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1.กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งด่วน เร่งสำรวจพื้นที่เสียหาย เตรียมช่วยเหลือพ่ี
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4.เร่งสำรวจพื้นที่เสียหายเกษตรกรได้รับผลกระทบจากอุทกภัย มติชน 
5.ปัตตานี-ข้าว แตงโม ผลผลติการเกษตรเสียหายกว่าหมื่นไร เตรียมเร่ง
ช่วยเหลือพ่ีน้องผู้ได้รับผลกระทบ 

ชายแดนใต้ 

5.ปัตตานีเร่งสำรวจพื้นที่เสียหาย เตรียมช่วยเหลือพ่ีน้องผู้ได้รับผลกระทบจาก
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หยุดเผา 8.โคราช เกษตร อ.เมืองยาง ลุยดับไฟตอซังข้าว หลังพบการลักลอบเผากว่า 30 ไร่ บ้านเมือง 
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กรมส่งเสรมิการเกษตร สั่งด่วนเร่งสำรวจพ้ืนท่ีเสียหาย เตรยีมช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรภาคใต้ สำรองพืชพันธุ์ดีและไตรโครเดอร์มา ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีการเกษตร
ทันทีหลังน้ำลด 
นายอนุชา ยาอีด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปดิเผยวา่ หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณ
ประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉยีงเหนือพัดปกคลมุอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง 
ในช่วงวันท่ี 25-27 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลให้พ้ืนท่ีการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรเสียหาย ซึ่งนายเฉลมิชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพ่ีน้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก และนายเข้มแข็ง ยตุิธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร ไดส้ั่งการ
ไปยังเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่ไดร้ับผลกระทบ สำรวจความเสียหาย และเตรียมการช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรโดยเร็วที่สุด พบว่าขณะนีพ้ี่น้องเกษตรกร
ประสบภัยพิบัตดิ้านพืช จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา ปตัตานี นราธิวาส พัทลุง สงขลา และจังหวัดนครศรีธะรมราช รวมจำนวน 56 อำเภอ 
281 ตำบล 1,913 หมู่บา้น ครัวเรือนเกษตรกรที่คาดวา่จะประสบภัย จำนวน 68,955 ครัวเรือน พื้นที่คาดว่าจะเสียหายรวม 89,274 ไร่ จำแนกเป็น
ข้าว ซึ่งอยู่ในระยะใกล้จะเก็บเกีย่ว 57,196 ไร่ พืชผัก 14,034 ไร่ ไมผ้ลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 18,044 ไร่ และจากสภาพน้ำท่วมขังดังกล่าว ทำให้ดินขาด
ออกซิเจนที่รากพืชจำเป็นต้องใช้ในการหายใจ เกิดการสะสมของคาร์บอนไดออกไซด์ ขณะน้ำท่วมอินทรียวัตถุในดินเศษพืชและสตัว์ต่างๆ จะถูกจุลินทรยี์
ย่อยสลาย ทำให้เกิดก๊าซพิษที่เป็นอันตรายต่อรากไม้ผล ส่งผลให้ประสิทธิภาพ การดูดน้ำและแร่ธาตุตา่งๆ ลดลง รากพืชและ ลำต้นจะออ่นแอง่ายต่อการ
ที่โรคและแมลงจะเข้าทำลาย อาจจะทำให้ไมผ้ลบางชนิดล้มได้ 
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศนูย์ปฏิบัติการช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัตภิาคใต้ ร่วมกับอีก 14 
จังหวัด ได้ประสานเน้นย้ำให้จังหวัดรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นท่ีเสยีหายและเตรียมการเฝ้าระวัง หากยังมีฝนตก
ต่อเนื่อง ให้รีบรายงานทันที สำหรบัการเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่เกษตรหลังน้ำลดนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรมีโครงการผลติพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองในกรณี
ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งดำเนินการผลิตพืชพันธุ์ดีให้เกษตรกรในยามฉุกเฉินมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้มอบหมายให้ศูนยข์ยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีศูนยส์่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่ และศูนยส์่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยะลา เตรียมพร้อมพันธ์ุ
พืชผักและไม้ผล สำหรับสนับสนุนเกษตรกรทันทีหลังน้ำลด จำนวนกว่า 262,000 ต้น อาทิ พริกเดอืยไก่ พริกขี้หนู มะเขือเปราะ มะเขือเทศ มะเขือยาว 
มะเขือพวง กะเพรา แมงลัก กระเจี๊ยบเขียว กล้วยน้ำวา้ มะละกอ ทุเรียนบ้าน หมาก กาแฟ ผักเหลียง กระท่อม เป็นต้น ซึ่งเป็นพืชที่เกษตรกรนิยม
เพาะปลูกและรับประทานในพ้ืนท่ี รวมทั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชในพื้นที่รบัผิดชอบ และ ศูนยจ์ัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 
เตรียมสนับสนุนชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราไตรโคเดอรม์า ป้องกันเช้ือรา อันเป็นสาเหตุโรคพืช มอบให้เกษตรกรนำไปฟ้ืนฟูสวนผลไม้ ปาลม์น้ำมัน ยางพารา 
และไม้ยืนต้น ทันทีหลังน้ำลด 
ด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีเสียหายโดยสิ้นเชิง กรมส่งเสริมการเกษตรยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบัติกรณีฉุกเฉนิ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธปีฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้าน
การเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉกุเฉิน พ.ศ. 2564 ในอัตราดังนี้ ขา้ว 1,340 บาทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ ไมผ้ลไม้ยนืต้นและอื่นๆ 
4,048 บาทต่อไร่ ตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ทั้งนี้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั หรือผู้วา่ราชการจังหวัด
ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ โดยเกษตรกรต้องยื่นแบบความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) ให้ผู้นำรับรอง ก่อนจะมีการตรวจสอบทะเบียน
เกษตรกร และพื้นท่ีเสียหายจริง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป และขณะนี้กรมส่งเสรมิการเกษตรได้พัฒนาระบบสำหรับบันทึกข้อมูล
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภยัธรรมชาติขึ้นใหม่ ทันสมัย รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อจะได้นำข้อมูลให้คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) รับรอง และส่งข้อมูลให้ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโอนเงินช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรต่อไป ท้ังนี้เกษตรกรสามารถขอความช่วยเหลือและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กรม
ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านนายอนุชา กล่าวท้ิงท้าย 



