สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 15-18 มกราคม 2564
ส่วนกลาง
ประเด็น
ศูนย์ AIC

หัวข้อข่าว
1. ม.เกษตรขับเคลื่อนโครงการ"Kบตลาดอาหาร"ปลอดภัย"ใน มก.บางเขน
2. มก. ผนึกกำลัง 3 หน่วยงาน เปิดตลาดอาหารเกษตร
ปลอดภัยครบวงจร ในนามศูนย์ AIC กรุงเทพฯ
3. ภาพข่าว : พันธมิตรเกษตรกรรม
4. ภาพข่าว : ผนึกกำลัง
5. ม.เกษตรฯ ลงนามร่วมพันธมิตร บุกตลาดอาหารเกษตรปลอดภัย
ร่วมลงนามถวาย 6. คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพ
พระพร
รัตนฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
6. คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
7. คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
จับมือปตท.
8. กรมส่งเสริมการเกษตร ช่วยเกษตรกรสู้ COVID-19 จับมือปตท.จำหน่ายสินค้าที่
ปั้มน้ำมันทั่วประเทศ
ฟื้นฟูพื้นที่เกษตร 9. กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งเร่งผลิตไตรโคเดอร์มา ฟื้นฟูพื้นที่เกษตร ช่วยเกษตรกร
ภาคใต้
ชาวใต้
GAP
10. หนุนเกษตรกรผลิตตามระบบ GAP หมื่นรายปี 64
ฟื้นฟูพื้นที่เกษตร 11. สั่ง จนท.เกษตรฯ เตรียมฟื้นฟูสวนไม้ผลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในภาคใต้
ภาคใต้
เฟ้นหาเกษตรกร 12. "ฟอร์ด'จับมือ 2 พันธมิตรเฟ้นหาเกษตรกรหญิงชิงทุน
หญิง
ส่วนภูมิภาค
ประเด็น
หัวข้อข่าว
ฟื้นฟูพื้นที่เกษตร 13. น้ำท่วมใต้ต่อเนื่อง จังหวัดชายแดนซ้ำรอบ 3 เกษตรฯ เร่งฟื้นฟู เยียวยา อธิบดี
ภาคใต้
กรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำเจ้าหน้าที่ต้องทำงานช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยเร็ว
14. น้ำท่วมใต้ต่อเนื่อง จังหวัดชายแดนซ้ำรอบ 3 เกษตรฯ เร่งฟื้นฟู เยียวยา
15. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำ จนท.เร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยเร็ว
16. กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งเร่งผลิตไตรโคเดอร์มา ฟื้นฟูพื้นที่เกษตรประสบภัยน้ำ
ท่วมใต้
ยุวเกษตรกร 17. เกษตรหาดสำราญ จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนงานกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร ให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
18. เกษตรอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2 ตามโครงการ
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ศัตรูยางพารา
แปลงใหญ่

ส้มเขียวหวาน

สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
19. กลุ่มอารักขาพืชตรัง สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง จัดกระบวนการเรียนรู้การ
จัดการศัตรูยางพารา
20. อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 1 ให้แก่สมาชิกแปลง
ใหญ่ยางพาราสหกรณ์การเกษตรบ้านป่ากอ จำกัด (แปลงใหญ่ปี 2562)
21. เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ลงพื้นที่
ติดตามแปลงพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน พร้อมให้คำแนะนำในเรื่อง การขอรับรอง
มาตรฐาน GAP พริกไทย
22. ส้มเขียวหวานแสนอร่อย มารู้จักการผลิตส้มเขียวหวานคุณภาพดีและปลอดภัย
กัน
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คณะผู้บริหารกรมส่ งเสริมการเกษตร ร่ วมลงนามถวายพระพร กรม
สมเด็จพระเทพรัตนฯ ให้ ทรงหายจากพระอาการประชวร

ตามที่สานักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ เรื่ อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงประสบอุบตั ิเหตุ ทรงล้มระหว่างทรงพระดาเนินออกกาลังพระวรกายตามปกติในเวลาเช้า เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม
พุทธศักราช 2564 ทรงได้รับบาดเจ็บที่ขอ้ พระบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวา เป็ นเหตุให้ทรงพระดาเนินไม่สะดวก คณะแพทย์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ถวายการรักษา และถวายความเห็นว่า ควรจะทรงงดพระราชกรณียกิจต่างๆ เป็ นเวลาประมาณ 2
เดือน
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริ หารกรมส่งเสริ ม
การเกษตร นาแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าฯ ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่ วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และทรงหายจากพระ
อาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

คณะผู้บริหารกรมส่ งเสริมการเกษตร ร่ วมลงนามถวายพระพร
กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ ทรงหายจากพระอาการประชวร

กรมส่งเสริ มการเกษตร ช่วยเกษตรกรสู้ COVID-19 จับมือปตท.จาหน่ายสิ นค้า
ที่ป้ ัมน้ ามันทัว่ ประเทศ

นายเข้ มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริ มการเกษตรมีภารกิจในการส่งเสริ มและพัฒนาเกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งมีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสิ นค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด โดยในปี 2564 กรม
ส่ งเสริ มการเกษตรยังคงให้ความสาคัญในการส่งเสริ มและพัฒนาเกษตรกรให้เป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร โดยใช้หลักการตลาดนาการผลิต และส่งเสริ ม
ช่องทางการตลาดที่หลากหลายให้กบั เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรเกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรื อ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจาหน่ายสินค้าเกษตรของ
เกษตรกรจานวนไม่นอ้ ย กรมส่งเสริ มการเกษตรจึงได้กาหนดแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิม่ ช่องทางจาหน่ายสิ นค้าให้มากขึ้น ได้แก่
การรับพรี ออร์เดอร์สินค้า การจัดพื้นที่จาหน่ายสิ นค้าภายในกรมส่ งเสริ มการเกษตร การประสานงานเพื่อขอพื้นที่จาหน่ายสิ นค้าในหน่วยงานราชการ
และเอกชน และการเพิ่มการจาหน่ายในตลาดออนไลน์ผ่านทาง www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com

