
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 25 ธันวาคม 2563 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
เกษตรวิถีใหม่ 1 เร่งหามาตรการกูว้ิกฤตสินคา้เกษตร นสพ.มติชน 

2 ฉลองปีฉลู นสพ.แนวหนา้ 
3 เฉลิมชยั ลุยงานปี 64 เดินหนา้เกษตรวิถีใหม่ ขบัเคล่ือนไทยอยา่ง

ย ัง่ยนื 
ไทยรัฐออนไลน์ 

4 รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดงานและมอบแนวทางการขบัเคล่ือนงาน 
ส าคญัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2564 ในการสัมมนา 
เร่ือง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 และแนวโนม้ปี 2564 

RYT9 

5 เฉลิมชยั ลุยงานปี 64 เดินหนา้เกษตรถีใหม่ ขบัเคล่ือนไทยอ ยา่งย ัง่ยนื ไทยรัฐออนไลน์ 
6 เกษตรฯ เดินหนา้เกษตรวิถีใหม่ ขบัเคล่ือนไทยอยา่งย ัง่ยนื  สยามรัฐออนไลน์ 

เฝ้าระวงัป้องกนั 
โควิด-19 

7 ปลดัเกษตรฯ ย  ้าเจา้หนา้ท่ีพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 อยา่งเคร่งครัด 

RYT9 

8 กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งด่วนก าชบั จนท. เนน้ย  ้า เฝ้าระวงัป้องกนั
โควิด 

กรุงเทพธุรกิจ 

9 กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งด่วนก าชบั จนท. เนน้ย  ้า เฝ้าระวงัป้องกนั
COVID-19 

เกษตรีไทย ดอท คอม 

10 กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งด่วนก าชบั จนท. เนน้ย  ้า เฝ้าระวงัป้องกนั
COVID-19 

สยาม ฮอตไลน์นิวส์ 

11 กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งด่วนก าชบั จนท. เนน้ย  ้า เฝ้าระวงัป้องกนั
COVID-19 

เพจเกษตรทัว่ไทย 

12 กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งด่วนก าชบั จนท. เนน้ย  ้า เฝ้าระวงัป้องกนั
COVID-19 

เพจเกษตรอินทรียว์ิถี
ท่องเท่ียวซีซัน่ 2 

13 กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งด่วนก าชบั จนท. เนน้ย  ้า เฝ้าระวงัป้องกนั
COVID-19 

เทคโนโลยชีาวบา้น 

14 กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งด่วนก าชบั จนท. เนน้ย  ้า เฝ้าระวงัป้องกนั
COVID-19 

ข่าวสดออนไลน์ 



 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
แจกเช้ือรา 
ไตรโคเดอร์มา 

15 เกษตรฯ แจกแลว้เช้ือราไตรโคเดอร์มาฟ้ืนฟูสวนหลงัน ้าท่วม พร้อม
มอบตน้พนัธุ์พืชผกัสวนครัว ส่งความสุขปี ใหม่ ใหก้ าลงัใจพี่นอ้ง
เกษตรกร 

สเตชัน่ทูเดย ์

16 เกษตรฯ แจกแลว้เช้ือราไตรโคเดอร์มาฟ้ืนฟูสวนหลงัน ้าท่วม พร้อม
มอบตน้พนัธุ์พืชผกัสวนครัว ส่งความสุขปี ใหม่ ใหก้ าลงัใจพี่นอ้ง
เกษตรกร 

เพจคมชดั 

17 เกษตรฯ แจกแลว้เช้ือราไตรโคเดอร์มาฟ้ืนฟูสวนหลงัน ้าท่วม พร้อม
มอบตน้พนัธุ์พืชผกัสวนครัว ส่งความสุขปี ใหม่ ใหก้ าลงัใจพี่นอ้ง
เกษตรกร 

เพจตะเวนข่าวภาค 4 

18 เกษตรฯ แจกแลว้เช้ือราไตรโคเดอร์มาฟ้ืนฟูสวนหลงัน ้าท่วม พร้อม
มอบตน้พนัธุ์พืชผกัสวนครัว ส่งความสุขปี ใหม่ ใหก้ าลงัใจพี่นอ้ง
เกษตรกร 

สงขลาทูเดยอ์อนไลน์ 

19 เกษตรฯ แจกแลว้เช้ือราไตรโคเดอร์มาฟ้ืนฟูสวนหลงัน ้าท่วม พร้อม
มอบตน้พนัธุ์พืชผกัสวนครัว ส่งความสุขปี ใหม่ ใหก้ าลงัใจพี่นอ้ง
เกษตรกร 

ช่อง NBT 

20 เกษตรฯ แจกแลว้เช้ือราไตรโคเดอร์มาฟ้ืนฟูสวนหลงัน ้าท่วม พร้อม
มอบตน้พนัธุ์พืชผกัสวนครัว ส่งความสุขปี ใหม่ ใหก้ าลงัใจพี่นอ้ง
เกษตรกร 

สถานีวิทยกุระจายเสียง
แห่งประเทศไทย เพื่อ
การศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี 

21 เกษตรฯ แจกแลว้เช้ือราไตรโคเดอร์มาฟ้ืนฟูสวนหลงัน ้าท่วม พร้อม
มอบตน้พนัธุ์พืชผกัสวนครัว ส่งความสุขปี ใหม่ และใหก้ าลงัใจ 

ส านกัข่าว กรม
ประชาสัมพนัธ์ 

22 เกษตรฯ แจกแลว้เช้ือราไตรโคเดอร์มาฟ้ืนฟูสวนหลงัน ้าท่วม พร้อม
มอบตน้พนัธุ์พืชผกัสวนครัว ส่งความสุขปี ใหม่ ใหก้ าลงัใจพี่นอ้ง
เกษตรกร 

ประเด็นดงัข่าวเด่น 

ช่างเกษตรทอ้งถ่ิน 23 เกษตรนครพนม ป้ัน !! ช่างเกษตรทอ้งถ่ินประจ าแปลงใหญ่ ถ่ายทอด
การใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตก์ารเกษตรท่ีถูกตอ้ง 

Voice เสียงประชาชน 

เปิดช่องทางออนไลน์ 
ช่วยเกษตรกร 

24 เกษตรจงัหวดันครพนม เปิดช่องทางออนไลน์ ช่วยเกษตรกรจ าหน่าย
สินคา้เกษตร ผา่นเพจเฟสบุ๊ค “สินคา้เกษตร ออนไลน์ จ.นครพนม” 

ส านกัข่าวความมัน่คง 

ไถกลบตอซงั 25 จ.ล าปาง รณรงคไ์ถกลบตอซังพืชลดการเผา ส่งเสริมวิถีเกษตรกรรม
ยัง่ยนื 

ส านกัข่าว กรม
ประชาสัมพนัธ์ 

คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 26 จงัหวดันนทบุรีจดังานคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี หนงัสือพิมพเ์หยีย่วข่าว
นนทบุรี 

 



































 
กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งด่วนก าชบั จนท. เนน้ย  ้าเฝ้าระวงัป้องกนัโควิด 

 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร สั่งด่วนเนน้ย  ้าเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม การแพร่ระบาด

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ ตามท่ีเกิดการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID 19) รอบใหม่และไดแ้พร่กระจายไปในหลายพื้นท่ีเพิ่มขึ้น จึงขอย  ้าใหทุ้กหน่วยงานในสังกดักรมส่งเสริม
การเกษตรตระหนกัและปฏิบติัตามมาตรการเร่ืองการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม และเตรียมพร้อมในการรองรับสถานการณ์
แบบมีการระบาดในประเทศในวงกวา้ง และตามหนงัสือท่ี กษ.1001/ว 1792 ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563 เร่ือง เนน้ย  ้าใหเ้ฝ้า
ระวงั ป้องกนั ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนา 
การใหบ้ริการการเกษตร ให้ปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเขม้ขน้ โดยใหมี้การลงทะเบียน ตรวจวดัอุณหภูมิ สวมหนา้กากอนามยั 
การเวน้ระยะระหวา่งบุคคล และจดัอาหารชุดเฉพาะบุคคล พร้อมทั้งใหพ้ิจารณาปรับกิจกรรมให้เหมาะสม ส าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ี
มีความเส่ียงเก่ียวขอ้งกบับุคคลและสถานท่ีท่ีมีการแพร่ระบาด ขอให้รายงานขอ้มูลดว้ยตนเองผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ดว้ย 
 กรณีพบผูติ้ดเช้ือ COVID-19 ท่ีจงัหวดัสมุทรสาครมีจ านวนเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง และยงัพบผูติ้ดเช้ืออีกจ านวนหน่ึง
ในหลายจงัหวดั ขอใหทุ้กหน่วยงานด าเนินการเพิ่มเติม ดงัน้ี 1. ใหทุ้กหน่วยงานพิจารณาใหบุ้คลากรท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดั
สมุทรสาคร ด าเนินการตามมาตรการรัฐบาลโดย Work from Home จนถึงวนัท่ี 3 มกราคม 2564 และใหส้ ารวจบุคลากรวา่มี
บุคคลใดไดเ้ขา้ไปในพื้นท่ีเส่ียงตั้งแต่วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2563 หรือไม่ หากมีให ้Work from Home เพื่อสังเกตอาการท่ีบา้นจน
ครบ 14 วนั นบัตั้งแต่วนัลงไปในพื้นท่ี รวมทั้งพื้นท่ีเส่ียงอ่ืน ๆ ตาม Timeline ท่ีศูนยบ์ริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือกระทรวงสาธารณสุขประกาศ โดยขอให้เจา้หนา้ท่ีรายงานขอ้มูลดว้ยตนเองผา่นแอป



พลิเคชนัไลน์ @233ewjbz เพื่อกรมส่งเสริมการเกษตร จะไดร้วบรวมแจง้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบต่อไป 2. ใหทุ้ก
หน่วยงานท่ีมีการจดักิจกรรมใหบ้ริการทั้งในสถานท่ีท างานและนอกสถานท่ี ก าหนดใหมี้การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั
โรคตามท่ีราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด 3. ก าชบัใหบุ้คลากรในองคก์รปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) อยา่งเคร่งครัด 4. วางแผนการใหบุ้คลากรในองคก์รปฏิบติัราชการท่ีบา้น (Work from Home) ปฏิบติัตาม
แผนบริหารความต่อเน่ืองขององคก์ร (Business Continuty Plan : BCP) โดยใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดย
เฉพาะงานอนุมติั งานอนุญาต และงานบริการ 5. ใหทุ้กหน่วยงานก าชบัหน่วยงานในพื้นท่ีติดตามสถานการณ์โรคระบาด
จงัหวดัใกลเ้คียง เช่น สมุทรสงคราม นครปฐม เป็นตน้ หรือจงัหวดัอ่ืน ๆ ตามสถานการณ์ และใหเ้นน้ย  ้าการด าเนินการตาม
ขอ้สั่งการขอ้ 1-4 ต่อไป 
 ทั้งน้ี ขอใหทุ้กหน่วยงานปฏิบติัและด าเนินการตามมาตรการในพื้นท่ีและขอ้ก าหนดของผูว้า่ราชการจงัหวดัดว้ย “ผม
ขอใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกท่านร่วมมือกนัปฎิบติัตามมาตรการ ไม่ประมาทการ์ดอยา่ตก เพื่อให้ประเทศผา่นพน้วิกฤติไปไดค้รับ” 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว... 
  



 
 

กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งด่วนก าชบั จนท. เนน้ย  ้าเฝ้าระวงั ป้องกนั การแพร่ระบาดโรค COVID-19 

 

 

 

กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งด่วนเนน้ย  ้าเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ ตามท่ีเกิดการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID 19) รอบใหม่และไดแ้พร่กระจายไปในหลายพื้นท่ีเพิ่มขึ้น จึงขอย  ้าใหทุ้กหน่วยงานในสังกดักรมส่งเสริม

การเกษตรตระหนกัและปฏิบติัตามมาตรการเร่ืองการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม และเตรียมพร้อมในการรองรับสถานการณ์

แบบมีการระบาดในประเทศในวงกวา้ง และตามหนงัสือท่ี กษ.1001/ว 1792 ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563 เร่ือง เนน้ย  ้าใหเ้ฝ้า

ระวงั ป้องกนั ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนา 

การใหบ้ริการการเกษตร ให้ปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเขม้ขน้ โดยใหมี้การลงทะเบียน ตรวจวดัอุณหภูมิ สวมหนา้กากอนามยั 

การเวน้ระยะระหวา่งบุคคล และจดัอาหารชุดเฉพาะบุคคล พร้อมทั้งใหพ้ิจารณาปรับกิจกรรมให้เหมาะสม ส าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ี

มีความเส่ียงเก่ียวขอ้งกบับุคคลและสถานท่ีท่ีมีการแพร่ระบาด ขอให้รายงานขอ้มูลดว้ยตนเองผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ดว้ย   

 

 

 



กรณีพบผูติ้ดเช้ือ COVID-19 ท่ีจงัหวดัสมุทรสาครมีจ านวนเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง และยงัพบผูติ้ดเช้ืออีกจ านวนหน่ึงในหลาย

จงัหวดั ขอใหทุ้กหน่วยงานด าเนินการเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. ใหทุ้กหน่วยงานพิจารณาใหบุ้คลากรท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร ด าเนินการตามมาตรการรัฐบาลโดย Work from 

Home จนถึงวนัท่ี 3 มกราคม 2564 และใหส้ ารวจบุคลากรวา่มีบุคคลใดไดเ้ขา้ไปในพื้นท่ีเส่ียงตั้งแต่วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2563 

หรือไม่ หากมีให ้Work from Home เพื่อสังเกตอาการท่ีบา้นจนครบ 14 วนั นบัตั้งแต่วนัลงไปในพื้นท่ี รวมทั้งพื้นท่ีเส่ียงอ่ืน ๆ 

ตาม Timeline ท่ีศูนยบ์ริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ โดยขอให้เจา้หนา้ท่ีรายงานขอ้มูลดว้ยตนเองผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ @233ewjbz เพื่อกรมส่งเสริมการเกษตร จะได้

รวบรวมแจง้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบต่อไป 

2. ใหทุ้กหน่วยงานท่ีมีการจดักิจกรรมใหบ้ริการทั้งในสถานท่ีท างานและนอกสถานท่ี ก าหนดใหมี้การปฏิบติัตามมาตรการ

ป้องกนัโรคตามท่ีราชการก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

3. ก าชบัใหบุ้คลากรในองคก์รปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยา่งเคร่งครัด 

4. วางแผนการใหบุ้คลากรในองคก์รปฏิบติัราชการท่ีบา้น (Work from Home) ปฏิบติัตามแผนบริหารความต่อเน่ืองของ

องคก์ร (Business Continuty Plan : BCP) โดยใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะงานอนุมติั งานอนุญาต และ

งานบริการ 5. ใหทุ้กหน่วยงานก าชบัหน่วยงานในพื้นท่ีติดตามสถานการณ์โรคระบาดจงัหวดัใกลเ้คียง เช่น สมุทรสงคราม 

นครปฐม เป็นตน้ หรือจงัหวดัอ่ืน ๆ ตามสถานการณ์ และใหเ้นน้ย  ้าการด าเนินการตามขอ้สั่งการขอ้ 1-4 ต่อไป ทั้งน้ี ขอใหทุ้ก

หน่วยงานปฏิบติัและด าเนินการตามมาตรการในพื้นท่ีและขอ้ก าหนดของผูว้า่ราชการจงัหวดัดว้ย “ผมขอให้เจา้หนา้ท่ีทุกท่าน

ร่วมมือกนัปฏิบติัตามมาตรการ ไม่ประมาทการ์ดอยา่ตก เพื่อใหป้ระเทศผา่นพน้วิกฤติไปไดค้รับ” อธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตร กล่าว./ 



