
 

สรุปขาวกรมสงเสริมการเกษตร ประจําวันท่ี 29 กันยายน 2564 

  

สวนกลาง 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

น้ําทวม 1. กรมสงเสริมการเกษตร เตรียมแนวทาง ชวยเหลือเกษตรกร จากภัยน้ําทวมท้ัง

กอนและหลัง 

Bright Today 

2. กรมสงเสริมการเกษตรเผยแนวทางการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยน้ําทวม 

ย้ําเจาหนาท่ีตองดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบอุทกภัยใหเปนระบบ 

ชัดเจน และรวดเร็ว 

Voice 

เสียงของประชาชน 

3. เกษตรฯ เรงชวย กวา5หม่ืนเกษตรกร ลพบุรี ผลผลิตเสียหายหลังน้ําลด โพสตทูเดย 

4. พายุกระหน่ํา ขาว-มัน-ขาวโพดเลี้ยงสัตวลพบุรีอวม เสียหาย 3.5 แสนไร ประชาชาติธุรกิจ 

5. เกษตรฯ เรงสํารวจความเสียหายเกษตรกรรับผลกระทบอุทกภัย ลพบุร ี บลูชิพ 

Smart Farmer 6. นายยม คํายอด เกษตรกรปราดเปรื่อง คนบึงกาฬ Smart Farmer กรมสงเสริม

การเกษตรทําเกษตรผสมผสานแบบเนนคุณภาพ กําไรปละแสน 

มติชนออนไลน 

แมลงเศรษฐกิจ 7. หนุนเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจยุคใหมสรางอาชีพ เดลินิวส 

ลาํไยนอกฤดู 8. กรมสงเสริมการเกษตร แนะปองกันศัตรูลําไย เพ่ือรักษาผลผลิตลําไยนอกฤดู Thailandplus 

9. กรมสงเสริมการเกษตร แนะปองกันศัตรูลําไย เพ่ือรักษาผลผลิตลําไยนอกฤดู Voice 

เสียงของประชาชน 

วิสาหกิจชุมชน 10. วิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับประเทศ ป 2564 ตนแบบของการบริการจัดการท่ี

พัฒนาสูความยั่งยืน 

Thailandplus 

อ่ืน ๆ 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

Smart Farmer 11. Smart Farmer ตนแบบดานการปลูกขาว ไทยรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กรมสงเสริมการเกษตร เตรียมแนวทาง ชวยเหลือเกษตรกร จากภัยนํ้าทวมท้ังกอนและหลัง 

 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ในชวงเดือนกันยายน 2564 

ประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากรองมรสุมพัดผานและพายุดีเปรสชัน เกิดฝนตกหนักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคตะวันออก สงผลกระทบตอพ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย  

กรมสงเสริมการเกษตร กําหนดแนวทางการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบอุทกภัย เพ่ือย้ําแนวทางการ

ปฏิบัติใหกับทุกหนวยงานในระดับพ้ืนท่ีสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแบงออกเปน 

2 ชวงคือ ขณะเกิดภัย ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการประเมินสถานการณ

เบื้องตน และรายงานสถานการณพ้ืนท่ีการเกษตรประสบภัยพิบัติใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบโดยดวน  

• จัดชุดเฉพาะกิจลงพ้ืนท่ีประสบภัย เพ่ือใหความชวยเหลือเบื้องตน 

• เตรียมขอมูลพ้ืนท่ีเพาะปลูกเชิงแผนท่ี 

• ประสานการปฏิบัติงานกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และศูนยติดตาม

และแกไขปญหาภัยพิบัติดานการเกษตรจังหวัดอยางใกลชิดและตอเนื่อง  

หลังเกิดภัย หรือหลังจากท่ีสถานการณคลี่คลายแลว จัดทีมฟนฟูอุทกภัยลงพ้ืนท่ีสํารวจความเดือดรอนและการ

ชวยเหลือเกษตรกรดานตางๆ เพ่ือหยุดยั้งความเสียหาย เม่ืออธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ

ผูวาราชการจังหวัดประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ใหเรงรัดสํารวจและ

ประเมินความเสียหาย / เรงรัดดําเนินการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ท่ีพิจารณาใหความชวยเหลือตามขั้นตอนอยางเครงครัด โดยดําเนินการใหความชวยเหลือให

แลวเสร็จภายใน 3 เดือน นับต้ังแตวันท่ีเกิดภัย ใหคําแนะนําแกเกษตรกร ในการวางแผนการเพาะปลูกให

สอดคลองกับสถานการณน้ําในพ้ืนท่ี สนับสนุนพันธุไมผล ไมยืนตน เมล็ดพันธุผัก สารชีวภัณฑ อยางไรก็ตามได

กําชับใหสํานักงานเกษตรจังหวัดรายงานความกาวหนาผลการสํารวจความเสียหายและการใหความชวยเหลือ

ใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบทุกสัปดาหจนกวาการชวยเหลือจะแลวเสร็จ 



 
กรมสงเสริมการเกษตรเผยแนวทางการชวยเหลือเกษตรกรผู ประสบภั ยนํ้าทวม  ยํ้าเจาหนาท่ีตอง

ดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบอุทกภัยใหเปนระบบ ชัดเจน และรวดเร็ว 

  

 

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ในชวงเดือนกันยายน 2564 ประเทศไทย

ไดรับอิทธิพลจากรองมรสุมพัดผาน และพายุดีเปรสชัน “โกนเซิน” ท่ีออนกําลังลงเปนหยอมความกดอากาศตํ่า 

และมีรองมรสุมพาดผานบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพายุโซนรอน “เต้ียนหมู” สงผล

ใหมีฝนตกหนักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคตะวันออก สงผล

กระทบตอพ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดกําหนดแนวทางการชวยเหลือเกษตรกรผู