ล่าสุ ด กรมส่ งเสริ มการเกษตรร่ วมมือกับบริ ษทั ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จากัด (มหาชน) หรื อ OR ในการจัดหาพื้นที่จาหน่ายสิ นค้าเกษตรใน
สถานีบริ การน้ ามัน PTT Station ทัว่ ประเทศให้กบั เกษตรกรโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย เพื่อเป็ นการช่วยเหลือเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนในช่วงการ
ระบาดของโรค COVID-19 และช่วงสินค้าล้นตลาดในแต่ละพื้นที่ โดยจะหมุนเวียนให้เกษตรกรเข้ามาจาหน่ายรายละ 1 เดือน ภายใต้ชื่อ
“โครงการพื้นที่ปันสุ ข” สาหรับสิ นค้าที่จะนาเข้าไปจาหน่ายในสถานี บริ การน้ ามันจะต้องเป็ นสิ นค้าเกษตรจากเกษตรกรโดยตรง หรื อสิ นค้าแปรรู ปจาก
วิสาหกิจชุมชน ประเภทสินค้าสด สินค้าแปรรู ป สินค้าเกษตรอินทรี ย ์ และต้องเป็ นสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานรับรอง เช่น GAP อินทรี ย ์ ฮาลาล อย.
เป็ นสิ นค้าที่ตอ้ งการจาหน่ายเร่ งด่วน เช่น กรณีผกั ผลไม้ลน้ ตลาด และไม่เป็ นสิ นค้าที่ทบั ซ้อนกับผูเ้ ช่า หรื อมีจาหน่ายในสถานีบริ การน้ ามันอยูแ่ ล้ว

พื้นที่ปันสุข เชียงใหม่
อธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สาหรับเกษตรกรที่สนใจจะสมัครเข้าร่ วมโครงการ สามารถติดต่อขอลงทะเบียนกับสานักงานเกษตรจังหวัด
หรื อสานักงานเกษตรอาเภอ และกรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งความประสงค์จาหน่ายสิ นค้า หลังจากนั้นสานักงานเกษตรจังหวัดจะดาเนินการส่ งข้อมูลให้
กรมส่ งเสริ มการเกษตร เพื่อประสานงานกับทาง PTT OR ดาเนินการประสานงานกับสถานี บริ การน้ ามัน และแจ้งกลับกรมส่ งเสริ มการเกษตร
เพื่อแจ้งให้สานักงานเกษตรจังหวัดทราบและประสานงานเกษตรกรไปจาหน่ายสิ นค้าต่อไป

กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งเร่งผลิตไตรโคเดอร์มา ฟื้ นฟู พื้นที่
เกษตร ช่วยเกษตรกรชาวใต้

ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งกาชับให้ทุกหน่วยงานช่วยเหลือพีน่ อ้ ง
เกษตรกรภาคใต้อย่างเต็มที่น้ นั ในส่ วนของกรมส่ งเสริ มการเกษตรสั่งการด่วนหลังน้ าลดให้สารวจพื้นที่การเกษตรที่
ได้รับความเสี ยหายจากสถานการณ์น้ าท่วมในหลายจังหวัดภาคใต้ และเตรี ยมพร้อมช่วยเหลือพี่นอ้ งเกษตรกรและ
วางแผนฟื้ นฟูหลังน้ าลดทันที
นายเข้ มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร เปิ ดเผยว่า พื้นที่จงั หวัดปัตตานี ยะลา และจังหวัด
นราธิวาส ประสบปัญหาน้ าท่วม ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 เริ่ มได้รับการช่วยเหลือแล้ว ทั้งการเยียวยา
และการสารวจพื้นที่เสี ยหาย เพื่อขอรับการช่วยเหลือกรณี เสี ยหายสิ้ นเชิงตามระเบียบกระทรวงการคลัง
แต่ในเดือนธันวาคมที่ผา่ นมา ฝนตกต่อเนื่องตลอด หลังสุ ดช่วงวันที่ 4 – 12 มกราคม 2564 ลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกาลังแรงขึ้น ทาให้คลื่นลมบริ เวณอ่าวไทยมีกาลังแรง เกิดฝนตก
หนักอีกรอบทาให้เกิดความเสี ยหายซ้ าอีกครั้ง ปัจจุบนั มีเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 26,000 ครัวเรื อน พื้นที่การเกษตร
คาดว่าจะเสี ยหาย 29,230 ไร่ สาหรับภาคใต้เป็ นมีพืชเศรษฐกิจสาคัญ ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ไม้ผล นาข้าว
และพืชผัก โดยเฉพาะข้าวนาปี ซึ่ งกาลังอยูใ่ นช่วงฤดูกาลผลิต และขณะนี้สถานการณ์ดงั กล่าวยังไม่สิ้นสุ ด ดังนั้น จึงได้
สั่งการไปยังเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบให้เร่ งสารวจความเสี ยหาย และเตรี ยมการช่วยเหลือพีน่ อ้ ง
เกษตรกรโดยเร็ วที่สุด พร้อมให้ระดมเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรกระจายลงพื้นที่ตามอาเภอต่าง ๆ เพื่อเยีย่ มเยียนให้
กาลังใจพี่นอ้ งเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งสารวจปัญหา สอบถามความต้องการเพื่อเตรี ยมฟื้ นฟู
พื้นที่การเกษตรหลังน้ าลด และความต้องการด้านการส่ งเสริ มอาชีพ เช่น การปลูกพืชผักระยะสั้น เป็ นต้น

ด้านนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธุ์ ผู้อานวยการกองส่ งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยกล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เตรี ยม
ผลิต จานวนเชื้อไตรโครเดอร์มาพร้อมใช้ 104,430 กิโลกรัม เพื่อเตรี ยมแจกจ่ายให้กบั เกษตรกรใน พื้นที่ 9
จังหวัด นครศรี ธรรมราช สุ ราษฎร์ธานี กระบี่ สงขลา พัทลุง ตรัง ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยให้ศูนย์ส่งเสริ ม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช สนับสนุนเชื้อพร้อมใช้ในพื้นที่ที่ตอ้ งการฟื้ นฟูเร่ งด่วน และสนับสนุนหัวเชื้อไตร
โครเดอร์มา จานวน 3,280 ขวด และใช้กลไกศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน มีส่วนร่ วมในการผลิตและขยายผลให้ถึง
เกษตรกร

สั่ง จนท.เกษตรฯ เตรียมฟื้นฟูสวนไม้ผลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในภาคใต้

