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วางแผน4ข้ันตอนเผชิญเหตุภัยแล้ง 

เกษตรฯ เดินหน้าปรับแผนปลูกพืชลดพ้ืนท่ีเสี่ยงวิกฤติ 
 

นายส าราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วม
วางแผนป้องกันและเผชิญเหตุภัยแล้งด้านการเกษตร กับหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ใน 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1.การป้องกัน โดยท าบัญชีน้ าและสรรพก าลัง (คน เครื่องจักร อาหาร ยา สัตว์ 
พันธุ์พืช/สัตว์) ประเมินพื้นที่เส่ียง สร้างการรับรู้ จัดท าบ่อ/ฝาย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าและบ ารุงรักษา
แหล่งน้ าเพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บ 2.เตรียมการ โดยส ารองเวชภัณฑ์ เสบียงสัตว์ ภาชนะระบบน้ าหยด 
ประเมินแนวโน้มข้อพิพาทปัญหาการแย่งน้ า และรายงานสถานการณ์ 3.กรณีเผชิญเหตุ เตรียมร้องขอเพื่อ
สนับสนุนน้ า เวชภัณฑ์ เสบียงสัตว์ การขนส่ง จุดรับน้ า วางแผนจัดสรร เจรจาไกล่เกล่ียข้อพิพาท บริหารจุด
อพยพ พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารอย่างทันต่อสถานการณ์ 4.หากต้องฟื้นฟู เตรียมการประเมินขนาดความ
รุนแรง การช่วยเหลือเฉพาะหน้า สนับสนุนเงินทุนพัฒนาการผลิต/ปรับเปล่ียนอาชีพให้เหมาะสมกับภูมิ
ประเทศหรือจัดสร้างแหล่งน้ า รวมถึงการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป 

ส าหรับกรมส่งเสริมการเกษตร วางแผนส่งเสริมการปลูกพืชให้แก่เกษตรกร โดยเฉล่ียพื้นที่ปลูกข้าว
รอบ 2 ปลูกพืชไร่ และปลูกพืชผัก ตามสัดส่วนความเหมาะสม เพื่อป้องกันความเส่ียงและลดผลกระทบต่อ
เกษตรกร มีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าเพื่อการเกษตรด้วยการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อย ใน 2 
โครงการคือ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง และโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อ
สนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา ซึ่งมีการวางแผนการตลาด ประสานเอกชนรับซื้อผลผลิตการเกษตร
ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมงานหัตถกรรม หรือปรับเปล่ียนเป็นการเล้ียง
ปศุสัตว์ทดแทนการปลูกพืชในกรณีเข้าสู่สถานการณ์ฝนทิ้งช่วง 

อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เร่ งก าชับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกภูมิภาค
เดินหน้าสร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้แก่เกษตรกร ถึงผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว เพื่อลดความเส่ียงที่ผลผลิตจะได้รับความเสียหาย ประกอบกับเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกรในการป้องกันบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เตือนชาวสวนมะม่วงหิมพานต์ เฝ้าระวัง‘เพลี้ยไฟ-แป้ง’ระบาด 
 

กรมวิชาการเกษตร ประกาศแจ้งเตือนชาวสวนผู้ปลูกมะม่วงหิมพานต์ให้เฝ้าระวังโรคและศัตรูพืช
ระบาดในระยะนี้ซึ่งเริ่มเข้าสู่ช่วงต้นแทงช่อดอก ขณะที่สภาพอากาศเย็น อุณหภูมิลดต่ าลง และมีแดดแรงใน
เวลากลางวัน ซึ่งเอื้อต่อการระบาดของศัตรูพืช โดยขอให้สังเกตการเข้าท าลายของเพล้ียไฟ และเพล้ียแป้ง 
ส าหรับเพล้ียไฟ มักพบการเข้าท าลายดูดกินน้ าเล้ียงต้นมะม่วง หิมพานต์ในระยะแตกยอดอ่อน ช่อดอก และ
ผลอ่อน ท าให้ยอดอ่อนหงิกงอหรือแห้งตาย หากระบาดรุนแรง จะส่งผลให้ช่อดอกไหม้เป็นสีด า และไม่ติด
ผล กรณีติดผลแล้วจะท าให้ผลร่วงหล่นได้ 

เมื่อพบการระบาดในช่วงที่ต้นมะม่วงหิมพานต์เริ่มแทงช่อดอกหรือก่อนดอกบาน ให้เกษตรกรพ่น
ด้วยสารฆ่าแมลงแลมบ์ดา–ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารคาร์บาริล 
85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 
20 ลิตร 

