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เร่งฟื้นฟูสวนไม้ผลภาคใต้หลังน้ำท่วม
20 มกราคม 2564
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า จากสถานการณ์พายุฝนที่ตกหนัก เกิด
น้ำป่าไหลหลาก ปริมาณน้ำล้นตลิ่งและสูงขึ้นต่อเนื่องไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นทีก่ ารเกษตรของ
ประชาชนในภาคใต้ ช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา ไม่เพียงทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมเฉพาะที่จ.นครศรีธรรมราชเท่านั้น
แต่ยังส่งผลให้มีน้ำท่วมอีกหลายจังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง ตรัง สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
เป็นต้น ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ห่วงใยเกษตรกรในภาคใต้ จึงสั่งการให้
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ติดตามสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้อย่างเร่งด่วน
โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ทั้งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5
จังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอออกสำรวจพืชและพื้นทีเ่ กษตรทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว รวมถึงสนับสนุนพันธุ์พืชผักเพือ่ สร้างแหล่งอาหารภายในครัวเรือนและสร้างรายได้
หลังน้ำลด ตลอดจนสนับสนุนปัจจัยการผลิตอื่นๆ เพื่อใช้ในการฟืน้ ฟูสภาพพืน้ ที่ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
แก่เกษตรกร พร้อมให้คำแนะนำ ฟื้นฟู การดูแลรักษาพืชแก่เกษตรกรโดยเฉพาะสวนไม้ผลในช่วงฤดูฝนที่เกิดน้ำ
ท่วมขัง จนกระทัง่ หลังน้ำลดให้กลับคืนสู่สภาวะเดิมโดยเร็ว โดย
1. จัดการสวนไม้ผลควรตัดแต่งกิ่งที่อาจหักได้ง่าย เพราะหากปล่อยให้มีกิ่งก้านหนาทึบเกินไป จะทำให้กงิ่
ไม้หักหล่นลงมาสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนหรือร่างกายได้
2. การจัดการสวนไม้ผลระหว่างน้ำท่วมขัง ควรเร่งระบายน้ำออกจากสวนไม้ผลเพือ่ กู้สวน การเสริมคันดิน
รอบสวนให้มีความสูงและความแข็งแรง สามารถป้องกันและต้านทานน้ำจากภายนอกทีอ่ าจท่วมล้นเข้าสวนได้ โดย
ให้ยกขอบแปลงเป็นคันดินสูงกว่าระดับน้ำทีเ่ คยท่วมไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร

3.พยุงต้นไม้ผลที่เอนหรือล้ม ไม้ผลแต่ละชนิดมีความทนทานต่อน้ำท่วมขังต่างกัน หากน้ำท่วมขังเป็น
เวลานานจะล้มได้ง่าย เนือ่ งจากพื้นดินอ่อนตัว สำหรับต้นไม้ที่อยูใ่ กล้บริเวณทางน้ำไหล ดินอาจถูกน้ำกัดเซาะ
ออกไปได้ ส่วนต้นไม้ขนาดใหญ่เมือ่ ถูกน้ำท่วมขังนาน รากจะเน่าเพราะไม่มีอากาศหายใจและมีเชื้อโรคเข้าทำลาย 4.
การจัดการสวนไม้ผลหลังน้ำลดตัดแต่งกิง่ พร้อมกับการฟื้นฟูความสมบูรณ์ให้แก่ตน้ เมื่อดินเริ่มแห้ง ตัดแต่งกิ่ง เอา
ใบแก่ กิ่งที่ฉกี หัก เหี่ยวเฉา และกิง่ ทีอ่ ยู่ภายในทรงพุม่ ไม่ได้รับแสงแดดออก และตัดกิง่ ขนาดใหญ่ออกบ้างเพือ่ ลด
แรงปะทะจากลมให้ทรงพุม่ โปร่ง ลดการคายน้ำของพืช และเร่งให้พืชแตกใบใหม่เร็วขึ้น
นอกจากนี้ ควรช่วยให้ไม้ผลฟืน้ ตัวเร็วขึ้นด้วยการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ เนื่องจากระบบรากยังไม่สามารถดูดน้ำ
และธาตุอาหารจากดินได้ตามปกติ อาจใช้ปุ๋ยน้ำสูตร 12-12-12 หรือ 12-9-6 หรือปุ๋ยเกล็ดสูตร 21-21-21หรือ 1621-27 ละลายน้ำฉีดพ่น สวนไม้ผลที่ถกู น้ำท่วมนานหลังน้ำลดมักเกิดปัญหาโรครากเน่า โคนเน่า ควรป้องกันรักษา
ด้วยการราด หรือทาโคนต้นด้วยสารเคมีป้องกันเชือ้ รา หรือใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น ไตรโคเดอร์มาหรือปรับปรุงสภาพ
ดินด้วยการโรยปูนขาว หรือโดโลไมท์
สำหรับพื้นที่ใดประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (กรณีเหตุอุทกภัย) จะได้รับการช่วยเหลือ
ภายใน 90 วัน โดยยึดหลักตามระเบียบกระทรวงการคลัง

