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5. ช่วยเหลือดูแลและให้บริการแก่เกษตรกร ที่ประสบภัยพิบัติ  
5.1 เฝ้าระวังการระบาดของโรค 
และแมลงศัตรูพืช  

- จัดท าข่าวเตือนภัยการระบาด
ของศัตรูพืชให้กับเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรอ าเภอทราบ 
เพื่อน าไปประชาสัมพันธ์แจ้ง
เตือนเกษตรกรในพื้นท่ีต่อไปเป็น
ประจ าทุกเดือน  
- แจ้งเตือนภัยการระบาดของ
ศัตรูพืชและการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชให้เกษตรกรทราบผ่าน
ทางส่ือสังคมออนไลน์ line 
facebook, เว็บไซต์ส านักงาน  
- เจ้าหน้าท่ีกับเกษตรกร  
มีช่องทางการส่ือสารผ่าน Line 
เพื่อให้ค าแนะน าในการจัดการ
และเฝ้าระวังการระบาดของโรค
และแมลงศัตรูพืชได้ทันท่วงที 
 

- เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับชนิดของศัตรูพืช สภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมในการระบาด และวิธีการป้องกันก าจัดท่ี
ถูกวิธี ซึ่งจากการอบรมถ่ายทอดความรู้ในการเฝ้า
ระวังการระบาดศัตรูพืช และวิธีการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน (IPM) ตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
ส่งผลให้เกษตรเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถ
เฝ้าระวังการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชได้
ด้วยตนเอง  
- เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโค
โรน่า (covid-19) ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีไม่ได้พบปะกับ
เกษตรกรในพื้นท่ี แต่ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด
ยังคงมีการให้บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและให้
ค าแนะน าปรึกษาวิธีการป้องกันก าจัด รวมท้ังการ
แจ้งเตือนการระบาดของศัตรูพืชผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ เช่น line facebook, เว็บไซต์ส านักงาน 
 
 
 
 

- ปัจจุบันการระบาดของโรค
รากเน่าโคนเน่าทุเรียน ส่งผล
ให้เกษตรกรมีความต้องการใช้
เช้ือราไตรโคเดอร์มาเพิ่มข้ึน 
และมีเกษตรกรเดินทางมา
ขอรับการสนับสนุนหัวเช้ือจาก
ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 
ซึ่งมีหัวเช้ือไม่เพียงพอท่ีจะ
สนับสนุนให้แก่เกษตรกรทั่วไป 
เนื่องจากปริมาณหัวเช้ือไตรโค
เดอร์มาท่ีกรมส่งเสริม
การเกษตรสนับสนุนให้มี
จ านวนจ ากัด และ
เฉพาะเจาะจงกับกลุ่ม
เกษตรกรเป้าหมายท่ีเป็น 
ศจช. และแปลงใหญ่  
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5.2 ช่วยเหลือดูแลและให้บริการ
แก่เกษตรกร ท่ีประสบภัยพิบัติ  
ศัตรูพืชและโรคพืช 

5.2.1 โรคพืช/ศัตรูพืช 
โรคใบด่างมันส าปะหลัง 
พบการระบาดของโรคมันส าปะหลัง จังหวัด
ระยอง ชลบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี พันธุ์ที่ปลูก 
คือ “พันธุ์  CMR 89” 
วิธีการ 
1. ส ารวจ ติดตาม เฝ้าระวังและเตือนการ
ระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังท้ังก่อน
ระบาด ระหว่างระบาด และหลังการระบาด 
ให้ค าแนะน าวิธีการป้องกันก าจัดท่ีถูกต้อง
ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 
2. ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องโรคพืชและแมลง
ศัตรูพืชอุบัติใหม่ให้กับเจ้าหน้าท่ีและ
เกษตรกรในพื้นท่ีทราบ พร้อมแนะน าวิธีการ
ป้องกันก าจัดท่ีถูกต้องเหมาะสม  
3. สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ท่อนพันธุ์
มันสะอาดปลอดโรคใบด่างมันส าปะหลัง การ
ใช้ศัตรูธรรมชาติ และสารชีวภัณฑ์ไว้ใช้เอง 
4. ก าจัดมันส าปะหลังแปลงท่ีเป็นโรค โดย
วิธีการการขุดถอนท าลาย 
3. บูรณาการร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรระยอง, ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ,    
สนง.เกษตรอ าเภอ และ ศบกต. 
   