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร เผยว่า จากสถานการณ์พายุฝนที่ตกหนัก เกิดน้ าป่ าไหลหลาก ปริ มาณน้ าล้นตลิ่งและสู งขึ้น
อย่างต่อเนื่องไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรื อนและพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนในภาคใต้ ช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมาจนถึงในขณะนี้ ไม่เพียง
ทาให้เกิดภาวะน้ าท่วมเฉพาะที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราชเท่านั้น แต่ยงั ส่ งผลให้มีน้ าท่วมอีกหลายจังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุ ราษฎร์ธานี พัทลุง ตรัง สงขลา
ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็ นต้น ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีความห่วงใยพี่นอ้ งเกษตรกรในพื้นที่
ภาคใต้ จึงสั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ติดตามสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยภาคใต้อย่างเร่ งด่วน

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม
โดยกรมส่ งเสริ มการเกษตรมอบหมายเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ท้ งั สานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา สานักงานเกษตรจังหวัด และ
สานักงานเกษตรอาเภอ ออกสารวจพืชและพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว รวมถึงสนับสนุนพันธุ์พืชผักเพื่อสร้างแหล่ง
อาหารภายในครัวเรื อนและสร้างรายได้หลังน้ าลด ตลอดจนสนับสนุนปัจจัยการผลิตอื่นๆ เพื่อใช้ในการฟื้ นฟูสภาพพื้นที่ บรรเทาความเดือดร้อนใน

เบื้องต้นแก่เกษตรกร พร้อมให้คาแนะนา ฟื้ นฟู การดูแลรักษาพืชแก่เกษตรกรโดยเฉพาะสวนไม้ผลในช่วงฤดูฝนที่เกิดน้ าท่วมขัง จนกระทัง่ ภายหลังน้ า
ลดให้กลับคืนสู่ สภาวะเดิมโดยเร็ ว ดังนี้
1. การจัดการสวนไม้ ผลในช่ วงฤดูฝน ควรตัดแต่งกิ่งที่อาจหักได้ง่าย เพราะหากปล่อยให้มีกิ่งก้านหนาทึบเกินไป จะทาให้กิ่งไม้หกั หล่น
ลงมาสร้างความเสี ยหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรื อนหรื อร่ างกายได้ กรณี ตน้ ไม้ปลูกใหม่ตอ้ งค้ าพยุงเพื่อให้ยึดเกาะดินและไม่โอนเอนไป
ตามแรงลมจนถึงขั้นหักล้ม ทาเนินดินเพื่อป้องกันน้ าขังบริ เวณโคน และทาระบบระบายน้ าจากบริ เวณรอบโคนต้น เพื่อให้น้ าฝนที่ตก
ลงมาระบายออกให้เร็ วที่สุด ใช้สารป้องกันพร้อมดูแลรักษาต้นให้ปราศจากโรคและแมลงศัตรู พืชโดยเฉพาะเชื้อรา พรวนดินเพื่อให้
ผิวดินแห้งและให้รากระดับหน้าดินได้รับออกซิเจน จากนั้นใส่ ปุ๋ยพรวนดินให้ดินกลบปุ๋ ยก่อนที่น้ าฝนจะมาชะล้างปุ๋ ยไปจนหมด
2. การจัดการสวนไม้ผลระหว่างน้าท่วมขัง สิ่ งที่ตอ้ งคานึงเป็ นพิเศษ คือ ทาอย่างไรให้สวนไม้ผลกลับคืนสภาพเดิมเร็ วที่สุด และ
กระทบกระเทือนต่อต้นน้อยที่สุด เพราะสวนที่ถูกน้ าท่วมอยูเ่ สี่ ยงต่อความเสี ยหายได้ง่าย สิ่ งที่ตอ้ งดาเนินการเป็ นลาดับแรก คือ เร่ ง
ระบายน้ าออกจากสวนไม้ผลเพื่อกูส้ วน การเสริ มคันดินรอบสวนให้มีความสู งและความแข็งแรง สามารถป้องกันและต้านทานน้ าจาก
ภายนอกที่อาจท่วมล้นเข้าสวนได้ โดยให้ยกขอบแปลงเป็ นคันดินสู งกว่าระดับน้ าที่เคยท่วมไม่ต่ากว่า 50 เซนติเมตร จากนั้นขุดคู