 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งด่วนก าชบั จนท. เนน้ย  ้าเฝ้าระวงัป้องกนัโควิด-19 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ ตามท่ีเกิดการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID 19) รอบใหม่และไดแ้พร่กระจายไปในหลายพื้นท่ีเพิ่มขึ้น จึงขอย  ้าใหทุ้กหน่วยงานในสังกดักรมส่งเสริม
การเกษตรตระหนกัและปฏิบติัตามมาตรการเร่ืองการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม และเตรียมพร้อมในการรองรับสถานการณ์
แบบมีการระบาดในประเทศในวงกวา้ง และตามหนงัสือท่ี กษ.1001/ว 1792 ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563 เร่ือง เนน้ย  ้าใหเ้ฝ้า
ระวงั ป้องกนั ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนา 
การใหบ้ริการการเกษตร ให้ปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเขม้ขน้ โดยใหมี้การลงทะเบียน ตรวจวดัอุณหภูมิ สวมหนา้กากอนามยั 
การเวน้ระยะระหวา่งบุคคล และจดัอาหารชุดเฉพาะบุคคล พร้อมทั้งใหพ้ิจารณาปรับกิจกรรมให้เหมาะสม ส าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ี
มีความเส่ียงเก่ียวขอ้งกบับุคคลและสถานท่ีท่ีมีการแพร่ระบาด ขอให้รายงานขอ้มูลดว้ยตนเองผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ดว้ย 
 กรณีพบผูติ้ดเช้ือ COVID-19 ท่ีจงัหวดัสมุทรสาครมีจ านวนเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง และยงัพบผูติ้ดเช้ืออีกจ านวนหน่ึง
ในหลายจงัหวดั ขอใหทุ้กหน่วยงานด าเนินการเพิ่มเติม ดงัน้ี 1. ใหทุ้กหน่วยงานพิจารณาใหบุ้คลากรท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดั
สมุทรสาคร ด าเนินการตามมาตรการรัฐบาลโดย Work from Home จนถึงวนัท่ี 3 มกราคม 2564 และใหส้ ารวจบุคลากรวา่มี
บุคคลใดไดเ้ขา้ไปในพื้นท่ีเส่ียงตั้งแต่วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2563 หรือไม่ หากมีให ้Work from Home เพื่อสังเกตอาการท่ีบา้นจน
ครบ 14 วนั นบัตั้งแต่วนัลงไปในพื้นท่ี รวมทั้งพื้นท่ีเส่ียงอ่ืน ๆ ตาม Timeline ท่ีศูนยบ์ริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือกระทรวงสาธารณสุขประกาศ โดยขอให้เจา้หนา้ท่ีรายงานขอ้มูลดว้ยตนเองผา่นแอป
พลิเคชนัไลน์ @233ewjbz เพื่อกรมส่งเสริมการเกษตร จะไดร้วบรวมแจง้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบต่อไป 2. ใหทุ้ก



หน่วยงานท่ีมีการจดักิจกรรมใหบ้ริการทั้งในสถานท่ีท างานและนอกสถานท่ี ก าหนดใหมี้การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั
โรคตามท่ีราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด 3. ก าชบัใหบุ้คลากรในองคก์รปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) อยา่งเคร่งครัด 4. วางแผนการใหบุ้คลากรในองคก์รปฏิบติัราชการท่ีบา้น (Work from Home) ปฏิบติัตาม
แผนบริหารความต่อเน่ืองขององคก์ร (Business Continuty Plan : BCP) โดยใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดย
เฉพาะงานอนุมติั งานอนุญาต และงานบริการ 5. ใหทุ้กหน่วยงานก าชบัหน่วยงานในพื้นท่ีติดตามสถานการณ์โรคระบาด
จงัหวดัใกลเ้คียง เช่น สมุทรสงคราม นครปฐม เป็นตน้ หรือจงัหวดัอ่ืน ๆ ตามสถานการณ์ และใหเ้นน้ย  ้าการด าเนินการตาม
ขอ้สั่งการขอ้ 1-4 ต่อไป 
 ทั้งน้ี ขอใหทุ้กหน่วยงานปฏิบติัและด าเนินการตามมาตรการในพื้นท่ีและขอ้ก าหนดของผูว้า่ราชการจงัหวดัดว้ย “ผม
ขอใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกท่านร่วมมือกนัปฎิบติัตามมาตรการ ไม่ประมาทการ์ดอยา่ตก เพื่อให้ประเทศผา่นพน้วิกฤติไปไดค้รับ” 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว... 
  



 
กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งด่วนก าชบั จนท. เนน้ย  ้าเฝ้าระวงั ป้องกนั การแพร่ระบาดโรค COVID-19 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งด่วนเนน้ย  ้าเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ ตามท่ีเกิดการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID 19) รอบใหม่และไดแ้พร่กระจายไปในหลายพื้นท่ีเพิ่มขึ้น จึงขอย  ้าใหทุ้กหน่วยงานในสังกดักรมส่งเสริม
การเกษตรตระหนกัและปฏิบติัตามมาตรการเร่ืองการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม และเตรียมพร้อมในการรองรับสถานการณ์
แบบมีการระบาดในประเทศในวงกวา้ง และตามหนงัสือท่ี กษ.1001/ว 1792 ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563 เร่ือง เนน้ย  ้าใหเ้ฝ้า
ระวงั ป้องกนั ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนา 
การใหบ้ริการการเกษตร ให้ปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเขม้ขน้ โดยใหมี้การลงทะเบียน ตรวจวดัอุณหภูมิ สวมหนา้กากอนามยั 



การเวน้ระยะระหวา่งบุคคล และจดัอาหารชุดเฉพาะบุคคล พร้อมทั้งใหพ้ิจารณาปรับกิจกรรมให้เหมาะสม ส าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ี
มีความเส่ียงเก่ียวขอ้งกบับุคคลและสถานท่ีท่ีมีการแพร่ระบาด ขอให้รายงานขอ้มูลดว้ยตนเองผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ดว้ย    

กรณีพบผูติ้ดเช้ือ COVID-19 ท่ีจงัหวดัสมุทรสาครมีจ านวนเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง และยงัพบผูติ้ดเช้ืออีกจ านวนหน่ึง
ในหลายจงัหวดั ขอใหทุ้กหน่วยงานด าเนินการเพิ่มเติม ดงัน้ี 1. ใหทุ้กหน่วยงานพิจารณาใหบุ้คลากรท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดั
สมุทรสาคร ด าเนินการตามมาตรการรัฐบาลโดย Work from Home จนถึงวนัท่ี 3 มกราคม 2564 และใหส้ ารวจบุคลากรวา่มี
บุคคลใดไดเ้ขา้ไปในพื้นท่ีเส่ียงตั้งแต่วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2563 หรือไม่ หากมีให ้Work from Home เพื่อสังเกตอาการท่ีบา้นจน
ครบ 14 วนั นบัตั้งแต่วนัลงไปในพื้นท่ี รวมทั้งพื้นท่ีเส่ียงอ่ืน ๆ ตาม Timeline ท่ีศูนยบ์ริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือกระทรวงสาธารณสุขประกาศ โดยขอให้เจา้หนา้ท่ีรายงานขอ้มูลดว้ยตนเองผา่นแอป
พลิเคชนัไลน์ @233ewjbz เพื่อกรมส่งเสริมการเกษตร จะไดร้วบรวมแจง้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบต่อไป 2. ใหทุ้ก
หน่วยงานท่ีมีการจดักิจกรรมใหบ้ริการทั้งในสถานท่ีท างานและนอกสถานท่ี ก าหนดใหมี้การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั
โรคตามท่ีราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด 3. ก าชบัใหบุ้คลากรในองคก์รปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) อยา่งเคร่งครัด 4. วางแผนการใหบุ้คลากรในองคก์รปฏิบติัราชการท่ีบา้น (Work from Home) ปฏิบติัตาม
แผนบริหารความต่อเน่ืองขององคก์ร (Business Continuty Plan : BCP) โดยใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดย
เฉพาะงานอนุมติั งานอนุญาต และงานบริการ 5. ใหทุ้กหน่วยงานก าชบัหน่วยงานในพื้นท่ีติดตามสถานการณ์โรคระบาด
จงัหวดัใกลเ้คียง เช่น สมุทรสงคราม นครปฐม เป็นตน้ หรือจงัหวดัอ่ืน ๆ ตามสถานการณ์ และใหเ้นน้ย  ้าการด าเนินการตาม
ขอ้สั่งการขอ้ 1-4 ต่อไป ทั้งน้ี ขอใหทุ้กหน่วยงานปฏิบติัและด าเนินการตามมาตรการในพื้นท่ีและขอ้ก าหนดของผูว้่าราชการ
จงัหวดัดว้ย “ผมขอให้เจา้หนา้ท่ีทุกท่านร่วมมือกนัปฎิบติัตามมาตรการ ไม่ประมาทการ์ดอยา่ตก เพื่อใหป้ระเทศผา่นพน้วิกฤติ
ไปไดค้รับ” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว... 
  



 
กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งด่วนก าชบั จนท. เนน้ย  ้าเฝ้าระวงั ป้องกนั การแพร่ระบาดโรค COVID-19 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งด่วนเนน้ย  ้าเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ ตามท่ีเกิดการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID 19) รอบใหม่และไดแ้พร่กระจายไปในหลายพื้นท่ีเพิ่มขึ้น จึงขอย  ้าใหทุ้กหน่วยงานในสังกดักรมส่งเสริม
การเกษตรตระหนกัและปฏิบติัตามมาตรการเร่ืองการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม และเตรียมพร้อมในการรองรับสถานการณ์
แบบมีการระบาดในประเทศในวงกวา้ง และตามหนงัสือท่ี กษ.1001/ว 1792 ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563 เร่ือง เนน้ย  ้าใหเ้ฝ้า
ระวงั ป้องกนั ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนา 
การใหบ้ริการการเกษตร ให้ปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเขม้ขน้ โดยใหมี้การลงทะเบียน ตรวจวดัอุณหภูมิ สวมหนา้กากอนามยั 



การเวน้ระยะระหวา่งบุคคล และจดัอาหารชุดเฉพาะบุคคล พร้อมทั้งใหพ้ิจารณาปรับกิจกรรมให้เหมาะสม ส าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ี
มีความเส่ียงเก่ียวขอ้งกบับุคคลและสถานท่ีท่ีมีการแพร่ระบาด ขอให้รายงานขอ้มูลดว้ยตนเองผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ดว้ย    

กรณีพบผูติ้ดเช้ือ COVID-19 ท่ีจงัหวดัสมุทรสาครมีจ านวนเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง และยงัพบผูติ้ดเช้ืออีกจ านวนหน่ึง
ในหลายจงัหวดั ขอใหทุ้กหน่วยงานด าเนินการเพิ่มเติม ดงัน้ี 1. ใหทุ้กหน่วยงานพิจารณาให้บุคลากรท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดั
สมุทรสาคร ด าเนินการตามมาตรการรัฐบาลโดย Work from Home จนถึงวนัท่ี 3 มกราคม 2564 และใหส้ ารวจบุคลากรวา่มี
บุคคลใดไดเ้ขา้ไปในพื้นท่ีเส่ียงตั้งแต่วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2563 หรือไม่ หากมีให ้Work from Home เพื่อสังเกตอาการท่ีบา้นจน
ครบ 14 วนั นบัตั้งแต่วนัลงไปในพื้นท่ี รวมทั้งพื้นท่ีเส่ียงอ่ืน ๆ ตาม Timeline ท่ีศูนยบ์ริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือกระทรวงสาธารณสุขประกาศ โดยขอให้เจา้หนา้ท่ีรายงานขอ้มูลดว้ยตนเองผา่นแอป
พลิเคชนัไลน์ @233ewjbz เพื่อกรมส่งเสริมการเกษตร จะไดร้วบรวมแจง้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบต่อไป 2. ใหทุ้ก
หน่วยงานท่ีมีการจดักิจกรรมใหบ้ริการทั้งในสถานท่ีท างานและนอกสถานท่ี ก าหนดใหมี้การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั
โรคตามท่ีราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด 3. ก าชบัใหบุ้คลากรในองคก์รปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) อยา่งเคร่งครัด 4. วางแผนการใหบุ้คลากรในองคก์รปฏิบติัราชการท่ีบา้น (Work from Home) ปฏิบติัตาม
แผนบริหารความต่อเน่ืองขององคก์ร (Business Continuty Plan : BCP) โดยใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดย
เฉพาะงานอนุมติั งานอนุญาต และงานบริการ 5. ใหทุ้กหน่วยงานก าชบัหน่วยงานในพื้นท่ีติดตามสถานการณ์โรคระบาด
จงัหวดัใกลเ้คียง เช่น สมุทรสงคราม นครปฐม เป็นตน้ หรือจงัหวดัอ่ืน ๆ ตามสถานการณ์ และใหเ้นน้ย  ้าการด าเนินการตาม
ขอ้สั่งการขอ้ 1-4 ต่อไป ทั้งน้ี ขอใหทุ้กหน่วยงานปฏิบติัและด าเนินการตามมาตรการในพื้นท่ีและขอ้ก าหนดของผูว้่าราชการ
จงัหวดัดว้ย “ผมขอให้เจา้หนา้ท่ีทุกท่านร่วมมือกนัปฎิบติัตามมาตรการ ไม่ประมาทการ์ดอยา่ตก เพื่อใหป้ระเทศผา่นพน้วิกฤติ
ไปไดค้รับ” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว... 
  



 

กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งด่วน ก าชบัเจา้หนา้ท่ี เนน้ย  ้าเฝ้าระวงั ป้องกนั การแพร่ระบาดโรค COVID-19 

 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ ตามท่ีเกิดการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่และไดแ้พร่กระจายไปในหลายพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน จึงขอย  ้าใหทุ้กหน่วยงานในสังกดักรม
ส่งเสริมการเกษตรตระหนกัและปฏิบติัตามมาตรการเร่ืองการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม และเตรียมพร้อมในการรองรับ
สถานการณ์แบบมีการระบาดในประเทศในวงกวา้ง และตามหนงัสือท่ี กษ.1001/ว 1792 ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563 เร่ือง 

เนน้ย  ้าใหเ้ฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะกิจกรรมการ
ฝึกอบรมสมัมนา การใหบ้ริการการเกษตร ใหป้ฏิบติัตามมาตรการอยา่งเขม้ขน้ โดยใหมี้การลงทะเบียน ตรวจวดัอุณหภูมิ 

สวมหนา้กากอนามยั การเวน้ระยะระหวา่งบุคคล และจดัอาหารชุดเฉพาะบุคคล พร้อมทั้งใหพิ้จารณาปรับกิจกรรมให้
เหมาะสม ส าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความเส่ียงเก่ียวขอ้งกบับคุคลและสถานท่ีท่ีมีการแพร่ระบาด ขอใหร้ายงานขอ้มูลดว้ย

ตนเองผา่นแอปพลิเคชัน่ไลน์ดว้ย 

 

 



 

กรณีพบผูติ้ดเช้ือ COVID-19 ท่ีจงัหวดัสมุทรสาครมีจ านวนเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และยงัพบผูติ้ดเช้ืออีกจ านวน

หน่ึงในหลายจงัหวดั ขอให้ทุกหน่วยงานด าเนินการเพ่ิมเติม ดงัน้ี 1. ใหท้กุหน่วยงานพิจารณาใหบุ้คลากรท่ีอาศยัอยูใ่น
พ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร ด าเนินการตามมาตรการรัฐบาลโดย Work From Home จนถึงวนัท่ี 3 มกราคม 2564 และให้
ส ารวจบุคลากรวา่มีบุคคลใดไดเ้ขา้ไปในพ้ืนท่ีเส่ียงตั้งแต่วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2563 หรือไม่ หากมีให ้Work From Home เพื่อ

สังเกตอาการท่ีบา้นจนครบ 14 วนั นบัตั้งแต่วนัลงไปในพ้ืนท่ี รวมทั้งพ้ืนท่ีเส่ียงอ่ืนๆ ตาม Timeline ท่ีศูนยบ์ริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือกระทรวงสาธารณสุขประกาศ โดยขอให้

เจา้หนา้ท่ีรายงานขอ้มูลดว้ยตนเองผา่นแอปพลิเคชัน่ไลน์ @233ewjbz เพื่อกรมส่งเสริมการเกษตร จะไดร้วบรวมแจง้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบต่อไป 2. ใหทุ้กหน่วยงานท่ีมีการจดักิจกรรมใหบ้ริการทั้งในสถานท่ีท างานและนอก

สถานท่ี ก าหนดใหมี้การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัโรคตามท่ีราชการก าหนดอยา่งเคร่งครัด 3. ก าชบัใหบ้คุลากรใน
องคก์รปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยา่งเคร่งครัด 4. วางแผนการใหบุ้คลากร

ในองคก์รปฏิบติัราชการท่ีบา้น (Work From Home) ปฏิบติัตามแผนบริหารความต่อเน่ืองขององคก์ร (Business Continuty 
Plan : BCP) โดยใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะงานอนุมติั งานอนุญาต และงานบริการ 5. ใหทุ้ก
หน่วยงานก าชบัหน่วยงานในพ้ืนท่ีติดตามสถานการณ์โรคระบาดจงัหวดัใกลเ้คียง เช่น สมุทรสงคราม นครปฐม เป็นตน้ 

หรือจงัหวดัอ่ืนๆ ตามสถานการณ์ และใหเ้นน้ย  ้าการด าเนินการตามขอ้สั่งการขอ้ 1-4 ต่อไป ทั้งน้ี ขอใหทุ้กหน่วยงาน
ปฏิบติัและด าเนินการตามมาตรการในพ้ืนท่ีและขอ้ก าหนดของผูว้า่ราชการจงัหวดัดว้ย “ผมขอใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกทา่น

ร่วมมือกนัปฎิบติัตามมาตรการ ไม่ประมาท การ์ดอยา่ตก เพื่อใหป้ระเทศผา่นพน้วิกฤตไปไดค้รับ” อธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตร กล่าว 

