
 

สรปุข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัท่ี 15 ม.ค. 2563 
  

ส่วนกลาง 
ประเดน็ หวัข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ส่งเสริม
การเกษตร 

1.แนะวิธีดแูลรกัษาต้นไม้ผลในช่วงฤดแูล้ง หนังสือพิมพเ์ดลินิวส์ 
 

2.AIC กรงุเทพฯ ผนึกก าลงัวิจยัพฒันาพ้ืนท่ีตลาด
อาหารเกษตรปลอดภยั 

เวบ็ไซต ์Posttoday.com 

เยียวยา
ผู้ประสบภยั
น ้าท่วม
ภาคใต้ 

3.ส่ัง จนท.เกษตรฯ เตรียมฟ้ืนฟูสวนไม้ผลทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากน ้าท่วมในภาคใต้ 

เวบ็ไซต ์https://www.thailandplus.tv 
เวบ็ไซต ์https://www.technology 
chaoban.com 
เวบ็ไซต ์https://www.am1386.com 

ส่วนภมิูภาค 
ประเดน็ หวัข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

เยียวยา
ผู้ประสบภยั
น ้าท่วม
ภาคใต้ 

4.ปัตตานี-เกษตรเร่ง เดินหน้า 11 อ าเภอ ช่วย
เกษตรกรผู้ประสบภยัน ้าท่วม 

เวบ็ไซต ์
http://www.chaidantai.com/?p=55610 

5.รองนายกรฐัมนตรีเเละรฐัมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย ์พร้อมด้วยกรรมการผู้ช่วยรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นท่ีภาคใต้ ตรวจ
เย่ียมและติดตามสถานการณ์น ้าท่วม พร้อมมอบ
ส่ิงของบรรเทาทุกขแ์ละปัจจยัการผลิตให้แก่พ่ีน้อง
เกษตรกรผู้ประสบภยั 

เวบ็ไซต ์
https://thainews.prd.go.th/th/news/ 
detail/TCATG210114164023402 

6.น ้าท่วมใต้ต่อเน่ือง จังหวัดชายแดนซ ้ารอบ 3 เกษตรฯ เร่ง
ฟ้ืนฟู เยียวยา อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ย า้เจ้าหน้าที่
ต้องท างานช่วยเหลอืพี่น้องเกษตรกรโดยเร็ว 

เวบ็ไซต ์
https://thainews.prd.go.th/th/news/ 
detail/TCATG210114163235390 

7.จังหวัดปัตตานีเร่งช่วยเหลือดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย 
น ้าท่วม 

เวบ็ไซต ์
https://thainews.prd.go.th/th/news/ 
detail/TCATG210113164228974 

8.ข่าวเด่นประเด็นดัง-น ้าท่วมใต้ต่อเน่ือง !! จังหวัดชายแดน
ซ ้ารอบ 3 เกษตรฯ เร่งฟ้ืนฟู เยยีวยา อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร 

เวบ็ไซต ์
https://www.khaodenpradendang 
.com/71814 

ส่งเสริม 9.ม.อ. ลดค่าบริการราคาพิเศษในการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เวบ็ไซต ์https://thainews.prd.go.th/ 



การเกษตร และใบปาล์มน ้ามัน เกษตรกรร่วมโครงการแปลงใหญ่มีเฮ 

10.สกก.4 ขอนแก่น ประชุมและน าเสนอโครงร่างการวิจัย เวบ็ไซต ์https://thainews.prd.go.th/ 

ส่วนภมิูภาค 
ประเดน็ หวัข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ส่งเสริม
การเกษตร 

11.เกษตรนครพนม ลุยสวนลิน้จ่ี เตรียมหาช่องทาง
การตลาด 

เวบ็ไซต ์https://youtu.be/QrSKS-
YoQg0 

12.สภาเกษตรกรจังหวัดพังงา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
หน่วยงานภาคีภายใต้การจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรม
ต าบล 

เวบ็ไซต ์https://thainews.prd.go.th/ 

13."โคขุน" ดอนพะธาย ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลิตปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพดี 

เวบ็ไซต ์ 
https://youtu.be/QxIUk4sg_kY 

14.NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล ข่าว ภูเก็ต ผลักดันเกษตร
สับปะรดภูเก็ต สู่มาตรฐาน GAP พืช ให้ครบทกุราย 

เวบ็ไซต ์ 
https://youtu.be/mVpdDOueEN8 



 



 
 

 

 

 



 



 
สั่ง จนท.เกษตรฯ เตรยีมฟืน้ฟสูวนไม้ผลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในภาคใต ้

14 มกราคม 2564 

 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า จากสถานการณพ์ายุฝนที่ตกหนัก เกิด

น้ำป่าไหลหลาก ปริมาณน้ำล้นตล่ิงและสูงขึ้นอย่างตอ่เนื่องไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและพืน้ทีท่างการเกษตรของ

ประชาชนในภาคใต้ ช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมาจนถึงในขณะนี ้ไม่เพียงทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมเฉพาะที่จังหวัด

นครศรีธรรมราชเท่านัน้ แต่ยังส่งผลให้มีน้ำท่วมอีกหลายจังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง ตรงั สงขลา 

ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็นต้น ดร.เฉลิมชัย ศรอี่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีความ

ห่วงใยพี่น้องเกษตรกรในพืน้ที่ภาคใต้ จึงส่ังการให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกดักระทรวงเกษตรฯ ติดตามสถานการณ์ 

และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้อย่างเรง่ด่วน 

 



โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทัง้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 

จังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ออกสำรวจพืชและพื้นที่ทางการเกษตรทีไ่ด้รับ

ผลกระทบจากอทุกภัยดงักล่าว รวมถึงสนับสนุนพนัธ์ุพืชผักเพือ่สร้างแหล่งอาหารภายในครัวเรือนและสร้างรายได้

หลังน้ำลด ตลอดจนสนับสนุนปัจจัยการผลิตอื่นๆ เพื่อใช้ในการฟืน้ฟูสภาพพืน้ที ่บรรเทาความเดอืดรอ้นในเบ้ืองต้น

แก่เกษตรกร พรอ้มให้คำแนะนำ ฟื้นฟ ูการดูแลรกัษาพืชแกเ่กษตรกรโดยเฉพาะสวนไม้ผลในช่วงฤดูฝนที่เกิดน้ำ

ท่วมขัง จนกระทัง่ภายหลังน้ำลดให้กลับคืนสู่สภาวะเดิมโดยเร็ว ดังนี้ 

1.การจัดการสวนไม้ผลในช่วงฤดูฝน ควรตัดแตง่กิ่งที่อาจหักได้ง่าย เพราะหากปล่อยให้มีกิ่งก้านหนาทึบ

เกินไป จะทำให้กิ่งไม้หักหล่นลงมาสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนหรือร่างกายได ้กรณีต้นไม้ปลูกใหม่ตอ้ง

ค้ำพยุงเพือ่ให้ยึดเกาะดนิและไม่โอนเอนไปตามแรงลมจนถงึขั้นหักล้ม ทำเนินดนิเพือ่ป้องกนัน้ำขังบริเวณโคน และ

ทำระบบระบายน้ำจากบริเวณรอบโคนตน้ เพื่อให้น้ำฝนที่ตกลงมาระบายออกให้เร็วที่สุด ใช้สารป้องกันพรอ้มดูแล

รักษาต้นให้ปราศจากโรคและแมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะเช้ือรา พรวนดินเพือ่ให้ผิวดินแห้งและให้รากระดับหน้าดนิ

ได้รับออกซิเจน จากนัน้ใส่ปุ๋ยพรวนดินให้ดินกลบปุ๋ยก่อนที่น้ำฝนจะมาชะล้างปุ๋ยไปจนหมด 

2.การจัดการสวนไม้ผลระหว่างน้ำท่วมขัง ส่ิงที่ต้องคำนึงเป็นพิเศษ คือ ทำอย่างไรให้สวนไม้ผลกลับคืน

สภาพเดิมเร็วที่สุด และกระทบกระเทอืนตอ่ต้นนอ้ยที่สุด เพราะสวนที่ถูกน้ำท่วมอยู่เส่ียงต่อความเสียหายได้ง่าย ส่ิง

ที่ต้องดำเนินการเป็นลำดับแรก คอื เร่งระบายน้ำออกจากสวนไมผ้ลเพื่อกู้สวน การเสริมคันดนิรอบสวนให้มีความ

สูงและความแข็งแรง สามารถป้องกันและต้านทานน้ำจากภายนอกที่อาจท่วมล้นเข้าสวนได ้โดยให้ยกขอบแปลง

เป็นคันดินสูงกว่าระดับน้ำที่เคยท่วมไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร จากนั้นขุดคูน้ำรอบ ๆ แปลง แล้วนำดินจากการขุดคู

น้ำป้ันเป็นคันดินรอบ ๆ แปลง สำหรับการเร่งระบายน้ำออกจากสวน ให้เตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำออกจากสวน

ได้ตลอดเวลา ทำทางระบายน้ำออกจากสวนไว้หลาย ๆ ทาง ใช้พล่ัวดึงเศษพืชและสัตว์ต่าง ๆ ที่ดนิเลนทับถมออก

ให้หมด ขุดร่องระบายน้ำให้น้ำไหลออกจากพืน้ที่เร็วที่สุด ซึ่งหากขุดลึกได้จะช่วยให้ดินในสวนแห้งเร็วยิ่งขึ้น แต่ตอ้ง

ระวังไม่ให้พนังกั้นน้ำหรอืคันดินโอบรอบแปลงปลูกพังทลายลงมา ไมน่ำเครือ่งจักรกลขนาดหนักเข้าไปในสวนหลัง

น้ำลด ขณะที่ดินยังเปียก หรือเข้าไปเหยียบย่ำบริเวณโคนต้นพืช เมื่อดินแห้งแล้วควรขุดหรือปาดเอาดิน ทราย เศษ

ไม้หรอืตะกอนต่าง ๆ ที่มากับน้ำและทับถมอยู่ในแปลงไม้ผลออก เพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงานในแปลงไม้ผล

