
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 15-18 มกราคม 2564 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ศูนย์ AIC 1. ม.เกษตรขับเคลื่อนโครงการ"Kบตลาดอาหาร"ปลอดภัย"ใน มก.บางเขน Post Today 

2. มก. ผนึกกำลัง 3 หน่วยงาน เปิดตลาดอาหารเกษตร 
ปลอดภัยครบวงจร ในนามศูนย์ AIC กรุงเทพฯ 

สยามรัฐ 

3. ภาพข่าว : พันธมิตรเกษตรกรรม แนวหน้า 
4. ภาพข่าว : ผนึกกำลัง สยามรัฐ 
5. ม.เกษตรฯ ลงนามร่วมพันธมิตร บุกตลาดอาหารเกษตรปลอดภัย MGR online 

ร่วมลงนามถวาย
พระพร 

6. คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

6. คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร 

ThailandPlus 

7. คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร 

สยามรัฐ 

จับมือปตท. 8. กรมส่งเสริมการเกษตร ช่วยเกษตรกรสู้ COVID-19 จับมือปตท.จำหน่ายสินค้าที่
ปั้มน้ำมันทั่วประเทศ 

เกษตรก้าวไกล 

ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตร
ภาคใต้ 

9. กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งเร่งผลิตไตรโคเดอร์มา ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตร ช่วยเกษตรกร
ชาวใต้ 

ThailandPlus 

GAP 10. หนุนเกษตรกรผลิตตามระบบ GAP หมื่นรายปี 64 แนวหน้า 
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตร

ภาคใต้ 
11. สั่ง จนท.เกษตรฯ เตรียมฟื้นฟูสวนไม้ผลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในภาคใต้ เกษตรก้าวไกล 

เฟ้นหาเกษตรกร
หญิง 

12. "ฟอร์ด'จับมือ 2 พันธมิตรเฟ้นหาเกษตรกรหญิงชิงทุน สยามธุรกิจ 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตร
ภาคใต้ 

13. น้ำทว่มใต้ต่อเนื่อง จังหวัดชายแดนซ้ำรอบ 3 เกษตรฯ เร่งฟ้ืนฟู เยียวยา อธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำเจ้าหน้าที่ต้องทำงานช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรโดยเร็ว 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

14. น้ำท่วมใต้ต่อเนื่อง จังหวัดชายแดนซ้ำรอบ 3 เกษตรฯ เร่งฟ้ืนฟู เยียวยา Songkla Today 
15. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำ จนท.เร่งช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรโดยเร็ว สมิหลาไทม์ นิวส์ 
16. กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งเร่งผลิตไตรโคเดอร์มา ฟื้นฟูพ้ืนที่เกษตรประสบภัยน้ำ
ท่วมใต้ 

บ้านเมือง 

ยุวเกษตรกร 17. เกษตรหาดสำราญ จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนงานกลุ่มยุวเกษตรกร เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร ให้เข้มแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

 18. เกษตรอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะท่ี 2 ตามโครงการ สำนักข่าวกรม



สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ประชาสัมพันธ์ 
ศัตรูยางพารา 19. กลุ่มอารักขาพืชตรัง สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง จัดกระบวนการเรียนรู้การ

จัดการศัตรูยางพารา 
สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

แปลงใหญ่ 20. อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 1 ให้แก่สมาชิกแปลง
ใหญ่ยางพาราสหกรณ์การเกษตรบ้านป่ากอ จำกัด (แปลงใหญ่ปี 2562) 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

21. เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ลงพ้ืนที่
ติดตามแปลงพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน พร้อมให้คำแนะนำในเรื่อง การขอรับรอง
มาตรฐาน GAP พริกไทย 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

ส้มเขียวหวาน 22. ส้มเขียวหวานแสนอร่อย มารู้จักการผลิตส้มเขียวหวานคุณภาพดีและปลอดภัย
กัน 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามถวายพระพร กรม

สมเด็จพระเทพรัตนฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร 
 

 

ตามท่ีส านกัพระราชวงัไดอ้อกแถลงการณ์ เร่ือง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงประสบอบุติัเหตุ ทรงลม้ระหว่างทรงพระด าเนินออกก าลงัพระวรกายตามปกติในเวลาเชา้ เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 11 มกราคม 

พุทธศกัราช 2564 ทรงไดรั้บบาดเจ็บท่ีขอ้พระบาททั้งขา้งซา้ยและขา้งขวา เป็นเหตุให้ทรงพระด าเนินไม่สะดวก คณะแพทย์

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ไดถ้วายการรักษา และถวายความเห็นว่า ควรจะทรงงดพระราชกรณียกิจต่างๆ เป็นเวลาประมาณ 2 

เดือน 

วนัศุกร์ท่ี 15 มกราคม 2564 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหารกรมส่งเสริม

การเกษตร น าแจกนัดอกไมไ้ปทูลเกลา้ฯ ถวายเบ้ืองหนา้พระฉายาลกัษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้พระองคท์รงมีพระพลานามยัแขง็แรงสมบูรณ์ และทรงหายจากพระ

อาการประชวร ณ ศาลาสหทยัสมาคม ในพระบรมมหาราชวงั 
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คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามถวายพระพร 
กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210115/80bc84ffdb2f950eb12cb81294805771184f19823a156b957f791ab3e592a76d.jpg?itok=4XUaYbrO


 

กรมส่งเสริมการเกษตร ช่วยเกษตรกรสู้ COVID-19 จบัมือปตท.จ าหน่ายสินคา้

ท่ีป้ัมน ้ามนัทัว่ประเทศ 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจในการส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรให้มีความ

เขม้แขง็และสามารถพึ่งตนเองได ้รวมทั้งมีขีดความสามารถในการผลิตและจดัการสินคา้เกษตรตามความตอ้งการของตลาด โดยในปี 2564 กรม

ส่งเสริมการเกษตรยงัคงให้ความส าคญัในการส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรให้เป็นผูป้ระกอบการเกษตร โดยใชห้ลกัการตลาดน าการผลิต และส่งเสริม

ช่องทางการตลาดท่ีหลากหลายให้กบัเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรเกิดการพฒันาคุณภาพสินคา้ของตนเองให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดได ้

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการจ าหน่ายสินคา้เกษตรของ

เกษตรกรจ านวนไม่นอ้ย กรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดก้ าหนดแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มช่องทางจ าหน่ายสินคา้ให้มากข้ึน ไดแ้ก่ 

การรับพรีออร์เดอร์สินคา้ การจดัพื้นท่ีจ าหน่ายสินคา้ภายในกรมส่งเสริมการเกษตร การประสานงานเพื่อขอพื้นท่ีจ าหน่ายสินคา้ในหน่วยงานราชการ 

และเอกชน และการเพิ่มการจ าหน่ายในตลาดออนไลน์ผ่านทาง www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com 