  



 

กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งด่วนก าชบั จนท. เนน้ย  ้าเฝ้าระวงั ป้องกนั การแพร่ระบาดโรค COVID-19 

 

 กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งด่วนเนน้ย  ้าเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม การแพร่ระบาดโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ ตามท่ีเกิดการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID 19) รอบใหม่และไดแ้พร่กระจายไปในหลายพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน จึงขอย  ้าใหทุ้กหน่วยงานในสังกดักรม
ส่งเสริมการเกษตรตระหนกัและปฏิบติัตามมาตรการเร่ืองการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม และเตรียมพร้อมในการรองรับ

สถานการณ์แบบมีการระบาดในประเทศในวงกวา้ง และตามหนงัสือท่ี กษ.1001/ว 1792 ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563 เร่ือง 
เนน้ย  ้าใหเ้ฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะกิจกรรมการ

ฝึกอบรมสมัมนา การใหบ้ริการการเกษตร ใหป้ฏิบติัตามมาตรการอยา่งเขม้ขน้ โดยใหมี้การลงทะเบียน ตรวจวดัอุณหภูมิ 
สวมหนา้กากอนามยั การเวน้ระยะระหวา่งบุคคล และจดัอาหารชุดเฉพาะบุคคล พร้อมทั้งใหพิ้จารณาปรับกิจกรรมให้

เหมาะสม ส าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความเส่ียงเก่ียวขอ้งกบับคุคลและสถานท่ีท่ีมีการแพร่ระบาด ขอใหร้ายงานขอ้มูลดว้ย

ตนเองผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ดว้ย 

 กรณีพบผูติ้ดเช้ือ COVID-19 ท่ีจงัหวดัสมุทรสาครมีจ านวนเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และยงัพบผูติ้ดเช้ืออีกจ านวน

หน่ึงในหลายจงัหวดั ขอให้ทุกหน่วยงานด าเนินการเพ่ิมเติม ดงัน้ี 1. ใหท้กุหน่วยงานพิจารณาใหบุ้คลากรท่ีอาศยัอยูใ่น
พ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร ด าเนินการตามมาตรการรัฐบาลโดย Work from Home จนถึงวนัท่ี 3 มกราคม 2564 และให้
ส ารวจบุคลากรวา่มีบุคคลใดไดเ้ขา้ไปในพ้ืนท่ีเส่ียงตั้งแต่วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2563 หรือไม่ หากมีให ้Work from Home เพื่อ



สังเกตอาการท่ีบา้นจนครบ 14 วนั นบัตั้งแต่วนัลงไปในพ้ืนท่ี รวมทั้งพ้ืนท่ีเส่ียงอ่ืน ๆ ตาม Timeline ท่ีศูนยบ์ริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือกระทรวงสาธารณสุขประกาศ โดยขอให้

เจา้หนา้ท่ีรายงานขอ้มูลดว้ยตนเองผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ @233ewjbz เพื่อกรมส่งเสริมการเกษตร จะไดร้วบรวมแจง้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบต่อไป 2. ใหทุ้กหน่วยงานท่ีมีการจดักิจกรรมใหบ้ริการทั้งในสถานท่ีท างานและนอก

สถานท่ี ก าหนดใหมี้การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัโรคตามท่ีราชการก าหนดอยา่งเคร่งครัด 3. ก าชบัใหบ้คุลากรใน
องคก์รปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยา่งเคร่งครัด 4. วางแผนการใหบุ้คลากร

ในองคก์รปฏิบติัราชการท่ีบา้น (Work from Home) ปฏิบติัตามแผนบริหารความต่อเน่ืองขององคก์ร (Business Continuty 
Plan : BCP) โดยใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะงานอนุมติั งานอนุญาต และงานบริการ 5. ใหทุ้ก

หน่วยงานก าชบัหน่วยงานในพ้ืนท่ีติดตามสถานการณ์โรคระบาดจงัหวดัใกลเ้คียง เช่น สมุทรสงคราม นครปฐม เป็นตน้ 
หรือจงัหวดัอ่ืน ๆ ตามสถานการณ์ และใหเ้นน้ย  ้าการด าเนินการตามขอ้สั่งการขอ้ 1-4 ต่อไป ทั้งน้ี ขอใหทุ้กหน่วยงาน
ปฏิบติัและด าเนินการตามมาตรการในพ้ืนท่ีและขอ้ก าหนดของผูว้า่ราชการจงัหวดัดว้ย “ผมขอใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกท่าน

ร่วมมือกนัปฎิบติัตามมาตรการ ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก เพื่อใหป้ระเทศผา่นพน้วิกฤติไปไดค้รับ” อธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตร กล่าว.. 

  



 

เกษตรฯ แจกแลว้เช้ือราไตรโคเดอร์มาฟ้ืนฟูสวนหลงัน ้าท่วม พร้อมมอบตน้พนัธุ์พืชผกัสวนครัว ส่งความสุขปีใหม่ 
ใหก้ าลงัใจพี่นอ้งเกษตรกร 

 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา เปิดเผยวา่ จากเหตุการณ์

น ้าท่วมฉบัพลนั ดินสไลด ์และวาตภยัในพื้นท่ีภาคใต ้ช่วงวนัท่ี 25 พฤศจิกายนถึงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563 ท่ีผา่นมา ท าใหพ้ื้นท่ี
การเกษตรและบา้นเรือนราษฎรเสียหาย ซ่ึงนายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใย
พี่นอ้งเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก และนายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ไดส้ั่งการไปยงั
เกษตรจงัหวดัทุกจงัหวดัท่ีเกิดภยัพิบติั เร่งใหก้ารช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกรโดยด่วน 
 จากการส ารวจพบวา่เกษตรกรประสบภยัพิบติัดา้นพืช จ านวน 8 จงัหวดั 77 อ าเภอ 509 ต าบล 3,878 หมู่บา้น ไดแ้ก่ สุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พทัลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เกษตรกรไดรั้บความเดือดร้อน 265,360 
ครัวเรือน พื้นท่ีเกษตรกรคาดวา่จะเสียหายรวม 744,571 ไร่ จ าแนกเป็นขา้ว 114,341 ไร่ พืชไร่ 11,353 ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 
618,877 ไร่ ทั้งน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร ดงัน้ี 

1.การฟ้ืนฟูสวนและการดูแลพื้นท่ีเกษตรหลงัน ้าลด โดย 
1.1 ท าการเสริมคนัดิน ใหมี้ความสูงและความแขง็แรง ตา้นทานน ้าจากภายนอก 

  1.2 ท าทางระบายน ้าโดยใชพ้ลัว่ดึงเศษพืช และดินเลนทบัถมออกใหห้มดและขดุร่องระบายน ้าใหลึ้กเพื่อ
ช่วยใหดิ้นในสวนไมผ้ลแหง้เร็วยิง่ขึ้น 

1.3 การปรับปรุงบ ารุงดิน นั้นมีหลกัการ ดงัน้ี 1) ขณะท่ีดินยงัเปียกอยูห่า้มน าเคร่ืองจกัรกลเขา้ไปด าเนินการ
ในสวนหลงัน ้าลด รวมทั้งบุคคลและสัตวเ์ล้ียง เพราะจะท าใหโ้ครงสร้างดินถูกท าลาย 2) เม่ือดินแหง้ ใหขุ้ดเอาดิน ทราย หรือ
ตะกอนต่างๆ ในแปลงออก และพรวนดิน เพื่อเพิ่มออกซิเจนใหแ้ก่รากพืช ท าการค ้ายนั/พยงุตน้ไมผ้ลท่ีเอนหรือลม้ โดยใชไ้ม้



ยาวๆ ค ้า หรือใชเ้ชือกผกูตรึงกบัตน้ไม ้ท าการตดัแต่งก่ิงและทรงพุ่มหลงัน ้าลด เม่ือดินเร่ิมแหง้เกษตรกรควรตดัแต่งก่ิงท่ีอยู่
ภายในทรงพุ่มออก จะท าให้ทรงพุ่มโปร่ง เป็นวิธีท่ีจะช่วยลดการคายน ้าของพืชและเร่งใหพ้ืชแตกใบใหม่เร็วขึ้น หากมีตน้ไม้
โค่นลม้ ควรท าการตดัแต่งก่ิง และน าไมค้  ้ายนัตน้ไวร้อบดา้น หรือหากตน้ไมมี้ผลติดอยู ่ใหต้ดัผลออก เพื่อไม่ให้แยง่
สารอาหารจากรากและล าตน้ได ้การฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ของตน้ไม ้โดยการใหปุ้๋ ยทางใบ อาจใชปุ้๋ ยสูตรน ้า 12-12-12 หรือ 12-
9-6 หรือใชปุ้๋ ยเกลด็สูตร 21-21-21 หรือ 16-21-27 ละลายน ้ าฉีดพ่น ท าการใหปุ้๋ ยคอกหรือปุ๋ ยหมกั ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-
15 ใส่ในร่องท่ีขดุดินรอบๆ ทรงพุ่ม ขนาดร่องกวา้ง 15 เซนติเมตร ลึก 15 เซนติเมตร หรือใส่ท่ีโคนใตต้น้ ในกรณีท่ีตน้ยงัเลก็ 
  1.4 การป้องกนัและก าจดัโรค/ศตัรูพืช โดยวิธีการราด หรือทาโคนตน้ไมด้ว้ยสารเคมีป้องกนัเช้ือรา หรือสาร
ชีวภณัฑ ์เช่น ไตรโครเดอร์มา 

1.5 การปลูกซ่อมแซมเพื่อทดแทนหากพบวา่มีตน้ไมท่ี้ยนืตน้ตายไปบางส่วนและควรจดัการสวนให ้ถูกวิธี
อยา่งต่อเน่ือง 
 2.กรณีเสียหายโดยส้ินเชิง กรมส่งเสริมการเกษตรยดึหลกัปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยมีหลกัเกณฑช่์วยเหลือเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรกบั
กรมส่งเสริมการเกษตรไวก่้อนเกิดภยั ตามจ านวนพื้นท่ีจริงท่ีไดรั้บความเสียหาย รายละไม่เกิน 30 ไร่ ไดแ้ก่ ขา้ว อตัราไร่ละ 
1,113 บาท พืชไร่ อตัราไร่ละ 1,148 บาท และพืชสวนและอ่ืนๆ อตัราไร่ละ 1,690 บาท ทั้งน้ี เม่ือเกิดภยัพิบติั และผูว้่าราชการ
จงัหวดัจะประกาศเขตพื้นท่ีการใหค้วามช่วยเหลือฯ เกษตรกรตอ้งยืน่แบบความจ านงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) โดยใหผู้น้ า
รับรอง ก่อนจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพื้นท่ีเสียหายจริง เพื่อพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป 
และขณะน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดพ้ฒันาระบบส าหรับบนัทึกขอ้มูลการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัธรรมชาติขึ้นใหม่ 
ทนัสมยั รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลใหค้ณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัอ าเภอ 
(ก.ช.ภ.อ.) และ คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดั (ก.ช.ภ.จ.) รับรอง และส่งขอ้มูลให ้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโอนเงินช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกรต่อไป และ และมอบเช้ือราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุม 
ก าจดัโรคพืชท่ีมากบัน ้า และจะช่วยใหต้น้พืชมีความแขง็แรง 

3. การส่งเสริมอาชีพในระยะสั้น เช่น การมอบพนัธุ์พืชผกัสวนครัว เพื่อใหเ้กษตรกรเพาะปลูกเป็นแหล่งอาหารและ
สร้างรายไดช่้วงฟ้ืนฟูพื้นท่ีการเกษตร 

ส าหรับกิจกรรมวนัน้ีเป็นการส่งมอบความสุข กา้วสู่เกษตรวิถีใหม่ และใหก้ าลงัใจพี่นอ้งเกษตรกร ซ่ึงประสบภยั
พิบติัในพื้นท่ีอ าเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยการมอบเช้ือราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุม ก าจดัโรคพืชท่ีมากบัน ้า 
และช่วยใหต้น้พืชมีความแข็งแรง และมอบพนัธุ์พืชผกัสวนครัวระยะสั้น ทั้งน้ีในการผลิตพืช แต่ละชนิด เกษตรกรควร
วางแผนใหเ้หมาะสม และมีขอ้มูลเพื่อประกอบการผลิตท่ีชดัเจน พื้นท่ีใดเป็นท่ีลุ่มน ้าท่วมซ ้าซากเป็นประจ าทุกปี 
 ควรมีการปรับเปล่ียนพื้นท่ีโดยการขดุคู ยกร่อง และปลูกพืชท่ีเหมาะสม ท่ีส าคญัเกษตรกรตอ้งแจง้ขึ้นและปรับปรุง
ขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรใหเ้ป็นปัจจุบนั เพราะจะเป็นฐานขอ้มูลส าคญัในการพฒันาการเกษตรและสิทธิท่ีเกษตรกรจะไดรั้บ
การช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐต่อไป วนัน้ีก็ตอ้งขอขอบคุณ ส านกังานเกษตรจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ศูนย์
ขยายพนัธุ์พืชท่ี 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีไดส้นบัสนุนพนัธุ์พืชผกั ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีสนบัสนุนเช้ือราไตรโคเดอร์มารวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่นอ้ง
เกษตรกรในคร้ังน้ี และในพื้นท่ีอีก 7 จงัหวดั ก็จะมีการด าเนินการในลกัษณะเดียวกนั นายสุพิท กล่าวทิ้งทา้ย 

นางสุนิภา คีรีนารถ หวัหนา้กลุ่มอารักขาพืช ส านกังานเกษตรจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่ จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวรวมทั้งส้ิน 17 อ าเภอ 115 ต าบล 937 หมู่บา้น เกษตรกรเดือดร้อน 69,035 



ครัวเรือน และไดแ้จง้ให้เกษตรอ าเภอในพื้นท่ีประสบภยัทั้งหมด เร่งส ารวจความเสียหายและใหก้ารช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกร
ทนัที ทั้งการด าเนินการกรณีเสียหายโดยส้ินเชิง ซ่ึงผูว้า่ราชการจงัหวดัไดป้ระกาศเขตพื้นท่ีการใหค้วามช่วยเหลือฯ แลว้ อยูใ่น
ระหวา่งรับแบบความจ านงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) จากเกษตรกร ซ่ึงเกษตรกรตอ้งใหผู้น้ ารับรอง จากนั้นจะมีการ
ตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพื้นท่ีเสียหายจริง เพื่อพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป และการมอบหมายให้
เจา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอลงพื้นท่ีเยีย่มเยยีนใหก้ าลงัใจพี่นอ้งเกษตรกรอยา่งใกลชิ้ดพร้อมทั้งใหค้  าแนะน าในการดูแล
ฟ้ืนฟูสวนและพื้นท่ีการเกษตรหลงัน ้าลด ทั้งน้ีหากเกษตรกรมีขอ้สงสัยหรือขอความช่วยเหลือสามารถขอรับค าแนะน า
เพิ่มเติมไดท่ี้ส านกังานเกษตรจงัหวดั และส านกังานเกษตรอ าเภอ ใกลบ้า้น 
 
  



 
เกษตรฯ แจกแลว้เช้ือราไตรโคเดอร์มาฟ้ืนฟูสวนหลงัน ้าท่วม พร้อมมอบตน้พนัธุ์พืชผกัสวนครัว ส่งความสุขปีใหม่ ให้
ก าลงัใจพี่นอ้งเกษตรกร 

 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา เปิดเผยวา่ จากเหตุการณ์น ้าท่วม
ฉบัพลนั ดินสไลด ์และวาตภยัในพื้นท่ีภาคใต ้ช่วงวนัท่ี 25 พฤศจิกายนถึงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563 ท่ีผา่นมา ท าใหพ้ื้นท่ี
การเกษตรและบา้นเรือนราษฎรเสียหาย ซ่ึงนายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใย
พี่นอ้งเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก และนายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ไดส้ั่งการไปยงั
เกษตรจงัหวดัทุกจงัหวดัท่ีเกิดภยัพิบติั เร่งใหก้ารช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกรโดยด่วน 
 จากการส ารวจพบวา่เกษตรกรประสบภยัพิบติัดา้นพืช จ านวน 8 จงัหวดั 77 อ าเภอ 509 ต าบล 3,878 หมู่บา้น ไดแ้ก่ สุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พทัลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เกษตรกรไดรั้บความเดือดร้อน 265,360 
ครัวเรือน พื้นท่ีเกษตรกรคาดวา่จะเสียหายรวม 744,571 ไร่ จ าแนกเป็นขา้ว 114,341 ไร่ พืชไร่ 11,353 ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 
618,877 ไร่ ทั้งน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร ดงัน้ี 
1.การฟ้ืนฟูสวนและการดูแลพื้นท่ีเกษตรหลงัน ้าลด โดย 
1.1 ท าการเสริมคนัดิน ใหมี้ความสูงและความแขง็แรง ตา้นทานน ้าจากภายนอก 
  1.2 ท าทางระบายน ้าโดยใชพ้ลัว่ดึงเศษพืช และดินเลนทบัถมออกใหห้มดและขดุร่องระบายน ้าใหลึ้กเพื่อ
ช่วยใหดิ้นในสวนไมผ้ลแหง้เร็วยิง่ขึ้น 