 

น.ส.กัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จากการที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคล
ทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ เป็นประจำในทุกปี เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกร บุคคลทาง
การเกษตร และสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชน ตลอดจนเป็นการให้ความสำคัญ และสร้างขวัญ
กำลังใจให้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพลังใจสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพการเกษตรให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เกิดผลดีต่อประเทศ โดยแบ่งประเภทการคัดเลือก แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเกษตรกรดีเด่น ประกอบด้วย อาชีพทำ
สวน อาชีพทำไร่ อาชีพไร่นาสวนผสม ประเภทบุคคลทางการเกษตรดีเด่น ได้แก่ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร 
ประเภทสถาบันเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร 

น.ส.กัญณฐา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของ จ.นครพนม ได้มีการดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 256/2565 ลงวันที่ 2 ก.พ. 
2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด ประจำปี 2565 โดยดำเนินการประกวด
คัดเลือกกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565 จำนวน 7 กิจกรรมได้แก่ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน เกษตรกรดีเด่น
สาขาอาชีพทำไร่ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่นาสวนผสม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น สมาชิกกลุ่มยุว
เกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่นเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล สถาบันเกษตรกรและองค์กรที่ชนะ โดยมีผลการประกวด ดังนี้ 
กิจกรรมเกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวน ชนะเลิศ คือ นายผิน ภูเม็ด ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางบุญประเสริฐ 
แซงดาว ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 น.ส.ญาตินันท์ วัดดอน ต.หนองฮี อ.ปลาปาก 

กิจกรรมประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาทำไร่ ชนะเลิศ คือ นายโอวาท กองหินกลาง ต.อุ้มเหม้า อ.ธาตุพนม กิจกรรมประกวดเกษตรกร
ดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม ชนะเลิศ คือ นางเถาวัลย์ ทักโลวา ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายอดุลย์ โบราณกุล 
ต.นาทม อ.นาทม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายชัยรัตน์ พลภักดี ต.นางัว อ.นาหว้า 

กิจกรรมประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ชนะเลิศ คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาโดนใหม่ ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าแปรรูปบ้านคำพ้ีน้อย ต.คำพ้ี อ.นาแก รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน
ดอนมงคล ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม กิจกรรมประกวดกลุ่มยุวเกษตรกร ชนะเลิศ คือ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านโพนงาม ต.นาคำ อ.
ศรีสงครามรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กลุม่ยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านคับพวง ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กลุ่มยุว
เกษตรกรโรงเรียนบ้านหนองนางด่อน ต.วังยาง อ.วังยาง 

กิจกรรมประกวดสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ชนะเลิศ คือ ด.ญ.นภาพร ทีสุกะ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านโพนงาม ต.นาคำ อ.
ศรีสงคราม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.วิภาพร ยะสุรีย์สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านคับพวง ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.ธนากร หงษาชุม สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน ต.วังยาง อ.วังยาง 

กิจกรรมประกวดที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ชนะเลิศ นางสุรพินธ์ เครือสุวรรณที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านคับพวง ต.
น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 น.ส.วิสาสินี ฐกรกุลวัฒน์ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านโพนงาม ต.นาคำ อ.ศรี
สงคราม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 น.ส.อินธุอร วังทะพันธ์ ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน ต.วังยาง อ.วังยาง  

 



 

วันท่ี 3 มี.ค.65 นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จากการที่กรมส่งเสรมิการเ กษตร ไดด้ำเนินการคัดเลือกเกษตร กร บุคคล
ทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดเีด่นระดับประเทศ เป็นประจำในทุกปี เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบัน
เกษตรกรทีม่ีผลงานดีเด่นให้เป็นท่ีปรากฏแกส่าธารณชน ตลอดจนเป็นการให้ความสำคัญ และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพลังใจ
สร้างผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่ออาชีพการเกษตรให้เกดิการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลดีต่อประเทศ ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร 
บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ มีความถูกต้อง เป็นไปด้วยความยตุิธรรม และบรรลุวตัถุประสงค์ และเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกผลงานเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดบัประเทศ เพื่อให้
เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรที่มผีลงานดเีดน่ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นท่ีปรากฏต่อสาธารณ ชน เกิดความภาคภมูิใจใน
อาชีพของตนเอง เพื่อให้เกษตรกร บุคคลทาง การเกษตร และสถาบนัเกษตรกรต้นแบบท่ีมผีลงานดเีดน่เป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาผลงานจากตัวอย่างจริง
ของเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นที่ประสบความสำเรจ็ด้านวิชาชีพเกษตร และเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน
ของเกษตร กร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร โดยแบ่งประเภทการคัดเลือก แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ ประเภทเกษตรกรดเีด่นได้แก่ 
อาชีพทำสวน อาชีพทำไร อาชีพไร่นาสวนผสม ประเภทบุคคลทางการเกษตรดีเด่น ได้แก่ สมาชิกกลุม่ยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุม่ยุวเกษตรกร ประเภท
สถาบันเกษตรกรดเีด่น ได้แก่ กลุม่แม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร 

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในส่วนของจังหวัดนครพนม ได้มีการดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ท่ี 
256/2565 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด ประจำปี 2565 โดย
ดำเนินการประกวดคัดเลือกกิจกรรมส่งเสรมิการเกษตร ประจำปี 2565 จำนวน 7 กิจกรรมได้แก่ เกษตรกรดเีด่นสาขาอาชีพทำสวน เกษตรกรดเีด่นสาขา
อาชีพทำไร่ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่นาสวนผสม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น สมาชิกกลุม่ยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตร กร
ดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บคุคล สถาบันเกษตรกรและองค์กรที่ชนะ โดยมีผลการประกวด ดังนี้ กิจกรรมเกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวน 
ชนะเลิศ คือนายผิน ภูเม็ด ตำบลศรี สงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ นางบุญประเสริฐ แซงดาว ตำบลฝั่งแดง อำเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ นางสาวญาตนิันท์ วัดดอน ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

กิจกรรมประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาทำไร่ ชนะเลิศ คือ นายโอวาท กองหินกลาง ตำบลอุ้มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กิจกรรมประกวด
เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม ชนะเลิศ คือ นางเถาวัลย์ ทักโลวา ตำบลหนองย่างช้ิน อำเภอเรณนูคร จังหวัดนครพนม รองชนะเลศิอันดับที่ 1 คือ นาย
อดุลย์ โบ ราณกลุ ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ นายชัยรัตน์ พลภักดี ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

กิจกรรมประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตร กร ชนะเลิศ คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตร กรบ้านนาโดนใหม่ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รองชนะเลศิ
อันดับที่ 1 คือ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทอผ้าแปรรูปบ้านคำพี้น้อย ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านดอนมงคล ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม กจิกรรมประกวดกลุ่มยุวเกษตรกร ชนะเลิศ คือ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านโพนงาม 
ตำบลนาคำ อำเภอศรสีงคราม จังหวัดนครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรยีนบ้านคับพวง ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพน จังหวัด
นครพนม รองชนะเลศิอันดับที่ 2 คือ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรยีนบ้านหนองนางด่อน ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม กิจกรรมประกวดสมาชิกกลุ่ม
ยุวเกษตรกร ชนะเลิศ คือ เด็กหญงินภาพร ทีสุกะสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรยีนบ้านโพนงาม ตำบลนาคำ อำเภอศรสีงคราม จังหวัดนครพนม รองชนะเลศิ
อันดับที่ 1 คือ เด็กหญิงวิภาพร ยะสุรยี์สมาชิกกลุ่มยุวเกษตร กร โรงเรียนบ้านคับพวง ตำบลนำ้ก่ำอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
คือ เด็กชายธนากร หงษาชุมสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม กิจกรรมประกวดที่ปรึกษา
กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ชนะเลิศ คอื นางสุรพินธ์ เครือสุวรรณที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านคับพวง ตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนม จ.นครพนม รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ นางสาววิสาสินี ฐกรกลุวัฒน์ท่ีปรึกษากลุ่มยวุเกษตรกร โรงเรยีนบ้านโพนงาม ตำบลนาคำ อำเภอศรสีงคราม จังหวัดนครพนม รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ นางสาวอินธุอร วังทะพันธ์ท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบา้นหนองนางด่อน ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 



 

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณฝนที่ตกอย่างหนักท่ีผ่านมาหลายวันก่อน ตามประกาศกรม
อุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าด้วยหย่อมความกดอากาศต่ำที่พัดผ่านปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนตก
หนักถึงหนักมากและมีคลื่นลมแรงบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และ
สตูล ประมาณ 60-70 % ของพ้ืนที่นั้น  ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้จังหวัดปัตตานีประสบปัญหาอุทกภัย พ้ืนที่การเกษตรได้รับ
ความเสียหายมาก จากการสำรวจพบว่า พ้ืนที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากท้ัง 12 อำเภอ รวมทั้งหมดขณะนี้ 15,881 
ไร่ พืชเศรษฐกิจหลักที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ข้าว พืชสวน ไม้ผล พืชผัก และพืชไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ รวม 11,054 ราย เพราะ
ชาวบ้านทำเกษตรตามปกติ ไม่ทันได้ตั้งตัว โดยเฉพาะข้าว เป็นช่วงใกล้เก็บเกี่ยวแล้ว 