ปัญหาอุปสรรค : 
1) สภาพอากาศในช่วงท่ีผ่านมาแห้งแล้ง 
เหมาะแก่การแพร่ระบาดของแมลงหวี่
ขาวยาสูบ  
2) เกษตรกรบางราย ยังคงใช้ท่อนพันธุ์
เดิม สายพันธุ์เดิมท่ีอ่อนแอต่อโรคใบด่าง                            
มันส าปะหลัง 
วิธีการแก้ไข : 
1) แปลงท่ีแสดงอาการทีมส ารวจ                     
ร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลง 
ด าเนินการขุดถอนท าลายตามค าแนะน า
ของกรมวิชาการเกษตร และเกษตรกร
ฉีดพ่นสารเคมีก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ  
2) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้ท่อน
พันธุ์สะอาดให้เกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ  
ท้ังนี้  
ปัญหา : เกษตรกรขาดความรู้และความ
เข้าใจ ในเรื่องของผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น
จากการระบาดของโรค และพาหะของ
โรค เนื่องจากเกษตรกรไม่เคยพบการ
ระบาดมาก่อนในประเทศ ท าให้
เกษตรกรไม่รู้วิธีการป้องกันก าจัดท่ีถูกวิธี 
แก้ไขโดย : สร้างการรับรู้ในเรื่อง
เทคโนโลยีการบริหารจัดการศัตรูพืช   

- งบประมาณลงพื้นท่ี
ติดตามสถานการณ์โรค
ใบด่างมันส าปะหลัง ไม่
เพียงพอ  
- ความพร้อมของ
พาหนะในการลงพื้นท่ี
ส ารวจไม่เพียงพอ      
- ก าหนดกรอบ
ระยะเวลาด าเนินการ 
- วางแผนการจัดจ้างการ
ท าลายท่ีรวดเร็วและ
พร้อมกัน 
- รณรงค์สร้างการรับรู้
และความตระหนักให้กับ
เกษตรกร 
- ใช้มาตรการทาง
กฎหมาย                  

กรมส่งเสริมการเกษตร                 
โดยกองส่งเสริมการรักขา
พืชและจัดการดินปุ๋ย 
จัดสรรงบประมาณโครงการ
ผลิตและขยายพันธุ์มัน
ส าปะหลังสะอาดแบบเร่งรัด 
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนพันธุ์สะอาดทนต่อโรค
ใบด่างมันส าปะหลัง 
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 - สร้างการรับรู้ 
- ส ารวจ เฝ้าระวัง และฉีดพ่นสารเคมี 
- การท าลายต้นมันส าปะหลังท่ีเป็นโรค 
- เฝ้าระวังในพื้นท่ีเส่ียง  

และการจัดการโดยเขตกรรม  
การใช้ ท่อนพันธุ์สะอาด และวิธี
ผสมผสาน โดยใช้ส่ือ อกม. 
รวมถึงผู้น าชุมชน ช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่ม
เกษตรกรในพื้นท่ีได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ทันต่อสถานการณ์การ
ระบาด ช่วยลดความรุนแรงของ
การระบาดของโรคและแมลง
ศัตรูพืช และแนวทางในการ
ป้องกันก าจัดท่ีถูกต้อง 

  

 หนอนกออ้อย หนอนกระทู้ข้าวโพดลาย
จุด และหนอนกระทู้ในออ้ย 
เจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 
ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านบึง 
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช 
จังหวัดชลบุรี และศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย และ
หน่วยงานภาคี  ให้การแนะน าช่วยเหลือ
เกษตรกรเรื่องการระบาด 
1) ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องโรคพืชและ
แมลงศัตรูอ้อยโรงงานให้กับเกษตรกรใน
พื้นท่ีทราบ พร้อมแนะน าวิธีการป้องกนั
ก าจัดท่ีถูกต้องเหมาะสม  

