สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563
ส่วนกลาง
ประเด็น
Covid-19
ส้ม
ภัยพิบัติด้านการเกษตร

ส่วนภูมิภาค
ประเด็น
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ช่างเกษตรท้องถิ่น/
แปลงใหญ่

หยุดเผา

หัวข้อข่าว
1.กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งด่วนกำชับ จนท.
เน้นย้ำ เฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดโรค
Covid-19
2.ฤดูกาลทานส้มเขียวหวานแสนอร่อย มารู้จักการ
ผลิตส้มเขียวหวานคุณภาพดีและปลอดภัยกันค่ะ
3.เกษตรฯ แจกแล้ว เชื้อราไตรโคเดอร์มาฟื้นฟูสวน
หลังน้ำท่วม พร้อมมอบต้นพันธุ์พืชผักสวนครัว ส่ง
สุขปีใหม่ ให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกร
4.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5
จ.สงขลา ห่วงใยเกษตรกร แจกแล้ว เชื้อราไตรโค
เดอร์มาฟื้นฟูสวนหลังน้ำท่วม พร้อมมอบต้นพันธุ์
พืชผักสวนครัว ส่งสุขปีใหม่ ให้กำลังใจพี่น้อง
เกษตรกร
5.เกษตรฯ แจกแล้ว เชื้อราไตรโคเดอร์มาฟื้นฟูสวน
หลังน้ำท่วม พร้อมมอบต้นพันธุ์พืชผักสวนครัว ส่ง
สุขปีใหม่ ให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกร

ช่องทางการเผยแพร่
Thailand plus

หัวข้อข่าว
6.ล่องเรือเที่ยว “สวนเกษตรแม่ทองหยิบ”
ความงามแห่งวิถีชาวสวน ใต้เงาของต้นไม้กอดกัน
7.เกษตรนครพนม ปั้นช่างเกษตรท้องถิ่นประจำ
แปลงใหญ่ ถ่ายทอดการใช้และบำรุงรักษา
เครื่องยนต์การเกษตรที่ถูกต้อง
8.เกษตรนครพนม ปั้นช่างเกษตรท้องถิ่นประจำ
แปลงใหญ่ ถ่ายทอดการใช้และบำรุงรักษา
เครื่องยนต์การเกษตรที่ถูกต้อง
9.ลำปางจัดงานรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันใน
พื้นที่เกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
MOUกับเกษตรกร แก้ไขปัญหาหมอกควัน

ช่องทางการเผยแพร่
เกษตรก้าวไกล

Thailand plus
Facebook สวศ.
วิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยเพื่อการศึกษา
NNT

ข่าวเด็ดประเด็นดัง

Voice เสียงประชาชน
ออนไลน์
TalkNews online
NBT เชียงใหม่

อื้นๆ
ประเด็น
พืชฤดูแล้ง
Covid-19

หัวข้อข่าว
ช่องทางการเผยแพร่
3.เขื่อนอุบลรัตน์ส่งน้ำให้ปลูกพืชฤดูแล้ว
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
4.ปลัดเกษตรฯ สั่งเข้ม หาตลาดพื้นที่ กทม. รองรับ ประชาชาติธุรกิจ
พ่อค้าได้รับผลกระทบโควิด
*********************************

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) รอบใหม่และได้แพร่กระจายไปในหลายพื้นที่เพิ่มขึ้น จึงขอย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และเตรียมพร้อมใน
การรองรับสถานการณ์แบบมีการระบาดในประเทศในวงกว้าง และตามหนังสือที่ กษ.1001/ว 1792 ลงวันที่
22 ธันวาคม 2563 เรื่อง เน้นย้ำให้เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยเฉพาะกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนา การให้บริการการเกษตร ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่าง
เข้มข้น โดยให้มีการลงทะเบียน ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะระหว่างบุคคล และจัดอาหาร
ชุดเฉพาะบุคคล พร้อมทั้งให้พิจารณาปรับกิจกรรมให้เหมาะสม สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับบุคคล
และสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด ขอให้รายงานข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันไลน์ด้วย
กรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่จังหวัดสมุทรสาครมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังพบผู้ติดเชื้ออีกจำนวนหนึ่ง
ในหลายจังหวัด ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาให้บุคลากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการตามมาตรการรัฐบาลโดย
Work from Home จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 และให้สำรวจบุคลากรว่ามีบุคคลใดได้เข้าไปในพื้นที่เสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2563 หรือไม่ หากมีให้ Work from Home เพื่อสังเกตอาการที่บ้านจนครบ 14 วัน
นับตั้งแต่วันลงไปในพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ ตาม Timeline ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือกระทรวงสาธารณสุขประกาศ โดยขอให้เจ้าหน้าที่รายงานข้อมูลด้วยตนเอง
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ @233ewjbz เพื่อกรมส่งเสริมการเกษตร จะได้รวบรวมแจ้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทราบต่อไป
2. ให้ทุกหน่วยงานที่มีการจัดกิจกรรมให้บริการทั้งในสถานที่ทำงานและนอกสถานที่ กำหนดให้มีการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
3. กำชับให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่าง
เคร่งครัด
4. วางแผนการให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work from Home) ปฏิบัติตามแผนบริหารความ
ต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuty Plan : BCP) โดยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงาน
อนุมัติ งานอนุญาต และงานบริการ
5. ให้ทุกหน่วยงานกำชับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคระบาดจังหวัดใกล้เคียง เช่น สมุทรสงคราม
นครปฐม เป็นต้น หรือจังหวัดอื่น ๆ ตามสถานการณ์ และให้เน้นย้ำการดำเนินการตามข้อสั่งการข้อ 1-4 ต่อไป
ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติและดำเนินการตามมาตรการในพื้นที่และข้อกำหนดของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย
“ผมขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมมือกันปฎิบัติตามมาตรการ ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก เพื่อให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤติ
ไปได้ครับ” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