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรปัตตานี เปิดเผยเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้ได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่นักส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจพื้นที่เกษตรที่ได้รับ
ความเสียหายพื้นที่อำเภอเมือง อ.ยะรัง แหล่งปลูกข้าว อ.หนองจิก ,อ.แม่ลาน อ. สายบุรี และดูพ้ืนที่ปลูกแตงโมในอำเภอทุ่งยางแดง ที่
จมน้ำหลายร้อยไร่และยังให้ชาวบ้านรักษาปีองกันต้วจากโควิด ตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงกระจายลงพ้ืนที่เพ่ือเยี่ยมเยียน
ให้กำลังใจ สอบถามปัญหาและความต้องการของพ่ีน้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการสนับสนุนเชื้อไตร
โคเดอร์มา จำนวน 15,000 กิโลกรัม สารฉีดกันเชื้อรา เพ่ือจัดสรรแก่เกษตรกรใช้ฟื้นฟูพ้ืนที่ หลังน้ำลดทันทีที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายอีก
ด้วย 

 



 

 

 



 

เกษตรปัตตานี เร่งส ารวจพื้นท่ีเสียหาย เตรียมช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกรผูไ้ดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภยั 

นายชาลี สิตบุศย ์เกษตรจงัหวดัปัตตานี เปิดเผยวา่ ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2565 วา่ดว้ยหยอ่ม
ความกดอากาศต ่าท่ีพดัผา่นปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต ้ท าใหภ้าคใตมี้ฝนตกหนกัถึงหนกัมากและมีคล่ืนลมแรงบริเวณจงัหวดัชุมพร สุ

ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พทัลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ประมาณ 60-70 % ของพื้นท่ี ซ่ึงจาก
สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลใหจ้งัหวดัปัตตานีประสบปัญหาอุทกภยั พื้นท่ีการเกษตรไดรั้บความเสียหาย จากการส ารวจพบวา่ พื้นท่ี

การเกษตรท่ีคาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากทั้ง 12 อ าเภอ รวม 15,881 ไร่ พืชเศรษฐกิจหลกัท่ีไดรั้บผลกระทบ ไดแ้ก่ ขา้ว พืช

สวน ไมผ้ล พืชผกั และพืชไร่ เกษตรกรไดรั้บผลกระทบ รวม 11,054 ราย 

นายชาลี สิตบุศย ์เกษตรปัตตานี เปิดเผยเพิ่มเติมวา่ ขณะน้ีไดมี้การก าชบัใหเ้จา้หนา้ท่ีนกัส่งเสริมการเกษตรเร่งส ารวจพื้นท่ีเกษตรท่ี

ไดรั้บความเสียหาย ตามระเบียบท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด รวมถึงกระจายลงพื้นท่ีเพื่อเยีย่มเยยีนใหก้ าลงัใจ สอบถามปัญหาและความ

ตอ้งการของพี่นอ้งเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรไดมี้การสนบัสนุนเช้ือไตรโคเดอร์มา จ านวน 15,000 
กิโลกรัม เพื่อจดัสรรแก่เกษตรกรใชฟ้ื้นฟูพื้นท่ีหลงัน ้าลดทนัทีท่ีสถานการณ์เร่ิมคล่ีคลายอีกดว้ย 



 

นายชาลี สิตบุศย ์เกษตรจงัหวดัปัตตานี เปิดเผยวา่ ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2565 วา่

ดว้ยหยอ่มความกดอากาศต ่าท่ีพดัผา่นปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต ้ท าใหภ้าคใตมี้ฝนตกหนกัถึงหนกัมากและมีคล่ืนลม

แรงบริเวณจงัหวดัชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พทัลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ประมาณ 

60-70 % ของพื้นท่ี ซ่ึงจากสถานการณ์ดงักล่าวส่งผลใหจ้งัหวดัปัตตานีประสบปัญหาอุทกภยั พื้นท่ีการเกษตร

ไดรั้บความเสียหาย จากการส ารวจพบวา่ พื้นท่ีการเกษตรท่ีคาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากทั้ง 12 อ าเภอ รวม 

