
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 9 ธันวาคม 2564 

 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
เพาะปลูกช่วงฤดูแลง้ 1 "เฉลิมชยั" เปิด "คลอง 26 ขวา" เพิ่มศกัยภาพการส่งน ้าใหเ้กษตรกร

ใชเ้พาะปลูกช่วงฤดูแลง้ 
สยามรัฐออนไลน์ 

2 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดคลอง 26 ขวา และ
ปล่อยพนัธุ์สัตวน์ ้า 

แวน่นิวส์ไทม ์

3 สระบุรี/รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดคลอง 26 
ขวา และปล่อยพนัธุ์สัตวน์ ้าพนัธ์ปลากวา่ 1 ลา้นตวัและกุง้กา้มกร้าม 
2 แสนตวั เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในวนัคลา้ยวนัพระบรม
ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วนัชาติ และวนัพ่อแห่งชาติ 5 ธนัวาคม 
2564 

แวน่นิวส์ไทม ์ออนไลน์ 

วิสาหกิจชุมชน 4 วิสาหกิจชุมชนกาแฟสดผ้ึงโพรงไทยบา้นด่านชา้ง NBT นครศรีธรรมราช 
 



 
"เฉลมิชัย" เปิด "คลอง 26 ขวา" เพิม่ศักยภาพการส่งน ้าให้เกษตรกรใช้เพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง 

 
รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดคลอง 26 ขวา คลองระบายน ้าสายหลกัของโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาป่าสักใต ้และปล่อย

พนัธุ์สัตวน์ ้า จ านวน 1,200,000 ตวั เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 วนัท่ี 8 ธ.ค.64 ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดคลอง 26 
ขวา ณ หมู่ท่ี 8 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี ซ่ึงคลองระบายท่ี 26 น้ี เป็นคลองระบายน ้าสายหลกัของโครงการส่งน ้าและ
บ ารุงรักษาป่าสักใต ้มีระยะทางประมาณ 26.54 กิโลเมตร มีช่วงตน้คลองอยูท่ี่ต าบลหนองสรวง อ าเภอวิหารแดง จงัหวดั
สระบุรี และปลายคลองระบายน ้าลงสู่คลองหกท่ีต าบลวงัจุฬา อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท าหนา้ท่ีส่งน ้ าให้
พื้นท่ีการเกษตรกวา่ 20,000 ไร่ ในเขตต าบลหนองหมู อ าเภอวิหารแดง ต าบลหนองจระเข ้ต าบลหนองโรง อ าเภอหนองแค 
จงัหวดัสระบุรี และรวมไปถึงพื้นท่ีของต าบลสนบัทึบ ต าบลชะแมบ ต าบลวงัจุฬา ต าบลขา้วงาม อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 
 โดยท่ีผา่นมา ล าคลองมีสภาพต้ืนเขินเป็นอุปสรรคต่อการระบายน ้าในช่วงฤดูน ้าหลาก กระทรวงเกษตรฯ โดยกรม
ชลประทาน จึงไดด้ าเนินการขดุลอกคลองดงักล่าวในปีงบประมาณ 2564 ปัจจุบนัด าเนินการขดุลอกแลว้เสร็จ สามารถส่งน ้า
ใหก้บัเกษตรกรไดใ้ชเ้พาะปลูกพืชในช่วงฤดูแลง้น้ีไดอ้ยา่งเพียงพอ อยา่งไรก็ตาม กรมชลประทานไดมี้การจดัรอบเวรการใช้
น ้า ซ่ึงผา่นมติของคณะกรรมการจดัการชลประทาน (JMC) เพื่อใหก้ารบริหารจดัการน ้าในช่วงฤดูแลง้เป็นไปเพียงพอและ
อยา่งทัว่ถึง และไดป้ระสานความร่วมมือกบัเกษตรกรผา่นผูน้ าชุมชนในพื้นท่ี ให้ร่วมใจกนัใชน้ ้าอยา่งประหยดัดว้ย 



