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เร่งฟื้นฟูสวนไม้ผลภาคใตห้ลังนำ้ท่วม 

20 มกราคม 2564 

 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า จากสถานการณพ์ายุฝนที่ตกหนัก เกิด

น้ำป่าไหลหลาก ปริมาณน้ำล้นตล่ิงและสูงขึ้นตอ่เนื่องไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรอืนและพื้นทีก่ารเกษตรของ

ประชาชนในภาคใต้ ช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา ไมเ่พียงทำให้เกดิภาวะน้ำท่วมเฉพาะที่จ.นครศรีธรรมราชเท่านั้น 

แต่ยังส่งผลให้มีน้ำท่วมอกีหลายจังหวัด ได้แก ่ชุมพร สุราษฎร์ธานี พทัลุง ตรัง สงขลา ยะลา ปัตตาน ีและนราธิวาส 

เป็นต้น ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ห่วงใยเกษตรกรในภาคใต้ จึงส่ังการให้

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ติดตามสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้อย่างเร่งด่วน 

 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ทั้งสำนักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 5 

จังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอออกสำรวจพืชและพื้นทีเ่กษตรทีไ่ด้รับ

ผลกระทบจากอทุกภัยดงักล่าว รวมถึงสนับสนุนพนัธ์ุพืชผักเพือ่สร้างแหล่งอาหารภายในครัวเรือนและสร้างรายได้

หลังน้ำลด ตลอดจนสนับสนุนปัจจัยการผลิตอื่นๆ เพื่อใช้ในการฟืน้ฟูสภาพพืน้ที ่บรรเทาความเดอืดรอ้นในเบ้ืองต้น

แก่เกษตรกร พรอ้มให้คำแนะนำ ฟื้นฟ ูการดูแลรกัษาพืชแกเ่กษตรกรโดยเฉพาะสวนไม้ผลในช่วงฤดูฝนที่เกิดน้ำ

ท่วมขัง จนกระทัง่หลังน้ำลดให้กลับคืนสู่สภาวะเดิมโดยเร็ว โดย 

1. จัดการสวนไม้ผลควรตัดแตง่กิ่งที่อาจหักได้ง่าย เพราะหากปล่อยให้มีกิ่งก้านหนาทึบเกินไป จะทำให้กิง่

ไม้หักหล่นลงมาสร้างความเสียหายแกท่รพัย์สินบ้านเรอืนหรอืร่างกายได้  

2. การจัดการสวนไม้ผลระหว่างน้ำท่วมขัง ควรเร่งระบายน้ำออกจากสวนไม้ผลเพือ่กู้สวน การเสริมคนัดิน

รอบสวนให้มีความสูงและความแข็งแรง สามารถป้องกันและต้านทานน้ำจากภายนอกทีอ่าจท่วมล้นเข้าสวนได้ โดย

ให้ยกขอบแปลงเป็นคันดินสูงกว่าระดับน้ำทีเ่คยท่วมไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร 



3.พยุงต้นไม้ผลที่เอนหรอืล้ม ไม้ผลแต่ละชนดิมีความทนทานตอ่นำ้ท่วมขังต่างกัน หากน้ำท่วมขังเป็น

เวลานานจะล้มได้ง่าย เนือ่งจากพื้นดินอ่อนตัว สำหรับตน้ไม้ที่อยูใ่กล้บริเวณทางน้ำไหล ดนิอาจถูกน้ำกดัเซาะ

ออกไปได ้ส่วนต้นไม้ขนาดใหญ่เมือ่ถูกน้ำท่วมขังนาน รากจะเน่าเพราะไมม่ีอากาศหายใจและมีเช้ือโรคเข้าทำลาย 4. 

