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มิถุนายน ปี 2565 แนะปลูกพืชอายุสั้น 
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 วันที ่๖ มิถุนายน ๒๔๖๕ 

https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7096594 
 

 

 
 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ
เข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยช่วงตั้งแต่
กลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม จะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ปริมาณและการกระจาย
ของฝนมีน้อย อาจทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในด้านการเกษตรในหลายพื้นที ่ โดยเฉพาะพื้นที ่แล้ง
ซ้ำซากนอกเขตชลประทาน ประชาชนจึงควรใช้น้ำเพื่อประโยซน์สูงสุด และในช่วงเดือนสิงหาคมและ
กันยายน ซึ่งเป็นช่วงฝนตกชุกหนาแน่น และมีโอกาสสูงที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเท ศ
ไทยตอนบนซึ่งจะส่งผลให้ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ และก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน 
น้ำป่าไหลหลาก รวมทั ้งน้ำล้นตลิ ่งได้ในหลายพื้นที ่ ซึ ่งจะสิ ้นสุดฤดูฝนประมาณกลางเดือนตุลาคม 
2565 สำหรับภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกต่อไปอีกถึงกลางเดือนมกราคม 2566 

 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเตือนให้เกษตรกรที่จะเพาะปลูกพืชในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนนี้ วางแผน

กักเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ในเวลาที่ฝนทิ้งช่วง หรือปลูกพืชอายุสั ้น/พืชผัก เช่น ผังบุ ้ง ตำลึง กะหล่ำปลี 
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คะน้า เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหายกรณีขาดแคลนน้ำในช่วงดังกล่าว พร้อมแนะนำวิธีการปลูกและดูแล

รักษารักษาพืชผักในช่วงฤดูฝนไว้ดังนี้ 1. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่น เพื่อกำจัดเชื้อ

โรคที่ติดมากับเมล็ด 2. ยกแปลงให้สูงไม่ต่ำกว่า 30 ซม. เพื่อป้องกันไม่ให้รากพืชขาดอากาศเนื่องจาก

แช่ในน้ำนาน 3. เพิ่มปริมาณปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก เพื่อเพิ่มช่องว่างในดิน 4. ใส่ปูนขาว 100-200 กิโลกรัม

ต่อไร่ เพื ่อลดความเป็นกรดของดิน 5. รดกล้าผักด้วยน้ำปูนใส สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง 6. หมั่นกำจัด

วัชพืช   7. ใช้วัสดุคลุมแปลง ป้องกันความเสียหายของผิวหน้าดินและระบบรากพืชที่เกิดจากเม็ดฝน 

ทั้งนี้ ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง เกษตรกรจำเป็นต้องให้น้ำแก่พืชผักอย่างเพียงพอ สม่ำเสมอเพราะหากขาดน้ำ

จะทำให้พืชผักโดยเฉพาะพืชผักรับประทานผล ได้รับความเสียหายหรือผลแตกเมื่อฝนตกลงมาอีกครั้ง  

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอแนะนำให้เกษตรกร โดยเฉพาะผู ้ที ่ทำการเพาะปลูกนอกเขต

ชลประทาน สร้างแหล่งก ักเก็บสำรองน้ำในช่วงฝนทิ ้งช ่วง เพื ่อ เตรียมพร้อมกักเก็บน้ำไว้ใช ้เพื ่อ

การเกษตรในช่วงที่จะมีฝนตกชุกหนาแน่นในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้

พยากรณ์ไว้ โดยขอย้ำให้เกษตรกรติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่าง

ต่อเนื ่อง หรือสามารถขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที ่ได้ ณ สำนักงานเกษตร

อำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน 
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วันที ่๖ มิถุนายน ๒๔๖๕ 

https://bit.ly/3xcDFVr  

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย    

พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 13พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยช่วงตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือน

กรกฎาคม จะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย อาจทำให้เกิดการขาด

แคลนน้ำในด้านการเกษตรในหลายพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน ประชาชนจึงควรใช้

น้ำเพ่ือประโยซน์สูงสุด และในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน ซึ่งเป็นช่วงฝนตกชุกหนาแน่น และมีโอกาสสูงที่

จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนซึ่งจะส่งผลให้ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพ้ืนที่ 

และก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพ้ืนที่ ซึ่งจะสิ้นสุดฤดูฝน

ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2565 สำหรับภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกต่อไปอีกถึงกลางเดือน

มกราคม 2566 

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเตือนให้เกษตรกรที่จะเพาะปลูกพืชในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนนี้ วางแผน      

กักเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ในเวลาที่ฝนทิ้งช่วง หรือปลูกพืชอายุสั้น/พืชผัก เช่น ผังบุ้ง ตำลึง กะหล่ำปลี คะน้า     

เพ่ือป้องกันผลผลิตเสียหายกรณีขาดแคลนน้ำในช่วงดังกล่าว พร้อมแนะนำวิธีการปลูกและดูแลรักษารักษา

พืชผักในช่วงฤดูฝนไว้ดังนี้ 1. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่น เพ่ือกำจัดเชื้อโรคที่ติดมา      
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กับเมล็ด  2. ยกแปลงให้สูงไม่ต่ำกว่า 30 ซม. เพ่ือป้องกันไม่ให้รากพืชขาดอากาศเนื่องจากแช่ในน้ำนาน           