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรดาวน์โหลดแอปฯ “Kaset GO” แนะขัน้ ตอนใช้งานบริการสำหรับ
เกษตรกรครบวงจร
20 มกราคม 2564
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า Kaset Go เป็นแอปพลิเคชั่นทีม่ ีข้อมูลที่
เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพการเกษตร เช่น องค์ความรู้ และมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
ความชำนาญด้านการเกษตรคอยตอบข้อสงสัยให้กับเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป เพื่อให้สามารถนำความรูไ้ ปใช้
ประโยชน์ในการทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุน ควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
ตลอดจนสามารถเพิม่ รายได้ และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางด้านการเกษตรได้ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกรมส่งเสริม
การเกษตรในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึง่ ตนเองได้ และก้าวสู่การเป็น
ผู้ประกอบการทางการเกษตร สามารถใช้ช่องทางการตลาดได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
ช่องทางตลาดออนไลน์ตามแนววิถีชีวิตใหม่ (new normal) ของผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
สำหรับวิธีการเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น Kaset Go เมือ่ ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นมาแล้ว ผู้ใช้งาน
สามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วย บัญชีเฟซบุ๊ค (Facebook) หรือไลน์ (Line) หลังจากนั้นเลือกชนิดพืชและจังหวัดทีท่ ำ
การเพาะปลูก เพือ่ ลงทะเบียน เมือ่ ลงทะเบียนเรียบร้อย เกษตรกรจะสามารถเข้าไปเลือกดูโพสต์ตามหมวดหมู่พืชที่
ตนเองสนใจ หรือต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับพืชชนิดนัน้ ๆ ได้ นอกจากนี้ หากเกษตรกรมีข้อสงสัย สามารถโพสต์ตั้ง
คำถามด้วยตนเองได้ โดยกดที่สัญลักษณ์เครือ่ งหมายบวกแล้วพิมพ์คำถามที่ตอ้ งการถามหรือข้อความหรือความรู้ที่
อยากบอกเล่า แล้วเลือกหัวข้อชนิดพืชเพื่อโพสต์คำถามหรือข้อความนั้น ๆ ซึ่งเกษตรกรที่สมัครเข้าใช้งาน
แอปพลิเคชั่น Kaset Go จะสามารถมองเห็นโพสต์คำถามหรือข้อความในแต่ละโพสต์บนหน้าจอของแอปพลิเคชั่น
รวมทัง้ สามารถเป็นผู้แสดงความคิดเห็นหรือตอบกลับข้อความในโพสต์นั้น ๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
กันได้อกี ด้วย

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า แอปพลิเคชั่น Kaset Go ดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ
ดีแทคเปิดตัวแอปพลิเคชั่นอย่างเป็นทางการ เมือ่ ปลายปี 2563 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มเทคโนโลยีทางเลือกใหม่ใน
การช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ และให้บริการที่ตอบโจทย์แก่เกษตรกรแบบครบวงจรบนแอปพลิเคชันเดียว กรมส่งเสริม
การเกษตร จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Kaset Go โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่นี้ ซึง่ จะเป็น
ประโยชน์แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรต่อไป