ประสบอุทกภัย เพ่ือย้ําแนวทางการปฏิบัติใหกับทุกหนวยงานในระดับพ้ืนท่ีสามารถดําเนินการไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแบงออกเปน 2 ชวง คือ 

โดยขณะเกิดภัย ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ 

1.ประเมินสถานการณเบื้องตน และรายงานสถานการณพ้ืนท่ีการเกษตรประสบภัยพิบัติใหกรมสงเสริม

การเกษตรทราบโดยดวน 

2.จัดชุดเฉพาะกิจลงพ้ืนท่ีประสบภัย เพ่ือใหความชวยเหลือเบื้องตนแกเกษตรกรท่ีประสบภัย รวมถึงออกเยี่ยม

เยียนใหคําแนะนําในการดูแลรักษาพืชผลทางการเกษตรท่ีประสบภัย 

3.เตรียมขอมูลพ้ืนท่ีเพาะปลูกเชิงแผนท่ี และประสานงาน ชป.ในพ้ืนท่ี/ทองถิ่น/ปภ .จังหวัด ฯลฯ เพ่ือวาง

แผนการบริหารจัดการน้ํา ผลักดันน้ํา สูบน้ําออกจากพ้ืนท่ีการเกษตร 



4.ประสานการปฏิบัติงานกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และศูนยติดตามและแกไข

ปญหาภัยพิบัติดานการเกษตรจังหวัดอยางใกลชิดและตอเนื่อง 

 

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวอีกวา สวนชวงหลังเกิดภัย หรือหลังจากท่ีสถานการณคลี่คลาย

แลว ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ ดังนี้ 

 1.จัดทีมฟนฟูอุทกภัย (One team for all jobs) โดยมอบหมายใหเกษตรอําเภอในฐานะประธาน

คณะทํางานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญและแกไขปญหาภาคการเกษตร ระดับอําเภอ (Operation 

Team : OT) ในพ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภัย อํานวยการและบูรณาการการปฏิบัติของเจาหนาท่ีลงพ้ืนท่ีสํารวจความ

เดือดรอนและการชวยเหลือเกษตรกรดานตางๆ เพ่ือหยุดยั้งความเสียหาย เชน การเรงระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ี

ลุมตํ่า การบําบัดน้ําเสียในพ้ืนท่ีเกษตร การดูแลสุขภาพสัตวและปองกันโรค การใหบริการคลินิกเกษตร (พืช 

ประมง ปศุสัตว) การสํารวจความเสียหายและการเยียวยาชวยเหลือดานพืช ดานปศุสัตว ดานประมง ฯลฯ 

ท้ังนี้ ใหประสานงานการปฏิบัติกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ และกองอํานวยการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลในพ้ืนท่ีนั้น ๆ 

 2.เม่ืออธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือผูวาราชการจังหวัดประกาศเขตการใหความ

ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ใหเรงรัดสํารวจและประเมินความเสียหาย 

 3.เรงรัดดําเนินการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วา

ดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑการใชจายเงินทด

รองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑวิธีปฏิบัติปลีกยอยเก่ียวกับ



การใหความชวยเหลือดานการเกษตรผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โดยนําเสนอคณะกรรมการให

ความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ/จังหวัด (ก.ช.ภ .อ./ก.ช.ภ .จ.) พิจารณาใหความชวยเหลือตามขั้นตอน

อยางเครงครัด โดยดําเนินการใหความชวยเหลือใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน นับต้ังแตวันท่ีเกิดภัย 

 4.ใหคําแนะนําแกเกษตรกร ในการวางแผนการเพาะปลูกใหสอดคลองกับสถานการณน้ําในพ้ืนท่ี การ

ดูแลรักษา และการจัดการความชื้นในฤดูฝน การจัดการพ้ืนท่ีและการระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีเพาะปลูก การ

ฟนฟูพืชหลังน้ําลด และการปองกันกําจัดศัตรูพืช 

 5.สนับสนุนพันธุไมผล ไมยืนตน เมล็ดพันธุผัก สารชีวภัณฑ เชน เชื้อไตรโคเดอรมา เพ่ือแจกจายให

เกษตรกรในพ้ืนท่ีประสบภัยอุทกภัย หลังน้ําลด 

 6.รายงานสถานการณ การชวยเหลือ ความตองการของเกษตรกร ปญหาอุปสรรคตอเลขานุการ

คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับจังหวัด เพ่ือทราบ/พิจารณา เสนอประธานตามลําดับทุก

วันจนกวาสถานการณจะเขาสูภาวะปกติ 

 

  ท้ังนี้ ไดกําชับใหสํานักงานเกษตรจังหวัดรายงานความกาวหนาผลการสํารวจความเสียหายและการให

ความชวยเหลือใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบทุกสัปดาหจนกวาการชวยเหลือจะแลวเสร็จ 

 

 

 



 
เกษตรฯ เรงชวย กวา5หมื่นเกษตรกร ลพบุรี ผลผลิตเสียหายหลังนํ้าลด 

 
  นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ลงพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรีติดตามสถานการณน้ํา

ทวมเพ่ือเรงใหความชวยเหลอืเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบ ไดรับรายงานตัวเลขภาพรวม (ขอมูลวันท่ี 27 

กันยายน 2564) ความเสียหายดานพืชเบื้องตนของจังหวัดลพบุรี มีเกษตรกรท่ีประสบภัย จํานวน 50,184 คน 

ใน 82 ตําบล 972 หมูบาน พ้ืนท่ีเพาะปลูกไดรับความเสียหายรวม 350,215 ไร โดยแบงเปนขาว 99,233 ไร 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 89,346 ไร มันสําปะหลัง 136,367 ไร ออยโรงงาน  23,530 ไร และไมผล/ผัก 1,739 ไร 