“โดยปกติส้มเขียวหวานที่เช้าสู่ตลาดเดือนธันวาคม ถือว่ามีรสชาติอร่อย
มากสุดในรอบปี เพราะต้นส้มเจริญเติบโตอย่างเต็มที่หลังผ่านฤดูฝน
และผ่านช่วงฤดูหนาวมาสักระยะแล้ว ในทางวิชาการเท่ากับว่าเป็นระยะ
ที่ต้นไม้พักตัว จะไม่มีการแตกใบอ่อน หรือแตกราก อาหารที่ปรุงได้
ทั้งหมดก็จถูกเก็บสะสมในผลส้ม จึงเรียกได้ว่าเดือนธันวาคมเป็นฤดูกาล
ส้มเขียวหวานที่มีรสชาติอร่อยสุดในรอบปี”
กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้
มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้
มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการ
ของตลาด ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อ
สนับสนุนและจำหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ
ความต้องการสินค้าเกษตรปลอดภัยที่กำลังเป็นกระแสนิยมของตลาด
ปัจจุบัน เกษตรกรและผู้บริโภคทั่วไปจึงควรทราบเทคโนโลยีและ
กระบวนการผลิตที่จำเป็นสำหรับการผลิตส้มเขียวหวานที่ปลอดภัยนั้นควร
ปฏิบัติอย่างไร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ส้มเป็นผลไม้กึ่งเขตร้อนมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีสารอาหารที่
สำคัญเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินซี และวิตามินเอ สามารถเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทย เป็นผลไม้ที่มีอายุยืนนานให้ผลผลิตหลายปีติดต่อกัน ตลอดจนสามารถให้ผลผลิตได้
ตลอดปี และปลูกได้เกือบทุกจังหวัดในประเทศไทย เกษตรกรจึงนิยมปลูกกันมาก สำหรับพันธุ์ที่นิยมปลูกเป็นการค้าและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจมาก ได้แก่ ส้มโอ
มะนาว ส้มเกลี้ยง และส้มตรา การเก็บเกี่ยวส้มจะนับจากวันออกดอกถึงเก็บผลใช้เวลา 8-9 เดือน
การผลิตส้มเขียวหวานให้มีคุณภาพดีและปลอดภัยนั้น อันดับแรก ที่ตั้งสวนต้องอยู่ห่างจากแหล่งที่มีการระบาดของโรคอย่างน้อย 10 กิโลเมตร ลักษณะดิน ควรมีอินทรียวัตถุไม่น้อย
กว่า 3 เปอร์เซ็นต์ pH อยู่ระหว่าง 5.5-6.5 ระดับน้ำใต้ดินลึกมากกว่า 1 เมตร อันดับสอง คือ การใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยให้เป็นไปตามการวิเคราะห์ดินซึ่งควรทำ 1-2 ปี ต่อ
ครั้ง เพื่อใส่ปุ๋ยตามสูตรและอัตราที่เหมาะสม ถ้าpH ต่ำกว่า 5.5 (เป็นกรด) ควรใส่ปูนขาวหรือโดโลไมท์ อัตรา 1-2 กก./ต้น ปีละ 1-2 ครั้งในฤดูแล้งให้น้ำตามปกติ
การปลูกในปีแรกให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 10-20 กก./ต้น และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 20-50 กก./ต้นในปีที่ 2-4 โดยใส่ปีละครั้งช่วงปลายฤดูฝน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15+46-0-0
(1:1) อัตรา 0.5-1.0 กก./ต้นในปีแรก โดยแบ่งใส่ 4-6 เดือนต่อครั้ง และอัตรา 1-2 กก./ต้น ในปีที่ 2-4 โดยใส่ 3-4 เดือนต่อครั้ง และเมื่อส้มมีอายุ 4 ปีขึ้นไป ให้ใส่ปุ๋ย
ดังนี้ ก่อนออกดอกใส่สูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ต้น และพ่นปุ๋ยทางใบเพื่อเพิ่มธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม และเมื่อถึงระยะติดผลให้ธาตุอาหารรองและธาตุ
อาหารเสริม เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี ทองแดง ใบรอน และแมงกานีส เป็นต้น โดยพ่นทางใบ ช่วงใกล้เก็บเกี่ยวใส่ปุ๋ย 13-13-21 อัตรา 1-2 กก./ต้น
หลังเก็บเกี่ยว ใส่ปุ๋ย 15-15-15+46-0-0(1:1) อัตรา 1-3 กก./ต้น พร้อมพ่นปุ๋ยทางใบที่มีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมและให้ป๋ยอินทรีย์ 20-50 กก./ต้น ให้น้ำ
20-40 ลิตร/ต้นทันทีหลังปลูก และให้อีกครั้งห่างจากครั้งแรก 2-5 วัน จนส้มตั้งตัว อย่าให้ส้มขาดน้ำจนมีอาการเหี่ยว ช่วงเวลาที่ให้น้ำคือ 08.00-10.00 และ 14.0016.00 น. การบังคับน้ำ หลังส้มแตกใบอ่อน 60 วันในช่วงอากาศร้อน หรือ 90 วันในช่วงอากาศเย็น เริ่มงดการให้น้ำ ระยะเวลางดการให้น้ำขึ้นอยู่กับอายุ ขนาดทรงพุ่ม
และสภาพดินฟ้าอากาศ โดยสังเกตจากการเหี่ยวของใบส้มเร็วขึ้นแต่ละวัน ถ้าใบเหี่ยวช่วงเวลา 10.00-11.00 น. ถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับการงดน้ำ หลังจากนั้นให้น้ำ
ติดต่อกันจนส้มออกดอกติดผล
อันดับสาม ให้มีการตัดแต่งกิ่งควรทำอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มปลูกไปกระทั่งให้ผล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลแล้ว ลักษณะของกิ่งที่ควรแต่งออก
คือ 1.กิ่งแขนงที่รกทึบด้านล่างและกลางลำต้น 2.กิ่งปลายยอดที่ห้อยลงชิดดิน 3.กิ่งอ่อนแอ ไม่สมบูรณ์ มีใบน้อย 4.กิ่งน้ำค้าง หรือกิ่งกระโดง
5.กิ่งที่มีลักษณะคดงอไขว้หรือพันกัน 6.กิ่งที่เป็นโรค หรือถูกแมลงวันทำลาย ตลอดจนกิ่งแห้งตาย
ภายหลังจากการตัดแต่งกิ่งแล้ว ควรทาแผลด้วยคอปเปอร์อ๊อกซีคลอไรด์ หรือปูนแดง หรือปูนขาว เพื่อป้องกันเชื้อรา ภายหลังจากส้มเขียวหวานติดผลแล้ว ควรปฏิบัติ
ดังนี้ 1.ปลิดผลออกบ้าง ในกิ่งที่ติดผลมาก 2.ตัดแต่งผลที่เป็นโรคออกแล้วให้นำไปฝังกลบหรือเผาเสีย 3.ค้ำยันกิ่ง เพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักเนื่องจากการรับน้ำหนัก หรือลมแรง
อันดับสี่ที่ต้องระวังแปลงปลูกให้ถูกสุขลักษณะและสะอาดอยู่เสมอ ดังนี้ 1.กำจัดวัชพืช ควรจำกัดขณะวัชพืชยังเล็ก เพื่อไม่ให้แข่งขันกับพืชหลัก หรือเป็นแหล่งเพาะ
ศัตรูพืช หรือติดไปกับผลผลิต 2.ควรเก็บวัชพืช เศษพืชโดยเฉพาะที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลงปลูก 3.อุปกรณ์ เช่น กรรไกร เครื่องพ่นสารเคมี ภาชนะที่ใช้เก็บผลผลิต
ฯลฯ หลังจากใช้งานแล้วต้องทำความสะอาด และเก็บให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4.ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว ให้ล้างทำความสะอาด นำน้ำที่ล้างไปพ่น
ป้องกันกำจัดศัตรูพืช สำหรับภาชนะบรรจุให้ทำลายอย่างเหมาะสม เช่น ฝังดิน ไม่ควรนำกลับมาใช้อีก
ศัตรูที่สำคัญ และข้อบังคับการหยุดใช้สารก่อนการเก็บเกี่ยว
1.โรคกรีนนิ่ง ป้องกันกำจัดโดยไม่ปลูกพืชอาศัยของแมลงพาหะ เช่น ต้นแก้ว พบต้นที่เป็นโรคต้องขุดและเผาทำลายนอกแปลงปลูก ป้องกันกำจัดเพลี้ยไก่แจ้โดยพ่นอิมิดา
คลอพริด(10% LS) หยุดใช้สารก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน 2.โรคทริสเทซ่า ป้องกันกำจัดโดย พบต้นที่เป็นโรคต้องขุดและเผาทำลายนอกแปลงปลูก ป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อน
แมลงพาหะโดยพ่นคาร์โบซัลแฟน(20% EC) หยุดใช้สารก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน 3.โรครากเน่าโคนเน่า ป้องกันกำจัดโดยใช้ต้นตอพันธุ์ที่ทนทานต่อโรค เช่น ทรอยเยอร์ คลี
โอพัตรา ปรับสภาพดินให้มี pH 5.5-6.5 โดยใช้ปูนขาวหรือโดโลไมท์ ปีละ 1-2 ครั้ง ไม่ให้มีน้ำขังบริเวณโคนต้น ใช้สารเมทาแลคซิล(25% WP) 4.หนอนชอนใบ ป้องกัน
กำจัดโดยจัดการให้ส้มแตกใบอ่อนพร้อมกัน หากพบหนอนชอบใบมากกว่า 50 % ใช้สารอิมิดาคลอพริด(10% SL) หรือฟลูเฟนนอกซูรอน(5% EC) หยุดใช้สารก่อนเก็บ
เกี่ยว 1 เดือน 5.เพลี้ยไฟพริก ใช้สารอิมิดาคลอพริด(10% LS) หรือโฟลาโลน(35% EC) หยุดใช้สารก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน 6.ไรแดง ใช้สารโปรปาไกด์ หยุดใช้สารก่อน
เก็บเกี่ยว 1 เดือน 7.ไรสนิมส้ม ใช้กำมะถัน(80% WP) หยุดใช้สารกิอนเก็บเกี่ยว 1 เดือน
นอกจากนี้บางสวนที่มีเงินทุนและแรงงานมากอาจใช้วิธีการห่อผลส้มด้วยถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกใสร่วมกันเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมี ซึ่งการห่อผลส้ม
ควรทำการห่อในระยะอายุผล 4.5 เดือน หลังดอกบานแล้วจะได้ผลดีที่สุด โรคเนื่องจากแมลงศัตรูพืชยังระบาดไม่มากสำหรับผลส้มในระยะนี้ กรณีการห่อผลส้มที่อายุ 67 เดือนก่อนการเก็บเกี่ยวก็สามารถทำได้เช่นกันเพราะจะเป็นการเสริมการป้องกันแมลงเข้าทำลายและลดการใช้สารเคมีในระยะสุดท้ายก่อนการเก็บเกี่ยว แต่หากถ้าก่อน
ทำการห่อผลมีการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชแล้วก็จะไม่มีประโยชน์ในการห่อ อีกทั้งยังสิ้นเปลืองแรงงานโดยใช่เหตุ

