
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2563 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
น้ำท่วม 1. “เฉลิมชัย” ห่วงใยปัญหาน้ำท่วม สั่งกรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจพื้นที่เสียหาย

ทั่วประเทศ 
แนวหน้า 

 
2. กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งด่วนเร่งสำรวจพื้นที่เสียหาย เตรียมช่วยเหลือพ่ีน้อง
เกษตรกรภาคใต้ เร่งฟ้ืนฟูพ้ืนที่การเกษตรทันทีหลังน้ำลด 

สมิหลาไทม์ 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
น้ำท่วม 3. เกษตรอำเภอเมืองตรัง ออกสำรวจพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม สำนักข่าวกรม

ประชาสัมพันธ์ 
วิสาหกิจชุมชน 4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนเทพศรีตรัง ดำเนิน

กิจการเพาะพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ กาแฟ โกโก้ 
สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

ไม่เผา 5. จังหวัดร้อยเอ็ด จับมือสยามคูโบต้า ผนึกกำลังปั้น “เมืองต้นแบบปลอดการเผา” 
มุ่งพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

หน้าฝน 6. เกษตรจังหวัดปัตตานี เตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

น้ำท่วม 7. กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งด่วนเร่งสำรวจพื้นที่เสียหาย เตรียมช่วยเหลือพ่ีน้อง
เกษตรกรภาคใต้ เร่งฟ้ืนฟูพ้ืนที่การเกษตรทันทีหลังน้ำลด 

ข่าวเด่นประเด็นดัง - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รมว.เกษตรฯมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว  
‘โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านโควิด–19’ 

นายเฉลิมชัย ศรีออ่น รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์
พืชผักสวนครัวภายใต้โครงการตู้เย็นข้างบ้านตา้นภัย COVID–19 แก่เกษตรกรที่ต.
เหมอืงแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนผา่นเว็บไซต์กรมส่งเสรมิการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับบริษัท อีสท์เวสท์ ซีด 
จำกัด, บริษัท เจียไต๋ จำกัด และกลุ่มเพือ่นเฉลมิชัย ร่วมสนับสนุนเมลด็พันธุ์พืชผักสวน
ครัวให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ใช้ปลูกบริโภคในครัวเรอืน เพือ่บรรเทาความ
เดือดร้อนจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
เปิดให้ลงทะเบียนระหวา่งวันที่ 24 กันยายน - 13 ตุลาคม 2563 ที่ผา่นมา มผีู้สนใจ
เข้าร่วมทั่วประเทศกว่า 300,000 ราย ครั้งนี้สง่มอบเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพดีให้
เกษตรกร 5 ราย ได้แก่ ผักคะน้า ผักบุ้ง กวางตุ้ง แตงกวา พริกขี้หนูกะเพรา เป็นต้น ซึ่ง
ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรส่งมอบเมล็ดพนัธุ์ตามโครงการดังกลา่วผ่านสำนักงาน
เกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และส่งมอบแก่เกษตรกรโดยตรง ซึ่งในจ.
เชียงใหม่มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกวา่ 7,637 ราย 
“ตามนโยบายรัฐบาลกำชับต้องดูแลเกษตรกรให้ดีที่สุด โครงการมาตรการต่างๆ รัฐบาล
พร้อมสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร อาทิ มาตรการเยยีวยาชาวสวนลำไย และ
ประกันรายได้ ถือเป็นการสือ่ถึงความห่วงใยจากรัฐบาลไปสู่เกษตรกร อย่างไรก็ตาม ดีใจ
ที่วันนี้เห็นพี่น้องขา้ราชการมาอยู่ร่วมเป็นครอบครัวกับประชาชน ต้องการให้ข้าราชการ
เข้ากับประชาชนให้มากที่สุด ให้เหมือนเป็นคนครอบครัวเดียวกัน เพื่อรับทราบปัญหา
นำไปแก้ไขต่อไป” นายเฉลิมชัย กลา่ว 

 



 
กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งด่วน เรง่สำรวจความเสียหาย เร่งฟื้นฟูพ้ืนที่
การเกษตรทันทหีลังน้ำลด 