1.3 การปรับปรุงบ ารุงดิน นั้นมีหลกัการ ดงัน้ี 1) ขณะท่ีดินยงัเปียกอยูห่า้มน าเคร่ืองจกัรกลเขา้ไปด าเนินการในสวนหลงัน ้าลด 
รวมทั้งบุคคลและสัตวเ์ล้ียง เพราะจะท าใหโ้ครงสร้างดินถูกท าลาย 2) เม่ือดินแหง้ ให้ขดุเอาดิน ทราย หรือตะกอนต่างๆ ใน
แปลงออก และพรวนดิน เพื่อเพิ่มออกซิเจนใหแ้ก่รากพืช ท าการค ้ายนั/พยงุตน้ไมผ้ลท่ีเอนหรือลม้ โดยใชไ้มย้าวๆ ค ้า หรือใช้
เชือกผกูตรึงกบัตน้ไม ้ท าการตดัแต่งก่ิงและทรงพุ่มหลงัน ้าลด เม่ือดินเร่ิมแหง้เกษตรกรควรตดัแต่งก่ิงท่ีอยูภ่ายในทรงพุ่มออก 
จะท าใหท้รงพุ่มโปร่ง เป็นวิธีท่ีจะช่วยลดการคายน ้าของพืชและเร่งใหพ้ืชแตกใบใหม่เร็วขึ้น หากมีตน้ไมโ้ค่นลม้ ควรท าการ
ตดัแต่งก่ิง และน าไมค้  ้ายนัตน้ไวร้อบดา้น หรือหากตน้ไมมี้ผลติดอยู ่ใหต้ดัผลออก เพื่อไม่ใหแ้ยง่สารอาหารจากรากและล า
ตน้ได ้การฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ของตน้ไม ้โดยการใหปุ้๋ ยทางใบ อาจใชปุ้๋ ยสูตรน ้า 12-12-12 หรือ 12-9-6 หรือใชปุ้๋ ยเกลด็สูตร 
21-21-21 หรือ 16-21-27 ละลายน ้าฉีดพ่น ท าการใหปุ้๋ ยคอกหรือปุ๋ ยหมกั ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ใส่ในร่องท่ีขดุดิน
รอบๆ ทรงพุ่ม ขนาดร่องกวา้ง 15 เซนติเมตร ลึก 15 เซนติเมตร หรือใส่ท่ีโคนใตต้น้ ในกรณีท่ีตน้ยงัเลก็ 
  1.4 การป้องกนัและก าจดัโรค/ศตัรูพืช โดยวิธีการราด หรือทาโคนตน้ไมด้ว้ยสารเคมีป้องกนัเช้ือรา หรือสาร
ชีวภณัฑ ์เช่น ไตรโครเดอร์มา 
1.5 การปลูกซ่อมแซมเพื่อทดแทนหากพบวา่มีตน้ไมท่ี้ยนืตน้ตายไปบางส่วนและควรจดัการสวนให ้ถูกวิธีอยา่งต่อเน่ือง 
 2.กรณีเสียหายโดยส้ินเชิง กรมส่งเสริมการเกษตรยดึหลกัปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยมีหลกัเกณฑช่์วยเหลือเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรกบั
กรมส่งเสริมการเกษตรไวก่้อนเกิดภยั ตามจ านวนพื้นท่ีจริงท่ีไดรั้บความเสียหาย รายละไม่เกิน 30 ไร่ ไดแ้ก่ ขา้ว อตัราไร่ละ 
1,113 บาท พืชไร่ อตัราไร่ละ 1,148 บาท และพืชสวนและอ่ืนๆ อตัราไร่ละ 1,690 บาท ทั้งน้ี เม่ือเกิดภยัพิบติั และผูว้่าราชการ
จงัหวดัจะประกาศเขตพื้นท่ีการใหค้วามช่วยเหลือฯ เกษตรกรตอ้งยืน่แบบความจ านงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) โดยใหผู้น้ า
รับรอง ก่อนจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพื้นท่ีเสียหายจริง เพื่อพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป 
และขณะน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดพ้ฒันาระบบส าหรับบนัทึกขอ้มูลการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัธรรมชาติขึ้นใหม่ 
ทนัสมยั รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลใหค้ณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัอ าเภอ 
(ก.ช.ภ.อ.) และ คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดั (ก.ช.ภ.จ.) รับรอง และส่งขอ้มูลให ้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโอนเงินช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกรต่อไป และ และมอบเช้ือราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุม 
ก าจดัโรคพืชท่ีมากบัน ้า และจะช่วยใหต้น้พืชมีความแขง็แรง 
3. การส่งเสริมอาชีพในระยะสั้น เช่น การมอบพนัธุ์พืชผกัสวนครัว เพื่อใหเ้กษตรกรเพาะปลูกเป็นแหล่งอาหารและสร้าง
รายไดช่้วงฟ้ืนฟูพื้นท่ีการเกษตร 
ส าหรับกิจกรรมวนัน้ีเป็นการส่งมอบความสุข กา้วสู่เกษตรวิถีใหม่ และใหก้ าลงัใจพี่นอ้งเกษตรกร ซ่ึงประสบภยัพิบติัในพื้นท่ี
อ าเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยการมอบเช้ือราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุม ก าจดัโรคพืชท่ีมากบัน ้า และช่วยใหต้น้
พืชมีความแขง็แรง และมอบพนัธุ์พืชผกัสวนครัวระยะสั้น ทั้งน้ีในการผลิตพืช แต่ละชนิด เกษตรกรควรวางแผนให้เหมาะสม 
และมีขอ้มูลเพื่อประกอบการผลิตท่ีชดัเจน พื้นท่ีใดเป็นท่ีลุ่มน ้าท่วมซ ้าซากเป็นประจ าทุกปี 
 ควรมีการปรับเปล่ียนพื้นท่ีโดยการขดุคู ยกร่อง และปลูกพืชท่ีเหมาะสม ท่ีส าคญัเกษตรกรตอ้งแจง้ขึ้นและปรับปรุง
ขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรใหเ้ป็นปัจจุบนั เพราะจะเป็นฐานขอ้มูลส าคญัในการพฒันาการเกษตรและสิทธิท่ีเกษตรกรจะไดรั้บ
การช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐต่อไป วนัน้ีก็ตอ้งขอขอบคุณ ส านกังานเกษตรจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ศูนย์
ขยายพนัธุ์พืชท่ี 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีไดส้นบัสนุนพนัธุ์พืชผกั ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีสนบัสนุนเช้ือราไตรโคเดอร์มารวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่นอ้ง
เกษตรกรในคร้ังน้ี และในพื้นท่ีอีก 7 จงัหวดั ก็จะมีการด าเนินการในลกัษณะเดียวกนั นายสุพิท กล่าวทิ้งทา้ย 



นางสุนิภา คีรีนารถ หวัหนา้กลุ่มอารักขาพืช ส านกังานเกษตรจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวรวมทั้งส้ิน 17 อ าเภอ 115 ต าบล 937 หมู่บา้น เกษตรกรเดือดร้อน 69,035 ครัวเรือน 
และไดแ้จง้ใหเ้กษตรอ าเภอในพื้นท่ีประสบภยัทั้งหมด เร่งส ารวจความเสียหายและใหก้ารช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกรทนัที ทั้ง
การด าเนินการกรณีเสียหายโดยส้ินเชิง ซ่ึงผูว้า่ราชการจงัหวดัไดป้ระกาศเขตพื้นท่ีการใหค้วามช่วยเหลือฯ แลว้ อยูใ่นระหวา่ง
รับแบบความจ านงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) จากเกษตรกร ซ่ึงเกษตรกรตอ้งใหผู้น้ ารับรอง จากนั้นจะมีการตรวจสอบ
ทะเบียนเกษตรกร และพื้นท่ีเสียหายจริง เพื่อพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป และการมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ี
ส านกังานเกษตรอ าเภอลงพื้นท่ีเยีย่มเยยีนใหก้ าลงัใจพี่นอ้งเกษตรกรอยา่งใกลชิ้ดพร้อมทั้งใหค้  าแนะน าในการดูแลฟ้ืนฟูสวน
และพื้นท่ีการเกษตรหลงัน ้าลด ทั้งน้ีหากเกษตรกรมีขอ้สงสัยหรือขอความช่วยเหลือสามารถขอรับค าแนะน าเพิ่มเติมไดท่ี้
ส านกังานเกษตรจงัหวดั และส านกังานเกษตรอ าเภอ ใกลบ้า้น 
 

  



 
เกษตรฯ แจกแลว้เช้ือราไตรโคเดอร์มาฟ้ืนฟูสวนหลงัน ้าท่วม พร้อมมอบตน้พนัธุ์พืชผกัสวนครัว ส่งความสุขปีใหม่ ให้
ก าลงัใจพี่นอ้งเกษตรกร 

 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา เปิดเผยวา่ จากเหตุการณ์น ้าท่วม
ฉบัพลนั ดินสไลด ์และวาตภยัในพื้นท่ีภาคใต ้ช่วงวนัท่ี 25 พฤศจิกายนถึงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563 ท่ีผา่นมา ท าใหพ้ื้นท่ี
การเกษตรและบา้นเรือนราษฎรเสียหาย ซ่ึงนายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใย
พี่นอ้งเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก และนายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ไดส้ั่งการไปยงั
เกษตรจงัหวดัทุกจงัหวดัท่ีเกิดภยัพิบติั เร่งใหก้ารช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกรโดยด่วน 
 จากการส ารวจพบวา่เกษตรกรประสบภยัพิบติัดา้นพืช จ านวน 8 จงัหวดั 77 อ าเภอ 509 ต าบล 3,878 หมู่บา้น ไดแ้ก่ สุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พทัลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เกษตรกรไดรั้บความเดือดร้อน 265,360 
ครัวเรือน พื้นท่ีเกษตรกรคาดวา่จะเสียหายรวม 744,571 ไร่ จ าแนกเป็นขา้ว 114,341 ไร่ พืชไร่ 11,353 ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 
618,877 ไร่ ทั้งน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร ดงัน้ี 
1.การฟ้ืนฟูสวนและการดูแลพื้นท่ีเกษตรหลงัน ้าลด โดย 
1.1 ท าการเสริมคนัดิน ใหมี้ความสูงและความแขง็แรง ตา้นทานน ้าจากภายนอก 
  1.2 ท าทางระบายน ้าโดยใชพ้ลัว่ดึงเศษพืช และดินเลนทบัถมออกใหห้มดและขดุร่องระบายน ้าใหลึ้กเพื่อ
ช่วยใหดิ้นในสวนไมผ้ลแหง้เร็วยิง่ขึ้น 
1.3 การปรับปรุงบ ารุงดิน นั้นมีหลกัการ ดงัน้ี 1) ขณะท่ีดินยงัเปียกอยูห่า้มน าเคร่ืองจกัรกลเขา้ไปด าเนินการในสวนหลงัน ้าลด 
รวมทั้งบุคคลและสัตวเ์ล้ียง เพราะจะท าใหโ้ครงสร้างดินถูกท าลาย 2) เม่ือดินแหง้ ให้ขดุเอาดิน ทราย หรือตะกอนต่างๆ ใน



แปลงออก และพรวนดิน เพื่อเพิ่มออกซิเจนใหแ้ก่รากพืช ท าการค ้ายนั/พยงุตน้ไมผ้ลท่ีเอนหรือลม้ โดยใชไ้มย้าวๆ ค ้า หรือใช้
เชือกผกูตรึงกบัตน้ไม ้ท าการตดัแต่งก่ิงและทรงพุ่มหลงัน ้าลด เม่ือดินเร่ิมแหง้เกษตรกรควรตดัแต่งก่ิงท่ีอยูภ่ายในทรงพุ่มออก 
จะท าใหท้รงพุ่มโปร่ง เป็นวิธีท่ีจะช่วยลดการคายน ้าของพืชและเร่งใหพ้ืชแตกใบใหม่เร็วขึ้น หากมีตน้ไมโ้ค่นลม้ ควรท าการ
ตดัแต่งก่ิง และน าไมค้  ้ายนัตน้ไวร้อบดา้น หรือหากตน้ไมมี้ผลติดอยู ่ใหต้ดัผลออก เพื่อไม่ใหแ้ยง่สารอาหารจากรากและล า
ตน้ได ้การฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ของตน้ไม ้โดยการใหปุ้๋ ยทางใบ อาจใชปุ้๋ ยสูตรน ้า 12-12-12 หรือ 12-9-6 หรือใชปุ้๋ ยเกลด็สูตร 
21-21-21 หรือ 16-21-27 ละลายน ้าฉีดพ่น ท าการใหปุ้๋ ยคอกหรือปุ๋ ยหมกั ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ใส่ในร่องท่ีขดุดิน
รอบๆ ทรงพุ่ม ขนาดร่องกวา้ง 15 เซนติเมตร ลึก 15 เซนติเมตร หรือใส่ท่ีโคนใตต้น้ ในกรณีท่ีตน้ยงัเลก็ 
  1.4 การป้องกนัและก าจดัโรค/ศตัรูพืช โดยวิธีการราด หรือทาโคนตน้ไมด้ว้ยสารเคมีป้องกนัเช้ือรา หรือสาร
ชีวภณัฑ ์เช่น ไตรโครเดอร์มา 
1.5 การปลูกซ่อมแซมเพื่อทดแทนหากพบวา่มีตน้ไมท่ี้ยนืตน้ตายไปบางส่วนและควรจดัการสวนให ้ถูกวิธีอยา่งต่อเน่ือง 
 2.กรณีเสียหายโดยส้ินเชิง กรมส่งเสริมการเกษตรยดึหลกัปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยมีหลกัเกณฑช่์วยเหลือเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรกบั
กรมส่งเสริมการเกษตรไวก่้อนเกิดภยั ตามจ านวนพื้นท่ีจริงท่ีไดรั้บความเสียหาย รายละไม่เกิน 30 ไร่ ไดแ้ก่ ขา้ว อตัราไร่ละ 
1,113 บาท พืชไร่ อตัราไร่ละ 1,148 บาท และพืชสวนและอ่ืนๆ อตัราไร่ละ 1,690 บาท ทั้งน้ี เม่ือเกิดภยัพิบติั และผูว้่าราชการ
จงัหวดัจะประกาศเขตพื้นท่ีการใหค้วามช่วยเหลือฯ เกษตรกรตอ้งยืน่แบบความจ านงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) โดยใหผู้น้ า
รับรอง ก่อนจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพื้นท่ีเสียหายจริง เพื่อพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป 
และขณะน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดพ้ฒันาระบบส าหรับบนัทึกขอ้มูลการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัธรรมชาติขึ้นใหม่ 
ทนัสมยั รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลใหค้ณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัอ าเภอ 
(ก.ช.ภ.อ.) และ คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดั (ก.ช.ภ.จ.) รับรอง และส่งขอ้มูลให ้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโอนเงินช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกรต่อไป และ และมอบเช้ือราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุม 
ก าจดัโรคพืชท่ีมากบัน ้า และจะช่วยใหต้น้พืชมีความแขง็แรง 
3. การส่งเสริมอาชีพในระยะสั้น เช่น การมอบพนัธุ์พืชผกัสวนครัว เพื่อใหเ้กษตรกรเพาะปลูกเป็นแหล่งอาหารและสร้าง
รายไดช่้วงฟ้ืนฟูพื้นท่ีการเกษตร 
ส าหรับกิจกรรมวนัน้ีเป็นการส่งมอบความสุข กา้วสู่เกษตรวิถีใหม่ และใหก้ าลงัใจพี่นอ้งเกษตรกร ซ่ึงประสบภยัพิบติัในพื้นท่ี
อ าเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยการมอบเช้ือราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุม ก าจดัโรคพืชท่ีมากบัน ้า และช่วยใหต้น้
พืชมีความแขง็แรง และมอบพนัธุ์พืชผกัสวนครัวระยะสั้น ทั้งน้ีในการผลิตพืช แต่ละชนิด เกษตรกรควรวางแผนให้เหมาะสม 
และมีขอ้มูลเพื่อประกอบการผลิตท่ีชดัเจน พื้นท่ีใดเป็นท่ีลุ่มน ้าท่วมซ ้าซากเป็นประจ าทุกปี 
 ควรมีการปรับเปล่ียนพื้นท่ีโดยการขดุคู ยกร่อง และปลูกพืชท่ีเหมาะสม ท่ีส าคญัเกษตรกรตอ้งแจง้ขึ้นและปรับปรุง
ขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรใหเ้ป็นปัจจุบนั เพราะจะเป็นฐานขอ้มูลส าคญัในการพฒันาการเกษตรและสิทธิท่ีเกษตรกรจะไดรั้บ
การช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐต่อไป วนัน้ีก็ตอ้งขอขอบคุณ ส านกังานเกษตรจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ศูนย์
ขยายพนัธุ์พืชท่ี 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีไดส้นบัสนุนพนัธุ์พืชผกั ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีสนบัสนุนเช้ือราไตรโคเดอร์มารวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่นอ้ง
เกษตรกรในคร้ังน้ี และในพื้นท่ีอีก 7 จงัหวดั ก็จะมีการด าเนินการในลกัษณะเดียวกนั นายสุพิท กล่าวทิ้งทา้ย 
นางสุนิภา คีรีนารถ หวัหนา้กลุ่มอารักขาพืช ส านกังานเกษตรจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวรวมทั้งส้ิน 17 อ าเภอ 115 ต าบล 937 หมู่บา้น เกษตรกรเดือดร้อน 69,035 ครัวเรือน 