 

ล่าสุด กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมมือกบับริษทั ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) หรือ OR ในการจดัหาพื้นท่ีจ าหน่ายสินคา้เกษตรใน

สถานีบริการน ้ามนั PTT Station ทัว่ประเทศให้กบัเกษตรกรโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนในช่วงการ

ระบาดของโรค COVID-19 และช่วงสินคา้ลน้ตลาดในแต่ละพื้นท่ี โดยจะหมุนเวียนให้เกษตรกรเขา้มาจ าหน่ายรายละ 1 เดือน ภายใตช่ื้อ 

“โครงการพื้นท่ีปันสุข” ส าหรับสินคา้ท่ีจะน าเขา้ไปจ าหน่ายในสถานีบริการน ้ามนัจะตอ้งเป็นสินคา้เกษตรจากเกษตรกรโดยตรง หรือสินคา้แปรรูปจาก

วิสาหกิจชุมชน ประเภทสินคา้สด สินคา้แปรรูป สินคา้เกษตรอินทรีย ์และตอ้งเป็นสินคา้เกษตรท่ีมีมาตรฐานรับรอง เช่น GAP อินทรีย ์ฮาลาล อย. 

เป็นสินคา้ท่ีตอ้งการจ าหน่ายเร่งด่วน เช่น กรณีผกั ผลไมล้น้ตลาด และไม่เป็นสินคา้ท่ีทบัซอ้นกบัผูเ้ช่า หรือมีจ าหน่ายในสถานีบริการน ้ามนัอยูแ่ลว้ 

 

 

http://www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com/


พ้ืนท่ีปันสุข เชียงใหม ่

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ ส าหรับเกษตรกรท่ีสนใจจะสมคัรเขา้ร่วมโครงการ สามารถติดต่อขอลงทะเบียนกบัส านกังานเกษตรจงัหวดั 

หรือส านกังานเกษตรอ าเภอ และกรอกแบบฟอร์มเพื่อแจง้ความประสงคจ์ าหน่ายสินคา้ หลงัจากนั้นส านกังานเกษตรจงัหวดัจะด าเนินการส่งขอ้มูลให้

กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อประสานงานกบัทาง PTT OR ด าเนินการประสานงานกบัสถานีบริการน ้ามนั และแจง้กลบักรมส่งเสริมการเกษตร 

เพื่อแจง้ให้ส านกังานเกษตรจงัหวดัทราบและประสานงานเกษตรกรไปจ าหน่ายสินคา้ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรมส่งเสรมิการเกษตรส่ังเรง่ผลิตไตรโคเดอรม์า ฟื้ นฟูพ้ืนที่

เกษตร ชว่ยเกษตรกรชาวใต้ 

 

ตามท่ี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดส่ั้งก าชบัใหทุ้กหน่วยงานช่วยเหลือพ่ีนอ้ง
เกษตรกรภาคใตอ้ยา่งเตม็ท่ีนั้น ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรส่ังการด่วนหลงัน ้าลดใหส้ ารวจพ้ืนท่ีการเกษตรท่ี
ไดรั้บความเสียหายจากสถานการณ์น ้าท่วมในหลายจงัหวดัภาคใต ้และเตรียมพร้อมช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกรและ
วางแผนฟ้ืนฟูหลงัน ้าลดทนัที 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า พ้ืนท่ีจงัหวดัปัตตานี ยะลา และจงัหวดั
นราธิวาส ประสบปัญหาน ้าท่วม ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 เร่ิมไดรั้บการช่วยเหลือแลว้ ทั้งการเยยีวยา
และการส ารวจพ้ืนท่ีเสียหาย เพ่ือขอรับการช่วยเหลือกรณีเสียหายส้ินเชิงตามระเบียบกระทรวงการคลงั 
แต่ในเดือนธนัวาคมท่ีผา่นมา ฝนตกต่อเน่ืองตลอด หลงัสุดช่วงวนัท่ี 4 – 12 มกราคม 2564 ลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือพดัปกคลุมอ่าวไทยและภาคใตมี้ก าลงัแรงข้ึน ท าใหค้ล่ืนลมบริเวณอ่าวไทยมีก าลงัแรง เกิดฝนตก
หนกัอีกรอบท าใหเ้กิดความเสียหายซ ้ าอีกคร้ัง ปัจจุบนัมีเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 26,000 ครัวเรือน พ้ืนท่ีการเกษตร
คาดว่าจะเสียหาย 29,230 ไร่ ส าหรับภาคใตเ้ป็นมีพืชเศรษฐกิจส าคญั ไดแ้ก่ ปาลม์น ้ามนั ยางพารา ไมผ้ล นาขา้ว 
และพืชผกั โดยเฉพาะขา้วนาปีซ่ึงก าลงัอยูใ่นช่วงฤดูกาลผลิต และขณะน้ีสถานการณ์ดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ดงันั้น จึงได้
ส่ังการไปยงัเกษตรจงัหวดัทุกจงัหวดัท่ีไดรั้บผลกระทบใหเ้ร่งส ารวจความเสียหาย และเตรียมการช่วยเหลือพ่ีนอ้ง
เกษตรกรโดยเร็วท่ีสุด พร้อมใหร้ะดมเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรกระจายลงพ้ืนท่ีตามอ าเภอต่าง ๆ เพ่ือเยีย่มเยยีนให้
ก าลงัใจพ่ีนอ้งเกษตรกรและประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบ รวมทั้งส ารวจปัญหา สอบถามความตอ้งการเพ่ือเตรียมฟ้ืนฟู
พ้ืนท่ีการเกษตรหลงัน ้าลด และความตอ้งการดา้นการส่งเสริมอาชีพ เช่น การปลูกพืชผกัระยะส้ัน เป็นตน้ 



ดา้นนายรพทีัศน์  อุ่นจติตพนัธ์ุ  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ ยกล่าวเพ่ิมเติมว่า  ไดเ้ตรียม
ผลิต จ านวนเช้ือไตรโครเดอร์มาพร้อมใช ้104,430 กิโลกรัม เพ่ือเตรียมแจกจ่ายใหก้บัเกษตรกรใน พ้ืนท่ี 9 

จงัหวดั นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบ่ี สงขลา พทัลุง ตรัง ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยใหศู้นยส่์งเสริม
เทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช สนบัสนุนเช้ือพร้อมใชใ้นพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการฟ้ืนฟูเร่งด่วน และสนบัสนุนหวัเช้ือไตร
โครเดอร์มา จ านวน 3,280 ขวด และใชก้ลไกศนูยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน มีส่วนร่วมในการผลิตและขยายผลให้ถึง
เกษตรกร 

 
 

 

สั่ง จนท.เกษตรฯ เตรียมฟื้นฟูสวนไม้ผลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในภาคใต้ 

 
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า จากสถานการณ์พายฝุนท่ีตกหนกั เกิดน ้าป่าไหลหลาก ปริมาณน ้าลน้ตลิ่งและสูงข้ึน