3. เพ่ิมปริมาณปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก เพ่ือเพ่ิมช่องว่างในดิน 4. ใส่ปูนขาว 100-200 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ือลดความเป็น

กรดของดิน 5. รดกล้าผักด้วยน้ำปูนใส สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง 6. หมั่นกำจัดวัชพืช 7. ใช้วัสดุคลุมแปลง ป้องกัน

ความเสียหายของผิวหน้าดินและระบบรากพืชที่เกิดจากเม็ดฝน ทั้งนี้ ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง เกษตรกรจำเป็นต้อง

ให้น้ำแก่พืชผักอย่างเพียงพอ สม่ำเสมอเพราะหากขาดน้ำจะทำให้พืชผักโดยเฉพาะพืชผักรับประทานผล ได้รับ

ความเสียหายหรือผลแตกเมื่อฝนตกลงมาอีกครั้ง 

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอแนะนำให้เกษตรกร โดยเฉพาะผู้ที่ทำการเพาะปลูกนอกเขตชลประทาน 

สร้างแหล่งกักเก็บสำรองน้ำในช่วงฝนทิ้งช่วง เพ่ือเตรียมพร้อมกักเก็บน้ำไว้ใช้เพ่ือการเกษตรในช่วงที่จะมีฝนตก

ชุกหนาแน่นในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ไว้ โดยขอย้ำให้เกษตรกร

ติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง หรือสามารถขอคำแนะนำ            

จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้ ณสำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน 
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วันที ่๖ มิถุนายน ๒๔๖๕ 

https://siamrath.co.th/n/354452 
 

 

 
 

กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนเกษตรกรวางแผนรับมือฝนทิ้งช่วงกลางเดือนมิถุนายน ปี 2565 
แนะปลูกพืชอายุสั้น และสร้างแหล่งกักเก็บสำรองน้ำเพื่อการเกษตร 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่
ฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยช่วงตั้งแต่กลางเดือน
มิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม จะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย    
อาจทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในด้านการเกษตรในหลายพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน 
ประชาชนจึงควรใช้น้ำเพ่ือประโยซน์สูงสุด และในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน ซึ่งเป็นช่วงฝนตกชุก
หนาแน่น และมีโอกาสสูงที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนซึ่งจะส่งผลให้ฝนตกหนัก
ถึงหนักมากในหลายพ้ืนที่ และก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในหลาย
พ้ืนที่ ซึ่งจะสิ้นสุดฤดูฝนประมาณกลางเดือนตุลาคม 2565 สำหรับภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตก
ต่อไปอีกถึงกลางเดือนมกราคม 2566 

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเตือนให้เกษตรกรที่จะเพาะปลูกพืชในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนนี้ วางแผน     
กักเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ในเวลาที่ฝนทิ้งช่วง หรือปลูกพืชอายุสั้น/พืชผัก เช่น ผังบุ้ง ตำลึง กะหล่ำปลี คะน้า     
เพ่ือป้องกันผลผลิตเสียหายกรณีขาดแคลนน้ำในช่วงดังกล่าว พร้อมแนะนำวิธีการปลูกและดูแลรักษารักษา
พืชผักในช่วงฤดูฝนไว้ดังนี้ 1. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่น เพ่ือกำจัดเชื้อโรคที่ติดมา      
กับเมล็ด 2. ยกแปลงให้สูงไม่ต่ำกว่า 30 ซม. เพ่ือป้องกันไม่ให้รากพืชขาดอากาศเนื่องจากแช่ในน้ำนาน       
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3. เพ่ิมปริมาณปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก เพ่ือเพ่ิมช่องว่างในดิน 4. ใส่ปูนขาว 100-200 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ือลดความ
เป็นกรดของดิน 5. รดกล้าผักด้วยน้ำปูนใส สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง 6. หมั่นกำจัดวัชพืช 7. ใช้วัสดุคลุมแปลง 
ป้องกันความเสียหายของผิวหน้าดินและระบบรากพืชที่เกิดจากเม็ดฝน ทั้งนี้ ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง เกษตรกร
จำเป็นต้องให้น้ำแก่พืชผักอย่างเพียงพอ สม่ำเสมอเพราะหากขาดน้ำจะทำให้พืชผักโดยเฉพาะพืชผัก
รับประทานผล ได้รับความเสียหายหรือผลแตกเมื่อฝนตกลงมาอีกครั้ง 

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอแนะนำให้เกษตรกร โดยเฉพาะผู้ที่ทำการเพาะปลูกนอกเขตชลประทาน 
สร้างแหล่งกักเก็บสำรองน้ำในช่วงฝนทิ้งช่วง เพ่ือเตรียมพร้อมกักเก็บน้ำไว้ใช้เพ่ือการเกษตรในช่วงที่จะมีฝนตก
ชุกหนาแน่นในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ไว้ โดยขอย้ำให้เกษตรกร
ติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง หรือสามารถขอคำแนะน ำ           
จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน 
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