และไดแ้จง้ใหเ้กษตรอ าเภอในพื้นท่ีประสบภยัทั้งหมด เร่งส ารวจความเสียหายและใหก้ารช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกรทนัที ทั้ง
การด าเนินการกรณีเสียหายโดยส้ินเชิง ซ่ึงผูว้า่ราชการจงัหวดัไดป้ระกาศเขตพื้นท่ีการใหค้วามช่วยเหลือฯ แลว้ อยูใ่นระหวา่ง
รับแบบความจ านงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) จากเกษตรกร ซ่ึงเกษตรกรตอ้งใหผู้น้ ารับรอง จากนั้นจะมีการตรวจสอบ
ทะเบียนเกษตรกร และพื้นท่ีเสียหายจริง เพื่อพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป และการมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ี
ส านกังานเกษตรอ าเภอลงพื้นท่ีเยีย่มเยยีนใหก้ าลงัใจพี่นอ้งเกษตรกรอยา่งใกลชิ้ดพร้อมทั้งใหค้  าแนะน าในการดูแลฟ้ืนฟูสวน
และพื้นท่ีการเกษตรหลงัน ้าลด ทั้งน้ีหากเกษตรกรมีขอ้สงสัยหรือขอความช่วยเหลือสามารถขอรับค าแนะน าเพิ่มเติมไดท่ี้
ส านกังานเกษตรจงัหวดั และส านกังานเกษตรอ าเภอ ใกลบ้า้น 
  



 
เกษตรฯ แจกแลว้เช้ือราไตรโคเดอร์มาฟ้ืนฟูสวนหลงัน ้าท่วม พร้อมมอบตน้พนัธุ์พืชผกัสวนครัว ส่งความสุขปีใหม่ 

ใหก้ าลงัใจพี่นอ้งเกษตรกร 

 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา เปิดเผยวา่ จากเหตุการณ์

น ้าท่วมฉบัพลนั ดินสไลด ์และวาตภยัในพื้นท่ีภาคใต ้ช่วงวนัท่ี 25 พฤศจิกายนถึงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563 ท่ีผา่นมา ท าใหพ้ื้นท่ี
การเกษตรและบา้นเรือนราษฎรเสียหาย ซ่ึงนายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใย
พี่นอ้งเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก และนายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ไดส้ั่งการไปยงั
เกษตรจงัหวดัทุกจงัหวดัท่ีเกิดภยัพิบติั เร่งใหก้ารช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกรโดยด่วน 
 จากการส ารวจพบวา่เกษตรกรประสบภยัพิบติัดา้นพืช จ านวน 8 จงัหวดั 77 อ าเภอ 509 ต าบล 3,878 หมู่บา้น ไดแ้ก่ สุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พทัลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เกษตรกรไดรั้บความเดือดร้อน 265,360 
ครัวเรือน พื้นท่ีเกษตรกรคาดวา่จะเสียหายรวม 744,571 ไร่ จ าแนกเป็นขา้ว 114,341 ไร่ พืชไร่ 11,353 ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 
618,877 ไร่ ทั้งน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร ดงัน้ี 

1.การฟ้ืนฟูสวนและการดูแลพื้นท่ีเกษตรหลงัน ้าลด โดย 
1.1 ท าการเสริมคนัดิน ใหมี้ความสูงและความแขง็แรง ตา้นทานน ้าจากภายนอก 

  1.2 ท าทางระบายน ้าโดยใชพ้ลัว่ดึงเศษพืช และดินเลนทบัถมออกใหห้มดและขดุร่องระบายน ้าใหลึ้กเพื่อ
ช่วยใหดิ้นในสวนไมผ้ลแหง้เร็วยิง่ขึ้น 

1.3 การปรับปรุงบ ารุงดิน นั้นมีหลกัการ ดงัน้ี 1) ขณะท่ีดินยงัเปียกอยูห่า้มน าเคร่ืองจกัรกลเขา้ไปด าเนินการ
ในสวนหลงัน ้าลด รวมทั้งบุคคลและสัตวเ์ล้ียง เพราะจะท าใหโ้ครงสร้างดินถูกท าลาย 2) เม่ือดินแหง้ ใหขุ้ดเอาดิน ทราย หรือ



ตะกอนต่างๆ ในแปลงออก และพรวนดิน เพื่อเพิ่มออกซิเจนใหแ้ก่รากพืช ท าการค ้ายนั/พยงุตน้ไมผ้ลท่ีเอนหรือลม้ โดยใชไ้ม้
ยาวๆ ค ้า หรือใชเ้ชือกผกูตรึงกบัตน้ไม ้ท าการตดัแต่งก่ิงและทรงพุ่มหลงัน ้าลด เม่ือดินเร่ิมแหง้เกษตรกรควรตดัแต่งก่ิงท่ีอยู่
ภายในทรงพุ่มออก จะท าให้ทรงพุ่มโปร่ง เป็นวิธีท่ีจะช่วยลดการคายน ้าของพืชและเร่งใหพ้ืชแตกใบใหม่เร็วขึ้น หากมีตน้ไม้
โค่นลม้ ควรท าการตดัแต่งก่ิง และน าไมค้  ้ายนัตน้ไวร้อบดา้น หรือหากตน้ไมมี้ผลติดอยู ่ใหต้ดัผลออก เพื่อไม่ให้แยง่
สารอาหารจากรากและล าตน้ได ้การฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ของตน้ไม ้โดยการใหปุ้๋ ยทางใบ อาจใชปุ้๋ ยสูตรน ้า 12-12-12 หรือ 12-
9-6 หรือใชปุ้๋ ยเกลด็สูตร 21-21-21 หรือ 16-21-27 ละลายน ้ าฉีดพ่น ท าการใหปุ้๋ ยคอกหรือปุ๋ ยหมกั ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-
15 ใส่ในร่องท่ีขดุดินรอบๆ ทรงพุ่ม ขนาดร่องกวา้ง 15 เซนติเมตร ลึก 15 เซนติเมตร หรือใส่ท่ีโคนใตต้น้ ในกรณีท่ีตน้ยงัเลก็ 
  1.4 การป้องกนัและก าจดัโรค/ศตัรูพืช โดยวิธีการราด หรือทาโคนตน้ไมด้ว้ยสารเคมีป้องกนัเช้ือรา หรือสาร
ชีวภณัฑ ์เช่น ไตรโครเดอร์มา 

1.5 การปลูกซ่อมแซมเพื่อทดแทนหากพบวา่มีตน้ไมท่ี้ยนืตน้ตายไปบางส่วนและควรจดัการสวนให ้ถูกวิธี
อยา่งต่อเน่ือง 
 2.กรณีเสียหายโดยส้ินเชิง กรมส่งเสริมการเกษตรยดึหลกัปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยมีหลกัเกณฑช่์วยเหลือเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรกบั
กรมส่งเสริมการเกษตรไวก่้อนเกิดภยั ตามจ านวนพื้นท่ีจริงท่ีไดรั้บความเสียหาย รายละไม่เกิน 30 ไร่ ไดแ้ก่ ขา้ว อตัราไร่ละ 
1,113 บาท พืชไร่ อตัราไร่ละ 1,148 บาท และพืชสวนและอ่ืนๆ อตัราไร่ละ 1,690 บาท ทั้งน้ี เม่ือเกิดภยัพิบติั และผูว้่าราชการ
จงัหวดัจะประกาศเขตพื้นท่ีการใหค้วามช่วยเหลือฯ เกษตรกรตอ้งยืน่แบบความจ านงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) โดยใหผู้น้ า
รับรอง ก่อนจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพื้นท่ีเสียหายจริง เพื่อพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป 
และขณะน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดพ้ฒันาระบบส าหรับบนัทึกขอ้มูลการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัธรรมชาติขึ้นใหม่ 
ทนัสมยั รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลใหค้ณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัอ าเภอ 
(ก.ช.ภ.อ.) และ คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดั (ก.ช.ภ.จ.) รับรอง และส่งขอ้มูลให ้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโอนเงินช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกรต่อไป และ และมอบเช้ือราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุม 
ก าจดัโรคพืชท่ีมากบัน ้า และจะช่วยใหต้น้พืชมีความแขง็แรง 

3. การส่งเสริมอาชีพในระยะสั้น เช่น การมอบพนัธุ์พืชผกัสวนครัว เพื่อใหเ้กษตรกรเพาะปลูกเป็นแหล่งอาหารและ
สร้างรายไดช่้วงฟ้ืนฟูพื้นท่ีการเกษตร 

ส าหรับกิจกรรมวนัน้ีเป็นการส่งมอบความสุข กา้วสู่เกษตรวิถีใหม่ และใหก้ าลงัใจพี่นอ้งเกษตรกร ซ่ึงประสบภยั
พิบติัในพื้นท่ีอ าเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยการมอบเช้ือราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุม ก าจดัโรคพืชท่ีมากบัน ้า 
และช่วยใหต้น้พืชมีความแข็งแรง และมอบพนัธุ์พืชผกัสวนครัวระยะสั้น ทั้งน้ีในการผลิตพืช แต่ละชนิด เกษตรกรควร
วางแผนใหเ้หมาะสม และมีขอ้มูลเพื่อประกอบการผลิตท่ีชดัเจน พื้นท่ีใดเป็นท่ีลุ่มน ้าท่วมซ ้าซากเป็นประจ าทุกปี 
 ควรมีการปรับเปล่ียนพื้นท่ีโดยการขดุคู ยกร่อง และปลูกพืชท่ีเหมาะสม ท่ีส าคญัเกษตรกรตอ้งแจง้ขึ้นและปรับปรุง
ขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรใหเ้ป็นปัจจุบนั เพราะจะเป็นฐานขอ้มูลส าคญัในการพฒันาการเกษตรและสิทธิท่ีเกษตรกรจะไดรั้บ
การช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐต่อไป วนัน้ีก็ตอ้งขอขอบคุณ ส านกังานเกษตรจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ศูนย์
ขยายพนัธุ์พืชท่ี 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีไดส้นบัสนุนพนัธุ์พืชผกั ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีสนบัสนุนเช้ือราไตรโคเดอร์มารวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่นอ้ง
เกษตรกรในคร้ังน้ี และในพื้นท่ีอีก 7 จงัหวดั ก็จะมีการด าเนินการในลกัษณะเดียวกนั นายสุพิท กล่าวทิ้งทา้ย 



นางสุนิภา คีรีนารถ หวัหนา้กลุ่มอารักขาพืช ส านกังานเกษตรจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่ จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวรวมทั้งส้ิน 17 อ าเภอ 115 ต าบล 937 หมู่บา้น เกษตรกรเดือดร้อน 69,035 
ครัวเรือน และไดแ้จง้ให้เกษตรอ าเภอในพื้นท่ีประสบภยัทั้งหมด เร่งส ารวจความเสียหายและใหก้ารช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกร
ทนัที ทั้งการด าเนินการกรณีเสียหายโดยส้ินเชิง ซ่ึงผูว้า่ราชการจงัหวดัไดป้ระกาศเขตพื้นท่ีการใหค้วามช่วยเหลือฯ แลว้ อยูใ่น
ระหวา่งรับแบบความจ านงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) จากเกษตรกร ซ่ึงเกษตรกรตอ้งใหผู้น้ ารับรอง จากนั้นจะมีการ
ตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพื้นท่ีเสียหายจริง เพื่อพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป และการมอบหมายให้
เจา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอลงพื้นท่ีเยีย่มเยยีนใหก้ าลงัใจพี่นอ้งเกษตรกรอยา่งใกลชิ้ดพร้อมทั้งใหค้  าแนะน าในการดูแล
ฟ้ืนฟูสวนและพื้นท่ีการเกษตรหลงัน ้าลด ทั้งน้ีหากเกษตรกรมีขอ้สงสัยหรือขอความช่วยเหลือสามารถขอรับค าแนะน า
เพิ่มเติมไดท่ี้ส านกังานเกษตรจงัหวดั และส านกังานเกษตรอ าเภอ ใกลบ้า้น 
  



 
เกษตรฯ แจกแลว้เช้ือราไตรโคเดอร์มาฟ้ืนฟูสวนหลงัน ้าท่วม  

พร้อมมอบตน้พนัธุ์พืชผกัสวนครัว ส่งความสุขปีใหม่ ให้ก าลงัใจพี่นอ้งเกษตรกร 
  



 
เกษตรฯ แจกแลว้เช้ือราไตรโคเดอร์มาฟ้ืนฟูสวนหลงัน ้าท่วม พร้อมมอบตน้พนัธุ์พืชผกัสวนครัว  ส่งความสุขปีใหม่ ให้
ก าลงัใจพี่นอ้งเกษตรกร  

 
 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา เปิดเผยวา่ จากเหตุการณ์

น ้าท่วมฉบัพลนั ดินสไลด ์และวาตภยัในพื้นท่ีภาคใต ้ช่วงวนัท่ี 25 พฤศจิกายนถึงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563 ท่ีผา่นมา ท าใหพ้ื้นท่ี
การเกษตรและบา้นเรือนราษฎรเสียหาย ซ่ึงนายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใย
พี่นอ้งเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก และนายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ไดส้ั่งการไปยงั
เกษตรจงัหวดัทุกจงัหวดัท่ีเกิดภยัพิบติั เร่งใหก้ารช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกรโดยด่วน จากการส ารวจพบวา่เกษตรกรประสบภยั
พิบติัดา้นพืช จ านวน 8 จงัหวดั 77 อ าเภอ 509 ต าบล 3,878 หมู่บา้น ไดแ้ก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พทัลุง ตรัง 
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เกษตรกรไดรั้บความเดือดร้อน 265,360 ครัวเรือน พื้นท่ีเกษตรกรคาดวา่จะเสียหายรวม 744,571 
ไร่ จ าแนกเป็นขา้ว 114,341 ไร่ พืชไร่ 11,353 ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 618,877 ไร่ ทั้งน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทาง
ช่วยเหลือเกษตรกร ดงัน้ี  

 
1.การฟ้ืนฟูสวนและการดูแลพื้นท่ีเกษตรหลงัน ้าลด โดย  

1.1 ท าการเสริมคนัดิน ใหมี้ความสูงและความแขง็แรง ตา้นทานน ้าจากภายนอก  
1.2 ท าทางระบายน ้าโดยใชพ้ลัว่ดึงเศษพืช และดินเลนทบัถมออกใหห้มดและขดุร่องระบายน ้าใหลึ้กเพื่อช่วยใหดิ้น

ในสวนไมผ้ลแหง้เร็วยิง่ขึ้น  
1.3 การปรับปรุงบ ารุงดิน นั้นมีหลกัการ ดงัน้ี 1) ขณะท่ีดินยงัเปียกอยูห่า้มน าเคร่ืองจกัรกลเขา้ไปด าเนินการในสวน

หลงัน ้าลด รวมทั้งบุคคลและสัตวเ์ล้ียง เพราะจะท าใหโ้ครงสร้างดินถูกท าลาย 2) เม่ือดินแหง้ ใหข้ดุเอาดิน ทราย หรือตะกอน