อยา่งต่อเน่ืองไหลทะลกัเขา้ท่วมบา้นเรือนและพื้นท่ีทางการเกษตรของประชาชนในภาคใต ้ช่วงปลายปี 2563 ท่ีผ่านมาจนถึงในขณะน้ี ไม่เพียง

ท าให้เกิดภาวะน ้าท่วมเฉพาะท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราชเท่านั้น แต่ยงัส่งผลให้มีน ้าท่วมอีกหลายจงัหวดั ไดแ้ก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พทัลุง ตรัง สงขลา 

ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็นตน้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดมี้ความห่วงใยพี่นอ้งเกษตรกรในพื้นท่ี

ภาคใต ้จึงส่ังการให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกดักระทรวงเกษตรฯ ติดตามสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัภาคใตอ้ยา่งเร่งด่วน 

นางกุลฤดี พฒันะอ่ิม 

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายเจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีทั้งส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ส านกังานเกษตรจงัหวดั และ

ส านกังานเกษตรอ าเภอ ออกส ารวจพืชและพื้นท่ีทางการเกษตรท่ีไดร้ับผลกระทบจากอุทกภยัดงักล่าว รวมถึงสนบัสนุนพนัธ์ุพืชผกัเพื่อสร้างแหล่ง

อาหารภายในครัวเรือนและสร้างรายไดห้ลงัน ้าลด ตลอดจนสนบัสนุนปัจจยัการผลิตอื่นๆ เพื่อใชใ้นการฟ้ืนฟูสภาพพื้นท่ี บรรเทาความเดือดร้อนใน



เบ้ืองตน้แก่เกษตรกร พร้อมให้ค าแนะน า ฟ้ืนฟู การดูแลรักษาพืชแก่เกษตรกรโดยเฉพาะสวนไมผ้ลในช่วงฤดูฝนท่ีเกิดน ้าท่วมขงั จนกระทัง่ภายหลงัน ้า

ลดให้กลบัคืนสู่สภาวะเดิมโดยเร็ว ดงัน้ี 

1. การจัดการสวนไม้ผลในช่วงฤดูฝน ควรตดัแต่งก่ิงท่ีอาจหกัไดง่้าย เพราะหากปล่อยให้มีก่ิงกา้นหนาทึบเกินไป จะท าให้ก่ิงไมห้กัหล่น

ลงมาสร้างความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นบา้นเรือนหรือร่างกายได ้กรณีตน้ไมป้ลูกใหม่ตอ้งค ้าพยงุเพื่อให้ยึดเกาะดินและไม่โอนเอนไป

ตามแรงลมจนถึงขั้นหกัลม้ ท าเนินดินเพื่อป้องกนัน ้าขงับริเวณโคน และท าระบบระบายน ้าจากบริเวณรอบโคนตน้ เพื่อให้น ้าฝนท่ีตก

ลงมาระบายออกให้เร็วท่ีสุด ใชส้ารป้องกนัพร้อมดูแลรักษาตน้ให้ปราศจากโรคและแมลงศตัรูพืชโดยเฉพาะเช้ือรา พรวนดินเพื่อให้

ผิวดินแห้งและให้รากระดบัหนา้ดินไดร้ับออกซิเจน จากนั้นใส่ปุ๋ยพรวนดินให้ดินกลบปุ๋ยก่อนท่ีน ้าฝนจะมาชะลา้งปุ๋ยไปจนหมด 

2. การจัดการสวนไม้ผลระหว่างน ้าท่วมขัง ส่ิงท่ีตอ้งค านึงเป็นพิเศษ คือ ท าอยา่งไรให้สวนไมผ้ลกลบัคืนสภาพเดิมเร็วท่ีสุด และ

กระทบกระเทือนต่อตน้นอ้ยท่ีสุด เพราะสวนท่ีถูกน ้าท่วมอยูเ่ส่ียงต่อความเสียหายไดง่้าย ส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการเป็นล าดบัแรก คือ เร่ง

ระบายน ้าออกจากสวนไมผ้ลเพื่อกูส้วน การเสริมคนัดินรอบสวนให้มีความสูงและความแขง็แรง สามารถป้องกนัและตา้นทานน ้าจาก

ภายนอกท่ีอาจท่วมลน้เขา้สวนได ้โดยให้ยกขอบแปลงเป็นคนัดินสูงกว่าระดบัน ้ าท่ีเคยท่วมไม่ต ่ากว่า 50 เซนติเมตร จากนั้นขดุคู

น ้ารอบ ๆ แปลง แลว้น าดินจากการขดุคูน ้าป้ันเป็นคนัดินรอบ ๆ แปลง ส าหรับการเร่งระบายน ้าออกจากสวน ให้เตรียมเคร่ืองสูบน ้า

เพื่อสูบน ้าออกจากสวนไดต้ลอดเวลา ท าทางระบายน ้าออกจากสวนไวห้ลาย ๆ ทาง ใชพ้ลัว่ดึงเศษพืชและสัตวต่์าง ๆ ท่ีดินเลนทบัถม

ออกให้หมด ขดุร่องระบายน ้าให้น ้าไหลออกจากพื้นท่ีเร็วท่ีสุด ซ่ึงหากขดุลึกไดจ้ะช่วยให้ดินในสวนแห้งเร็วยิ่งข้ึน แต่ตอ้งระวงัไม่ให้

พนงักั้นน ้าหรือคนัดินโอบรอบแปลงปลูกพงัทลายลงมา ไม่น าเคร่ืองจกัรกลขนาดหนกัเขา้ไปในสวนหลงัน ้ าลด ขณะท่ีดินยงัเปียก 

หรือเขา้ไปเหยียบย  ่าบริเวณโคนตน้พืช เม่ือดินแห้งแลว้ควรขดุหรือปาดเอาดิน ทราย เศษไมห้รือตะกอนต่าง ๆ ท่ีมากบัน ้าและทบัถม

อยูใ่นแปลงไมผ้ลออก เพื่อความสะดวกต่อการปฏิบติังานในแปลงไมผ้ลต่อไป 

3. การค า้ยัน/พยุงต้นไม้ผลที่เอนหรือล้ม ไมผ้ลแต่ละชนิดมีความทนทานต่อน ้าท่วมขงัต่างกนั หากน ้าท่วมขงัเป็นเวลานานจะลม้ไดง่้าย 

เน่ืองจากพื้นดินอ่อนตวั ส าหรับตน้ไมท่ี้อยูใ่กลบ้ริเวณทางน ้าไหล ดินอาจถูกน ้ากดัเซาะออกไปได ้ส่วนตน้ไมข้นาดใหญ่เม่ือถูกน ้า

ท่วมขงันาน รากจะเน่าเพราะไม่มีอากาศหายใจและมีเช้ือโรคเขา้ท าลาย ดงันั้น เม่ือน ้าลดแลว้ตอ้งรักษารากไวไ้ม่ให้ตาย โดยการตรึง