15,881 ไร่ พืชเศรษฐกิจหลกัท่ีไดรั้บผลกระทบ ไดแ้ก่ ขา้ว พืชสวน ไมผ้ล พืชผกั และพืชไร่ เกษตรกรไดรั้บ

ผลกระทบ รวม 11,054 ราย 

นายชาลี สิตบุศย ์เกษตรปัตตานี เปิดเผยเพิ่มเติมวา่ ขณะน้ีไดมี้การก าชบัใหเ้จา้หนา้ท่ีนกัส่งเสริมการเกษตรเร่งส ารวจ

พื้นท่ีเกษตรท่ีไดรั้บความเสียหาย ตามระเบียบท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด รวมถึงกระจายลงพื้นท่ีเพื่อเยี่ยมเยยีนใหก้ าลงัใจ 

สอบถามปัญหาและความตอ้งการของพี่นอ้งเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรไดมี้การสนบัสนุน

เช้ือไตรโคเดอร์มา จ านวน 15,000 กิโลกรัม เพื่อจดัสรรแก่เกษตรกรใชฟ้ื้นฟูพื้นท่ีหลงัน ้าลดทนัทีท่ีสถานการณ์เร่ิม

คล่ีคลายอีกดว้ย 

 



 

เกษตรปัตตานี เร่งส ารวจพื้นท่ีเสียหาย เตรียมช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกรผูไ้ดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภยั 

นายชาลี สิตบุศย ์เกษตรจงัหวดัปัตตานี เปิดเผยวา่ ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2565 วา่
ดว้ยหยอ่มความกดอากาศต ่าท่ีพดัผา่นปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต ้ท าใหภ้าคใตมี้ฝนตกหนกัถึงหนกัมากและมีคล่ืนลม
แรงบริเวณจงัหวดัชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พทัลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ประมาณ 
60-70 % ของพื้นท่ี ซ่ึงจากสถานการณ์ดงักล่าวส่งผลใหจ้งัหวดัปัตตานีประสบปัญหาอุทกภยั พื้นท่ีการเกษตร
ไดรั้บความเสียหาย จากการส ารวจพบวา่ พื้นท่ีการเกษตรท่ีคาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากทั้ง 12 อ าเภอ รวม 
15,881 ไร่ พืชเศรษฐกิจหลกัท่ีไดรั้บผลกระทบ ไดแ้ก่ ขา้ว พืชสวน ไมผ้ล พืชผกั และพืชไร่ เกษตรกรไดรั้บ
ผลกระทบ รวม 11,054 ราย 

นายชาลี สิตบุศย ์เกษตรปัตตานี เปิดเผยเพิ่มเติมวา่ ขณะน้ีไดมี้การก าชบัใหเ้จา้หนา้ท่ีนกัส่งเสริมการเกษตรเร่งส ารวจ

พื้นท่ีเกษตรท่ีไดรั้บความเสียหาย ตามระเบียบท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด รวมถึงกระจายลงพื้นท่ีเพื่อเยี่ยมเยยีนใหก้ าลงัใจ 

สอบถามปัญหาและความตอ้งการของพี่นอ้งเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรไดมี้การสนบัสนุน

เช้ือไตรโคเดอร์มา จ านวน 15,000 กิโลกรัม เพื่อจดัสรรแก่เกษตรกรใชฟ้ื้นฟูพื้นท่ีหลงัน ้าลดทนัทีท่ีสถานการณ์เร่ิม
คล่ีคลายอีกดว้ย 



 

นครราชสมีา วนันี(้3 มนีาคม 2565)  ทีน่าขา้วในพืน้ที ่อ.เมอืงยาง จ.นครราชสมีา นายจารพัฒน ์ ไตรพัฒนจนัทร ์ รกัษาการเกษตร

อ าเภอเมอืงยาง  จังหวัดนครราชสมีา พรอ้มคณะเจา้หนา้ทีส่ านักงานเกษตรอ าเภอเมอืงยาง ลงพืน้ทีบ่า้นโนนเพชร  ม.3  ต.ละหานปลา