1.การฟื้นฟูสวนและการดูแลพื้นที่เกษตรหลังน้ำลด โดย
1.1 ทำการเสริมคันดิน ให้มีความสูงและความแข็งแรง ต้านทานน้ำจาก
ภายนอก
1.2 ทำทางระบายน้ำโดยใช้พลั่วดึงเศษพืช และดินเลนทับถมออกให้หมด
และขุดร่องระบายน้ำให้ลึกเพื่อช่วยให้ดินในสวนไม้ผลแห้งเร็วยิ่งขึ้น
1.3 การปรับปรุงบำรุงดิน นั้นมีหลักการ ดังนี้ 1) ขณะที่ดินยังเปียกอยู่
ห้ามนำเครื่องจักรกลเข้าไปดำเนินการในสวนหลังน้ำลด รวมทั้งบุคคลและ
สัตว์เลี้ยง เพราะจะทำให้โครงสร้างดินถูกทำลาย 2) เมื่อดินแห้ง ให้ขุดเอา
ดิน ทราย หรือตะกอนต่างๆ ในแปลงออก และพรวนดิน เพื่อเพิ่มออกซิเจน
ให้แก่รากพืช ทำการค้ำยัน/พยุงต้นไม้ผลที่เอนหรือล้ม โดยใช้ไม้ยาวๆ ค้ำ
หรือใช้เชือกผูกตรึงกับต้นไม้ ทำการตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่มหลังน้ำลด เมื่อ
ดินเริ่มแห้งเกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งที่อยู่ภายในทรงพุ่มออก จะทำให้ทรงพุ่ม
โปร่ง เป็นวิธีที่จะช่วยลดการคายน้ำของพืชและเร่งให้พืชแตกใบใหม่เร็วขึ้น
หากมีต้นไม้โค่นล้ม ควรทำการตัดแต่งกิ่ง และนำไม้ค้ำยันต้นไว้รอบด้าน
หรือหากต้นไม้มีผลติดอยู่ ให้ตัดผลออก เพื่อไม่ให้แย่งสารอาหารจากราก
และลำต้นได้ การฟื้นฟูความสมบูรณ์ของต้นไม้ โดยการให้ปุ๋ยทางใบ อาจใช้
ปุ๋ยสูตรน้ำ 12-12-12 หรือ 12-9-6 หรือใช้ปุ๋ยเกล็ดสูตร 21-21-21
หรือ 16-21-27 ละลายน้ำฉีดพ่น ทำการให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ใส่ในร่องที่ขุดดินรอบๆ ทรงพุ่ม ขนาดร่องกว้าง
15 เซนติเมตร ลึก 15 เซนติเมตร หรือใส่ที่โคนใต้ต้น ในกรณีที่ต้นยังเล็ก
1.4 การป้องกันและกำจัดโรค/ศัตรูพืช โดยวิธีการราด หรือทาโคนต้นไม้
ด้วยสารเคมีป้องกันเชื้อรา หรือสารชีวภัณฑ์ เช่น ไตรโครเดอร์มา
1.5 การปลูกซ่อมแซมเพื่อทดแทนหากพบว่ามีต้นไม้ที่ยืนต้นตายไปบางส่วนและควรจัดการสวนให้ ถูกวิธีอย่างต่อเนื่อง
2.กรณีเสียหายโดยสิ้นเชิง กรมส่งเสริมการเกษตรยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภั ยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.
2562 โดยมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ก่อนเกิดภัย ตามจำนวนพื้นที่จริงที่ได้รับความเสียหาย รายละไม่เกิน 30
ไร่ ได้แก่ ข้าว อัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อัตราไร่ละ 1,148 บาท และพืชสวนและอื่นๆ อัตราไร่ละ 1,690 บาท ทั้งนี้ เมื่อเกิดภัยพิบัติ และผู้ว่าราชการจังหวัดจะ
ประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือฯ เกษตรกรต้องยื่นแบบความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) โดยให้ผู้นำรับรอง ก่อนจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร
และพื้นที่เสียหายจริง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป และขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนาระบบสำหรับบันทึกข้อมู ลการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยธรรมชาติขึ้นใหม่ ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อจะได้นำข้อมูลให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภั ยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.)
และ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) รับรอง และส่งข้อมูลให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโอนเงินช่วยเหลือพี่น้อง
เกษตรกรต่อไป และ และมอบเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุม กำจัดโรคพืชที่มากับน้ำ และจะช่วยให้ต้นพืชมีความแข็งแรง
3. การส่งเสริมอาชีพในระยะสั้น เช่น การมอบพันธุ์พืชผักสวนครัว เพื่อให้เกษตรกรเพาะปลูกเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ช่วงฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร
สำหรับกิจกรรมวันนี้เป็นการส่งมอบความสุข ก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่ และให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกร ซึ่งประสบภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย
การมอบเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุม กำจัดโรคพืชที่มากับน้ำ และช่วยให้ต้นพืชมีความแข็งแรง และมอบพันธุ์พืชผักสวนครัวระยะสั้น ทั้งนี้ในการผลิตพืช แต่ละชนิด
เกษตรกรควรวางแผนให้เหมาะสม และมีข้อมูลเพื่อประกอบการผลิตที่ชัดเจน พื้นที่ใดเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปี ควรมีการปรั บเปลี่ยนพื้นที่โดยการขุดคู
ยกร่อง และปลูกพืชที่เหมาะสม ที่สำคัญเกษตรกรต้องแจ้งขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพราะจะเป็นฐานข้อมูลสำคั ญในการพัฒนาการ
เกษตรและสิทธิที่เกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐต่อไป วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่
4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้สนับสนุนพันธุ์พืชผัก ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่สนับสนุนเชื้ อราไตรโคเดอร์มารวมถึง
หน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในครั้งนี้ และในพื้นที่อีก 7 จังหวัด ก็จะมีการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน นายสุพิท กล่าวทิ้งท้าย
นางสุนิภา คีรีนารถ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวรวม
ทั้งสิ้น 17 อำเภอ 115 ตำบล 937 หมู่บ้าน เกษตรกรเดือดร้อน 69,035 ครัวเรือน และได้แจ้งให้เกษตรอำเภอในพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด เร่งสำรวจความเสียหาย
และให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทันที ทั้งการดำเนินการกรณีเสียหายโดยสิ้นเชิง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือฯ แล้ว อยู่ใน
ระหว่างรับแบบความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) จากเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรต้องให้ผู้นำรับรอง จากนั้นจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพื้นที่เสียหาย
จริง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป และการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิด
พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลฟื้นฟูสวนและพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลด ทั้งนี้หากเกษตรกรมีข้อสงสัยหรือขอความช่วยเหลือสามารถขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ใกล้บ้าน