เกษตรนครพนม จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) นำเทคโนโลยีถา่ ยทอดเจ้าหน้าที่ พัฒนางาน
ส่งเสริมการเกษตรในพืน้ ที่ “สูโ้ ควิด - 19”
19 มกราคม 2564
วันนี้ (19 มกราคม 2564) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านบึงหล่ม ตำบลดงขวาง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทน
เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะดับอำเภอ (DW) ประจำปีงบประมาณ
2564 ครั้งที่ 1 พร้อมนำเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาศูนย์ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้าน
บึงหล่ม และกิจกรรมการปลูกพืชผักปลอดภัยริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึง่ มี นายอุดร ไพศาล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ 6 อำเภอ ร่วม

กิจกรรม ได้แก่ อำเภอวังยาง อำเภอนาแก อำเภอธาตุพนม อำเภอปลาปาก อำเภอเรณูนคร และอำเภอเมือง
นครพนม เข้าร่วมการจัดเวทีฯ ในครั้งนี้
นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม
เปิดเผยว่า ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะดับอำเภอ (DW) ปี 2564 ครั้งที่ 1 สำหรับการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นอีกเวทีหนึง่ ที่
จะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ รวมไปถึงเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน โดยเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกๆ คน และยังคงให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบาย (Agenda) กับภารกิจหลักของ
หน่วยงาน (Function) กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้การขับเคลือ่ นตามระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and.
Visit System : T & V System) คือการเยี่ยมเยียนเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน เกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น นอกจากนี้ยังได้มกี ารศึกษาดูงาน เรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดสถานการณ์การระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ต้องมีการปรับตัวให้สามารถ
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องมือที่สำคัญที่จะมามีบทบาท
ในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ดมี ากยิง่ ขึ้นในช่วงสถานการณ์ของการเกิดการระบาดของโควิด -19 จำเป็นที่
จะต้องใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการสือ่ สารและการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบมิติใหม่ผ่านการใช้ โดยมีการฝึก
ปฏิบัติการใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชัน Line, Zoom, Face book และสื่ออื่นๆที่เป็นประโยชน์ เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่
สามารถเข้าใจการใช้งานและนำมาปรับใช้ในการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม โดยมีวิทยากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ ซึ่งเน้นการใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมในพื้นทีไ่ ด้จริง
นายอุดร ไพศาล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กล่าวเพิม่ เติมว่า นอกจากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การทำงานร่วมกันแล้ว ยังได้มีการศึกษาดูงานในส่วนของกิจกรรมที่มกี ารดำเนินงานภายใต้ ศูนย์
เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรูร้ ะหว่าง
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อน ทั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มเจ้าหน้าที่เพือ่ ให้
มีการนำเสนอและวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคจากการที่ได้ไปศึกษาดูงานในพื้นที่ เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน
ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาและร่วมกันขับเคลื่อนศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทำให้ทกุ คนสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ความต้องการของตลาดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในอนาคต

จ.ยะลา ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจการแปรรูปและตลาดทุเรียน กำหนดแนวทางให้
เกิดความยั่งยืน
20 มกราคม 2564
วันที่ (20 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นาง
พาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจการแปร

รูปและตลาดทุเรียน ครั้งที่ 1/2564 เพือ่ กำหนดแนวทางบริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจการ
แปรรูปและตลาดทุเรียนให้เกิดความยัง่ ยืน
สำหรับ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจการแปรรูปและตลาดทุเรียน เป็นกิจกรรมทีอ่ ยู่ภายใต้โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพมูลค่าสินค้าเกษตร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุม่ จังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติมมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดศูนย์กลางตลาดการค้าทุเรียนในภาคใต้ตอนล่าง
เพื่อสร้างโรงงานแปรรูปผลผลิตทุเรียนในรูปแบบ Freeze dried เพื่อการส่งออก เพือ่ ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของ
ผลผลิตทุเรียนและผลิตภัณฑ์แปรรูป และเพือ่ พัฒนากระบวนการจัดการผลผลิตทุเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดย
โครงการมีกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2560 สิ้นสุด 3 ธันวาคม 2560 แต่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ เนือ่ งจากเกิดปัญหาเรื่องสถานที่ตงั้ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจการแปรรูปและตลาดทุเรียนไม่ผ่านประชามติ
ของชุมชน จึงได้ย้ายไปดำเนินการก่อสร้างที่บ้านสีคง หมู่ที่ 7 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และ
ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2563
ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จจะได้มีศูนย์กลางตลาดรวบรวมและค้าส่งผลไม้ภาคใต้ตอนล่าง 1
แห่ง มีโรงงานแปรรูปผลผลิตทุเรียนครบวงจร จำนวน 1 แห่ง เกษตรกรชาวสวนทุเรียนจังหวัดยะลา และจังหวัด
ใกล้เคียงในภาคใต้ตอนล่างกว่า 50,000 ครัวเรือน มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทุเรียนที่สูงขึ้น ผลผลิตทุเรียน
ร้อยละ 30 ของทุเรียนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ได้รับการแปรรูปเพื่อเพิม่ มูลค่าและสร้างรายได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่
เกิดศูนย์รวบรวมและกระจายผลผลิตในรูปของตลาดกลางที่เกษตรกรและผู้ประกอบการ ได้ทำการซือ้ ขายโดยไม่
ต้องนำผลผลิตไปกระจายจำหน่ายเป็นรายย่อยในต่างพืน้ ที่ สร้างและขยายโอกาสด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร และ
ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ตลอดจนสร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไม่นอ้ ยกว่า 15
ล้านบาท/แห่ง/ปี รวม 3 แห่ง ไม่น้อยกว่า 45 ล้านบาท/ปี และเมือ่ โครงการนี้ที่เปิดดำเนินการจะสร้างรายได้ที่
เพิ่มขึ้นให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการในพื้นที่ เกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายที่ชัดเจน มัน่ คงถาวร ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจในทางที่ดีทำให้เกิดการพัฒนา ครอบครัวและ ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดความรัก หวงแหนและปกป้องถิ่น
ฐานทำกิน ภาครัฐได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้ลดปัญหาความขัดแย้ง และความรุนแรง

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา แนะเกษตรกรวางผังฟาร์ม ก่อนตัดสินใจปลูกพืช เลีย้ งสัตว์ สู่ความสำเร็จและ
พัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ
20 มกราคม 2564
นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายจารึก นวลโคกสูง เกษตรอำเภอเมือง
นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ

เกษตรกร แบบเกษตรผสมผสาน ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทำนาข้าว ณ บ้านระงมพัฒนา ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรในครั้งนี้ เป็น
แปลงเกษตรผสมผสานปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ มีพื้นที่ 6 ไร่ เกษตรกรมีความสนใจเข้าร่วมโครงการ 5 ประสานสืบสาน
เกษตรทฤษฎีใหม่ เมือ่ ปี 2560 โดยได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วน ด้วยความรักและมีความสุขกับการ
ทำการเกษตร จึงค่อยๆ ปรับและแบ่งพื้นที่เพือ่ ปลูกพืช เช่น ฝรั่ง กล้วย มะขามเทศ ฯลฯ เลี้ยงไก่ไข่เพือ่ จำหน่าย
เลี้ยงหอยขม เลี้ยงปลา โดยพื้นที่ของเกษตรกรมีพนื้ ที่ติดแหล่งน้ำจึงไม่เป็นอุปสรรค ปัจจุบันได้มกี ารทยอยปลูกพืช
อาจจะยังไม่เห็นผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย จึงแนะนำให้มีการวางผังฟาร์มให้ชัดเจน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยงั
เหลืออยู่ ซึง่ จะช่วยให้สามารถวางแผนบริหารจัดการทั้งพืชและสัตว์ในพื้นทีไ่ ด้อย่างเป็นระบบ เพื่อโอกาสที่จะ
ประสบความสำเร็จและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ หรือแปลงต้นแบบได้ในอนาคตต่อไป

