สรุปข่าวกรมส่ งเสริมการเกษตร ประจาวันที่ 9 ธันวาคม 2563
ประเด็น
ลาดับ
หัวข้อข่าว
สำรวจพื้นที่เสี ยหำย
1 กรมส่ งเสริ มกำรเกษตร สั่งด่วนเร่ งสำรวจพื้นที่เสี ยหำย
เตรี ยมช่วยเหลือพี่นอ้ งเกษตรกรภำคใต้ ฟื้ นฟูพ้นื ที่กำรเกษตรทันที
หลังน้ำลด
2 กรมส่งเสริ มกำรเกษตร เร่ งสำรวจพื้นที่เสี ยหำย
มหกรรมสิ นค้ำเกษตร
3 สนง.เกษตรจังหวัดพระนครศรี อยุธยำ เตรี ยมจัดงำนกำรแสดงและ
จำหน่ำยมหกรรมสิ นค้ำเกษตรพระนครศรี อยุธยำ ภำยใต้
ชื่องำน “ วิถีเกษตรไทย วิถีอยุธยำ มรดกโลก ” ในงำนยอยศยิง่ ฟ้ำ
อยุธยำมรดกโลก
FIELD DAY
4 เกษตรนครพนม เตรี ยมเปิ ดงำน (FIELD DAY) ประจำ ปี 2564
พร้อมชู !! แตงโมไร้เมล็ดเป็ นต้นแบบเรี ยนรู ้กำรผลิตพืชที่
ปลอดภัย “เน้นเกษตรกรเรี ยนรู ้ในพื้นที่จริ ง”
วิสำหกิจชุมชน
5 ฟำร์มสุข วิสำหกิจชุมชนลดควำมยำกจนให้เกษตรกร
อื่นๆ
ตัดสิ ทธิ์ GSP สิ นค้ำ
6 ครม.รับทรำบ สหรัฐเตรี ยมตัดสิ ทธิ์ GSP สิ นค้ำไทย 231 รำยกำร มี
ไทย
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กรมส่ งเสริมการเกษตร สั่งด่ วนเร่ งสารวจพื้นที่เสี ยหาย
เตรียมช่ วยเหลือพีน่ ้ องเกษตรกรภาคใต้ ฟื้ นฟูพื้นที่การเกษตรทันทีหลังน้าลด

กรมส่ งเสริ มการเกษตร เร่ งสั่งการด่วนสารวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสี ยหายจากสถานการณ์น้ าท่วมในหลาย
จังหวัดภาคใต้ เตรี ยมพร้อมช่วยเหลือพี่นอ้ งเกษตรกรและวางแผนฟื้ นฟูหลังน้ าลดทันที
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า จากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พดั ปก
คลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่าปกคลุมประเทศมาเลเซี ย ส่ งผลให้บริ เวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก
มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทาให้เกิดสถานการณ์น้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่ าไหลหลาก เกิดดินสไลด์ และวาตภัย ตั้งแต่วนั ที่
25 พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบนั ในพื้นที่ภาคใต้ 9 จังหวัด ได้แก่ สุ ราษฎร์ธานี นครศรี ธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ใน 70 อาเภอ 358 ตาบล 2,318 หมู่บา้ น เกษตรกรได้รับผลกระทบ จานวน 148,554 ครัวเรื อน
พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสี ยหาย ประมาณ 1,275,355 ไร่ ซึ่งเป็ นพืชเศรษฐกิจสาคัญ ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ไม้ผล นา
ข้าว และพืชผัก โดยเฉพาะข้าวนาปี ซึ่งกาลังอยูใ่ นช่วงฤดูกาลผลิต และขณะนี้สถานการณ์ดงั กล่าวยังไม่สิ้นสุ ด ดังนั้น จึงได้สั่ง
การไปยังเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบให้เร่ งสารวจความเสี ยหาย และเตรี ยมการช่วยเหลือพี่นอ้ งเกษตรกร
โดยเร็ วที่สุด พร้อมให้ระดมเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรกระจายลงพื้นที่ตามอาเภอต่างๆ เพื่อเยีย่ มเยียนให้กาลังใจพี่นอ้ ง

เกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งสารวจปัญหา สอบถามความต้องการเพื่อเตรี ยมฟื้ นฟูพ้นื ที่การเกษตรหลัง
น้ าลด และความต้องการด้านการส่ งเสริ มอาชีพ เช่น การปลูกพืชผักระยะสั้น เป็ นต้น
ในส่วนภาคใต้มอบหมายให้ นายสุพิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัด
สงขลา ซึ่งเป็ นศูนย์ปฏิบตั ิการช่วยเหลือพี่นอ้ งเกษตรกรผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ ร่ วมกับอีก 14 จังหวัดภาคใต้ ประสานเน้นย้าจังหวัด
ให้รายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยกาชับเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรลงสารวจพื้นที่เสี ยหายและเตรี ยมการเฝ้าระวัง หาก
ยังมีฝนตกต่อเนื่ องให้รีบรายงานทันที สาหรับการเตรี ยมการฟื้ นฟูพ้นื ที่เกษตรหลังน้ าลดนั้น ได้ให้ศูนย์ส่งเสริ ม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักพืชจังหวัดสุ ราษฎร์ธานีและจังหวัดสงขลา ร่ วมกับศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนทุกอาเภอในพื้นที่
ประสบภัย เตรี ยมผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อฟื้ นฟูสวนผลไม้ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา และไม้ยนื ต้น ทันทีเมื่อสถานการณ์
เริ่ มคลี่คลาย
ด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ กรณี เสี ยหายโดยสิ้ นเชิงกรมส่ งเสริ มการเกษตรยึดหลัก
ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณีฉุกเฉิ น พ.ศ. 2562 โดยมี
หลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ขั นทะเบี
ึ
ยนเกษตรกรกับกรมส่ งเสริ มการเกษตรไว้ก่อนเกิดภัย ตามจานวนพื้นที่จริ งที่ได้รับ
ความเสี ยหาย ครัวเรื อนละไม่เกิน 30 ไร่ ได้แก่ ข้าว อัตราไร่ ละ 1,113 บาท พืชไร่ อัตราไร่ ละ 1,148 บาท พืชสวนและอื่นๆ
อัตรา ไร่ ละ 1,690 บาท เมื่อเกิดภัยพิบตั ิ และผูว้ า่ ราชการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือฯ เกษตรกรต้องยืน่
แบบความจานงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) โดยให้ผนู ้ ารับรอง ก่อนจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและพื้นที่เสี ยหาย
จริ ง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป และขณะนี้กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้พฒั นาระบบสาหรับบันทึกข้อมูล
การช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัยธรรมชาติข้ นึ ใหม่ ทันสมัย รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น เพื่อจะได้นาข้อมูลให้
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิอาเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
จังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) รับรอง และส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินช่วยเหลือพี่นอ้ ง
เกษตรกรต่อไป
ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถขอความช่วยเหลือและคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่กรมส่ งเสริ มการเกษตรในพื้นที่ได้ ณ
สานักงานเกษตรอาเภอและสานักงานเกษตรจังหวัดใกล้บา้ น

สนง.เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมจัดงานการแสดงและจาหน่ ายมหกรรมสิ นค้ าเกษตรพระนครศรีอยุธยา ภายใต้
ชื่ องาน “ วิถีเกษตรไทย วิถีอยุธยา มรดกโลก ” ในงานยอยศยิ่งฟ้ าอยุธยามรดกโลก

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ภายในวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา นายพรพจน์
บัณฑิตยานุรักษ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดพระนครศรี อยุธยา นางสาวนฤมล ผดุงทรง หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานททัว่ ไป รักษา
ราชการแทน เกษตรจังหวัดพระนครศรี อยุธยา นางสาวสุกญั ญา เบาเนิด ผูอ้ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา
นายวิวตั ิ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา นายพีระ อารี รัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา ร่ วมแถลงข่าว เตรี ยม จัดงานการแสดงและจาหน่ายมหกรรมสิ นค้าเกษตรพระนครศรี อยุธยา ภายใต้ชื่องาน
“ วิถีเกษตรไทย วิถีอยุธยามรดกโลก ในงานยอยศยิง่ ฟ้าอยุธยามรดกโลก โดยมีดว้ ยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่ วม
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยสานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรี อยุธยา กาหนดจัดงานแสดงและจาหน่ายมหกรรม
สิ นค้าเกษตรพระนครศรี อยุธยา ภายใต้ชื่อ “ วิถีเกษตรไทย วิถีอยุธยา มรดกโลก ” ภายใต้งานยอยศยิง่ ฟ้าอยุธยามรดกโลก
ประจาปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 11 – 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งภายในงานจะมีการจัดงานด้านผลงานด้านการเกษตรพร้อมจัด
แสดงและจาหน่ายสิ นค้าเกษตรปลอดภัยและจัดสวนดอกไม้ ไม้ประดับ ในรู ปแบบของ Flower festival โดยการรวมสิ นค้า
เกษตรของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา มาไว้ในงานเดียว
ซึ่งภายในงานจะพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การฝึ กอาชีพ ด้านการเกษตร ได้แก่ การปลูกโป๊ ยเซียน การทาฮอร์ โมน
พืช อาชีพด้านอาหารการทาสลัดโรล กล้วยดิป ช็อกโกแล็ต น้ าสมุนไพร เจลล้างมือสมุนไพร และปูนปั้นปลากัดลายทองรด