ต่างๆ ในแปลงออก และพรวนดิน เพื่อเพิ่มออกซิเจนใหแ้ก่รากพืช ท าการค ้ายนั/พยงุตน้ไมผ้ลท่ีเอนหรือลม้ โดยใชไ้มย้าวๆ 
ค ้า หรือใชเ้ชือกผกูตรึงกบัตน้ไม ้ท าการตดัแต่งก่ิงและทรงพุ่มหลงัน ้าลด เม่ือดินเร่ิมแหง้เกษตรกรควรตดัแต่งก่ิงท่ีอยูภ่ายใน
ทรงพุ่มออก จะท าใหท้รงพุ่มโปร่ง เป็นวิธีท่ีจะช่วยลดการคายน ้าของพืชและเร่งใหพ้ืชแตกใบใหม่เร็วขึ้น หากมีตน้ไมโ้ค่นลม้ 
ควรท าการตดัแต่งก่ิง และน าไมค้  ้ายนัตน้ไวร้อบดา้น หรือหากตน้ไมมี้ผลติดอยู ่ใหต้ดัผลออก เพื่อไม่ให้แยง่สารอาหารจาก
รากและล าตน้ได ้การฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ของตน้ไม ้โดยการใหปุ้๋ ยทางใบ อาจใชปุ้๋ ยสูตรน ้า 12-12-12 หรือ 12-9-6 หรือใชปุ้๋ ย
เกลด็สูตร 21-21-21 หรือ 16-21-27 ละลายน ้าฉีดพ่น ท าการใหปุ้๋ ยคอกหรือปุ๋ ยหมกั ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ใส่ในร่องท่ี
ขดุดินรอบๆ ทรงพุ่ม ขนาดร่องกวา้ง 15 เซนติเมตร ลึก 15 เซนติเมตร หรือใส่ท่ีโคนใตต้น้ ในกรณีท่ีตน้ยงัเลก็  

1.4 การป้องกนัและก าจดัโรค/ศตัรูพืช โดยวิธีการราด หรือทาโคนตน้ไมด้ว้ยสารเคมีป้องกนัเช้ือรา หรือสารชีวภณัฑ ์
เช่น ไตรโครเดอร์มา  

1.5 การปลูกซ่อมแซมเพื่อทดแทนหากพบวา่มีตน้ไมท่ี้ยนืตน้ตายไปบางส่วนและควรจดัการสวนให ้ถูกวิธีอยา่ง
ต่อเน่ือง  
2.กรณีเสียหายโดยส้ินเชิง กรมส่งเสริมการเกษตรยดึหลกัปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยมีหลกัเกณฑช่์วยเหลือเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรกบักรม
ส่งเสริมการเกษตรไวก่้อนเกิดภยั ตามจ านวนพื้นท่ีจริงท่ีไดรั้บความเสียหาย รายละไม่เกิน 30 ไร่ ไดแ้ก่ ขา้ว อตัราไร่ละ 1,113 
บาท พืชไร่ อตัราไร่ละ 1,148 บาท และพืชสวนและอ่ืนๆ อตัราไร่ละ 1,690 บาท ทั้งน้ี เม่ือเกิดภยัพิบติั และผูว้า่ราชการจงัหวดั
จะประกาศเขตพื้นท่ีการใหค้วามช่วยเหลือฯ เกษตรกรตอ้งยืน่แบบความจ านงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) โดยใหผู้น้ ารับรอง 
ก่อนจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพื้นท่ีเสียหายจริง เพื่อพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป และขณะน้ี
กรมส่งเสริมการเกษตรไดพ้ฒันาระบบส าหรับบนัทึกขอ้มูลการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัธรรมชาติขึ้นใหม่ ทนัสมยั 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลใหค้ณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
และ คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดั (ก.ช.ภ.จ.) รับรอง และส่งขอ้มูลให ้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรโอนเงินช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกรต่อไปและมอบเช้ือราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุม ก าจดัโรคพืชท่ีมา
กบัน ้า และจะช่วยใหต้น้พืชมีความแขง็แรง 
 
3. การส่งเสริมอาชีพในระยะสั้น เช่น การมอบพนัธุ์พืชผกัสวนครัว เพื่อใหเ้กษตรกรเพาะปลูกเป็นแหล่งอาหารและสร้าง
รายไดช่้วงฟ้ืนฟูพื้นท่ีการเกษตร  
 

ส าหรับกิจกรรมวนัน้ีเป็นการส่งมอบความสุข กา้วสู่เกษตรวิถีใหม่ และใหก้ าลงัใจพี่นอ้งเกษตรกร      ซ่ึงประสบภยั
พิบติัในพื้นท่ีอ าเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยการมอบเช้ือราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุม ก าจดัโรคพืชท่ีมากบัน ้า 
และช่วยใหต้น้พืชมีความแข็งแรง และมอบพนัธุ์พืชผกัสวนครัวระยะสั้น ทั้งน้ีในการผลิตพืช   แต่ละชนิด เกษตรกรควร
วางแผนใหเ้หมาะสม และมีขอ้มูลเพื่อประกอบการผลิตท่ีชดัเจน พื้นท่ีใดเป็นท่ีลุ่มน ้าท่วมซ ้าซากเป็นประจ าทุกปี ควรมีการ
ปรับเปล่ียนพื้นท่ีโดยการขดุคู ยกร่อง และปลูกพืชท่ีเหมาะสม ท่ีส าคญัเกษตรกรตอ้งแจง้ขึ้นและปรับปรุงขอ้มูลทะเบียน
เกษตรกรใหเ้ป็นปัจจุบนั เพราะจะเป็นฐานขอ้มูลส าคญัในการพฒันาการเกษตรและสิทธิท่ีเกษตรกรจะไดรั้บการช่วยเหลือ
ตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐต่อไป วนัน้ีก็ตอ้งขอขอบคุณ     ส านกังานเกษตรจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ศูนยข์ยายพนัธุ์พืชท่ี 4 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีไดส้นบัสนุนพนัธุ์พืชผกั  ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืชจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ี



สนบัสนุนเช้ือราไตรโคเดอร์มารวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกรในคร้ังน้ี และใน
พื้นท่ีอีก 7 จงัหวดั ก็จะมีการด าเนินการในลกัษณะเดียวกนั นายสุพิท กล่าวทิ้งทา้ย  

 นางสุนิภา คีรีนารถ หวัหนา้กลุ่มอารักขาพืช ส านกังานเกษตรจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ให้ขอ้มูลเพิ่มเติมวา่ จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวรวมทั้งส้ิน 17 อ าเภอ 115 ต าบล 937 หมู่บา้น เกษตรกรเดือดร้อน 69,035 
ครัวเรือน และไดแ้จง้ให้เกษตรอ าเภอในพื้นท่ีประสบภยัทั้งหมด เร่งส ารวจความเสียหายและใหก้ารช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกร
ทนัที ทั้งการด าเนินการกรณีเสียหายโดยส้ินเชิง ซ่ึงผูว้า่ราชการจงัหวดัไดป้ระกาศเขตพื้นท่ีการใหค้วามช่วยเหลือฯ แลว้ อยูใ่น
ระหวา่งรับแบบความจ านงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) จากเกษตรกร ซ่ึงเกษตรกรตอ้งใหผู้น้ ารับรอง จากนั้นจะมีการ
ตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพื้นท่ีเสียหายจริง เพื่อพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป และการมอบหมายให้
เจา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอลงพื้นท่ีเยีย่มเยยีนใหก้ าลงัใจพี่นอ้งเกษตรกรอยา่งใกลชิ้ดพร้อมทั้งใหค้  าแนะน าในการดูแล
ฟ้ืนฟูสวนและพื้นท่ีการเกษตรหลงัน ้าลด ทั้งน้ีหากเกษตรกรมีขอ้สงสัยหรือขอความช่วยเหลือสามารถขอรับค าแนะน า
เพิ่มเติมไดท่ี้ส านกังานเกษตรจงัหวดั และส านกังานเกษตรอ าเภอ ใกลบ้า้น 
  



 

ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ห่วงใยเกษตกรแจกแลว้เช้ือราไตรโคเดอร์มาฟ้ืนฟูสวนหลงัน ้า

ท่วม พร้อมมอบตน้พนัธุ์พืชผกัสวนครัว ส่งความสุขปีใหม่ และใหก้ าลงัใจ 

 

 นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา เปิดเผยวา่ จาก
เหตุการณ์น ้าท่วมฉบัพลนัดินสไลด ์และวาตภยัในพ้ืนท่ีภาคใตช่้วงวนัท่ี 25 พฤศจิกายน-วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563 ท าใหพ้ื้นท่ี
การเกษตรและบา้นเรือนราษฎรเสียหาย  

        ซ่ึงนายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบเป็น
อยา่งมาก และนายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ไดส้ั่งการไปยงัเกษตรจงัหวดัทุกจงัหวดัท่ีเกิดภยั
พิบติั เร่งใหก้ารช่วยเหลือเกษตรกรโดยด่วน จากการส ารวจพบวา่เกษตรกรประสบภยัพิบติัดา้น
พืช จ านวน 8 จงัหวดั 77 อ าเภอ 509 ต าบล 3,878 หมู่บา้นไดแ้ก่สุราษฎร์ธานี/นครศรีธรรมราช/สงขลา พทัลุง/ตรัง/
ปัตตานี/ยะลา/และนราธิวาส เกษตรกรไดรั้บความเดือดร้อน 265,360 ครัวเรือนพ้ืนท่ีเกษตรกรคาดวา่จะเสียหาย
รวม 744,571 ไร่ จ าแนกเป็นขา้ว 114,341 ไร่ พืชไร่ 11,353 ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 618,877 ไร่  

        ทั้งน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร ประกอบดว้ย การฟ้ืนฟูสวนและการดูแลพ้ืนท่ีเกษตรหลงั
น ้าลด ไดแ้ก่ ท าการเสริมคนัดินใหมี้ความสูงและความแขง็แรง ตา้นทานน ้าจากภายนอก ท าทางระบายน ้าโดยใชพ้ลัว่ดึง
เศษพืช และดินเลนทบัถมออกใหห้มดและขดุร่องระบายน ้าใหลึ้กเพ่ือช่วยใหดิ้นในสวนไมผ้ลแหง้เร็วยิง่ข้ึน การปรับปรุง
บ ารุงดินนั้นมีหลกัการ ดงัน้ี  



    ขณะท่ีดินยงัเปียกอยูห่า้มน าเคร่ืองจกัรกลเขา้ไปด าเนินการในสวนหลงัน ้าลด รวมทั้งบุคคลและสัตวเ์ล้ียง เพราะจะท า
ใหโ้ครงสร้างดินถูกท าลาย เม่ือดินแหง้ใหข้ดุเอาดิน ทราย หรือตะกอนต่างๆ ในแปลงออก และพรวนดิน เพ่ือเพ่ิม
ออกซิเจนใหแ้ก่รากพืช ท าการค ้ายนั/พยงุตน้ไมผ้ลท่ีเอนหรือลม้ โดยใชไ้มย้าวๆ ค ้า หรือใชเ้ชือกผกูตรึงกบัตน้ไม ้ท าการ
ตดัแต่งก่ิงและทรงพุ่มหลงัน ้าลด เม่ือดินเร่ิมแหง้เกษตรกรควรตดัแต่งก่ิงท่ีอยูภ่ายในทรงพุ่มออก จะท าใหท้รงพุ่ม
โปร่ง เป็นวิธีท่ีจะช่วยลดการคายน ้าของพืชและเร่งใหพื้ชแตกใบใหม่เร็วข้ึน หากมีตน้ไมโ้ค่นลม้ ควรท าการตดัแต่ง
ก่ิง และน าไมค้  ้ายนัตน้ไวร้อบดา้น หรือหากตน้ไมมี้ผลติดอยู ่ใหต้ดัผลออก เพื่อไม่ใหแ้ยง่สารอาหารจากรากและล าตน้
ได ้การฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ของตน้ไม ้โดยการใหปุ้๋ ยทางใบ อาจใชปุ๋้ยสูตรน ้า 12-12-12 หรือ 12-9-6 หรือใชปุ้๋ ยเกลด็
สูตร 21-21-21 หรือ 16-21-27 ละลายน ้าฉีดพ่น ท าการใหปุ้๋ ยคอกหรือปุ๋ยหมกั ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ใส่ในร่องท่ี
ขดุดินรอบๆ ทรงพุ่ม ขนาดร่องกวา้ง 15 เซนติเมตร ลึก 15 เซนติเมตร หรือใส่ท่ีโคนใตต้น้ ในกรณีท่ีตน้ยงัเลก็ 

        รวมถึงการป้องกนัและก าจดัโรค/ศตัรูพืช โดยวิธีการราดหรือทาโคนตน้ไมด้ว้ยสารเคมีป้องกนัเช้ือรา หรือสารชีว
ภณัฑ ์เช่น ไตรโครเดอร์มา การปลกูซ่อมแซมเพื่อทดแทนหากพบวา่มีตน้ไมท่ี้ยนืตน้ตายไปบางส่วนและควรจดัการสวน
ให ้ถูกวิธีอยา่งต่อเน่ือง กรณีเสียหายโดยส้ินเชิง กรมส่งเสริมการเกษตรยดึหลกัปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่
ดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยมีหลกัเกณฑช่์วยเหลือเกษตรกรท่ีข้ึน
ทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตรไวก่้อนเกิดภยั ตามจ านวนพ้ืนท่ีจริงท่ีไดรั้บความเสียหาย รายละไม่
เกิน 30 ไร่ ไดแ้ก่ ขา้ว อตัราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อตัราไร่ละ 1,148 บาท และพืชสวนและอ่ืนๆ อตัราไร่
ละ 1,690 บาท เม่ือเกิดภยัพบิติั และผูว้า่ราชการจงัหวดัจะประกาศเขตพ้ืนท่ีการใหค้วามช่วยเหลือฯ เกษตรกรตอ้งยืน่แบบ
ความจ านงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) โดยใหผู้น้ ารับรอง ก่อนจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพ้ืนท่ีเสียหาย
จริง เพื่อพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป  

        ขณะน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดพ้ฒันาระบบส าหรับบนัทึกขอ้มลูการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัธรรมชาติข้ึน
ใหม่ ทนัสมยั รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลใหค้ณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั
อ าเภอ และคณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดั บรอง และส่งขอ้มูลใหธ้นาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป มอบเช้ือราไตรโคเดอร์มาเพ่ือควบคุมก าจดัโรคพืชท่ีมากบัน ้า และ
จะช่วยใหต้น้พืชมีความแขง็แรง ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพในระยะสั้น เช่น การมอบพนัธ์ุพืชผกัสวนครัว เพื่อให้
เกษตรกรเพาะปลูกเป็นแหลง่อาหารและสร้างรายไดช่้วงฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีการเกษตร  

        ส าหรับกิจกรรมวนัน้ีเป็นการส่งมอบความสุขกา้วสู่เกษตรวถีิใหม่ และใหก้ าลงัใจเกษตรกร ซ่ึงประสบภยัพิบติัใน
พ้ืนท่ีอ าเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยการมอบเช้ือราไตรโคเดอร์มาเพ่ือควบคุม ก าจดัโรคพชืท่ีมากบัน ้า และ
ช่วยใหต้น้พืชมีความแขง็แรง และมอบพนัธ์ุพืชผกัสวนครัวระยะสั้น ทั้งน้ีในการผลิตพืชแต่ละชนิด เกษตรกรควร
วางแผนใหเ้หมาะสมและมีขอ้มูลเพื่อประกอบการผลิตท่ีชดัเจน พ้ืนท่ีใดเป็นท่ีลุ่มน ้าท่วมซ ้ าซากเป็นประจ าทุกปี ควรมี
การปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีโดยการขดุคู ยกร่อง และปลกูพืชท่ีเหมาะสม ท่ีส าคญัเกษตรกรตอ้งแจง้ข้ึนและปรับปรุงขอ้มูล
ทะเบียนเกษตรกรใหเ้ป็นปัจจุบนั เพราะจะเป็นฐานขอ้มูลส าคญัในการพฒันาการเกษตรและสิทธิท่ีเกษตรกรจะไดรั้บการ
ช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐต่อไป  

        ส านกังานเกษตรจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีพนัธ์ุพืชผกั ศูนยส่์งเสริม
เทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืชจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดส้นบัสนุนเช้ือราไตรโคเดอร์มารวมถึงหน่วยงานทุกภาค



ส่วนท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการช่วยเหลือพ่ีนอ้งเกษตรกรในคร้ังน้ี และในพ้ืนท่ีอีก 7 จงัหวดั จะมีการด าเนินการในลกัษณะ
เดียวกนั  

        ดา้นนางสุนิภา คีรีนารถ หวัหนา้กลุ่มอารักขาพชื ส านกังานเกษตรจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมวา่จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวรวมทั้งส้ิน 17 อ าเภอ 115 ต าบล 937 หมู่บา้น เกษตรกร
เดือดร้อน 69,035 ครัวเรือน ไดแ้จง้ใหเ้กษตรอ าเภอในพ้ืนท่ีประสบภยัทั้งหมด เร่งส ารวจความเสียหายและใหก้าร
ช่วยเหลือเกษตรกรทนัที ทั้งการด าเนินการกรณีเสียหายโดยส้ินเชิง ซ่ึงผูว้า่ราชการจงัหวดัไดป้ระกาศเขตพ้ืนท่ีการให้
ความช่วยเหลือฯ แลว้ อยูใ่นระหวา่งรับแบบความจ านงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) จากเกษตรกร ซ่ึงเกษตรกรตอ้งให้
ผูน้ ารับรอง  