 
 (3 ธ.ค. 63) นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากอิทธิพลมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับมี
หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้บริเวณภาคใต้
ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำ
ท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ตั้งแต่วันที่ 25 
พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน จำนวน 9 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุงตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 70 



อำเภอ 358 ตำบล 2,318 หมู่บ้านเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 
148,554 ครัวเรือนพ้ืนที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายประมาณ 
1,275,355 ไร่ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา 
ไม้ผลนาข้าว และพืชผัก โดยเฉพาะข้าวนาปีซึ่งกำลังอยู่ในช่วงฤดูกาลผลิต 
และขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด 
โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้สั่งการไป
ยังเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเร่งสำรวจความเสียหาย และ
เตรียมการช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรโดยเร็วที่สุด พร้อมให้ระดมเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรกระจายลงพื้นที่ตามอำเภอต่าง ๆ เพื่อเยี่ยมเยียนให้
กำลังใจพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งสำรวจ
ปัญหา สอบถามความต้องการเพื่อเตรียมฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลด 
และความต้องการด้านการส่งเสริมอาชีพเช่น การส่งเสริมปลูกพืชผักระยะ
สั้น เป็นต้น 
    ในส่วนภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัด
สงขลา ซึ่งเป็นศูนยป์ฏิบัติการช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ 
ร่วมกับอีก 14 จังหวัดภาคใต้  ได้ประสานเน้นย้ำให้จังหวัดรายงาน
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่เสียหายและ
เตรียมการเฝ้าระวัง หากยังมีฝนตกต่อเนื่องให้รีบรายงานทันทีสำหรับการ
เตรียมการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรหลังน้ำลดนั้น ได้ให้ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดสงขลา
ร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนทุกอำเภอในพ้ืนที่ประสบภัย เตรียมผลิต



เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อฟื้นฟูสวนผลไม้ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และไม้ยืน
ต้น ทันทีเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย 
มาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีเสียหายโดย
สิ้นเชิงกรมส่งเสริมการเกษตรยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึัน
ทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ก่อนเกิดภัย ตามจำนวน
พื้นที่จริงที่ไดร้ับความเสียหาย ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ ได้แก่ ข้าว 
อัตราไร่ละ1,113 บาท พืชไร่ อัตราไร่ละ 1,148 บาท และพืชสวนและ
อื่น ๆ อัตรา ไร่ละ 1,690 บาท 
 
       D3B6424A-FA46-4D55-9F03-0AC68370B8C9ทั้งนี้ เมื่อ
เกิดภัยพิบัติ และผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเขตพ้ืนที่การให้ความ
ช่วยเหลือฯ เกษตรกรต้องยื่นแบบความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 
01) โดยให้ผู้นำรับรองก่อนจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และ
พื้นที่เสียหายจริง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป 
 
          “ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนาระบบสำหรับบันทึก
ข้อมูลการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติขึ้นใหม่ ทันสมัย 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อจะได้นำข้อมูลให้คณะกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และ คณะกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) รับรอง และส่ง



ข้อมูลให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโอนเงินช่วยเหลือ
พี่น้องเกษตรกรต่อไป ทั้งนี้เกษตรกรสามารถขอความช่วยเหลือและ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ได้ ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน”  นายสุพิท กล่าวทิ้ง
ท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
นายจำเดิม ทองคำ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า จากการ
พยากรณ์อากาศในห้วงนี้ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลมุอา่วไทยและภาคใต้    
มีกำลังแรง  ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อน
เข้าปกคลุมชายฝั่งประเทศมาเลเซยี ส่งผลให้บริเวณภาคใต้รวมถึงจังหวัดปัตตานีมีฝนตก
หนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก สรา้งความเสียหาย
โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร  
            จึงขอแนะนำให้เกษตรกรได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ด้วยการช่วยกัน
ขุดลอกคูระบายนำ้ให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวก มีการดูแลซ่อมแซมยุ้งฉาง 
คอกสัตว์เลี้ยง และที่เกบ็วัสดุการเกษตรให้อยู่ในสภาพที่ดี มีการเตรียมอาหารสัตว์
โดยเฉพาะให้เก็บฟางขา้วจากการทำนาปรังสำรองไว้ให้สัตว์กินในยามขาดแคลน ส่วน
การดูแลรักษาไม้ผลไมย้นืต้นควรทำ คูระบายนำ้หรือขุดลอกท้องร่องสวนทำให้สามารถ
ระบายนำ้ได้อย่างรวดเรว็ ในขณะที่ดินเปียก ไมค่วรนำเครือ่งจักรกลหนกัรวมทั้งสัตว์
เลี้ยงเขา้ไปเหยยีบย่ำบรเิวณโคนต้นพืช เพราะดินจะเกิดการอัดแน่นและ
กระทบกระเทอืนต่อระบบรากทำให้ต้นไม้ ทรุดโทรม เกิดโรครากเน่าโคนเน่าได้ง่าย และ
เกษตรกรควรกำจัดวัชพชืทำให้สวนโปร่งอากาศถ่ายเทสะดวก ด้วยการใช้วิธีถางหรือใช้