ตน้ไมไ้ม่ให้โยกคลอนดว้ยแรงลมท่ีจะตามมา และค ้ายนัตน้ดว้ยการใชไ้มย้าว ๆ ค ้า หรือใชเ้ชือกผูกตรึงกบัตน้ไม ้หรือโครงสร้าง

อาคารท่ีแขง็แรงไวอ้ยา่งนอ้ย 3 ทิศทาง เพื่อป้องกนัการโค่นลม้ 

4. การจัดการสวนไม้ผลหลังน ้าลด เม่ือระดบัน ้าในสวนเร่ิมลดลงจนสามารถเขา้ปฏิบติังานได ้ส่ิงท่ีตอ้งท าต่อไป คือ การตดัแต่งก่ิง

พร้อมกบัการฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ให้แก่ตน้ เม่ือดินเร่ิมแห้ง ตดัแต่งก่ิง เอาใบแก่ ก่ิงท่ีฉีกหกั เห่ียวเฉา และก่ิงท่ีอยูภ่ายในทรงพุ่มไม่ได้

รับแสงแดดออก และตดัก่ิงขนาดใหญ่ออกบา้งเพื่อลดแรงปะทะจากลมให้ทรงพุ่มโปร่ง ลดการคายน ้าของพืช และเร่งให้พืชแตกใบ

ใหม่เร็วข้ึน หากตน้ไมย้งัมีผลติดอยูใ่ห้ตดัผลออก เพือ่ไม่ให้แยง่สารอาหารท่ีจะน าไปฟ้ืนฟูรากและล าตน้ นอกจากน้ี ควรช่วยให้ไม้

ผลฟ้ืนตวัเร็วข้ึนดว้ยการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ เน่ืองจากระบบรากยงัไม่สามารถดูดน ้ าและธาตุอาหารจากดินไดต้ามปกติ อาจใชปุ๋้ยน ้าสูตร 

12-12-12 หรือ 12-9-6 หรือปุ๋ ยเกล็ดสูตร 21-21-21 หรือ 16-21-27 ละลายน ้าฉีดพ่น สวนไมผ้ลท่ี

ถูกน ้าท่วมนานหลงัน ้าลดมกัเกิดปัญหาโรครากเน่า โคนเน่า ควรป้องกนัรักษาดว้ยการราด หรือทาโคนตน้ดว้ยสารเคมีป้องกนัเช้ือรา 

หรือใชส้ารชีวภณัฑ ์เช่น ไตรโคเดอร์มา หรือปรับปรุงสภาพดินดว้ยการโรยปูนขาว หรือโดโลไมท์ 

5. การปลกูซ่อมแซมสวนไม้ผลที่ประสบอทุกภัย หลงัจากน ้าลดหากพบว่า มีตน้ไมผ้ลท่ียืนตน้ตายไปบางส่วนและยงัมีส่วนท่ีเหลือรอด

อยูเ่กินกว่า 60-70% ของพื้นท่ี ให้ใชว้ิธีปลูกซ่อมเพื่อทดแทนตน้เดิมท่ีตายไป แต่ควรด าเนินการเม่ือดินเร่ิมแห้งอยา่ง

ระมดัระวงั โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีมีน ้ าหนกัเบา พรวนกลบัหนา้ดินบริเวณโดยรอบพร้อมก าจดัวชัพืชท่ียงัเหลืออยู ่ใชปู้นขาวหรือโดโล

ไมทเ์พื่อปรับสภาพดินให้เป็นกลางป้องกนัการเกิดโรครากเน่าและโคนเน่า โรยปุ๋ยคอน ตากดินท้ิงไวอ้ยา่งนอ้ย 1 เดือน จึงขดุหลุม

ปลูก 



ส าหรับพื้นท่ีใดมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั (กรณีเหตุอุทกภยั) จะไดร้ับการช่วยเหลือภายใน 90 วนั โดยยึดหลกัตาม

ระเบียบกระทรวงการคลงั 

 
 
 

 

น ้าท่วมใต้ต่อเน่ือง จงัหวดัชายแดนซ ้ารอบ 3 เกษตรฯ เร่งฟ้ืนฟู เยยีวยา 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ย า้เจ้าหน้าที่ต้องท างานช่วยเหลือพีน้่อง
เกษตรกรโดยเร็ว 

 

 

            วนัน้ี (14 มกราคม 2564) นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและ
พฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา พร้อมดว้ย นายจ าเดิม ทองค า รักษาการเกษตรจงัหวดัปัตตานี และ
เจา้หนา้ท่ีในสังกดั ร่วมตอ้นรับ นายจุรินทร์ ลกัษณวศิิษฎ ์รองนายกรัฐมนตรีเเละรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงพาณิชย ์และนายนราพฒัน ์แกว้ทอง กรรมการผูช่้วยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และคณะ ในการลงพ้ืนท่ีตรวจเยีย่มและติดตามสถานการณ์น ้าท่วมภาคใต ้พ้ืนท่ีอ าเภอยะ
รัง อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี พร้อมมอบส่ิงของบรรเทาทุกขแ์ละปัจจยัการผลิตใหแ้ก่พ่ีนอ้งเกษตรกร
ผูป้ระสบภยั  
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            นายสุพิท เปิดเผยวา่ ตามท่ีนายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ไดส้ั่งการใหก้รมส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงรับผิดชอบการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติัดา้น
พืช เร่งช่วยเหลือเยยีวยา ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีการเกษตรโดยเร็วท่ีสุด ขณะน้ีนายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร ไดอ้นุมติัจดัสรรงบประมาณใหศู้นยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขา
พืช (ศทอ.สุราษฎร์ธานีและสงขลา) ร่วมกบัส านกังานเกษตรจงัหวดัในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ ศูนย์
จดัการศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) ในพ้ืนท่ี เร่งผลิตเช้ือรา ไตรโคเดอร์มาช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยั เพื่อ
ควบคุมโรคพืชท่ีอาจเกิดข้ึนและเขา้ท าลายตน้พืชหลงัน ้าลด และมอบหมายใหศู้นยข์ยายพนัธ์ุพืช
ท่ี 2 จงัหวดัตรัง และศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่งผลิตตน้พนัธ์ุพืชผกัสวนครัว
อายสุั้น เพื่อน าไปแจกจ่ายใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรปลกูเป็นอาหารและสร้างรายไดห้ลงัสถานการณ์คล่ีคลาย  

     

