลา
เผชิญหนา้ ลดความแออดั และลดความเส่ียงในการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวย  ้าวา่ หากวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนไม่มาต่อทะเบียนระหวา่ง
วนัท่ี 1-30 มกราคม 2564 ณ ส านกังานเกษตรอ าเภอท่ีจดทะเบียนฯ จะถูกเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน (กรณีหากไม่มาต่อทะเบียน 2 ปีติดต่อกนั) และหมดสิทธ์ิรับการสนบัสนุนหรือบริการจากภาครัฐ 



 
มันมาอกีแล้ว” เกษตรจังหวัดนครพนมฟันธงภัยแล้งมาแน่ ชวนเกษตรกรหันปลูกพืชใช้น ้าน้อยท่ีเหมาะสม 

 
นครพนม – “มนัมาอีกแลว้” เกษตรจงัหวดันครพนมฟันธงภยัแลง้มาแน่ ชวนเกษตรกรหนัปลูกพืชใชน้ ้านอ้ยท่ี

เหมาะสม ช่วยสร้างรายไดเ้สริมช่วงฤดูแลง้ 
ผูส่ื้อข่าวรายงานจากส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนม วา่ จากการคาดการณ์ปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าในหลายพื้นท่ี

ของประเทศไทย พบวา่มีปริมาณน ้าท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการรายงานสถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าทั้งประเทศ (ขอ้มูล ณ 
วนัท่ี 2 ม.ค.64) สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทัว่ประเทศจ านวน 447 แห่ง ฯ มีปริมาณน ้าในอ่างฯ รวมกนั 
46,959 ลา้น ลบ.ม.(62% ของความจุอ่างฯ) ปริมาณน ้าใชก้ารได ้23,028 ลา้น ลบ.ม. (44% ของความจุน ้าใชก้าร) ขอ้มูล : ศูนย์
ปฎิบติัการน ้าอจัฉริยะ (swoc) ท าใหก้ารใชป้ระโยชน์จากน ้ าเพื่อการเพาะปลูกในพื้นท่ีการเกษตรอาจจะไม่เพียงพอ 
ดงันั้น กรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ห็นถึงความส าคญัในการส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรในการส่งเสริมการปลูกพืชใชน้ ้านอ้ย
ท่ีมีความเหมาะสมในช่วงฤดูแลง้ เพื่อลดปริมาณการใชน้ ้าและช่วยสร้างรายไดเ้สริมให้กบัเกษตรกรในพื้นท่ี 
 นายวินยั คงยนื หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยวา่
ส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนม ไดด้ าเนินการส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์เชิญชวนใหเ้กษตรกรในพื้นท่ี ท่ีหลงัจากเก็บเก่ียว
ผลผลิตขา้ว แลว้หนัมาปลูกพืชใชน้ ้านอ้ยทดแทนการท านารอบท่ี 2 ซ่ึงปริมาณน ้าอาจจะไม่เพียงต่อรอบการผลิต อนัจะส่งให้
ปริมาณผลผลิตท่ีจะไดรั้บไม่ไดต้ามความตอ้งการ 
 ส าหรับการปลูกพืชใชน้ ้านอ้ย หมายถึง พืชท่ีใชน้ ้านอ้ยกวา่ขา้ว (ขา้วใชน้ ้า 1,000 – 1,500 ลบ.ม./ไร่/ฤดูกาล) ส่วนพืช
ท่ีใชน้ ้านอ้ยไดแ้ก่ พืชไร่ พืชผกั และไมด้อกไมป้ระดบั ซ่ึงมีการใชน้ ้าประมาณ 300 – 800 ลบ.ม./ไร่/ฤดูกาลผลิต ขอ้ควรค านึง
ในการเลือกพืชใชน้ ้านอ้ยเพื่อลดหรือทดแทนการปลูกขา้วในช่วงฤดูแลง้ ไดแ้ก่ 1. ตอ้งเป็นพืชท่ีช่วยสร้างรายได ้บรรเทา
ความเดือดร้อนและมีตลาดรองรับแน่นอน 2. เป็นพืชท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีของเกษตรกรสามารถปลูกและเก็บเก่ียวไดใ้นช่วง