ต่อไป 

3.การค้ำยัน/พยุงต้นไม้ผลทีเ่อนหรือล้ม ไม้ผลแต่ละชนิดมีความทนทานตอ่น้ำท่วมขังต่างกนั หากน้ำท่วม

ขังเป็นเวลานานจะล้มได้ง่าย เนื่องจากพื้นดนิอ่อนตัว สำหรับต้นไม้ที่อยู่ใกล้บริเวณทางน้ำไหล ดินอาจถูกน้ำกัด

เซาะออกไปได้ ส่วนต้นไม้ขนาดใหญ่เมือ่ถูกน้ำท่วมขังนาน รากจะเน่าเพราะไม่มอีากาศหายใจและมเีช้ือโรคเข้า

ทำลาย ดังนั้น เมื่อน้ำลดแล้วต้องรักษารากไว้ไม่ให้ตาย โดยการตรึงต้นไมไ้ม่ให้โยกคลอนด้วยแรงลมที่จะตามมา 

และค้ำยันต้นด้วยการใช้ไม้ยาว ๆ ค้ำ หรือใช้เชือกผูกตรงึกับต้นไม้ หรือโครงสร้างอาคารที่แข็งแรงไว้อย่างน้อย 3 

ทิศทาง เพื่อป้องกันการโค่นล้ม 



4.การจัดการสวนไม้ผลหลังน้ำลด เมือ่ระดับน้ำในสวนเริม่ลดลงจนสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ ส่ิงที่ต้องทำ

ต่อไป คือ การตัดแต่งกิ่งพรอ้มกับการฟื้นฟคูวามสมบูรณ์ให้แก่ต้น เมือ่ดินเริ่มแห้ง ตัดแต่งกิ่ง เอาใบแก่ กิ่งที่ฉกีหัก 

เห่ียวเฉา และกิ่งที่อยู่ภายในทรงพุ่มไมไ่ด้รับแสงแดดออก และตัดกิ่งขนาดใหญ่ออกบ้างเพือ่ลดแรงปะทะจากลมให้

ทรงพุม่โปร่ง ลดการคายน้ำของพืช และเรง่ให้พืชแตกใบใหม่เร็วขึน้ หากต้นไม้ยงัมีผลติดอยู่ให้ตัดผลออก เพื่อไม่ให้

แย่งสารอาหารที่จะนำไปฟืน้ฟรูากและลำต้น นอกจากนี ้ควรช่วยให้ไม้ผลฟื้นตัวเร็วขึ้นด้วยการฉีดพน่ปุ๋ยทางใบ 

เนื่องจากระบบรากยังไม่สามารถดูดน้ำและธาตุอาหารจากดินไดต้ามปกติ อาจใช้ปุ๋ยน้ำสูตร 12-12-12 หรือ 12-9-6 

หรือปุ๋ยเกล็ดสูตร 21-21-21 หรอื 16-21-27 ละลายน้ำฉีดพน่ สวนไม้ผลที่ถกูน้ำท่วมนานหลังน้ำลดมักเกิดปัญหา

โรครากเน่า โคนเน่า ควรป้องกันรกัษาด้วยการราด หรอืทาโคนตน้ด้วยสารเคมีป้องกันเช้ือรา หรือใช้สารชีวภัณฑ ์

เช่น ไตรโคเดอรม์า หรอืปรับปรุงสภาพดินด้วยการโรยปูนขาว หรอืโดโลไมท์ 

5.การปลูกซอ่มแซมสวนไม้ผลที่ประสบอทุกภัย หลังจากน้ำลดหากพบว่า มีตน้ไม้ผลที่ยืนต้นตายไป

บางส่วนและยังมีส่วนที่เหลือรอดอยู่เกนิกว่า 60-70% ของพื้นที่ ให้ใช้วิธีปลูกซ่อมเพื่อทดแทนตน้เดิมที่ตายไป แต่

ควรดำเนินการเมื่อดนิเริม่แห้งอย่างระมัดระวัง โดยใช้เครื่องมอืทีม่ีน้ำหนักเบา พรวนกลับหน้าดินบริเวณโดยรอบ

พร้อมกำจัดวัชพืชที่ยังเหลืออยู ่ใช้ปูนขาวหรือโดโลไมท์เพื่อปรับสภาพดินให้เป็นกลางป้องกันการเกิดโรครากเน่า

และโคนเน่า โรยปุ๋ยคอน ตากดินทิ้งไว้อย่างน้อย 1 เดือน จึงขุดหลุมปลูก 

สำหรับพื้นที่ใดมกีารประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบัิติ (กรณเีหตุอุทกภัย) จะได้รับการ

ช่วยเหลือภายใน 90 วัน โดยยดึหลักตามระเบียบกระทรวงการคลัง 



 
 

 
 



 



 



 
รองนายกรัฐมนตรีเเละรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณชิย์ พร้อมด้วยกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ภาคใต้ ตรวจเยีย่มและติดตามสถานการณ์นำ้ท่วม พร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์

และปัจจัยการผลิตให้แก่พี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัย 

14 ม.ค. 2564 



รองนายกรัฐมนตรีเเละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมดว้ยกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์ลงพืน้ที่ภาคใต้ ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์นำ้ท่วม พรอ้มมอบส่ิงของบรรเทาทกุข์และปัจจัย