ส่วนการเข้าท าลายของเพล้ียแป้ง จะพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเล้ียงจากใบ ช่อดอก และช่อ
ผล ส่งผลให้ราด ามาเจริญอยู่บริเวณนั้น ท าให้ใบร่วง ช่อดอกไม่ติดผล และผลแคระแกร็น กรณีที่มีปริมาณ
มาก มักพบเพล้ียแป้งเกาะเป็นกระจุกที่ล าต้น และอยู่ร่วมกันกับมด โดยมีมดเป็นพาหะน าเพล้ียแป้ง
เคล่ือนย้ายไปตามส่วนต่างๆ ของต้นมะม่วงหิมพานต์ ซึ่งมดอาศัยน้ าหวานจากเพล้ียแป้งที่ถ่ายออกมา 

เกษตรกรควรหมั่นส ารวจยอดอ่อนและช่อดอกอยู่เสมอ หากพบกลุ่มเพล้ียแป้งเป็นปุยสีขาว และเริ่ม
มีราด าเกิดขึ้น ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงพิริมิฟอส-เมทิล 50% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสาร
มาลาไทออน 83% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  โดยพ่นป้องกันก าจัด 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน 
เพราะตัวอ่อนหลบอยู่ใต้ท้องตัวเต็มวัยเพศเมียอาจยังไม่ตายจากการพ่นครั้งแรก หลีกเล่ียง การพ่นสารฆ่า
แมลงในระยะดอกบาน เพราะอาจเป็นอันตรายต่อแมลงผสมเกสร 
 

รายงานพิเศษ : การขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
แนวทางสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรท่ียั่งยืน (1) 

 
เกษตรอินทรีย์ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนา 

สถานการณ์ภาคเกษตรของประเทศไทยที่ผ่านมา 
การพัฒนาที่มุ่งเน้นการผลิตแบบอุตสาหกรรมและ
การค้าท าให้เกษตรกรหันมาท าการเกษตรในเชิงเดี่ยว ท า
ให้ปริมาณการใช้สารเคมีเพิ่มขึ้น ท าให้ต้นทุนการผลิต
เพิ่มขึ้น เกิดความเส่ือมโทรมของพื้นที่การเกษตร ภาครัฐ
จึงได้ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมที่มีความยั่งยืนทั้งในแง่
ของส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัยของอาหาร โดยวิถี
เกษตรอินทรีย์ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่สามารถพัฒนา

ภาคการเกษตร สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและเสริมสร้างส่ิงแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ได้ 
จากความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร

อินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 ภายใต้วิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยเป็นผู้น าในระดับภูมิภาคด้านการผลิต 
การบริโภค การค้าสินค้า การบริการเกษตรอินทรีย์ที่มีความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” ด้วยเหตุนี้



การขับเคล่ือนพัฒนาเกษตรอินทรีย์จึงถือเป็นนโยบายระดับชาติ จากยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติฉบับล่าสุดรัฐบาลได้วางเป้าหมายการด าเนินงานออกเป็น 4 หัวข้อหลักได้แก่ 1.การเพิ่มพื้นที่เกษตร
อินทรีย์ไม่น้อยกว่า 600,000 ไร่ ภายในปี 2564 2.เพิ่มจ านวนเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 
30,000 ราย ภายในปี 2564 3.เพิ่มสัดส่วนตลาดในประเทศร้อยละ 40 และเพิ่มสัดส่วนตลาดส่งออกร้อยละ 
60 4.สุดท้ายคือการยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพ้ืนบ้านให้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

ทั้งนี้การด าเนินงานจะเป็นไปตาม 4 ยุทธศาสตร์ ด้วยกันคือ ยุทธศาสตร์ที่  1 ส่งเสริมการวิจัย และ
การสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตร
อินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์
ที่ 4 การขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์ โดยมีกลไกการขับเคล่ือนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ประกอบด้วย 
1.คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ มีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้รับ
มอบหมายเป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและ
เลขานุการ มีผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมวิชาการ นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจา
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่
ในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ เพื่อผลักดันและขับเคล่ือนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของ
ประเทศ ด าเนินการบูรณาการแนวทางมาตรการ แผนงานและงบประมาณกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 2.
คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ได้มีค าส่ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่
ได้รับมอบหมายซึ่งได้แก่ นายวิวัฒน์ ศัลยก าธร เป็นประธานอนุกรรมการ มีรองปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
และหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอนุกรรมการ โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็น
อนุกรรมการและเลขานุการมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแผนงาน โครงการ งบประมาณเพื่อ
ขับเคล่ือนงานด้านเกษตรอินทรีย์ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ก าหนด
แนวทาง มาตรการหรือกลไกการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 