เครื่องตัดหญา้ ไมค่วรใช้วิธีดายหญ้า หรอืใช้สารเคมี เพราะจะทำให้น้ำกัดเซาะได้ง่าย ใน
บริเวณพื้นที่ลุ่มหรือพื้นที่เสี่ยงภัย ควรรีบเก็บเก่ียวผลผลิต ทางการเกษตรในส่วนที่เก็บ
เกี่ยวได้ หรือการป้องกันความเสียหายโดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์น้ำ อาจใช้ตาข่ายป้องกัน
สัตว์น้ำ  ออกจากบ่อหรอืมั่นตรวจสอบกระชัง ควรมีแผนการเคลือ่นยา้ยทรพัยส์ิน และ
สัตว์เลีย้งไปไว้ใน ที่ปลอดภัย  
            ทั้งนี้ เกษตรจังหวัดปัตตานี ขอให้เกษตรกรติดตามการพยากรณ์อากาศ  จาก
อุตุนิยมวทิยาอยา่งใกลช้ิด และหากเกิดอุทกภยัในพื้นที่การเกษตรของท่าน หรือได้รับ
ความเสียหาย ให้รีบแจง้เจ้าหน้าที่ส่งเสรมิการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ 
เพื่อเจ้าหนา้ที่จะได้เขา้ไปดูแลและดำเนินการชว่ยเหลอื 
            สำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลอืได้กำหนดการช่วยเหลอืเป็นตัวเงินในลำดับ
แรกแก่ผู้ประสบภยัพิบตัิที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลในแตล่ะด้านของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น ดังนั้น ขอให้พี่น้องเกษตรกรไป
ขึ้นทะเบียนหรอืปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้านพืชกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ด้านปศุ
สัตว์กับปศุสัตว์อำเภอ และด้านประมงกับประมงอำเภอ ให้เป็นไปตามความเป็นจริงก่อน
การประกาศภยั ก็จะไดร้ับการช่วยเหลอืตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกษตรอ ำเภอเมืองตรัง ออกส ำรวจพ้ืนที่เกษตรกรทีไ่ด้รับผลกระทบจำกน ้ำ
ท่วม 

 

            วนัน้ี( 2 ธนัวาคม 2563 )ส านกังานเกษตรอ าเภอเมืองตรัง โดย นายจรูญ ภกัดี
โชติ เกษตรอ าเภอเมืองตรัง มอบหมายใหน้กัวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส านกังานเกษตรอ าเภอเมือง
ตรัง ลงพ้ืนท่ีส ารวจสถานการณ์น ้าในเขตต าบลนาพละ ต าบลนาโยงใต ้ต าบลบา้นโพธ์ิและต าบลนาบิน
หลา ส ารวจพ้ืนท่ีทางการเกษตรท่ีไดรั้บผลกระทบจากฝนตกหนกัลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัปก
คลุมอา่วไทยในช่วง 1-2 วนัท่ีผา่นมา 

 

