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ส่วนd]k’ 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ภัยพิบัติด้าน 
การเกษตร 

1. กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีฟ้ืนฟูแปลงและวิธีการปลูกผักหลังน้ำลด 
 

Thailand+ 

แมลงเศรษฐกิจ 2.เปิดเกณฑ์ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เลี้ยง 5 แมลงเศรษฐกิจ เฟซบุ๊กเกษตรกรก้าวหน้า 
3.กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดขึ้นทะเบียน 5 แมลงเศรษฐกิจ มุ่งดันเป็น
อาชีพ-รับสิทธิ์ช่วยเหลือ 

Kaset1009.com 

เกษตรวิชญาฯ 4. "อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ขึ้นเหนือลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมโครงการ
เกษตรวิชญาฯ จังหวัดเชียงใหม่ " 

คนล้านนา 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
วิสาหกิจชุมชน 5.เกษตรเชียงใหม่ ตรวจคัดกรองเกษตรกรกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่นำ

สินค้ามาจำหน่ายสร้างความม่ันใจแก่ผู้บริโภค 
NBT เชียงใหม่ 
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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย และปริมาณฝนตกมากในพ้ืนที่
แปลงปลูก ทำให้บางพ้ืนที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานติดต่อกันหลายสัปดาห์ ส่งผลทำให้พืชที่ปลูกได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะพืชผัก
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชอายุสั้น มีระบบรากตื้น เมื่อมีน้ำท่วมขังติดต่อกันนานเกินกว่า 5 ถึง 7 วัน ผักมักจะตายหมดทั้งแปลง หรือหากมี
น้ำท่วมขังเป็นเวลานานหลายสัปดาห์ จะส่งผลทำให้สภาพพ้ืนที่ปลูกและโครงสร้างของดินในแปลงปลูกผักเสียหายไปด้วย โดยเมื่อน้ำ
ลด เกษตรกรจะยังไม่สามารถปลูกผักได้ทันที จำเป็นจะต้องมีการฟื้นฟูสภาพดินให้เหมาะสมก่อน 
กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำวิธีการเตรียมดินและการจัดการดินในแปลงปลูกผักท่ีประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ดังนี้ 
1) ในระยะแรกหลังน้ำลด ขณะที่ดินยังเปียกอยู่ ห้ามคนและสัตว์เลี้ยงเข้าไปเหยียบย่ำในแปลงปลูก รวมถึงห้ามนำเครื่องจักรเข้าไปใน
พ้ืนที่ เพราะจะทำให้โครงสร้างของดินอัดตัวแน่น และทำให้ระบายน้ำได้ไม่ดี และแข็งตัวเมื่อดินเริ่มแห้ง ทำให้ยากต่อการปรับปรุงดิน 
2) กรณีพ้ืนที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้าง เกษตรกรควรหาทางระบายน้ำออกจากพ้ืนที่ให้เร็วที่สุด เช่น การขุดร่องระบายน้ำเพ่ือให้เกิด
ทางน้ำไหลออกจากแปลงโดยเร็ว 
3) เมื่อพ้ืนที่เริ่มแห้ง สภาพดินแห้งพอที่จะเข้าไปปรับสภาพดินเพื่อปลูกผักได้ ให้ทำการไถพรวนและตากดินไว้ 2 ถึง 3 วัน เพ่ือให้ดิน
แห้งมากขึ้น และควรหาปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอกเก่าใส่คลุกเคล้าดิน เพื่อเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน และทำให้โครงสร้างดินมีสภาพ
เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชมากขึ้น ทั้งนี้เกษตรกรอาจจะใส่ปูนขาวหรือโดโลไมท์ช่วยในการปรับปรุงดิน เพื่อป้องกันปัญหาโรคราก
เน่าด้วย 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับการเลือกชนิดผักที่จะปลูก เกษตรกรควรเลือกผักที่มีอายุสั้นเก็บผลผลิตได้เร็ว 
เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ และสภาพพ้ืนที่ ควรเป็นพันธุ์ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี เช่น พริกขี้หนู ผักกาดหอม ผักกาดหัว 
ผักกาดเขียวปลี ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลี ผักชีไทย หอมแบ่ง โหระพา แมงลัก คะน้า กะเพรา ผักบุ้งจีน ผักกวางตุ้ง มะระจีน บวบ
เหลี่ยม ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ มะเขือยาว และแตงกวา โดยควรคำนึงถึงความต้องการของตลาดในพ้ืนที่ด้วย สำหรับวิธีการปลูก 
หากสภาพพ้ืนที่ยังมีน้ำท่วมขัง หรือสภาพดินยังแฉะอยู่มาก เกษตรกรสามารถเตรียมปลูกผักล่วงหน้าด้วยการเพาะกล้าผักไว้ ซึ่งส่วน
ใหญ่ใช้เวลาตั้งแต่หยอดเมล็ดถึงย้ายปลูกประมาณ 10 ถึง 20 วัน ขึ้นอยู่กับชนิดของผัก และเมื่อสภาพดินในแปลงปลูกแห้ง
พอเหมาะ และได้รับการปรับปรุงสภาพดินแล้ว เกษตรกรก็จะสามารถย้ายกล้าผักที่เตรียมไว้ลงในแปลงปลูกได้ทันที ทั้งนี้การเพาะ
กล้าผักและการย้ายกล้าปลูก นอกจากจะทำให้สามารถปลูกผักได้ทันทีเม่ือสภาพพ้ืนที่แห้งแล้ว ยังมีข้อดีคือผักจะเจริญเติบโตได้ดีกว่า
ปลูกลงในแปลงโดยตรง ส่วนกรณีท่ีพ้ืนที่เริ่มมีสภาพแห้ง และสามารถขุดดินได้แล้ว เกษตรกรควรเตรียมดินปลูกไว้ โดยอาจใช้วิธีการ
หว่านเมล็ด หรือหยอดเมล็ดลงแปลงปลูกโดยให้ระยะห่างระหว่างต้นพอสมควร หลังจากนั้นให้ใช้น้ำปูนใสรดต้นกล้าและต้นผัก
อาทิตย์ละ 1 ถึง 2 ครั้ง จะช่วยลดการระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อราได้ สำหรับการดูแลรักษา เกษตรกรควรมีการใส่ปุ๋ย และดูแล
ป้องกันกำจัดโรคแมลงอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำ 
ทั้งนี้ สำหรับข้อควรระวัง หากดินยังมีความชื้นอยู่มาก ควรปรับปรุงดินด้วยปูนขาว 200 ถึง 300 กิโลกรัมต่อไร่ รวมทัง้การใช้เชื้อรา
ไตรโคเดอร์ม่า (เชื้อราสีเขียว) ใส่ลงในดินด้วย จะช่วยทำให้ป้องกันโรครากเน่าในผักได้ รวมทั้งควรดูแลเรื่องการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ 
โดยเฉพาะเมื่อเมล็ดงอกและเจริญเติบโตเป็นต้นกล้า และหากดินเริ่มแห้งมากขึ้นต้องมีการให้น้ำพอประมาณเพ่ือไม่ให้ดินรัดต้นกล้า
หรือต้นพืชจะตายในที่สุด และไม่ควรปลูกผักให้แน่นเกินไป เพื่อป้องกันเชื้อรา รวมถึงใช้น้ำปูนใสรดต้นกล้า และต้นผักอาทิตย์ละ 1 
ถึง 2 ครั้ง จะช่วยลดการระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อราได้ 