การจัดการสวนไม้ผลหลังน้ำลดตัดแต่งกิง่พร้อมกับการฟื้นฟูความสมบูรณ์ให้แก่ตน้ เมื่อดินเริ่มแห้ง ตัดแตง่กิ่ง เอา

ใบแก่ กิ่งที่ฉกีหัก เห่ียวเฉา และกิง่ทีอ่ยู่ภายในทรงพุม่ไม่ได้รับแสงแดดออก และตัดกิง่ขนาดใหญ่ออกบ้างเพือ่ลด

แรงปะทะจากลมให้ทรงพุม่โปรง่ ลดการคายน้ำของพืช และเร่งให้พืชแตกใบใหม่เร็วขึ้น 

นอกจากนี้ ควรช่วยให้ไม้ผลฟืน้ตัวเร็วขึ้นด้วยการฉีดพน่ปุ๋ยทางใบ เนื่องจากระบบรากยงัไม่สามารถดดูน้ำ

และธาตุอาหารจากดินได้ตามปกติ อาจใช้ปุ๋ยน้ำสูตร 12-12-12 หรือ 12-9-6 หรือปุ๋ยเกล็ดสูตร 21-21-21หรอื 16-

21-27 ละลายน้ำฉีดพ่น สวนไม้ผลที่ถกูน้ำท่วมนานหลังน้ำลดมักเกิดปัญหาโรครากเน่า โคนเน่า ควรป้องกันรกัษา

ด้วยการราด หรอืทาโคนต้นด้วยสารเคมีป้องกันเช้ือรา หรือใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น ไตรโคเดอรม์าหรอืปรับปรุงสภาพ

ดินด้วยการโรยปูนขาว หรอืโดโลไมท ์

สำหรับพื้นที่ใดประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (กรณเีหตุอุทกภัย) จะได้รับการช่วยเหลือ

ภายใน 90 วัน โดยยึดหลักตามระเบียบกระทรวงการคลัง 



 
กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรดาวน์โหลดแอปฯ “Kaset GO” แนะขัน้ตอนใช้งานบริการสำหรับ

เกษตรกรครบวงจร 

20 มกราคม 2564 

 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวว่า Kaset Go เป็นแอปพลิเคช่ันทีม่ีข้อมูลที่

เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพการเกษตร เช่น องค์ความรู้ และมีผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้

ความชำนาญด้านการเกษตรคอยตอบข้อสงสัยให้กับเกษตรกรหรอืบุคคลทั่วไป เพื่อให้สามารถนำความรูไ้ปใช้

ประโยชน์ในการทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุน ควบคุมคณุภาพผลผลิตทางการเกษตร 

ตลอดจนสามารถเพิม่รายได ้และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางด้านการเกษตรได้ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกรมส่งเสริม

การเกษตรในการส่งเสรมิและพฒันาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึง่ตนเองได้ และก้าวสู่การเป็น

ผู้ประกอบการทางการเกษตร สามารถใช้ช่องทางการตลาดได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ

ช่องทางตลาดออนไลนต์ามแนววิถีชีวิตใหม่ (new normal) ของผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลจากสถานการณก์าร

ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

 สำหรับวิธีการเข้าใช้งานแอปพลิเคช่ัน Kaset Go เมือ่ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ันมาแล้ว ผู้ใช้งาน

สามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วย บัญชีเฟซบุ๊ค (Facebook) หรือไลน์ (Line) หลังจากนั้นเลือกชนิดพืชและจังหวัดทีท่ำ

การเพาะปลูก เพือ่ลงทะเบียน เมือ่ลงทะเบียนเรียบรอ้ย เกษตรกรจะสามารถเข้าไปเลือกดูโพสต์ตามหมวดหมู่พืชที่

ตนเองสนใจ หรือตอ้งการหาข้อมูลเกี่ยวกับพืชชนิดนัน้ ๆ ได้ นอกจากนี้ หากเกษตรกรมีข้อสงสัย สามารถโพสต์ตั้ง

คำถามด้วยตนเองได้ โดยกดที่สัญลักษณ์เครือ่งหมายบวกแล้วพิมพ์คำถามที่ตอ้งการถามหรอืข้อความหรือความรู้ที่