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัด
สงขลา เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันดินสไลด์ และวาตภัยในพื้นที่ภาคใต้
ช่วงวันที่ 25 พฤศจิกายน-วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ทำให้พื้นที่การเกษตรและ
บ้านเรือนราษฎรเสียหาย
ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความ
ห่วงใยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก และนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สั่งการไปยังเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่เกิดภัยพิบัติ เร่งให้การ
ช่วยเหลือเกษตรกรโดยด่วน จากการสำรวจพบว่าเกษตรกรประสบภัยพิบัติด้าน
พืช จำนวน 8 จังหวัด 77 อำเภอ 509 ตำบล 3,878 หมู่บ้านได้แก่สุราษฎร์ธานี/
นครศรีธรรมราช/สงขลา พัทลุง/ตรัง/ปัตตานี/ยะลา/และนราธิวาส เกษตรกรได้รับ
ความเดือดร้อน 265,360 ครัวเรือนพื้นที่เกษตรกรคาดว่าจะเสียหาย
รวม 744,571 ไร่ จำแนกเป็นข้าว 114,341 ไร่ พืชไร่ 11,353 ไร่ พืชสวนและ
อื่นๆ 618,877 ไร่
ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร ประกอบด้วย การ
ฟื้นฟูสวนและการดูแลพื้นที่เกษตรหลังน้ำลด ได้แก่ ทำการเสริมคันดินให้มีความสูงและ
ความแข็งแรง ต้านทานน้ำจากภายนอก ทำทางระบายน้ำโดยใช้พลั่วดึงเศษพืช และดิน
เลนทับถมออกให้หมดและขุดร่องระบายน้ำให้ลึกเพื่อช่วยให้ดินในสวนไม้ผลแห้งเร็ว
ยิ่งขึ้น การปรับปรุงบำรุงดินนั้นมีหลักการ ดังนี้
ขณะที่ดินยังเปียกอยู่ห้ามนำเครื่องจักรกลเข้าไปดำเนินการในสวนหลังน้ำลด รวมทั้งบุคคลและสัตว์เลี้ยง เพราะจะทำให้โครงสร้างดินถูกทำลาย เมื่อดินแห้งให้ขุดเอา
ดิน ทราย หรือตะกอนต่างๆ ในแปลงออก และพรวนดิน เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่รากพืช ทำการค้ำยัน/พยุงต้นไม้ผลที่เอนหรือล้ม โดยใช้ไม้ยาวๆ ค้ำ หรือใช้เชือกผูกตรึง
กับต้นไม้ ทำการตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่มหลังน้ำลด เมื่อดินเริ่มแห้งเกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งที่อยู่ภายในทรงพุ่มออก จะทำให้ทรงพุ่มโปร่ง เป็นวิธีที่จะช่วยลดการคายน้ำของ
พืชและเร่งให้พืชแตกใบใหม่เร็วขึ้น หากมีต้นไม้โค่นล้ม ควรทำการตัดแต่งกิ่ง และนำไม้ค้ำยันต้นไว้รอบด้าน หรือหากต้นไม้มีผลติดอยู่ ให้ตัดผลออก เพื่อไม่ให้แย่ง
สารอาหารจากรากและลำต้นได้ การฟื้นฟูความสมบูรณ์ของต้นไม้ โดยการให้ปุ๋ยทางใบ อาจใช้ปุ๋ยสูตรน้ำ 12-12-12 หรือ 12-9-6 หรือใช้ปุ๋ยเกล็ดสูตร 21-2121 หรือ 16-21-27 ละลายน้ำฉีดพ่น ทำการให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ใส่ในร่องที่ขุดดินรอบๆ ทรงพุ่ม ขนาดร่อง
กว้าง 15 เซนติเมตร ลึก 15 เซนติเมตร หรือใส่ที่โคนใต้ต้น ในกรณีที่ต้นยังเล็ก
รวมถึงการป้องกันและกำจัดโรค/ศัตรูพืช โดยวิธีการราดหรือทาโคนต้นไม้ด้วยสารเคมีป้องกันเชื้อรา หรือสารชีวภัณฑ์ เช่น ไตรโครเดอร์มา การปลูกซ่อมแซมเพื่อ
ทดแทนหากพบว่ามีต้นไม้ที่ยืนต้นตายไปบางส่วนและควรจัดการสวนให้ ถูกวิธีอย่างต่อเนื่อง กรณีเสียหายโดยสิ้นเชิง กรมส่งเสริมการเกษตรยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรม
ส่งเสริมการเกษตรไว้ก่อนเกิดภัย ตามจำนวนพื้นที่จริงที่ได้รับความเสียหาย รายละไม่เกิน 30 ไร่ ได้แก่ ข้าว อัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อัตราไร่ละ 1,148 บาท และ
พืชสวนและอื่นๆ อัตราไร่ละ 1,690 บาท เมื่อเกิดภัยพิบัติ และผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือฯ เกษตรกรต้องยื่นแบบความจำนงขอรับการ
ช่วยเหลือ (กษ 01) โดยให้ผู้นำรับรอง ก่อนจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพื้นที่เสียหายจริง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป
ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนาระบบสำหรับบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติขึ้นใหม่ ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อ
จะได้นำข้อมูลให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด บรอง และส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป มอบเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมกำจัดโรคพืชที่มากับน้ำ และจะช่วยให้ต้นพืชมีความ
แข็งแรง ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพในระยะสั้น เช่น การมอบพันธุ์พืชผักสวนครัว เพื่อให้เกษตรกรเพาะปลูกเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ช่วงฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร
สำหรับกิจกรรมวันนี้เป็นการส่งมอบความสุขก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่ และให้กำลังใจเกษตรกร ซึ่งประสบภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการ
มอบเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุม กำจัดโรคพืชที่มากับน้ำ และช่วยให้ต้นพืชมีความแข็งแรง และมอบพันธุ์พืชผักสวนครัวระยะสั้น ทั้งนี้ในการผลิตพืชแต่ละ
ชนิด เกษตรกรควรวางแผนให้เหมาะสมและมีข้อมูลเพื่อประกอบการผลิตที่ชัดเจน พื้นที่ใดเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปี ควรมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่โดยการขุด
คู ยกร่อง และปลูกพืชที่เหมาะสม ที่สำคัญเกษตรกรต้องแจ้งขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพราะจะเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการพัฒนาการเกษตร
และสิทธิที่เกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐต่อไป
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่พันธุ์พืชผัก ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มารวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในครั้งนี้ และในพื้นที่อีก 7 จังหวัด จะมีการ
ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน
ด้านนางสุนิภา คีรีนารถ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 17 อำเภอ 115 ตำบล 937 หมู่บ้าน เกษตรกรเดือดร้อน 69,035 ครัวเรือน ได้แจ้งให้เกษตรอำเภอในพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด เร่งสำรวจความ
เสียหายและให้การช่วยเหลือเกษตรกรทันที ทั้งการดำเนินการกรณีเสียหายโดยสิ้นเชิง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือฯ แล้ว อยู่ใน
ระหว่างรับแบบความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) จากเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรต้องให้ผู้นำรับรอง
จากนั้นจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและพื้นที่เสียหายจริง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเกษตรกรอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลฟื้นฟูสวนและพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลด
หากเกษตรกรมีข้อสงสัยหรือขอความช่วยเหลือสามารถขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผย
ว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลัน ดินสไลด์ และวาตภัยในพื้นที่ภาคใต้ ช่วงวันที่ 25 พฤศจิกายนถึง
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทำให้พื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎรเสียหาย ซึ่งนายเฉลิม
ชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมาก และนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้สั่งการไป
ยังเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดทีเ่ กิดภัยพิบัติ เร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยด่วน จากการสำรวจ
พบว่าเกษตรกรประสบภัยพิบตั ิด้านพืช จำนวน 8 จังหวัด 77 อำเภอ 509 ตำบล 3,878 หมู่บ้าน
ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เกษตรกร
ได้รับความเดือดร้อน 265,360 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรกรคาดว่าจะเสียหายรวม 744,571 ไร่
จำแนกเป็นข้าว 114,341 ไร่ พืชไร่ 11,353 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 618,877 ไร่ ทั้งนี้กรมส่งเสริม
การเกษตรมีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร ดังนี้
1.การฟื้นฟูสวนและการดูแลพื้นที่เกษตรหลังน้ำลด โดย
1.1 ทำการเสริมคันดิน ให้มีความสูงและความแข็งแรง ต้านทานน้ำจากภายนอก
1.2 ทำทางระบายน้ำโดยใช้พลั่วดึงเศษพืช และดินเลนทับถมออกให้หมดและขุดร่องระบายน้ำให้ลึกเพื่อช่วยให้ดินในสวนไม้ผลแห้งเร็วยิ่งขึ้น
1.3 การปรับปรุงบำรุงดิน นั้นมีหลักการ ดังนี้ 1) ขณะที่ดินยังเปียกอยู่ห้ามนำเครื่องจักรกลเข้าไปดำเนินการในสวนหลังน้ำลด รวมทั้งบุคคลและสัตว์เลีย้ ง เพราะ
จะทำให้โครงสร้างดินถูกทำลาย 2) เมื่อดินแห้ง ให้ขุดเอาดิน ทราย หรือตะกอนต่างๆ ในแปลงออก และพรวนดิน เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่รากพืช ทำการค้ำยัน/
พยุงต้นไม้ผลที่เอนหรือล้ม โดยใช้ไม้ยาวๆ ค้ำ หรือใช้เชือกผูกตรึงกับต้นไม้ ทำการตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่มหลังน้ำลด เมื่อดินเริ่มแห้งเกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งที่อยู่
ภายในทรงพุ่มออก จะทำให้ทรงพุ่มโปร่ง เป็นวิธีที่จะช่วยลดการคายน้ำของพืชและเร่งให้พืชแตกใบใหม่เร็วขึ้น หากมีต้นไม้โค่นล้ม ควรทำการตัดแต่งกิ่ง และนำ
ไม้ค้ำยันต้นไว้รอบด้าน หรือหากต้นไม้มผี ลติดอยู่ ให้ตดั ผลออก เพื่อไม่ให้แย่งสารอาหารจากรากและลำต้นได้ การฟื้นฟูความสมบูรณ์ของต้นไม้ โดยการให้ปุ๋ยทาง
ใบ อาจใช้ปุ๋ยสูตรน้ำ 12-12-12 หรือ 12-9-6 หรือใช้ปุ๋ยเกล็ดสูตร 21-21-21 หรือ 16-21-27 ละลายน้ำฉีดพ่น ทำการให้ปยุ๋ คอกหรือปุ๋ยหมัก ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ใส่ในร่องที่ขุดดินรอบๆ ทรงพุ่ม ขนาดร่องกว้าง 15 เซนติเมตร ลึก 15 เซนติเมตร หรือใส่ที่โคนใต้ต้น ในกรณีที่ต้นยังเล็ก
1.4 การป้องกันและกำจัดโรค/ศัตรูพืช โดยวิธีการราด หรือทาโคนต้นไม้ด้วยสารเคมีป้องกันเชื้อรา หรือสารชีวภัณฑ์ เช่น ไตรโครเดอร์มา
1.5 การปลูกซ่อมแซมเพื่อทดแทนหากพบว่ามีต้นไม้ที่ยืนต้นตายไปบางส่วนและควรจัดการสวนให้ ถูกวิธีอย่างต่อเนื่อง
2.กรณีเสียหายโดยสิ้นเชิง กรมส่งเสริมการเกษตรยึดหลักปฏิบัตติ ามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ก่อนเกิดภัย ตามจำนวนพื้นที่จริงที่ได้รับความ
เสียหาย รายละไม่เกิน 30 ไร่ ได้แก่ ข้าว อัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อัตราไร่ละ 1,148 บาท และพืชสวนและอื่นๆ อัตราไร่ละ 1,690 บาท ทั้งนี้ เมื่อเกิด
ภัยพิบัติ และผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือฯ เกษตรกรต้องยื่นแบบความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) โดยให้ผู้นำรับรอง
ก่อนจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพื้นที่เสียหายจริง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป และขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนา
ระบบสำหรับบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติขึ้นใหม่ ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อจะได้นำข้อมูลให้คณะกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) รับรอง และส่งข้อมูลให้ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโอนเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรต่อไป และ และมอบเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุม กำจัดโรคพืชที่มากับน้ำ และจะช่วย
ให้ต้นพืชมีความแข็งแรง
3. การส่งเสริมอาชีพในระยะสั้น เช่น การมอบพันธุ์พืชผักสวนครัว เพื่อให้เกษตรกรเพาะปลูกเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ช่วงฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร
สำหรับกิจกรรมวันนี้เป็นการส่งมอบความสุข ก้าวสูเ่ กษตรวิถีใหม่ และให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกร ซึ่งประสบภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์
ธานี โดยการมอบเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุม กำจัดโรคพืชที่มากับน้ำ และช่วยให้ต้นพืชมีความแข็งแรง และมอบพันธุ์พืชผักสวนครัวระยะสั้น ทั้งนี้ในการ
ผลิตพืช แต่ละชนิด เกษตรกรควรวางแผนให้เหมาะสม และมีข้อมูลเพื่อประกอบการผลิตที่ชัดเจน พื้นที่ใดเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปี ควรมีการ
ปรับเปลีย่ นพื้นที่โดยการขุดคู ยกร่อง และปลูกพืชที่เหมาะสม ทีส่ ำคัญเกษตรกรต้องแจ้งขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพราะจะเป็น
ฐานข้อมูลสำคัญในการพัฒนาการเกษตรและสิทธิที่เกษตรกรจะได้รบั การช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐต่อไป วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ สำนักงานเกษตร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้สนับสนุนพันธุ์พืชผัก ศูนย์สง่ เสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ที่สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มารวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนทีไ่ ด้มสี ่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในครั้งนี้ และในพื้นที่อีก 7 จังหวัด ก็จะมีการ
ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน นายสุพิท กล่าวทิ้งท้าย
นางสุนิภา คีรีนารถ หัวหน้ากลุม่ อารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 17 อำเภอ 115 ตำบล 937 หมู่บ้าน เกษตรกรเดือดร้อน 69,035 ครัวเรือน และได้แจ้งให้เกษตรอำเภอในพื้นทีป่ ระสบภัยทั้งหมด เร่ง
สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทันที ทั้งการดำเนินการกรณีเสียหายโดยสิ้นเชิง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเขตพื้นที่การให้ความ
ช่วยเหลือฯ แล้ว อยู่ในระหว่างรับแบบความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) จากเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรต้องให้ผู้นำรับรอง จากนั้นจะมีการตรวจสอบทะเบียน
เกษตรกร และพื้นที่เสียหายจริง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป และการมอบหมายให้เจ้าหน้าทีส่ ำนักงานเกษตรอำเภอลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้
กำลังใจพี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชดิ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลฟื้นฟูสวนและพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลด ทั้งนี้หากเกษตรกรมีข้อสงสัยหรือขอความช่วยเหลือ
สามารถขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ใกล้บ้าน