 
กรุงเทพฯ - นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลกัท่ีมีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมและพฒันาอาชีพ
การเกษตรดา้นแมลงเศรษฐกิจ และสนบัสนุนเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรมาอย่างต่อเน่ือง โดยเร่ิมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงผ้ึงมา
ตั้งแต่ปี 2523 และไดพ้ฒันาขยายงานไปยงัแมลงชนิดอ่ืนๆท่ีมีศกัยภาพดา้นเศรษฐกิจ รวม 5 ชนิด ได้แก่ ผึง้พันธ์ุ ผึง้โพรง ชันโรง คร่ัง และจิง้หรีด ไดพ้ฒันาเป็นอาชีพ
เสริม หรืออาชีพทางเลือกท่ีมัน่คงให้กบัเกษตรกร อาทิ การเลี้ยงจ้ิงหรีด แหลง่อาหารใหม่ (Novel food) ให้โปรตีนสูงท่ีขณะน้ีเป็นท่ีนิยมในตลาดโลก กรมฯได้
ถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงฯให้ไดคุ้ณภาพสอดรับกบัความตอ้งการของตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรไดรั้บการรับรองมาตรฐาน GAP ส่งเสริมการแปรรูปฯท่ีมีกระบวนการ
ผลิตไม่ซบัซอ้น เช่น น ้าพริกจ้ิงหรีด ขา้วเกรียบจ้ิงหรีด คุกก้ีจ้ิงหรีด เป็นตน้ 