จากเหตุการณดังกลาวไดสรุปมูลคาความเสียหายทรัพยสินทางราชการไมวาจะเปนครุภัณฑ อาคาร

สํานักงาน บานพัก เปนเงินประมาณ 2.1 ลานบาท รถยนตและรถจักรยานยนต เปนเงินประมาณกวา 2.6 

ลานบาท 

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ได ส่ังการใหเจาหนา ท่ีเรงสํารวจความเสียหายในพ้ืนท่ี

การเกษตรท่ีคาดวาจะไดรับความเสียหาย และใหเรงลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบอีกครั้งวามีความเสียหายโดยสิ้นเชิง

หรือไม เพ่ือเรงรัดดําเนินการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วา

ดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑการใชจายเงินทด

รองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑวิธีปฏิบัติปลีกยอยเก่ียวกับ

การใหความชวยเหลือดานการเกษตรผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โดยจะนําเสนอคณะกรรมการ

ใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ/จังหวัด (ก.ช .ภ .อ./ก.ช .ภ .จ .) พิจารณาใหความชวยเหลือตาม

ขั้นตอนอยางเครงครัดตอไป โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน นับต้ังแตวันท่ีเกิดภัย 

ท้ังนี้ กรมสงเสริมการเกษตรไดเตรียมพรอมเจาหนา ท่ีเพ่ือใหคําแนะนําแกเกษตรกร ในการวาง

แผนการเพาะปลูกใหสอดคลองกับสถานการณน้ําในพ้ืนท่ี การดูแลรักษา และการจัดการความชื้นในฤดูฝน 

การจัดการพ้ืนท่ีและการระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีเพาะปลูก การฟนฟูพืชหลังน้ําลด การปองกันกําจัดศัตรูพืช 

การสนับสนุนพันธุไมผล ไมยืนและกําชับใหสํานักงานเกษตรจังหวัดรายงานความกาวหนาผลการสํารวจความ

เสียหายและการใหความชวยเหลือใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบทุกสัปดาหจนกวาการชวยเหลือจะแลวเสร็จ 



 
พายุกระหนํ่า ขาว-มัน-ขาวโพดเล้ียงสัตวลพบุรีอวม เสียหาย 3.5 แสนไร 

 
เกษตรฯ เรงสํารวจความเสียหาย ชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัย เผยมวลน้ํา เหนือ

สะสมริมคลองชัยนาท-ปาสัก กรมชลฯงัดแผนปรับลดระบายน้ํา  ประสานผูวาฯแจงเตือนสถานการณน้ําให

ประชาชนชาวลพบุรีในทุกอําเภอใหความชวยเหลือประชาชนทันที พรอมแผนอพยพ ชี้ พ้ืนท่ีเพาะปลูกไดรับ

ความเสียหายรวมแลวกวา 350,215 ไร 

 

วันท่ี 28 กันยายน 2564 นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ลงพ้ืนท่ีจังหวัด

ลพบุรีติดตามสถานการณน้ําทวมเพ่ือเรงใหความชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบ ไดรับรายงานตัวเลข

ภาพรวม (ขอมูลวันท่ี 27 กันยายน 2564) ความเสียหายดานพืชเบื้องตนของจังหวัดลพบุรี มีเกษตรกรท่ี

ประสบภัย จํานวน 50,184 คน ใน 82 ตําบล 972 หมูบาน มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกไดรับความเสียหายรวม 350,215 

ไร โดยแบงเปนขาว 99,233 ไร ขาวโพดเลี้ยงสัตว 89,346 ไร มันสําปะหลัง 136,367 ไร ออยโรงงาน 23,530 

ไร และไมผล/ผัก 1,739 ไร 

 

ท้ังนี้ไดสั่งการใหเจาหนาท่ีเรงสํารวจความเสียหายในพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีคาดวาจะไดรับความเสียหาย 

และใหเรงลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบอีกครั้งวามีความเสียหายโดยสิ้นเชิงหรือไม เพ่ือเรงรัดดําเนินการใหความ

ชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือ

ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑวิธีปฏิบัติปลีกยอยเก่ียวกับการใหความชวยเหลือดานการเกษตร

ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 

โดยจะนําเสนอคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ/จังหวัด (ก.ช .ภ .อ./ก.ช .ภ .จ .) 

พิจารณาใหความชวยเหลือตามขั้นตอนอยางเครงครัดตอไป โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน 

นับต้ังแตวันท่ีเกิดภัยพรอมท้ังพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 



ท้ังนี้ กรมสงเสริมการเกษตรไดเตรียมพรอมเจาหนา ท่ีเพ่ือใหคําแนะนําแกเกษตรกร ในการวาง

แผนการเพาะปลูกใหสอดคลองกับสถานการณน้ําในพ้ืนท่ี การดูแลรักษา และการจัดการความชื้นในฤดูฝน 

การจัดการพ้ืนท่ีและการระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีเพาะปลูก การฟนฟูพืชหลังน้ําลด การปองกันกําจัดศัตรูพืช 

การสนับสนุนพันธุไมผล ไมยืน 

นอกจากนีย้ังไดกําชับใหสํานักงานเกษตรจังหวัดรายงานความกาวหนาผลการสํารวจความเสียหาย

และการใหความชวยเหลือใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบทุกสัปดาหจนกวาการชวยเหลือจะแลวเสร็จ 

ดานนายประพิศ จันทรมา อธิบดีกรมชลประทาน เปดเผยวา ปริมาณน้ําจากพ้ืนท่ีทางตอนบนของ

จังหวัดลพบุรีจะไหลตอเนื่องลงมาสะสมในพ้ืนท่ีริมคลองชัยนาท-ปาสัก ฝงตะวันออกโดยระดับน้ําจะเพ่ิมขึ้น

ชาๆ แผกวางออกไป ตามท่ีมีฝนตกหนักมากท่ัวท้ังจังหวัดลพบุรี ติดตอกันในชวง 23- 25 กันยายนท่ีผานมา 

