
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 3 มีนาคม 2565 

 
ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
อุทกภัย 1. เร่งส ำรวจพื้นที่เสียหำย ช่วยเหลือเกษตรกรได้รับผลกระทบจำกอุทกภัย มตชิน 
ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
อุทกภัย 2. ข้ำว แตงโม ผลผลิตเกษตรเสียหำยกว่ำหมื่นไร่ ชายแดนใต้ 

3. กรมส่งเสริมกำรเกษตร สั่งด่วนเร่งส ำรวจพ้ืนที่เสียหำย เตรียมช่วยเหลือพ่ีน้อง
เกษตรกรภำคใต้ 

ข่ำวเด่นประเด็นดัง 

เกษตรกรดีเด่น 4. ‘เกษตรนครพนม’ ประกำศผลประกวดบุคลำกร-สถำบันเกษตรกรดีเด่น เดลินิวส์ 
5. เกษตรจังหวัดนครพนม ประกำศผลประกวดบุคลำกรทำงกำรเกษตร และสถำบัน

เกษตรกรดีเด่นจังหวัดนครพนม ปี 2565 
ทอล์คนิวส์online 

หยุดเผำ 6. โครำชเกษตร อ.เมืองยำง ลุยดับไฟตอซังข้ำว หลังพบจะจะกำรลักลอบเผำ กว่ำ 
30 ไร่ 

บ้ำนเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เร่งส ารวจพื้นที่เสียหาย ช่วยเหลือเกษตรกรได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

 
นำยชำลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตำนี เปิดเผยว่ำ หลังจำกสถำนกำรณฝนที่ตกอย่ำงหนักที่ผ่ำนมำหลำยวัน
ก่อน ตำมประกำศกรมอุตุนิยมวิทยำ เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2565 ว่ำด้วยหย่อมควำมกดอำกำศต่ ำที่พัดผ่ำน
ปกคลุมอ่ำวไทยและภำคใต้ ท ำให้ภำคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมำกและมีคลื่นลมแรงบริเวณจังหวัดชุมพร สุ
รำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช พัทลุง สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส ตรัง และสตูล ประมำณ 60-70 % ของ
พ้ืนที่นั้น  ซึ่งจำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวส่งผลให้จังหวัดปัตตำนีประสบปัญหำอุทกภัย พื้นที่กำรเกษตรได้รับควำม
เสียหำยมำก จำกกำรส ำรวจพบว่ำ พ้ืนที่กำรเกษตรที่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยจำกทั้ง 12 อ ำเภอ รวม
ทั้งหมดขณะนี้ 15,881 ไร่ พืชเศรษฐกิจหลักที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ข้ำว พืชสวน ไม้ผล พืชผัก และพืชไร่ 
เกษตรกรได้รับผลกระทบ รวม 11,054 รำย เพรำะชำวบ้ำนท ำเกษตรตำมปกติ ไม่ทันได้ตั้งตัว โดยเฉพำะข้ำว 
เป็นช่วงใกล้เก็บเก่ียวแล้ว 

นำยชำลี สิตบุศย์ เกษตรปัตตำนี เปิดเผยเพิ่มเติมว่ำ ขณะนี้ได้มีกำรก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่นักส่งเสริมกำรเกษตรเร่ง
ส ำรวจพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับควำมเสียหำยพ้ืนที่อ ำเภอเมือง อ.ยะรัง แหล่งปลูกข้ำว อ.หนองจิก ,อ.แม่ลำน อ. 
สำยบุรี และดูพ้ืนที่ปลูกแตงโมในอ ำเภอทุ่งยำงแดง ที่จมน้ ำหลำยร้อยไร่และยังให้ชำวบ้ำนรักษำปีองกันต้วจำก
โควิด ตำมระเบียบที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงกระจำยลงพ้ืนที่เพ่ือเยี่ยมเยียนให้ก ำลังใจ สอบถำมปัญหำ
และควำมต้องกำรของพ่ีน้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตรได้มีกำรสนับสนุนเชื้อไตร
โคเดอร์มำ จ ำนวน 15,000 กิโลกรัม สำรฉีดกันเชื้อรำ เพ่ือจัดสรรแก่เกษตรกรใช้ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ หลังน้ ำลดทันทีที่
สถำนกำรณ์เริ่มคลี่คลำยอีกด้วย 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 



 
 
 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร สั่งด่วนเร่งส ำรวจพื้นที่เสียหำย เตรียมช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรภำคใต้ 