น้ ารอบ ๆ แปลง แล้วนาดินจากการขุดคูน้ าปั้นเป็ นคันดินรอบ ๆ แปลง สาหรับการเร่ งระบายน้ าออกจากสวน ให้เตรี ยมเครื่ องสู บน้ า
เพื่อสู บน้ าออกจากสวนได้ตลอดเวลา ทาทางระบายน้ าออกจากสวนไว้หลาย ๆ ทาง ใช้พลัว่ ดึงเศษพืชและสัตว์ต่าง ๆ ที่ดินเลนทับถม
ออกให้หมด ขุดร่ องระบายน้ าให้น้ าไหลออกจากพื้นที่เร็ วที่สุด ซึ่งหากขุดลึกได้จะช่วยให้ดินในสวนแห้งเร็ วยิง่ ขึ้น แต่ตอ้ งระวังไม่ให้
พนังกั้นน้ าหรื อคันดินโอบรอบแปลงปลูกพังทลายลงมา ไม่นาเครื่ องจักรกลขนาดหนักเข้าไปในสวนหลังน้ าลด ขณะที่ดินยังเปี ยก
หรื อเข้าไปเหยียบย่าบริ เวณโคนต้นพืช เมื่อดินแห้งแล้วควรขุดหรื อปาดเอาดิน ทราย เศษไม้หรื อตะกอนต่าง ๆ ที่มากับน้ าและทับถม
อยูใ่ นแปลงไม้ผลออก เพื่อความสะดวกต่อการปฏิบตั ิงานในแปลงไม้ผลต่อไป
3. การคา้ ยัน/พยุงต้นไม้ผลที่เอนหรือล้ม ไม้ผลแต่ละชนิดมีความทนทานต่อน้ าท่วมขังต่างกัน หากน้ าท่วมขังเป็ นเวลานานจะล้มได้ง่าย
เนื่องจากพื้นดินอ่อนตัว สาหรับต้นไม้ที่อยูใ่ กล้บริ เวณทางน้ าไหล ดินอาจถูกน้ ากัดเซาะออกไปได้ ส่ วนต้นไม้ขนาดใหญ่เมื่อถูกน้ า
ท่วมขังนาน รากจะเน่าเพราะไม่มีอากาศหายใจและมีเชื้อโรคเข้าทาลาย ดังนั้น เมื่อน้ าลดแล้วต้องรักษารากไว้ไม่ให้ตาย โดยการตรึ ง
ต้นไม้ไม่ให้โยกคลอนด้วยแรงลมที่จะตามมา และค้ ายันต้นด้วยการใช้ไม้ยาว ๆ ค้ า หรื อใช้เชือกผูกตรึ งกับต้นไม้ หรื อโครงสร้าง
อาคารที่แข็งแรงไว้อย่างน้อย 3 ทิศทาง เพื่อป้องกันการโค่นล้ม
4. การจัดการสวนไม้ผลหลังน้าลด เมื่อระดับน้ าในสวนเริ่ มลดลงจนสามารถเข้าปฏิบตั ิงานได้ สิ่ งที่ตอ้ งทาต่อไป คือ การตัดแต่งกิ่ง
พร้อมกับการฟื้ นฟูความสมบูรณ์ให้แก่ตน้ เมื่อดินเริ่ มแห้ง ตัดแต่งกิ่ง เอาใบแก่ กิ่งที่ฉีกหัก เหี่ ยวเฉา และกิ่งที่อยูภ่ ายในทรงพุ่มไม่ได้
รับแสงแดดออก และตัดกิ่งขนาดใหญ่ออกบ้างเพื่อลดแรงปะทะจากลมให้ทรงพุ่มโปร่ ง ลดการคายน้ าของพืช และเร่ งให้พืชแตกใบ
ใหม่เร็ วขึ้น หากต้นไม้ยงั มีผลติดอยูใ่ ห้ตดั ผลออก เพือ่ ไม่ให้แย่งสารอาหารที่จะนาไปฟื้ นฟูรากและลาต้น นอกจากนี้ ควรช่วยให้ไม้
ผลฟื้ นตัวเร็ วขึ้นด้วยการฉี ดพ่นปุ๋ ยทางใบ เนื่องจากระบบรากยังไม่สามารถดูดน้ าและธาตุอาหารจากดินได้ตามปกติ อาจใช้ปุ๋ยน้ าสู ตร
12-12-12 หรื อ 12-9-6 หรื อปุ๋ ยเกล็ดสูตร 21-21-21 หรื อ 16-21-27 ละลายน้ าฉี ดพ่น สวนไม้ผลที่
ถูกน้ าท่วมนานหลังน้ าลดมักเกิดปัญหาโรครากเน่า โคนเน่า ควรป้องกันรักษาด้วยการราด หรื อทาโคนต้นด้วยสารเคมีป้องกันเชื้อรา
หรื อใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น ไตรโคเดอร์มา หรื อปรับปรุ งสภาพดินด้วยการโรยปูนขาว หรื อโดโลไมท์
5. การปลูกซ่ อมแซมสวนไม้ ผลที่ประสบอุทกภัย หลังจากน้ าลดหากพบว่า มีตน้ ไม้ผลที่ยืนต้นตายไปบางส่วนและยังมีส่วนที่เหลือรอด
อยูเ่ กินกว่า 60-70% ของพื้นที่ ให้ใช้วิธีปลูกซ่อมเพื่อทดแทนต้นเดิมที่ตายไป แต่ควรดาเนินการเมื่อดินเริ่ มแห้งอย่าง
ระมัดระวัง โดยใช้เครื่ องมือที่มีน้ าหนักเบา พรวนกลับหน้าดินบริ เวณโดยรอบพร้อมกาจัดวัชพืชที่ยงั เหลืออยู่ ใช้ปูนขาวหรื อโดโล
ไมท์เพื่อปรับสภาพดินให้เป็ นกลางป้องกันการเกิดโรครากเน่าและโคนเน่า โรยปุ๋ ยคอน ตากดินทิ้งไว้อย่างน้อย 1 เดือน จึงขุดหลุม
ปลูก