ฤดูแลง้ 3. ส่งเสริมใหมี้การรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อประโยชน์ในการจดัการดา้นการผลิต การตลาด และสินเช่ือ ซ่ึงหาก
เกษตรกรปรับเปล่ียนการปลูกพืชในช่วงฤดูแลง้ตามค าแนะน าจะท าใหเ้กษตรกรม 

กลุ่มพืชและชนิดพืชท่ีแนะน า ท่ีสามารถปลูกไดใ้นช่วงฤดูแลง้ คือกลุ่มพืชไร่ ไดแ้ก่ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ถัว่เขียว ถัว่
เหลือง และถัว่ลิสง,กลุ่มพืชสมุนไพร ไดแ้ก่ อญัชนั ขิง ข่า และตะไคร้หอม,กลุ่มไมด้อกไมป้ระดบั ไดแ้ก่ ดาวเรือง,กลุ่มพืชผกั 
ไดแ้ก่ กะหล ่าปลี ผกักาดหวั กวางตุง้ หอมแบ่ง คะนา้ มะระจีน แตงโม แคนตาลูป ถัว่ฝักยาว มนัเทศ พริก มะเขือ กะเพรา 
ตะไคร้ ตน้อ่อนทานตะวนั ขา้วโพดฝักสด แตงไทย และฟักทอง เป็นตน้ 
 โดยในขณะน้ีน ้าในอ่างเก็บน ้ ามีปริมาณท่ีนอ้ย จึงอยากขอความร่วมมือเกษตรกรลดการท านาในรอบท่ี 2 และไดห้ัน
มาปลูกพืชใชน้ ้านอ้ยทดแทนในพื้นท่ีท่ีมีแหล่งน ้าเพียงพอต่อการเพาะปลูก เพื่อช่วยสร้างรายไดแ้ละอาชีพใหก้บัเกษตรกร
ในช่วงฤดูแลง้น้ี ทั้งน้ีเกษตรกรสามารถสอบถามขอ้มูลและค าแนะน าเพิ่มเติมไดท่ี้ส านกังานเกษตรอ าเภอใกลบ้า้น หรือท่ี
ส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนมไดใ้นวนัเวลาท าการ 
  



 
เกษตรจังหวัดนครพนม ชวนเกษตรกรหันปลูกพืชใช้น ้าน้อยท่ีเหมาะสมช่วยสร้างรายได้เสริมช่วงฤดูแล้ง 

 
 

การคาดการณ์ปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าในหลายพื้นท่ีของประเทศไทย พบวา่มีปริมาณน ้ าท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยมี
การรายงานสถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าทั้งประเทศ (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2 ม.ค.64) สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่และขนาด
กลางทัว่ประเทศจ านวน 447 แห่ง ฯ มีปริมาณน ้าในอ่างฯ รวมกนั 46,959 ลา้น ลบ.ม.(62% ของความจุอ่างฯ) ปริมาณน ้าใช้
การได ้23,028 ลา้น ลบ.ม. (44% ของความจุน ้าใชก้าร) (ขอ้มูล : ศูนยป์ฎิบติัการน ้าอจัฉริยะ (swoc)) ท าใหก้ารใชป้ระโยชน์
จากน ้าเพื่อการเพาะปลูกในพื้นท่ีการเกษตรอาจจะไม่เพียงพอ กรมส่งเสริมการเกษตร ไดเ้ห็นถึงความส าคญัในการส่งเสริม



และพฒันาเกษตรกรในการส่งเสริมการปลูกพืชใชน้ ้านอ้ยท่ีมีความเหมาะสมในช่วงฤดูแลง้ เพื่อลดปริมาณการใชน้ ้าและช่วย
สร้างรายไดเ้สริมใหก้บัเกษตรกรในพื้นท่ี  