 
  นำยอนชุำ ยำอีด ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ เปิดเผยว่ำ 
หย่อมควำมกดอำกำศต่ ำก ำลังแรงปกคลุมบริเวณประเทศมำเลเซียและภำคใต้ตอนล่ำงของประเทศไทย 
ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่ำวไทยและภำคใต้มีก ำลังแรง ในช่วงวันที่ 
25-27 กุมภำพันธ์ 2565 ที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้พ้ืนที่กำรเกษตรและบ้ำนเรือนรำษฎรเสียหำย ซึ่งนำยเฉลิมชัย ศรี
อ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีควำมห่วงใยพ่ีน้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่ำง
มำก และนำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้สั่งกำรไปยังเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่
ได้รับผลกระทบ ส ำรวจควำมเสียหำย และเตรียมกำรช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรโดยเร็วที่สุด พบว่ำขณะนี้พี่น้อง
เกษตรกรประสบภัยพิบัติด้ำนพืช จ ำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส พัทลุง สงขลำ และ
จังหวัดนครศรีธะรมรำช รวมจ ำนวน 56 อ ำเภอ 281 ต ำบล 1,913 หมู่บ้ำน ครัวเรือนเกษตรกรที่คำดว่ำจะ
ประสบภัย จ ำนวน 68,955 ครัวเรือน พื้นที่คำดว่ำจะเสียหำยรวม 89,274 ไร่ จ ำแนกเป็นข้ำว ซึ่งอยู่ใน
ระยะใกล้จะเก็บเก่ียว 57,196 ไร่ พืชผัก 14,034 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 18,044 ไร่ และจำกสภำพน้ ำ
ท่วมขงัดังกล่ำว ท ำให้ดินขำดออกซิเจนที่รำกพืชจ ำเป็นต้องใช้ในกำรหำยใจ เกิดกำรสะสมของ
คำร์บอนไดออกไซด์ ขณะน้ ำท่วมอินทรียวัตถุในดินเศษพืชและสัตว์ต่ำงๆ จะถูกจุลินทรีย์ย่อยสลำย ท ำให้เกิด
ก๊ำซพิษท่ีเป็นอันตรำยต่อรำกไม้ผล ส่งผลให้ประสิทธิภำพ กำรดูดน้ ำและแร่ธำตุต่ำงๆ ลดลง รำกพืชและ 
ล ำต้นจะอ่อนแอง่ำยต่อกำรที่โรคและแมลงจะเข้ำท ำลำย อำจจะท ำให้ไม้ผลบำงชนิดล้มได้ 
ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติกำรช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบัติภำคใต้ ร่วมกับอีก 14 จังหวัด ได้ประสำนเน้นย้ ำให้จังหวัดรำยงำนสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด 
ก ำชับเจ้ำหน้ำที่ลงส ำรวจพื้นที่เสียหำยและเตรียมกำรเฝ้ำระวัง หำกยังมีฝนตกต่อเนื่อง ให้รีบรำยงำนทันที 
ส ำหรับกำรเตรียมกำรฟื้นฟูพ้ืนที่เกษตรหลังน้ ำลดนั้น กรมส่งเสริมกำรเกษตรมีโครงกำรผลิตพืชพันธุ์ดีเพ่ือ
ส ำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภำรกิจของกรมส่งเสริมกำรเกษตร ซึ่ง
ด ำเนินกำรผลิตพืชพันธุ์ดีให้เกษตรกรในยำมฉุกเฉินมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้มอบหมำยให้ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 2 
จังหวัดตรังศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมรำช ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร จังหวัด
สุรำษร์ฏำนีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร จังหวัดกระบี่ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ
กำรเกษตร จังหวัดยะลำ เตรียมพร้อมพันธุ์พืชผักและไม้ผล ส ำหรับสนับสนุนเกษตรกรทันทีหลังน้ ำลด จ ำนวน
กว่ำ 262,000 ต้น อำทิ พริกเดือยไก่ พริกข้ีหนู มะเขือเปรำะ มะเขือเทศ มะเขือยำว มะเขือพวง กะเพรำ 



แมงลัก กระเจี๊ยบเขียว กล้วยน้ ำว้ำ มะละกอ ทุเรียนบ้ำน หมำก กำแฟ ผักเหลียง กระท่อม เป็นต้น ซึ่งเป็นพืช
ที่เกษตรกรนิยมเพำะปลูกและรับประทำนในพ้ืนที่ รวมทั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืชใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ และ ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เตรียมสนับสนุนชีวภัณฑ์ เช่น เชือ้รำไตรโคเดอร์มำ 
ป้องกันเชื้อรำ อันเป็นสำเหตุโรคพืช มอบให้เกษตรกรน ำไปฟ้ืนฟูสวนผลไม้ ปำล์มน้ ำมัน ยำงพำรำ และไม้ยืน 
ต้น ทันทีหลังน้ ำลด 
 