      อธิบดีฯ กล่าวอีกว่า ส าหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรถือว่ามีความส าคญัยต่อภาคการเกษตรของประเทศ เน่ืองจากรัฐบาลจะใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการก าหนด
โครงการหรือมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรด้านต่างๆ จึงขอเชิญชวนเกษตรกรผูเ้ลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ 5 ชนิด มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอในพ้ืนท่ี
ท าการเพาะเลี้ยงได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเน้ือท่ีเพาะเลี้ยงขั้นต ่าในการขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร จ าแนกตามประเภท คือ 

     - ผึง้พันธ์ุ และผึง้โพรง อย่างใดอย่างหนึ่ง จ านวนชนิดละ 10 รังขึน้ไป 

     - ชันโรง จ านวน 20 รังขึน้ไป 

     - คร่ัง ซ่ึงเลีย้งบนไม้ยืนต้น จ านวนตั้งแต่ 5 ต้นขึน้ไป และ 

     - จิง้หรีด พ้ืนที่การเลีย้งตั้งแต่ 30 ตารางเมตรขึน้ไป 

     ทั้งน้ี - เกษตรกรรายเดิม ท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจแลว้ เมื่อเร่ิมฤดกูาลเพาะเลี้ยงรอบใหม่ในปริมาณเดิม ให้แจง้ปรับปรุงทะเบียนฯไดท่ี้ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ หรือผ่านแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook 

            - เกษตรกรรายใหม่ และเกษตรกรท่ีตอ้งการเพ่ิมจ านวนการเพาะเลี้ยงในรอบฤดูกาลใหม ่ใหแ้จง้ปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรไดท่ี้ส านักงานเกษตรอ าเภอ
ในพ้ืนที่เพาะเลีย้งเท่านั้น 

     ขอบคุณข้อมูล – ภาพ : ทีมประชาสัมพนัธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 



 
 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง  พร้อมด้วยนายนว
นิตย์  พลเคน  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  และคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการเกษตรวิชญา ตามแนว
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 โดยมีนางนันทิยา  ดวงไทย  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้า
กลุ่ม/ฝ่าย  และเกษตรอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ร่วมต้อนรับ  ในการนี้นายธงชัย บุญเรือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตร
วิชญา  กล่าวภาพรวมการดำเนินงานของโครงการฯ  นางสาวชฎารัตน์ เมฆเจริญ เกษตรอำเภอแม่ริม ให้ข้อมูลถึงแผนผัง แปลงสาธิต
การผลิตพืชไม้ผลที่สูง และนายสุรชัย  ศรีล้ำเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ข้อมูลการดำเนินงานในโครงการฯใน
ส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร   

 สำหรับความเป็นมาของโครงการ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดิน  ส่วนพระองค์ในพ้ืนที่สวนบ้านกอง
แหะ หมู่ที4่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,350 ไร่ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือดำเนินการใน
ลักษณะคลินิกเกษตร  เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริในรูปแบบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนเป็นศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
โดยในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ในการปลูกพืชพันธุ์ดี อาธิเช่น อะโวกาโด  พลับ  มะ
คาเดียเมีย บนพ้ืนที่ จำนวน 4 ไร่  และยังมีฐานเรียนรู้การเลี้ยงชันโรง ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ , 
ฐานเรียนรู้การปลูกผักเชียงดา ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแหล่ง ศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรที่
สนใจ เข้ามาศึกษาหาความรู้ ต่อไป 



 
 

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ ตรวจATK เชิงรุกตลาดเกษตรกรสร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริโภค ..// 

          นางนันทิยา ดวงไทย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผย
ว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ จัดตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ด้วย
ชุด Antigen test kit หรือ ATK แก่เกษตรกรกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่นำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายใน
ตลาดเกษตรกรที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอังคารและวันศุกร์ทุกสัปดาห์  โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
นครพิงค์ ทำการตรวจหาเชื้อคัดกรอง ซึ่งพบว่าผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรทุกรายปลอดเช้ือโควิด-19 

ทั้งนี้ มาตรการการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจATK ดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่ ได้กำหนดเพ่ิมเติม เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการ นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดเร่ืองกำหนดทางเข้าออก
ทางเดียว จุดวัดอุณหภูมิ ล้างมือก่อนเข้ามาใช้บริการที่ตลาด และมีแผงกั้นระหว่างผู้จำหน่ายและผู้มาใช้บริการ ผู้ที่
สนใจมาอุดหนุนและให้กำลังใจเกษตรกรที่ตลาดเกษตรกรแห่งนี้ได้ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ทุกสัปดาห์ ณ บริเวณโรง
จอดรถ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

 