อยากบอกเล่า แล้วเลือกหัวข้อชนิดพืชเพื่อโพสต์คำถามหรือข้อความนั้น ๆ ซึ่งเกษตรกรที่สมัครเข้าใช้งาน

แอปพลิเคช่ัน Kaset Go จะสามารถมองเห็นโพสต์คำถามหรอืข้อความในแต่ละโพสต์บนหน้าจอของแอปพลิเคช่ัน 

รวมทัง้สามารถเป็นผู้แสดงความคิดเห็นหรือตอบกลับข้อความในโพสต์นั้น ๆ เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่าง

กันได้อกีด้วย 

 



รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวอกีว่า แอปพลิเคช่ัน Kaset Go ดงักล่าว กรมส่งเสรมิการเกษตร ร่วมกับ

ดีแทคเปิดตัวแอปพลิเคช่ันอย่างเป็นทางการ เมือ่ปลายปี 2563 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มเทคโนโลยีทางเลือกใหม่ใน

การช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ และให้บริการที่ตอบโจทยแ์ก่เกษตรกรแบบครบวงจรบนแอปพลิเคชันเดียว กรมส่งเสรมิ

การเกษตร จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ัน Kaset Go โดยไมเ่สียค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่นี้ ซึง่จะเป็น

ประโยชน์แกเ่กษตรกรในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรตอ่ไป 



เกษตรนครพนม จัดเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระดับอำเภอ (DW) นำเทคโนโลยีถา่ยทอดเจ้าหนา้ที่ พัฒนางาน

ส่งเสริมการเกษตรในพืน้ที่ “สูโ้ควิด - 19” 

19 มกราคม 2564 

 วันนี้ (19 มกราคม 2564) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณศูนย์จัดการศตัรูพืชชุมชนบ้านบึงหล่ม ตำบลดงขวาง 

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทน

เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการเปิดเวทแีลกเปล่ียนเรยีนรูร้ะดับอำเภอ (DW) ประจำปีงบประมาณ 

2564 ครั้งที่ 1 พร้อมนำเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนประสบการณพ์ัฒนาศูนย์ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้าน

บึงหล่ม และกิจกรรมการปลูกพืชผักปลอดภัยรมิฝ่ังแม่น้ำโขง ซึง่มี นายอุดร ไพศาล หัวหน้ากลุ่มยทุธศาสตร์และ

สารสนเทศ กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ 6 อำเภอ ร่วม



กิจกรรม ได้แก่ อำเภอวังยาง อำเภอนาแก อำเภอธาตพุนม อำเภอปลาปาก อำเภอเรณูนคร และอำเภอเมือง

นครพนม เข้าร่วมการจัดเวทีฯ ในครั้งนี ้ 

นายวินัย คงยนื หัวหน้ากลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม 

เปิดเผยว่า ในการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูร้ะดับอำเภอ (DW) ปี 2564 ครั้งที่ 1 สำหรับการจัดเวทีแลกเปล่ียน

เรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) เพื่อขับเคล่ือนศูนย์เรยีนรูก้ารเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นอกีเวทีหนึง่ที่

จะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ รวมไปถึงเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน โดยเน้น

การมีส่วนร่วมจากทุกๆ คน และยังคงให้ความสำคัญในการดำเนนิงานตามนโยบาย (Agenda) กับภารกิจหลักของ

หน่วยงาน (Function) กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้การขับเคล่ือนตามระบบส่งเสรมิการเกษตร (Training and. 