สาหรับพื้นที่ใดมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ (กรณีเหตุอุทกภัย) จะได้รับการช่วยเหลือภายใน 90 วัน โดยยึดหลักตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง

น้าท่ วมใต้ ต่อเนื่อง จังหวัดชายแดนซ้ารอบ 3 เกษตรฯ เร่ งฟื้ นฟู เยียวยา
อธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร ยา้ เจ้ าหน้ าที่ต้องทางานช่ วยเหลือพีน่ ้ อง
เกษตรกรโดยเร็ว

วันนี้ (14 มกราคม 2564) นายสุพิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่งเสริ มและ
พัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายจาเดิม ทองคา รักษาการเกษตรจังหวัดปัตตานี และ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่ วมต้อนรับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี เเละรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงพาณิชย์ และนายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผูช้ ่วยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยีย่ มและติดตามสถานการณ์น้ าท่วมภาคใต้ พื้นที่อาเภอยะ
รัง อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พร้อมมอบสิ่ งของบรรเทาทุกข์และปัจจัยการผลิตให้แก่พี่นอ้ งเกษตรกร
ผูป้ ระสบภัย

นายสุพิท เปิ ดเผยว่า ตามที่นายเฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมส่งเสริ มการเกษตร ซึ่งรับผิดชอบการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัยพิบตั ิดา้ น
พืช เร่ งช่วยเหลือเยียวยา ฟื้ นฟูพ้นื ที่การเกษตรโดยเร็วที่สุด ขณะนี้นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรม
ส่งเสริ มการเกษตร ได้อนุมตั ิจดั สรรงบประมาณให้ศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขา
พืช (ศทอ.สุราษฎร์ธานีและสงขลา) ร่ วมกับสานักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ศูนย์
จัดการศัตรู พืชชุมชน (ศจช.) ในพื้นที่ เร่ งผลิตเชื้อรา ไตรโคเดอร์มาช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัย เพื่อ
ควบคุมโรคพืชที่อาจเกิดขึ้นและเข้าทาลายต้นพืชหลังน้ าลด และมอบหมายให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
ที่ 2 จังหวัดตรัง และศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรี ธรรมราช เร่ งผลิตต้นพันธุ์พืชผักสวนครัว
อายุส้ นั เพื่อนาไปแจกจ่ายให้พี่นอ้ งเกษตรกรปลูกเป็ นอาหารและสร้างรายได้หลังสถานการณ์คลี่คลาย
นายสุพิท ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมว่า พื้นที่จงั หวัดปัตตานี ยะลาและจังหวัดนราธิวาส ประสบปัญหา
น้ าท่วม ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 ส่วนหนึ่งได้รับการช่วยเหลือไปบ้างแล้ว ทั้งการเยียวยา
และการสารวจพื้นที่เสี ยหาย เพื่อขอรับการช่วยเหลือกรณีเสี ยหายสิ้นเชิงตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง แต่ในเดือนธันวาคมที่ผา่ นมา ฝนตกต่อเนื่องตลอด หลังสุดช่วงวันที่ 412 มกราคม 2564 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกาลังแรงขึ้น ทา
ให้คลื่นลมบริ เวณอ่าวไทยมีกาลังแรง เกิดฝนตกหนักอีกรอบทาให้เกิดความเสี ยหายซ้ า อีกครั้ง ขณะนี้
พื้นที่ท้งั 3 จังหวัด มีเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 26,000 ครัวเรื อน พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะ
เสี ยหาย 29,230 ไร่
สาหรับจังหวัดปัตตานี เกษตรกรประสบภัยพิบตั ิดา้ นพืช จานวน 14,917 ครัวเรื อน พื้นที่
ประสบภัย 35,263 ไร่ และพื้นที่คาดว่าจะเสี ยหายทั้ง 3 รอบ รวม 7,790 ไร่ วันนี้สานักงาน
ส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา และสานักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี ได้นาพันธุ์พืชผัก
สวนครัว ได้แก่ พริ ก มะเขือ และกระเพรา จากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัด
ตรัง จานวน 6,500 ต้น มามอบให้พี่นอ้ งเกษตรกรด้วย ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรี
และคณะ มอบให้ผแู ้ ทนเกษตรกรนาไปแจกจ่ายให้พี่นอ้ งเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน
ทั้งนี้ได้กาชับให้สานักงานเกษตรจังหวัดเร่ งสารวจพื้นที่เสี ยหาย กรณีเสี ยหายโดยสิ้นเชิงและ
ดาเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังตามขั้นตอน เพื่อเร่ งส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโอนเงินช่วยเหลือให้พี่นอ้ งเกษตรกรโดยเร็วที่สุด

อธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร ยา้ จนท.เร่ งช่ วยเหลือพีน่ ้ องเกษตรกรโดยเร็ว

กรมส่ งเสริ มการเกษตรสัง่ เร่ งผลิตไตรโคเดอร์มา ฟื้ นฟูพ้นื ที่เกษตรประสบ
ภัยน้ าท่วมใต้
วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564, 16.01 น.

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกทีน
่ ี่

เกษตรหาดสาราญ จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนงานกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อส่ งเสริม
และพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร ให้ เข้มแข็ง และสามารถพึง่ พาตนเองได้

เกษตรหาดสาราญ จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนงานกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อส่งเสริ มและพัฒนากลุ่ม
ยุวเกษตรกร ให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
วันนี้ ( 14 มกราคม 2564 ) นายนนท์นภนต์ นาพอ เกษตรอาเภอหาดสาราญ จังหวัด
ตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอาเภอหาดสาราญ เข้าพบผูอ้ านวยการโรงเรี ยนหาดสาราญ
วิทยาคม และคณะครู เพื่อร่ วมวางแผนการดาเนินงานในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มยุวเกษตรกร ซึ่งมีกาหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรี ยนหาดสาราญ
วิทยาคม หมู่ที่ 9 ตาบลหาดสาราญ อาเภอหาดสาราญ จังหวัดตรัง
ทั้งนี้ การส่งเสริ มและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกยุวเกษตรกรให้เข้มแข็ง และสามารถ
พึ่งพาตนเองได้น้ นั ต้องเกิดจากกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันภายในกลุ่มและชุมชน ในการดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ทั้งในระดับของการพึ่งพาตนเอง และในระดับของการแข่งขัน กลไกหนึ่งที่สนับสนุนให้ยวุ
เกษตรกร และชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถไปสู่เป้าหมายดังกล่าว นั้นคือ การนาเอา
กระบวนการจัดตั้งกลุ่มการบริ หารจัดการกลุม่ ในขั้นพื้นฐาน ไปสู่การเชื่อมโยงเครื อข่าย การมีส่วน
ร่ วม การเสริ มสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างยุวเกษตรกรให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้มี
ความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด
รวมทั้งการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ในการขับเคลื่อนการพัฒนางานส่งเสริ ม
การเกษตร ซึ่งก่อให้เกิดเครื อข่ายความร่ วมมือทั้งในด้านเชิงธุรกิจและสังคม ตลอดจนการดาเนินการเพื่อ
การพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้เข้มแข็งต่อไป

เกษตรอาเภอนาโยง จังหวัดตรัง จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2 ตาม
โครงการสร้ างความเข้ มแข็งกลุ่มการผลิตด้ านการเกษตร

เกษตรอาเภอนาโยง จังหวัดตรัง จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ระยะที่ 2 ตามโครงการสร้างความ
เข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
วันนี้( 14 มกราคม 2564 ) นายเสน่ห์ ทองเกลี้ยง เกษตรอาเภอนาโยง จังหวัด
ตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอาเภอนาโยง จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนา
ทักษะการแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตรขั้นพื้นฐาน กิจกรรมส่งเสริ มการแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร
ขั้นพื้นฐานในองค์กรเกษตรกร (3ก) ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร โดย
สมาชิกกลุ่มร่ วมกันฝึ กปฏิบตั ิสูตรเครื่ องแกงคัว่ กลิ้ง ตามแผนที่ได้จากการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ระยะ
ที่ 1 ซึ่งเป็ นการเพิ่มผลิตภัณฑ์จากเดิมมี 3 สูตร ได้แก่ แกงกะทิ แกงส้ม และแกงคัว่ ณ ที่ทาการกลุ่ม
แม่บา้ นเกษตรกรบ้านไสบ่อลึก หมู่ที่ 7 ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ทั้งนี้ เพื่อขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรโดยส่งเสริ มและพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง ให้มีขีดความสามารถในการ
ดาเนินธุรกิจ และช่วยเหลือสมาชิกในด้านการผลิตและการตลาดรวมทั้งสร้างเกษตรกรรุ่ นใหม่ที่มีความรู ้
ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบตั ิเพื่อไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรราย
อื่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตรที่ยงั่ ยืนต่อไป