น้ า การประกวดต่างๆ อาทิ การประกวดสุ นขั ประจาชาติ – สุนขั พันธ์หลังอาน การประกวดชวนชม การประกวดนกเขา การ
ประกวดปลากัด การประกวดไก่แจ้ การประกวดร้านค้าสวยงาม ยังมีการแสดงจระเข้แสนรู ้ พบกับศิลปิ นนักร้องชื่อดัง
มากมาย การพูดคุยให้คาปรึ กษาด้านการเกษตร และได้ถ่ายภาพสวยๆงามๆเป็ นที่ระลึกภายในงาน
อีกทั้งเป็ นการน้อมนาศาสตร์ พระราชา หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพระราชดาริ
ต่างๆ มาบูรณาการและเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์นวัตกรมทางกาเกษตรสถานที่ผลิต สถานที่
จาหน่ายของผูป้ ระกอบการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่
ใช้วตั ถุดิบปลอดภัย และได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของจังหวัดพระนครศรี อยุธยามาจาหน่ายแก่ผบู ้ ริ โภค
โดยตรงอีกด้วย

เกษตรนครพนม เตรี ยมเปิ ดงาน (FIELD DAY) ประจาปี 2564 พร้อมชู !! แตงโมไร้เมล็ดเป็ นต้นแบบเรี ยนรู ้การผลิตพืชที่
ปลอดภัย “เน้นเกษตรกรเรี ยนรู ้ในพื้นที่จริ ง”

สานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เตรี ยมเปิ ดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่ มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
ประจาปี 2564 พร้อมชู !! แตงโมไร้เมล็ดเป็ นต้นแบบเรี ยนรู ้การผลิตพืชที่ปลอดภัย “เน้นเกษตรกรเรี ยนรู ้จริ งในพื้นที่” โดย
กาหนดจัดงานในวันที่ 6 มกราคม 2564 ณ ศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร (ศพก.) เครื อข่าย อาเภอท่าอุ
เทน บ้านท่าจาปา หมู่ 2 ตาบลท่าจาปา อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้และบริ การองค์ความรู ้ทาง
การเกษตรในรู ปแบบสถานีการเรี ยนรู ้ เช่น การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การแปรรู ป
เพื่อมูลค่าและการตลาดแบบออนไลน์”
นายวินยั คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริ มและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เปิ ดเผยว่า ใน
ปี งบประมาณ 2564 สานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้ดาเนินการคัดเลือกพื้นที่ที่จะดาเนินการเป็ นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเริ่ มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ให้เกษตรกรและประชาชนได้เข้าร่ วมเรี ยนรู ้กิจกรรมด้านการเกษตรที่หลากหลาย
โดยจะยึดศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร (ศพก.) เป็ นจุดเรี ยนรู ้และถ่ายทอดความรู ้ในพื้นที่ สาหรับใน
ปี นี้ ได้คดั เลือกศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร (ศพก.) เครื อข่าย อาเภอท่าอุเทน บ้านท่าจาปา หมู่ 2
ตาบลท่าจาปา อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ซึ่งจะดาเนินกิจกรรมเป็ นศูนย์เครื อข่ายด้านศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีสินค้า
เกษตรหลัก คือ แตงโมไร้เมล็ดที่เป็ นสิ นค้าที่มีความโดนเด่นอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดนครพนม โดยยึดหลักการตลาดนาการ
ผลิตมีการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตกระบวนการผลิตแตงโมไร้เมล็ด จนได้รับการรับรองคุณภาพ