ด้ำนมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีเสียหำยโดยสิ้นเชิง กรมส่งเสริมกำรเกษตรยึด
หลักปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ในอัตรำดังนี้ ข้ำว 1,340 บำทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บำทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น
และอ่ืนๆ 4,048 บำทต่อไร่ ตำมพ้ืนที่เสียหำยจริงไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ทั้งนี้เป็นไปตำมท่ีอธิบดีกรม
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือ โดยเกษตรกร
ต้องยื่นแบบควำมจ ำนงขอรับกำรช่วยเหลือ (กษ 01) ให้ผู้น ำรับรอง ก่อนจะมีกำรตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร 
และพ้ืนที่เสียหำยจริง เพื่อพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือตำมข้ันตอนต่อไป และขณะนี้กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้
พัฒนำระบบส ำหรับบันทึกข้อมูลกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชำติขึ้นใหม่ ทันสมัย รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน เพ่ือจะได้น ำข้อมูลให้คณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ ำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
และ คณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) รับรอง และส่งข้อมูลให้ ธนำคำรเพ่ือ
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรโอนเงินช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรต่อไป ทั้งนี้เกษตรกรสำมำรถขอควำม
ช่วยเหลือและค ำแนะน ำจำกเจ้ำหน้ำที่กรมส่งเสริมกำรเกษตรในพื้นที่ได้ ณ ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอและ
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดใกล้บ้ำน 
นำยอนุชำ กล่ำวทิ้งท้ำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
‘เกษตรนครพนม’ ประกาศผลประกวดบุคลากร-สถาบันเกษตรกรดีเด่น 
เกษตรจังหวัดนครพนม ประกำศผ]ประกวดบุคลำกรทำงกำรเกษตร และสถำบันเกษตรกรดีเด่น เพื่อสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจให้ผู้ประกอบอำชีพเกษตรกรรม 

 
น.ส.กัญณฐำ อภินนท์ธนำ เกษตรจังหวัดนครพนม กล่ำวว่ำ จำกกำรที่กรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้ด ำเนินกำร
คัดเลือกเกษตรกร บุคคลทำงกำรเกษตร และสถำบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ เป็นประจ ำในทุกปี เพ่ือ
เป็นกำรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกร บุคคลทำงกำรเกษตร และสถำบันเกษตรกรที่มีผลงำนดีเด่นให้เป็นที่
ปรำกฏแก่สำธำรณชน ตลอดจนเป็นกำรให้ควำมส ำคัญ และสร้ำงขวัญก ำลังใจให้ผู้ประกอบอำชีพเกษตรกรรม 
มีพลังใจสร้ำงผลงำนที่เป็นประโยชน์ต่ออำชีพกำรเกษตรให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดผลดีต่อ
ประเทศ โดยแบ่งประเภทกำรคัดเลือก แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเกษตรกรดีเด่น ประกอบด้วย 
อำชีพท ำสวน อำชีพท ำไร่ อำชีพไร่นำสวนผสม ประเภทบุคคลทำงกำรเกษตรดีเด่น ได้แก่ สมำชิกกลุ่มยุว
เกษตรกร ที่ปรึกษำกลุ่มยุวเกษตรกร ประเภทสถำบันเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร กลุ่มยุว
เกษตรกร 
 
 
น.ส.กัญณฐำ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ในส่วนของ จ.นครพนม ได้มีกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 
256/2565 ลงวันที่ 2 ก.พ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรประกวดกิจกรรมส่งเสริมกำรเกษตรระดั บ
จังหวัด ประจ ำปี 2565 โดยด ำเนินกำรประกวดคัดเลือกกิจกรรมส่งเสริมกำรเกษตร ประจ ำปี 2565 จ ำนวน 7 
กิจกรรมได้แก่ เกษตรกรดีเด่นสำขำอำชีพท ำสวน เกษตรกรดีเด่นสำขำอำชีพท ำไร่ เกษตรกรดีเด่นสำขำอำชีพ
ท ำไร่นำสวนผสม กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรดีเด่น กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น สมำชิกกลุ่ มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษำยุว
เกษตรกรดีเด่นเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล สถำบันเกษตรกรและองค์กรที่ชนะ โดยมีผลกำรประกวด ดังนี้ 
กิจกรรมเกษตรกรดีเด่นสำขำท ำสวน ชนะเลิศ คือ นำยผิน ภูเม็ด ต.ศรีสงครำม อ.ศรีสงครำม รองชนะเลิศ



อันดับที่ 1 นำงบุญประเสริฐ แซงดำว ต.ฝั่งแดง อ.ธำตุพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 น.ส.ญำตินันท์ วัดดอน ต.
หนองฮี อ.ปลำปำก 
 