กลุ่มอารักขาพืชตรัง สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง จัดกระบวนการเรียนรู้การ
จัดการศัตรูยางพารา

กลุ่มอารักขาพืชตรัง สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง จัดกระบวนการเรี ยนรู ้การจัดการศัตรู
ยางพารา
วันนี้( 14 มกราคม 2564) สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง โดย นายเรื องเดช นิเวศ
ประเสริ ฐ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช และสานักงาน
เกษตรอาเภอเมืองตรัง จัดกระบวนการเรี ยนรู ้การจัดการศัตรู ยางพารา ตามโครงการยกระดับคุณภาพ
สิ นค้าเกษตร มีเกษตรกรเข้าร่ วม จานวน 20 ราย ณ ศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนตาบลหนองตรุ ด อาเภอ
เมือง จังหวัดตรัง
ทั้งนี้ ได้แนะนาให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อ
รา เช่น โรครากขาว โรคใบร่ วง โรคเส้นดาและโรคเปลือกเน่า โดยแนะนาให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
ทางดิน โดยผสมเชื้อสด 1 กก. :ราละเอียด 4 กก. : ปุ๋ ยหมัก 100 กก.โรยรอบโคนต้น ต้น
ละ 5 กิโลกรัม แบ่งใส่ปีละ 3 ครั้ง เพื่อเป็ นการป้องกันการเกิดโรค โรคใบร่ วง และฝักเน่าที่เกิดจาก
เชื้อไฟทอปโทรา (Phytophthora leaf fall and pod rot) โดยโรคใบร่ วง และฝักเน่า
ระบาดในช่วงเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม เชื้อราเข้าทาลายส่วนดอก ใบ และฝักยาง ทาให้ตน้ ยางเปิ ด
กรี ดได้ชา้ ลง อาการของโรคคือ ใบยางจะร่ วงทั้งที่ใบยังเขียวสดและใบเหลือง

อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 1 ให้ แก่สมาชิก
แปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์ การเกษตรบ้ านป่ ากอ จากัด (แปลงใหญ่ ปี
2562)

อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จัดเวทีถ่ายทอดความรู ้ ครั้งที่ 1 ให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่
ยางพาราสหกรณ์การเกษตรบ้านป่ ากอ จากัด (แปลงใหญ่ปี 2562)
วันนี้( 14 มกราคม 2564 ) สานักงานเกษตรอาเภอปะเหลียน โดยนางนิตยา จันทร์
ประทีป เกษตรอาเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สานักงานฯ ร่ วมกับเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศ
ไทย สาขาปะเหลียน จัดเวทีถ่ายทอดความรู ้ ครั้งที่ 1 ให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์
การเกษตรบ้านป่ ากอ จากัด (แปลงใหญ่ปี 2562) ณ การยางแห่งประเทศไทย สาขาปะเหลียน ตาบล
ทุง่ ยาว อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
สาหรับการจัดเวทีครั้งนี้ ได้เน้นถ่ายความรู ้เรื่ องการพัฒนาคุณภาพ หลักปฏิบตั ิที่ดีในการ
จัดการสวนยาง ตั้งแต่สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกยาง ความสะอาดของแปลง การควบคุมคุณภาพ
น้ ายาง ระบบการกรี ด การใส่ปุ๋ยและการบารุ งรักษาสวนยาง ทาให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และมี
คุณภาพ ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่จากสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรังมาให้
ความรู ้เพิม่ เติมเรื่ องการจัดทาบัญชีตน้ ทุนการประกอบอาชีพ และเพื่อเป็ นการป้องกันการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สานักงานเกษตรอาเภอฯ มีการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทาง
สังคม ให้ผเู ้ ข้าร่ วมทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และจัดเตรี ยมเจลแอลกอฮอล์สาหรับฆ่าเชื้อไว้ให้

เจ้ าหน้ าที่กลุ่มส่ งเสริมและพัฒนาการผลิต สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง ลง
พื้นที่ติดตามแปลงพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน พร้ อมให้ คาแนะนาในเรื่ อง การ
ขอรับรองมาตรฐาน GAP พริกไทย

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริ มและพัฒนาการผลิต สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ติดตามแปลง
พริ กไทยพันธุ์ปะเหลียน พร้อมให้คาแนะนาในเรื่ อง การขอรับรองมาตรฐาน GAP พริ กไทย
วันนี้( 14 มกราคม 2564 ) นายเรื องเดช นิเวศประเสริ ฐ รักษาราชการแทนเกษตร
จังหวัดตรัง มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริ มและพัฒนาการผลิต ติดตามแปลงพริ กไทยไร่ มนตรี ของ
นายมนตรี ศรี ยงยศ เกษตรกรในอาเภอปะเหลียน โดยมีนางนิตยา จันทร์ประทีบ เกษตรอาเภอปะ
เหลียนและเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอาเภอปะเหลียนให้การต้อนรับ ณ ไร่ มนตรี ตาบลปะ
เหลียน อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ทั้งนี้ เกษตรกรได้ปลูกพริ กไทยพันธุ์ปะเหลียนแบบค้าง จานวน 230 ค้าง และยังปลูก
กาแฟ สับปะรดฉีกตา พืชผักอื่นๆ ส่งขายทาง
Shopee ตลาดจริ งใจ Top โรบินสันตรัง และ
วางแผนจาหน่ายพริ กไทยขาวส่งห้างเดอะมอลล์ บางกะปิ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริ มและพัฒนาการ
ผลิต สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และให้คาแนะนาในเรื่ อง การขอรับรอง
มาตรฐาน GAP พริ กไทย พร้อมทั้งแนะนาตลาด แหล่งจาหน่าย