นายวินยั คงยนื หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยวา่ 
ส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนม ไดด้ าเนินการส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์เชิญชวนใหเ้กษตรกรในพื้นท่ีท่ีหลงัจากเก็บเก่ียว
ผลผลิตขา้วแลว้หนัมาปลูกพืชใชน้ ้านอ้ยทดแทนการท านา รอบท่ี 2 ซ่ึงปริมาณน ้าอาจจะไม่เพียงต่อรอบการผลิตอนัจะส่งผล
ผลิตปริมารผลผลิตท่ีจะไดรั้บ ส าหรับการปลูกพืชใชน้ ้านอ้ย หมายถึง พืชท่ีใชน้ ้านอ้ยกวา่ขา้ว (ขา้วใชน้ ้า 1,000 - 1,500 ลบ.
ม./ไร่/ฤดูกาล) ส่วนพืชท่ีใชน้ ้ านอ้ยไดแ้ก่ พืชไร่ พืชผกั และไมด้อกไมป้ระดบั ซ่ึงมีการใชน้ ้าประมาณ 300 - 800 ลบ.ม./ไร่/
ฤดูกาลผลิต ขอ้ควรค านึงในการเลือกพืชใชน้ ้านอ้ยเพื่อลดหรือทดแทนการปลูกขา้วในช่วงฤดูแลง้ (1) ตอ้งเป็นพืชท่ีช่วยสร้าง
รายได ้บรรเทาความเดือดร้อนและมีตลาดรองรับแน่นอน (2) เป็นพืชท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีของเกษตรกรสามารถปลูกและเก็บ
เก่ียวไดใ้นช่วงฤดูแลง้ (3) ส่งเสริมใหมี้การรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อประโยชน์ในการจดัการดา้นการผลิต การตลาด และสินเช่ือ 
ซ่ึงหากเกษตรกรปรับเปล่ียนการปลูกพืชในช่วงฤดูแลง้ตามค าแนะน าจะท าใหเ้กษตรกรมีอาชีพและรายไดเ้สริมหลงัการท านา
จากเดิมในทุกปี  

กลุ่มพืชและชนิดพืชท่ีแนะน า ท่ีสามารถปลูกไดใ้นช่วงฤดูแลง้ คือ 
กลุ่มพืชไร่ ไดแ้ก่ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ถัว่เขียว ถัว่เหลือง และถัว่ลิสง 

        กลุ่มพืชสมุนไพร ไดแ้ก่ อญัชนั ขิง ข่า และตะไคร้หอม 
        กลุ่มไมด้อกไมป้ระดบั ไดแ้ก่ ดาวเรือง 
         กลุ่มพืชผกั ไดแ้ก่ กะหล ่าปลี ผกักาดหวั กวางตุง้ หอมแบ่ง คะนา้ มะระจีน แตงโม แคนตาลูป ถัว่ฝักยาว มนัเทศ พริก 
มะเขือ กะเพรา ตะไคร้ ตน้อ่อนทานตะวนั ขา้วโพดฝักสด แตงไทย และฟักทอง เป็นตน้ 

โดยในขณะน้ีน ้าในอ่างเก็บน ้ ามีปริมาณท่ีนอ้ย จึงอยากขอความร่วมมือเกษตรกรลดการท านาในรอบท่ี 2 และไดห้ัน
มาปลูกพืชใชน้ ้านอ้ยทดแทนในพื้นท่ีท่ีมีแหล่งน ้าเพียงพอต่อการเพาะปลูก เพื่อช่วยสร้างรายไดแ้ละอาชีพใหก้บัเกษตรกร
ในช่วงฤดูแลง้น้ี ทั้งน้ีเกษตรกรสามารถสอบถามขอ้มูลและค าแนะน าเพิ่มเติมไดท่ี้ส านกังานเกษตรอ าเภอใกลบ้า้น หรือท่ี
ส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนมไดใ้นวนัเวลาท าการ โทรศพัท ์042 513 412 
  



 
เกษตรนครพนมเสียวโควิด ชะลอจัดฟิลเดย์ 64 

 
 