            นายสุพิท ใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมวา่ พ้ืนท่ีจงัหวดัปัตตานี ยะลาและจงัหวดันราธิวาส ประสบปัญหา
น ้าท่วม ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 ส่วนหน่ึงไดรั้บการช่วยเหลือไปบา้งแลว้ ทั้งการเยยีวยา
และการส ารวจพ้ืนท่ีเสียหาย เพ่ือขอรับการช่วยเหลือกรณีเสียหายส้ินเชิงตามระเบียบ
กระทรวงการคลงั แต่ในเดือนธนัวาคมท่ีผา่นมา ฝนตกต่อเน่ืองตลอด หลงัสุดช่วงวนัท่ี 4-

12 มกราคม  2564 ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัปกคลุมอ่าวไทยและภาคใตมี้ก าลงัแรงข้ึน ท า
ใหค้ล่ืนลมบริเวณอ่าวไทยมีก าลงัแรง เกิดฝนตกหนกัอีกรอบท าใหเ้กิดความเสียหายซ ้ า  อีกคร้ัง ขณะน้ี
พ้ืนท่ีทั้ง 3 จงัหวดั มีเกษตรกรเดือดร้อนกวา่ 26,000 ครัวเรือน พ้ืนท่ีการเกษตรคาดวา่จะ
เสียหาย 29,230 ไร่  

 

            ส าหรับจงัหวดัปัตตานี เกษตรกรประสบภยัพบิติัดา้นพืช จ านวน 14,917 ครัวเรือน พ้ืนท่ี
ประสบภยั 35,263 ไร่ และพ้ืนท่ีคาดวา่จะเสียหายทั้ง 3 รอบ รวม 7,790 ไร่ วนัน้ีส านกังาน
ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา และส านกังานเกษตรจงัหวดัปัตตานี ไดน้ าพนัธ์ุพืชผกั
สวนครัว ไดแ้ก่ พริก มะเขือ และกระเพรา จากศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 2 จงัหวดั
ตรัง จ านวน 6,500  ตน้ มามอบใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรดว้ย ซ่ึงไดรั้บเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรี
และคณะ มอบใหผู้แ้ทนเกษตรกรน าไปแจกจ่ายใหพ่ี้นอ้งเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บความเดือดร้อน  

 

            ทั้งน้ีไดก้ าชบัใหส้ านกังานเกษตรจงัหวดัเร่งส ารวจพ้ืนท่ีเสียหาย กรณีเสียหายโดยส้ินเชิงและ
ด าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงัตามขั้นตอน เพื่อเร่งส่งขอ้มลูใหธ้นาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโอนเงินช่วยเหลือใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรโดยเร็วท่ีสุด 
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เกษตรหาดส าราญ จังหวดัตรัง ขับเคล่ือนงานกลุ่มยุวเกษตรกร เพ่ือส่งเสริม
และพฒันากลุ่มยุวเกษตรกร ให้เข้มแขง็ และสามารถพึง่พาตนเองได้ 



 

            เกษตรหาดส าราญ จงัหวดัตรัง ขบัเคล่ือนงานกลุ่มยวุเกษตรกร  เพื่อส่งเสริมและพฒันากลุ่ม
ยวุเกษตรกร ใหเ้ขม้แขง็ และสามารถพึ่งพาตนเองได ้

            วนัน้ี ( 14 มกราคม 2564 ) นายนนทน์ภนต ์  นาพอ เกษตรอ าเภอหาดส าราญ จงัหวดั
ตรัง  พร้อมดว้ยเจา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอหาดส าราญ เขา้พบผูอ้  านวยการโรงเรียนหาดส าราญ
วิทยาคม และคณะครู เพื่อร่วมวางแผนการด าเนินงานในการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพ
กลุ่มยวุเกษตรกร ซ่ึงมีก าหนดจดัข้ึนในวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2564 ณ โรงเรียนหาดส าราญ
วิทยาคม หมู่ท่ี 9 ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรัง 

            ทั้งน้ี การส่งเสริมและพฒันากลุ่มยวุเกษตรกร สมาชิกยวุเกษตรกรใหเ้ขม้แขง็ และสามารถ
พ่ึงพาตนเองไดน้ั้น ตอ้งเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัภายในกลุ่มและชุมชน ในการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ทั้งในระดบัของการพ่ึงพาตนเอง และในระดบัของการแข่งขนั กลไกหน่ึงท่ีสนบัสนุนใหย้วุ
เกษตรกร และชุมชนไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ความสามารถไปสู่เป้าหมายดงักล่าว นั้นคือ การน าเอา
กระบวนการจดัตั้งกลุ่มการบริหารจดัการกลุม่ในขั้นพ้ืนฐาน ไปสู่การเช่ือมโยงเครือข่าย การมีส่วน
ร่วม การเสริมสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งยวุเกษตรกรใหช่้วยเหลือเก้ือกูลกนั ใหมี้
ความสามารถในการจดัการกบัทรัพยากรในทอ้งถ่ินอยา่งชาญฉลาด   

            รวมทั้งการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์นการขบัเคล่ือนการพฒันางานส่งเสริม
การเกษตร ซ่ึงก่อใหเ้กิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งในดา้นเชิงธุรกิจและสังคม ตลอดจนการด าเนินการเพื่อ
การพฒันากลุ่มยวุเกษตรกรใหเ้ขม้แขง็ต่อไป 

 

เกษตรอ าเภอนาโยง จังหวดัตรัง จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะท่ี 2 ตาม
โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลติด้านการเกษตร 
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            เกษตรอ าเภอนาโยง จงัหวดัตรัง จดักระบวนการเรียนรู้ระยะท่ี 2 ตามโครงการสร้างความ
เขม้แขง็กลุ่มการผลิตดา้นการเกษตร  

            วนัน้ี( 14 มกราคม 2564 ) นายเสน่ห์ ทองเกล้ียง เกษตรอ าเภอนาโยง จงัหวดั
ตรัง  มอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอนาโยง จดักระบวนการเรียนรู้ระยะท่ี 2 เพื่อพฒันา
ทกัษะการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ขั้นพ้ืนฐานในองคก์รเกษตรกร (3ก) ตามโครงการสร้างความเขม้แขง็กลุ่มการผลิตดา้นการเกษตร โดย
สมาชิกกลุ่มร่วมกนัฝึกปฏิบติัสูตรเคร่ืองแกงคัว่กลิ้ง ตามแผนท่ีไดจ้ากการจดักระบวนการเรียนรู้ระยะ
ท่ี 1 ซ่ึงเป็นการเพ่ิมผลิตภณัฑจ์ากเดิมมี 3 สูตร ไดแ้ก่ แกงกะทิ แกงส้ม และแกงคัว่ ณ ท่ีท าการกลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกรบา้นไสบ่อลึก หมู่ท่ี 7 ต าบลนาหม่ืนศรี อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรัง 

            ทั้งน้ี เพื่อขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในการพฒันาเกษตรกรและสถาบนั
เกษตรกรโดยส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรใหเ้ขม้แขง็ ใหมี้ขีดความสามารถในการ
ด าเนินธุรกิจ และช่วยเหลือสมาชิกในดา้นการผลิตและการตลาดรวมทั้งสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้
ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบติัเพ่ือไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เกษตรกรราย
อ่ืน เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาการเกษตรท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