            ทั้งน้ี  ไดเ้ตือนเกษตรกรเฝ้าระวงัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผลผลิตทาง
การเกษตร ไดแ้ก่ นาขา้ว ไมย้นืตน้ ไมผ้ล เพื่อเตรียมช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป อยา่งไรก็ตาม  จากการ
ลงพ้ืนท่ีส ารวจเบ้ืองตน้พบวา่ พ้ืนท่ีการเกษตรยงัไม่ไดรั้บผลกระทบมากนกั โดยจงัหวดัตรัง  ไดเ้กิด
อุทกภยั เน่ืองจากฝนตกสะสมต่อเน่ืองมาตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ท าใหน้ ้าจากแม่น ้าเอ่อลน้
ตล่ิง คลองนางนอ้ย ไหลบ่าเขา้มาท าใหล้น้ตล่ิงเขา้ท่วมพ้ืนท่ี ท าใหพ้ื้นท่ีท่ีไดรั้บ
ผลกระทบ 2 อ าเภอ 8 ต าบล 19 หมู่บา้น 406 ครัวเรือน 

 

https://thainews.prd.go.th/dc/transcode/image/2563/12/2/5c91c9b03cc103676cc62f5b83e0d2d6_small.jpg


 

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเมืองตรัง เยี่ยมเยยีนวิสำหกิจชุมชนเทพศรีตรัง 

ด ำเนินกจิกำรเพำะพนัธุไ์ม้เศรษฐกิจ กำแฟ โกโก้ 

 

   วนันี(้ 2 ธนัวาคม 2563 ) นายจรูญ ภกัดีโชติ เกษตรอ าเภอเมืองตรงั มอบหมายใหน้กัวิชาการ

สง่เสรมิการเกษตร ส านกังานเกษตรอ าเภอเมืองตรงั เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชมุชนเทพศรีตรงั ณ 

ที่ว่าการวิสาหกิจชุมชนเทพศรีตรงั ม.1 ต.บา้นควน อ.เมืองตรงั จ.ตรงั ซึ่งด  าเนินกิจการ

เพาะพนัธุไ์มเ้ศรษฐกิจ กาแฟ โกโก ้และรบัซือ้ผลผลิตจากสมาชิก ไดแ้ก่ ไมเ้ศรษฐกิจ โกโก ้และ

กาแฟ  

            ทัง้นี ้ทางวิสาหกิจชมุชนเทพศรีตรงั ไดท้ าการคั่วและบดกาแฟเอง และน ามาจ าหน่าย

ใน “รา้นโรงคั่วนายโกป้ี” ซึ่งเป็นรา้นที่เกิดจากการรวมหุน้ของสมาชิกวิสากิจชมุชน เพ่ือเปิด

โอกาสใหส้มาชิกไดน้ าสินคา้มาฝากจ าหน่ายภายในรา้น โดยทางวิสาหกิจชุมชนฯ แบ่งผลก าไร

ใหแ้ก่สมาชิก รอ้ยละ 80 ของก าไรทกุ 6 เดือน  

 

 

 

 



 

ฃ 

จังหวัดร้อยเอ็ด จับมอืสยำมคูโบต้ำ ผนึกก ำลังป้ัน “เมืองต้นแบบปลอดกำร

เผำ” มุ่งพัฒนำภำคเกษตรกรรมอยำ่งยั่งยืน 

 

วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายชยนัต ์ศิรมิาศ ผูว้่าราชการจงัหวดัรอ้ยเอ็ด เป็น

ประธานการลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือ (MOU) ภายใตโ้ครงการเกษตรปลอดการ

เผา (Zero Burn) ในจงัหวดัรอ้ยเอ็ด สรา้งโมเดล “รอ้ยเอ็ด เมืองตน้แบบปลอดการเผา” มุ่ง

แกไ้ขปัญหามลพิษจากฝุ่ นละอองในภาคการเกษตร รวมถึงสง่เสรมิระบบบริหารจดัการวสัดุ

เหลือใชท้างการเกษตร ภายใตอ้งคค์วามรู ้KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบ

วงจร สานต่อการพฒันาภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ณ หอ้งรอ้ยเอ็ดบอลรูม โรงแรมเอ็มแก

รนด ์อ าเภอเมืองรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด โดยมีสว่นราชการกว่า 30 หน่วยงาน เขา้รว่มการลง

นามบนัทกึขอ้ตกลงในครัง้นี ้    

            นายชยนัต ์ศิรมิาศ ผูว้่าราชการจงัหวดัรอ้ยเอ็ด กลา่วว่า จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ไดเ้ล็งเห็นถึง