นครพนม – เกษตรนครพนมเสียวโควิด ชะลอจดัฟิลเดย ์64 งานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยี ยดึมาตรการป้องกนัการแพร่
ระบาด 
 นายวินยั คงยนื หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยวา่จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ขึ้น ทางรัฐบาลจึงด าเนินการ
กระชบัและยกระดบัมาตรการต่างๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อแกไ้ขสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการลุกลามเป็นวงกวา้ง โดย
ในการใหบ้ริการถ่ายทอดความรู้กบักลุ่มเกษตรกรอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงในการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 กบั
ผูร่้วมงานได ้อีกทั้งปริมาณของเกษตรกรท่ีจะเขา้ร่วมงานมีมากถึง 300 ราย ท าใหเ้กิดความแออดัและไม่เป็นไปตามมาตรการ
ของภาครัฐในการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงด าเนินการตามมาตรการ
ของภาครัฐโดยการพิจารณาในการชะลอใหมี้การจดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 
ประจ าปี 2564 ออกไปก่อนจนกวา่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 จะคล่ีคลายลง 
 สืบเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ท าใหจ้งัหวดันครพนม โดยคณะกรรมการ
โรคติดต่อจงัหวดันครพนม ไดก้ าหนดมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดงักล่าว โดยใหส่้วนราชการในพื้นท่ี
จงัหวดันครพนม ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัโรคและลดกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโค
โรน่า 2019 ซ่ึงเดิมทางส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนมไดค้ดัเลือกพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อ
เร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ใหเ้กษตรกรและประชาชนไดเ้ขา้ร่วมเรียนรู้กิจกรรมดา้นการเกษตรท่ีหลากหลาย 
 



 โดยไดก้ าหนดจดังานท่ีศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) เครือข่าย อ าเภอท่าอุเทน บา้น
ท่าจ าปา หมู่ 2 ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน ด าเนินกิจกรรมเป็นศูนยเ์ครือข่าย ดา้นศูนยท์่องเท่ียวเชิงเกษตร มีสินคา้เกษตร
หลกั คือ แตงโมไร้เมลด็ท่ีเป็นสินคา้ท่ีมีความโดนเด่นอีกชนิดหน่ึงของจงัหวดั โดยยดึหลกัการตลาดน าการผลิต มีการน า
เทคโนโลยแีละนวตักรรมมาใชใ้นการผลิตกระบวนการผลิตแตงโมไร้เมลด็ จนไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคา้
เกษตรมาตรฐาน GAP 

นายวินยั คงยนื กล่าวต่ออีกว่าการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ท าใหท้างกรมส่งเสริมการเกษตร 
และส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนมเป็นห่วงพี่นอ้งเกษตรกรท่ีอาจจะไดรั้บความเส่ียงในการติดเช้ือโรคดงักล่าว อีกทั้งยงั
เป็นการด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาลอยา่งเคร่งครัด จึงมีการพิจารณาใหมี้การชะลอการจดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจ าปี 2564 ในจุดจดังานปกติและจุดจดังานส าหรับผูบ้ริหารกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ท่ีมีแผนการจดังานในช่วงเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 ออกไปก่อน ในการจดังานจะยดึหลกัปฎิบติัตาม
แนวทางของศูนยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) อยา่งเคร่งครัด 
เดิมส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนม ไดก้ าหนดการจดังานในวนัท่ี 6 มกราคม 2564 และขอแจ้งเล่ือนการจดังานออกไปเป็น
วนัท่ี 17 มีนาคม 2564 ในเบ้ืองตน้จนกวา่จนกวา่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 จะคล่ีคลายลง 

ส าหรับกิจกรรมภายในงานยงัคงเหมือนเดิม โดยมีกิจกรรมประกอบดว้ย กิจกรรมหลกั สถานีเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอด
ความรู้ใหเ้กษตรกร จ านวน 6 สถานี ดงัน้ี 1. การรับรองมาตรฐานสินคา้เกษตร โดยมีวิทยากรจากศูนยวิ์จยัและพฒันาการ
เกษตรนครพนม คอยใหค้วามรู้และค าแนะน าดา้นมาตรฐานการผลิตสินคา้เกษตร 2. การใชส้ารชีวภณัฑ ์ทดแทนการใช้
สารเคมี วิทยากรจากกลุ่มอารักขาพืช ส านกังานเกษตรจงัหวดั ซ่ึงเกษตรกรจะไดรั้บความรู้ เร่ืองการผลิต และการใชส้ารชีว
ภณัฑ ์3. การจดัการดินและปุ๋ ย ท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช วิทยากรจาก สถานีพฒันาท่ีดินนครพนม เกษตรกรไดรั้บ
ความรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดินและการใชปุ้๋ ยอยา่งมีประสิทธิภาพ 4. การใชใ้นอยา่งรู้คุณค่า วิทยากรจาก โครงการ
ชลประทานนครพนม เกษตรกรไดรั้บความรู้เร่ืองระบบการใหน้ ้าในไร่นา และโรงเรือน 5. การปลูกแตงโมไร้เมลด็ ในระบบ
โรงเรือน และพื้นท่ีหลงัฤดูท านา วิทยากรจาก กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แตงโมไร้เมลด็ ซ่ึงเกษตรกรไดรั้บความรู้ เร่ือง การใช้
เทคโนโลยแีละนวตักรรมในการผลิตแตงโมไร้เมลด็ และ 6. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การตลาดสินคา้เกษตร
ออนไลน์ เกษตรกรไดรั้บความรู้เร่ือง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การท าการตลาดสินคา้เกษตรออนไลน์ 
จึงขอเชิญชวนเกษตรกรท่ีมีความสนใจเขา้ร่วมงาน และขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมงานทุกคนปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งน้ีสามารถติดตามความเคล่ือนไหวข่าวสารและการจดังานไดท่ี้เวบ็ไซต ์
http://www.nakhonphanom.doae.go.th/ 
  