การผลิตให้แก่พี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัย  

            วันนี้ (14 มกราคม 2564) นายสุพทิ จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่5 

จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายจำเดิม ทองคำ รักษาการเกษตรจังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรฐัมนตรีเเละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายนราพัฒน ์แก้วทอง 

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม

สถานการณน์้ำท่วมภาคใต้ พื้นที่อำเภอยะรัง อำเภอสายบุร ีจังหวัดปัตตานี พรอ้มมอบส่ิงของบรรเทาทกุข์และ

ปัจจัยการผลิตให้แก่พี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัย  

            นายสุพทิ เปิดเผยว่า ตามทีน่ายเฉลิมชัย ศรีออ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    ได้ส่ังการ

ให้กรมส่งเสรมิการเกษตร ซึ่งรับผิดชอบการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช เร่งช่วยเหลือเยียวยา 

ฟื้นฟูพืน้ทีก่ารเกษตรโดยเร็วที่สุด ขณะนีน้ายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร ได้อนุมัติจัดสรร

งบประมาณให้ศูนย์ส่งเสรมิเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารกัขาพืช (ศทอ.สุราษฎร์ธานีและสงขลา) ร่วมกับสำนกังาน

เกษตรจังหวัดในพื้นทีท่ี่ไดร้ับผลกระทบ ศูนย์จัดการศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) ในพื้นที่ เร่งผลิตเช้ือราไตรโคเดอรม์า

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย เพือ่ควบคุมโรคพืชทีอ่าจเกิดขึ้นและเข้าทำลายต้นพืชหลังน้ำลด และมอบหมายให้

ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที่ 2 จังหวัดตรงั และศนูย์ขยายพนัธ์ุพืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช เรง่ผลิตต้นพันธ์ุพืชผักสวน

ครัวอายุส้ัน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องเกษตรกรปลูกเป็นอาหารและสร้างรายได้หลังสถานการณค์ล่ีคลาย  

            นายสุพทิ ให้ข้อมูลเพิ่มเตมิว่า พืน้ที่จังหวัดปัตตานี ยะลาและจังหวัดนราธิวาส ประสบปัญหาน้ำท่วม 

ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 ส่วนหนึ่งได้รับการช่วยเหลือไปบ้างแล้ว ทั้งการเยยีวยาและการสำรวจพื้นที่

เสียหาย เพื่อขอรับการช่วยเหลือกรณเีสียหายส้ินเชิงตามระเบียบกระทรวงการคลัง แต่ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา 

ฝนตกต่อเนื่องตลอด หลังสุดช่วงวันที ่4-12 มกราคม 2564 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนอืพัดปกคลุมอ่าวไทยและ

ภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้คล่ืนลมบริเวณอ่าวไทยมกีำลังแรง เกดิฝนตกหนักอีกรอบทำให้เกิดความเสียหายซ้ำอีก

ครั้ง ขณะนีพ้ื้นทีท่ั้ง 3 จังหวัด มีเกษตรกรเดอืดรอ้นกว่า 26,000 ครัวเรือน พืน้ทีก่ารเกษตรคาดว่าจะเสียหาย 

29,230 ไร ่สำหรับจังหวัดปัตตานี เกษตรกรประสบภัยพิบัติด้านพืช จำนวน 14,917 ครัวเรอืน พื้นที่ประสบภัย 

35,263 ไร ่และพืน้ที่คาดว่าจะเสียหายทั้ง 3 รอบ รวม 7,790 ไร่  

             

 

 

 



วันนี้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่5 จังหวัดสงขลา และสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี ไดน้ำ

พันธ์ุพืชผักสวนครัว ได้แก่ พรกิ มะเขอื และกระเพรา  จากศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที ่2 จังหวัดตรงั จำนวน 6,500 ต้น 

มามอบให้พี่น้องเกษตรกรด้วย ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะ มอบให้ผู้แทนเกษตรกรนำไป

แจกจ่ายให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ทีไ่ด้รับความเดอืดรอ้น ทั้งนี้ไดก้ำชับให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเรง่สำรวจพื้นที่

เสียหาย กรณีเสียหายโดยส้ินเชิงและดำเนนิการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังตามขั้นตอน เพือ่เรง่ส่ง

ข้อมูลให้ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโอนเงนิช่วยเหลือให้พี่น้องเกษตรกรโดยเร็วที่สุด 



 
น้ำท่วมใตต้่อเนื่อง จังหวัดชายแดนซำ้รอบ 3 เกษตรฯ เร่งฟื้นฟู เยียวยา อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำ

เจ้าหนา้ที่ต้องทำงานช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยเร็ว 

14 ม.ค. 2564 

 วันนี้ (14 มกราคม 2564) นายสุพิท จิตรภักด ีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 5 

จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายจำเดิม ทองคำ รักษาการเกษตรจังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับ 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรฐัมนตรีเเละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายนราพัฒน ์แก้วทอง 

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม

สถานการณน์้ำท่วมภาคใต้ พื้นที่อำเภอยะรัง อำเภอสายบุร ีจังหวัดปัตตานี พรอ้มมอบส่ิงของบรรเทาทกุข์และ