ความส าคญัในการรณณรงคล์ดการเผาในทอ้งถ่ิน โดยไดจ้ดักิจกรรมสง่เสรมิการหยดุเผาใน

พืน้ท่ีเพ่ือสรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจใหเ้กษตรกรตระหนกัถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้มาอย่าง

ต่อเนื่อง หน่วยงานภาครฐัและเอกชน จงัหวดัรอ้ยเอ็ด พรอ้มลงนามความรว่มมือกบัสยามคู

โบตา้ ผลกัดนัโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) เพ่ือตอบรบันโยบายงดการเผา



ในพืน้ท่ีการเกษตรของภาครฐั มุ่งแกไ้ขปัญหาการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกและปัญหาฝุ่ นควนั 

PM 2.5 ตัง้เปา้หมายในการลดการเผาในพืน้ท่ีการเกษตรของจงัหวดัรอ้ยเอ็ด ใหเ้ป็นศนูย ์

ภายในปี 2565 

            ทัง้นี ้สยามคโูบตา้ มุ่งมั่นท่ีจะผลกัดนัใหแ้นวคิดการท าเกษตรปลอดการเผาเป็นท่ี

ยอมรบัอย่างแพรห่ลาย ดว้ยการขยายพืน้ที่ความรว่มมือโครงการฯ ไปยงัทั่วประเทศ เพ่ือให้

เกษตรกรสามารถน าความรูแ้ละประสบการณไ์ปปรบัใชแ้ละลงมือปฏิบตัิจรงิกบัพืน้ท่ี

การเกษตรของตนเอง พรอ้มสง่ต่อความรูไ้ปยงัภาคการเกษตรทั่วประเทศ เพ่ือสง่เสรมิภาค

เกษตรกรรมใหเ้ขม้แข็งและยั่งยืนต่อไป 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรจังหวัดปัตตำนี เตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมรับสถำนกำรณใ์นช่วงฤดูฝน 

 

 

        นายจ าเดิม ทองค า รกัษาราชการแทนเกษตรจงัหวดัปัตตานี เปิดเผยว่า  จากการพยากรณอ์ากาศใน

หว้งนี ้มรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือที่พดัปกคลมุอ่าวไทยและภาคใต ้มีก าลงัแรง ประกอบกบัมีหย่อมความ

กดอากาศต ่าบรเิวณทะเลจีนใตต้อนลา่งจะเคลื่อนเขา้  ปกคลมุชายฝ่ังประเทศมาเลเซีย สง่ผลใหบ้รเิวณ

ภาคใตร้วมถึงจงัหวดัปัตตานีมีฝนตกหนกัถึงหนกัมากบางพืน้ที่ ซึ่งอาจจะเกิดน า้ท่วม น า้ป่าไหลหลาก 

สรา้งความเสียหายโดยเฉพาะทางดา้นการเกษตร จึงขอแนะน าใหเ้กษตรกรไดเ้ตรียมความพรอ้มรบั

สถานการณด์ว้ยการช่วยกนัขดุลอกครูะบายน า้ใหก้ารระบายน า้เป็นไปดว้ยความสะดวก มีการดแูล

ซ่อมแซมยุง้ฉาง คอกสตัวเ์ลีย้ง และที่เก็บวสัดกุารเกษตรใหอ้ยู่ในสภาพที่ดี มีการเตรียมอาหารสตัว์

โดยเฉพาะใหเ้ก็บฟางขา้วจากการท านาปรงัส ารองไวใ้หส้ตัวก์ินในยามขาดแคลน  

            ส่วนการดแูลรกัษาไมผ้ลไมย้ืนตน้ควรท า ครูะบายน า้หรือขดุลอกทอ้งรอ่งสวนท าใหส้ามารถระบาย

น า้ไดอ้ย่างรวดเรว็ ในขณะที่ดินเปียก ไม่ควรน าเครื่องจกัรกลหนกัรวมทัง้สตัวเ์ลีย้งเขา้ไปเหยียบย ่าบรเิวณ

โคนตน้พืช เพราะดินจะเกิดการอดัแน่นและกระทบกระเทือนต่อระบบรากท าใหต้น้ไม ้ทรุดโทรม เกิดโรค

รากเน่าโคนเน่า ไดง้่าย และเกษตรกรควรก าจดัวชัพืชท าใหส้วนโปรง่อากาศถ่ายเทสะดวก ดว้ยการใชว้ิธี