มาตรฐานสิ นค้าเกษตรมาตรฐาน GAP โดยมีคุณเตือนใจ บุพศิริ เป็ นประธานศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้า
เกษตร (ศพก.) เครื อข่าย อาเภอท่าอุเทน และเป็ นประธานแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูป้ ลูกแตงโมไร้เมล็ดศรี สงคราม
นครพนม ที่มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการส่งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่ วมกับสานักงานเกษตรจังหวัด
นครพนม มาโดยตลอดมาจนถึงปัจจุบนั ที่สามารถพัฒนาให้เป็ นศูนย์เรี ยนรู ้ ศพก.เครื อข่ายและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน
นามของ ไร่ คุณเตือนใจสามารถเปิ ดให้เกษตรกร หรื อผูท้ ี่มีความสนใจเข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ตลอดทั้ง
ปี ซึ่งศูนย์เรี ยนรู ้จุดนี้มีการเทคโนโลยีเด่นในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตแตงโมไร้เมล็ด ได้แก่ 1) การปลูกแตงโมไร้เมล็ด
ในพื้นที่หลังนา และในโรงเรื อน 2) การใช้สารชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้สารเคมี 3) การจัดการดินและปุ๋ ย ที่เหมาะสมสาหรับ
การปลูกแตงโมไร้เมล็ด 4) การบริ หารจัดการน้ า และระบบการให้น้ า 5) วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรู ปของ
แตงโมไร้เมล็ด จึงเป็ นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่ให้เกษตรกรได้มีโอกาสเข้ามาเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิได้จริ ง
สาหรับกิจกรรมในการจัด Field Day ประจาปี 2564 ประกอบด้วย
กิจกรรมหลัก สถานีเรี ยนรู ้เพื่อการถ่ายทอดความรู ้ให้เกษตรกร จานวน 6 สถานี ดังนี้
1. การรับรองมาตรฐานสิ นค้าเกษตร โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรนครพนม คอยให้ความรู ้และ
คาแนะนาด้านมาตรฐานการผลิตสิ นค้าเกษตร
2. การใช้สารชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้สารเคมี วิทยากรจากกลุ่มอารักขาพืช สานักงานเกษตรจังหวัด ซึ่งเกษตรกรจะ
ได้รับความรู ้ เรื่ องการผลิต และการใช้สารชีวภัณฑ์
3. การจัดการดินและปุ๋ ย ที่เหมาะสมสาหรับการปลูกพืช วิทยากรจาก สถานีพฒั นาที่ดินนครพนม เกษตรกรได้รับ
ความรู ้ เรื่ อง การปรับปรุ งบารุ งดินและการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. การใช้ในอย่างรู ้คุณค่า วิทยากรจาก โครงการชลประทานนครพนม เกษตรกรได้รับความรู ้ เรื่ อง ระบบการให้น้ า
ในไร่ นา และโรงเรื อน
5. การปลูกแตงโมไร้เมล็ด ในระบบโรงเรื อน และพื้นที่หลังฤดูทานา วิทยากรจาก กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แตงโม
ไร้เมล็ด ซึ่งเกษตรกรได้รับความรู ้ เรื่ อง การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตแตงโมไร้เมล็ด
6. การแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร การตลาดสิ นค้าเกษตรออนไลน์ เกษตรกรได้รับความรู ้เรื่ อง การแปรรู ปผลผลิต
ทางการเกษตร การทาการตลาดสิ นค้าเกษตรออนไลน์
นอกจากนี้ยงั มีกิจกรรมรอง และการให้บริ การด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ และนิทรรศการต่างๆ เช่น 1) การ
จัดนิทรรศการและการให้บริ การของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2) การจัดแสดงนวัตกรรม/
เครื่ องจักรกลด้านเกษตร จากบริ ษทั คูโบต้าอาร์เอ็มจี นครพนม จากัด 3) การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร/การรับมือ
สถานการณ์ภยั แล้ง 4) การปลูกพืชหลังนา การปลูกพืชน้ าน้อย การปลูกพืชหลากหลายทดแทนนาปรัง 5) การจัดนิทรรศการ
ภาคเอกชน ได้แก่บริ ษทั เฟรช แอรด์ เทสตี้ และบริ ษทั เมล็ดพันธุ์ และ 6) การแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น ระบบน้ า
ระบบโซล่าเซลล์ การโดรนในการเกษตร พร้อมนี้ยงั มีการจาหน่ายสิ นค้าและผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่
ตาบลท่าจาปา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครื อข่ายและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ศพก. แปลงใหญ่อาเภอท่าอุเทน และการจาหน่าย
สิ นค้า OTOP อาเภอท่าอุเทนและจังหวัดนครพนม
จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทัว่ ไป ที่สนใจเข้าร่ วมงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่ มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
(Field Day) ประจาปี 2564 สามารถเข้าร่ วมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมรับความรู ้และความสนุกจากกิจกรรมภายใน
งานได้แล้ววันนี้…..แล้วพบกันนะครับ !!