 
 
ประเด็น  กิจกรรมรณรงค ์ไถกลบตอซงั และหวา่นพืชปุ๋ ยสด 
ช่องทาง  ช่อง 13 สยามไทย 
  



 
เกษตรนครพนม แนะปลูกพืชใชน้ ้านอ้ยสร้างรายไดดี้ มีแหล่งอาหารส ารองสู้โควิด 

 
วนัท่ี 6 มกราคม 2564 ท่ีจงัหวดันครพนม นายวินยั คงยนื หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต รักษาราชการแทน

เกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยวา่ ส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนมมีความเป็นห่วงเกษตรกรในพื้นท่ี โดยเฉพาะเกษตรกรท่ี
ปลูกพืชในช่วงฤดูแลง้ ซ่ึงปีน้ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีการคาดการณ์ปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าและน ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติวา่จะ
มีไม่เพียงพอต่อการปลูกพืชในฤดูแลง้ของพี่นอ้งเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอศรีสงครามและอ าเภอนาทมท่ี
ปลูกขา้วนาปรังในพื้นท่ีแหล่งน ้าธรรมชาติ จึงอยากใหมี้การวางแผนการปลูกพืชในช่วงน้ีใหดี้ อยา่งแรกเลยท่ีตอ้งค านึงถึงคือ
ปริมาณน ้าท่ีมีอยูเ่พราะช่วงวิกฤตจริง ๆ ของการเพาะปลูกพืชฤดูแลง้ส่วนใหญ่จะอยูใ่นช่วงเดือนมีนาคม -เมษายน ท่ีพืชก าลงั
ออกผลผลิต เป็นช่วงท่ีพืชตอ้งการน ้ามากเป็นพิเศษหากขาดน ้าในช่วงน้ีจะส่งผลเสียหายต่อผลผลิตอยา่งแน่นอน 
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งมองช่องทางการตลาดดว้ย จึงอยากใหเ้กษตรกรหันมาปลูกพืชใชน้ ้านอ้ยแทน เพราะมีอายกุารเจริญเติบโต
ท่ีสั้นกวา่ ไดผ้ลผลิตท่ีไวกวา่ มีความเส่ียงลดลง การดูแลรักษาก็จะไม่ค่อยยุง่ยากเท่าไหร่ ท่ีส าคญัคือพืชใชน้ ้านอ้ย อยา่งกลุ่ม
พืชไร่ เช่น ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ถัว่เขียว ถัว่เหลือง และถัว่ลิสง กลุ่มพืชสมุนไพร ไดแ้ก่ อญัชนั ขิง ข่า และตะไคร้หอม กลุ่มไม้
ดอกไมป้ระดบั เช่น ดาวเรือง และกลุ่มพืชผกั ไดแ้ก่ กะหล ่า ผกักาด กวางตุง้ หอมแบ่ง คะนา้ แตงโม แคนตาลูป ถัว่ฝักยาว มนั
เทศ พริก มะเขือ กะเพรา ตะไคร้ และฟักทอง จะใชน้ ้าลดลงถึง 1 ใน 3 ของการท าขา้วนาปรัง และอีกอยา่งในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เช่นน้ี การปลูกพืชไวบ้ริโภคในครัวเรือนก็มีความจ าเป็น เพราะถา้เรามีแหล่งอาหารไว้
รองรับก็จะไม่เดือดร้อน อยา่งไรก็ดีหลายคนอาจจะไม่มีความรู้และไม่เคยท าในเร่ืองเหล่าน้ี ซ่ึงทางหน่วยงานก็มีบุคคลากรท่ีมี
ความช านาญไวค้่อยใหข้อค าปรึกษา ค าแนะน าในวิธีการและขั้นตอนการปฏิบติั โดยสามารถสอบถามไดจ้ากนกัส่งเสริม
การเกษตรท่ีอยูป่ระจ าต าบลท่ีพี่นอ้งเกษตรกรอาศยัอยู ่หรือจะมาท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอ ส านกังานเกษตรจงัหวดัก็ได้
เช่นเดียวกนัทุกสถานท่ียนิดีตอ้นรับตลอดเวลา  