ส้ มเขียวหวานแสนอร่ อย มารู้จกั การผลิตส้ มเขียวหวานคุณภาพดีและ
ปลอดภัยกัน

โดยปกติส้มเขียวหวานที่เข้าสู่ ตลาดเดือนธันวาคม ถือว่ามีรสชาติอร่ อยมากสุ ดในรอบปี เพราะต้ นส้ มเจริญเติบโตอย่างเต็มที่หลังผ่าน
ฤดูฝนและผ่านช่ วงฤดูหนาวมาสักระยะแล้ว ในทางวิชาการเท่ากับว่าเป็ นระยะที่ต้นไม้ พักตัว จะไม่ มีการแตกใบอ่ อนหรื อแตกราก
อาหารที่ปรุงได้ ท้งั หมดก็จะถูกเก็บสะสมในผลส้ ม จึงเรียกได้ว่าเดือนธันวาคมเป็ นฤดูกาลรับประทานส้ มเขียวหวานที่มีรสชาติอร่ อย
สุ ดในรอบปี
กรมส่งเสริ มการเกษตร ในฐานะหน่วยงานส่งเสริ มและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ ส่งเสริ มและ
พัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสิ นค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด ให้บริ การทางการเกษตรและ
ผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจาหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับความต้องการสิ นค้าเกษตร
ปลอดภัยที่กาลังเป็ นกระแสความนิยมของตลาดปัจจุบนั เกษตรกรและผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปจึงควรทราบเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่
จาเป็ นสาหรับการผลิตส้มเขียวหวานที่ปลอดภัยนั้นควรปฏิบตั ิอย่างไรให้สอดคล้องกับสถานกาณ์ปัจจุบนั
ส้มเป็ นไม้ผลกึ่งเขตร้อนมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีสารอาหารที่สาคัญเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินซี และวิตามินเอ สามารถ
เจริ ญเติบโตได้ดีในประเทศไทย เป็ นไม้ผลที่มีอายุยืนนานให้ผลผลิตได้หลายปี ติดต่อกัน ตลอดจนสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดปี และ
ปลูกได้เกือบทุกจังหวัดในประเทศไทย เกษตรกรจึงนิ ยมปลูกกันมาก สาหรับพันธุ์ที่นิยมปลูกเป็ นการค้าและมีความสาคัญทาง
เศรษฐกิจมาก ได้แก่ ส้มเขียวหวาน ส้มโอ มะนาว ส้มเกลี้ยง และส้มตรา การเก็บเกี่ยวส้มจะนับจากวันออกดอกถึงเก็บผลใช้เวลา 89 เดือน
การผลิตส้ มเขียวหวานให้ มีคุณภาพดีและปลอดภัยนั้น

อันดับแรก คือที่ต้งั สวนต้องอยูห่ ่างจากแหล่งที่มีการระบาดของโรคอย่างน้อย 10 กิโลเมตร ลักษณะดิน ควรมีอินทรี ยวัตถุไม่นอ้ ย
กว่า 3 เปอร์เซ็นต์ pH อยูร่ ะหว่าง 5.5-6.5 ระดับน้ าใต้ดินลึกมากกว่า 1 เมตร
อันดับที่สอง คือ การใส่ปยุ๋ การใส่ปยให้
ุ๋ เป็ นไปตามการวิเคราะห์ดินซึ่งควรทา 1-2 ปี ต่อครั้ง เพื่อใส่ปยตามสู
ุ๋
ตรและอัตราที่
เหมาะสม ถ้า pH ต่ากว่า 5.5 (เป็ นกรด) ควรใส่ปูนขาวหรื อโดโลไมท์ อัตรา 1-2 กิโลกรัม ต่อต้น ปี ละ 1-2 ครั้งในฤดูแล้งแล้ว
ให้น้ าตามปกติ
การปลูกในปี แรกให้ใส่ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์ 10-20 กิโลกรัม ต่อต้น และใส่ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์ 20-50 กิโลกรัม ต่อต้นในปี ที่ 2-4 โดยใส่ปีละ
ครั้งช่วงปลายฤดูฝน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 + 46-0-0 (1 : 1) อัตรา 0.5-1.0 กิโลกรัม ต่อต้นในปี แรก โดยแบ่งใส่
4-6 เดือน ต่อครั้ง และอัตรา 1-2 กิโลกรัม ต่อต้น ในปี ที่ 2-4 โดยใส่ 3-4 เดือน ต่อครั้ง และเมื่อส้มมีอายุ 4 ปี ขึ้นไป ให้ใส่ปยุ๋
ดังนี้ ก่อนออกดอกใส่สูตร 12-24-12 อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อต้น และพ่นปุ๋ ยทางใบเพื่อเพิ่มธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริ ม
และเมื่อถึงระยะติดผลให้ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริ ม เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี ทองแดง โบรอน และ
แมงกานีส เป็ นต้น โดยพ่นทางใบ ช่วงใกล้เก็บเกี่ยว ใส่ปยุ๋ 13-13-21 อัตรา 1-2 กิโลกรัม ต่อต้น หลังเก็บเกี่ยว ใส่ปยุ๋ 1515-15 + 46-0-0 (1 : 1) อัตรา 1-3 กิโลกรัม ต่อต้น พร้อมพ่นปุ๋ ยทางใบที่มีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริ ม และให้
ปุ๋ ยอินทรี ย์ 20-50 กิโลกรัม ต่อต้น การให้น้ า ให้น้ า 20-40 ลิตร ต่อต้นทันทีหลังปลูก และให้อีกครั้งห่างจากครั้งแรก 2-5 วัน
จนส้มตั้งตัว อย่าให้ส้มขาดน้ าจนมีอาการเหี่ยว ช่วงเวลาให้น้ าที่เหมาะสมคือ 08.00-10.00 น. และ 14.00-16.00 น.
การบังคับน้ า หลังส้มแตกใบอ่อน 60 วันในช่วงอากาศร้อน หรื อ 90 วันในช่วงอากาศเย็น เริ่ มงดการให้น้ า ระยะเวลางดการให้น้ า
ขึ้นอยูก่ บั อายุ ขนาดทรงพุ่ม และสภาพดินฟ้าอากาศ โดยสังเกตจากการเหี่ยวของใบส้มเร็ วขึ้นแต่ละวัน ถ้าใบเหี่ยวช่วงเวลา 10.0011.00 น. ถือว่าเพียงพอแล้วสาหรับการงดน้ า หลังจากนั้น ให้น้ าติดต่อกันจนส้มออกดอกติดผล
อันดับที่สาม ให้มีการตัดแต่งกิ่งควรทาอย่างสม่าเสมอตั้งแต่เริ่ มปลูกไปจนกระทัง่ ให้ผล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังเก็บเกี่ยว
ผลแล้ว ลักษณะของกิ่งที่ควรแต่งออกคือ
1. กิ่งแขนงที่รกทึบด้านล่างและกลางลาต้น
2. กิ่งปลายยอดที่ห้อยลงชิดดิน
3. กิ่งอ่อนแอ ไม่สมบูรณ์ มีใบน้อย
4. กิ่งน้ าค้าง หรื อกิ่งกระโดง
5. กิ่งที่มีลกั ษณะคดงอไขว้หรื อพันกัน
6. กิ่งที่เป็ นโรค หรื อถูกแมลงวันทาลาย ตลอดจนกิ่งแห้งตาย

