สรุปข่าวกรมส่งเสริ มการเกษตร ประจาวันที่ 11 มีนาคม 2564
ส่วนกลาง
ประเด็น
กสก. MOU
Kerry

แปลงใหญ่
จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล
ตลาด
เกษตรกร
ออนไลน์
ศูนย์จดั การ
ดินปุ๋ยชุมชน

หัวข้อข่าว
1.ก.เกษตรฯจับมือ “เคอรี่ฯ” ส่งสินค้าเกษตรฉับไวสู่ผู้บริโภค
2.เกษตรฯ จับมือ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” พัฒนาเกษตรกรจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่ เน้นบริการจัดส่งสินค้าเกษตรรวดเร็ว
และปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค
3.กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ “เคอรี่” จัดการระบบ
โลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่ เน้นบริการส่งสินค้าเกษตรรวดเร็ว
ปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค
4.เกษตรฯ เร่งกว่า 5พันเกษตรกรแปลงใหญ่ จดทะเบียนนิติบุคคล

ช่องทางการเผยแพร่
เว็บไซต์ thansettakij.com
เว็บไซต์ voice-tv.online

5.ชวนเกษตรกรขายสินค้าผ่านตลาดเกษตรกรออนไลน์ เพิ่ม
ช่องทางจัดซื้อ-ลดต้นทุน

เว็บไซต์ naewna.com

6.อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
(ศดปช.) คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น พร้อมส่งมอบ
แม่ปุ๋ย
งดปลูกข้าว 7.วอน 28 จังหวัด งดทำนา เสี่ยงข้าวยืนต้นตาย น้ำไม่เพียงพอ
นาปรังรอบ2 8.วอน 28 จังหวัด งดทำนา เสี่ยงข้าวยืนต้นตาย น้ำไม่เพียงพอ
9.กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนเกษตรกร งดการปลูกข้าว
รอบที่ 3 เสี่ยงเสียหายสิ้นเชิง ฝนตกน้อย ทำให้บางพื้นประสบ
ปัญหาแล้งหนัก
10.น้ำไม่เพียงพอ!! วอน 28 จังหวัด งดทำนา เสี่ยงข้าวยืนต้นตาย
11.ก.เกษตรฯ ขอความร่วมมือ 28 จังหวัดงดทำนาปรังรอบ 2
เสี่ยงขาดแคลนน้ำสูง
12.เกษตร "งดทำนาปรังรอบ 2" เสี่ยงเสียหายสิ้นเชิง
13.ก.เกษตรฯ ขอความร่วมมือ 28 จังหวัดงดทำนาปรังรอบ 2
เสี่ยงขาดแคลนน้ำสูง
14.ก.เกษตรฯ ขอความร่วมมือ 28 จังหวัดงดทำนาปรังรอบ 2
เสี่ยงขาดแคลนน้ำสูง
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FB fanpage ข่าวสด ทุกทิศทั่วไทย
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ส่วนกลาง
ประเด็น
หัวข้อข่าว
งดปลูกข้าว 15.ปรับสู้ ภัยแล้ง 28 จังหวัดงดทำนาเด็ดขาด! เนื่องจากปริมาณ
นาปรังรอบ2 น้ำไม่เพียงพอ
16.วอน 28 จังหวัด งดทำนา เสี่ยงข้าวยืนต้นตาย น้ำไม่เพียงพอ
17.วอน 28 จังหวัด งดทำนา หลังน้ำไม่เพียงพอ
18.กรมส่งเสริมการเกษตร แนะ28จังหวัด งดปลูกข้าวนาปรัง
เด็ดขาด
19.เอาไม่อยู่! เกษตรฯ วอนชาวนางดปลูกข้าวรอบที่ 3 เสี่ยงข้าว
เสียหายหนัก
20.เอาไม่อยู่! เกษตรฯ วอนชาวนางดปลูกข้าวรอบที่ 3 เสี่ยงข้าว
เสียหายหนัก
พายุฤดูร้อน 21.กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการเจ้าหน้าทีล่ งพื้นที่สำรวจความ
เสียหายพืน้ ที่เกษตรจากพายุฤดูร้อน พร้อมประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
22.กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งการเจ้าหน้าที่ลงพืน้ ที่สำรวจความ
เสียหายพืน้ ที่เกษตรจากพายุฤดูร้อน พร้อมประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
23.ชาวสวนอ่วม!! กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
สำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตรจากพายุฤดูร้อน พร้อมประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
24.กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการเจ้าหน้าทีล่ งพื้นที่สำรวจความ
เสียหายพืน้ ที่เกษตรจากพายุฤดูร้อน พร้อมประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
หยุดเผา
25.กาญจนบุรี…รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดงานรณรงค์
ลดการเผาในท้องถิ่นส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร
ซื้อสินค้า
26.มาถึงเทศกาลมะม่วง ผลไม้ที่หลายคนชื่นชอบ วันนี้กรมส่งเสริม
เกษตรไทย การเกษตรมีเมนูจากมะม่วง คลายร้อน ต้อนรับ Summer แบบ
เกษตรกรอยู่ ง่ายๆ มาให้ทุกคนได้ลองทำลองทานกัน นอกจากจะได้ทานมะม่วง
ได้ประเทศ รสชาติอร่อยตรงตามฤดูกาลแล้วยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทย
ไทยอยู่รอด ในการกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพอีกด้วย

ช่องทางการเผยแพร่
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ส่วนภูมิภาค
ประเด็น
หัวข้อข่าว
วิสาหกิจ
27.ปัตตานี- พัฒนาสู่ความยั่งยืน คัดเลือกวิสาหกิจชุมชน 12
ชุมชน
อำเภอดีเด่น
MOU ระหว่าง 28.นครพนม MOU ขายลิ้นจีล่ ่วงหน้า ระหว่างห้างสรรพสินค้า
วิสาหกิจชุมชน และไปรษณีย์ไทย
แปลงใหญ่ลิ้นจี่
29.เกษตรจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความ
ห้างสรรพสินค้า
และไปรษณีย์ไทย ร่วมมือ (MOU) การซื้อขายลิ้นจี่ นพ.1 นครพนม
โครงการ
30.ศทอ.ขอนแก่น จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและ
ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรปี 2564 สำหรับเกษตรกรและประชาชน
พัฒนาอาชีพ
ทั่วไป หลักสูตร การป้องกันควบคุมศัตรูพืชโดยศัตรูธรรมชาติและ
การเกษตรปี
ชีวภัณฑ์ ที่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ช่องทางการเผยแพร่
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กรมประชาสัมพันธ์

2564

ส่งเสริม
การเกษตร

31.สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการปลูก
พืชตระกูลถั่ว ฯ เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ประจำปี 2564
32.เกษตรจังหวัดน่าน จัดงานวันรณรงค์การส่งเสริมการปลูกพืช
ตระกูลถั่ว ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ปี 2564
33.ปลื้มเกษตรกรปรับตัว ดันแปลงใหญ่ส้มโอดอนแฝกฉลุย
ส่งออกทำรายได้งาม
เริม
่ ต ้น
34.นครพนม คึกคัก !! เกษตรกรร่วมงานถ่ายทอดความรูส้ ู่ฤดูกาล
ฤดูการ
ผลิตใหม่ ปี 2564 (Field day) นำความรู้การเพาะเลี้ยงกบต่อ
ผลิตใหม่
Field day ยอดสร้างรายได้ ลดต้นทุนการผลิต
35.เกษตรอำเภอคลองท่อม จัดงาน Field Day 2564 โชว์จัดการ
สวนปาล์มน้ำมันลดต้นทุนการผลิต
36.อำเภอวังน้ำเขียวจัดงาน Field Day ยกเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เกษตรกรเรียนรู้ เปิดประตูสู่การผลิตไม้ผลสมัยใหม่
หยุดเผาใน 37.ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่เกษตร ติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
เกษตรแปลง 38.ปลื้มเกษตรกรปรับตัว ดันแปลงใหญ่ส้มโอดอนแฝกฉลุย
ใหญ่
ส่งออกทำรายได้งาม
โควิด 19
39.ลดสุดๆ ข้าวโพดหวาน ราคาตก เกษตรกรเปิดไร่ขาย
เหลือโลละ 2 บาท ขอทุนคืน
40.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ข้าวโพด
ฝักสดราคาตกต่ำ พร้อมสนับสนุนช่องทางการตลาดเพื่อแก้ไขปัญหา
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ก.เกษตรฯจับมือ “เคอรี่ฯ” ส่งสินค้าเกษตรฉับไวสู่ผู้บริโภค
11 มีนาคม 2564
กระทรวงเกษตรฯ จับมือ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” พัฒนาเกษตรกรจัดการระบบโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่
เน้นบริการจัดส่งสินค้าเกษตรรวดเร็วฉับไว ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นสักขีพยานในพิธีลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร
กับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเกษตรฯ
เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิต และสามารถ
พัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจการเกษตรได้อย่างยัง่ ยืน จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรครอบคลุมทุกด้าน
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวนโยบาย “ตลาดนำการเกษตร” ซึง่ จะทำให้เกษตรกรมีช่องทาง
ในการสร้างรายได้ทแี่ น่นอน ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศทีม่ ุ่งเน้นส่งเสริมรูปแบบการทำเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ รวมทัง้ ส่งเสริมเกษตรกรให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาการผลิตให้ได้สินค้า

คุณภาพ การขยายช่องทางการตลาดให้มากขึ้น โดยเฉพาะรูปแบบตลาดสินค้าเกษตรในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปสู่
ตลาดแบบออนไลน์มากขึ้น
ดังนั้น การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตอย่างครบวงจร ตลอดจนการจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร จึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กบั ผู้บริโภค และสร้างความมัน่ คงทางด้านรายได้
แก่เกษตรกร
สำหรับการลงนามในครั้งนี้ เป็นการลงนามร่วมกันระหว่างนายเข้มแข็ง ยุตธิ รรมดำรง อธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร และนายวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพือ่ ร่วมกันสนับสนุน ช่วยเหลือพัฒนาและส่งเสริม
กิจกรรมของเกษตรกร เพื่อเชือ่ มโยงเกษตรกรไทยกับผู้บริโภคทั่วประเทศ และสนับสนุนให้เกษตรกรมีช่องทางการ
จำหน่ายผลผลิตที่สะดวกมากขึ้น ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรที่ส่งตรงจากสวนได้อย่างมัน่ ใจ
"การลงนามในวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ภาคการเกษตรได้พฒ
ั นาไปอีกระดับหนึง่ ซึง่ ตรงกับเป้าหมายของ
รัฐบาลที่อยากให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ถ้าเราสามารถทำให้เกษตรกรเข้มแข็ง ประเทศไทยก็จะมี
เศรษฐกิจที่เข้มแข็งตามไปด้วย ซึ่งหนึ่งในกระบวนการที่จะทำให้การขับเคลื่อนภาคการเกษตรนั้น คือการบริหาร
จัดการระบบโลจิสติกที่ดี ที่จะทำให้สามารถกระจายสินค้าไปถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมาก
ที่สุด ขณะเดียวกัน ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานและรักษา
มาตรฐานระดับสินค้าให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ" ดร.เฉลิมชัย กล่าว
ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้
ดำเนินการตามนโยบายตลาดนำการเกษตร โดยมุ่งส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตสินค้าเกษตรตามอุปสงค์และอุปทาน
ของสินค้า รวมทัง้ พัฒนาช่องทางการตลาด ทัง้ ในรูปแบบตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ระบบโลจิสติกส์จึงมีบทบาท
สำคัญในการจัดส่ง เพือ่ ให้สินค้าเกษตรถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว และไม่เกิดความเสียหาย เป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการสั่งซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกร และเพิม่ ช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกร
มากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิม่ ขึ้น และสร้างความมั่นคงในอาชีพการเกษตร
ที่ผ่านมา บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ทำงานร่วมกับกรมส่งเสริม
การเกษตรในการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรมาอย่างต่อเนือ่ ง ได้แก่ การสนับสนุนการระบายสินค้าเกษตร โดย
ดำเนินการจัดตั้งจุดให้บริการจัดส่งผลไม้ที่จุดรวมสินค้า สำหรับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ผล พร้อมให้ส่วนลด
ค่าจัดส่ง ในส่วนของเกษตรกรรายย่อยที่จำหน่ายสินค้าออนไลน์ ยังได้รับส่วนลดเฉพาะค่าจัดส่งในอัตราพิเศษ
เพียงแค่เกษตรกรนำทะเบียนเกษตรกรหรือทะเบียนวิสาหกิจชุมชนมาแสดง ณ จุดส่งสินค้า
นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรม "ส่งของขวัญปีใหม่ @ ตลาดเกษตรกรออนไลน์. com" โดยลดราคาค่า
จัดส่งให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดส่งสินค้าเกษตรในการค้าออนไลน์ โดย
ทางบริษทั ได้ร่วมลงพื้นที่พบปะเกษตรกรที่ตอ้ งการพัฒนากระบวนการจัดส่งสินค้าเกษตรเพือ่ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสมและการอำนวยความสะดวกในการจัดส่งและร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการบรรจุภัณฑ์และการ
จัดส่งให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่าง ๆ อีกด้วย

เกษตรฯ จับมือ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” พัฒนาเกษตรกรจัดการระบบโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่ เน้นบริการจัดส่ง
สินค้าเกษตรรวดเร็ว และปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค
11 มีนาคม 2564
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นสักขีพยาน ใน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริม
การเกษตร กับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า
“กระทรวงเกษตรฯ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพียงพอในการ
ดำรงชีวิต และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจการเกษตรได้อย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนา
เกษตรกรครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวนโยบาย “ตลาดนำการเกษตร”
ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีช่องทางในการสร้างรายได้ที่แน่นอน ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศทีม่ ุ่งเน้น
ส่งเสริมรูปแบบการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทัง้ ส่งเสริมเกษตรกรให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้
ในการพัฒนาการผลิตให้ได้สินค้าคุณภาพ การขยายช่องทางการตลาดให้มากขึ้น โดยเฉพาะรูปแบบตลาดสินค้า
เกษตรในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ตลาดแบบออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น การเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการผลิตอย่างครบวงจร ตลอดจนการจัดการระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร จึงเป็นการสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้บริโภค และสร้างความมัน่ คงทางด้านรายได้แก่เกษตรกร”
สำหรับการลงนามในครั้งนี้ เป็นการลงนามร่วมกันระหว่าง นายเข้มแข็ง ยุตธิ รรมดำรง อธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร และนายวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพือ่ ร่วมกันสนับสนุน ช่วยเหลือพัฒนาและส่งเสริม

กิจกรรมของเกษตรกร เพื่อเชือ่ มโยงเกษตรกรไทยกับผู้บริโภคทั่วประเทศ และสนับสนุนให้เกษตรกรมีช่องทางการ
จำหน่ายผลผลิตที่สะดวกมากขึ้น ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรที่ส่งตรงจากสวนได้อย่างมัน่ ใจ
“การลงนามในวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ภาคการเกษตรได้พัฒนาไปอีกระดับหนึ่ง ซึ่งตรงกับเป้าหมายของ
รัฐบาลที่อยากให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขนึ้ ถ้าเราสามารถทำให้เกษตรกรเข้มแข็ง ประเทศไทยก็จะมี
เศรษฐกิจที่เข้มแข็งตามไปด้วย ซึ่งหนึ่งในกระบวนการที่จะทำให้การขับเคลื่อนภาคการเกษตรนั้น คือการ
บริหารจัดการระบบโลจิสติกที่ดี ที่จะทำให้สามารถกระจายสินค้าไปถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมาก
ที่สุด ขณะเดียวกัน ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานและรักษา
มาตรฐานระดับสินค้าให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างความมัน่ ใจต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ” ดร.เฉลิมชัย กล่าว
ขณะทีน่ ายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้
ดำเนินการตามนโยบายตลาดนำการเกษตร โดยมุ่งส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตสินค้าเกษตรตามอุปสงค์และอุปทาน
ของสินค้า รวมทัง้ พัฒนาช่องทางการตลาด ทัง้ ในรูปแบบตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ระบบโลจิสติกส์จึงมีบทบาท
สำคัญในการจัดส่ง เพือ่ ให้สินค้าเกษตรถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว และไม่เกิดความเสียหาย เป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการสั่งซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกร และเพิม่ ช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกร
มากขึน้ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิม่ ขึ้น และสร้างความมั่นคงในอาชีพการเกษตร
ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ทำงานร่วมกับกรมส่งเสริม
การเกษตรในการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรมาอย่างต่อเนือ่ ง ได้แก่ การสนับสนุนการระบายสินค้าเกษตร โดย
ดำเนินการจัดตั้งจุดให้บริการจัดส่งผลไม้ที่จุดรวมสินค้า สำหรับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ผล พร้อมให้ส่วนลดค่า
จัดส่ง ในส่วนของเกษตรกรรายย่อยที่จำหน่ายสินค้าออนไลน์ ยังได้รับส่วนลดเฉพาะค่าจัดส่งในอัตราพิเศษ เพียงแค่
เกษตรกรนำทะเบียนเกษตรกรหรือทะเบียนวิสาหกิจชุมชนมาแสดง ณ จุดส่งสินค้า นอกจากนี้ยงั สนับสนุน
กิจกรรม “ส่งของขวัญปีใหม่ @ ตลาดเกษตรกรออนไลน์. com”โดยลดราคาค่าจัดส่งให้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดส่งสินค้าเกษตรในการค้าออนไลน์ โดยทางบริษทั ได้ร่วมลงพื้นที่
พบปะเกษตรกรที่ต้องการพัฒนากระบวนการจัดส่งสินค้าเกษตรเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทเี่ หมาะสมและการอำนวย
ความสะดวกในการจัดส่งและร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการบรรจุภัณฑ์และการจัดส่งให้แก่เกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่าง ๆ อีก

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ “เคอรี่” จัดการระบบโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่ เน้นบริการส่งสินค้าเกษตรรวดเร็ว
ปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค
11 มีนาคม 2564
กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” จัดการระบบโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่ หวังสนับสนุนให้
เกษตรกรมีช่องทางบริการด้านโลจิสติกส์ที่มีคณ
ุ ภาพเป็นการเพิม่ ช่องทางการตลาดที่เข้มแข็งให้กับเกษตรกรต่อไป
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี มีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิต รวมถึงสามารถ
พัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจการเกษตรได้อย่างยัง่ ยืน จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาเกษตรกรให้มีความครอบคลุมทุก
ด้าน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยเฉพาะแนวนโยบาย “ตลาดนำการเกษตร” ซึ่งจะมีส่วนช่วยทำให้เกษตรกรมี
ช่องทางในการสร้างรายได้ที่แน่นอน

ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นส่งเสริมรูปแบบการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทัง้
ส่งเสริมเกษตรกรให้มีการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาการผลิตให้ได้สินค้าคุณภาพ
พร้อมกับขยายช่องทางการตลาดให้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันรูปแบบการตลาดได้มีการปรับเปลี่ยนไปสู่ตลาดแบบ
ออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต
ระบบโลจิสติกส์ ล้วนมีส่วนในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายตลาดนำการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมี
รายได้อย่างยัง่ ยืน ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มงุ่ เน้นส่งเสริมรูปแบบการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่
รวมทัง้ ส่งเสริมเกษตรกรให้นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาการผลิตให้ได้สินค้าคุณภาพ
การขยายช่องทางการตลาดให้มากขึ้น โดยเฉพาะรูปแบบตลาดสินค้าเกษตรในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ตลาดแบบ
ออนไลน์มากขึ้น
ดังนั้นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต่าง ๆ การจัดการระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร
ตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่ตน้ น้ำจนถึงปลายน้ำอย่างครบวงจร ซึง่ จะเป็นการสร้างความมัน่ ใจให้กับผู้บริโภค
และสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้แก่เกษตรกร จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริม
การเกษตรจึงได้จัดพิธีลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร”
ระหว่างนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการบริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขึ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิ
สติกส์ภาคการเกษตร กับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายเพือ่ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนาเกษตรกร ในการจัดการระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ตลอดห่วงโซ่ ได้แก่
กระบวนการส่งเสริมการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การบริหาร
สินค้าคงคลัง การตลาด ตลอดจนกระบวนการขนส่ง จนถึงการส่งมอบสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค และเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนความร่วมมือด้านการขนส่ง ระหว่างเกษตรกร กับเคอรี่ ด้วยการสนับสนุนค่าบริการขนส่งสินค้าเกษตรใน
ราคาที่เหมาะสม บริการที่รวดเร็ว และสินค้าปลอดภัยจนถึงมือผูบ้ ริโภค
โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในหลายด้าน ได้แก่ การเข้าถึงบริการขนส่งสินค้า
เกษตรทีร่ วดเร็ว และปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค รวมทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบ
สินค้าด้านการเกษตรด้วย
ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ทำงานร่วมกับกรมส่งเสริม
การเกษตรในการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรมาอย่างต่อเนือ่ ง ได้แก่ การสนับสนุนการระบายสินค้าเกษตร โดย
ดำเนินการจัดตั้งจุดให้บริการงานพัสดุผลไม้ที่จุดรวมสินค้า
สำหรับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ผล พร้อมให้ส่วนลดค่าขนส่ง ในส่วนของเกษตรกรรายย่อยที่จำหน่าย
สินค้าออนไลน์ยังได้รับส่วนลดเฉพาะค่าขนส่งในอัตราพิเศษ เพียงแค่เกษตรกรนำทะเบียนเกษตรกรหรือทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนมาแสดง ณ จุดส่งสินค้า

นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรม "ส่งของขวัญปีใหม่ @ ตลาดเกษตรกรออนไลน์. com" โดยลดราคาค่า
ขนส่งให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมพัฒนากระบวนการขนส่งสินค้าเกษตรในการค้าออนไลน์ โดยร่วม
ลงพื้นทีพ่ บปะเกษตรกรที่ตอ้ งการพัฒนากระบวนการขนส่งสินค้าเกษตรเพือ่ พัฒนาบรรจุภัณฑ์กระบวนการขนส่งที่
เหมาะสมและการอำนวยความสะดวกในการขนส่งและร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการบรรจุภัณฑ์และการ
ขนส่งให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่าง ๆ อีกด้วย

เกษตรฯ เร่งกว่า 5พันเกษตรกรแปลงใหญ่ จดทะเบียนนิติบุคคล
6 กุมภาพันธ์ 2564
กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งรัดกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมเดินหน้าโครงการ
ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
จังหวัด/ อำเภอ ลงพื้นที่แบบเคาะประตูบ้านเพือ่ สร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วม
โครงการฯ ทัง้ 2,012 แปลง ซึง่ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร
ทั้งเรือ่ งการจดทะเบียนนิติบุคคล ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ รวมถึงเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรกลุ่ม
แปลงใหญ่ในการดำเนินงานทุกขั้นตอน ตามข้อสั่งการของ ดร. เฉลิมชัย ศรีออ่ น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
สำหรับโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีวัตถุประสงค์เพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เหมาะสม และ ยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และอุตสาหกรรมต่อเนือ่ ง
โดยมีกลุม่ แปลงใหญ่ที่เสนอความต้องการเข้าร่วม โครงการ จำนวน 5,250 แปลง แบ่งเป็นแปลงใหญ่จาก
กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2,012 แปลง แปลงใหญ่ จากกรมการข้าว จำนวน 2,638 แปลง แปลงใหญ่จากกรม
ปศุสัตว์ จำนวน 185 แปลง แปลงใหญ่จากการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 299 แปลง แปลงใหญ่จากกรมหม่อน
ไหม จำนวน 26 แปลง และแปลงใหญ่จากกรมประมง จำนวน 90 แปลง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ขณะนีไ้ ด้เร่งรัดเจ้าหน้าที่ดำเนินงานร่วมกับกลุม่ เกษตรกรแปลง
ใหญ่ในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมเร่งทบทวนกิจกรรมและจัดทำแผนการดำเนินงาน และเสนอขออนุมัติ
โครงการฯ ให้เสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพือ่ ขับเคลื่อนโครงการฯ ต่อไป ซึง่ ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรแจ้ง
ยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 1,150 แปลง จากทัง้ หมด 5,250 แปลง

ชวนเกษตรกรขายสินค้าผ่านตลาดเกษตรกรออนไลน์ เพิ่มช่องทางจัดซื้อ-ลดต้นทุน
10 มีนาคม 2564
“กรมส่งเสริมการเกษตร” ชี้ช่องทางการทำตลาดให้กับสินค้าเกษตรผ่านตลาดเกษตรกรออนไลน์ หวัง
เสริมสร้างศักยภาพการทำตลาดสินค้าเกษตรให้มีความหลากหลาย ทันสมัย เข้มแข็งและแข่งขันกับต่างประเทศได้
10 มีนาคม 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า นโยบายการตลาด
นำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะ
หน่วยงานด้านการส่งเสริมการเกษตรขานรับและดำเนินงานต่อเนือ่ งตลอดมา โดยในส่วนของการส่งเสริมการทำ
ตลาดออนไลน์ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เปิดเว็บไซต์ขึ้นมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 www.ตลาดเกษตรกร
ออนไลน์.com เพือ่ เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้เกษตรกรสามารถสมัครเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ตลาดเกษตรกร

ออนไลน์ของ กรมส่งเสริมการเกษตรด้วยตนเอง ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง
เราพร้อมส่ง” ซึง่ ปัจจุบันมียอดจำหน่ายแล้วกว่า 170 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564)
ในเว็บไซต์ได้มีการแบ่งประเภทการขายสินค้าออกเป็น 9 หมวด ได้แก่ ข้าวและธัญพืช, ผัก, ผลไม้, ไม้
ดอกไม้ประดับ, อาหารแปรรูปและเครือ่ งดืม่ , สมุนไพรและเครื่องสำอาง, ผ้าและเครื่องแต่งกาย, หัตถกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ และ สุดท้ายเป็นหมวดสินค้าอืน่ ๆ ซึง่ เกษตรกรสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง โดยมีคุณสมบัติตรงที่
กำหนดได้แก่ 1. มีประสบการณ์จำหน่ายสินค้านัน้ ในรูปแบบออนไลน์อยู่แล้ว 2. ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร และประเภทองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนต้องจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ หรือช่องทาง e-Commerce ต่าง ๆ อยู่แล้ว 3.สินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐาน เช่น Good Agricultural Practice (GAP), มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Participatory Guarantee System
(PGS), Good Manufacturing Practice (GMP), Primary GMP, Hazard Analysis Critical control Point
(HACCP), อย., มาตรฐานอาหารฮาลาล , มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 4. กรณีสินค้าที่ยังไม่มีมาตรฐานรองรับ
จะต้องได้รับการรับรองคุณภาพจากสำนักงานเกษตรอำเภอ เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อรับประกันคุณภาพเบื้องต้น
และ 5. ต้องไม่เป็นพ่อค้าคนกลางที่ซอื้ สินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรเพื่อมาจำหน่ายในระบบออนไลน์
“สำหรับเกษตรกรตัวจริงที่สนใจทำตลาดออนไลน์กับเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ของ
กรมส่งเสริมการเกษตร สามารถดูคู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://bit.ly/farmer-manual ซึ่งกรมฯ หวัง
ว่าช่องทางดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้าคุณภาพ รวมถึงสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้อกี หนึ่งช่องทางต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยีย่ มชมศูนย์จดั การดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น พร้อมส่ง
มอบแม่ปุ๋ย
9 มีนาคม 2564
วันนี้ (9 มีนาคม 2564) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยีย่ มชมศูนย์จัดการดิน
ปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) คูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดตั้งในปี 2557 เพือ่ ให้เกษตรกรสามารถจัดการดินและ
ใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับคุณภาพของดินและสอดคล้องกับความต้องการธาตุอาหารของพืช
ทั้งนี้ ปัจจุบัน ศดปช.คูคำ เข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อ
ชุมชน ( One Stop Service ) ด้วย โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งมอบแม่ปุ๋ย จำนวน 120 ถุง และชุด
ตรวจ Soil test kit จำนวน 20 ชุด ให้กับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เพือ่ ดำเนินงานต่อไป พร้อมมอบนโยบาย
ว่า โครงการฯ นี้จะช่วยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เพราะได้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืชและดิน ทำให้เกษตรกรมี
ความมั่นคง ผลิตสินค้ามีคุณภาพ และประสบความสำเร็จในอาชีพ

วอน 28 จังหวัด งดทำนา เสี่ยงข้าวยืนต้นตาย น้ำไม่เพียงพอ
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กรมส่งเสริมการเกษตร วอน 28 จังหวัด งดทำนา เสี่ยงข้าวยืนต้นตาย น้ำไม่เพียงพอ ห้ามเอามาปลูกข้าว
เด็ดขาด เผยประโยชน์ของการพักนาไม่ปลูกข้าว
วันที่ 10 มี.ค.64 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา
พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือ ซึง่ เป็นแหล่งต้นน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาประสบปัญหาฝนตกน้อยกว่าปกติ ทำให้
ประสบปัญหาภัยแล้งถึงแล้งจัด ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำต่างๆ มีปริมาณน้ำคงเหลือน้อย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการปลูก
พืชในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ในหลายพื้นที่จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ
โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวบ้างแล้ว ซึง่ หากมีการ
ปลูกข้าวอีกครั้งเป็นรอบที่ 3 ของปี หรือ นาปรัง รอบที่ 2 จะทำให้เกิดความเสี่ยงสูงที่จะขาดแคลนน้ำอย่าง
รุนแรง เนื่องจากไม่มีนำ้ ต้นทุนเพียงพอ เกษตรกรลุม่ เจ้าพระยา จึงไม่ควรนำน้ำมาใช้ในการปลูกข้าวโดย
เด็ดขาด เนื่องจากจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศจากภาวะน้ำเค็มรุกท้ายลุ่มเจ้าพระยา และในท้ายที่สุดต้นข้าวจะยืน
ต้นตายจากการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง
ดังนั้นกรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอความร่วมมือ เกษตรกรในพืน้ ที่ 28 จังหวัดให้งดปลูกข้าวนาปรังรอบ
2 เด็ดขาด ประกอบด้วย พื้นที่ลมุ่ เจ้าพระยา 14 จังหวัด ถือว่าเป็นพื้นที่เน้นหนักในการขอความร่วมมือให้งดปลูก
ได้แก่ จังหวัดพิจิตรพิษณุโลก สุโขทัย ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง

ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม สมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆ 14 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน ลำพูน บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรนิ ทร์ อุบลราชธานี ราชบุรี
ระยอง สระแก้ว ชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเกษตรกรควรพักนาและไถกลบฟางข้าวเพื่อเป็นปุ๋ย หรือ
เลือกปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน
นอกจากนี้ การปลูกข้าวในช่วงนี้จะทำให้เกษตรกรประสบปัญหาศัตรูพืชและโรคพืชเข้าทำลายได้ โดยศัตรู
และโรคพืชที่สำคัญ มี 3 ชนิด คือ 1. โรคไหม้ข้าว มักพบในช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้ง ปริมาณฝนน้อยและล่าช้า
2. เพลี้ยไฟ มักพบโดยทั่วไป โดยเฉพาะในอากาศร้อนแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วงนานติดต่อกันหรือในสภาพนาข้าวที่
ขาดน้ำ ซึ่งเป็นศัตรูข้าวทีท่ ำความเสียหายทั้งในพืน้ ที่ลุ่มและพื้นทีด่ อน เพลี้ยไฟจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 20 วัน จึง
สามารถทำความเสียหายให้กับนาข้าวเป็นบริเวณกว้างในช่วงเวลาสั้นๆ เนือ่ งจากสามารถขยายพันธุไ์ ด้จำนวนมาก
ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และ 3. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มักพบได้ในช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้งเช่นกัน
สำหรับประโยชน์ของการพักนาไม่ปลูกข้าวต่อเนื่องจะทำให้เกิดผลดีหลายด้าน ได้แก่ 1. ช่วยลดความ
เสี่ยงที่จะขาดทุน เนื่องจากพืชยืนต้นตาย 2. ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาพรวมของประเทศ 3. เป็นการพัก
ดินเพื่อลดปัญหาการสะสมของโรคและแมลงศัตรูข้าว 4. ปลูกพืชปุ๋ยสดทดแทนจะช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ช่วยลด
ต้นทุนการผลิตด้านการใช้ปุ๋ยในฤดูกาลผลิตถัดไปได้
ทั้งนี้ในกรณีที่มีแหล่งน้ำของตนเองหรือแหล่งน้ำอื่นๆ ที่ประเมินแล้วว่าเพียงพอต่อการปลูกพืชใช้น้ำน้อย
เกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชทีม่ ีตลาดรองรับในพื้นที่ได้ดังนี้ กลุ่มพืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง
ถั่วเหลืองฝักสด และถั่วลิสง , กลุ่มพืชสมุนไพร เช่น อัญชัน ตะไคร้ , กลุม่ ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ดาวเรืองตัดดอก
และอโกลนีมา และ ล กลุม่ พืชผัก เช่น ตระกูลกะหล่ำ ตระกูลแตง ตระกูลถั่ว ตระกูลมะเขือ ผักกินใบ พืชหัว
กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดฝักสด และเห็ด
สำหรับเกษตรกรที่สนใจอยากปรับเปลี่ยนพืน้ ที่นาเป็นการปลูกพืชสวน พืชไร่ พืชผัก และไร่นาสวนผสม
สามารถรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ซึง่ กรมส่งเสริมเกษตรได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้
เพิ่มเติมด้านการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่เกษตรกร จำนวน 50 จังหวัดแล้ว ได้แก่
จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตราด ตาก นครปฐม
นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นราธิวาส น่าน บึงกาฬ บุรีรมั ย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา
พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก แพร่ พะเยา มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา ยโสธร ร้อยเอ็ด ระยอง ราชบุรี
ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สุโขทัย สุราษฎร์ธานี สุรินทร์
หนองคาย อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ ส่วนจังหวัดที่เหลือกรมส่งเสริมการเกษตรมี
แผนอบรมให้ความรู้ด้านการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มเติมให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้นแบบ ในช่วงปลาย
เดือนมีนาคมนีเ้ ป็นต้นไป และต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้นแบบจะได้อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้
ทราบวิธีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ประหยัด ลดการสูญเสีย และการดูแลรักษาพืชในภาวะแล้งน้ำน้อยต่อไป

วอน 28 จังหวัด งดทำนา เสี่ยงข้าวยืนต้นตาย น้ำไม่เพียงพอ
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กรมส่งเสริมการเกษตร วอน 28 จังหวัด งดทำนา เสีย่ งข้าวยืนต้นตาย น้ำไม่เพียงพอ ห้ามเอามาปลูก
ข้าวเด็ดขาด เผยประโยชน์ของการพักนาไม่ปลูกข้าว
วันที่ 10 มี.ค.64 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา
พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือ ซึง่ เป็นแหล่งต้นน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาประสบปัญหาฝนตกน้อยกว่าปกติ ทำให้
ประสบปัญหาภัยแล้งถึงแล้งจัด ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำต่างๆ มีปริมาณน้ำคงเหลือน้อย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการปลูก
พืชในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ในหลายพื้นที่จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ
โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวบ้างแล้ว ซึง่ หากมีการ
ปลูกข้าวอีกครั้งเป็นรอบที่ 3 ของปี หรือ นาปรัง รอบที่ 2 จะทำให้เกิดความเสี่ยงสูงที่จะขาดแคลนน้ำอย่าง
รุนแรง เนื่องจากไม่มีนำ้ ต้นทุนเพียงพอ เกษตรกรลุม่ เจ้าพระยา จึงไม่ควรนำน้ำมาใช้ในการปลูกข้าวโดย
เด็ดขาด เนื่องจากจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศจากภาวะน้ำเค็มรุกท้ายลุ่มเจ้าพระยา และในท้ายที่สุดต้นข้าวจะยืน
ต้นตายจากการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง

ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอความร่วมมือ เกษตรกรในพืน้ ที่ 28 จังหวัดให้งดปลูกข้าวนาปรังรอบ
2 เด็ดขาด ประกอบด้วย พื้นที่ลมุ่ เจ้าพระยา 14 จังหวัด ถือว่าเป็นพื้นที่เน้นหนักในการขอความร่วมมือให้งดปลูก
ได้แก่ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม สมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆ 14 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน ลำพูน บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรนิ ทร์ อุบลราชธานี ราชบุรี
ระยอง สระแก้ว ชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเกษตรกรควรพักนาและไถกลบฟางข้าวเพื่อเป็นปุ๋ย หรือ
เลือกปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน
นอกจากนี้ การปลูกข้าวในช่วงนี้จะทำให้เกษตรกรประสบปัญหาศัตรูพืชและโรคพืชเข้าทำลายได้ โดยศัตรู
และโรคพืชที่สำคัญ มี 3 ชนิด คือ 1. โรคไหม้ข้าว มักพบในช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้ง ปริมาณฝนน้อยและล่าช้า
2. เพลี้ยไฟ มักพบโดยทั่วไป โดยเฉพาะในอากาศร้อนแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วงนานติดต่อกันหรือในสภาพนาข้าวที่
ขาดน้ำ ซึ่งเป็นศัตรูข้าวทีท่ ำความเสียหายทั้งในพืน้ ที่ลุ่มและพื้นทีด่ อน เพลี้ยไฟจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 20 วัน จึง
สามารถทำความเสียหายให้กับนาข้าวเป็นบริเวณกว้างในช่วงเวลาสั้นๆ เนือ่ งจากสามารถขยายพันธุไ์ ด้จำนวนมาก
ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และ 3. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มักพบได้ในช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้งเช่นกัน
สำหรับประโยชน์ของการพักนาไม่ปลูกข้าวต่อเนื่องจะทำให้เกิดผลดีหลายด้าน ได้แก่ 1. ช่วยลดความ
เสี่ยงที่จะขาดทุน เนื่องจากพืชยืนต้นตาย 2. ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาพรวมของประเทศ 3. เป็นการพัก
ดินเพื่อลดปัญหาการสะสมของโรคและแมลงศัตรูข้าว 4. ปลูกพืชปุ๋ยสดทดแทนจะช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ช่วยลด
ต้นทุนการผลิตด้านการใช้ปุ๋ยในฤดูกาลผลิตถัดไปได้
ทั้งนี้ในกรณีที่มีแหล่งน้ำของตนเองหรือแหล่งน้ำอื่นๆ ที่ประเมินแล้วว่าเพียงพอต่อการปลูกพืชใช้น้ำน้อย
เกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชทีม่ ีตลาดรองรับในพื้นที่ได้ดังนี้ กลุ่มพืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง
ถั่วเหลืองฝักสด และถั่วลิสง , กลุ่มพืชสมุนไพร เช่น อัญชัน ตะไคร้ , กลุม่ ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ดาวเรืองตัดดอก
และอโกลนีมา และ ล กลุม่ พืชผัก เช่น ตระกูลกะหล่ำ ตระกูลแตง ตระกูลถั่ว ตระกูลมะเขือ ผักกินใบ พืชหัว
กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดฝักสด และเห็ด
สำหรับเกษตรกรที่สนใจอยากปรับเปลี่ยนพืน้ ที่นาเป็นการปลูกพืชสวน พืชไร่ พืชผัก และไร่นาสวนผสม
สามารถรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ซึง่ กรมส่งเสริมเกษตรได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้
เพิ่มเติมด้านการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่เกษตรกร จำนวน 50 จังหวัดแล้ว
ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตราด
ตาก นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นราธิวาส น่าน บึงกาฬ บุรีรมั ย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี
พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก แพร่ พะเยา มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา ยโสธร ร้อยเอ็ด
ระยอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สุโขทัย สุ
ราษฎร์ธานี สุรนิ ทร์ หนองคาย อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี
และจังหวัดอำนาจเจริญ ส่วนจังหวัดที่เหลือกรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนอบรมให้ความรู้ด้านการใช้น้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ เติมให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้นแบบ ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป และ
ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้นแบบจะได้อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้ทราบวิธีการใช้น้ำอย่างรู้คณ
ุ ค่า
ประหยัด ลดการสูญเสีย และการดูแลรักษาพืชในภาวะแล้งน้ำน้อยต่อไป

กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนเกษตรกร งดการปลูกข้าวรอบที่ 3 เสีย่ งเสียหายสิน้ เชิง ฝนตกน้อย ทำให้บางพื้น
ประสบปัญหาแล้งหนัก
10 มีนาคม 2564
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา พบว่าพื้นที่
ส่วนใหญ่ของภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาประสบปัญหาฝนตกน้อยกว่าปกติ ทำให้ประสบ
ปัญหาภัยแล้งถึงแล้งจัด ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำต่างๆ มีปริมาณน้ำคงเหลือน้อย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการปลูกพืช
ในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ในหลายพื้นที่จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันเกษตรกรเริม่ เก็บเกี่ยวบ้างแล้ว ซึ่งหากมีการปลูกข้าวอีกครั้งเป็นรอบที่ 3 ของปี (นาปรังรอบที่ 2) จะทำให้
เกิดความเสี่ยงสูงที่จะขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง เนื่องจากไม่มีน้ำต้นทุนเพียงพอ
นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ลมุ่ เจ้าพระยา เกษตรกรไม่ควรให้นำน้ำมาใช้ในการปลูกข้าวโดยเด็ดขาด เนื่องจาก
จะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์จากภาวะน้ำเค็มรุกท้ายลุ่มเจ้าพระยา และในท้ายที่สุดต้นข้าวจะยืนต้นตายจากการ
ขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอความร่วมมือ เกษตรกรในพื้นที่ 28 จังหวัดให้งดปลูก
ข้าวนาปรังรอบ 2 เด็ดขาด ประกอบด้วย พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา 14 จังหวัด (พื้นที่เน้นหนักในการขอความร่วมมือให้
งดปลูก) ได้แก่ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม สมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นที่ลุ่มน้ำอืน่ ๆ 14 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน ลำพูน บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรนิ ทร์ อุบลราชธานี ราชบุรี ระยอง

สระแก้ว ชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเกษตรกรควรพักนาและไถกลบฟางข้าวเพื่อเป็นปุ๋ย หรือเลือกปลูกพืช
ใช้น้ำน้อยทดแทน
อย่างไรก็ตาม การปลูกข้าวในช่วงนี้จะทำให้เกษตรกรประสบปัญหาศัตรูพืชและโรคพืชเข้าทำลายได้ โดย
ศัตรูและโรคพืชที่สำคัญ มี 3 ชนิด คือ 1) โรคไหม้ข้าว มักพบในช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้ง ปริมาณฝนน้อยและ
ล่าช้า 2) เพลี้ยไฟ มักพบโดยทั่วไป โดยเฉพาะในอากาศร้อนแห้งแล้งหรือฝนทิง้ ช่วงนานติดต่อกันหรือในสภาพนา
ข้าวที่ขาดน้ำ ซึ่งเป็นศัตรูข้าวทีท่ ำความเสียหายทั้งในพืน้ ที่ลุ่มและพื้นที่ดอน เพลี้ยไฟจะมีชีวิตอยูไ่ ด้ประมาณ 20
วัน จึงสามารถทำความเสียหายให้กับนาข้าวเป็นบริเวณกว้างในช่วงเวลาสั้นๆ เนือ่ งจากสามารถขยายพันธุ์ได้จำนวน
มากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และ 3) เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มักพบได้ในช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้
สำหรับประโยชน์ของการพักนาไม่ปลูกข้าวต่อเนือ่ งจะทำให้เกิดผลดีหลายด้าน ได้แก่ 1) ช่วยลดความเสี่ยง
ที่จะขาดทุน เนือ่ งจากพืชยืนต้นตาย 2) ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาพรวมของประเทศ 3) เป็นการพักดิน
เพื่อลดปัญหาการสะสมของโรคและแมลงศัตรูข้าว 4) ปลูกพืชปุ๋ยสดทดแทนจะช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ช่วยลด
ต้นทุนการผลิตด้านการใช้ปุ๋ยในฤดูกาลผลิตถัดไปได้ ทั้งนี้ในกรณีที่มีแหล่งน้ำของตนเองหรือแหล่งน้ำอืน่ ๆ ที่
ประเมินแล้วว่าเพียงพอต่อการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชที่มตี ลาดรองรับในพื้นทีไ่ ด้ดังนี้ 1)
กลุ่มพืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วเหลืองฝักสด และถั่วลิสง 2) กลุ่มพืชสมุนไพร เช่น อัญชัน
ตะไคร้ 3) กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ดาวเรืองตัดดอก และอโกลนีมา และ 4) กลุ่มพืชผัก เช่น ตระกูลกะหล่ำ
ตระกูลแตง ตระกูลถั่ว ตระกูลมะเขือ ผักกินใบ พืชหัว กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดฝักสด และเห็ด
ทั้งนี้เกษตรกรที่สนใจอยากปรับเปลี่ยนพืน้ ทีน่ าเป็นการปลูกพืชสวน พืชไร่ พืชผัก และไร่นาสวน
ผสม สามารถรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ซึ่งกรมส่งเสริมเกษตรได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ให้มี
ความรู้เพิม่ เติมด้านการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่เกษตรกร จำนวน 50 จังหวัดแล้ว
ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตราด ตาก
นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นราธิวาส น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี
พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก แพร่ พะเยา มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา ยโสธร ร้อยเอ็ด
ระยอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สุโขทัย สุ
ราษฎร์ธานี สุรนิ ทร์ หนองคาย อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ
ส่วนจังหวัดที่เหลือกรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนอบรมให้ความรู้ดา้ นการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มเติม
ให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้นแบบ ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนีเ้ ป็นต้นไป และต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
ต้นแบบจะได้อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้ทราบวิธีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ประหยัด ลดการสูญเสีย และการ
ดูแลรักษาพืชในภาวะแล้งน้ำน้อยต่อไป

น้ำไม่เพียงพอ!! วอน 28 จังหวัด งดทำนา เสี่ยงข้าวยืนต้นตาย
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กรมส่งเสริมการเกษตร วอน 28 จังหวัด งดทำนา เสีย่ งข้าวยืนต้นตาย น้ำไม่เพียงพอ ห้ามเอามาปลูก
ข้าวเด็ดขาด เผยประโยชน์ของการพักนาไม่ปลูกข้าว
วันที่ 10 มี.ค.64 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา
พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือ ซึง่ เป็นแหล่งต้นน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาประสบปัญหาฝนตกน้อยกว่าปกติ ทำให้
ประสบปัญหาภัยแล้งถึงแล้งจัด ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำต่างๆ มีปริมาณน้ำคงเหลือน้อย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการปลูก
พืชในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ในหลายพื้นที่จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ
โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวบ้างแล้ว ซึง่ หากมีการ
ปลูกข้าวอีกครั้งเป็นรอบที่ 3 ของปี หรือ นาปรัง รอบที่ 2 จะทำให้เกิดความเสี่ยงสูงที่จะขาดแคลนน้ำอย่าง
รุนแรง เนือ่ งจากไม่มีน้ำต้นทุนเพียงพอ เกษตรกรลุม่ เจ้าพระยา จึงไม่ควรนำน้ำมาใช้ในการปลูกข้าวโดย
เด็ดขาด เนือ่ งจากจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศจากภาวะน้ำเค็มรุกท้ายลุ่มเจ้าพระยา และในท้ายที่สุดต้นข้าวจะยืน
ต้นตายจากการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง

ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอความร่วมมือ เกษตรกรในพืน้ ที่ 28 จังหวัดให้งดปลูกข้าวนาปรังรอบ
2 เด็ดขาด ประกอบด้วย พื้นที่ลมุ่ เจ้าพระยา 14 จังหวัด ถือว่าเป็นพื้นที่เน้นหนักในการขอความร่วมมือให้งดปลูก
ได้แก่ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม สมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆ 14 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน ลำพูน บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรนิ ทร์ อุบลราชธานี ราชบุรี
ระยอง สระแก้ว ชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเกษตรกรควรพักนาและไถกลบฟางข้าวเพื่อเป็นปุ๋ย หรือ
เลือกปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน
นอกจากนี้ การปลูกข้าวในช่วงนี้จะทำให้เกษตรกรประสบปัญหาศัตรูพืชและโรคพืชเข้าทำลายได้ โดยศัตรู
และโรคพืชที่สำคัญ มี 3 ชนิด คือ 1. โรคไหม้ข้าว มักพบในช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้ง ปริมาณฝนน้อยและล่าช้า
2. เพลี้ยไฟ มักพบโดยทั่วไป โดยเฉพาะในอากาศร้อนแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วงนานติดต่อกันหรือในสภาพนาข้าวที่
ขาดน้ำ ซึ่งเป็นศัตรูข้าวทีท่ ำความเสียหายทั้งในพืน้ ที่ลุ่มและพื้นทีด่ อน เพลี้ยไฟจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 20 วัน จึง
สามารถทำความเสียหายให้กับนาข้าวเป็นบริเวณกว้างในช่วงเวลาสั้นๆ เนือ่ งจากสามารถขยายพันธุไ์ ด้จำนวนมาก
ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และ 3. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มักพบได้ในช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้งเช่นกัน
สำหรับประโยชน์ของการพักนาไม่ปลูกข้าวต่อเนื่องจะทำให้เกิดผลดีหลายด้าน ได้แก่ 1. ช่วยลดความ
เสี่ยงที่จะขาดทุน เนื่องจากพืชยืนต้นตาย 2. ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาพรวมของประเทศ 3. เป็นการพัก
ดินเพื่อลดปัญหาการสะสมของโรคและแมลงศัตรูข้าว 4. ปลูกพืชปุ๋ยสดทดแทนจะช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ช่วยลด
ต้นทุนการผลิตด้านการใช้ปุ๋ยในฤดูกาลผลิตถัดไปได้
ทั้งนี้ในกรณีที่มีแหล่งน้ำของตนเองหรือแหล่งน้ำอื่นๆ ที่ประเมินแล้วว่าเพียงพอต่อการปลูกพืชใช้น้ำน้อย
เกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชทีม่ ีตลาดรองรับในพื้นที่ได้ดังนี้ กลุ่มพืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง
ถั่วเหลืองฝักสด และถั่วลิสง , กลุ่มพืชสมุนไพร เช่น อัญชัน ตะไคร้ , กลุม่ ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ดาวเรืองตัดดอก
และอโกลนีมา และ ล กลุม่ พืชผัก เช่น ตระกูลกะหล่ำ ตระกูลแตง ตระกูลถั่ว ตระกูลมะเขือ ผักกินใบ พืชหัว
กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดฝักสด และเห็ด
สำหรับเกษตรกรที่สนใจอยากปรับเปลี่ยนพืน้ ที่นาเป็นการปลูกพืชสวน พืชไร่ พืชผัก และไร่นาสวนผสม
สามารถรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ซึง่ กรมส่งเสริมเกษตรได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้
เพิ่มเติมด้านการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่เกษตรกร จำนวน 50 จังหวัดแล้ว
ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตราด
ตาก นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นราธิวาส น่าน บึงกาฬ บุรีรมั ย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี
พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก แพร่ พะเยา มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา ยโสธร ร้อยเอ็ด
ระยอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สุโขทัย สุ
ราษฎร์ธานี สุรนิ ทร์ หนองคาย อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี
และจังหวัดอำนาจเจริญ ส่วนจังหวัดที่เหลือกรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนอบรมให้ความรู้ด้านการใช้น้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ เติมให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้นแบบ ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป และ
ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้นแบบจะได้อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้ทราบวิธีการใช้น้ำอย่างรู้คณ
ุ ค่า
ประหยัด ลดการสูญเสีย และการดูแลรักษาพืชในภาวะแล้งน้ำน้อยต่อไป

ก.เกษตรฯ ขอความร่วมมือ 28 จังหวัดงดทำนาปรังรอบ 2 เสีย่ งขาดแคลนน้ำสูง
10 มีนาคม 2564
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรขอความ
ร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่ 28 จังหวัดให้งดปลูกข้าวนาปรังรอบ 2 เด็ดขาด
ประกอบด้วย พื้นทีล่ ุ่มเจ้าพระยา 14 จังหวัด (พื้นที่เน้นหนักในการขอความร่วมมือให้งดปลูก) ได้แก่
จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา
นครนายก นครปฐม สมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี และพืน้ ที่ลุ่มน้ำอื่นๆ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย
น่าน ลำพูน บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรนิ ทร์ อุบลราชธานี ราชบุรี ระยอง สระแก้ว ชุมพร และ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเกษตรกรควรพักนาและไถกลบฟางข้าวเพื่อเป็นปุ๋ย หรือเลือกปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน
เนื่องจากในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ประสบปัญหาฝนตกน้อยกว่าปกติ ทำให้ประสบปัญหาภัยแล้งถึงแล้งจัด ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำต่างๆ มีปริมาณน้ำ
คงเหลือน้อย ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ในหลายพื้นที่จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ
โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวบ้างแล้ว ซึง่ หากมีการปลูกข้าวอีก
ครั้งเป็นรอบที่ 3 ของปี (นาปรังรอบที่ 2) จะทำให้เกิดความเสี่ยงสูงที่จะขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง เนือ่ งจากไม่มีน้ำ
ต้นทุนเพียงพอ
นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา เกษตรกรไม่ควรให้นำน้ำมาใช้ในการปลูกข้าวโดยเด็ดขาด เนื่องจาก
จะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์จากภาวะน้ำเค็มรุกท้ายลุ่มเจ้าพระยา และในท้ายที่สุดต้นข้าวจะยืนต้นตายจากการ
ขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง

อีกทัง้ การปลูกข้าวในช่วงนี้จะทำให้เกษตรกรประสบปัญหาศัตรูพชื และโรคพืชเข้าทำลายได้ โดยศัตรูและโรคพืชที่
สำคัญ มี 3 ชนิด คือ
• โรคไหม้ข้าว มักพบในช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้ง ปริมาณฝนน้อยและล่าช้า
• เพลี้ยไฟ มักพบโดยทั่วไป โดยเฉพาะในอากาศร้อนแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วงนานติดต่อกันหรือในสภาพนา
ข้าวที่ขาดน้ำ ซึ่งเป็นศัตรูข้าวทีท่ ำความเสียหายทั้งในพืน้ ที่ลุ่มและพื้นที่ดอน เพลี้ยไฟจะมีชีวิตอยูไ่ ด้
ประมาณ 20 วัน จึงสามารถทำความเสียหายให้กับนาข้าวเป็นบริเวณกว้างในช่วงเวลาสั้นๆ เนื่องจาก
สามารถขยายพันธุ์ได้จำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และ
• เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มักพบได้ในช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้งเช่นกัน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับประโยชน์ของการพักนาไม่ปลูกข้าวต่อเนือ่ งจะทำให้เกิดผลดีหลาย
ด้าน ได้แก่
• ช่วยลดความเสี่ยงที่จะขาดทุน เนื่องจากพืชยืนต้นตาย
• ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาพรวมของประเทศ
• เป็นการพักดินเพื่อลดปัญหาการสะสมของโรคและแมลงศัตรูข้าว
• ปลูกพืชปุ๋ยสดทดแทนจะช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านการใช้ปุ๋ยในฤดูกาลผลิต
ถัดไปได้
ทั้งนี้ในกรณีที่มีแหล่งน้ำของตนเองหรือแหล่งน้ำอื่นๆ ที่ประเมินแล้วว่าเพียงพอต่อการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เกษตรกร
สามารถเลือกปลูกพืชทีม่ ีตลาดรองรับในพื้นที่ได้ดงั นี้
• กลุ่มพืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วเหลืองฝักสด และถั่วลิสง
• กลุ่มพืชสมุนไพร เช่น อัญชัน ตะไคร้
• กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ดาวเรืองตัดดอก และอโกลนีมา และ
• กลุ่มพืชผัก เช่น ตระกูลกะหล่ำ ตระกูลแตง ตระกูลถั่ว ตระกูลมะเขือ ผักกินใบ พืชหัว กระเจี๊ยบเขียว
ข้าวโพดฝักสด และเห็ด
สำหรับเกษตรกรที่สนใจอยากปรับเปลี่ยนพืน้ ที่นาเป็นการปลูกพืชสวน พืชไร่ พืชผัก และไร่นาสวนผสม
สามารถรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ซึง่ กรมส่งเสริมเกษตรได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้
เพิ่มเติมด้านการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่เกษตรกร จำนวน 50 จังหวัดแล้ว ได้แก่
จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตราด ตาก นครปฐม
นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นราธิวาส น่าน บึงกาฬ บุรีรมั ย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา
พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก แพร่ พะเยา มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา ยโสธร ร้อยเอ็ด ระยอง ราชบุรี
ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สุโขทัย สุราษฎร์ธานี สุรินทร์
หนองคาย อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ
ส่วนจังหวัดที่เหลือกรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนอบรมให้ความรู้ดา้ นการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มเติม
ให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้นแบบ ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนีเ้ ป็นต้นไป และต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
ต้นแบบจะได้อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้ทราบวิธีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ประหยัด ลดการสูญเสีย และการ
ดูแลรักษาพืชในภาวะแล้งน้ำน้อยต่อไป

สำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2563/64 ทั้งประเทศตามแผน 1.90 ล้านไร่ ขณะนีม้ ีการเพาะปลูก
แล้ว 5.151 ล้านไร่ แยกเป็น เพาะปลูกในแผน 1.372 ล้านไร่ เพาะปลูกเกินแผน 0.43 ล้านไร่ และเพาะปลูกนอก
แผน 3.345 ล้านไร่
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 มี.ค. 64)

เกษตร "งดทำนาปรังรอบ 2" เสีย่ งเสียหายสิน้ เชิง
11 มีนาคม 2564
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา พบว่าพื้นที่
ส่วนใหญ่ของภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปัญหาฝนตกน้อยกว่าปกติ ทำให้ประสบปัญหาภัย
แล้งถึงแล้งจัด น้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ มีปริมาณเหลือน้อย ส่งผลกระทบต่อการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งในพืน้ ที่ลุ่ม
เจ้าพระยา โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ที่ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวบ้างแล้ว
ดังนั้นหากมีการปลูกข้าวอีกครั้งเป็นรอบที่ 3 ของปี หรือนาปรังรอบที่ 2 จะมีความเสีย่ งสูงมากที่จะ
ขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง เนื่องจากไม่มีนำ้ ต้นทุนเพียงพอ นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา เกษตรกรไม่ควร
ให้นำน้ำมาใช้ในการปลูกข้าวโดยเด็ดขาด เพราะจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศ จากภาวะน้ำเค็มรุกท้ายลุ่มเจ้าพระยา
และในท้ายที่สุดต้นข้าวจะยืนต้นตายจากการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง
ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอความร่วมมือ เกษตรกรในพื้นที่ 28 จังหวัดให้งดปลูกข้าวนาปรัง
รอบ 2 เด็ดขาด ประกอบด้วย พื้นที่ลมุ่ เจ้าพระยา 14 จังหวัด พื้นที่เน้นหนักในการขอความร่วมมือให้งดปลูก
ได้แก่ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม สมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี
รวมทั้งพื้นที่ลมุ่ น้ำอื่นๆ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน ลำพูน บึงกาฬ มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ราชบุรี ระยอง สระแก้ว ชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย
เกษตรกรควรพักนาและไถกลบฟางข้าวเพื่อเป็นปุ๋ย หรือเลือกปลูกพืชใช้นำ้ น้อยทดแทน
นายเข็มแข็ง กล่าวว่า การปลูกข้าวในช่วงนี้จะทำให้เกษตรกรประสบปัญหาศัตรูพืชและโรคพืชเข้าทำลาย
ได้ โดยศัตรูและโรคพืชที่สำคัญ มี 3 ชนิด คือ โรคไหม้ข้าว มักพบในช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้ง ปริมาณฝนน้อย
และล่าช้า เพลี้ยไฟ มักพบโดยทั่วไป โดยเฉพาะในอากาศร้อนแห้งแล้งหรือฝนทิง้ ช่วงนานติดต่อกันหรือในสภา
พนาข้าวที่ขาดน้ำ ซึ่งเป็นศัตรูข้าวทีท่ ำความเสียหายทั้งในพืน้ ที่ลมุ่ และพืน้ ที่ดอน เพลี้ยไฟจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ

20 วัน จึงสามารถทำความเสียหายให้กับนาข้าวเป็นบริเวณกว้างในช่วงเวลาสั้นๆ เนือ่ งจากสามารถขยายพันธุ์ได้
จำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มักพบได้ในช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้งเช่นกัน
สำหรับประโยชน์ของการพักนาไม่ปลูกข้าวต่อเนือ่ งจะทำให้เกิดผลดีหลายด้าน ได้แก่ ช่วยลดความเสี่ยงที่
จะขาดทุน เนื่องจากพืชยืนต้นตาย ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาพรวมของประเทศ เป็นการพักดินเพื่อลด
ปัญหาการสะสมของโรคและแมลงศัตรูข้าว ปลูกพืชปุ๋ยสดทดแทนจะช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตด้านการใช้ปุ๋ยในฤดูกาลผลิตถัดไปได้
ทั้งนี้ในกรณีที่มีแหล่งน้ำของตนเองหรือแหล่งน้ำอื่นๆ ที่ประเมินแล้วว่าเพียงพอต่อการปลูกพืชใช้น้ำน้อย
เกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชทีม่ ีตลาดรองรับในพื้นที่ได้ดังนี้ กลุ่มพืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่ว
เหลือง ถั่วเหลืองฝักสด และถั่วลิสง กลุม่ พืชสมุนไพร เช่น อัญชัน ตะไคร้ กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ดาวเรืองตัด
ดอก และอโกลนีมา และ กลุ่มพืชผัก เช่น ตระกูลกะหล่ำ ตระกูลแตง ตระกูลถั่ว ตระกูลมะเขือ ผักกินใบ พืชหัว
กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดฝักสด และเห็ด
สำหรับเกษตรกรที่สนใจอยากปรับเปลี่ยนพืน้ ที่นาเป็นการปลูกพืชสวน พืชไร่ พืชผัก และไร่นาสวนผสม
สามารถรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ซึง่ กรมส่งเสริมเกษตรได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้
เพิ่มเติมด้านการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่เกษตรกร จำนวน 50 จังหวัดแล้ว
ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตราด
ตาก นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นราธิวาส น่าน บึงกาฬ บุรีรมั ย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี
พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก แพร่ พะเยา มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา ยโสธร ร้อยเอ็ด
ระยอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สุโขทัย สุ
ราษฎร์ธานี สุรนิ ทร์ หนองคาย อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ
ส่วนจังหวัดที่เหลือกรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนอบรมให้ความรูด้ ้านการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มเติมให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้นแบบ ในช่วงปลายเดือนมี.ค.นี้เป็นต้นไป และต่อจากนัน้ เจ้าหน้าที่และ
เกษตรกรต้นแบบจะได้อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้ทราบวิธีการใช้น้ำอย่างรู้คณ
ุ ค่า ประหยัด ลดการสูญเสีย
และการดูแลรักษาพืชในภาวะแล้งน้ำน้อยต่อไป

ก.เกษตรฯ ขอความร่วมมือ 28 จังหวัดงดทำนาปรังรอบ 2 เสีย่ งขาดแคลนน้ำสูง
10 มีนาคม 2564
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรขอความร่วมมือ
เกษตรกรในพื้นที่ 28 จังหวัดให้งดปลูกข้าวนาปรังรอบ 2 เด็ดขาด ประกอบด้วย พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา 14 จังหวัด
(พื้นที่เน้นหนักในการขอความร่วมมือให้งดปลูก) ได้แก่ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม สมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นที่
ลุ่มน้ำอื่นๆ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน ลำพูน บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรนิ ทร์
อุบลราชธานี ราชบุรี ระยอง สระแก้ว ชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเกษตรกรควรพักนาและไถกลบฟางข้าว
เพื่อเป็นปุ๋ย หรือเลือกปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน
เนื่องจากในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ประสบปัญหาฝนตกน้อยกว่าปกติ ทำให้ประสบปัญหาภัยแล้งถึงแล้งจัด ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำต่างๆ มีปริมาณน้ำ
คงเหลือน้อย ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ในหลายพื้นที่จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ
โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวบ้างแล้ว ซึง่ หากมีการปลูกข้าวอีก
ครั้งเป็นรอบที่ 3 ของปี (นาปรังรอบที่ 2) จะทำให้เกิดความเสี่ยงสูงที่จะขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง เนือ่ งจากไม่มีน้ำ
ต้นทุนเพียงพอ
นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา เกษตรกรไม่ควรให้นำน้ำมาใช้ในการปลูกข้าวโดยเด็ดขาด เนื่องจาก
จะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์จากภาวะน้ำเค็มรุกท้ายลุ่มเจ้าพระยา และในท้ายที่สุดต้นข้าวจะยืนต้นตายจากการ
ขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง อีกทั้งการปลูกข้าวในช่วงนี้จะทำให้เกษตรกรประสบปัญหาศัตรูพืชและโรคพืชเข้าทำลาย
ได้ โดยศัตรูและโรคพืชที่สำคัญ มี 3 ชนิด คือ 1) โรคไหม้ข้าว มักพบในช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้ง ปริมาณฝน
น้อยและล่าช้า 2) เพลี้ยไฟ มักพบโดยทั่วไป โดยเฉพาะในอากาศร้อนแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วงนานติดต่อกันหรือใน
สภาพนาข้าวที่ขาดน้ำ ซึ่งเป็นศัตรูข้าวที่ทำความเสียหายทัง้ ในพื้นที่ลุ่มและพืน้ ที่ดอน เพลี้ยไฟจะมีชีวิตอยู่ได้

ประมาณ 20 วัน จึงสามารถทำความเสียหายให้กับนาข้าวเป็นบริเวณกว้างในช่วงเวลาสั้นๆ เนื่องจากสามารถ
ขยายพันธุ์ได้จำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และ 3) เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มักพบได้ในช่วงอากาศร้อนและแห้ง
แล้งเช่นกัน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับประโยชน์ของการพักนาไม่ปลูกข้าวต่อเนือ่ งจะทำให้เกิดผล
ดีหลายด้าน ได้แก่ 1) ช่วยลดความเสี่ยงที่จะขาดทุน เนื่องจากพืชยืนต้นตาย 2) ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำใน
ภาพรวมของประเทศ 3) เป็นการพักดินเพื่อลดปัญหาการสะสมของโรคและแมลงศัตรูข้าว 4) ปลูกพืชปุ๋ยสดทดแทน
จะช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านการใช้ปุ๋ยในฤดูกาลผลิตถัดไปได้ ทั้งนี้ในกรณีทมี่ ีแหล่งน้ำ
ของตนเองหรือแหล่งน้ำอืน่ ๆ ที่ประเมินแล้วว่าเพียงพอต่อการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชที่มี
ตลาดรองรับในพืน้ ทีไ่ ด้ดังนี้ 1) กลุม่ พืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วเหลืองฝักสด และถั่วลิสง 2)
กลุ่มพืชสมุนไพร เช่น อัญชัน ตะไคร้ 3) กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ดาวเรืองตัดดอก และอโกลนีมา และ 4) กลุม่
พืชผัก เช่น ตระกูลกะหล่ำ ตระกูลแตง ตระกูลถั่ว ตระกูลมะเขือ ผักกินใบ พืชหัว กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดฝักสด
และเห็ด
สำหรับเกษตรกรที่สนใจอยากปรับเปลี่ยนพืน้ ที่นาเป็นการปลูกพืชสวน พืชไร่ พืชผัก และไร่นาสวนผสม
สามารถรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ซึง่ กรมส่งเสริมเกษตรได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้
เพิ่มเติมด้านการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่เกษตรกร จำนวน 50 จังหวัดแล้ว ได้แก่
จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตราด ตาก นครปฐม
นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นราธิวาส น่าน บึงกาฬ บุรีรมั ย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา
พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก แพร่ พะเยา มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา ยโสธร ร้อยเอ็ด ระยอง ราชบุรี
ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สุโขทัย สุราษฎร์ธานี สุรินทร์
หนองคาย อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ
ส่วนจังหวัดที่เหลือกรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนอบรมให้ความรู้ดา้ นการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มเติม
ให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้นแบบ ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนีเ้ ป็นต้นไป และต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
ต้นแบบจะได้อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้ทราบวิธีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ประหยัด ลดการสูญเสีย และการ
ดูแลรักษาพืชในภาวะแล้งน้ำน้อยต่อไป
สำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2563/64 ทั้งประเทศตามแผน 1.90 ล้านไร่ ขณะนีม้ ีการเพาะปลูก
แล้ว 5.151 ล้านไร่ แยกเป็น เพาะปลูกในแผน 1.372 ล้านไร่ เพาะปลูกเกินแผน 0.43 ล้านไร่ และเพาะปลูกนอก
แผน 3.345 ล้านไร่

ก.เกษตรฯ ขอความร่วมมือ 28 จังหวัดงดทำนาปรังรอบ 2 เสีย่ งขาดแคลนน้ำสูง
10 มีนาคม 2564
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรขอความร่วมมือ
เกษตรกรในพื้นที่ 28 จังหวัดให้งดปลูกข้าวนาปรังรอบ 2 เด็ดขาด ประกอบด้วย พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา 14 จังหวัด
(พื้นที่เน้นหนักในการขอความร่วมมือให้งดปลูก) ได้แก่ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม สมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นที่
ลุ่มน้ำอื่นๆ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน ลำพูน บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรนิ ทร์
อุบลราชธานี ราชบุรี ระยอง สระแก้ว ชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเกษตรกรควรพักนาและไถกลบฟางข้าว
เพื่อเป็นปุ๋ย หรือเลือกปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน
เนื่องจากในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ประสบปัญหาฝนตกน้อยกว่าปกติ ทำให้ประสบปัญหาภัยแล้งถึงแล้งจัด ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำต่างๆ มีปริมาณน้ำ
คงเหลือน้อย ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ในหลายพื้นที่จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ
โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวบ้างแล้ว ซึง่ หากมีการปลูกข้าวอีก
ครั้งเป็นรอบที่ 3 ของปี (นาปรังรอบที่ 2) จะทำให้เกิดความเสี่ยงสูงที่จะขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง เนือ่ งจากไม่มีน้ำ
ต้นทุนเพียงพอ
นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา เกษตรกรไม่ควรให้นำน้ำมาใช้ในการปลูกข้าวโดยเด็ดขาด เนื่องจาก
จะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์จากภาวะน้ำเค็มรุกท้ายลุ่มเจ้าพระยา และในท้ายที่สุดต้นข้าวจะยืนต้นตายจากการ
ขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง

อีกทัง้ การปลูกข้าวในช่วงนี้จะทำให้เกษตรกรประสบปัญหาศัตรูพชื และโรคพืชเข้าทำลายได้ โดยศัตรูและโรคพืชที่
สำคัญ มี 3 ชนิด คือ 1) โรคไหม้ข้าว มักพบในช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้ง ปริมาณฝนน้อยและล่าช้า 2) เพลี้ยไฟ
มักพบโดยทั่วไป โดยเฉพาะในอากาศร้อนแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วงนานติดต่อกันหรือในสภาพนาข้าวที่ขาดน้ำ ซึง่ เป็น
ศัตรูข้าวที่ทำความเสียหายทั้งในพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ดอน เพลี้ยไฟจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 20 วัน จึงสามารถทำความ
เสียหายให้กับนาข้าวเป็นบริเวณกว้างในช่วงเวลาสั้นๆ เนื่องจากสามารถขยายพันธุ์ได้จำนวนมากในช่วงระยะเวลา
สั้นๆ และ 3) เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มักพบได้ในช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้งเช่นกัน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับประโยชน์ของการพักนาไม่ปลูกข้าวต่อเนือ่ งจะทำให้เกิดผล
ดีหลายด้าน ได้แก่ 1) ช่วยลดความเสี่ยงที่จะขาดทุน เนื่องจากพืชยืนต้นตาย 2) ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำใน
ภาพรวมของประเทศ 3) เป็นการพักดินเพื่อลดปัญหาการสะสมของโรคและแมลงศัตรูข้าว 4) ปลูกพืชปุ๋ยสดทดแทน
จะช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านการใช้ปุ๋ยในฤดูกาลผลิตถัดไปได้ ทั้งนี้ในกรณีทมี่ ีแหล่งน้ำ
ของตนเองหรือแหล่งน้ำอืน่ ๆ ที่ประเมินแล้วว่าเพียงพอต่อการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชที่มี
ตลาดรองรับในพืน้ ทีไ่ ด้ดังนี้ 1) กลุม่ พืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วเหลืองฝักสด และถั่วลิสง 2)
กลุ่มพืชสมุนไพร เช่น อัญชัน ตะไคร้ 3) กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ดาวเรืองตัดดอก และอโกลนีมา และ 4) กลุม่
พืชผัก เช่น ตระกูลกะหล่ำ ตระกูลแตง ตระกูลถั่ว ตระกูลมะเขือ ผักกินใบ พืชหัว กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดฝักสด
และเห็ด
สำหรับเกษตรกรที่สนใจอยากปรับเปลี่ยนพืน้ ที่นาเป็นการปลูกพืชสวน พืชไร่ พืชผัก และไร่นาสวนผสม
สามารถรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ซึง่ กรมส่งเสริมเกษตรได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้
เพิ่มเติมด้านการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่เกษตรกร จำนวน 50 จังหวัดแล้ว ได้แก่
จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตราด ตาก นครปฐม
นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นราธิวาส น่าน บึงกาฬ บุรีรมั ย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา
พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก แพร่ พะเยา มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา ยโสธร ร้อยเอ็ด ระยอง ราชบุรี
ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สุโขทัย สุราษฎร์ธานี สุรินทร์
หนองคาย อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ
ส่วนจังหวัดที่เหลือกรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนอบรมให้ความรู้ดา้ นการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มเติม
ให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้นแบบ ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนีเ้ ป็นต้นไป และต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
ต้นแบบจะได้อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้ทราบวิธีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ประหยัด ลดการสูญเสีย และการ
ดูแลรักษาพืชในภาวะแล้งน้ำน้อยต่อไป
สำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2563/64 ทั้งประเทศตามแผน 1.90 ล้านไร่ ขณะนีม้ ีการเพาะปลูก
แล้ว 5.151 ล้านไร่ แยกเป็น เพาะปลูกในแผน 1.372 ล้านไร่ เพาะปลูกเกินแผน 0.43 ล้านไร่ และเพาะปลูกนอก
แผน 3.345 ล้านไร่
โดย ธนวัฏ เสือแย้ม/รัชดา คงขุนเทียน

ปรับสู้ ภัยแล้ง 28 จังหวัดงดทำนาเด็ดขาด! เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอ
10 มีนาคม 2564
กรมส่งเสริมการเกษตรหวังแก้ ภัยแล้ง วอน 28 จังหวัดงดทำนา เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอ เสี่ยงข้าว
ยืนต้นตาย
เมื่อวันที่ 10 มี.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดถึง
สถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้ ว่า ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือประสบปัญหาฝนตกน้อย
กว่าปกติ ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำต่างๆ มีปริมาณน้ำคงเหลือน้อย ทำให้ในหลายพื้นที่จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ
ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอความร่วมมือ เกษตรกรในพื้นที่ 28 จังหวัดให้งดปลูกข้าวนาปรังรอบ
2 เด็ดขาด ประกอบด้วย พื้นที่ลมุ่ เจ้าพระยา 14 จังหวัด ถือว่าเป็นพื้นที่เน้นหนักในการขอความร่วมมือให้งดปลูก
ได้แก่ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา
นครนายก นครปฐม สมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี และพืน้ ที่ลุ่มน้ำอื่นๆ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย
น่าน ลำพูน บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรนิ ทร์ อุบลราชธานี ราชบุรี ระยอง สระแก้ว ชุมพร และ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เนื่องจาก หากมีการปลูกข้าวอีกครัง้ เป็นรอบที่ 3 ของปี หรือ นาปรัง รอบที่ 2 จะทำให้เกิดความเสี่ยงสูงที่
จะขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง และส่งผลเสียต่อระบบนิเวศจากภาวะน้ำเค็มรุกท้ายลุม่ เจ้าพระยา และในท้ายที่สุดต้น
ข้าวจะยืนต้นตายจากการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง โดยเกษตรกรควรพักนาและไถกลบฟางข้าวเพื่อเป็นปุ๋ย หรือ
เลือกปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน เช่น ข้าวโพด ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง กลุ่มพืชผัก เช่น ตระกูลกะหล่ำ ตระกูล
แตง ตระกูลถั่ว ตระกูลมะเขือ ผักกินใบ พืชหัว กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดฝักสด และเห็ด

วอน 28 จังหวัด งดทำนา เสี่ยงข้าวยืนต้นตาย น้ำไม่เพียงพอ
10 มีนาคม 2564
กรมส่งเสริมการเกษตร วอน 28 จังหวัด งดทำนา เสีย่ งข้าวยืนต้นตาย น้ำไม่เพียงพอ ห้ามเอามาปลูก
ข้าวเด็ดขาด เผยประโยชน์ของการพักนาไม่ปลูกข้าว
วันที่ 10 มี.ค.64 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา
พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือ ซึง่ เป็นแหล่งต้นน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาประสบปัญหาฝนตกน้อยกว่าปกติ ทำให้
ประสบปัญหาภัยแล้งถึงแล้งจัด ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำต่างๆ มีปริมาณน้ำคงเหลือน้อย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการปลูก
พืชในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ในหลายพื้นที่จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ
โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวบ้างแล้ว ซึง่ หากมีการ
ปลูกข้าวอีกครั้งเป็นรอบที่ 3 ของปี หรือ นาปรัง รอบที่ 2 จะทำให้เกิดความเสี่ยงสูงที่จะขาดแคลนน้ำอย่าง
รุนแรง เนื่องจากไม่มีนำ้ ต้นทุนเพียงพอ เกษตรกรลุม่ เจ้าพระยา จึงไม่ควรนำน้ำมาใช้ในการปลูกข้าวโดย
เด็ดขาด เนื่องจากจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศจากภาวะน้ำเค็มรุกท้ายลุ่มเจ้าพระยา และในท้ายที่สุดต้นข้าวจะยืน
ต้นตายจากการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง

ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอความร่วมมือ เกษตรกรในพืน้ ที่ 28 จังหวัดให้งดปลูกข้าวนาปรังรอบ
2 เด็ดขาด ประกอบด้วย พื้นที่ลมุ่ เจ้าพระยา 14 จังหวัด ถือว่าเป็นพื้นที่เน้นหนักในการขอความร่วมมือให้งดปลูก
ได้แก่ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม สมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆ 14 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน ลำพูน บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรนิ ทร์ อุบลราชธานี ราชบุรี
ระยอง สระแก้ว ชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเกษตรกรควรพักนาและไถกลบฟางข้าวเพื่อเป็นปุ๋ย หรือ
เลือกปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน
นอกจากนี้ การปลูกข้าวในช่วงนี้จะทำให้เกษตรกรประสบปัญหาศัตรูพืชและโรคพืชเข้าทำลายได้ โดยศัตรู
และโรคพืชที่สำคัญ มี 3 ชนิด คือ 1. โรคไหม้ข้าว มักพบในช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้ง ปริมาณฝนน้อยและล่าช้า
2. เพลี้ยไฟ มักพบโดยทั่วไป โดยเฉพาะในอากาศร้อนแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วงนานติดต่อกันหรือในสภาพนาข้าวที่
ขาดน้ำ ซึ่งเป็นศัตรูข้าวทีท่ ำความเสียหายทั้งในพืน้ ที่ลุ่มและพื้นทีด่ อน เพลี้ยไฟจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 20 วัน จึง
สามารถทำความเสียหายให้กับนาข้าวเป็นบริเวณกว้างในช่วงเวลาสั้นๆ เนือ่ งจากสามารถขยายพันธุไ์ ด้จำนวนมาก
ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และ 3. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มักพบได้ในช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้งเช่นกัน
สำหรับประโยชน์ของการพักนาไม่ปลูกข้าวต่อเนื่องจะทำให้เกิดผลดีหลายด้าน ได้แก่ 1. ช่วยลดความ
เสี่ยงที่จะขาดทุน เนื่องจากพืชยืนต้นตาย 2. ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาพรวมของประเทศ 3. เป็นการพัก
ดินเพื่อลดปัญหาการสะสมของโรคและแมลงศัตรูข้าว 4. ปลูกพืชปุ๋ยสดทดแทนจะช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ช่วยลด
ต้นทุนการผลิตด้านการใช้ปุ๋ยในฤดูกาลผลิตถัดไปได้
ทั้งนี้ในกรณีที่มีแหล่งน้ำของตนเองหรือแหล่งน้ำอื่นๆ ที่ประเมินแล้วว่าเพียงพอต่อการปลูกพืชใช้น้ำน้อย
เกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชทีม่ ีตลาดรองรับในพื้นที่ได้ดังนี้ กลุ่มพืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง
ถั่วเหลืองฝักสด และถั่วลิสง , กลุ่มพืชสมุนไพร เช่น อัญชัน ตะไคร้ , กลุม่ ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ดาวเรืองตัดดอก
และอโกลนีมา และ ล กลุม่ พืชผัก เช่น ตระกูลกะหล่ำ ตระกูลแตง ตระกูลถั่ว ตระกูลมะเขือ ผักกินใบ พืชหัว
กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดฝักสด และเห็ด
สำหรับเกษตรกรที่สนใจอยากปรับเปลี่ยนพืน้ ที่นาเป็นการปลูกพืชสวน พืชไร่ พืชผัก และไร่นาสวนผสม
สามารถรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ซึง่ กรมส่งเสริมเกษตรได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้
เพิ่มเติมด้านการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่เกษตรกร จำนวน 50 จังหวัดแล้ว ได้แก่
จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตราด ตาก นครปฐม
นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นราธิวาส น่าน บึงกาฬ บุรีรมั ย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา
พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก แพร่ พะเยา มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา ยโสธร ร้อยเอ็ด ระยอง ราชบุรี
ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สุโขทัย สุราษฎร์ธานี สุรินทร์
หนองคาย อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ ส่วนจังหวัดที่เหลือกรมส่งเสริมการเกษตรมี
แผนอบรมให้ความรู้ด้านการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มเติมให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้นแบบ ในช่วงปลาย
เดือนมีนาคมนีเ้ ป็นต้นไป และต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้นแบบจะได้อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้
ทราบวิธีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ประหยัด ลดการสูญเสีย และการดูแลรักษาพืชในภาวะแล้งน้ำน้อยต่อไป

วอน 28 จังหวัด งดทำนา หลังน้ำไม่เพียงพอ
10 มีนาคม 2564
กรมส่งเสริมการเกษตร วอน 28 จังหวัด งดทำนาเด็ดขาด! เสีย่ งข้าวยืนต้นตาย
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดถึงสถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้ ว่า ช่วง
ฤดูฝนที่ผ่านมาพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือประสบปัญหาฝนตกน้อยกว่าปกติ ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำต่างๆ มี
ปริมาณน้ำคงเหลือน้อย ทำให้ในหลายพื้นที่จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอ
ความร่วมมือ เกษตรกรในพื้นที่ 28 จังหวัดให้งดปลูกข้าวนาปรังรอบ 2 เด็ดขาด ประกอบด้วย พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา
14 จังหวัด ถือว่าเป็นพื้นทีเ่ น้นหนักในการขอความร่วมมือให้งดปลูก ได้แก่ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ชัยนาท
นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม สมุทรสาคร และจังหวัด
สุพรรณบุรี และพื้นที่ลุ่มน้ำอืน่ ๆ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน ลำพูน บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรี
สะเกษ สุรนิ ทร์ อุบลราชธานี ราชบุรี ระยอง สระแก้ว ชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนือ่ งจาก หากมีการปลูกข้าว
อีกครัง้ เป็นรอบที่ 3 ของปี หรือ นาปรัง รอบที่ 2 จะทำให้เกิดความเสี่ยงสูงที่จะขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง และ
ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศจากภาวะน้ำเค็มรุกท้ายลุม่ เจ้าพระยา และในท้ายที่สุดต้นข้าวจะยืนต้นตายจากการขาด
แคลนน้ำอย่างรุนแรง และส่งผลเสียต่อระบบนิเวศจากภาวะน้ำเค็มรุกท้ายลุ่มเจ้าพระยา และในท้ายที่สุดต้นข้าวจะ
ยืนต้นตายจากการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง
โดยเกษตรกรควรพักนาและไถกลบฟางข้าวเพื่อเป็นปุ๋ย หรือเลือกปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน เช่น ข้าวโพด
ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง กลุ่มพืชผัก เช่น ตระกูลกะหล่ำ ตระกูลแตง ตระกูลถั่ว ตระกูลมะเขือ ผักกินใบ พืชหัว
กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดฝักสด และเห็ด สำหรับประโยชน์ของการพักนาไม่ปลูกข้าวต่อเนือ่ งจะทำให้เกิดผลดีหลาย
ด้าน ได้แก่ 1. ช่วยลดความเสี่ยงที่จะขาดทุน เนื่องจากพืชยืนต้นตาย 2. ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาพรวม

ของประเทศ 3. เป็นการพักดินเพือ่ ลดปัญหาการสะสมของโรคและแมลงศัตรูข้าว 4. ปลูกพืชปุ๋ยสดทดแทนจะช่วย
ปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านการใช้ปุ๋ยในฤดูกาลผลิตถัดไปได้

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะ28จังหวัด งดปลูกข้าวนาปรัง เด็ดขาด
10 มีนาคม 2564
วันที่ 10 มี.ค.64 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา
พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือ ซึง่ เป็นแหล่งต้นน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาประสบปัญหาฝนตกน้อยกว่าปกติ ทำให้
ประสบปัญหาภัยแล้งถึงแล้งจัด ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำต่างๆ มีปริมาณน้ำคงเหลือน้อย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการปลูก
พืชในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ในหลายพื้นที่จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ
โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวบ้างแล้ว ซึง่ หากมีการ
ปลูกข้าวอีกครั้งเป็นรอบที่ 3 ของปี หรือ นาปรัง รอบที่ 2 จะทำให้เกิดความเสี่ยงสูงที่จะขาดแคลนน้ำอย่าง
รุนแรง เนือ่ งจากไม่มีน้ำต้นทุนเพียงพอ เกษตรกรลุม่ เจ้าพระยา จึงไม่ควรนำน้ำมาใช้ในการปลูกข้าวโดย
เด็ดขาด เนือ่ งจากจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศจากภาวะน้ำเค็มรุกท้ายลุ่มเจ้าพระยา และในท้ายที่สุดต้นข้าวจะยืน
ต้นตายจากการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง
ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอความร่วมมือ เกษตรกรในพืน้ ที่ 28 จังหวัดให้งดปลูกข้าวนาปรังรอบ
2 เด็ดขาด ประกอบด้วย พื้นที่ลมุ่ เจ้าพระยา 14 จังหวัด ถือว่าเป็นพื้นที่เน้นหนักในการขอความร่วมมือให้งดปลูก
ได้แก่ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม สมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี
และพื้นที่ลมุ่ น้ำอื่นๆ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน ลำพูน บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรี
สะเกษ สุรนิ ทร์ อุบลราชธานี ราชบุรี ระยอง สระแก้ว ชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเกษตรกรควรพักนา
และไถกลบฟางข้าวเพื่อเป็นปุ๋ย หรือเลือกปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน

นอกจากนี้ การปลูกข้าวในช่วงนี้จะทำให้เกษตรกรประสบปัญหาศัตรูพืชและโรคพืชเข้าทำลายได้ โดยศัตรูและโรค
พืชที่สำคัญ มี 3 ชนิด คือ
1. โรคไหม้ข้าว มักพบในช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้ง ปริมาณฝนน้อยและล่าช้า
2. เพลี้ยไฟ มักพบโดยทั่วไป โดยเฉพาะในอากาศร้อนแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วงนานติดต่อกันหรือในสภาพนา
ข้าวที่ขาดน้ำ ซึ่งเป็นศัตรูข้าวทีท่ ำความเสียหายทั้งในพืน้ ที่ลุ่มและพื้นที่ดอน เพลี้ยไฟจะมีชีวิตอยูไ่ ด้ประมาณ 20
วัน จึงสามารถทำความเสียหายให้กับนาข้าวเป็นบริเวณกว้างในช่วงเวลาสั้นๆ เนือ่ งจากสามารถขยายพันธุ์ได้จำนวน
มากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และ
3. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มักพบได้ในช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้งเช่นกัน
สำหรับประโยชน์ของการพักนาไม่ปลูกข้าวต่อเนื่องจะทำให้เกิดผลดีหลายด้าน ได้แก่
1. ช่วยลดความเสี่ยงที่จะขาดทุน เนื่องจากพืชยืนต้นตาย
2. ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาพรวมของประเทศ
3. เป็นการพักดินเพือ่ ลดปัญหาการสะสมของโรคและแมลงศัตรูขา้ ว
4. ปลูกพืชปุ๋ยสดทดแทนจะช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านการใช้ปุ๋ยในฤดูกาลผลิตถัดไปได้
ทั้งนี้ในกรณีที่มีแหล่งน้ำของตนเองหรือแหล่งน้ำอื่นๆ ที่ประเมินแล้วว่าเพียงพอต่อการปลูกพืชใช้นำ้
น้อย เกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชที่มีตลาดรองรับในพืน้ ที่ได้ดังนี้ กลุ่มพืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ ถั่ว
เขียว ถั่วเหลือง ถั่วเหลืองฝักสด และถั่วลิสง , กลุม่ พืชสมุนไพร เช่น อัญชัน ตะไคร้ , กลุม่ ไม้ดอกไม้ประดับ
เช่น ดาวเรืองตัดดอก และอโกลนีมา และ ล กลุ่มพืชผัก เช่น ตระกูลกะหล่ำ ตระกูลแตง ตระกูลถั่ว ตระกูล
มะเขือ ผักกินใบ พืชหัว กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดฝักสด และเห็ด

เอาไม่อยู!่ เกษตรฯ วอนชาวนางดปลูกข้าวรอบที่ 3 เสีย่ งข้าวเสียหายหนัก
11 มีนาคม 2564
กรมส่งเสริมการเกษตรขอความร่วมมือเกษตรกรในพืน้ ที่ 28 จังหวัด งดปลูกข้าวรอบที่ 3 (นาปรังรอบ
ที่ 2) เนื่องจากปีที่ผ่านมามีฝนตกน้อย ทำให้บางพืน้ ที่มสี ภาพแล้งถึงแล้งจัด และพื้นที่เพาะปลูกเสียหายได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ 14 จังหวัดในลุ่มเจ้าพระยา
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา พบว่าพื้นที่ส่วน
ใหญ่ของภาคเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของลุม่ น้ำเจ้าพระยาประสบปัญหาฝนตกน้อยกว่าปกติ ทำให้ประสบปัญหา
ภัยแล้งถึงแล้งจัด ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำต่าง ๆ มีปริมาณน้ำคงเหลือน้อย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการปลูกพืชในช่วงฤดู

แล้ง ทำให้ในหลายพื้นที่จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ปัจจุบัน
เกษตรกรเริม่ เก็บเกี่ยวบ้างแล้ว
ซึ่งหากมีการปลูกข้าวอีกครัง้ เป็นรอบที่ 3 ของปี (นาปรังรอบที่ 2) จะทำให้เกิดความเสี่ยงสูงที่จะขาด
แคลนน้ำอย่างรุนแรง เนื่องจากไม่มีน้ำต้นทุนเพียงพอ นอกจากนีบ้ ริเวณพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา เกษตรกรไม่ควรให้นำ
น้ำมาใช้ในการปลูกข้าวโดยเด็ดขาด
เนื่องจากจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศจากภาวะน้ำเค็มรุกท้ายลุ่มเจ้าพระยา และในท้ายที่สุดต้นข้าวจะยืน
ต้นตายจากการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอความร่วมมือ เกษตรกรในพืน้ ที่ 28
จังหวัดให้งดปลูกข้าวนาปรังรอบ 2 เด็ดขาด
ประกอบด้วย พืน้ ที่ลุ่มเจ้าพระยา 14 จังหวัด (พื้นที่เน้นหนักในการขอความร่วมมือให้งดปลูก) ได้แก่
จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา
นครนายก นครปฐม สมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี และพืน้ ที่ลุ่มน้ำอื่น ๆ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย
น่าน ลำพูน บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรนิ ทร์ อุบลราชธานี ราชบุรี ระยอง สระแก้ว ชุมพร และ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเกษตรกรควรพักนาและไถกลบฟางข้าวเพื่อเป็นปุ๋ย หรือเลือกปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน
นอกจากนี้ การปลูกข้าวในช่วงนี้จะทำให้เกษตรกรประสบปัญหาศัตรูพืชและโรคพืชเข้าทำลายได้ โดยศัตรูและโรค
พืชที่สำคัญ มี 3 ชนิด คือ 1) โรคไหม้ข้าว มักพบในช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้ง ปริมาณฝนน้อยและล่าช้า 2) เพลี้ย
ไฟ มักพบโดยทั่วไป โดยเฉพาะในอากาศร้อนแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วงนานติดต่อกันหรือในสภาพนาข้าวที่ขาดน้ำ ซึง่
เป็นศัตรูข้าวที่ทำความเสียหายทัง้ ในพื้นที่ลุ่มและพื้นทีด่ อน เพลี้ยไฟจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 20 วัน จึงสามารถทำ
ความเสียหายให้กับนาข้าวเป็นบริเวณกว้างในช่วงเวลาสั้นๆ เนื่องจากสามารถขยายพันธุ์ได้จำนวนมากในช่วง
ระยะเวลาสั้น ๆ และ 3) เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มักพบได้ในช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้งเช่นกัน
สำหรับประโยชน์ของการพักนาไม่ปลูกข้าวต่อเนือ่ งจะทำให้เกิดผลดีหลายด้าน ได้แก่ 1) ช่วยลดความเสี่ยง
ที่จะขาดทุน เนือ่ งจากพืชยืนต้นตาย 2) ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาพรวมของประเทศ 3) เป็นการพักดิน
เพื่อลดปัญหาการสะสมของโรคและแมลงศัตรูข้าว 4) ปลูกพืชปุ๋ยสดทดแทนจะช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ช่วยลด
ต้นทุนการผลิตด้านการใช้ปุ๋ยในฤดูกาลผลิตถัดไปได้
ทั้งนี้ในกรณีที่มีแหล่งน้ำของตนเองหรือแหล่งน้ำอื่น ๆ ที่ประเมินแล้วว่าเพียงพอต่อการปลูกพืชใช้น้ำน้อย
เกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชทีม่ ีตลาดรองรับในพื้นที่ได้ดังนี้ 1) กลุ่มพืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่ว
เหลือง ถั่วเหลืองฝักสด และถั่วลิสง 2) กลุม่ พืชสมุนไพร เช่น อัญชัน ตะไคร้ 3) กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ดาวเรือง
ตัดดอก และอโกลนีมา และ 4) กลุม่ พืชผัก เช่น ตระกูลกะหล่ำ ตระกูลแตง ตระกูลถั่ว ตระกูลมะเขือ ผักกินใบ พืช
หัว กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดฝักสด และเห็ด
สำหรับเกษตรกรที่สนใจอยากปรับเปลี่ยนพืน้ ที่นาเป็นการปลูกพืชสวน พืชไร่ พืชผัก และไร่นาสวนผสม
สามารถรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ซึง่ กรมส่งเสริมเกษตรได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้
เพิ่มเติมด้านการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่เกษตรกร จำนวน 50 จังหวัดแล้ว
ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตราด ตาก
นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นราธิวาส น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี
พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก แพร่ พะเยา มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา ยโสธร ร้อยเอ็ด

ระยอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สุโขทัย สุ
ราษฎร์ธานี สุรนิ ทร์ หนองคาย อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ
ส่วนจังหวัดที่เหลือกรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนอบรมให้ความรู้ด้านการใช้นำ้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มเติมให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้นแบบ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม

เอาไม่อยู!่ เกษตรฯ วอนชาวนางดปลูกข้าวรอบที่ 3 เสีย่ งข้าวเสียหายหนัก
11 มีนาคม 2564
กรมส่งเสริมการเกษตรขอความร่วมมือเกษตรกรในพืน้ ที่ 28 จังหวัด งดปลูกข้าวรอบที่ 3 (นาปรังรอบ
ที่ 2) เนื่องจากปีที่ผ่านมามีฝนตกน้อย ทำให้บางพืน้ ที่มสี ภาพแล้งถึงแล้งจัด และพื้นที่เพาะปลูกเสียหายได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ 14 จังหวัดในลุ่มเจ้าพระยา
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา พบว่าพื้นที่ส่วน
ใหญ่ของภาคเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของลุม่ น้ำเจ้าพระยาประสบปัญหาฝนตกน้อยกว่าปกติ ทำให้ประสบปัญหา
ภัยแล้งถึงแล้งจัด ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำต่าง ๆ มีปริมาณน้ำคงเหลือน้อย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการปลูกพืชในช่วงฤดู
แล้ง ทำให้ในหลายพื้นที่จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ปัจจุบัน
เกษตรกรเริม่ เก็บเกี่ยวบ้างแล้ว
ซึ่งหากมีการปลูกข้าวอีกครัง้ เป็นรอบที่ 3 ของปี (นาปรังรอบที่ 2) จะทำให้เกิดความเสี่ยงสูงที่จะขาด
แคลนน้ำอย่างรุนแรง เนื่องจากไม่มีน้ำต้นทุนเพียงพอ นอกจากนีบ้ ริเวณพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา เกษตรกรไม่ควรให้นำ
น้ำมาใช้ในการปลูกข้าวโดยเด็ดขาด
เนื่องจากจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศจากภาวะน้ำเค็มรุกท้ายลุ่มเจ้าพระยา และในท้ายที่สุดต้นข้าวจะยืนต้นตายจาก
การขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอความร่วมมือ เกษตรกรในพื้นที่ 28 จังหวัดให้งด
ปลูกข้าวนาปรังรอบ 2 เด็ดขาด
ประกอบด้วย พืน้ ที่ลุ่มเจ้าพระยา 14 จังหวัด (พื้นที่เน้นหนักในการขอความร่วมมือให้งดปลูก) ได้แก่
จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา
นครนายก นครปฐม สมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี และพืน้ ที่ลุ่มน้ำอื่น ๆ 14 จังหวัด

ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน ลำพูน บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรนิ ทร์ อุบลราชธานี ราชบุรี ระยอง
สระแก้ว ชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเกษตรกรควรพักนาและไถกลบฟางข้าวเพื่อเป็นปุ๋ย หรือเลือกปลูกพืช
ใช้น้ำน้อยทดแทน
นอกจากนี้ การปลูกข้าวในช่วงนี้จะทำให้เกษตรกรประสบปัญหาศัตรูพืชและโรคพืชเข้าทำลายได้ โดยศัตรู
และโรคพืชที่สำคัญ มี 3 ชนิด คือ 1) โรคไหม้ข้าว มักพบในช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้ง ปริมาณฝนน้อยและล่าช้า
2) เพลี้ยไฟ มักพบโดยทั่วไป โดยเฉพาะในอากาศร้อนแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วงนานติดต่อกันหรือในสภาพนาข้าวที่
ขาดน้ำ ซึ่งเป็นศัตรูข้าวทีท่ ำความเสียหายทั้งในพืน้ ที่ลุ่มและพื้นทีด่ อน เพลี้ยไฟจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 20 วัน จึง
สามารถทำความเสียหายให้กับนาข้าวเป็นบริเวณกว้างในช่วงเวลาสั้นๆ เนือ่ งจากสามารถขยายพันธุไ์ ด้จำนวนมาก
ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆและ 3) เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มักพบได้ในช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้งเช่นกัน
สำหรับประโยชน์ของการพักนาไม่ปลูกข้าวต่อเนือ่ งจะทำให้เกิดผลดีหลายด้าน ได้แก่ 1) ช่วยลดความเสี่ยง
ที่จะขาดทุน เนือ่ งจากพืชยืนต้นตาย 2) ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาพรวมของประเทศ 3) เป็นการพักดิน
เพื่อลดปัญหาการสะสมของโรคและแมลงศัตรูข้าว 4) ปลูกพืชปุ๋ยสดทดแทนจะช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ช่วยลด
ต้นทุนการผลิตด้านการใช้ปุ๋ยในฤดูกาลผลิตถัดไปได้
ทั้งนี้ในกรณีที่มีแหล่งน้ำของตนเองหรือแหล่งน้ำอื่น ๆ ที่ประเมินแล้วว่าเพียงพอต่อการปลูกพืชใช้น้ำน้อย
เกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชทีม่ ีตลาดรองรับในพื้นที่ได้ดังนี้ 1) กลุ่มพืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่ว
เหลือง ถั่วเหลืองฝักสด และถั่วลิสง 2) กลุม่ พืชสมุนไพร เช่น อัญชัน ตะไคร้ 3) กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ดาวเรือง
ตัดดอก และอโกลนีมา และ 4) กลุม่ พืชผัก เช่น ตระกูลกะหล่ำ ตระกูลแตง ตระกูลถั่ว ตระกูลมะเขือ ผักกินใบ พืช
หัว กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดฝักสด และเห็ด
สำหรับเกษตรกรที่สนใจอยากปรับเปลี่ยนพืน้ ที่นาเป็นการปลูกพืชสวน พืชไร่ พืชผัก และไร่นาสวนผสม
สามารถรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ซึง่ กรมส่งเสริมเกษตรได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้
เพิ่มเติมด้านการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่เกษตรกร จำนวน 50 จังหวัดแล้ว
ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตราด ตาก
นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นราธิวาส น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี
พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก แพร่ พะเยา มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา ยโสธร ร้อยเอ็ด
ระยอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สุโขทัย สุ
ราษฎร์ธานี สุรนิ ทร์ หนองคาย อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ
ส่วนจังหวัดที่เหลือกรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนอบรมให้ความรู้ด้านการใช้นำ้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มเติมให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้นแบบ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม

กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการเจ้าหน้าทีล่ งพืน้ ที่สำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตรจากพายุฤดูร้อน พร้อม
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
11 มีนาคม 2564
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามทีก่ รมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศ
เตือนให้ระวังพายุฤดูรอ้ นในช่วงวันที่ 1 – 10 มีนาคม 2564 ซึ่งหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพืน้ ที่ รวมถึงฟ้าผ่า และกรมส่งเสริม
การเกษตรได้แจ้งเตือนให้เกษตรกรและประชาชนบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชก
แรงที่จะเกิดขึ้น
โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาทีไ่ ม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกร
ควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย โดยเฉพาะสวนไม้ผลซึ่งเป็น
พืชที่ปลูกครัง้ เดียวอยูไ่ ด้นานหลายปี เกษตรกรจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยธรรมชาติที่อาจ
เกิดขึ้นได้ทั้งภัยแล้ง ลมพายุ และน้ำท่วมไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะมีผลไม้ภาคตะวันออกและภาคเหนือหลายชนิดออกสู่
ตลาดเป็นจำนวนมาก

ซึ่ง ดร.เฉลิมชัย ศรีออ่ น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่นอ้ งเกษตรกรมาก
จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการให้เกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเตรียมความพร้อม
และให้เร่งลงพืน้ ทีไ่ ปสำรวจความเสียหายทันทีหลังเกิดภัย พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร และให้รายงานความก้าวหน้าให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบเป็นรายวัน
ล่าสุด สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยได้รายงานความก้าวหน้าการสำรวจความเสียหาย (ข้อมูล ณ วันที่
11 มีนาคม 2564) พบว่ามีพนื้ ที่ประสบภัย จำนวน 4 อำเภอ 14 ตำบล 73 หมู่บ้าน เกษตรกร จำนวน 3,420
ครัวเรือน พืน้ ที่ประสบภัยประมาณ 17,700 ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เสียหายเสร็จสิ้นแล้วร้อยละ 81.24 ของ
พื้นที่ประสบภัย นอกจากนี้ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเบื้องต้น ได้ประสานงานกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดที่ประสบภัย และสามารถบริโภคได้ จำนวน 274 ตัน และจะได้นำกล้าผัก
ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัย จำนวน 10,000 ต้น ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เพือ่ ให้เกษตรกรได้นำไปปลูกเพือ่ บริโภค
ในครัวเรือนและสร้างรายได้ในเบื้องต้น ซึง่ เกษตรจังหวัดสุโขทัยและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจเกษตรกร
อย่างต่อเนื่องด้วย
นอกจากนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีได้รายงานว่ามีพื้นที่ประสบภัย จำนวน 3 อำเภอ 4 ตำบล 8
หมู่บ้าน เกษตรกรที่ประสบภัย จำนวน 32 ราย พื้นที่ปลูกทุเรียนคาดว่าจะเสียหาย จำนวนประมาณ 40 ไร่ คิดเป็น
มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรไี ด้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกีย่ วข้อง
และผู้นำท้องถิน่ ในการสำรวจความเสียหายเพื่อรายงานอำเภอ/จังหวัดทราบ เพื่อพิจารณาประกาศภัยพิบัติแล้ว
ขณะเดียวกันก็ได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรอำเภอเร่งดำเนินการสำรวจและตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับความ
เสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการต่อไป
สำหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2562 ภายหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉกุ เฉิน ให้สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรจังหวัด เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉกุ เฉิน พ.ศ. 2562
และกรอบระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ (เร่งด่วน) ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน
ทั้งนี้ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ มีหลักเกณฑ์การให้ความ
ช่วยเหลือ คือ จะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ไว้ก่อนเกิดภัย และช่วยเหลือเกษตรกรตามจำนวนพืน้ ทีท่ ี่ได้รับความเสียหายจริง ทั้งนี้ไม่เกิน 30 ไร่ อัตราการ
ช่วยเหลือด้านพืช แบ่งเป็น ข้าว อัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อัตราไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและอื่น ๆ อัตราไร่
ละ 1,690 บาท

กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งการเจ้าหน้าทีล่ งพื้นทีส่ ำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตรจากพายุฤดูร้อน พร้อม
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
11 มีนาคม 2564
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศ
เตือนให้ระวังพายุฤดูรอ้ นในช่วงวันที่ 1 – 10 มีนาคม 2564 ซึ่งหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพืน้ ที่ รวมถึงฟ้าผ่า และกรมส่งเสริม
การเกษตรได้แจ้งเตือนให้เกษตรกรและประชาชนบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชก
แรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาทีไ่ ม่แข็งแรง สำหรับ
เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย โดยเฉพาะสวนไม้
ผลซึ่งเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวอยู่ได้นานหลายปี เกษตรกรจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยธรรมชาติ
ที่อาจเกิดขึ้นได้ทงั้ ภัยแล้ง ลมพายุ และน้ำท่วมไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะมีผลไม้ภาคตะวันออกและภาคเหนือหลายชนิดออก
สู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่ง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้อง
เกษตรกรมาก จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการให้เกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

เตรียมความพร้อมและให้เร่งลงพืน้ ทีไ่ ปสำรวจความเสียหายทันทีหลังเกิดภัย พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร และให้รายงานความก้าวหน้าให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ
เป็นรายวัน
ล่าสุด สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยได้รายงานความก้าวหน้าการสำรวจความเสียหาย (ข้อมูล ณ วันที่
11 มีนาคม 2564) พบว่ามีพนื้ ที่ประสบภัย จำนวน 4 อำเภอ 14 ตำบล 73 หมู่บ้าน เกษตรกร จำนวน 3,420
ครัวเรือน พืน้ ที่ประสบภัยประมาณ 17,700 ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เสียหายเสร็จสิ้นแล้วร้อยละ 81.24 ของ
พื้นที่ประสบภัย นอกจากนี้ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเบื้องต้น ได้ประสานงานกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดที่ประสบภัย และสามารถบริโภคได้ จำนวน 274 ตัน และจะได้นำกล้าผัก
ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัย จำนวน 10,000 ต้น ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เพือ่ ให้เกษตรกรได้นำไปปลูกเพือ่ บริโภค
ในครัวเรือนและสร้างรายได้ในเบื้องต้น ซึง่ เกษตรจังหวัดสุโขทัยและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจเกษตรกร
อย่างต่อเนื่องด้วย
นอกจากนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีได้รายงานว่ามีพื้นที่ประสบภัย จำนวน 3 อำเภอ 4 ตำบล 8
หมู่บ้าน เกษตรกรที่ประสบภัย จำนวน 32 ราย พื้นที่ปลูกทุเรียนคาดว่าจะเสียหาย จำนวนประมาณ 40 ไร่ คิดเป็น
มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรไี ด้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกีย่ วข้อง
และผู้นำท้องถิน่ ในการสำรวจความเสียหายเพื่อรายงานอำเภอ/จังหวัดทราบ เพื่อพิจารณาประกาศภัยพิบัติแล้ว
ขณะเดียวกันก็ได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรอำเภอเร่งดำเนินการสำรวจและตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับความ
เสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการต่อไป
สำหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2562 ภายหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉกุ เฉิน ให้สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรจังหวัด เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉกุ เฉิน พ.ศ. 2562
และกรอบระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ (เร่งด่วน) ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน
ทั้งนี้ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ มีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ
คือ จะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ก่อนเกิด
ภัย และช่วยเหลือเกษตรกรตามจำนวนพืน้ ทีท่ ี่ได้รับความเสียหายจริง ทัง้ นี้ไม่เกิน 30 ไร่ อัตราการช่วยเหลือด้าน
พืช แบ่งเป็น ข้าว อัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อัตราไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและอื่นๆ อัตราไร่ละ 1,690 บาท./

ชาวสวนอ่วม!! กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการเจ้าหน้าที่ลงพืน้ ทีส่ ำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตรจากพายุฤดู
ร้อน พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
12 มีนาคม 2564
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศ
เตือนให้ระวังพายุฤดูรอ้ นในช่วงวันที่ 1 – 10 มีนาคม 2564 ซึ่งหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพืน้ ที่ รวมถึงฟ้าผ่า และกรมส่งเสริม
การเกษตรได้แจ้งเตือนให้เกษตรกรและประชาชนบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชก
แรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาทีไ่ ม่แข็งแรง
สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายทีจ่ ะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย โดยเฉพาะ
สวนไม้ผลซึ่งเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวอยู่ได้นานหลายปี เกษตรกรจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัย
ธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งภัยแล้ง ลมพายุ และน้ำท่วมไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะมีผลไม้ภาคตะวันออกและภาคเหนือ
หลายชนิดออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ซึง่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความ
ห่วงใยพี่น้องเกษตรกรมาก จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการให้เกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรเตรียมความพร้อมและให้เร่งลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายทันทีหลังเกิดภัย พร้อมประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร และให้รายงานความก้าวหน้าให้กรมส่งเสริม
การเกษตรทราบเป็นรายวัน
ล่าสุด สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยได้รายงานความก้าวหน้าการสำรวจความเสียหาย (ข้อมูล ณ วันที่
11 มีนาคม 2564) พบว่ามีพนื้ ที่ประสบภัย จำนวน 4 อำเภอ 14 ตำบล 73 หมู่บ้าน เกษตรกร จำนวน 3,420
ครัวเรือน พืน้ ที่ประสบภัยประมาณ 17,700 ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เสียหายเสร็จสิ้นแล้วร้อยละ 81.24 ของ
พื้นที่ประสบภัย
นอกจากนี้ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเบื้องต้น ได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดในการรับซือ้ ผลผลิตข้าวโพดที่ประสบภัย และสามารถบริโภคได้ จำนวน 274 ตัน และจะได้นำกล้าผักไป
มอบให้แก่ผู้ประสบภัย จำนวน 10,000 ต้น ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เพือ่ ให้เกษตรกรได้นำไปปลูกเพือ่ บริโภคใน
ครัวเรือนและสร้างรายได้ในเบื้องต้น ซึง่ เกษตรจังหวัดสุโขทัยและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจเกษตรกรอย่าง
ต่อเนื่องด้วย

นอกจากนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีได้รายงานว่ามีพื้นที่ประสบภัย จำนวน 3 อำเภอ 4 ตำบล 8
หมู่บ้าน เกษตรกรที่ประสบภัย จำนวน 32 ราย พื้นที่ปลูกทุเรียนคาดว่าจะเสียหาย จำนวนประมาณ 40 ไร่ คิดเป็น
มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรไี ด้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกีย่ วข้อง
และผู้นำท้องถิน่ ในการสำรวจความเสียหายเพื่อรายงานอำเภอ/จังหวัดทราบ เพื่อพิจารณาประกาศภัยพิบัติแล้ว
ขณะเดียวกันก็ได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรอำเภอเร่งดำเนินการสำรวจและตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับ
ความเสียหาย เพือ่ ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการต่อไป
สำหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2562 ภายหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉกุ เฉิน ให้สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรจังหวัด เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉกุ เฉิน พ.ศ. 2562
และกรอบระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ (เร่งด่วน) ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน
ทั้งนี้ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ มีหลักเกณฑ์การให้ความ
ช่วยเหลือ คือ จะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ไว้ก่อนเกิดภัย และช่วยเหลือเกษตรกรตามจำนวนพืน้ ทีท่ ี่ได้รับความเสียหายจริง ทั้งนี้ไม่เกิน 30 ไร่ อัตราการ
ช่วยเหลือด้านพืช แบ่งเป็น ข้าว อัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อัตราไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและอื่น ๆ อัตราไร่
ละ 1,690 บาท

กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการเจ้าหน้าทีล่ งพืน้ ที่สำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตรจากพายุฤดูร้อน พร้อม
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
12 มีนาคม 2562
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศ
เตือนให้ระวังพายุฤดูรอ้ นในช่วงวันที่ 1 – 10 มีนาคม 2564 ซึ่งหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพืน้ ที่ รวมถึงฟ้าผ่า และกรมส่งเสริม
การเกษตรได้แจ้งเตือนให้เกษตรกรและประชาชนบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชก
แรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาทีไ่ ม่แข็งแรง สำหรับ
เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย โดยเฉพาะสวนไม้
ผลซึ่งเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวอยู่ได้นานหลายปี เกษตรกรจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยธรรมชาติ
ที่อาจเกิดขึ้นได้ทงั้ ภัยแล้ง ลมพายุ และน้ำท่วมไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะมีผลไม้ภาคตะวันออกและภาคเหนือหลายชนิดออก
สู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่ง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้อง
เกษตรกรมาก จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการให้เกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
เตรียมความพร้อมและให้เร่งลงพืน้ ทีไ่ ปสำรวจความเสียหายทันทีหลังเกิดภัย พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร และให้รายงานความก้าวหน้าให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ
เป็นรายวัน
ล่าสุด สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยได้รายงานความก้าวหน้าการสำรวจความเสียหาย (ข้อมูล ณ วันที่
11 มีนาคม 2564) พบว่ามีพนื้ ที่ประสบภัย จำนวน 4 อำเภอ 14 ตำบล 73 หมู่บ้าน เกษตรกร จำนวน 3,420
ครัวเรือน พืน้ ที่ประสบภัยประมาณ 17,700 ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เสียหายเสร็จสิ้นแล้วร้อยละ 81.24 ของ
พื้นที่ประสบภัย นอกจากนี้ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเบื้องต้น ได้ประสานงานกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดที่ประสบภัย และสามารถบริโภคได้ จำนวน 274 ตัน และจะได้นำกล้าผัก
ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัย จำนวน 10,000 ต้น ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เพือ่ ให้เกษตรกรได้นำไปปลูกเพือ่ บริโภค
ในครัวเรือนและสร้างรายได้ในเบื้องต้น ซึง่ เกษตรจังหวัดสุโขทัยและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจเกษตรกร
อย่างต่อเนื่องด้วย
นอกจากนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีได้รายงานว่ามีพื้นที่ประสบภัย จำนวน 3 อำเภอ 4 ตำบล 8
หมู่บ้าน เกษตรกรที่ประสบภัย จำนวน 32 ราย พื้นที่ปลูกทุเรียนคาดว่าจะเสียหาย จำนวนประมาณ 40 ไร่ คิดเป็น
มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรไี ด้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกีย่ วข้อง
และผู้นำท้องถิน่ ในการสำรวจความเสียหายเพื่อรายงานอำเภอ/จังหวัดทราบ เพื่อพิจารณาประกาศภัยพิบัติแล้ว

ขณะเดียวกันก็ได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรอำเภอเร่งดำเนินการสำรวจและตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับความ
เสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการต่อไป
สำหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2562 ภายหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉกุ เฉิน ให้สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรจังหวัด เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉกุ เฉิน พ.ศ. 2562
และกรอบระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ (เร่งด่วน) ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน
ทั้งนี้ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ มีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ
คือ จะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ก่อนเกิด
ภัย และช่วยเหลือเกษตรกรตามจำนวนพืน้ ทีท่ ี่ได้รับความเสียหายจริง ทัง้ นี้ไม่เกิน 30 ไร่ อัตราการช่วยเหลือด้าน
พืช แบ่งเป็น ข้าว อัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อัตราไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและอื่น ๆ อัตราไร่ละ 1,690 บาท

กาญจนบุรี…รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นส่งเสริมการหยุดเผาในพืน้ ที่
เกษตร
11 มีนาคม 2564
11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.นางกุลฤดี พัฒนะอิม่ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิด
งานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ปี 2564
โดยมีนางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
กล่าวรายงาน ฯ นายรุง่ คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น กล่าวต้อนรับพร้อมด้วย นายสายัณห์ ตัน
พานิช รองผู้ว่าการฝ่ายวิจัยและพัฒนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นายกฤต มังกะ
โรทัย ปลัดอำเภอเมืองกาญจนบุรี ผู้แทนเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น แขกผู้มีเกียรติ
และพี่น้องเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ แปลงอ้อยเกษตรกรต้นแบบ หมู่ที่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี นางกุลฤดี พัฒนะอิม่ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การรณรงค์ส่งเสริมการ
หยุดเผาในพื้นที่เกษตร เป็นการสร้างเสริมความรู้ และความเข้าใจของเกษตรกรให้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของผลกระทบจากการเผาในพืน้ ที่เกษตร รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร เพือ่ ให้
สามารถลดปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีทดแทนการเผา อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถทำการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป

การจัดงานรณรงค์ในวันนี้ เป็นการถ่ายทอดความรู้ สาธิตให้เกษตรกรได้ปฏิบัติจริง โดยหน่วยงานต่าง ๆ นำองค์
ความรู้มาถ่ายทอด เพื่อให้ทุกท่านสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปสู่ “การทำการเกษตรปลอดการเผา” และเป็น
การทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นโอกาสอันดีของเกษตรกร อำเภอเมืองกาญจนบุรไี ด้มาสร้าง
เครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาร่วมกัน
โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้น 130 คน ประกอบด้วยเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ภายในงานแบ่งเป็นกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวน
6 สถานี ได้แก่ .1) ความรู้พนื้ ฐานด้านการหยุดเผาและผลกระทบที่เกิดจากการเผาในพื้นที่การเกษตร และการ
ปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้เศษวัสดุทางการเกษตร โดย สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 2.) สาธิตการนำเศษวัสดุทาง
การเกษตรมาแปรสภาพให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า โดย วิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเยาวชน
เกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี 3.) การเพิม่ มูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพือ่ ใช้เป็นภาชนะสำหรับใส่อาหาร
โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 4.) เทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะเหลือทิง้
ทางการเกษตรเพือ่ เพิม่ มูลค่า โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 5.) ทางเลือกใน
การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา ได้แก่ การอัดฟ่อนใบอ้อย โดย บริษทั สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
และฐานสุดท้ายฐานที่ 6.) การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

มาถึงเทศกาลมะม่วง ผลไม้ที่หลายคนชื่นชอบ วันนี้กรมส่งเสริมการเกษตรมีเมนูจากมะม่วง คลายร้อน ต้อนรับ
Summer แบบง่ายๆ มาให้ทุกคนได้ลองทำลองทานกัน นอกจากจะได้ทานมะม่วงรสชาติอร่อยตรงตามฤดูกาล
แล้วยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพอีกด้วย
11 มีนาคม 2564

ปัตตานี- พัฒนาสู่ความยั่งยืน คัดเลือกวิสาหกิจชุมชน 12 อำเภอดีเด่น
11 มีนาคม 2564
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี นำคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชน
ดีเด่นจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2564 ลงพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์และอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วม
กิจกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2564 โดยมีน างอริยา แก้วพิมล เกษตร
อำเภอโคกโพธิ์ และนายคำนึง สุขแก้ว เกษตรอำเภอหนองจิก ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมพื้นที่

สืบเนื่องจากความสำเร็จในการส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิตบ้านป่าศรี ตำบล
ตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่าน
มา และกลายเป็นต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการสู่ความยั่งยืนนั้น ใน
ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดปัตตานียังคงขับเคลื่อนและพัฒนางานวิสาหกิจชุมชนภายใต้การบูรณาการร่วมของหน่วย
ภาคีทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2564 เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนจากพื้นที่
ทั้ง 12 อำเภอ รวม 918 แห่ง ทีม่ ีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถเป็นต้นแบบแก่
วิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่
มีผลงานดีเด่นสู่สาธารณะ ซึ่งวิสาหกิจชุมชนดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัดจะเป็นตัวแทนเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกในระดับเขตและระดับประเทศ และเป็นต้นแบบของความสำเร็จในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต่อไป
ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน. ทีมข่าว@ชายแดนใต้

นครพนม MOU ขายลิน้ จี่ล่วงหน้า ระหว่างห้างสรรพสินค้าและไปรษณีย์ไทย
11 มีนาคม 2564
นครพนม – MOU ขายลิ้นจี่ล่วงหน้า ระหว่างห้างสรรพสินค้าและไปรษณีย์ไทย เตรียมส่งให้ผู้บริโภค
ทั่วประเทศ
วันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตร
จังหวัดนครพนม เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจะซื้อจะขายลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1 หรือ
นพ.1 ระหว่างตัวแทน วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลิ้นจี่ นพ.1 กับ ไปรษณีย์ไทย สาขานครพนม ห้างสรรพสินค้า
แม็คโคร สาขานครพนม และห้างสรรพสินค้าท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่คณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด
นครพนม (เซลล์แมนจังหวัดนครพนม) จัดขึ้น เพื่อหาช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ในพื้นที่
จังหวัดนครพนม ที่มกี ารเพาะปลูกอยู่ประมาณ 2,548 ไร่ ให้มีช่องทางการจำหน่ายที่แน่นอน เป็นการสร้าง
ความมั่นใจ ด้านการตลาด ภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด และภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต
โดยกำหนดเป้าหมาย 3 เพิ่ม คือ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ,เพิ่ม GDP ของประเทศ
และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการทุกระดับ
โดยในปี 2564 นี้ คาดว่าจะมีผลผลิตลิ้นจี่ นพ.1 ออกสู่ท้องตลาด ในช่วงปลายเดือนมีนาคม –
พฤษภาคม ประมาณ 1,400 ตัน ซึ่งเบื้องต้นทางไปรษณียไ์ ทย สาขานครพนม จะรับซื้อจำนวน 100 ตัน โดย
จะใช้รถปรับอุณหภูมิวิ่งส่งลิ้นจี่ในระยะทางไกล ส่วนระยะทางใกล้จะใช้รถที่ไม่ มีเครือ่ งปรับอุณหภูมิวิ่งส่ง เพื่อ

เป็นการป้องกันการเน่าเสียและคงคุณภาพของสินค้า ขณะที่หา้ งสรรพสินค้าแม็คโคร สาขานครพนม จะรับซื้อ
จำนวน 300 ตัน และห้างสรรพสินค้าท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จะรับซื้อไปเรื่อย ๆ ในปริมาณที่ขายได้ ซึ่งทาง
ห้างมีนโยบายจะไม่กดราคาสินค้าของเกษตรกร แต่ขอให้เป็นราคาเดียวกันกับเกษตรกรขายให้กลุ่มอื่น ๆ
ส่วนเรื่องการจัดส่งจะมีการแจ้งล่วงหน้า ด้วยปริมาณเท่าไหร่ โดยแบ่งการส่งเป็น 2 แบบ คือส่งตรง
สาขาในภาคอีสาน และส่งไปที่ศูนย์กระจายสินค้า ทั้งนี้ในบันทึกข้อตกลงยังได้แบ่งเกรดลิ้นจี่ออกเป็น 3 ระดั บ
คือ เกรด A มีจำนวน 25 – 30 ผล/กิโลกรัม เกรด B มีจำนวน 31 – 35 ผล/กิโลกรัม และเกรด C มีจำนวน
36 – 40 ผล/กิโลกรัม ส่วนราคาซื้อ – ขาย จะเป็นไปตามปริมาณและคุณภาพที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกัน
นอกจากนี้คณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด ที่มีทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มาทำหน้าที่ใน
การขับเคลื่อนการค้าและจัดหาช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรของจังหวัด ยังเตรียมหาช่องทางการตลาด
เพื่อจำหน่ายเพิ่มเติมทั้งในรูปแบบออนไลน์ ออฟไลน์ คอนแทรคฟาร์มมิ่ง (การทำเกษตรพันธสัญญา) และ
เคาน์เตอร์เทรด (การสร้างเวทีการจับคู่ธุรกิจ) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ นพ.1 ซึ่งเป็นลิ้นจี่พันธุ์เบา
และเป็นพืชเศรษฐกิจตัวแรกของจังหวัดนครพนม ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2560 ด้วยลักษณะเด่นเฉพาะตัว คือ มีผลใหญ่ เนื้อแห้งไม่เละ
มีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย และไม่มีรสฝาด ทำให้เป็นที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายของประชาชน
ทั่วไป

เกษตรจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การซื้อขายลิน้ จี่ นพ.1
นครพนม
11 มีนาคม 2564
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม สำนักงานพาณิชย์จังหวัด อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีการ
จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การซื้อขายลิ้นจี่ นพ.1 นครพนม โดยได้กล่าวถึงความสำคัญของ
ลิ้นจี่ นพ.1 ซึ่งเป็นสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดนครพนม ทั้งนี้ในพิธี
ได้มีหน่วยงานเอกชนเข้าร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อนำลิ้นจี่ นพ.1 เข้าสู่ตลาดห้างร้านเพื่อเป็นช่องทางใน
การจัดจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ในจังหวัดนครพนม

ศทอ.ขอนแก่น จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรปี 2564 สำหรับ
เกษตรกรและประชาชนทั่วไป หลักสูตร การป้องกันควบคุมศัตรูพืชโดยศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์
ที่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
9 มีนาคม 2564
วันที่ 9 มีนาคม 2564 ดร.เสงี่ยม กอนไธสง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้ นางสาวเจิมขวัญ วรยศ นางสาวปิยะวรรณ
เผ่าพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตรปี 2564
สำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป หลักสูตร การป้องกันควบคุมศัตรูพืชโดยศัตรูธรรมชาติและชีว
ภัณฑ์ (เชื้อจุลนทรีย์ควบคุมศัตรูพืช) รุ่นที่ 8 โดยเชื้อราไตรโคเดอร์มาจัดเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ ที่ดำรงชีวิตอยู่ใน
ดิน อาศัยเศษซากพืชซากสัตว์และอินทรีย์วัตถุเป็นแหล่งอาหาร มีคุณสมบัติในการควบคุมและทำลายเชื้อรา
สาเหตุโรคพืชทางดิน เชื้อราบิวเวอเรีย เป็นจุลินทรีย์ที่จัดเป็นพวก “เชื้อราทำลายแมลง” สามารถทำลายแมลง
ได้หลายชนิดทำลายแมลงโดยผลิตเอนไซม์ที่เป็นพิษต่อศัตรูพืช และเป็นเชื้อราที่อาศัยและกินเศษซากที่ผุพัง

(Saprophyte) ลักษณะเส้นใยและสปอร์มีสีขาว หรือสีครีมซีด ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เชื้อ
ราเมตาไรเซียม เป็นเชื้อราทีม่ ีสีเขียวหม่น เป็นเชื้อจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีการนำมาใช้ในการควบคุมแมลง
ศัตรูพืชหลายชนิด อย่างกว้างขวาง จัดเป็นศัตรูธรรมชาติที่สำคัญของด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นอ้อย
(Dorysthenes buqueti Guerin.) สามารถทำลายด้วงหนวดยาวได้ทุกระยะ ตัง้ แต่ระยะที่เป็นไข่จนถึงตัวเต็ม
วัย สามรถทำลายระยะที่เป็นหนอนได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ จัดว่าเป็นการควบคุมโดยชีววิธีที่มีประสิทธิภาพมาก
วิธีหนึ่ง รวมทั้งเชื้อราเมตตาไรเซี่ยม สามารถมีชีวิตอยู่ในดินได้นานกว่า 3 ปี ทำให้มีระยะการควบคุมได้นาน
พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ การผลิต ขยายเชื้อรา ไตรโคเดอร์มา โดยจัดอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 45 คน

สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว ฯ เพื่อความมั่นคงด้าน
อาหาร ประจำปี 2564
10 มีนาคม 2564
วันนี้ (10 มี.ค.64) ที่ หอประชุมบ้านน้ำแก่น หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นาย
ศักดิ์สิทธิ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว ตาม
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ประจำปี 2564 โดยมี
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนเกษตรกร อำเภอนาน้อยอำเภอเวียงสา อำเภอบ้านหลวง และอำเภอ
ภูเพียง จำนวน 160 คน เข้าร่วมงาน
นายศักดิ์สิทธิ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน กล่าวว่า พืชตระกูลถั่ วว่าเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อระบบ
การปลูกพืช เนื่องจากเป็นพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อยช่วยตัดวงจรการระบาดของศัตรูพืช เพิม่ ความอุดมสมบูรณ์
ให้กับดิน สามารถปลูกทดแทนข้าวนาปรัง เพื่อลดปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศ นอกจากนี้พืชตระกูลถั่วยัง
เป็นพืชที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้บริโภคและเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูป
ต่างๆ ปัจจุบันผลผลิตพืชตระกูลถั่วมีไม่เพียงพอ และมีแนวโน้มลดลงตามพื้นที่การเพาะปลูก จึงต้องนำเข้าจาก
ต่างประเทศ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้เห็นถึงความสำคัญ และปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริม
การปลูกพืชตระกูลถั่ว เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร แก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีในชุมชน รวมทั้ง

ส่งเสริมให้เกษตรกรให้หันมาปลูกพืชตระกูลถั่วเพิ่มมากขึ้น เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วแก่
เกษตรกร ตลอดจนเพิ่มปริมาณผลผลิตภายในประเทศเพื่อลดการนำเข้า
เกษตรจังหวัดน่าน กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้เกษตรกรเห็นความสำคัญและรู้จักประโยชน์พืชตระกูลถั่ว กระตุ้นให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชตระกูลถั่วเพิ่ม
มากขึ้น ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วแก่เกษตรกรในชุมชนและผู้สนใจ โดยมีการจัด
สถานีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 5 ฐานประกอบด้วย
ฐานที่ 1 ฐานลดต้นทุนการผลิต(พืชตระกูลถั่ว) วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดน่าน
ฐานที่ 2 ฐานการพัฒนาคุณภาพการผลิต (พืชตระกูลถั่ว) วิทยากรจากกรมวิชาการ
ฐานที่ 3 ฐานการจัดการศัตรูพืช (พืชตระกูลถั่ว ให้การเรียนรู้โดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่ม
อารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน เป็นวิทยากร
ฐานที่ 4 ฐานการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านเป็นวิทยากร
ฐานที่ 5 ฐานการเชื่อมโยงการตลาด และจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
โดยผู้เข้ารับการอบรมจะหมุนเวียนในแต่ละสถานี เพื่อให้คำแนะนำและองค์ความรู้แก่เกษตรกรจน
เกิดความเชื่อมั่น เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงในแต่ละพื้นที่ต่อไป โดยมีสำนักงานพานิชจังหวัดน่าน เป็นวิทยากร

เกษตรจังหวัดน่าน จัดงานวันรณรงค์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ปี 2564
10 มีนาคม 2564
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่.หอประชุมบ้านน้ำแก่น หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแก่น อำเภอ
ภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมี นายศักดิ์สิทธิ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว
เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ปี 2564 พร้อมด้วยนายประดิษฐ ธนะข้วาง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน /สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง/หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมตัวแทนเกษตรกร อำเภอนาน้อย/เวียงสา/บ้านหลวงและ
อำเภอภูเพียง จำนวน 160 คนเข้าร่วมงานภายใต้การตรวจเข้มของเจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลน้ำแก่นในคัดกรอง
การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 จากนั้นประธานและผู้ร่วมงานร่วมกันลงแปลงถั่วเหลืองพืชตระกูลถั่วในแปลง
สาธิตเพื่อเพื่อความมั่นคงด้านอาหารต่อไป
เกษตรจังหวัดน่าน ได้กล่าวถึงพืชตระกูลถั่วว่าเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อระบบการปลูกพืช เนื่องจาก
เป็นพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อยช่วยตัดวงจรการระบาดของศัตรูพืช เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน สามารถปลูก

ทดแทนข้าวนาปรังเพื่อลดปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศ นอกจากนี้พืชตระกูลถั่วยังเป็นพืชที่มี บทบาทสำคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้บริโภคและเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆ ปัจจุบันผลผลิตพืช
ตระกูลถั่วมีไม่เพียงพอ และมีแนวโน้มลดลงตามพื้นที่การเพาะปลูก จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้
สูญเสียเงินออกนอกประเทศปีละเป็นจำนวนมาก ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้เห็นถึงความสำคัญและปัญหา
ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วเพือ่ ความมั่นคงทางด้านอาหารเพื่อแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีในชุมชน รวมทั้ง ส่งเสริมให้เกษตรกรให้หันมาปลูกพืชตระกูลถั่วเพิ่มมากขึ้น และเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วแก่เกษตรกร ตลอดจนเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตภายในประเทศเพื่อลด
การนำเข้า
นายศักดิ์สิทธิ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน กล่าวว่าเพิ่มเติม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรณรงค์
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกษตรกรเห็นความสำคัญและรู้จักประโยชน์พืชตระกูลถั่ว กระตุ้ นให้เกษตรกรหัน
มาปลูกพืชตระกูลถั่วเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วแก่เกษตรกรในชุมชน
และผู้สนใจ โดยมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 5 ฐานประกอบด้วย ฐานที่ 1 ฐานลดต้นทุนการผลิต
(พืชตระกูลถั่ว) โเบวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดน่าน ฐานที่ 2 ฐานการพัฒนาคุณภาพการผลิต
(พืชตระกูลถั่ว)โดยวิทยากรจากกรมวิชาการ ฐานที่ 3 ฐานการจัดการศูตรพืช (พืชตระกูลถั่ว ให้การเรียนรู้โดย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ฐานที่ 4 ฐานการแปรรูปและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านเป็นวิทยากร
ฐานที่ 5 ฐานการเชื่อมโยงการตลาด โดยวิทยากรการสำนักงานพานิชจังหวัดน่านและจำหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะหมุนเวียนในแต่ละสถานี เพื่ อให้
คำแนะนำและองค์ความรู้แก่เกษตรกรจนเกิดความเชื่อมั่น เพือ่ นำไปสู่การปฏิบัติจริงในแต่ละพื้นที่ต่อไป

ปลื้มเกษตรกรปรับตัว ดันแปลงใหญ่ส้มโอดอนแฝกฉลุย ส่งออกทำรายได้งาม
10 มีนาคม 2564
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี เดินหน้าช่วยพัฒนาต่อยอดความรู้สู่แปลงใหญ่
ส้มโอดอนแฝก จ.นครปฐม เตรียมดันสู่ตลาดส่งออก รวมทั้งเพิม่ ช่องทางออนไลน์ พร้อมเพิ่มผลผลิตนอก
ฤดูกาล
เมื่อวันที่ 10 มี.ค.64 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่
2 จ.ราชบุรี กล่าวว่า แปลงใหญ่ส้มโอดอนแฝก ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ซึ่งมีนายมงคลวิทย์ ธนัต
แก่นจันทร์ ประธานกลุ่ม รวมกลุ่มกันมาแล้ว 3 ปี สมาชิกเริ่มแรก 40 กว่าราย ขณะนี้คงเหลือ 37 ราย มีพื้นที่
365 ไร่ สายพันธุ์ที่ปลูก มีพันธุ์ทองดี สายน้ำผึ้ง และทับทิมสยาม ในช่วงเริ่มต้นที่เข้าร่วมโครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี และสำนักงานเกษตร
จังหวัดนครปฐม ได้เข้ามาให้ความรู้และช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องกระบวนการผลิตส้มโอ เช่น การเชื่อมโยงการ
ดำเนินงาน สนับสนุนพัฒนาคุณภาพผลผลิต และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนงบประมาณผ่านโครงการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ส่งเสริมให้เป็น Smart Group พัฒนา
ผลผลิต คุณภาพผลผลิต และการตลาด จนปัจจุบันนี้กลุ่มมีความเข้มแข็ง มีตลาดรองรับที่สมาชิกมีผลผลิตที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP มีการจำหน่ายผลผลิตทางออนไลน์ โดยในปี 2564 เกษตรกรมีแผนพัฒนาใน
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาคุณภาพสินค้า และการตลาด พร้อม
ดำเนินการตามแผนด้านการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีสัดส่วนการจำหน่ายในตลาด
ต่างประเทศร้อยละ 60 ของผลผลิตทั้งหมด ส่งออกไปยังฮ่องกงมากที่สุด ปัจจุบันเกษตรกรมีความรู้เรือ่ งการ
จำหน่ายส้มโอทางออนไลน์ ประกอบกับพื้นที่ใน อ.นครชัยศรี มีสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.