Visit System : T & V System) คือการเยี่ยมเยียนเกษตรกร ส่งเสริมและพฒันาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ

และได้มาตรฐาน เกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น นอกจากนี้ยังได้มกีารศกึษาดูงาน เรียนรู้

แลกเปล่ียนประสบการณร์ะหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดสถานการณ์การระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การดำเนนิงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ต้องมกีารปรับตัวให้สามารถ

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในพืน้ทีไ่ด้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องมือที่สำคัญที่จะมามีบทบาท

ในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ดมีากยิง่ขึ้นในช่วงสถานการณ์ของการเกดิการระบาดของโควิด -19 จำเป็นที่

จะต้องใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการส่ือสารและการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบมิติใหม่ผ่านการใช้ โดยมกีารฝึก

ปฏิบัติการใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชัน Line, Zoom, Face book และส่ืออื่นๆที่เป็นประโยชน ์เพือ่ให้เจ้าหน้าที่

สามารถเข้าใจการใช้งานและนำมาปรับใช้ในการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ไดอ้ย่างเหมาะสม โดยมีวิทยากรที่มี

ความรู้ความเช่ียวชาญมาให้คำแนะนำ ซึ่งเนน้การใช้ประโยชน์ในการส่งเสรมิในพื้นทีไ่ด้จริง 

นายอุดร ไพศาล หัวหน้ากลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศ กล่าวเพิม่เติมว่า นอกจากการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์การทำงานร่วมกันแล้ว ยังไดม้ีการศึกษาดงูานในส่วนของกิจกรรมที่มกีารดำเนินงานภายใต้ ศูนย์

เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้เกดิการแลกเปล่ียนประสบการณ์และองค์ความรูร้ะหว่าง

เกษตรกรและเจ้าหน้าที ่ทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการขับเคล่ือน ทั้งนี้ไดม้ีการแบ่งกลุ่มเจ้าหน้าที่เพือ่ให้

มีการนำเสนอและวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคจากการที่ไดไ้ปศึกษาดูงานในพื้นที่ เพื่อช่วยกนัวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกนั 

ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาและร่วมกันขับเคล่ือนศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ใน

การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมยัใหม่ๆ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า

เกษตรให้มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน ทำให้ทกุคนสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ความตอ้งการของตลาดและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด เกิดการพฒันาที่ยัง่ยืนในอนาคต 



 
จ.ยะลา ประชมุคณะกรรมการบริหารจัดการศนูย์บ่มเพาะธรุกิจการแปรรูปและตลาดทุเรยีน กำหนดแนวทางให้

เกิดความยั่งยนื 

20 มกราคม 2564 

 วันที่ (20 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนกังานเกษตรจังหวัดยะลา อ.เมอืง จ.ยะลา นาง

พาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจการแปร



รูปและตลาดทุเรียน ครั้งที่ 1/2564 เพือ่กำหนดแนวทางบริหารจัดการและดแูลบำรุงรกัษาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจการ

แปรรูปและตลาดทุเรียนให้เกิดความยัง่ยืน  

สำหรับ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจการแปรรูปและตลาดทุเรียน เป็นกิจกรรมทีอ่ยู่ภายใต้โครงการเพิม่

ประสิทธิภาพมูลค่าสินค้าเกษตร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติมมีวัตถปุระสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกดิศูนย์กลางตลาดการค้าทุเรียนในภาคใต้ตอนล่าง 

เพื่อสร้างโรงงานแปรรูปผลผลิตทุเรียนในรูปแบบ Freeze dried เพื่อการส่งออก เพือ่ส่งเสรมิการเพิ่มมูลค่าของ

ผลผลิตทุเรียนและผลิตภัณฑแ์ปรรูป และเพือ่พัฒนากระบวนการจัดการผลผลิตทุเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดย

โครงการมีกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี ตั้งแตกุ่มภาพันธ์ 2560 ส้ินสุด 3 ธันวาคม 2560 แตไ่ม่สามารถ

ดำเนินการได ้เนือ่งจากเกิดปัญหาเรื่องสถานที่ตัง้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจการแปรรูปและตลาดทุเรียนไม่ผ่านประชามติ

ของชุมชน จึงได้ย้ายไปดำเนนิการก่อสร้างที่บ้านสีคง หมู่ที ่7 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมอืงยะลา จังหวัดยะลา และ

ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2563 

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จจะได้มีศูนยก์ลางตลาดรวบรวมและค้าส่งผลไม้ภาคใต้ตอนล่าง 1 

แห่ง มีโรงงานแปรรูปผลผลิตทุเรียนครบวงจร จำนวน 1 แห่ง เกษตรกรชาวสวนทุเรียนจังหวัดยะลา และจังหวัด

ใกล้เคียงในภาคใต้ตอนล่างกว่า 50,000 ครัวเรือน มรีายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทุเรียนที่สูงขึ้น ผลผลิตทุเรียน

ร้อยละ 30 ของทเุรียนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ไดร้ับการแปรรูปเพื่อเพิม่มูลค่าและสร้างรายได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่ 

เกิดศูนย์รวบรวมและกระจายผลผลิตในรูปของตลาดกลางที่เกษตรกรและผู้ประกอบการ ไดท้ำการซือ้ขายโดยไม่

ต้องนำผลผลิตไปกระจายจำหน่ายเป็นรายย่อยในต่างพืน้ที่ สร้างและขยายโอกาสด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร และ

ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ตลอดจนสร้างรายได้แกก่ลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไม่นอ้ยกว่า 15 

ล้านบาท/แห่ง/ปี รวม 3 แห่ง ไม่น้อยกว่า 45 ล้านบาท/ปี และเมือ่โครงการนี้ที่เปิดดำเนินการจะสร้างรายได้ที่

เพิ่มขึ้นให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการในพื้นที่ เกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายที่ชัดเจน มัน่คงถาวร ส่งผลกระทบตอ่

เศรษฐกิจในทางที่ดีทำให้เกดิการพัฒนา ครอบครัวและ ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดความรกั หวงแหนและปกป้องถิ่น

ฐานทำกนิ ภาครัฐไดร้ับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที ่ส่งผลให้ลดปัญหาความขัดแย้ง และความรนุแรง 



 
เกษตรจังหวัดนครราชสมีา แนะเกษตรกรวางผังฟารม์ ก่อนตัดสินใจปลกูพืช เลีย้งสตัว์ สู่ความสำเร็จและ

พัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ 

20 มกราคม 2564 

 นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายจารึก นวลโคกสูง  เกษตรอำเภอเมือง

นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่สำนกังานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ



เกษตรกร แบบเกษตรผสมผสาน ปลูกพืช เล้ียงสัตว์ ทำนาข้าว ณ บ้านระงมพัฒนา ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรในครั้งนี ้เป็น

แปลงเกษตรผสมผสานปลูกพืชเล้ียงสัตว์ มีพื้นที่ 6 ไร่ เกษตรกรมคีวามสนใจเข้าร่วมโครงการ 5 ประสานสืบสาน

เกษตรทฤษฎีใหม่ เมือ่ปี 2560 โดยไดร้ับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วน ด้วยความรักและมีความสุขกับการ

ทำการเกษตร จึงค่อยๆ ปรับและแบ่งพื้นที่เพือ่ปลูกพืช เช่น ฝรั่ง กล้วย มะขามเทศ ฯลฯ เล้ียงไกไ่ข่เพือ่จำหน่าย 

เล้ียงหอยขม เล้ียงปลา โดยพื้นที่ของเกษตรกรมีพืน้ที่ติดแหล่งน้ำจึงไม่เป็นอุปสรรค ปัจจุบันได้มกีารทยอยปลูกพืช 

อาจจะยังไม่เห็นผลผลิตที่เต็มเม็ดเตม็หน่วย จึงแนะนำให้มีการวางผังฟารม์ให้ชัดเจน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยงั

เหลืออยู่ ซึง่จะช่วยให้สามารถวางแผนบริหารจัดการทั้งพืชและสัตว์ในพื้นทีไ่ด้อย่างเป็นระบบ เพื่อโอกาสที่จะ

ประสบความสำเร็จและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ หรอืแปลงตน้แบบได้ในอนาคตต่อไป 