 

กลุ่มอารักขาพืชตรัง ส านักงานเกษตรจังหวดัตรัง จัดกระบวนการเรียนรู้การ
จัดการศัตรูยางพารา 
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            กลุ่มอารักขาพชืตรัง ส านกังานเกษตรจงัหวดัตรัง จดักระบวนการเรียนรู้การจดัการศตัรู
ยางพารา 

            วนัน้ี( 14 มกราคม 2564) ส านกังานเกษตรจงัหวดัตรัง โดย นายเรืองเดช นิเวศ
ประเสริฐ รักษาราชการแทนเกษตรจงัหวดัตรัง มอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีกลุ่มอารักขาพืช และส านกังาน
เกษตรอ าเภอเมืองตรัง จดักระบวนการเรียนรู้การจดัการศตัรูยางพารา ตามโครงการยกระดบัคุณภาพ
สินคา้เกษตร มีเกษตรกรเขา้ร่วม จ านวน 20 ราย ณ ศนูยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนต าบลหนองตรุด อ าเภอ
เมือง จงัหวดัตรัง 

            ทั้งน้ี ไดแ้นะน าใหเ้กษตรกรใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มาป้องกนัและรักษาโรคท่ีเกิดจากเช้ือ
รา เช่น โรครากขาว โรคใบร่วง โรคเส้นด าและโรคเปลือกเน่า โดยแนะน าใหใ้ชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มา
ทางดิน โดยผสมเช้ือสด 1 กก. :ร าละเอียด 4 กก. : ปุ๋ ยหมกั 100 กก.โรยรอบโคนตน้ ตน้
ละ 5 กิโลกรัม แบ่งใส่ปีละ 3 คร้ัง เพื่อเป็นการป้องกนัการเกิดโรค โรคใบร่วง และฝักเน่าท่ีเกิดจาก
เช้ือไฟทอปโทรา (Phytophthora leaf fall and pod rot) โดยโรคใบร่วง และฝักเน่า
ระบาดในช่วงเดือนพฤษภาคม - ธนัวาคม เช้ือราเขา้ท าลายส่วนดอก ใบ และฝักยาง ท าใหต้น้ยางเปิด
กรีดไดช้า้ลง อาการของโรคคือ ใบยางจะร่วงทั้งท่ีใบยงัเขียวสดและใบเหลือง 
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อ าเภอปะเหลยีน จังหวดัตรัง จดัเวทีถ่ายทอดความรู้ คร้ังท่ี 1 ให้แก่สมาชิก
แปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์การเกษตรบ้านป่ากอ จ ากดั (แปลงใหญ่ปี 
2562) 

 

            อ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง จดัเวทีถ่ายทอดความรู้ คร้ังท่ี 1 ใหแ้ก่สมาชิกแปลงใหญ่
ยางพาราสหกรณ์การเกษตรบา้นป่ากอ จ ากดั (แปลงใหญ่ปี 2562) 

            วนัน้ี( 14 มกราคม 2564 ) ส านกังานเกษตรอ าเภอปะเหลียน โดยนางนิตยา จนัทร์
ประทีป เกษตรอ าเภอปะเหลียน พร้อมดว้ยเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีการยางแห่งประเทศ
ไทย สาขาปะเหลียน จดัเวทีถ่ายทอดความรู้ คร้ังท่ี 1 ใหแ้ก่สมาชิกแปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์
การเกษตรบา้นป่ากอ จ ากดั (แปลงใหญ่ปี 2562) ณ การยางแห่งประเทศไทย สาขาปะเหลียน ต าบล
ทุง่ยาว อ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง 

            ส าหรับการจดัเวทีคร้ังน้ี ไดเ้นน้ถ่ายความรู้เร่ืองการพฒันาคุณภาพ หลกัปฏิบติัท่ีดีในการ
จดัการสวนยาง ตั้งแต่สภาพพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกบัการปลกูยาง ความสะอาดของแปลง การควบคุมคุณภาพ
น ้ายาง ระบบการกรีด การใส่ปุ๋ ยและการบ ารุงรักษาสวนยาง ท าใหไ้ดผ้ลผลิตเพ่ิมข้ึน และมี
คุณภาพ ส่งผลใหมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึน นอกจากน้ีมีเจา้หนา้ท่ีจากส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ตรังมาให้
ความรู้เพ่ิมเติมเร่ืองการจดัท าบญัชีตน้ทุนการประกอบอาชีพ และเพ่ือเป็นการป้องกนัการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส านกังานเกษตรอ าเภอฯ มีการใชม้าตรการเวน้ระยะห่างทาง
สังคม ใหผู้เ้ขา้ร่วมทกุคนสวมหนา้กากอนามยั และจดัเตรียมเจลแอลกอฮอลส์ าหรับฆ่าเช้ือไวใ้ห ้
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เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลติ ส านักงานเกษตรจังหวดัตรัง ลง
พ้ืนที่ติดตามแปลงพริกไทยพนัธ์ุปะเหลยีน พร้อมให้ค าแนะน าในเร่ือง การ
ขอรับรองมาตรฐาน GAP พริกไทย 

 

            เจา้หนา้ท่ีกลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต ส านกังานเกษตรจงัหวดัตรัง ลงพ้ืนท่ีติดตามแปลง
พริกไทยพนัธ์ุปะเหลียน พร้อมใหค้ าแนะน าในเร่ือง การขอรับรองมาตรฐาน GAP พริกไทย 

            วนัน้ี( 14 มกราคม 2564 ) นายเรืองเดช นิเวศประเสริฐ  รักษาราชการแทนเกษตร
จงัหวดัตรัง มอบหมายเจา้หนา้ท่ีกลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต ติดตามแปลงพริกไทยไร่มนตรีของ
นายมนตรี ศรียงยศ เกษตรกรในอ าเภอปะเหลียน โดยมีนางนิตยา จนัทร์ประทีบ เกษตรอ าเภอปะ
เหลียนและเจา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอปะเหลียนใหก้ารตอ้นรับ ณ ไร่มนตรี ต าบลปะ
เหลียน อ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง 

            ทั้งน้ี เกษตรกรไดป้ลูกพริกไทยพนัธ์ุปะเหลียนแบบคา้ง จ านวน 230 คา้ง และยงัปลกู
กาแฟ สับปะรดฉีกตา พืชผกัอ่ืนๆ ส่งขายทาง       Shopee ตลาดจริงใจ Top โรบินสันตรัง และ
วางแผนจ าหน่ายพริกไทยขาวส่งหา้งเดอะมอลล ์บางกะปิ โดยเจา้หนา้ท่ีกลุ่มส่งเสริมและพฒันาการ
ผลิต ส านกังานเกษตรจงัหวดัตรัง ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้และใหค้ าแนะน าในเร่ือง การขอรับรอง
มาตรฐาน GAP พริกไทย พร้อมทั้งแนะน าตลาด แหล่งจ าหน่าย  
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ส้มเขียวหวานแสนอร่อย มารู้จกัการผลติส้มเขียวหวานคุณภาพดีและ