ทําใหน้ําปาจากพ้ืนท่ีทางตอนบนของจังหวัด ไดแก อําเภอสระโบสถ อําเภอโคกเจริญ อําเภอหนองมวง และ

อําเภอโคกสําโรง ไหลตามเสนทางน้ํามาถึงพ้ืนท่ีตําบลดงพลับ ตําบลหนองเมือง อําเภอบานหม่ี ต้ังแตเม่ือเวลา

เท่ียงคืนของวันท่ี 26 กันยายน ท่ีผานมา สงผลกระทบตามลําดับ ต้ังแตพ้ืนท่ีตําบลหนองกระเบียน ตําบล

หนองเมือง ตําบลบานกลวย ตําบลบานทราย ตําบลหนองทรายขาว และจะไปสะสมท่ีตําบลพุคา ซ่ึงคาดวาจะ

มีน้ําทวมสูงประมาณ 80 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร 20 เซนติเมตร 

ขณะเดียวกัน กรมชลประทาน ไดปรับลดการรับน้ําเขาคลองชัยนาท-ปาสัก ท่ีประตูมโนรมย อําเภอ

มโนรมย จังหวัดชัยนาท จาก 16 ลานลูกบาศกเมตร/วัน เหลือเพียง 4 ลาน ลูกบาศกเมตร/ วัน เพ่ือพรองน้ํา 

ลดระดับน้ําในคลอง และเดินเครื่องสูบน้ําของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ท้ัง 11 แหง สามารถสูบน้ําไดวันละ 

2,500,000 ลูกบาศกเมตร ลงสูคลองชัยนาท-ปาสัก เพ่ือระบายลงสูแมน้ําปาสักตอไป โดยน้ําสวนนี้จะไมไหล

เขาพ้ืนท่ีฝงตะวันตกของคลองชัยนาท-ปาสักในเขตอําเภอทาวุง และอําเภอบานหม่ีแตอยางใด 

ท้ังนี้ ไดประสานไปยังผูวาราชการจังหวัดลพบุรี และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประสานแจงเตือน

สถานการณน้ําใหประชาชนในทุกอําเภอไดเตรียมความพรอมทุกดาน และพรอมใหความชวยเหลือประชาชน

ทันที โดยใหวางแผนอพยพ กําหนดจุดพักพิงสําหรับประชาชนและขนยายประชาชนออกจากพ้ืนท่ีเพ่ือเกิด

ความปลอดภัยทันที นอกจากนี้ยังไดรับการสนับสนุนจากหนวยทหารในพ้ืนท่ีซ่ึงสนับสนุนท้ังกําลังพล 

เครื่องมือ อุปกรณกูชีพกูภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เกษตรฯ เรงสํารวจความเสียหายเกษตรกรรับผลกระทบอุทกภัย ลพบุรี 

 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ลงพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรีติดตามสถานการณน้ํา

ทวมเพ่ือเรงใหความชวยเหลอืเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบ ไดรับรายงานตัวเลขภาพรวม (ขอมูลวันท่ี 27 

กันยายน 2564) ความเสียหายดานพืชเบื้องตนของจังหวัดลพบุรี มีเกษตรกรท่ีประสบภัย จํานวน 50,184 คน 

ใน 82 ตําบล 972 หมูบาน พ้ืนท่ีเพาะปลูกไดรับความเสียหายรวม 350,215 ไร โดยแบงเปนขาว 99,233 ไร 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 89,346 ไร มันสําปะหลัง 136,367 ไร ออยโรงงาน  23,530 ไร และไมผล/ผัก 1,739 ไร 

นอกจากนี้ยังไดลงพ้ืนท่ีเยี่ยมเยียนเพ่ือใหกําลังใจแกเจาหนา ท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอลําสนธิท่ีไดประสบ

เหตุการณน้ําทวมสูงไหลทะลักเขาทวมภายในพ้ืนท่ีสํานักงาน จนตองปนขึ้นไปหลบภัยบนหลังคาและตนไม

ระหวางรอความชวยเหลือเม่ือวันท่ี 25 กันยายน ท่ีผานมา ซ่ึงจากเหตุการณดังกลาวไดสรุปมูลคาความ

เสียหายทรัพยสินทางราชการไมวาจะเปนครุภัณฑ อาคารสํานักงาน บานพัก เปนเงินประมาณ 2.1 ลานบาท 

รถยนตและรถจักรยานยนต เปนเงินประมาณกวา 2.6 ลานบาท 

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ได ส่ังการใหเจาหนา ท่ีเรงสํารวจความเสียหายในพ้ืนท่ี

การเกษตรท่ีคาดวาจะไดรับความเสียหาย และใหเรงลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบอีกครั้งวามีความเสียหายโดยสิ้นเชิง

หรือไม เพ่ือเรงรัดดําเนินการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วา

ดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑการใชจายเงินทด

รองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑวิธีปฏิบัติปลีกยอยเก่ียวกับ

การใหความชวยเหลือดานการเกษตรผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โดยจะนําเสนอคณะกรรมการ

ใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ/จังหวัด (ก.ช .ภ .อ./ก.ช .ภ .จ .) พิจารณาใหความชวยเหลือตาม

ขั้นตอนอยางเครงครัดตอไป โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน นับต้ังแตวันท่ีเกิดภัย 

ท้ังนี้ กรมสงเสริมการเกษตรไดเตรียมพรอมเจาหนา ท่ีเพ่ือใหคําแนะนําแกเกษตรกร ในการวางแผนการ

เพาะปลูกใหสอดคลองกับสถานการณน้ําในพ้ืนท่ี การดูแลรักษา และการจัดการความชื้นในฤดูฝน การจัดการ

พ้ืนท่ีและการระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีเพาะปลูก การฟนฟูพืชหลังน้ําลด การปองกันกําจัดศัตรูพืช การ