ดา้นนายสุธี สานถวิล หน่ึงในเกษตรกรท่ีปลูกพืชน ้านอ้ย เปิดเผยวา่ ตนเองปลูกพืชใชน้ ้านอ้ยประเภท ผกักาด คะนา้
และมะเขือ มากวา่ 20 ปีแลว้ โดยจ าหน่ายในราคาท่ีไม่แพงมากนกั อยูท่ี่มดั 10 – 20 บาท ขึ้นอยูก่บัความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึง
แต่ละวนัจะมีรายไดเ้ฉล่ียประมาณ 200-300 บาท ส่วนการลงทุนนั้นคิดง่าย ๆ รวมทุกอยา่งแลว้อยูท่ี่แปลงละประมาณ 100-
200 บาท แต่เม่ือเก็บผลผลิตแลว้จะมีรายไดแ้ปลงละประมาณ 1,000 บาท ก็ถือวา่คุม้เพราะไม่ไดดู้แลอะไรมากมาย ใชเ้วลา
เพียง 45 วนัต่อรอบการผลิต 
  



 
  



 

 
  



 
ข่าวเด่นประเด็นดงั-อ านาจเจริญ-ส่งเสริมใหเ้กษตรกรไถกลบตอซงัและหวา่นพืชปุ๋ ยสดเพื่ออนุรักษดิ์นและลดตน้ทุนการผลิต 

 
ข่าวเด่นประเด็นดงั-อ านาจเจริญ-ส่งเสริมใหเ้กษตรกรไถกลบตอซงัและหวา่นพืชปุ๋ ยสดเพื่ออนุรักษดิ์นและลดตน้ทุนการผลิต 
 

นายทวีป บุตรโพธ์ิ ผูว้า่ราชการจงัหวดัอ านาจเจริญเป็นประธานเปิดงานงานวนัรณรงคไ์ถกลบตอซงัและหวา่นพืชปุ๋ ย
สด เพื่อสร้างจิตส านึกใหพ้ี่นอ้งเกษตรกร ตระหนกัถึงการอนุรักษท์รัพยากรดิน ไม่เผาตอซงัขา้ว โดยการไถกลบตอซงั และ
หวา่นพืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน โดยน าหวัหนา้ส่วนราชการและเกษตรกรในพื้นท่ีร่วมกล่าวปฏิญาณตนหยดุเผาในพื้นท่ี
การเกษตร พร้อมร่วมหวา่นเมลด็ถัว่พร้าและขบัรถไถ พรวนดินกลบเมลด็ถัว่พร้า แลว้ร่วมกนัหยอดเมลด็แตงโมกบัเกษตรกร
ในพื้นท่ีอีกดว้ย นอกจากน้ีผูว้า่ราชการจงัหวดัอ านาจเจริญยงัไดป้รุงอาหารเมนูซุบถัว่พร้า ซ่ึงเป็นอาหารอีสานโดยน าวตัถุดิบ
หลกัคือถัว่พร้า ผลผลิตท่ีไดจ้ากการน าถัว่พร้าไปหวา่นในแปลงนาเป็นปุ๋ ยพืชสดมาประกอบอาหารในคร้ังน้ี 
  