ภายหลังจากการตัดแต่งกิ่งแล้ว ควรทาแผลด้วยคอปเปอร์อ๊อกซีคลอไรด์ หรื อปูนแดง หรื อปูนขาว เพื่อป้องกันเชื้อรา ภายหลังจาก
ส้มเขียวหวานติดผลแล้ว ควรปฏิบตั ิดงั นี้
1. ปลิดผลออกบ้าง ในกิ่งที่ติดผลมากๆ
2. ตัดแต่งผลที่เป็ นโรคออกแล้วนาไปฝังกลบหรื อเผาเสี ย
3. ค้ ายันกิ่ง เพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักเนื่องจากการรับน้ าหนักหรื อลมแรง
อันดับที่สี่ ต้องระวังรักษาแปลงปลูกให้ถูกสุขลักษณะและสะอาดอยูเ่ สมอ ดังนี้
1. กาจัดวัชพืช ควรกาจัดขณะวัชพืชยังเล็ก เพื่อไม่ให้แข่งขันกับพืชหลัก หรื อเป็ นแหล่งเพาะศัตรู พืช หรื อติดไปกับ
ผลผลิต
2. ควรเก็บวัชพืช เศษพืช โดยเฉพาะที่เป็ นโรคไปทาลายนอกแปลงปลูก
3. อุปกรณ์ เช่น กรรไกร เครื่ องพ่นสารเคมี ภาชนะที่ใช้เก็บผลผลิต ฯลฯ หลังจากใช้งานแล้วต้องทาความสะอาด และ
เก็บให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
4. ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว ให้ลา้ งทาความสะอาด นาน้ าที่ลา้ งไปพ่นป้องกันกาจัดศัตรู พืช สาหรับภาชนะ
บรรจุให้ทาลายอย่างเหมาะสม เช่น ฝังดิน ไม่ควรนากลับมาใช้อีก
ศัตรูที่สาคัญและข้อบังคับการหยุดใช้ สารก่อนการเก็บเกี่ยว
1. โรคกรีนนิ่ง ป้องกันกาจัดโดยไม่ปลูกพืชอาศัยของแมลงพาหะ เช่น ต้นแก้ว พบต้นที่เป็ นโรคต้องขุดและเผาทาลายนอกแปลง
ปลูก ป้องกันกาจัดเพลี้ยไก่แจ้โดยพ่นอิมิดาคลอพริ ด (10% LS) หยุดใช้สารก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน
2. โรคทริสเทซ่ า ป้องกันกาจัดโดย พบต้นที่เป็ นโรคต้องขุดและเผาทาลายนอกแปลงปลูก ป้องกันกาจัด เพลี้ยอ่อนแมลง
พาหะโดยพ่นคาร์โบซัลแฟน (20% EC) หยุดใช้สารก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน
3. โรครากเน่ าโคนเน่ า ป้องกันกาจัดโดยใช้ตน้ ตอพันธุ์ที่ทนทานต่อโรค เช่น ทรอยเยอร์ คลีโอพัตรา ปรับสภาพดินให้มี
pH 5.5-6.5 โดยใช้ปูนขาวหรื อโดโลไมท์ ปี ละ 1-2 ครั้ง ไม่ให้มีน้ าขังบริ เวณโคนต้น ใช้สารเมทาแลกซิล
(25% WP)
4. หนอนชอนใบ ป้องกันกาจัดโดยจัดการให้ส้มแตกใบอ่อนพร้อมกัน หากพบหนอนชอนใบมากกว่า 50% ใช้
สารอิมิดาคลอพริ ด (10% SL) หรื อฟลูเฟนนอกซูรอน (5% EC) หยุดใช้สารก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน
5. เพลีย้ ไฟพริก ใช้สารอิมิดาคลอพริ ด (10% LS) หรื อโฟซาโลน (35% EC) หยุดใช้สารก่อนเก็บเกี่ยว 1
เดือน
6. ไรแดง ใช้สารโปรปาไกต์ หยุดใช้สารก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน
7. ไรสนิมส้ ม ใช้กามะถัน (80% WP) หยุดใช้สารก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน

นอกจากนี้ บางสวนที่มีเงินทุนและแรงงานมากอาจใช้ วิธีการห่ อผลส้ มด้ วยถุงกระดาษหรื อถุงพลาสติกใสร่ วมกันเพื่อป้ องกันแมลง
ศัตรูพืชแทนการใช้ สารเคมี ซึ่งการห่ อผลส้ มควรทาการห่ อในระยะอายุผล 1 เดือนครึ่งหลังดอกบานแล้วจะได้ผลดีที่สุด เนื่องจาก
แมลงศัตรูพืชยังระบาดไม่ มากสาหรับผลส้ มในระยะนี้ กรณีการห่ อผลส้ มที่อายุ 6-7 เดือนก่ อนการเก็บเกี่ยวก็สามารถทาได้เช่ นกัน
เพราะจะเป็ นการเสริมการป้องกันแมลงเข้าทาลายและลดการใช้ สารเคมีในระยะสุ ดท้ายก่อนการเก็บเกี่ยว แต่ หากถ้าก่อนทาการห่ อผล
มีการเข้าทาลายของแมลงศัตรูพืชแล้วก็จะไม่ มีประโยชน์ ในการห่ อ อีกทั้งยังสิ้นเปลืองแรงงานโดยใช่ เหตุ