สนับสนุนพันธุไมผล ไมยืนและกําชับใหสํานักงานเกษตรจังหวัดรายงานความกาวหนาผลการสํารวจความ

เสียหายและการใหความชวยเหลือใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบทุกสัปดาหจนกวาการชวยเหลือจะแลวเสร็จ 



 
นายยม คํายอด เกษตรกรปราดเปรื่อง คนบึงกาฬ Smart Farmer กรมสงเสริมการเกษตร 

ทําเกษตรผสมผสานแบบเนนคุณภาพ กําไรปละแสน 

 
 

กรมสงเสริมการเกษตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกร นายยม คํายอด เกษตรกรวัย 70 ป ท่ีจังหวัดบึง

กาฬ หลังจากเขารวมโครงการ Smart Farmer ปรับเปล่ียนกิจกรรมการเกษตรจากเชิงเด่ียวสูเกษตร

ผสมผสาน เนนผลิตสินคาคุณภาพ ตามท่ีตลาดตองการ หักทุนเหลือกําไรปละแสน อยูไดอยางเขมแข็ง 

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ตามท่ีกรมสงเสริมการเกษตรได

ดําเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพ่ือสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart 

Farmer ท่ีมีความรูความสามารถในการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด มีทักษะดานดิจิทัลและสามารถ

ใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สามารถปรับตัวภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ รวมถึงการเปนเกษตรกร

ตนแบบในการถายทอดความรูแกเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ตามนโยบายปฏิรูปการเกษตรของประเทศไทยของ ดร .

เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใตการดําเนินการท่ีมีอยางตอเนื่องใน

จังหวัดตาง ๆ ท่ัวประเทศ ไดประสบความสําเร็จสามารถพัฒนาเกษตรกรใหกาวสูการเปน Smart Farmer ดัง 

นายยม คํายอด หนึ่งในเกษตรกรของอําเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ ท่ีไดสมัครเขารวมโครงการ Smart 

Farmer ในป 2562 และจากการสงเสริมและพัฒนาของสํานักงานเกษตรอําเภอโซพิสัย และสํานักงานเกษตร

จังหวัดบึงกาฬอยางตอเนื่อง จนประสบความสําเร็จในการทําเกษตรแบบผสมผสานเต็มรูปแบบ และเกษตรกร

ไดรับการพัฒนาจนเปน Smart Farmer สามารถเปนเกษตรกรตนแบบในการถายทอดองคความรูไปสู เพ่ือน

เกษตรกรท่ีสนใจ 

นายยม คํายอด Smart Farmer อยูบานเลขท่ี 77 บานโคกกลาง ตําบลศรีชมภู อําเภอโซพิสัย จังหวัด

บึงกาฬ กลาววา การสมัครเขารวมโครงการ Smart Farmer เปนการตัดสินใจท่ีถูกตองอยางมาก เพราะเปน

โครงการท่ีชวยเหลือเกษตรกรอยางเต็มท่ีในทุกดาน เกษตรตําบล เกษตรอําเภอ และเกษตรจังหวัด ทุกคนได

เขามาชวยเหลืออยางเต็มท่ีในทุกดาน แตสําหรับผมท่ีมีคาและเปนประโยชนใหมากท่ีสุด คือ การใหแนวคิด 



การสรางโอกาสในการเปดโลกไดศึกษาหาความรูใหม ๆ จากการเขารวมอบรม สัมมนา และการไดไปศึกษาดู

งาน 

 

“ในป 2562 ท่ีเขารวมโคร งการนั้น ผมอายุ 68 ป  ชี วิตเปนเกษตรกรมาตลอด โดยกอนท่ีจ ะ

ปรับเปลี่ยนมาสูการทําเกษตรผสมผสาน ทําสวนยางพาราเพียงอยางเดียว แตมองวา ในอนาคตถาอยากอยู

อยางเขมแข็งอยางยั่งยืนแลว ไมควรยึดการสรางรายไดเพียงจากพืชชนิดเดียว แตควรมาจากการปลูกพืชหลาย 

ๆ อยางในรูปแบบเกษตรผสมผสานท่ียึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนท่ีต้ัง ปลูกทุกอยางท่ีกิน เหลือก็ขาย และ

โครงการ Smart Farmer ไดชวยทําใหสิ่งท่ีคิดไดกลายเปนจริง เพราะทําใหผมมีโอกาสไดเขาถึงของจริง เพราะ

ทางเกษตรอําเภอไดจัดใหมีการฝกอบรมใหความรู และพาไปศึกษาดูงาน ผมไดไปหลายจังหวัดมาก และท่ี

สําคัญยังชวยสนับสนุนดานปจจัยการผลิตดวย จากโอกาสท่ีเกษตรตําบล เกษตรอําเภอไดเปดทางให ผมนําทุก

อยางท่ีสนใจมาปรับใชใหเหมาะสมกับตัวเรา เหมาะกับพ้ืนท่ี เชน การประยุกตใชเทคโนโลยี  เพ่ือเพ่ิมผลผลิต

ลดตนทุนการผลิต จากความรูท่ีไดรับ ทําใหสามารถนําเศษวัสดุรอบตัวทุกอยางมาใชให เกิดประโยชนสูงสุด ไม

ท้ิงอะไรใหสูญเปลา เชน นําเศษเหลือจากพืชมาทําปุยหมักชีวภาพ รวมถึงทําน้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด ท่ี

ชวยลดตนทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอยางเห็นไดชัด” 

นายยม กลาวตอไปวา พ้ืนท่ี 22 ไร ในวันนี้ไดแบงเปนทําสวนยางพารา 10 ไร และอีก 12 ไร จัดแบง

พ้ืนท่ีเกษตรสวนผสมมีการทํานา 3 ไร ปลูกไมผลไดแก ทุเรียน มังคุด ลองกอง ขนุน มะมวง มะพราว ละมุด 