ปัจจัยการผลิตให้แก่พี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัย  

 

      

 



            นายสุพทิ เปิดเผยว่า ตามทีน่ายเฉลิมชัย ศรีออ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่ังการ

ให้กรมส่งเสรมิการเกษตร ซึ่งรับผิดชอบการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช เร่งช่วยเหลือเยียวยา 

ฟื้นฟูพืน้ทีก่ารเกษตรโดยเร็วที่สุด ขณะนีน้ายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร ได้อนุมัติจัดสรร

งบประมาณให้ศูนย์ส่งเสรมิเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารกัขาพืช (ศทอ.สุราษฎร์ธานีและสงขลา) ร่วมกับสำนกังาน

เกษตรจังหวัดในพื้นทีท่ี่ไดร้ับผลกระทบ ศูนย์จัดการศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) ในพื้นที่ เร่งผลิตเช้ือรา ไตรโคเดอร์มา

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย เพือ่ควบคุมโรคพืชทีอ่าจเกิดขึ้นและเข้าทำลายต้นพืชหลังน้ำลด และมอบหมายให้

ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที่ 2 จังหวัดตรงั และศนูย์ขยายพนัธ์ุพืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช เรง่ผลิตต้นพันธ์ุพืชผักสวน

ครัวอายุส้ัน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องเกษตรกรปลูกเป็นอาหารและสร้างรายได้หลังสถานการณค์ล่ีคลาย  

            นายสุพทิ ให้ข้อมูลเพิ่มเตมิว่า พืน้ที่จังหวัดปัตตานี ยะลาและจังหวัดนราธิวาส ประสบปัญหาน้ำท่วม 

ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 ส่วนหนึ่งได้รับการช่วยเหลือไปบ้างแล้ว ทั้งการเยยีวยาและการสำรวจพื้นที่

เสียหาย เพื่อขอรับการช่วยเหลือกรณเีสียหายส้ินเชิงตามระเบียบกระทรวงการคลัง แต่ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา 

ฝนตกต่อเนื่องตลอด หลังสุดช่วงวันที ่4-12 มกราคม  2564 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนอืพัดปกคลุมอ่าวไทยและ

ภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้คล่ืนลมบริเวณอ่าวไทยมกีำลังแรง เกดิฝนตกหนักอีกรอบทำให้เกิดความเสียหายซ้ำ  อีก

ครั้ง ขณะนีพ้ื้นทีท่ั้ง 3 จังหวัด มีเกษตรกรเดอืดรอ้นกว่า 26,000 ครัวเรือน พืน้ทีก่ารเกษตรคาดว่าจะเสียหาย 

29,230 ไร ่ 

            สำหรับจังหวัดปัตตานี เกษตรกรประสบภัยพิบัติด้านพชื จำนวน 14,917 ครัวเรือน พืน้ที่ประสบภัย 

35,263 ไร ่และพืน้ที่คาดว่าจะเสียหายทั้ง 3 รอบ รวม 7,790 ไร่ วันนี้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่5 

จังหวัดสงขลา และสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี ไดน้ำพันธ์ุพืชผักสวนครัว ได้แก่ พริก มะเขือ และกระเพรา จาก

ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที่ 2 จังหวัดตรงั จำนวน 6,500  ตน้ มามอบให้พี่น้องเกษตรกรด้วย ซึ่งได้รับเกยีรติจากท่านรอง

นายกรฐัมนตรีและคณะ มอบให้ผู้แทนเกษตรกรนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องเกษตรกรในพืน้ทีท่ี่ไดร้ับความเดอืดรอ้น  

            ทั้งนี้ไดก้ำชับให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเรง่สำรวจพื้นที่เสียหาย กรณีเสียหายโดยส้ินเชิงและดำเนินการ

ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังตามขั้นตอน เพื่อเร่งส่งขอ้มูลให้ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรโอนเงินช่วยเหลือให้พี่น้องเกษตรกรโดยเร็วที่สุด 



 
จังหวัดปัตตานีเร่งช่วยเหลือดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยนำ้ท่วม 

13 ม.ค. 2564 

 นายจำเดิม ทองคำ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัด

ปัตตานีที่ประสบปัญหาฝนตกหนกัในห้วงเดือนธันวาคม จนถึงปัจจุบัน (13 มกราคม 2564) ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ภาคการเกษตรซึง่จังหวัดปัตตานี    ไดม้ีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (กรณีเหตุ

อุทกภัย) จำนวน 11 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองปัตตานี โคกโพธ์ิ หนองจิก ยะรงั ยะหริ่ง ปะนาเระ สาย

บุรี กะพ้อ มายอ ทุง่ยางแดง ไมแ้ก่น รวมพื้นที่การเกษตรที่ไดร้ับผลกระทบ 35,313 ไร ่และเป็นพืน้ที่คาดว่าจะ

เสียหายส้ินเชิง 5,140 ไร่     

            ซึ่งสำนกังานเกษตรจังหวัดปัตตานีส่ังการเกษตรอำเภอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสรมิการเกษตรเรง่รัด

ประชาสัมพนัธ์และรับแจ้งขอรับการช่วยเหลือพร้อมทัง้สำรวจพื้นที่ความเสียหายด้านพืชอย่างเร่งด่วน เพือ่ให้การ

ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเป็นไปได้อย่างทั่วถึง โดยภาครฐัจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นตัวเงินในลำดับแรกตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง จำแนกเป็นรายพืช ประกอบด้วย ข้าว ในอัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ ในอัตราไร่

ละ 1,148 บาท พืชสวนและพืชอื่นๆ ในอัตราไร่ละ 1,690 บาท ในพื้นที่ไมเ่กิน 30 ไร่ตอ่ครัวเรอืน ซึ่งตอ้งเป็น

เกษตรกรทีไ่ด้มกีารขึ้นทะเบียนและปรับปรงุทะเบียนเกษตรกรกอ่นวันทีม่ีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติ (กรณีเหตุอทุกภัย) โดยจะได้รับการช่วยเหลือภายใน 90 วัน   นับจากวันที่มีการประกาศเขตให้



ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (กรณีเหตุอทุกภัย)    โดยขอ้มูล  ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 มเีกษตรกรได้รับ

การช่วยเหลือแล้ว จำนวน 120 ครัวเรอืน วงเงิน 115,134 บาท รวมถึงจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่าง

ต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำฝนดงักล่าวส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำล้นตล่ิง และน้ำท่วมในบริเวณพื้นที่ลุ่ม ส่งผลกระทบกับ

พื้นทีก่ารเกษตร 8 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองปัตตาน ีแม่ลาน สายบุรี หนองจิก กะพ้อ ไมแ้ก่น ยะรงั ทุ่งยาง

แดง รวมพืน้ที่ประสบภัยพิบัติ 25,124 ไร ่คาดว่าจะเสียหาย 3,152 ไร ่ 

            ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานีได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่มีองค์ความรู้ในการดูแลสวน

หลังน้ำลดพร้อมแนะนำวิธีการดูแลรกัษาและฟื้นฟพูืชที่ถกูต้องแก่เกษตรกร รวมถงึสนับสนุนพันธ์ุพืชผัก เพือ่สร้าง

แหล่งอาหารภายในครัวเรือนและสร้างรายได้หลังน้ำลด ตลอดจนสนับสนุนปัจจัยการผลิตอื่นๆ เพื่อใช้ในการฟืน้ฟู

สภาพพื้นที่ บรรเทาความเดอืดรอ้นในเบ้ืองต้น  แก่เกษตรกรอกีดว้ย     



 
ข่าวเดน่ประเด็นดัง-นำ้ท่วมใตต้่อเนื่อง !! จังหวัดชายแดนซำ้รอบ 3 เกษตรฯ เร่งฟื้นฟู เยยีวยา อธิบดีกรม

ส่งเสริมการเกษตร 

14 ม.ค. 2564 

 น้ำท่วมใต้ต่อเนือ่ง !! จังหวัดชายแดนซ้ำรอบ 3 เกษตรฯ เรง่ฟืน้ฟ ูเยียวยา อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร 

ย้ำเจ้าหน้าที่ต้องทำงานช่วยเหลือพีน่้องเกษตรกรโดยเร็ว 

วันนี้ 14 มกราคม 2564 นายสุพิท จิตรภักด ีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 

จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายจำเดิม ทองคำ รักษาการเกษตรจังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับ 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรฐัมนตรีเเละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายนราพัฒน ์

แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการลงพืน้ที่ตรวจเยี่ยมและ

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ พื้นที่อำเภอยะรัง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พร้อมมอบส่ิงของบรรเทาทุกข์

และปัจจัยการผลิตให้แก่พี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัย 



นายสุพิท เปิดเผยว่า ตามที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่ังการให้

กรมส่งเสรมิการเกษตร ซึง่รับผิดชอบการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช เรง่ช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟู

พื้นทีก่ารเกษตรโดยเร็วที่สุด ขณะนีน้ายเข้มแขง็ ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร ได้อนมุัติจัดสรร

งบประมาณให้ศูนย์ส่งเสรมิเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารกัขาพืช (ศทอ.สุราษฎร์ธานีและสงขลา) ร่วมกับสำนกังาน

เกษตรจังหวัดในพื้นทีท่ี่ไดร้ับผลกระทบ ศูนย์จัดการศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) ในพื้นที่ เร่งผลิตเช้ือรา ไตรโคเดอร์มา

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย เพือ่ควบคุมโรคพืชทีอ่าจเกิดขึ้นและเข้าทำลายต้นพืชหลังน้ำลด และมอบหมายให้

ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที่ 2 จังหวัดตรงั และศนูย์ขยายพนัธ์ุพืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช เรง่ผลิตต้นพันธ์ุพืชผักสวน

ครัวอายุส้ัน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องเกษตรกรปลูกเป็นอาหารและสร้างรายได้หลังสถานการณค์ล่ีคลาย 

นายสุพิท ให้ข้อมูลเพิม่เติมว่า พื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลาและจังหวัดนราธิวาส ประสบปัญหาน้ำท่วม 

ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 ส่วนหนึ่งได้รับการช่วยเหลือไปบ้างแล้ว ทั้งการเยยีวยาและการสำรวจพื้นที่