“คลองดำเนินสะดวก” ลำน้ำสำคัญที่ไม่เพียงแต่หล่อเลี้ยงชีวติ เกษตรริมสองฝากเท่านั้น แต่ยังเป็นทาง
น้ำประวัติศาสตร์ที่เกีย่ วข้องกับพระมหากษัตริย์ไทยถึง 3 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่ทรงดำริให้ขดุ ขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางการค้า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จประพาสต้น
และพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่
“คลองดำเนินสะดวก” จึงเป็นหนึ่งในเส้นทางที่น่าสนใจ และควรไปเยือนตามโครงการท่องเที่ยว “วิถีคลอง
วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” ซึ่งสวนเกษตรแม่ทองหยิบ ตั้งอยู่ที่ 153 หมู่ 8 ตำบลศรีสุราษฎร์
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร. 09-9212-8682 คือหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่ต้องแวะในเส้นทาง
การท่องเที่ยว “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” เพื่อสัมผัสเสน่ห์อันเป็นอัตลักษณ์ของวิถีชวี ิต
ชาวคลองดำเนินสะดวก
สวนเกษตรแม่ทองหยิบ 1 ใน 4 จุดเทีย่ ว
“สวนเกษตรแม่ทองหยิบ เป็น 1 ใน 4 จุดในเส้นทางการท่องเที่ยว “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลอง
ดำเนิน” โดยจุดเริ่มต้นสำหรับการท่องเที่ยวเส้นทางนี้ เริ่มที่วัดโชติกทายการาม ซึ่งเป็นจุดตามรอยเสด็จ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ส่วนจุดที่สอง คือ บ้านมหาดเล็ก เจ็กฮวด ที่นี่ทุกคนจะได้ตื่นตาตื่นใจกับเมนูอาหารที่
ทำถวาย รัชกาลที่ 5 จุดที่สาม คือที่สวนเกษตรแม่ทองหยิบแห่งนี้ ในกิจกรรมของการล่องเรือชมสวน ศึกษา
วิถีเกษตรเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้กับวิถีเกษตร จากเกษตรเซิงเดี่ยวมาเป็นเกษตร
ผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไฮไลท์ของที่นี่คือ การพายเรือชมสวน เก็บผักและผลไม้ตาม
ฤดูกาล และจุดที่สี่ สุดท้าย คือ ตลาดเหล่าตั๊กลัก ซึ่งจะได้ชมพิพธิ ภัณฑ์ และเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก”
“ไพศาล ศรีเอี่ยมกูล” เกษตรกรเจ้าของสวนเกษตรแม่ทองหยิบ และยังเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรแม่ทองหยิบ บอกกล่าวถึงสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขกับทริปการ
ท่องเที่ยว “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” อันเป็นหนึ่งการท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อ ง พี่ไพศาล เป็น 1 ใน 7 พี่น้องที่เป็นลูกของ แม่
ทองหยิบ ศรีเอี่ยมกูล เกษตรกรชาวคลองดำเนินสะดวกที่เลี้ยงชีพและครอบครัวด้วยการทำการเกษตรและเป็นหนึ่งในเกษตรกรหัวก้าวหน้าที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาสวนเกษตรของ
ตนเองให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างรายได้เพิ่มอีกทางจากเดิมทีเ่ คยเน้นแต่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรอย่างเดียว ซึ่งแต่เดิมที่นี่เน้นการทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยว ทำให้มี
รายได้ไม่ต่อเนื่อง แม่ทองหยิบและลูก ๆ จึงหันมาทำสวนเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งสามารถผลผลิตผลผลิตได้ตามฤดูกาลได้ตลอด จึงทำให้มีรายได้ตลอดทั้งปี
35 ไร่ กับความงามแห่งวิถชี าวสวน
แต่สำหรับวันนี้ สวนเกษตรแม่ทองหยิบ บนพื้นที่ 35 ไร่ คือแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่หลากหลาย โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นธงนำ ที่มีทั้ง มะม่วง มะพร้าว มะนาว
มะขาม กล้วย และผักส่วนครัว เป็นต้น เสน่ห์ของสวนแห่งนี้มีความเพียบพร้อมทั้งความงดงามแห่งวิถีชีวิตเกษตรกรที่ผกู พันกับคลองดำเนินสะดวก ทีย่ ังคงอนุรักษ์สวนแบบดั้งเดิมไว้ครบ
เครื่อง ทั้งฝั่งที่เป็นสวนมะนาวและละมุดกระสวยมาเลย์ที่ปลูกหลุมเดียวกัน และอีกฝั่งที่เป็นสวนมะพร้าวน้ำหอม ที่เจ้าของมุ่งออกแบบให้มีรอ่ งสวนกว้าง สะอาดสะอ้าน สามารถล่องเรือ
ไปได้สุดสวน และมีมะพร้าวน้ำหอมไว้บริการนักท่องเที่ยว
พี่ไพศาลได้คิดค้นการปลูกแบบผสมผสาน โดยใช้แนวคิดการปลูกแบบ “เกือ้ กูลกัน” คือ พืชหลักของสวนคือมะพร้าวและส้มโอ มะพร้าวกับฝรั่งและมะนาว และมีพชื อื่นแซมเข้า
มาเรื่อย ๆ โดยมีมะม่วงอกร่องปลูกตามคันสวน
ทำต้องปลูกพืชร่วมกันระหว่าง มะพร้าวกับส้มโอ มะนาว พี่ไพศาลอธิบายว่า เพราะมะพร้าวนั้น นอกจากมีใบให้ร่มเงา รากช่วยยึดดินคันร่องไว้
“รากมะพร้าวช่วยดูดน้ำ ทำให้ดินแห้ง กลับมาร่วนซุย เกื้อกูลกับส้มโอ และมะนาว ที่ชอบดินแห้ง รากหาอาหารได้ดี ทำให้ได้ผลผลิตดี” พี่ไพศาลกล่าว
มะนาวและละมุด “ต้นไม้กอดกัน”
ขณะเดียวกันยังมีผลงานการพัฒนาที่เป็นภูมิปญ
ั ญาของพี่ไพศาลที่ที่ได้คดิ ค้นทดลอง และดัดแปลงจากการที่พี่ไพศาลได้ไปดูงานจากทีต่ ่าง ๆ และนำมาปรับใช้จนได้ผลดีในการลด
ต้นทุน ลดแรงงาน เป็นสวนทีป่ ลูก มะนาวกับละมุด ที่มาของ “ต้นไม้กอดกัน” พากันให้ผลผลิต
“ต้นไม้กอดกัน” จึงเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของสวนแห่งนี้ นอกเหนือจากการมีบรรยากาศอันร่มรื่นชื่นใจ ถือเป็นรูปแบบการปลูกพืชที่ไม่เหมือนใคร ด้วยการปลูกมะนาวแป้ นรำไพและละมุด
กระสวยมาเลย์อยู่ในหลุมเดียวกัน เรียกว่าหวานกับเปรี้ยวมาอยู่ด้วยกัน สื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการสร้างความรักและความอบอุ่นให้ แก่กันและกัน
ละมุดพันธุ์กระสวยมาเลย์ มะนาวพันธุแ์ ป้นรำไพ
“ละมุดกับมะนาว ที่อยู่คกู่ ันได้ เพราะละมุดเป็นพืชที่มีความทน แมลงไม่ชอบ ลูกมีผิวสากกระด้างเพลี้ยไม่ชอบ ใบ ไม่เป็นราง่าย เพราะมีความหนาและแข็ ง ส่วนรากสามารถชอนไชหา
อาหารได้ดีทำให้ได้ผลผลิตที่ดี”
ทำไมต้องปลูกในหลุมเดียวกันและทำให้กอดกัน ? “เพราะ กิ่งของละมุดนั้น ใช้ในการค้ำกิ่งก้านของต้นมะนาวแทนการใช้ไม้ค้ำ เป็นการลดต้นทุนการผลิต ลดค่าแรงงาน ลดเวลาในการ
ดูแลรักษา และได้ผลผลิตที่ดี” พี่ไพศาลกล่าว และบอกว่า “ที่สำคัญอีกประการคือ สามารถเก็บเกีย่ วผลผลิตจากพืชทัง้ 2 ชนิดไปขายได้อย่างต่อเนื่อง”
ธ.ก.ส.พร้อมหนุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
จากความโดดเด่นของสวนเกษตรแม่ทองหยิบในวันนี้ ได้กลายเป็นหนึ่งในต้นแบบของการเรียนรู้ของผู้ที่สนใจ ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.
“สวนเกษตรแม่ทองหยิบ คือหนึ่งในจุดน่าสนใจทั้งในด้านการประกอบอาชีพการเกษตร และการเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร เป็นต้นแบบของการพั ฒนาของเกษตรกรที่ทาง
ธ.ก.ส.พร้อมให้การสนับสนุนทั้งในด้านสินเชื่อ และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนทั่วไป” นายคงทน ศรีชื่น ผู้ช่วยผู้จัดการธ.ก.ส.สาขาดำเนินสะดวก กล่าว
ด้วยการต่อยอดชุมชนต่าง ๆ ให้เกิดการพัฒนาก้าวไปสู่ชุมชนท่องเที่ยว จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างงาน สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเสริม เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ลด
ปัญหาการย้ายถิ่นฐาน ชาวบ้านเกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเอง อันนำไปสู่การสร้า งชุมชนอุดมสุข ที่มีความมั่นคง
มั่งคั่งและยั่งยืน คือ หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.
ธ.ก.ส. นับเป็นธนาคารที่อยู่เคียงข้างเกษตรกรและภาคเกษตรมายาวนาน และยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการ
มุ่งเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน มุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท
การได้มีโอกาสเดินทางมาสัมผัสกับความงดงามแห่งวิถีเกษตรกรคลองดำเนินสะดวกในครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งการทำงานเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในด้านการช่วยประชาสัมพันธ์ ทีม่ ี
เป้าหมายสำคัญเพื่อการสร้างสุขให้กับเกษตรกรและส่งสุขนั้นไปยังผู้ที่กำลังหาสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างสวนเกษตรแม่ทองหยิบแห่ งนี้…
ติดต่อสวนเกษตรแม่ทองหยิบ 153 ม.8 ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โทร. 0992128682