สมโอ มะขาม ไผ และสับปะรด เปนตน และพืชผักสวนครัว จํานวน 7 ไร และบอปลาดุก ปลานิล ปลา

ตะเพียน ปลาไน ซ่ึงเปนปลาท่ีบริโภคอยูประจําเปนท่ีตองการของตลาดและเลี้ยงไมยาก จํานวน 2 ไร จาก

พืชผลท้ังหมด สามารถสรางรายไดใหท้ังในรูปแบบรายวัน รายเดือนและรายป  ในป 2563 ท่ีผานมา สามารถ

จําหนายผลผลิตได ท้ังสิ้น 360,000 บาท โดยเปนตนทุนประมาณ 200,000 บาท และท่ีเหลือเปนกําไร 

160,000 บาท ซ่ึงการท่ีจะมีกําไรปละ 100,000 บาทขึ้น นั่นคือเปาหมายท่ีไดวางไว และสามารถทําไดมา

จนถึงทุกวันนี้ 

“การท่ีจะประสบความสําเร็จในอาชีพการเกษตรไดนั้น มีปจจัยหลายอยางเขามาเก่ียวของ ท่ีสํา คัญ

ประการแรก ตองมีท่ีปรึกษา มีผูชวยท่ีคอยแนะนําชวยเหลือ ซ่ึงในสวนนี้ตองบอกวาสํานักงานเกษตรอําเภอโซ

พิสัย  และสํานักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ คือหนวยงานหลักท่ีชวยไดทุกเรื่องต้ังแตการผลิตไปถึงการตลาด อีก

ประการท่ีสําคัญคือ ตองมาจากตัวของเกษตรกรเอง เคล็ดลับท่ีจะทําใหสํา เร็จและเปนหนึ่งในขอแนะนําแก

เพ่ือนเกษตรกรท่ีสนใจ ซ่ึงเดินทางมาเยี่ยมชมและดูงาน คือ ตองมีการวางแผนบริการจัดการสวนของตัวเอง

อยางแนชัด ตองเขาใจดินในสวน ดินเปนอยางไร ตองปรับปรุงบํารุงดินใหดีอยางไร ตองเขาใจพืชท่ีปลูก พืชนั้น

เหมาะสมกับดินท่ีสวนหรือไม ปลูกแลวตองดูแลอยางไร รวมถึงรูความตองการของตลาดวาตองการอะไรและท่ี

สาํคัญตองมีความซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบ เชน ตองไปสวนดูแลตนไม ท่ีปลูกทุกวัน ตองใหน้ําตามท่ีพืช

ตองการ งาย ๆ คือ หามขี้เกียจ เปนตน ดานตลาดรองรับผลผลิต ขอใหทําตามนโยบายตลาดนําการผลิต ผลิต

ใหดีมีคุณภาพตรงกับท่ีตลาดตองการ เรื่องตลาดจะไมเปนปญหา อยางท่ีสวน พอคาจะเขามารับซ้ือและสั่งจอง

ไวลวงหนาเลย เพราะเขารูวาของเราดี ปลูกดวยใจ มีคุณภาพ เขาเอาไปขายอยางไรก็ขายหมด ทําใหทุกวันนี้

ไมมีปญหาเรื่องตลาดเลย” 



Smart Farmer อําเภอโซพิสัย กลาวเพ่ิมเติมอีกวา หากสามารถวางแผนไดอยางรอบครอบ จะชวย

ทําใหเปนเกษตรกรท่ีมีความเขมแข็งลดผลกระทบจากสถานการณท่ีเกิดขึ้นจากเหตุการณอ่ืน ๆ เรียกวามี

ภูมิคุมกันตัวเอง อยางในสถานการณแพรระบาดของสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 หรือ โควิด-19 ในขณะนี้มีผลกระทบนอยมาก เทาท่ีเจอคือ พอคาท่ีมาส่ังซ้ือสับปะรดมีการลดปริมาณ

สั่งซ้ือลดลง แตทางแกไขไดเตรียมการไวแลวคือ การหาตลาดรองรับ นั่นคือ ตลาดในชุมชนดวยการผลิตท่ีเนน

คุณภาพไดมาตรฐาน 

“ดังนั้นสําหรับผูท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโควิด-19 แลว อยากกลับบานเกิดเพ่ือมาทํา

อาชีพเกษตร สิ่งสําคัญคือ วางแผนใหดี มองหาตลาดวาตองการอะไร ดานการปลูกพืชนั้น จะใชหลักการของ

ผมก็ไดคือ ปลูกทุกวัน ปลูกวันละ 10 ตน ซ่ึงใน 1 เดือนจะมีตนไม ท่ีปลูกถึง 300 ตน และ 300 ตนนั้นจะให

ผลผลิตเราไดเก็บไปขาย มีรายได ภาคการเกษตรยังมีอนาคต แตตองวางแผนใหดี ตองทําใหถูกตอง มีตลาด 

และท่ีสําคัญ ตองทําบัญชีครัวเรือนใหรูรายรับรายจาย หากทําตามท่ีแนะนํารับรองอยูได แตถายังไมเขาใจ

สามารถเดินทางมาเรียนรูไดท่ีสวน เพราะท่ีนี่เปดกวางสําหรับทุกคน” นายยมกลาวในท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนุนเล้ียงแมลงเศรษฐกิจยุคใหมสรางอาชีพ 

 
กรมสงเสริมการเกษตร หนุนเกษตรกรเลี้ยงใหเปนแมลงเศรษฐกิจ ชวยสรางอาชีพ สรางงาน และ

สรางรายไดท้ังในระดับทองถิ่นและในระดับประเทศ 

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา  ดวยสภาพภูมิอากาศรอนชื้น

เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของแมลง จึงทําใหประเทศไทยมีความหลากหลายของชนิดแมลงเปนจํานวนมาก 

ประกอบกับภูมิปญญาพ้ืนบานของไทยในการเลี้ยงและใชประโยชนจากแมลงมานาน นับเปนจุดแข็งท่ีจะ