เสียหาย เพื่อขอรับการช่วยเหลือกรณเีสียหายส้ินเชิงตามระเบียบกระทรวงการคลัง แต่ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา 

ฝนตกต่อเนื่องตลอด หลังสุดช่วงวันที ่4-12 มกราคม 2564 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนอืพัดปกคลุมอ่าวไทยและ

ภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้คล่ืนลมบริเวณอ่าวไทยมกีำลังแรง เกดิฝนตกหนักอีกรอบทำให้เกิดความเสียหายซ้ำ อกี

ครั้ง ขณะนีพ้ื้นทีท่ั้ง 3 จังหวัด มีเกษตรกรเดอืดรอ้นกว่า 26,000 ครัวเรือน พืน้ทีก่ารเกษตรคาดว่าจะเสียหาย 

29,230 ไร ่สำหรับจังหวัดปัตตานี เกษตรกรประสบภัยพิบัติด้านพืช จำนวน 14,917 ครัวเรอืน พื้นที่ประสบภัย 

35,263 ไร ่และพืน้ที่คาดว่าจะเสียหายทั้ง 3 รอบ รวม 7,790 ไร ่

วันนี้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่5 จังหวัดสงขลา และสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี ไดน้ำ

พันธ์ุพืชผักสวนครัว ได้แก่ พรกิ มะเขอื และกระเพรา จากศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที ่2 จังหวัดตรงั จำนวน 6,500 ต้น มา

มอบให้พี่น้องเกษตรกรด้วย ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรแีละคณะ มอบให้ผู้แทนเกษตรกรนำไป

แจกจ่ายให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ทีไ่ด้รับความเดอืดรอ้น ทั้งนี้ไดก้ำชับให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเรง่สำรวจพื้นที่

เสียหาย กรณีเสียหายโดยส้ินเชิงและดำเนนิการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังตามขั้นตอน เพือ่เรง่ส่ง

ข้อมูลให้ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโอนเงนิช่วยเหลือให้พี่น้องเกษตรกรโดยเร็วที่สุด 



 
ม.อ. ลดค่าบริการราคาพิเศษในการวิเคราะห์ตัวอยา่งดินและใบปาล์มนำ้มนั เกษตรกรร่วมโครงการแปลงใหญ่

มีเฮ 

13 ม.ค. 2564 

 ม.อ. ลดค่าบรกิารราคาพิเศษในการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมัน เกษตรกรร่วมโครงการแปลง

ใหญ่มีเฮ 

 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า 

14 จังหวัดภาคใต้ มีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมนัและขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว จำนวน 319,870 ครัวเรือน พื้นที่

ปลูก 4,515,116 ไร่ จังหวัดที่มพีื้นที่ปลูกและมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรมากที่สุด ได้แก ่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมี

พื้นที่ปลูก 1,156,013 ไร่ รองลงมาคอืจังหวัดชุมพร 861,239 ไร ่และจังหวัดกระบ่ี 797,233 ไร่ ทัง้นี้ กรมส่งเสรมิ

การเกษตรได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมนัเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ซึง่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2559 

ปัจจุบันภาคใต้มีแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน จำนวน 206 แปลง พืน้ทีร่วม 224,203 ไร่ เกษตรกร จำนวน 13,034 ราย  

โดยระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีเป้าหมายในการพฒันา 5 ด้าน ไดแ้ก่ 1) ลดต้นทนุการผลิต 2) เพิ่ม



ผลผลิต 3) พัฒนาคุณภาพผลผลิต 4) บริหารจัดการ และ 5) จัดการด้านการตลาด ซึ่งในการจัดการสวน เกษตรกร

ส่วนใหญ่จะใส่ปุ๋ยตามความเคยชิน ทำให้มีต้นทนุ การผลิตสูง หากเกษตรกรมีการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและใบปาล์ม

น้ำมัน และใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ จะทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้มาก โดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมี ซึ่งเป็นปัจจัย

การผลิตหลักประมาณ 60 % ดงันั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงสนับสนุนให้เกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่ปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยเคมี โดยหันมาใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมัน และรวมกลุ่มกนัซือ้ปุ๋ยเคมี

ในปริมาณมากทำให้สามารถซื้อปุ๋ยเคมีได้ถูกลง 

 นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิม่เติมว่า กรมส่งเสรมิการเกษตร ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ (มอ.) เพือ่เป็นหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงงานวิจัยด้านการเกษตร และนำผลงานวิจัย

ต่าง ๆ ที่ประสบผลสำเร็จและพร้อมใช้มาแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ โดยสำนกังานส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการในพืชเศรฐกิจของภาคใต้ คือ ปาล์มน้ำมัน ซึง่คณะ

ทรพัยากรธรรมชาต ิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง สำหรับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง

ดินและตัวอย่างพืช เพือ่ประเมินความต้องการธาตุอาหารของพืช พร้อมทัง้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงบำรงุดิน 

และการใช้ปุ๋ยตามผลการตรวจวิเคราะห์ โดยจะลดค่าบรกิารพิเศษ ให้แก่ เกษตรกรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมนั  ในส่วน