ปัญหา : เกษตรกรขาดความ
เข้าใจ ในเรื่องของการระบาดของ
หนอนกระทู้ ท่ีระบาดในอ้อย
โรงงาน เนื่องจากเกษตรกรไม่เคย
พบการระบาดมาก่อน ท าให้
เกษตรกรไม่รู้วิธีการป้องกันก าจัด
ท่ีถูกวิธี 
แก้ไขโดย : สร้างการรับรู้ในเรื่อง
เทคโนโลยีการบริหารจัดการ
ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ต้ังแต่
เรื่องการเตรียมดินและเขตกรรม
ต่าง ๆ วิธีกล การใช้ชีววิธี วิธีทาง
ฟิสิกส์ และการใช้สารเคมี ในการ 

- สภาพภูมิอากาศ 
แปรปรวน เอือ้ให้ศัตรูพืช
ระบาดรุนแรง 
- สภาพอากาศแล้งติดต่อ 
ท าให้การระบาดของศัตรู
อ้อยรุนแรง 
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 2) สนับสนุนศัตรูธรรมชาติ และสารชีวให้กับ
เกษตรกร 
3) สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มผลิต
ขยายศัตรูธรรมชาติ และสารชีวภัณฑ์ไว้ใช้เอง 

ป้องกันก าจัด โดยการฝึกอบรมให้
ความรู้ การส ารวจภาคสนาม โดย
การ บูรณาการกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และผู้น าชุมชน 

  

 ไม้ผล เงาะ (โรคใบจุดสาหร่าย) , ลองกอง (ผีเส้ือ
มวนหวาน, โรคราด า, เพล้ียแป้ง) มีการระบาด
ของโรคพืชและแมลงศัตรูพืชไม่รุนแรง  

   

 ศัตรูพืชมะพร้าว (หนอนหัวด า, แมลงด าหนาม, 
ด้วงแรดมะพร้าว, ด้วงงวง)  
ท่ีสามารถควบคุมได้ 

   

 พืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด พบการระบาดของศัตรูพืช
คือหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในระดับท่ีไม่
รุนแรง สามารถควบคุมได้  

   

 5.2.2 สถานการณ์ภัยแล้ง 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดท าแผนเฝ้าระวังภัย
ร่วมกับจังหวัด 
- ประสานส านักงานเกษตรอ าเภอแจ้งเจ้าหน้าท่ี
ด าเนินการลงพื้นท่ีตรวจสอบกรณีเกิดภัยร่วมกับ
อ าเภอ ท้องถิ่น ก านันผู้ใหญ่บ้าน และอกม. 
พร้อมท้ังรายงานแจ้งส านักงานเกษตรจังหวัด
ทราบเพื่อบันทึกลงระบบภัยธรรมชาติ และ
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือตามข้ันตอนต่อไป 
- เกษตรกรมีการปรับตัวกับวิกฤติภัยแล้ง พร้อม
ท้ังหันมาปลูกพืชท่ีใช้น้ าน้อย เช่น พืชตระกูลถั่ว  

ปัญหาอุปสรรค : เกษตรกรท่ี
ประสบภัยมีจ านวนมาก ท าให้
การตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น 
เลขบัญชีธนาคาร ธกส. ว่ายังมี
สถานะเปิดหรือปิด ไม่ครบถ้วน 
ท าให้ธนาคาร โอนเงินเข้าบัญชี
ผู้ประสบภัยไม่ได้ 
การแก้ไข : แจ้งเกษตรกรน าบัญชี
มาให้ใหม่และน าแจ้ง ธกส. เพื่อ
โอนเงินให้ครบถ้วน 

- ควรมีแบบฟอร์มกลางท่ี
ครอบคลุม และสามารถให้ทุก
หน่วยงานน าข้อมูลไป
ประยุกต์ใช้ได้ เพื่อเป็นการ 
ลดภาระงานให้กับ จนท.
ระดับต าบล 
-  แบบรายงานภัยแล้งมี
หลากหลาย เนื่องจากมีหลาย
หน่วยงานท่ีต้องการใช้ข้อมูล 
ซึ่งท าให้เพิ่มภาระงานให้กับ 
จนท.ในระดับต าบล 