ถางหรือใชเ้ครื่องตดัหญา้ ไม่ควรใชว้ิธีดายหญา้ หรือใชส้ารเคมี เพราะจะท าใหน้ า้กดัเซาะไดง้่าย ในบรเิวณ

พืน้ที่ลุม่หรือพืน้ที่เสี่ยงภยั ควรรีบเก็บเก่ียวผลผลิต ทางการเกษตรในสว่นที่เก็บเก่ียวได ้หรือการป้องกนั



ความเสียหายโดยเฉพาะการเลีย้งสตัวน์ า้ อาจใชต้าข่ายป้องกนัสตัวน์ า้ ออกจากบ่อหรือมั่นตรวจสอบ

กระชงั ควรมีแผนการเคลื่อนยา้ยทรพัยส์ิน และสตัวเ์ลีย้งไปไวใ้น   ที่ปลอดภยั  

            ทัง้นี ้เกษตรจงัหวดัปัตตานี ขอใหเ้กษตรกรติดตามการพยากรณอ์ากาศ จากอตุนุิยมวิทยาอย่าง

ใกลช้ิด และหากเกิดอทุกภยัในพืน้ที่การเกษตรของท่าน หรือไดร้บัความเสียหาย ใหร้ีบแจง้เจา้หนา้ที่

สง่เสรมิการเกษตร ส านกังานเกษตรอ าเภอทกุอ าเภอ เพื่อเจา้หนา้ที่จะไดเ้ขา้ไปดแูลและด าเนินการ

ช่วยเหลือ 

            ส  าหรบัหลกัเกณฑก์ารช่วยเหลือไดก้ าหนดการช่วยเหลือเป็นตวัเงินในล าดบัแรกแก่ผูป้ระสบภยั

พิบติัที่ขึน้ทะเบียนกบัหน่วยงานที่ก ากบัดแูลในแต่ละดา้นของกระทรวงเกษตรและสหกรณก์่อนเกิดภยัพิบติั

แลว้เท่านัน้ ดงันัน้ ขอใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรไปขึน้ทะเบียนหรือปรบัปรุงทะเบียนเกษตรกรดา้นพืชกบัส านกังาน

เกษตรอ าเภอ ดา้นปศสุตัวก์บัปศสุตัวอ์  าเภอ และดา้นประมงกบัประมงอ าเภอ ใหเ้ป็นไปตามความเป็นจรงิ

ก่อนการประกาศภยั ก็จะไดร้บัการช่วยเหลือตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข่าวเด่นประเด็นดงั - กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งด่วนเร่งส ารวจพื้นท่ีเสียหาย เตรียมช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกรภาคใต ้
เร่งฟ้ืนฟูพื้นท่ีการเกษตรทนัทีหลงัน ้าลด 

03/12/2020 admin1 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร ส่ังด่วนเร่งส ารวจพื้นท่ีเสียหาย เตรียมช่วยเหลือพี่นอ้ง
เกษตรกรภาคใต ้เร่งฟ้ืนฟพูื้นท่ีการเกษตรทนัทีหลงัน ้าลด 

 

วนัน้ี (3 ธ.ค. 63) นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการ
เกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา เปิดเผยวา่ จากอิทธิพลมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัปก
คลุมอ่าวไทยและภาคใต ้ประกอบกบัมีหยอ่มความกดอากาศต ่าปกคลุมประเทศ
มาเลเซีย ส่งผลใหบ้ริเวณภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกมีฝนตกหนกัถึงหนกัมากบางพื้นท่ีท าให้
เกิดสถานการณ์น ้าท่วมฉบัพลนั น ้าไหลหลาก ดินสไลด ์และวาตภยั ตั้งแต่วนัท่ี 25 

พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบนั จ านวน 9 จงัหวดั (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
พทัลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 70 อ าเภอ 358 ต าบล 2,318 