ของค่าบริการของศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คิดอัตราค่าบรกิารดงันี้ 

 1. การวิเคราะห์พืช (ใบปาล์มน้ำมัน) และคำแนะนำ ปกติราคา 1,500 บาท เหลือเพียง 1,020 บาท 

 2. การวิเคราะห์ดิน (ความอดุมสมบูรณ์พืน้ฐาน) และคำแนะนำ ปกติราคา 1,500 บาท เหลือเพียง 1,070 บาท 

 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่5 จังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพนัธ์ให้เกษตรกรแปลงใหญ่

ปาล์มน้ำมัน 14 จังหวัดภาคใต้ ทราบถึงข้อตกลงดังกล่าว และขอเชิญส่งตัวอย่างดิน และใบปาล์มน้ำมนั ตรวจ

วิเคราะห์ธาตุอาหาร เพื่อลดตน้ทุนการใช้ปุ๋ย และเป็นข้อมูลในการจัดการสวนปาล์มน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลผลิตเพิ่มขี้น หากเกษตรกรมีความสนใจวิธีการเก็บตัวอย่างดนิและการเก็บตัวอย่างใบ หรอืมีปัญหาข้อสงสัย 

สามารถติดตอ่สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิไดท้ี่สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่าน 



 
สกก.4 ขอนแก่น ประชุมและนำเสนอโครงรา่งการวิจัย 

14 ม.ค. 2564 

 วันนี้ (14 ม.ค.64) สำนักงานส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ในฐานะหน่วยงานกำกับ

ดูแลศูนย์ปฏิบัติการในการดำเนินงานโครงการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรปี 2564 ได้มอบหมายให้

ศูนย์ปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมการศึกษาทดสอบด้านการเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการในพื้นที่ โดยสนับสนุน

ให้มีการนำผลงานวิจัยที่เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของเกษตรกรนำมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่

เกษตรกร ทั้งในรูปแบบของการบรรยาย การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรยีนรู้ และการจัดทำแปลงทดสอบ เพื่อให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจและเกดิการยอมรับเทคโนโลย ีตลอดจนช่วยเพิม่ความเช่ือมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสรมิการเกษตร

ในการถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกร โดยมีนายดำรงฤทธ์ิ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานคณะทำงาน  

        ซึง่ศูนย์ทีเ่ข้าร่วมประชุมมี ดังนี้  

 



        1.ศูนย์ส่งเสรมิเทคโนโลยกีารเกษตรด้านการอารกัขาพืช จังหวัดนครราชสีมา  

        2.ศูนย์ส่งเสรมิเทคโนโลยกีารเกษตรด้านการอารกัขาพืช จังหวัดขอนแก่น  

        3.ศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแกน่  

        4. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย  

        5. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(เกษตรที่สูง) จังหวัดเลย  

        6. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดหนองคาย  

        7. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร  

        8. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด  

        ซึง่การประชุมครัง้นี้จัดขึ้น ณ อาคารฝึกอบรมสำนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น 



 
https://www.youtube.com/watch?v=QrSKS-YoQg0&feature=youtu.be 



 
สภาเกษตรกรจังหวัดพังงา จดัประชมุเชิงปฏิบัติการหน่วยงานภาคีภายใต้การจดัทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม

ตำบล 

13 ม.ค. 2564 

นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมการดำเนินการการจัดทำแผนพฒันา

เกษตรกรรมตำบลและบูรณาการแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพือ่สร้างความเข้มแข็งเกษตรกร เศรษฐกิจฐานราก

แบบส่วนรวม พ.ศ.2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดพงังา ได้จัดการประชุมเชิง

ปฏิบัติการหน่วยงาน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม โดยมีหลักคิดที่สำคัญคือ ตอ้งการ

ให้มีการพัฒนาด้านการเกษตรในตำบลด้วยตำบลเอง ภายใต้แนวคิดตำบลเป็น "นักจัดการพื้นที่" เพื่อการพัฒนา

เกษตรกรรมอย่างยั่งยืนและยกระดับตำบลขึ้นเป็นตำบลทีม่ีศักยภาพสูงในการจัดการตนเองด้านการพัฒนาและ

แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพฒันาศักยภาพชุมชนท้องถิน่ในการจัดการตนเองด้าน



การเกษตร ปรับเปล่ียนแนวทางการพัฒนาเกษตรทีเ่หมาะสมตามศักยภาพของพืน้ที ่ค้นหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา

ด้านการเกษตรของตำบลแบบมีส่วนร่วม 

 

สำหรับกิจกรรมกรประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานภาคีในวันนี ้มหีน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศกึษา

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เข้าร่วมกว่า 30 หน่วยงาน ซึง่สภาเกษตรกรจังหวัดพังงา ได้ช้ีแจงแนวทางการ

ดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลฯ คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำ

แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล กำหนดแนวทางการดำเนินการ หรอืกิจกรรม หรอืโครงการ ในการส่งเสริมพัฒนา

พื้นที ่



 
https://www.youtube.com/watch?v=QxIUk4sg_kY&t=60s 



 
https://www.youtube.com/watch?v=mVpdDOueEN8&feature=youtu.be 