การให้ความช่วยเหลือพื้นท่ี
ประสบภัย เป็นด าเนินการท่ีต้อง
ยึดหลักระเบียบ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติกระทรวงการคลัง เพื่อให้ผู้
ท่ีปฏิบัติงานสามารถด าเนินงาน
ได้ด้วยความสะดวก ขอให้จัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน หรือจัดท า 
Workshop พูดคุยท าความเข้าใจ
กับเจ้าหน้าท่ี 
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 5.2.3 อุทกภัย 
- จังหวัดนครนายกเป็นพื้นท่ีลุ่มท่ีน้ าท่วมขัง
ซ้ าซากทุกปี มีพื้นท่ีเส่ียงน้ าท่วม     รวม 
4,952 ไร ่
- สระแก้ว พื้นท่ีเสียหาย 13,865 ไร่ 
 

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร
ติดตามข่าวสาร สถานการณ์ สภาพอากาศ 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือในช่วง
ฤดูฝน 
- ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาปรับปรุง 
หรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน  
- เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นท่ี ลง
พื้นท่ีส ารวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรับมือในช่วงฤดูฝน และส่งต่อข้อมูล
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเตรียม
วางแผนต่อไป 

- เกษตรกรบางรายยังปลูกข้าวแม้
แหล่งน้ าในการเกษตรยังน้อยมาก  
ท าให้มีโอกาสเกิดความเสีย
หายใจ เบ้ืองต้นเจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ี
ได้ให้ค าแนะน า เพื่อให้เกษตรกร
วางแผนการปลูกแล้ว 

 

5.3 ดูแลและ
ให้บริการแก่
เกษตรกร 
5.3.1 การให้บริการ
เกษตรกรสะดวกและ
รวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 

- เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ให้เจ้าหน้าท่ีส ารวจ
และรวบรวมข้อมูลในแบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อรายงานให้จังหวัดทราบ และด าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
- มีการประชาสัมพันธ์สถานการณ์ภัยแล้งท่ี
อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงสถานการณ์น้ าในเข่ือน 
และในแหล่งน้ าต่าง ๆให้เกษตรกรทราบ เพื่อ
วางแผนการปลูกพืช 
- มีการส่งต่อข้อมูล และรายงานข้อมูลด้าน
การเกษตรให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
- เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร
ปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนเกษตรกรให้เป็น
ปัจจุบัน 
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5.3.2 ข้อมูลข่าวสาร
และสถานการณ์
ต่างๆในพื้นท่ีเพื่อให้
การช่วยเหลือ
เกษตรกร 

- ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดต้ัง Warroom เพื่อรวบรวมข้อมูลใน
ด้านต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้อง และนัดประชุมเพื่อหาแนวทางการด าเนินงาน
ทุกวันจันทร์ และส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

   

5.3.3 ประสานการ
แก้ไขปัญหาและ
ช่วยเหลือเกษตรกร
กับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

- มีกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีรองผู้ว่า
เป็นประธานในการขับเคล่ือน 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก จัดต้ัง Warroom เพื่อรวบรวม
พื้นท่ีเส่ียง ปัญหาด้านภัยแล้งท่ีอาจจะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อม
และแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบเพื่อเตรียมการให้การ
ช่วยเหลือต่อไป 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นายอ าเภอทุกอ าเภอ
เป็น Single Command ในการส ารวจ และรวบรวมข้อมูลภัย
ธรรมชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย 

   

5.4 ดูแลและ
ให้บริการแก่
เกษตรกร 
 

- เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ให้เจ้าหน้าท่ีส ารวจและรวบรวมข้อมูลใน
แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อรายงานให้จังหวัดทราบ และด าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
- มีการประชาสัมพันธ์สถานการณ์ภัยแล้งท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมถึง
สถานการณ์น้ าในเข่ือน และในแหล่งน้ าต่าง ๆให้เกษตรกรทราบ 
เพื่อวางแผนการปลูกพืช 
- มีการส่งต่อข้อมูล และรายงานข้อมูลด้านการเกษตรให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทราบ 
- เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรปรับปรุงข้อมูลในทะเบียน
เกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน 

   



 