ปลอดภัยกนั 

 

โดยปกติส้มเขียวหวานท่ีเข้าสู่ตลาดเดือนธันวาคม ถือว่ามีรสชาติอร่อยมากสุดในรอบปี เพราะต้นส้มเจริญเติบโตอย่างเต็มท่ีหลังผ่าน

ฤดูฝนและผ่านช่วงฤดูหนาวมาสักระยะแล้ว ในทางวิชาการเท่ากับว่าเป็นระยะท่ีต้นไม้พักตัว จะไม่มีการแตกใบอ่อนหรือแตกราก 

อาหารท่ีปรุงได้ท้ังหมดก็จะถูกเก็บสะสมในผลส้ม จึงเรียกได้ว่าเดือนธันวาคมเป็นฤดูกาลรับประทานส้มเขียวหวานท่ีมีรสชาติอร่อย

สุดในรอบปี 

กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรให้มีความเขม้แขง็และสามารถพึ่งตนเองได ้ส่งเสริมและ

พฒันาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจดัการสินคา้เกษตรตามความตอ้งการของตลาด ให้บริการทางการเกษตรและ

ผลิตปัจจยัทางการเกษตรเพ่ือสนบัสนุนและจ าหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบกบัความตอ้งการสินคา้เกษตร

ปลอดภยัท่ีก าลงัเป็นกระแสความนิยมของตลาดปัจจุบนั เกษตรกรและผูบ้ริโภคทัว่ไปจึงควรทราบเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตท่ี

จ าเป็นส าหรับการผลิตส้มเขียวหวานท่ีปลอดภยันั้นควรปฏิบติัอยา่งไรให้สอดคลอ้งกบัสถานกาณ์ปัจจุบนั 

ส้มเป็นไมผ้ลก่ึงเขตร้อนมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีสารอาหารท่ีส าคญัเฉพาะอยา่งย่ิงวิตามินซี และวิตามินเอ สามารถ

เจริญเติบโตไดดี้ในประเทศไทย เป็นไมผ้ลท่ีมีอายยุืนนานให้ผลผลิตไดห้ลายปีติดต่อกนั ตลอดจนสามารถให้ผลผลิตไดต้ลอดปีและ

ปลูกไดเ้กือบทุกจงัหวดัในประเทศไทย เกษตรกรจึงนิยมปลูกกนัมาก ส าหรับพนัธุ์ท่ีนิยมปลูกเป็นการคา้และมีความส าคญัทาง

เศรษฐกิจมาก ไดแ้ก่ ส้มเขียวหวาน ส้มโอ มะนาว ส้มเกล้ียง และส้มตรา การเก็บเก่ียวส้มจะนบัจากวนัออกดอกถึงเก็บผลใชเ้วลา 8-

9 เดือน 

การผลิตส้มเขียวหวานให้มีคุณภาพดีและปลอดภัยนั้น 
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อันดับแรก คือท่ีตั้งสวนตอ้งอยูห่่างจากแหล่งท่ีมีการระบาดของโรคอยา่งนอ้ย 10 กิโลเมตร ลกัษณะดิน ควรมีอินทรียวตัถุไม่นอ้ย

กว่า 3 เปอร์เซ็นต ์pH อยูร่ะหว่าง 5.5-6.5 ระดบัน ้าใตดิ้นลึกมากกว่า 1 เมตร 

อันดับที่สอง คือ การใส่ปุ๋ ย การใส่ปุ๋ ยให้เป็นไปตามการวิเคราะห์ดินซ่ึงควรท า 1-2 ปี ตอ่คร้ัง เพ่ือใส่ปุ๋ ยตามสูตรและอตัราท่ี

เหมาะสม ถา้ pH ต ่ากว่า 5.5 (เป็นกรด) ควรใส่ปูนขาวหรือโดโลไมท ์อตัรา 1-2 กิโลกรัม ต่อตน้ ปีละ 1-2 คร้ังในฤดูแลง้แลว้

ให้น ้าตามปกติ 

การปลูกในปีแรกให้ใส่ปุ๋ ยอินทรีย ์10-20 กิโลกรัม ต่อตน้ และใส่ปุ๋ ยอินทรีย ์20-50 กิโลกรัม ต่อตน้ในปีท่ี 2-4 โดยใส่ปีละ

คร้ังช่วงปลายฤดูฝน ใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 + 46-0-0 (1 : 1) อตัรา 0.5-1.0 กิโลกรัม ต่อตน้ในปีแรก โดยแบ่งใส่ 

4-6 เดือน ต่อคร้ัง และอตัรา 1-2 กิโลกรัม ต่อตน้ ในปีท่ี 2-4 โดยใส่ 3-4 เดือน ต่อคร้ัง และเม่ือส้มมีอาย ุ4 ปีขึ้นไป ให้ใส่ปุ๋ ย

ดงัน้ี ก่อนออกดอกใส่สูตร 12-24-12 อตัรา 1 กิโลกรัม ต่อตน้ และพ่นปุ๋ ยทางใบเพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม 

และเม่ือถึงระยะติดผลให้ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม เหลก็ สังกะสี ทองแดง โบรอน และ

แมงกานีส เป็นตน้ โดยพ่นทางใบ ช่วงใกลเ้ก็บเก่ียว ใส่ปุ๋ ย 13-13-21 อตัรา 1-2 กิโลกรัม ต่อตน้ หลงัเก็บเก่ียว ใส่ปุ๋ ย 15-

15-15 + 46-0-0 (1 : 1) อตัรา 1-3 กิโลกรัม ต่อตน้ พร้อมพ่นปุ๋ ยทางใบท่ีมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม และให้

ปุ๋ ยอินทรีย ์20-50 กิโลกรัม ต่อตน้ การให้น ้า ให้น ้า 20-40 ลิตร ต่อตน้ทนัทีหลงัปลูก และให้อีกคร้ังห่างจากคร้ังแรก 2-5 วนั 

จนส้มตั้งตวั อยา่ให้ส้มขาดน ้าจนมีอาการเห่ียว ช่วงเวลาให้น ้าท่ีเหมาะสมคือ 08.00-10.00 น. และ 14.00-16.00 น. 