เกษตรนครพนม ปั้น !! ช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่
ถ่ายทอดการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์การเกษตรที่ถูกต้อง
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์
โพนสวรรค์ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม จัดอบรมถ่ายทอดความรู้
พื้นฐานการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรที่ถูกต้อง ภายใต้
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปี
2564 กิจกรรม ช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ โดยมีบริษัท
คูโบต้า อาร์เอ็มจี นครพนม จำกัด ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้กับ
เกษตรกรที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยเป็นกลุ่มเกษตรกรใน
พื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) Young Smart
Farmer/Smart Farmer ในพื้นที่อำเภอนาแก อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอเมืองนครพนม ซึ่งมีเกษตรกรที่ให้ความสนใจเข้าร่วม
โครงการ จำนวน 75 ราย
นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตร
จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาช่างเกษตรท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งมีเกษตรกรที่ผ่านหลักสูตรช่างเกษตร
ท้องถิ่นระดับ 3 จนถึงปี 2562 รวม 8 ราย ซึ่งช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 3 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการ
ทำงานและชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เกษตร รวมทั้งสามารถให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมใหญ่ (Overhaul) แก่เกษตรกรได้ โดยมีแผนที่
จะพัฒนาช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 3 ให้เป็นช่างเกษตรท้องถิ่นต้นแบบมืออาชีพประจำแปลงใหญ่ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร รองรับ
การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ในปี 2564 เป็นการเตรียมความพร้อมช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 3 ที่สนใจจะ
พัฒนาไปสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยการจัดหลักสูตรถ่ายทอดความรู้พื้นฐานการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรที่ถูกต้อง
เช่นเดียวกับหลักสูตรช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 1 ให้แก่เกษตรกรข้างเคียง โดยช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 3 ทำหน้าทีเ่ ป็นวิทยากรหลัก
ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านช่าง มีการถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์เบนซิน และดีเซล การใช้และบำรุงรักษา
เครื่องยนต์การเกษตร ทั้งก่อนให้และหลังการใช้งาน พร้อมทั้งการดูแลเครื่องยนต์ให้มีสภาพพร้อมการใช้งานได้อย่างถูกวิธี และมี
การแนะนำการใช้งานให้กับเกษตรกรข้างเคียงได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม ในการฝึกปฏิบัติ
จริง เช่น การถอดล้างกรองอากาศ การเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น การตั้งลิ้นเครื่องยนต์ และการเก็บรักษาเครื่องยนต์ เป็นต้น
สำหรับการฝึกอบรมเพื่อสร้าง “ช่างเกษตรท้องถิ่น” แบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 1 มีทักษะในการใช้
และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่นได้ ทำให้
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอย่างน้อย 500 บาทต่อเครื่องต่อปี ระดับที่ 2 จะคัดเลือกผู้ผ่านการฝึกอบรมช่างเกษตรระดับ
ที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะช่างในการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรเพิ่มเติม ให้สามารถบริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องยนต์
เกษตรเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรข้างเคียงในท้องถิ่นได้ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอย่างน้อย 1,000 บาทต่อปีต่อเครื่อง และ
ระดับที่ 3 จะคัดเลือกผู้ผ่านการฝึกอบรมช่างเกษตรระดับที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะช่างและเทคนิคการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องยนต์
เกษตร ให้สามารถบริการตรวจเช็คซ่อมแซมใหญ่ เครื่องยนต์เกษตร (Overhaul) ให้แก่เกษตรกรข้างเคียงในท้องถิ่นได้ ทำให้ลด
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอย่างน้อย 1,500 บาทต่อเครื่องต่อปี ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ จากการซ่อม
บำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตรได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ทีบ่ ริเวณกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว
อินทรีย์โพนสวรรค์ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์
จังหวัดนครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม จัด
อบรมถ่ายทอดความรู้พื้นฐานการใช้และบำรุงรักษา
เครื่องยนต์เกษตรที่ถูกต้อง ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปี 2564 กิจกรรม
ช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ โดยมีบริษัทคูโบต้า
อาร์เอ็มจี นครพนม จำกัด ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้กับ
เกษตรกรที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยเป็นกลุ่ม
เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
Young Smart Farmer/Smart Farmer ในพื้นที่อำเภอนาแก อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอเมืองนครพนม ซึ่งมีเกษตรกรที่ให้ความ
สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 75 ราย
นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัด
นครพนม ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาช่างเกษตรท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งมีเกษตรกรที่ผ่านหลักสูตรช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 3
จนถึงปี 2562 รวม 8 ราย ซึง่ ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 3 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการทำงานและชิ้นส่วนของ
เครื่องยนต์เกษตร รวมทั้งสามารถให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมใหญ่ (Overhaul) แก่เกษตรกรได้ โดยมีแผนที่จะพัฒนาช่างเกษตร
ท้องถิ่นระดับ 3 ให้เป็นช่างเกษตรท้องถิ่นต้นแบบมืออาชีพประจำแปลงใหญ่ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร รองรับการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ในปี 2564 เป็นการเตรียมความพร้อมช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 3 ที่สนใจจะพัฒนาไปสู่ความเป็นมือ
อาชีพ โดยการจัดหลักสูตรถ่ายทอดความรู้พื้นฐานการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรที่ถูกต้อง เช่นเดียวกับหลักสูตรช่างเกษตร
ท้องถิ่นระดับ 1 ให้แก่เกษตรกรข้างเคียง โดยช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 3 ทำหน้าที่เป็นวิทยากรหลัก
ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านช่าง มีการถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์เบนซิน และดีเซล การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์
การเกษตร ทั้งก่อนให้และหลังการใช้งาน พร้อมทั้งการดูแลเครื่องยนต์ให้มีสภาพพร้อมการใช้งานได้อย่างถูกวิธี และมีการแนะนำการใช้
งานให้กับเกษตรกรข้างเคียงได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม ในการฝึกปฏิบัติจริง เช่น การถอด
ล้างกรองอากาศ การเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น การตั้งลิ้นเครื่องยนต์ และการเก็บรักษาเครื่องยนต์ เป็นต้น สำหรับการฝึกอบรมเพื่อสร้าง
“ช่างเกษตรท้องถิ่น” แบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 1 มีทักษะในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่นได้ ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อย่างน้อย 500 บาทต่อเครื่องต่อปี ระดับที่ 2 จะคัดเลือกผู้ผ่านการฝึกอบรมช่างเกษตรระดับที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะช่างในการ
ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรเพิ่มเติม ให้สามารถบริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรข้างเคียง
ในท้องถิ่นได้ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอย่างน้อย 1,000 บาทต่อปีต่อเครื่อง และระดับที่ 3 จะคัดเลือกผู้ผ่านการฝึกอบรมช่าง
เกษตรระดับที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะช่างและเทคนิคการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร ให้สามารถบริการตรวจเช็คซ่อมแซมใหญ่
เครื่องยนต์เกษตร (Overhaul) ให้แก่เกษตรกรข้างเคียงในท้องถิ่นได้ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอย่างน้อย 1,500 บาทต่อ
เครื่องต่อปี ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ จากการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตรได้ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ

(23 ธันวาคม 2563) หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตำบล
บ้านเอื้อม จัดงานวันรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่เกษตร
จังหวัดลำปาง ณ บ้านเอื้อม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เขต 15 ประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกันนี้มีพิธีลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่เกษตร
ระหว่างจังหวัดลำปาง โดยมีผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จำนวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ลำปาง เกษตรจังหวัดลำปาง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง ปศุสัตว์จังหวัด
ลำปาง และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง และผู้แทนหน่วยงาน
ในพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม โดยกำนันตำบลบ้าน
เอื้อม และผู้แทนผู้ค้า/ผู้ประกอบการ โดยกรรมการผู้จัดการ บริษัท
ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด โดยมี ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายวาทิตปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
และประชาชน ร่วมเป็นสักขีพยาน รวมทั้งสาธิตการไถกลบตอซัง หว่านเมล็ดปอเทือง และการอัดฟ่อนฟาง
จากปัญหามลพิษจากหมอกควันเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของจังหวัดลำปาง ในห้วงระยะหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งมีสาเหตุจากการเผา
ป่าของราษฎรในพื้นที่ ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวเกษตรกรจะทำการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับ
ทำการเกษตรในช่วงฤดูร้อน จากสภาวะอากาศที่แห้งและนิ่ง ภูมิประเทศบางแห่งเป็นแอ่งกระทะ ฝุ่นละอองไม่สามารถแพร่กระจาย
และสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน ไม่ตกลงสู่พื้นดิน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน
ดังนั้น ในภาคการเกษตรจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาเศษซากพืช หรือวัชพืช
และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่า
ในปี 2563 ที่ผ่านมาพบว่า มีจุดความร้อนในพื้นที่เกษตร จำนวน 22 จุด (จากดาวเทียมระบบ MODIS) โดยมีจุดความร้อนในพื้นที่
เกษตรมากที่สุด คือ อำเภอเมืองลำปาง รวม 2 ตำบล 5 จุด ได้แก่ ตำบลบ้านเอื้อม 4 จุด ตำบลบ้านแลง 1 จุด จึงกำหนดให้ตำบล
บ้านเอื้อมเป็นพื้นที่นำร่องตำบลต้นแบบ ในการดำเนินแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่เกษตร ซึ่งตำบลบ้านเอื้อมมีการเพาะปลูกข้าวรวม
เกษตรกร 1,620 ครัวเรือน เนื้อที่ 8,832 ไร่ 4,249 แปลง มีปริมาณวัสดุเหลือใช้ จำนวน 4,416.39 ตัน
จังหวัดลำปางจึงร่วมมือกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ที่มีนโยบายรับซื้อฟางข้าวและเศษวัสดุเหลือ ใช้ทางการเกษตร เพื่อ
ช่วยลดปัญหา PM2.5 และภาวะโลกร้อน โดยนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนในโรงงานปูนซีเมนต์และโรงงานผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์
เป็นการลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและนำมาเพิ่มมูลค่า ทำให้สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