สามารถพัฒนาศักยภาพในการเลี้ยงแมลงใหเปนแมลงเศรษฐกิจได ชวยสรางอาชีพ สรางงาน และสรางรายได

ใหแกเกษตรกรท้ังในระดับทองถิ่นและในระดับประเทศ ซ่ึงกรมสงเสริมการเกษตรไดมีการสงเสริมอาชีพการ

เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจใหแกเกษตรกรท้ังท่ีเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม สามารถสรางอาชีพและรายได

หมุนเวียนใหแกเกษตรกรท้ังในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ 

สําหรับสถานการณการผลิตการตลาดแมลงเศรษฐกิจ ในป 2563/64 มีดังนี้  

1. ผึ้งพันธุ มีจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงผึ้งพันธุกวา 1,248 ราย จาํนวนรังประมาณ 360,395 รัง จากการ

รายงานของ FAO ป 2560 ประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตน้ําผึ้งเปนอันดับสองของอาเซียน และเปนอันดับท่ี 

36 ของโลก นอกจากนี้การบริโภคน้ําผึ้งภายในประเทศขณะนี้มีปริมาณสูงขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเริ่มเขาสู

สังคมสูงอายุ และมีกระแสการดูแลสุขภาพเพ่ิมมากขึ้นตามไปดวย ซ่ึงน้ํา ผ้ึงและผลิตภัณฑจากผ้ึงเปนอาหาร

เพ่ือสุขภาพและความงาม จึงไดรับความนิยมเปนอยางมาก 

2. ผึ้งโพรง มีจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงผึ้งโพรงกวา 23,922 ราย จาํนวนรังประมาณ 168,944 รัง น้ําผึ้ง

จากผึ้งโพรงเปนท่ีนิยมมากของผูบริโภคในพ้ืนท่ีภาคใต เนื่องจากเชื่อม่ันในคุณภาพและชื่นชอบในความหอม

แบบเฉพาะตัวของน้ําผึ้ง เกษตรกรจึงมีรายไดหมุนเวียนในทองถิ่นจากการเลี้ยงผึ้งโพรงเปนอยางดี และลงทุน

ไมสูงมากทําใหอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงเปนท่ีนิยม และมีจํานวนเกษตรกรสนใจเลี้ยงผึ้งจากท่ัวประเทศเพ่ิมมาก

ขึ้นทุกป 
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กรมสงเสริมการเกษตร แนะปองกันศัตรูลําไย เพ่ือรักษาผลผลิตลําไยนอกฤดู 

 
 

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา ผลผลิตลําไยขณะนี้ เขาสูชวงทายของ

ฤดูกาลท่ีลําไยใหผลผลิตมาก ในชวงเดือนมิถุนายน-กันยายน สําหรับผลผลิตลําไยในชวงเดือนตุลาคม ถึงชวง

เทศกาลปใหม จะเปนลําไยนอกฤดูกาล จึงแนะนําใหเกษตรกรหม่ันสํารวจแปลงเพาะปลูก ปองกันกําจัด

ศัตรูพืช เพ่ือรักษาผลผลิตพรอมออกจําหนายสรางรายไดเพ่ิมมากขึ้น โดยแนะนําใหเฝาระวังศัตรูลําไย 4 

ประเภท ไดแก เพลี้ยแปง มวนลําไย ผีเสื้อมวนหวาน และโรคพุมไมกวาดหรือไรสี่ขา 

 

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวเพ่ิมเติมวา เพลี้ยแปง จะเขาทําลายโดยดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบ ยอดออน ชอ

ดอก และผลลําไย หากระบาดรุนแรงจะทําใหบริเวณท่ีถูกทําลายเหี่ยวแหงไปในท่ีสุด และเพลี้ยยังถายมูลซ่ึง

เปนน้ําหวานออกมาเปนแหลงเพาะราดํา ทําใหลําไยเสียคุณภาพ ซ่ึงเพลี้ยแปงจะเคล่ือนยายจากพ้ืนดินขึ้นบน

ตนลําไยต้ังแตระยะแทงตาดอกจนถึงผลแก โดยมีมดเปนพาหะพาไปยังสวนตางๆ ของตน ทําใหการระบาด

ของเพลี้ยแปงรุนแรงขึ้น สามารถปองกันไดโดยพนสารกําจัดแมลงไวท่ีโคนตน ประกอบกับควบคุมโดยวิธีการ

พนเชื้อราบิวเวอเรีย อัตรา 250 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ผสมสารจับใบ หรือพนดวยน้ํายาลางจานชนิดไมมีสาร

ฟอกขาว อัตราสวน 3 ชอนโตะ/น้ํา 20 ลิตร ซ่ึงมีฤทธ์ิลดแรงตึงผิว ทําใหขี้ผึ้งท่ีเพลี้ยแปงสรางคลุมตัวเสียไป 

และหายใจไมได จนฝอแหงไปในท่ีสุด 
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เปลือกผลลําไยมีสีดําคล้ํา จึงควรปองกันโดยอนุรักษแมลงศัตรูธรรมชาติ เชน แตนเบียน และหลีกเลี่ยงการใช

สารกําจัดแมลง ซ่ึงอาจทําลายแมลงศัตรูธรรมชาติไปดวย นอกจากนี้ควรตัดแตงทรงพุมตนลําไยไมใหหนาทึบ

เกินไป กําจัดวัชพืชในแปลง ปองกันการหลบซอนอาศัยของมวนลําไยได 

 

 

 



ในสวนของ ผีเสื้อมวนหวาน ท่ีเขาทําลายโดยใชปากเจาะผล เกิดรูเปนรอยวงสีน้ําตาลมีน้ําหวานไหลออกมาซ่ึง

จะดึงดูดแมลงชนิดอ่ืนเขาทําลายซํ้าจนผลรวงได วิธีการปองกันคือ หอผลดวยกระดาษถุงปูน หรือกระดาษ