"วนัน้ีรู้สึกดีใจท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นส่วนหน่ึงในการเขา้มาแกไ้ขปัญหาใหก้บัพี่นอ้งในพื้นท่ี ส าหรับ
คลองบางช่วงท่ียงัไม่ไดข้ดุลอก ไดม้อบหมายกรมชลประทานเขา้ด าเนินการใหท้นัที อีกทั้งกรมชลประทานยงัมีแผน
ด าเนินการในการสร้างประตูน ้า ซ่ึงนอกจากการป้องกนัอุทกภยัแลว้ ยงัสามารถใชป้ระโยชน์ในช่วงฤดูแลง้ ทั้งดา้นการ
อุปโภคบริโภคและดา้นการเกษตรดว้ย นอกจากน้ี กระทรวงเกษตรฯ ยงัพร้อมเขา้มาปรับปรุงถนนลาดยางรอบคนัคลอง อีก 4 
กิโลเมตรดว้ย และหลงัจากน้ี หากเกษตรกรมีอะไรเก่ียวกบัการเกษตรขอใหป้ระสานงานมาท่ีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ 
ไดเ้ลย พร้อมรับเร่ืองและจะเขา้มาดูแลพี่นอ้งทุกคน และจะพยายามท าใหเ้ร็วท่ีสุด เพื่อแกไ้ขปัญหาใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรไวท่ี้สุด 
อยา่งไรก็ตาม ขอใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรถือวา่ขา้ราชการของกระทรวงเกษตรฯ เป็นเสมือนคนในครอบครัว มีอะไรสามารถ
ปรึกษาหารือได ้พูดคุยได ้ส่วนขา้ราชการก็จะตอ้งเห็นพี่นอ้งเกษตรกรเปรียบเสมือนญาติเหมือนกนั ซ่ึงจะท าใหก้ารพูดคุยรับ
ฟังปัญหาไดง้่ายขึ้น และสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ใหผ้า่นลุล่วงไปไดด้ว้ยดี"ดร.เฉลิมชยั กล่าว 
 นอกจากน้ี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดม้อบเงินชดเชยส่วนต่างโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกร
ผูป้ลูกขา้ว 2564/65 มอบพนัธุ์ปลาใหเ้กษตรกร เยีย่มชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ และปล่อยพนัธุ์สัตวน์ ้า จ านวน 
1,200,000 ตวั ประกอบดว้ย พนัธุ์ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาสวาย 1,000,000 ตวั กุง้กา้มกราม 200,000 ตวั และ
ยงัมีพนัธุ์ปลาบึกไซส์ใหญ่ 60 ตวั เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
  



 
  



 
สระบุรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดคลอง 26 ขวา และปล่อยพันธ์ุสัตว์น ้าพนัธ์ปลากว่า1ล้านตัวและกุุ้ง
ก้ามกร้าม 2แสนตัว เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 

 ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะท างาน มีนายทรงกรด  ใสแกว้ คณะท่ี
ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พรรคประชาธิปัตย ์สระบุรีใหก้ารตอ้นรับ 
 ในการน้ี นางองัคณา ชิตะติติด รองผูว้า่ราชการจงัหวดัสระบุรี ใหก้ารตอ้นรับ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พร้อมดว้ยอธิบดี รองอธิบดี หวัหนา้ส่วนราชการในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานโดยมีนายศุภวชัร  
สงวนพรรค ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี8ต าบลหนองโรง อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี กล่าวประวติัความเป็นมาของคลอง26ขวา ใน
ฐานะผูแ้ทนชาวบา้น 

ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานและมอบนโยบาย แก่ขา้ราชการ ผูน้ า
ทอ้งถ่ินเกษตรกร ในพื้นท่ีพร้อมมอบเงินชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้ว 2564/2565และมอบ
พนัธุ์ปลาใหเ้กษตรกร เขา้เยีย่มชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆต่อมารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดเ้ปิด
คลอง 26 ขวา บริเวณกลางคลอง26ขวาพร้อมปล่อยพนัธุ์สัตวน์ ้าพนัธ์ปลา จ านวน 1,200,000 ตวักุง้กา้มกรามจ านวน200,000
ตวั ชาวบา้นและเกษตรกรต าบลหนองโรงต าบลกุ่มหกัต าบลหนองจรเขอ้  าเภอหนองแค ต าบลหนองสรวงอ าเภอวิหารแดง
ร่วมขอบคุณ ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะท างาน ท่ีไดอ้นุมติัการด าเนินการการ
ลอกคลองในคร้ังท่ีผา่นมาเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและชาวบา้นท่ีแช่น ้าอุปโภคบริโภคและท าเกษตรกรทั้ง 2 อ าเภอ
โดยเฉพาะของ 26 ขวา 26 ซา้ย ซ่ึงชาวบา้นรอการลอกคลองมากวา่ 50 ปีซ่ึงในวนัน้ีชาวบา้นไดมี้น ้าใชอุ้ปโภคบริโภคและท า
เกษตรไดอ้ยา่งสะดวกสบายและบรรเทาความเดือดร้อนในการถูกน ้าท่วมไดอี้กดว้ย ภายในงานมีการปฏิบติัการตามประกาศ
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อเก่ียวมาตราการการเฝ้าระวงัป้องกนัโรคติดต่อ new normal เช้ือโรคโคโรน่า 2019 covid 19  
  ในการน้ีชาวบา้นขอขอบคุณคณะงานรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทรงกรด ใสแกว้ คณะท่ี
ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พรรคประชาธิปัตย ์สระบุรี นายชูเกียรติ จนัทร์ทอง คณะท างาน
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานงานในพื้นที และกรมชลประทานส านกังานเคร่ืองจกัรกลหนกัท่ี 4 และ
ท่ี 5 กรมประมงและส านกังานประมงจงัหวดัสระบุรีท่ีมอบพนัธ์สัตวน์ ้าทั้ง 2 คร้ังกวา่ 1,500,000 ตวัในคร้ังน้ี 
  



 
 
 