คา้ว  อ.เมอืงยาง  จ.นครราชสมีา หลังไดร้ับทราบมกีารเผาตอซงัขา้ว เพือ่ท าความเขา้ใจกับพีน่อ้งเกษตรกร  ขณะทีก่ าลังเผาตอ่ซงัขา้ว 

บนเนื้อทีก่วา่ 30 ไร่ พรอ้มชว่ยกันน าน ้าระดมดับไฟทีเ่กดิจากการเผาตอซงัขา้วของเกษตรกร  พรอ้มกลา่วตักเตอืนเกษตรกรและท าความ

เขา้ใจถงึขอ้สัง่การของทางจงัหวัดทีห่า้มท าการเผาตอซงัขา้วทกุพืน้ทีเ่พือ่ลดการเกดิฝุ่ นละอองPM2.5 และถอืวา่เป็นการกระท าทีผ่ดิ

กฎหมายอกีดว้ย 

นายจารพัฒน ์ ไตรพฒันจันทร ์ รักษาการเกษตรอ าเภอเมอืงยาง  จังหวัดนครราชสมีา  กลา่ววา่ เกษตรกรทีพ่บเจอวา่ก าลังเผาตอซงั

ขา้วในครัง้นีไ้ดม้กีารตักเตอืนและหากเขา้มาตรวจสอบและพบวา่มกีารเผาตอซงัขา้วซ ้าอกี จะถกูด าเนนิคดตีามกฎหมายทันทโีดยไมม่ี

การละเวน้ เนื่องจากไดม้กีารวา่กลา่วตักเตอืนไปแลว้ ซึง่ในชว่งทีผ่า่นมาในพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงยาง พบวา่มกีารลักลอบเผาตอซงัขา้วใน

พืน้ทีไ่มม่ากนัก  แตค่าดวา่ในชว่งเดอืนมนีาคม2565 น่าจะมกีารเผามากขึน้เนื่องจากเกษตรจะเตรยีมพืน้ทีเ่พือ่รอการปลกูขา้วนาปี   ทัง้นี้

ทางเกษตรอ าเภอเมอืงยาง ไดล้งพืน้ทีท่ าความเขา้ใจกับพีน่อ้งเกษตรกรอยา่งตอ่เนื่องเพือ่ไมใ่หเ้กษตรกรในพืน้ทีท่ าการเผาตอซงัขา้ว

ตามนโยบายของนายวเิชยีร  จันทรโณทยั  ผูว้า่ราชการจังหวัดนครราชสมีา  พรอ้มกันนีย้ังไดม้กีารตัง้คณะกรรมการเพือ่วางแนวทางใน

การป้องกันรณรงคใ์หเ้กษตรหยดุการเผาตอซงัขา้ว หลังจากนี้หากลงพืน้ทีต่รวจสอบแลว้พบวา่เกษตรกรรายใดยังลักลอบเผาตอซงัขา้ว 

จะแจง้ความด าเนนิคดทัีนท ีส าหรับขอ้มลูพืน้ฐานดา้นการเกษตรอ าเภอเมอืงยาง มจี านวน 4 ต าบล 46 หมูบ่า้น  เกษตรกร 6,941 

ครัวเรอืน พืน้ทีท่างการเกษตร 118,133  ไร ่มพีชืเศรษฐกจิทีส่ าคัญ ประกอบดว้ย ขา้ว มันส าปะหลัง และออ้ย  โดยมเีกษตรกรปลกูขา้ว 

จ านวน  6,941 ครวัเรอืน พืน้ทีท่างการเกษตร 117,822 ไร่   เกษตรกรปลกูมันส าปะหลัง จ านวน 28 ครวัเรอืน พืน้ทีท่างการเกษตร 

219.75 ไร่เกษตรกรปลกูออ้ย 7 ครวัเรอืน พืน้ทีท่างการเกษตร 92 ไร ่ และเกษตรกรปรบัเปลีย่นพืน้ทีเ่ป็นเกษตรทฤษฎใีหม ่จ านวน 97 

ราย พืน้ที ่352 ไร่  นายจารพฒัน ์กลา่ว 