หมู่บา้น เกษตรกรไดรั้บผลกระทบ จ านวน 148,554 ครัวเรือนพื้นท่ีการเกษตรคาด
วา่จะเสียหาย ประมาณ 1,275,355 ไร่ ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจส าคญั ไดแ้ก่ ปาลม์
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น ้ามนั ยางพารา ไมผ้ล นาขา้ว และพืชผกั โดยเฉพาะขา้วนาปีซ่ึงก าลงัอยูใ่นช่วงฤดูกาล
ผลิต และขณะน้ีสถานการณ์ดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด โดยนายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ไดส่ั้งการไปยงัเกษตรจงัหวดัทุกจงัหวดัท่ีไดรั้บ
ผลกระทบเร่งส ารวจความเสียหาย และเตรียมการช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกรโดยเร็ว
ท่ีสุด พร้อมใหร้ะดมเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรกระจายลงพื้นท่ีตามอ าเภอตา่ง ๆ เพื่อ
เยีย่มเยยีนใหก้ าลงัใจพีน่อ้งเกษตรกรและประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบ รวมทั้งส ารวจ
ปัญหา สอบถามความตอ้งการเพื่อเตรียมฟ้ืนฟพูื้นท่ีการเกษตรหลงัน ้าลด และความ
ตอ้งการดา้นการส่งเสริมอาชีพ เช่น การส่งเสริมปลูกพืชผกัระยะส้ัน เป็นตน้ 

ในส่วนภาคใต ้ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ซ่ึงเป็น
ศูนยป์ฏิบติัการช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติั ร่วมกบัอีก 14 จงัหวดั
ภาคใต ้ไดป้ระสานเนน้ย  ้าใหจ้งัหวดัรายงานสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด ก าชบัเจา้หนา้ท่ี
ลงส ารวจพื้นท่ีเสียหายและเตรียมการเฝ้าระวงั หากยงัมีฝนตกต่อเน่ืองใหรี้บรายงาน
ทนัที ส าหรับการเตรียมการฟ้ืนฟพูื้นท่ีเกษตรหลงัน ้าลดนั้น ไดใ้หศู้นยส่์งเสริม
เทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักพชืจงัหวดัสุราษฎร์ธานีและจงัหวดัสงขลาร่วมกบัศูนย์
จดัการศตัรูพชืชุมชนทกุอ าเภอในพื้นท่ีประสบภยั เตรียมผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มาเพือ่
ฟ้ืนฟูสวนผลไม ้ปาลม์น ้ามนั ยางพารา และไมย้นืตน้ ทนัทีเม่ือสถานการณ์เร่ิมคล่ีคลาย 
ดา้นมาตรการใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติั กรณีเสียหายโดยส้ินเชิง
กรมส่งเสริมการเกษตรยดึหลกัปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยมีหลกัเกณฑ์
ช่วยเหลือเกษตรกรท่ีขัึนทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตรไวก่้อนเกิดภยั 
ตามจ านวนพื้นท่ีจริงท่ีไดรั้บความเสียหาย ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ ไดแ้ก่ ขา้ว 
อตัราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อตัราไร่ละ 1,148 บาท และพืชสวนและอื่น ๆ 
อตัรา ไร่ละ 1,690 บาท ทั้งน้ี เม่ือเกิดภยัพบิติั และผูว้า่ราชการจงัหวดัจะประกาศ
เขตพื้นท่ีการใหค้วามช่วยเหลือฯ เกษตรกรตอ้งยืน่แบบความจ านงขอรับการช่วยเหลือ 
(กษ 01) โดยใหผู้น้ ารับรอง ก่อนจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพื้นท่ี
เสียหายจริง เพือ่พิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป และขณะน้ีกรมส่งเสริม



การเกษตรไดพ้ฒันาระบบส าหรับบนัทึกขอ้มูลการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยั
ธรรมชาติข้ึนใหม่ ทนัสมยั รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลให้
คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และ 
คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดั (ก.ช.ภ.จ.) รับรอง และส่ง
ขอ้มูลให ้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโอนเงินช่วยเหลือพีน่อ้ง
เกษตรกรต่อไป ทั้งน้ีเกษตรกรสามารถขอความช่วยเหลือและค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ี
กรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีได ้ณ ส านกังานเกษตรอ าเภอและส านกังานเกษตร
จงัหวดัใกลบ้า้น นายสุพิท กลา่วท้ิงทา้ย 
วรินทร แสงมาก ผูส่ื้อข่าว จงัหวดัสงขลา รายงาน 

 

 

 

 