        จากนั้นจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและพ้ืนท่ีเสียหายจริง เพ่ือพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามขั้นตอน
ต่อไป และมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอลงพ้ืนท่ีเยีย่มเยยีนใหก้ าลงัใจเกษตรกรอยา่งใกลชิ้ด พร้อมทั้งให้
ค  าแนะน าในการดูแลฟ้ืนฟูสวนและพ้ืนท่ีการเกษตรหลงัน ้าลด  

    หากเกษตรกรมีขอ้สงสัยหรือขอความช่วยเหลือสามารถขอรับค าแนะน าเพ่ิมเติมไดท่ี้ส านกังานเกษตรจงัหวดั และ
ส านกังานเกษตรอ าเภอใกลบ้า้น 

  



 
เกษตรฯ แจกแลว้เช้ือราไตรโคเดอร์มาฟ้ืนฟูสวนหลงัน ้าท่วม พร้อมมอบตน้พนัธ์ุพืชผกัสวนครัว ส่งความสุขปีใหม่ ให้
ก าลงัใจพี่นอ้งเกษตรกร 

 
 นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา เปิดเผยวา่ จาก
เหตุการณ์น ้าท่วมฉบัพลนัดินสไลด ์และวาตภยัในพ้ืนท่ีภาคใตช่้วงวนัท่ี 25 พฤศจิกายน-วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563 ท าใหพ้ื้นท่ี
การเกษตรและบา้นเรือนราษฎรเสียหาย  

        ซ่ึงนายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบเป็น
อยา่งมาก และนายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ไดส้ั่งการไปยงัเกษตรจงัหวดัทุกจงัหวดัท่ีเกิดภยั
พิบติั เร่งใหก้ารช่วยเหลือเกษตรกรโดยด่วน จากการส ารวจพบวา่เกษตรกรประสบภยัพิบติัดา้น
พืช จ านวน 8 จงัหวดั 77 อ าเภอ 509 ต าบล 3,878 หมู่บา้นไดแ้ก่สุราษฎร์ธานี/นครศรีธรรมราช/สงขลา พทัลุง/ตรัง/
ปัตตานี/ยะลา/และนราธิวาส เกษตรกรไดรั้บความเดือดร้อน 265,360 ครัวเรือนพ้ืนท่ีเกษตรกรคาดวา่จะเสียหาย
รวม 744,571 ไร่ จ าแนกเป็นขา้ว 114,341 ไร่ พืชไร่ 11,353 ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 618,877 ไร่  



        ทั้งน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร ประกอบดว้ย การฟ้ืนฟูสวนและการดูแลพ้ืนท่ีเกษตรหลงั
น ้าลด ไดแ้ก่ ท าการเสริมคนัดินใหมี้ความสูงและความแขง็แรง ตา้นทานน ้าจากภายนอก ท าทางระบายน ้าโดยใชพ้ลัว่ดึง
เศษพืช และดินเลนทบัถมออกใหห้มดและขดุร่องระบายน ้าใหลึ้กเพ่ือช่วยใหดิ้นในสวนไมผ้ลแหง้เร็วยิง่ข้ึน การปรับปรุง
บ ารุงดินนั้นมีหลกัการ ดงัน้ี  

    ขณะท่ีดินยงัเปียกอยูห่า้มน าเคร่ืองจกัรกลเขา้ไปด าเนินการในสวนหลงัน ้าลด รวมทั้งบุคคลและสัตวเ์ล้ียง เพราะจะท า
ใหโ้ครงสร้างดินถูกท าลาย เม่ือดินแหง้ใหข้ดุเอาดิน ทราย หรือตะกอนต่างๆ ในแปลงออก และพรวนดิน เพ่ือเพ่ิม
ออกซิเจนใหแ้ก่รากพืช ท าการค ้ายนั/พยงุตน้ไมผ้ลท่ีเอนหรือลม้ โดยใชไ้มย้าวๆ ค ้า หรือใชเ้ชือกผกูตรึงกบัตน้ไม ้ท าการ
ตดัแต่งก่ิงและทรงพุ่มหลงัน ้าลด เม่ือดินเร่ิมแหง้เกษตรกรควรตดัแต่งก่ิงท่ีอยูภ่ายในทรงพุ่มออก จะท าใหท้รงพุ่ม
โปร่ง เป็นวิธีท่ีจะช่วยลดการคายน ้าของพืชและเร่งใหพื้ชแตกใบใหม่เร็วข้ึน หากมีตน้ไมโ้ค่นลม้ ควรท าการตดัแต่ง
ก่ิง และน าไมค้  ้ายนัตน้ไวร้อบดา้น หรือหากตน้ไมมี้ผลติดอยู ่ใหต้ดัผลออก เพื่อไม่ใหแ้ยง่สารอาหารจากรากและล าตน้
ได ้การฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ของตน้ไม ้โดยการใหปุ้๋ ยทางใบ อาจใชปุ๋้ยสูตรน ้า 12-12-12 หรือ 12-9-6 หรือใชปุ้๋ ยเกลด็
สูตร 21-21-21 หรือ 16-21-27 ละลายน ้าฉีดพ่น ท าการใหปุ้๋ ยคอกหรือปุ๋ยหมกั ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ใส่ในร่องท่ี
ขดุดินรอบๆ ทรงพุ่ม ขนาดร่องกวา้ง 15 เซนติเมตร ลึก 15 เซนติเมตร หรือใส่ท่ีโคนใตต้น้ ในกรณีท่ีตน้ยงัเลก็ 

        รวมถึงการป้องกนัและก าจดัโรค/ศตัรูพืช โดยวิธีการราดหรือทาโคนตน้ไมด้ว้ยสารเคมีป้องกนัเช้ือรา หรือสารชีว
ภณัฑ ์เช่น ไตรโครเดอร์มา การปลกูซ่อมแซมเพื่อทดแทนหากพบวา่มีตน้ไมท่ี้ยนืตน้ตายไปบางส่วนและควรจดัการสวน
ให ้ถูกวิธีอยา่งต่อเน่ือง กรณีเสียหายโดยส้ินเชิง กรมส่งเสริมการเกษตรยดึหลกัปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่
ดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยมีหลกัเกณฑช่์วยเหลือเกษตรกรท่ีข้ึน
ทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตรไวก่้อนเกิดภยั ตามจ านวนพ้ืนท่ีจริงท่ีไดรั้บความเสียหาย รายละไม่
เกิน 30 ไร่ ไดแ้ก่ ขา้ว อตัราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อตัราไร่ละ 1,148 บาท และพืชสวนและอ่ืนๆ อตัราไร่
ละ 1,690 บาท เม่ือเกิดภยัพบิติั และผูว้า่ราชการจงัหวดัจะประกาศเขตพ้ืนท่ีการใหค้วามช่วยเหลือฯ เกษตรกรตอ้งยืน่แบบ
ความจ านงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) โดยใหผู้น้ ารับรอง ก่อนจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพ้ืนท่ีเสียหาย
จริง เพ่ือพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป  

        ขณะน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดพ้ฒันาระบบส าหรับบนัทึกขอ้มลูการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัธรรมชาติข้ึน
ใหม่ ทนัสมยั รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลใหค้ณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั
อ าเภอ และคณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดั บรอง และส่งขอ้มูลใหธ้นาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป มอบเช้ือราไตรโคเดอร์มาเพ่ือควบคุมก าจดัโรคพืชท่ีมากบัน ้า และ
จะช่วยใหต้น้พืชมีความแขง็แรง ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพในระยะสั้น เช่น การมอบพนัธ์ุพืชผกัสวนครัว เพื่อให้
เกษตรกรเพาะปลูกเป็นแหลง่อาหารและสร้างรายไดช่้วงฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีการเกษตร  

        ส าหรับกิจกรรมวนัน้ีเป็นการส่งมอบความสุขกา้วสู่เกษตรวถีิใหม่ และใหก้ าลงัใจเกษตรกร ซ่ึงประสบภยัพิบติัใน
พ้ืนท่ีอ าเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยการมอบเช้ือราไตรโคเดอร์มาเพ่ือควบคุม ก าจดัโรคพชืท่ีมากบัน ้า และ
ช่วยใหต้น้พืชมีความแขง็แรง และมอบพนัธ์ุพืชผกัสวนครัวระยะสั้น ทั้งน้ีในการผลิตพืชแต่ละชนิด เกษตรกรควร
วางแผนใหเ้หมาะสมและมีขอ้มูลเพื่อประกอบการผลิตท่ีชดัเจน พ้ืนท่ีใดเป็นท่ีลุ่มน ้าท่วมซ ้ าซากเป็นประจ าทุกปี ควรมี
การปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีโดยการขดุคู ยกร่อง และปลกูพืชท่ีเหมาะสม ท่ีส าคญัเกษตรกรตอ้งแจง้ข้ึนและปรับปรุงขอ้มูล



ทะเบียนเกษตรกรใหเ้ป็นปัจจุบนั เพราะจะเป็นฐานขอ้มูลส าคญัในการพฒันาการเกษตรและสิทธิท่ีเกษตรกรจะไดรั้บการ
ช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐต่อไป  

        ส านกังานเกษตรจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีพนัธ์ุพืชผกั ศูนยส่์งเสริม
เทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืชจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดส้นบัสนุนเช้ือราไตรโคเดอร์มารวมถึงหน่วยงานทุกภาค
ส่วนท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการช่วยเหลือพ่ีนอ้งเกษตรกรในคร้ังน้ี และในพ้ืนท่ีอีก 7 จงัหวดั จะมีการด าเนินการในลกัษณะ
เดียวกนั  

        ดา้นนางสุนิภา คีรีนารถ หวัหนา้กลุ่มอารักขาพชื ส านกังานเกษตรจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมวา่จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวรวมทั้งส้ิน 17 อ าเภอ 115 ต าบล 937 หมู่บา้น เกษตรกร
เดือดร้อน 69,035 ครัวเรือน ไดแ้จง้ใหเ้กษตรอ าเภอในพ้ืนท่ีประสบภยัทั้งหมด เร่งส ารวจความเสียหายและใหก้าร
ช่วยเหลือเกษตรกรทนัที ทั้งการด าเนินการกรณีเสียหายโดยส้ินเชิง ซ่ึงผูว้า่ราชการจงัหวดัไดป้ระกาศเขตพ้ืนท่ีการให้
ความช่วยเหลือฯ แลว้ อยูใ่นระหวา่งรับแบบความจ านงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) จากเกษตรกร ซ่ึงเกษตรกรตอ้งให้
ผูน้ ารับรอง  

        จากนั้นจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและพ้ืนท่ีเสียหายจริง เพื่อพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามขั้นตอน
ต่อไป และมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอลงพ้ืนท่ีเยีย่มเยยีนใหก้ าลงัใจเกษตรกรอยา่งใกลชิ้ด พร้อมทั้งให้
ค  าแนะน าในการดูแลฟ้ืนฟูสวนและพ้ืนท่ีการเกษตรหลงัน ้าลด  

    หากเกษตรกรมีขอ้สงสัยหรือขอความช่วยเหลือสามารถขอรับค าแนะน าเพ่ิมเติมไดท่ี้ส านกังานเกษตรจงัหวดั และ
ส านกังานเกษตรอ าเภอใกลบ้า้น 

  



 
เกษตรนครพนม ป้ัน !! ช่างเกษตรทอ้งถ่ินประจ าแปลงใหญ่ ถ่ายทอดการใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตก์ารเกษตรท่ีถูกตอ้ง 

 
เกษตรนครพนม ป้ัน !! ช่างเกษตรทอ้งถ่ินประจ าแปลงใหญ่ ถ่ายทอดการใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตก์ารเกษตรท่ีถูกตอ้ง 
  วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 ณ บริเวณกลุ่มแปลงใหญ่ขา้วอินทรียโ์พนสวรรค ์ต าบลโพนจาน อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดั
นครพนม ส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนม จดัอบรมถ่ายทอดความรู้พื้นฐานการใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์กษตรท่ี
ถูกตอ้ง ภายใตโ้ครงการส่งเสริมการใชเ้คร่ืองจกัรกลทางการเกษตร ประจ าปี 2564 กิจกรรม ช่างเกษตรทอ้งถ่ินประจ าแปลง
ใหญ่ โดยมีบริษทัคูโบตา้ อาร์เอ็มจี นครพนม จ ากดั ร่วมถ่ายทอดองคค์วามรู้กบัเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมการอบรมในคร้ังน้ี โดย
เป็นกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) 
Young Smart Farmer/Smart Farmer ในพื้นท่ีอ าเภอนาแก อ าเภอโพนสวรรค ์และอ าเภอเมืองนครพนม ซ่ึงมีเกษตรกรท่ีให้
ความสนใจเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 75 ราย 
 นายวินยั คงยนื หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยวา่ 
ส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนม ไดด้ าเนินการส่งเสริมและพฒันาช่างเกษตรทอ้งถ่ินมาตั้งแต่ปี 2558 ซ่ึงมีเกษตรกรท่ีผา่น
หลกัสูตรช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 3 จนถึงปี 2562 รวม 8 ราย ซ่ึงช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 3 มีความสามารถในการวิเคราะห์
และแกไ้ขปัญหาการท างานและช้ินส่วนของเคร่ืองยนตเ์กษตร รวมทั้งสามารถใหบ้ริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมใหญ่ (Overhaul) 
แก่เกษตรกรได ้โดยมีแผนท่ีจะพฒันาช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 3 ใหเ้ป็นช่างเกษตรทอ้งถ่ินตน้แบบมืออาชีพประจ าแปลงใหญ่ 
เพื่อใหบ้ริการแก่เกษตรกร รองรับการใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตรท่ีมีแนวโนม้สูงขึ้น ในปี 2564 เป็นการเตรียมความพร้อมช่าง
เกษตรทอ้งถ่ินระดบั 3 ท่ีสนใจจะพฒันาไปสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยการจดัหลกัสูตรถ่ายทอดความรู้พื้นฐานการใชแ้ละ



บ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์กษตรท่ีถูกตอ้ง เช่นเดียวกบัหลกัสูตรช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 1 ใหแ้ก่เกษตรกรขา้งเคียง โดยช่าง
เกษตรทอ้งถ่ินระดบั 3 ท าหนา้ท่ีเป็นวิทยากรหลกั 

ในการพฒันาองคค์วามรู้ดา้นช่าง มีการถ่ายทอดความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเคร่ืองยนตเ์บนซิน และดีเซล การใชแ้ละ
บ ารุงรักษาเคร่ืองยนตก์ารเกษตร ทั้งก่อนใหแ้ละหลงัการใชง้าน พร้อมทั้งการดูแลเคร่ืองยนตใ์หมี้สภาพพร้อมการใชง้านได้
อยา่งถูกวิธี และมีการแนะน าการใชง้านใหก้บัเกษตรกรขา้งเคียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นอกจากน้ียงัมีการแบ่งกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้
ร่วมอบรม ในการฝึกปฏิบติัจริง เช่น การถอดลา้งกรองอากาศ การเปล่ียนน ้ามนัหล่อล่ืน การตั้งลิ้นเคร่ืองยนต ์และการเก็บ
รักษาเคร่ืองยนต ์เป็นตน้ 
 ส าหรับการฝึกอบรมเพื่อสร้าง “ช่างเกษตรทอ้งถ่ิน” แบ่งเป็น 3 ระดบั ประกอบดว้ย ช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบัท่ี 1 มี
ทกัษะในการใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์กษตรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่เกษตรกร
ในทอ้งถ่ินได ้ท าใหส้ามารถลดค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมอยา่งนอ้ย 500 บาทต่อเคร่ืองต่อปี ระดบัท่ี 2 จะคดัเลือกผูผ้า่นการ
ฝึกอบรมช่างเกษตรระดบัท่ี 1 เพื่อพฒันาทกัษะช่างในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์กษตรเพิ่มเติม ใหส้ามารถบริการ
ตรวจเช็ค ซ่อมแซมเคร่ืองยนตเ์กษตรเบ้ืองตน้ให้แก่เกษตรกรขา้งเคียงในทอ้งถ่ินได ้ท าใหล้ดค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมอยา่ง
นอ้ย 1,000 บาทต่อปีต่อเคร่ือง และระดบัท่ี 3 จะคดัเลือกผูผ้า่นการฝึกอบรมช่างเกษตรระดบัท่ี 2 เพื่อพฒันาทกัษะช่างและ
เทคนิคการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์กษตร ใหส้ามารถบริการตรวจเช็คซ่อมแซมใหญ่ เคร่ืองยนตเ์กษตร (Overhaul) 
ใหแ้ก่เกษตรกรขา้งเคียงในทอ้งถ่ินได ้ท าใหล้ดค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมอยา่งนอ้ย 1,500 บาทต่อเคร่ืองต่อปี ซ่ึงจะช่วยให้
เกษตรกรลดรายจ่ายและเพิ่มรายได ้จากการซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรไดด้ว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  



 

 
เกษตรจงัหวดันครพนม เปิดช่องทางออนไลน์ ช่วยเกษตรกรจ าหน่ายสินคา้เกษตร ผา่นเพจเฟสบุ๊ค “สินคา้เกษตร