นครปฐม และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เกษตรกรจึงสามารถขายผลผลิตที่บ้าน และกำหนดราคาได้เอง
โดยมีราคา 130-150 บาท/ลูก ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากส้มโอนครชัย
ศรี มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ หวานถูกใจผู้บริโภค มีจุดเด่นคือได้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP และ GI
นอกจากนั้นยังมีการเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา นำงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี มาต่อยอดผลิตภัณฑ์
มีเทคนิคการผลิตส้มโอให้มีผลผลิตนอกฤดู เพื่อให้ขายได้ในราคาสูงขึ้น ส่งผลให้มีรายได้จากการขายส้มโอได้
เพิ่มมากยิ่งขึ้น
"กลุ่มแปลงใหญ่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งตามบทบาทหน้าที่ 5 ด้าน ตามรูปแบบของแปลงใหญ่
และร่วมกันวางแผนการผลิตรายกลุ่มและรายแปลงเพื่อให้มีผลิตออก สมาชิกช่วยกันแก้ไขปัญหาด้านการผลิต
และการตลาด ต่อยอดไปยังการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ในการออกแบบต้นแบบของกล่องบรรจุภัณฑ์ส้มโอให้มีรูปแบบที่สวยงาม เพื่อนำมาบรรจุส้มโอเพือ่ จำหน่าย
เป็นสินค้าพรีเมียมได้อกี ด้วย ทำให้ยิ่งขายดีมากขึ้น" นางธัญธิตา กล่าว.

นครพนม คึกคัก !! เกษตรกรร่วมงานถ่ายทอดความรู้สู่ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 (Field day) นำความรู้
การเพาะเลี้ยงกบต่อยอดสร้างรายได้ ลดต้นทุนการผลิต
11 มีนาคม 2564
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 7 ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา
เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day)
ประจำปี 2564 ซึ่งภายในงานมีการให้บริการด้านการเกษตร แบบครบวงจร พร้อมจัดแสดงนิทรรศการองค์
ความรู้ในกาลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร พร้อมแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ ซึ่งมีนายมนูญ ผุดเกตุ
เกษตรอำเภอเรณูนคร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ร่วม
ให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร ณ เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 7 ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ในการจัดงานครั้งนี้เป็นการสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ถึงการเริม่ ต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ที่จะต้องเกิดการลดต้นทุนการผลิต
และมีการผลิตพืชที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ

เรณูนคร บูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและบริการด้านการเกษตร รวมไปถึงการลดต้นทุนการผลิตและเขื่อมโยงด้านการตลาด โดยแบ่ง
เกษตรกรออกเป็นกลุ่มย่อยและหมุนเวียนเรียนรู้ตามสถานีต่างๆ ตามสีทีกำหนดและระยะเวลาเรียนรู้ในแต่ละ
สถานีต่างๆ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ การเลี้ยง
แมลงเศรษฐกิจ และ การจัดทำบัญชีครัวเรือน เป็นต้น โดยให้เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้ ซึ่ง
มีเกษตรกรที่เข้าร่วมจำนวน 200 ราย ซึ่งหากมีข้อสงสัยจะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ คอยให้
คำแนะนำและเมื่อเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจแล้วสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
นายมนูญ ผุดเกตุ เกษตรอำเภอเรณูนคร กล่าวว่า สำหรับอำเภอท่าเรณูนครนัน้ ถือว่าเป็นพื้นที่ทมี่ ีการ
เพาะปลูกข้าวที่มีคุณภาพในจังหวัดนครพนมอีกที่หนึ่ง ซึง่ นอกจากจะเป็นแหล่งผลผลิตข้าวคุณภาพดีแล้ว
เกษตรกรบางส่วนยังมีการรวมกลุ่มกันเลี้ยงกบและลูกอ๊อดกบเพื่อจำหน่าย จนกลายมาเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ลูกอ๊
อดบ้านหนองแต้ ที่มีชื่อเสียงด้านการเพาะเลี้ยงกบและลูกอ๊อดกบจำหน่ายตลอดทั้งปี โดยใช้องค์ความรู้ ใน
การลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้จุลินทรีย์ ปม.1 แทนจุลินทรีย์ที่ซื้อจากร้านค้า ลดต้นทุนการผลิตโดยการ
ต่อรองราคาซื้ออาหารกบจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง จนทำให้กลุ่มเกษตรกรประสบความสำเร็จ สามารถขายได้
ทั้งลูกอ็อด รวมถึงกบที่โตแล้ว และมีตลาดรองรับตลอด จึงแนะนำส่งเสริมชาวบ้านเลี้ยงมาต่อเนื่อง ทำให้
ปัจจุบันในหมู่บ้านมีคนยึดอาชีพนากบเกือบทั้งหมู่บ้านกว่า 100 ครอบครัว สำหรับการจัดงานในวันนี้สิ่งที่
สำคัญคือการสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมก่อนเริม่ ต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ซึ่งจะ
ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตที่ลดลง มีรายได้เพิ่มขึ้น และยังเป็นการทำการเกษตรที่ยงั่ ยืนในอนาคต

เกษตรอำเภอคลองท่อม จัดงาน Field Day 2564 โชว์จัดการสวนปาล์มน้ำมันลดต้นทุนการผลิต
11 มีนาคม 2564
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม เป็นประธานเปิด
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 โดยมี นายอนุชา ยาอีด เกษตร
จังหวัดกระบี่ พบปะพี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงาน และ นายชัยยุทธ์ ทองชัย เกษตรอำเภอคลองท่อมกล่าว
รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอคลอง
ท่อม หมูท่ ี่ 7 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
นายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้เป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเกิด
ความตระหนักในการทำการเกษตร ซึ่งต้องมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร นำไปสู่การ
ลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตและเชื่อมโยงตลาด มีการพัฒนาให้
สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยใช้ศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ของอำเภอ ดังนั้น การเริม่ ต้นปีการ
เพาะปลูกใหม่ ถ้าเกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสม ในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาและสวนของตนเอง
ได้ จะทำให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญ หากมีการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงให้เกษตรกรได้เข้าถึงและนำไปใช้ ก็จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงสังคม
ก็จะมีแต่ความสุข
นายชัยยุทธ์ ทองชัย เกษตรอำเภอคลองท่อม กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในวันนี้สืบเนื่องมาจากภาค
การเกษตรของไทยได้เข้าสู่ฤดูการผลิตใหม่แล้ว ซึ่งโดยทั่วไปถือว่าวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันเริ่มต้นปี
เพาะปลูก ดังนั้นเพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องมีการใช้องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรขึ้นในทุกอำเภอทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร
สอดคล้องกับการผลิตสินค้าหลัก และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ โดยมีองค์ประกอบของศูนย์ ได้แก่
เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้
อำเภอคลองท่อมได้คัดเลือกพื้นที่ของนายประภาส กาเยาว์ ศูนย์เรียนรู้จการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรระดับอำเภอ (ศพก.หลัก) เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ มีเป้าหมายในการพัฒนาเรื่องปาล์มน้ำมัน
รวมถึงการทำการเกษตรโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต กิจกรรมภายในงาน
จัดให้มีสถานีเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งแต่ละสถานี จะมีเนื้อหาที่สอดคล้องกัน เพือ่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
โดยมีจำนวน 4 สถานีเรียนรู้ ดังนี้
สถานีที่ 1 การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน
สถานีที่ 2 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
สถานีที่ 3 โรคกาโนเดอร์มา
สถานีที่ 4 การจัดทำบัญชีฟาร์ม
นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงองค์ความรู้ กิจกรรมทางการเกษตร และการให้บริการด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร ภาคเอกชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับประเด็นในการถ่ายทอดความรู้ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีเกษตรกรในพื้ นที่อำเภอคลองท่อม
และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงานไม่น้อยกว่า 150 คน

อำเภอวังน้ำเขียวจัดงาน Field Day ยกเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกษตรกรเรียนรู้ เปิดประตูสู่การผลิตไม้ผล
สมัยใหม่
10 มีนาคม 2564
วันนี้ (10 มี.ค. 64) ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) ตำบลวัง
น้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็น
ประธานเปิดงานวันเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day ) ปี 2564 เพื่อยกเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกษตรกร
เรียนรู้ เปิดประตูสู่การผลิตไม้ผลสมัยใหม่
นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การจัดงาน Field Day เพื่อเปิดโอกาสให้
เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีกรม
ส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน และใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร หรือ ศพก. ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรูท้ างการเกษตรทีม่ ีเกษตรกรผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการ ภายใต้การ
สนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสถานที่จัดงาน การจัดงาน Field Day
จึงเป็นสัญญาณการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ที่เหมาะสม เกษตรจังหวัดฯ กล่าว

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่า
10 มีนาคม 2564
วันที่ 10 มีนาคม 2564 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะลงพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม1
ชั้น 2 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นาง
เขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าวในครั้งนี้
จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 1,000,000 กว่าไร่ มีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ประมาณ 624,877 ตัน ได้วางแนวทางการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรดังนี้ แนวทางที่ 1เพิม่
มูลค่าร้อยละ78 แนวทางที่ 2 บริหารจัดการเชื้อเพลิงตามแผนงานจังหวัดเชียงใหม่ร้อยละ 14 และแนวทาง
ที่3.ปล่อยย่อยลายตามธรรมชาติ นอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึง
ขับเคลื่อนนโยบายหยุดเผาในพื้นที่เกษตรโดยขับเคลื่อนชุมชนเกษตรปลอดการเผา
โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้สร้างชุมชนปลอดการเผาผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำอำเภอ อีกทั้งแต่ละอำเภอยังมีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ที่มีทงั้ องค์
ความรู้สามารถถ่ายทอดแก่คนในพื้นที่ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่นการ
ไถกลบเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุ ทำไปสร้างพลังงานทางเลือก เป็นต้น ทำให้เกิดเป็น
ชุมชนที่เข้มแข็งเกษตรกรสามรถถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยไม่เผาให้
ชุมชนใกล้เคียงได้นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สามารถลดฝุ่นควัน และเกิดความยั่งยืน

ปลื้มเกษตรกรปรับตัว ดันแปลงใหญ่ส้มโอดอนแฝกฉลุย ส่งออกทำรายได้งาม
10 มีนาคม 2564
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี เดินหน้าช่วยพัฒนาต่อยอดความรู้สู่แปลงใหญ่
ส้มโอดอนแฝก จ.นครปฐม เตรียมดันสู่ตลาดส่งออก รวมทั้งเพิม่ ช่องทางออนไลน์ พร้อมเพิ่มผลผลิตนอก
ฤดูกาล
เมื่อวันที่ 10 มี.ค.64 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่
2 จ.ราชบุรี กล่าวว่า แปลงใหญ่ส้มโอดอนแฝก ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ซึ่งมีนายมงคลวิทย์ ธนัต
แก่นจันทร์ ประธานกลุ่ม รวมกลุ่มกันมาแล้ว 3 ปี สมาชิกเริ่มแรก 40 กว่าราย ขณะนี้คงเหลือ 37 ราย มีพื้นที่
365 ไร่ สายพันธุ์ที่ปลูก มีพันธุ์ทองดี สายน้ำผึ้ง และทับทิมสยาม ในช่วงเริ่มต้นที่เข้าร่วมโครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี และสำนักงานเกษตร
จังหวัดนครปฐม ได้เข้ามาให้ความรู้และช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องกระบวนการผลิตส้มโอ เช่น การเชื่อมโยงการ
ดำเนินงาน สนับสนุนพัฒนาคุณภาพผลผลิต และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนงบประมาณผ่านโครงการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ส่งเสริมให้เป็น Smart Group พัฒนา
ผลผลิต คุณภาพผลผลิต และการตลาด จนปัจจุบันนี้กลุ่มมีความเข้มแข็ง มีตลาดรองรับที่แน่นอน
สมาชิกมีผลผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP มีการจำหน่ายผลผลิตทางออนไลน์ โดยในปี 2564
เกษตรกรมีแผนพัฒนาในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาคุณภาพสินค้า
และการตลาด พร้อมดำเนินการตามแผนด้านการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีสัดส่วนการ
จำหน่ายในตลาดต่างประเทศร้อยละ 60 ของผลผลิตทั้งหมด ส่งออกไปยังฮ่องกงมากที่สุด ปัจจุบันเกษตรกรมี
ความรู้เรื่องการจำหน่ายส้มโอทางออนไลน์ ประกอบกับพื้นที่ใน อ.นครชัยศรี มีสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สำคัญของ จ.นครปฐม และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เกษตรกรจึงสามารถขายผลผลิตที่บ้าน และ

กำหนดราคาได้เอง โดยมีราคา 130-150 บาท/ลูก ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค
เนื่องจากส้มโอนครชัยศรี มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ หวานถูกใจผู้บริโภค มีจุดเด่นคือได้การรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร GAP และ GI นอกจากนั้นยังมีการเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา นำงานวิจัย นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี มาต่อยอดผลิตภัณฑ์ มีเทคนิคการผลิตส้มโอให้มีผลผลิตนอกฤดู เพื่อให้ขายได้ในราคาสูงขึ้น ส่งผล
ให้มีรายได้จากการขายส้มโอได้เพิ่มมากยิง่ ขึ้น
"กลุ่มแปลงใหญ่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งตามบทบาทหน้าที่ 5 ด้าน ตามรูปแบบของแปลงใหญ่
และร่วมกันวางแผนการผลิตรายกลุ่มและรายแปลงเพื่อให้มีผลิตออก สมาชิกช่วยกันแก้ไขปัญหาด้านการผลิต
และการตลาด ต่อยอดไปยังการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ในการออกแบบต้นแบบของกล่องบรรจุภัณฑ์ส้มโอให้มีรูปแบบที่สวยงาม เพื่อนำมาบรรจุส้ม โอเพือ่ จำหน่าย
เป็นสินค้าพรีเมียมได้อกี ด้วย ทำให้ยิ่งขายดีมากขึ้น" นางธัญธิตา กล่าว.

ลดสุดๆ ข้าวโพดหวาน ราคาตก เกษตรกรเปิดไร่ขาย เหลือโลละ 2 บาท ขอทุนคืน
11 มีนาคม 2564
ข้าวโพดหวาน – เมื่อวันที่ 11 มีนาคม นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่
อำเภอครบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งทีม่ ีการปลูกข้าวโพดหวานจำนวนมาก หลังพบว่ากำลังประสบปัญหาสินค้าล้น
ตลาด จำหน่ายไม่ได้ราคา รวมถึงบรรดาแผงรับซื้อหลายที่ ไม่รบั ซื้อสินค้าจากเกษตรกร จนทำให้เกษตรกร
จำนวนมากต้องประสบกับภาวะขาดทุนไปตามๆกัน เพือ่ หาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรเป็นการเร่งด่วน
อย่างเช่น ที่ไร่ข้าวโพดของนายแหลม โพนเจดีย์ อายุ 54 ปี เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานบ้านโนน
มะขามป้อม ต.แชะ อ.ครบุรี ซึ่งใช้เนื้อที่จำนวน 9 ไร่ ปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดหวานแทนการปลูกมัน
สำปะหลัง เนื่องจากประสบปัญหากับโรคใบด่าง บอกว่า ข้าวโพดหวานรอบนี้ ได้ผลผลิตค่อนข้างดี แต่ก็ต้องมา
ประสบปัญหา กับราคาที่ตกต่ำอย่างมาก อีกทัง้ แผงที่รับซื้อซึ่งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา ก็ปฏิเสธที่จะ
รับซื้อ เนื่องจากไม่รู้ว่าจะไปขายที่ไหน เนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้สินค้าจำหน่ายไม่ได้
แต่ก็ยังดีที่ทางแผงช่วยแบกรับภาระในเรื่องของค่าเมล็ดพันธุ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนหนึ่ง

เมื่อจำหน่ายกับทางแผงไม่ได้ จึงโพสต์จำหน่ายผ่านทางเฟชบุ๊ก โดยจะจำหน่ายข้าวโพดหวานให้กับผู้
ที่สนใจในราคากิโลกรัมละ 3 บาท แต่หากเข้ามาเก็บเองถึงสวนก็จะได้ราคาพิเศษกิโลกรัมละ 2 บาท ซึ่งก็ได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สนใจสั่งซื้อรวมถึงมาเก็บเองจนเกือบจะหมดแล้ว ซึ่งถึงแม้ว่าจะขายไม่ได้ราคาสูงนัก
แต่ก็พอที่จะได้ทุนกลับมาบ้างส่วนหนึ่ง
นายกังดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดหวานของจังหวัด
นคราชสีมา มีอยู่กว่า 12,000 ไร่ ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่อำเภอเสิงสาง อ.ครบุรี และ อ.หนองบุญมาก ซึ่งเดิมที
เป็นพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังเป็นส่วนใหญ่ แต่ในช่วงหลังได้เกิดปัญหาการระบาดของโรคใบด่างในมัน
สำปะหลัง ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดหวาน แต่ก็ต้องประสบกับปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรค
โควิด 19 ทำให้ข้าวโพดหวานขายไม่ออก ผู้รับซื้อเองก็ไม่มีตลาดจำหน่ายสินค้า ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถ
จำหน่ายผลผลิตได้ ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาเองก็พยายามที่จะหาทางช่วยเหลือเกษตรด้วย
การประสานหาสถานที่จำหน่ายข้าวโพดหวานให้กับเกษตรกรในย่านเศรษฐกิจ อย่างเช่นที่หน้าสถานที่ราชการ
ต่างๆ ในจังหวัด รวมถึงปั๊มน้ำมันต่างๆ ด้วย ขณะเดียวกันได้ประสานให้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอ และ
สำนักงานสหกรณ์อำเภอต่างๆ ช่วยกันกระจายข้าวโพดหวานของเกษตรกรไปจำหน่ายช่วยเกษตรกร
อีกส่วนหนึ่ง

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ข้าวโพดฝักสดราคาตกต่ำ พร้อมสนับสนุนช่องทาง
การตลาดเพื่อแก้ไขปัญหา
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วันนี้ (11 มี.ค. 64) นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตำบลแชะ อำเภอครบุรี
พร้อมนายอุทัย หนูวุ่น เกษตรอำเภอครบุรี เพือ่ ติดตามสถานการณ์ข้าวโพดฝักสดราคาตกต่ำ พร้อมสนับสนุน
ช่องทางการจำหน่ายเพิ่มเติมให้เกษตรกร จากนั้น ติดตามสถานการณ์ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตร ณ ตลาด
สมใจนึก ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคาข้าวโพดฝักสดราคา
ตกต่ำในช่วงนี้ เนื่องจากมีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง โดยเกษตรกรบางส่วนปรับเปลี่ยน
พื้นที่ปลูกจากมันสำปะหลังเป็นข้าวโพดฝักสด หรือบางพื้นที่ปลูกในพื้นที่นาข้าวที่ไม่ได้ทำนาปรัง ส่งผลให้มี
ผลผลิตเกินความต้องการของตลาดเดิมที่มีการซื้อขายในช่วงปกติ ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโค
วิด-19 การซื้อขายก็จะลดลงตามสถานการณ์ไปด้วย
ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ได้ติดตามสถานการณ์การผลิตและตลาดสินค้า
เกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยมีช่องทางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อให้ผ่านสถานการณ์เช่นนี้ไปได้ เช่น เปิดตลาด
จำหน่ายข้าวโพดฝักสดบริเวณลานหน้าศาลากลางตั้งแต่วันที่ 3 , 5 มีนาคม 2564 และมอบหมายเกษตร
อำเภอประสานเกษตรกรเพือ่ นำผลผลิตมาจำหน่ายจนกว่าผลผลิตจะหมด ประสานกับนายกสมาคมชมรม
ท่องเที่ยวเขาใหญ่-ปากช่อง เพื่อนำข้าวโพดจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว การจำหน่ายทางช่องทางอินไลน์ของ
เกษตรกรโดยสามารถมารับซื้อทีไ่ ร่จะได้ราคาพิเศษ อีกด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการต่อไป