การบงัคบัน ้า หลงัส้มแตกใบอ่อน 60 วนัในช่วงอากาศร้อน หรือ 90 วนัในช่วงอากาศเยน็ เร่ิมงดการให้น ้า ระยะเวลางดการให้น ้า 

ขึ้นอยูก่บัอาย ุขนาดทรงพุ่ม และสภาพดินฟ้าอากาศ โดยสังเกตจากการเห่ียวของใบส้มเร็วขึ้นแต่ละวนั ถา้ใบเห่ียวช่วงเวลา 10.00-

11.00 น. ถือว่าเพียงพอแลว้ส าหรับการงดน ้า หลงัจากนั้น ให้น ้าติดต่อกนัจนส้มออกดอกติดผล 

อันดับที่สาม ให้มีการตดัแต่งก่ิงควรท าอยา่งสม ่าเสมอตั้งแต่เร่ิมปลูกไปจนกระทัง่ให้ผล และโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในช่วงหลงัเก็บเก่ียว

ผลแลว้ ลกัษณะของก่ิงท่ีควรแต่งออกคือ 

1.  ก่ิงแขนงท่ีรกทึบดา้นล่างและกลางล าตน้ 

2. ก่ิงปลายยอดท่ีห้อยลงชิดดิน 

3.  ก่ิงอ่อนแอ ไม่สมบูรณ์ มีใบนอ้ย 

4.  ก่ิงน ้าคา้ง หรือก่ิงกระโดง 

5.  ก่ิงท่ีมีลกัษณะคดงอไขวห้รือพนักนั 

6.  ก่ิงท่ีเป็นโรค หรือถูกแมลงวนัท าลาย ตลอดจนก่ิงแห้งตาย 



ภายหลงัจากการตดัแต่งก่ิงแลว้ ควรทาแผลดว้ยคอปเปอร์อ๊อกซีคลอไรด ์หรือปูนแดง หรือปูนขาว เพ่ือป้องกนัเช้ือรา ภายหลงัจาก

ส้มเขียวหวานติดผลแลว้ ควรปฏิบติัดงัน้ี 

1.  ปลิดผลออกบา้ง ในก่ิงท่ีติดผลมากๆ 

2.  ตดัแตง่ผลท่ีเป็นโรคออกแลว้น าไปฝังกลบหรือเผาเสีย 

3.  ค ้ายนัก่ิง เพ่ือป้องกนัก่ิงฉีกหกัเน่ืองจากการรับน ้าหนกัหรือลมแรง 

อันดับที่ส่ี ตอ้งระวงัรักษาแปลงปลูกให้ถูกสุขลกัษณะและสะอาดอยูเ่สมอ ดงัน้ี 

1.  ก าจดัวชัพืช ควรก าจดัขณะวชัพืชยงัเลก็ เพื่อไม่ให้แข่งขนักบัพืชหลกั หรือเป็นแหล่งเพาะศตัรูพืช หรือติดไปกบั

ผลผลิต 

2.  ควรเก็บวชัพืช เศษพืช โดยเฉพาะท่ีเป็นโรคไปท าลายนอกแปลงปลูก 

3. อุปกรณ์ เช่น กรรไกร เคร่ืองพ่นสารเคมี ภาชนะท่ีใชเ้ก็บผลผลิต ฯลฯ หลงัจากใชง้านแลว้ตอ้งท าความสะอาด และ

เก็บให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

4.  ภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีใชห้มดแลว้ ให้ลา้งท าความสะอาด น าน ้าท่ีลา้งไปพ่นป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ส าหรับภาชนะ

บรรจุให้ท าลายอยา่งเหมาะสม เช่น ฝังดิน ไม่ควรน ากลบัมาใชอ้ีก 

ศัตรูท่ีส าคัญและข้อบังคับการหยุดใช้สารก่อนการเก็บเก่ียว 

1. โรคกรีนนิ่ง ป้องกนัก าจดัโดยไม่ปลูกพืชอาศยัของแมลงพาหะ เช่น ตน้แกว้ พบตน้ที่เป็นโรคตอ้งขดุและเผาท าลายนอกแปลง

ปลูก ป้องกนัก าจดัเพล้ียไก่แจโ้ดยพ่นอิมิดาคลอพริด (10% LS) หยุดใชส้ารก่อนเก็บเก่ียว 1 เดือน 

2.  โรคทริสเทซ่า ป้องกนัก าจดัโดย พบตน้ที่เป็นโรคตอ้งขดุและเผาท าลายนอกแปลงปลูก ป้องกนัก าจดัเพล้ียอ่อนแมลง

พาหะโดยพ่นคาร์โบซลัแฟน (20% EC) หยุดใชส้ารก่อนเก็บเก่ียว 1 เดือน 

3. โรครากเน่าโคนเน่า ป้องกนัก าจดัโดยใชต้น้ตอพนัธุ์ท่ีทนทานต่อโรค เช่น ทรอยเยอร์ คลีโอพตัรา ปรับสภาพดินให้มี 

pH 5.5-6.5 โดยใชปู้นขาวหรือโดโลไมท ์ปีละ 1-2 คร้ัง ไม่ให้มีน ้าขงับริเวณโคนตน้ ใชส้ารเมทาแลกซิล 

(25% WP) 

4.  หนอนชอนใบ ป้องกนัก าจดัโดยจดัการให้ส้มแตกใบอ่อนพร้อมกนั หากพบหนอนชอนใบมากกว่า 50% ใช้

สารอิมิดาคลอพริด (10% SL) หรือฟลูเฟนนอกซูรอน (5% EC) หยดุใชส้ารก่อนเก็บเก่ียว 1 เดือน 

5.  เพลีย้ไฟพริก ใชส้ารอิมิดาคลอพริด (10% LS) หรือโฟซาโลน (35% EC) หยุดใชส้ารก่อนเก็บเก่ียว 1 

เดือน 

6.  ไรแดง ใชส้ารโปรปาไกต ์หยดุใชส้ารก่อนเก็บเก่ียว 1 เดือน 

7. ไรสนิมส้ม ใชก้ ามะถนั (80% WP) หยุดใชส้ารก่อนเก็บเก่ียว 1 เดือน 



นอกจากนี ้บางสวนท่ีมีเงินทุนและแรงงานมากอาจใช้วิธีการห่อผลส้มด้วยถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกใสร่วมกันเพ่ือป้องกันแมลง

ศัตรูพืชแทนการใช้สารเคม ีซ่ึงการห่อผลส้มควรท าการห่อในระยะอายุผล 1 เดือนคร่ึงหลังดอกบานแล้วจะได้ผลดีท่ีสุด เน่ืองจาก

แมลงศัตรูพืชยังระบาดไม่มากส าหรับผลส้มในระยะนี ้กรณีการห่อผลส้มท่ีอายุ 6-7 เดือนก่อนการเก็บเก่ียวก็สามารถท าได้เช่นกัน

เพราะจะเป็นการเสริมการป้องกันแมลงเข้าท าลายและลดการใช้สารเคมีในระยะสุดท้ายก่อนการเก็บเก่ียว แต่หากถ้าก่อนท าการห่อผล

มีการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชแล้วก็จะไม่มีประโยชน์ในการห่อ อีกท้ังยังส้ินเปลืองแรงงานโดยใช่เหตุ 

 