หนังสือพิมพ โดยหอเปนรูปกรวยสามเหลี่ยม เปดปลายโคนเปนชองอากาศผานเพ่ือไมใหผลเนา และวางกับดัก

แสงไฟจากหลอดแบล็คไลทสูงจากพ้ืน 1.2 เมตร ใตหลอดไฟวางถาดน้ํา มันหรือน้ําผงซักฟอก ในชวงเวลา 

20.00 – 22.00 น. เพ่ือกําจัดศัตรูท่ีบินเลนไฟในชวงเวลาดังกลาวตกลงมาจมน้ําตาย นอกจากนี้ใหใชแสงสปอต

ไลท หรือหลอดไฟ 60 – 100 วัตต ไลแมลงประกอบดวย โดยท้ิงระยะหางกัน 30 – 50 เมตร รอบสวน หาก

ในพ้ืนท่ีไมมีไฟฟาสามารถใชตะเกียงน้ํามันกาด (เจาพายุ) ทดแทนได โดยแขวนตะเกียงใหสูงประมาณ 1.5 

เมตร จากพ้ืนดิน และแตละชวงหางกัน 15 – 25 เมตร ปองกันศัตรูเขาทําลายในชวงลําไยใหผลผลิตได 

 

และศัตรูตัวสุดทายคือ ไรสี่ขา เขาทําลายโดยดูดกินน้ําเลี้ยงบนใบออน ทําใหใบยอดแตกฝอยเปนพุมกระจุก มี

ขอปลองสั้นคลายพุมไมกวาด ดอกแหงไมติดผล หรือติดผลไดนอย หากรุนแรง ตนจะโทรม วิธีปองกันคือ หม่ัน

สํารวจสวนหรือแปลงปลูก ใชพันธุสะอาดและตานทานโรค เชน พันธุอีดอ และอนุรักษศัตรูธรรมชาติ เชน ไร

ตัวห้ํา เปนตน 

 

“หากศัตรูพืชเขาทําลายในปริมาณมากอาจใชสารเคมีชนิดตางๆ รวมกําจัดดวย โดยไมควรพนสารในชวงออก

ดอก เริ่มติดผลออน และชวง 14 วันกอนเก็บเก่ียว ท้ังนี้ สามารถขอคําแนะนําเพ่ิมเติมได ท่ีสํานักงานเกษตร

อําเภอใกลบาน” นายเขมแข็ง กลาว 
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วิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับประเทศ ป 2564 ตนแบบของการบริการจัดการท่ีพัฒนาสูความย่ังยืน 

 

 
  นายนวนิตย พลเคน รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา กรมสงเสริมการเกษตรมีภารกิจใน

การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน รวมท้ังดําเนินการ

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ กรมสงเสริมการเกษตรจึงได

จัดการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับประเทศขึ้น เพ่ือคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีและ

มีแนวโนมการพัฒนาท่ียั่งยืน เปนตัวอยางและตนแบบสําหรับวิสาหกิจชุมชนอ่ืน ๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

รวมท้ังเปนการกระตุนและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนใหเกิดความม่ันคง ตลอดจน

เปนการเผยแพรเกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนท่ีมีผลงานดีเดนสูสาธารณะ 

สําหรับผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับประเทศ ป 2564 รางวัลชนะเลิศ ไดแก วิสาหกิจ

ชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑพืชสมุนไพรและผลไม ตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับท่ี 1 ไดแก วิสาหกิจชุมชนสถาบันการเงินชุมชนวังหิน ตําบลวังหิน อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ไดแก วิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกไผ อําเภอทาตะเกียบ ตําบลทาตะเกียบ อําเภอ

ทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และรางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล ไดแก วิสาหกิจชุมชนศูนยเรียนรูบานหวย

ทราย ตําบลทรัพยทวี อําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี วิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวเชิงเกษตรบานมหา

สอน ตําบลมหาสอน อําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี และวิสาหกิจชุมชนผูปลูกเมลอนอําเภอพนมทวน ตําบล

ดอนตาเพชร อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ี



ท้ังนี้ คุณสมบัติของวิสาหกิจชุมชนท่ีมีสิทธิเขารับการคัดเลือกจะตองเปนวิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียน

ตาม พ.ร.บ.สงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 มีผลการประเมินศักยภาพอยูในระดับดี มีขอมูลการประกอบ

กิจการยอนหลังเพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบไดเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป นับต้ังแตรับสมัคร ไดแก รายงาน

การประชุม ขอมูลดานการบัญชี แผนประกอบการ/ ธุรกิจ ซ่ึงการประกอบกิจการตองดําเนินงานโดยคณะ

บุคคลในชุมชน และสอดคลองกับศักยภาพ บริบทของชุมชนหรือแผนชุมชน  รวมท้ังตองมีกิจกรรม ท่ี

หลากหลาย เชื่อมโยงและเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน โดยเกณฑการตัดสินพิจารณาจากแนวคิดและการดําเนินงาน

ของวิสาหกิจชุมชน เพ่ือบงชี้ความสามารถในการพัฒนาตนเองของวิสาหกิจชุมชน จนกระท่ังเกิดความเขมแข็ง

อยางยั่งยืน เพ่ือใหได วิส าหกิจชุมชนตามคุณลักษณะดีเดนท่ีพึงประสงค ปร ะกอบดวย ความคิดริเริ่ ม 

ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน บทบาทและการมีสวนรวมของสมาชิกตอสถาบัน ความ

ม่ันคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน รวมท้ังการทํากิจกรรมดานสวัสดิการชุมชน สาธารณประโยชน และ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Smart Farmer ตนแบบดานการปลูกขาว  

รายการขาวเชาหัวเขียว OA 27 ก ย 64 

https://youtu.be/dSPbdUQ0e-k  
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