ออนไลน์ จงัหวดันครพนม” 
ปัจจุบนัการซ้ือขายสินคา้ต่างๆ ในโลกออนไลน์กลายเป็นเทรนดท่ี์ไดรั้บความนิยมมาก เพราะมีความสะดวกสบาย 

รวดเร็ว และราคาถูก ทั้งน้ีเพราะการเขา้ถึงเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ต และสมาร์ทโฟน ท่ีเป็นอุปกรณ์จ าเป็นส าหรับการซ้ือขาย
ออนไลน์สามารถท าไดง้่ายขึ้น การน าเทคโนโลยมีาช่วยในการจ าหน่ายสินคา้เกษตรจึงตอ้งมีการผลกัดนัใหเ้กษตรกรไทยตอ้ง
ปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง เพื่อกา้วใหท้นักบัโลก ท่ีเปล่ียนไปเพราะความจ าเป็นมากท่ีสุด และอาจจะเป็นโอกาสท่ีดี
ส าหรับเกษตรกรไทย ถา้หากสามารถน าสินคา้เกษตรของตวัเองเขา้สู่ตลาดออนไลน์ได ้เน่ืองจากมีขอ้ดีหลายประการดว้ยกนั 
เช่น ตดัเร่ืองพ่อคา้คนกลาง สามารถขยายตลาดสินคา้เกษตรไดม้ากขึ้น ท าใหเ้กษตรกรออนไลน์ไดท้ าความรู้จกักบักลุ่มลูกคา้
ของตวัเองโดยตรง ส่งผลใหเ้กิดการพฒันาสินคา้เกษตรท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาด ซ่ึงเกิดประโยชน์ทั้งผูบ้ริโภคและ
ผูข้าย 

นายวินยั คงยนื หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยวา่ จาก
การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให ้การจ าหน่ายผลผลิตและสินคา้เกษตรชนิด
ต่างๆไดรั้บผลกระทบในดา้นการขนส่งและการบริโภคมาก ส่งผลใหเ้กษตรกรท่ีมีผลผลิตท่ีพร้อมจ าหน่ายไม่สามารถน ามา
จ าหน่ายไดโ้ดยตรง ส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนม เห็นถึงความส าคญัในการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบปัญหาการ
จ าหน่ายผลผลิตในพื้นท่ี จึงมีการสนบัสนุนและส่งเสริมการจ าหน่ายสินคา้เกษตรแบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย
ผลผลิตใหก้บัเกษตรกรไดม้ากยิง่ขึ้น โดยไดเ้ปิดเพจเฟสบุ๊ค ช่ือวา่ “สินคา้เกษตรออนไลน์ จงัหวดันครพนม” เพื่อเป็นอีก
ช่องทางหน่ึงท่ีเกษตรกรท่ีมีผลผลิตและตอ้งการพื้นท่ีในการจ าหน่าย สามารถประชาสัมพนัธ์และลงจ าหน่ายสินคา้เกษตรได้
โดยตรง รวมทั้งยงัเป็นพื้นท่ีในการเลือกซ้ือสินคา้เกษตรท่ีดี มีคุณภาพ และไดม้าตรฐานใหก้บัผูบ้ริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภคและ



เกษตรกรสามารถพูดคุยรายละเอียดและเลือกซ้ือสินคา้ระหวา่งกนัไดโ้ดยตรง ไม่ผา่นพ่อคา้คนกลาง ท าใหเ้กษตรกรสามารถ
จ าหน่ายผลผลิตไดร้าคาดี และผูบ้ริโภคไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีราคาประหยดัในคราวเดียวกนั 

ส าหรับเพจ “สินคา้เกษตรออนไลน์ จงัหวดันครพนม” มีสินคา้เกษตรปลอดภยัใหเ้ลือกซ้ือมากกวา่ 60 รายการ ซ่ึง
เป็นสินคา้ท่ีมาจากกลุ่มเกษตรกรโดยตรง ไม่วา่จะเป็นผกั ผลไม ้ขา้ว สินคา้แปรรูป และสินคา้เกษตรอ่ืนๆ ท่ีผูซ้ื้อสามารถ
เลือกซ้ือสินคา้เกษตรไดง้่ายๆ โดยปัจจุบนัมีผูติ้ดตามขอ้มูลเพจกวา่ 21,644 คน ซ่ึงสามารถติดตามและสั่งซ้ือสินคา้ไดโ้ดย
พิมพค์น้หา ค าวา่ “สินคา้เกษตรออนไลน์ จงัหวดันครพนม”ก็จะมีขอ้มูลและรายละเอียดสินคา้เกษตรในพื้นท่ีจงัหวดั
นครพนมใหไ้ดเ้ลือกซ้ือมากมาย 

เกษตรกรท่ีมีความสนใจท่ีจะจ าหน่ายสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑแ์ปรรูป สามารถแจง้ขอ้มูลและรายละเอียดมาทาง in 
box ไดโ้ดยตรง และจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของทางเพจในการโพสตจ์ าหน่ายสินคา้ทุกคร้ัง คือ 

1. การโพสตเ์พื่อจ าหน่ายสินคา้เกษตร ทุกชนิด จะตอ้งระบุขอ้มูล ไดแ้ก่ ช่ือ – นามสกุล ท่ีอยู ่เบอร์โทร และ
รายละเอียดของสินคา้ เช่น ราคาท่ีชดัเจน 

2. หากเป็นการโฆษณาสินคา้อ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง กบัสินคา้เกษตรในพื้นท่ีจงัหวดันครพนม จะปิดกั้นโพสตน์ั้นทนัที 
3. หากพบขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้ และการลงขอ้มูลท่ีเกินกวา่จริง ทางเพจจะแจง้เตือนขอ้มูลใหผู้โ้พสตท์ราบทนัที 
4. การประชาสัมพนัธ์เพื่อจ าหน่ายสินคา้เกษตร เป็นการผลิตจากกลุ่มเกษตรกรโดยตรง ไม่มีการมุ่งแสวงหาผลก าไร

อ่ืนใด 
การแสดงความคิดเห็นจะตอ้งเป็นไปดว้ยความสุภาพ จึงขอเชิญชวนประชาชนทัว่ไปร่วมกนัเลือกซ้ือสินคา้เกษตร

ออนไลน์คุณภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรจงัหวดันครพนม ผา่นทางเพจ “สินคา้เกษตรออนไลน์ จงัหวดันครพนม” 
  



 

จ.ล าปาง รณรงคไ์ถกลบตอซังพืชลดการเผา ส่งเสริมวิถีเกษตรกรรมยัง่ยนื 

 
        เกษตรล าปาง รวมพลงัหน่วยงานจดักิจกรรมรณรงคไ์ถกลบตอซงัพืช ลด ละ เลิก การเผาในพื้นท่ีเกษตรและโล่งแจง้ 
ส่งเสริมวิถีเกษตรกรรมยัง่ยนื ลดปัญหามลพิษจากหมอกควนัไฟ 
        ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัล าปาง ร่วมบูรณาการกบัหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หน่วยงานองคก์รภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีจงัหวดัล าปาง จดักิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเดินหนา้สานต่องานนโยบายรัฐ 
ดา้นการส่งเสริมลดการเผาในพื้นท่ีท าการเกษตรและท่ีโล่งแจง้ ลดผลกระทบจาก PM 2.5 แกปั้ญหามลพิษจากหมอกควนัไฟ 
ร่วมกนัปฏิบติัสาธิตวิธีการไถกลบตอซงัขา้วเศษซากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรทดแทนการเผา ซ่ึงไดมี้การจดักิจกรรมน า
ตวัแทนเกษตรกรชาวนาเขา้ศึกษาเรียนรู้ดูวิธีการไถกลบเศษซากวสัดุเหลือใช ้ณ ท่ีบริเวณแปลงนาสาธิตหมู่บา้นน าร่อง
ตน้แบบ ชุมชนบา้นเอ้ือม หมู่ท่ี 1 ต าบลบา้นเอ้ือม อ าเภอเมือง มีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เขต 15 ใหเ้กียรติมาเป็นประธานท าพิธีเปิดกิจกรรมรณรงคส่์งเสริมการเรียนรู้เพื่อลดการเผา โดยมีคณะผูบ้ริหาร 



หวัหนา้ส่วนราชการระดบัจงัหวดั ขา้ราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ต ารวจ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตทอ้งท่ี 
รวมถึงตวัแทนประชาชนกลุ่มเกษตรกรชาวนาจากชุมชนต่างๆ ทั้ง 15 หมู่บา้น ในเขตต าบลบา้นเอ้ือมและต าบลใกลเ้คียง ให้
ความสนใจเขา้ร่วมท ากิจกรรมศึกษาเรียนรู้ดูวิธีการไถกลบตอซงัพืช 
        ส าหรับกิจกรรมโครงการดงักล่าว ทางส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัล าปาง ไดร่้วมกบัหลายหน่วยงานจากหลาย
ภาคส่วนจดัท าขึ้น เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและของจงัหวดัล าปาง ตามยทุธศาสตร์ "การจดัการเศษซากวสัดุเหลือ
ใชท้างการเกษตรกรรม เพื่อควบคุมและลดการเผาในพื้นท่ีโล่งแจง้" ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการสร้างความรู้ความเขา้ใจถึงประโยชน์ใน
การใชว้ิธีการไถกลบตอซงัพืช ใหเ้กษตรกรไดต้ระหนกัถึงผลกระทบในดา้นต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นอนัเน่ืองมาจากการเผา ซ่ึงการไถ
กลบนบัเป็นวิธีการส่งเสริมวิถีเกษตรกรรมท่ีถูกตอ้งและยัง่ยนื ทั้งจะช่วยในการปรับปรุงบ ารุงดินคืนความอุดมสมบูรณ์ใหแ้ก่
พื้นท่ีแปลงเกษตรดว้ยวิธีการทางธรรมชาติ โดยตอซงัขา้วและเศษซากวชัพืชต่างๆ ลว้นแลว้แต่เป็นวสัดุท่ียอ่ยสลายไดแ้ละมี
ธาตุอาหารท่ีหลากหลาย ทั้งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และซลัเฟอร์ ซ่ึงลว้นแต่เป็นธาตุ
อาหารหลกัของพืช และธาตุอาหารเหล่าน้ียงัจะช่วยปรับปรุงคุณสมบติัทางกายภาพของดินใหมี้ความเหมาะสมแก่การท า
การเกษตร สามารถท่ีจะช่วยลดค่าใชจ่้ายใหแ้ก่เกษตรกรได ้ทั้งค่าปุ๋ ยเคมี ยาฆ่าแมลง และสารบ ารุงพืชอ่ืนๆ 
        โดยในการท ากิจกรรมผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 ไดใ้หเ้กียรติน าเกษตรกรลงแปลงนาสาธิต 
ร่วมเรียนรู้ถึงวิธีการไถกลบจากเจา้หนา้ท่ีเกษตรอ าเภอ พร้อมกบัไดข้ึ้นขบัรถไถสาธิตไถแปลงนาเปิดหนา้ดินเป็นปฐมฤกษ ์
และไดร่้วมกบัผูบ้ริหาร หัวหนา้ส่วนราชการ รวมถึงตวัแทนเกษตรกรท่ีมาร่วมงาน ช่วยกนัหวา่นเมลด็พนัธุ์ปอเทืองลงใน
แปลงนา ซ่ึงหลงัต่อจากน้ีไปอีกประมาณ 2 เดือน เมลด็พนัธุ์ปอเทืองจะเจริญงอกงามใหเ้กษตรกรสามารถท าการไถกลบตน้
ปอเทืองไดอี้กคร้ัง เพื่อท าเป็นปุ๋ ยพืชสดช่วยในการปรับปรุงสภาพพื้นดินในแปลงนาใหมี้ความเหมาะสมกบัการปลูกขา้วได้
ในฤดูต่อไป  
        นอกจากน้ีในการจดังานยงัไดมี้การเปิดพื้นท่ีจดับูธนิทรรศการคลินิกทางการเกษตร ใหเ้กษตรกรไดเ้ขา้ไปศึกษาเรียนรู้
หลกัวิชาการทางการเกษตรท่ีเก่ียวกบัการท าการเกษตรวิถีใหม่ โดยมีองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งดา้นพืช ปศุสัตว ์ประมง การ
พฒันาท่ีดิน และความรู้อ่ืนๆ ซ่ึงจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรใหมี้ค่าใชจ่้ายในการท าการเกษตรลดลงแต่มีผลผลิตและรายได้
ท่ีเพิ่มมากขึ้น เฉพาะอยา่งยิง่กบัฟางขา้วและตอซงัขา้วเกษตรกรสามารถท่ีจะน ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งหลากหลาย เป็นทั้ง
อาหารสัตวเ์คี้ยวเอ้ือง เพาะเห็ดฟาง ใชท้ าปุ๋ ยหมกั ใชปู้พื้นลดกล่ินเหมน็ภายในคอกเล้ียงสัตว ์ใชป้กคลุมดินรักษาความชุ่มช้ืน 
และท่ีส าคญัสามารถท่ีจะสร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกรดว้ย โดยเกษตรกรสามารถท่ีจะน าฟางไปขายใหก้บัทางโรงงาน SCG 
ปูนซีเมนตล์ าปาง ไดท่ี้หนา้โรงงานในราคา 800 บาท/ตนั หรือหากน ามาอดัเป็นกอ้นเกษตรกรจ าหน่ายเอง ก็จะมีราคาถึงกอ้น
ละ 30-40 บาท ซ่ึงในการออกบูธจดันิทรรศการดงักล่าว ทางบริษทัเอกชนคูโบตา้ ล าปาง ไดมี้การน าเคร่ืองอดัฟางมาสาธิต
เป็นตวัอยา่งใหก้ลุ่มเกษตรกรดูวิธีท าฟ่อนฟางอดักอ้น นอกจากน้ีทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตน้แบบผูผ้ลิตเสบียงอาหารสัตว ์จาก
ชุมชนบา้นท่าส้มป่อย ต าบลทุ่งฝาย ยงัไดมี้การน าความรู้เร่ืองการใชป้ระโยชน์จากฟางขา้วในรูปแบบต่างๆ มาถ่ายทอดใหก้บั
กลุ่มเกษตรกรในเขตต าบลบา้นเอ้ือม พร้อมกบัไดน้ าผลิตผลทางการเกษตรท่ีทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ผลิตไดน้ ามาร่วมจดั
แสดงและจ าหน่ายเป็นตวัอยา่งภายในงานน้ีดว้ย 
 

 

  



 

 
จงัหวดันนทบุรีจดังานคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแกไ้ขปัญหาการผลิตดา้นการเกษตร

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกรในพื้นท่ี พร้อมสั่งคุมเขม้โควิด-๑๙ ตั้งจุดคดักรองประชาชนอยา่ง
เคร่งคดั 

วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ท่ีวดัใหม่ผดุงเขต หมู่ 3 ต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี นาย
สุจินต ์ไชยชุมศกัด์ิ ผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ตามปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ไตรมาสท่ี 1 โดยมี นายเฉลิมชยั โถนอ้ย นายกเทศมนตรีต าบลศาลากลาง นายปรีชา บ ารุงศรี เกษตรจงัหวดันนทบุรี 
นายอ าเภอบางกรวย และเจา้หนา้ท่ีฯใหก้ารตน้รับ ส าหรับในการจดัคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ในคร้ังน้ี เพื่อใหบ้ริการแก่เกษตรกร
ในการแกไ้ขปัญหาการผลิตดา้นการเกษตรไดอ้ยา่งรวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกร ซ่ึงมีการบูรณาการความ
ร่วมมือระหวา่งหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมพฒันาฟ้ืนฟูเกษตรกรใหส้ามารถท าการ
ผลิตทางเกษตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื โดยเป็นการปฏิบติังานในเชิงรุกท่ีท าใหเ้กษตรกรในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีมี
ปัญหาไดรั้บการบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉยัโรคพืช โรคสัตว ์โรคสัตวน์ ้า รวมถึงการถ่ายทอด
เทคโนโลยแีละฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กนัไป 

ภายในงานประกอบดว้ย นิทรรศการดา้นการเกษตร การฝึกอบรมอาชีพดา้นการเกษตร และเปิดใหบ้ริการคลินิก
จ านวน 12 คลินิก ไดแ้ก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว ์คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบญัชี และ
คลินิกอ่ืนๆ โดยมีหัวหนา้ส่วนราชการ เจา้หนา้ท่ี และเกษตรกรเขา้ร่วมงานฯ ณ วดัใหม่ผดุงเขต หมู่ท่ี 3 ต าบลศาลากลาง 
อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 

ทั้งน้ีผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรียงัก าชบัเจา้หนา้ท่ีฯตั้งจุดตรวจคดักรอง ตามมาตรการป้องกนัไวรัสโควิด-19 เพื่อคดั
กรองประชาชนท่ีมาร่วมงานในคร้ังน้ีอยา่งเคร่งคดั 
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