 
กิจกรรมประกวดเกษตรกรดีเด่นสำขำท ำไร่ ชนะเลิศ คือ นำยโอวำท กองหินกลำง ต.อุ้มเหม้ำ อ.ธำตุพนม 
กิจกรรมประกวดเกษตรกรดีเด่นสำขำไร่นำสวนผสม ชนะเลิศ คือ นำงเถำวัลย์ ทักโลวำ ต.หนองย่ำงชิ้น อ.เรณู
นคร รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นำยอดุลย์ โบรำณกุล ต.นำทม อ.นำทม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นำยชัยรัตน์ พล
ภักดี ต.นำงัว อ.นำหว้ำ 
 
กิจกรรมประกวดกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร ชนะเลิศ คือ กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนนำโดนใหม่ ต.โคกหินแฮ่ อ.
เรณูนคร รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรทอผ้ำแปรรูปบ้ำนค ำพ้ีน้อย ต.ค ำพ้ี อ.นำแก รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนดอนมงคล ต.บ้ำนข่ำ อ.ศรีสงครำม กิจกรรมประกวดกลุ่มยุว
เกษตรกร ชนะเลิศ คือ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้ำนโพนงำม ต.นำค ำ อ.ศรีสงครำมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้ำนคับพวง ต.น้ ำก่ ำ อ.ธำตุพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน
บ้ำนหนองนำงด่อน ต.วังยำง อ.วังยำง 
 
 
กิจกรรมประกวดสมำชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ชนะเลิศ คือ ด.ญ.นภำพร ทีสุกะ สมำชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน
บ้ำนโพนงำม ต.นำค ำ อ.ศรีสงครำม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.วิภำพร ยะสุรีย์สมำชิกกลุ่มยุวเกษตรกร 
โรงเรียนบ้ำนคับพวง ต.น้ ำก่ ำ อ.ธำตุพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.ธนำกร หงษำชุม สมำชิกกลุ่มยุว
เกษตรกร โรงเรียนบ้ำนหนองนำงด่อน ต.วังยำง อ.วังยำง 
 
กิจกรรมประกวดที่ปรึกษำกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ชนะเลิศ นำงสุรพินธ์ เครือสุวรรณที่ปรึกษำกลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียนบ้ำนคับพวง ต.น้ ำก่ ำ อ.ธำตุพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 น.ส.วิสำสินี ฐกรกุลวัฒน์ที่ ปรึกษำกลุ่มยุว
เกษตรกร โรงเรียนบ้ำนโพนงำม ต.นำค ำ อ.ศรีสงครำม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 น.ส.อินธุอร วังทะพันธ์ ที่
ปรึกษำกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้ำนหนองนำงด่อน ต.วังยำง อ.วังยำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกษตรจังหวัดนครพนม ประกาศผลประกวดบุคลากรทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นจังหวัด
นครพนม ปี 2565 

 
วันที่ 3 มี.ค.65 นำงสำวกัญณฐำ อภินนท์ธนำ เกษตรจังหวัดนครพนม กล่ำวว่ำ จำกกำรที่กรมส่งเสริมกำรเ 
กษตร ได้ด ำเนินกำรคัดเลือกเกษตร กร บุคคลทำงกำรเกษตร และสถำบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ เป็น
ประจ ำในทุกปี เพ่ือเป็นกำรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกร บุคคลทำงกำรเกษตร และสถำบันเกษตรกรที่มี
ผลงำนดีเด่นให้เป็นที่ปรำกฏแก่สำธำรณชน ตลอดจนเป็นกำรให้ควำมส ำคัญ และสร้ำงขวัญก ำลังใ จให้ผู้
ประกอบอำชีพเกษตรกรรม มีพลังใจสร้ำงผลงำนที่เป็นประโยชน์ต่ออำชีพกำรเกษตรให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดผลดีต่อประเทศ ในกำรนี้เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทำงกำรเกษตร 
และสถำบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ มีควำมถูกต้อง เป็นไปด้วยควำมยุติธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือคัดเลือกผลงำนเกษตรกร บุคคล
ทำงกำรเกษตร และสถำบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ เพ่ือให้เกษตรกร บุคคลทำงกำรเกษตร และสถำบัน
เกษตรกรที่มีผลงำนดีเด่น ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ปรำกฏต่อสำธำรณ ชน เกิดควำมภำคภูมิใจใน
อำชีพของตนเอง เพ่ือให้เกษตรกร บุคคลทำง กำรเกษตร และสถำบันเกษตรกรต้นแบบที่มีผลงำนดีเด่นเป็น
แหล่งเรียนรู้ และศึกษำผลงำนจำกตัวอย่ำงจริงของเกษตรกร บุคคลทำงกำรเกษตร และสถำบันเกษตรกรดีเด่น
ที่ประสบควำมส ำเร็จด้ำนวิชำชีพเกษตร และเพ่ือพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนของเกษตร กร 
บุคคลทำงกำรเกษตร และสถำบันเกษตรกร โดยแบ่งประเภทกำรคัดเลือก แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
ประเภทเกษตรกรดีเด่นได้แก่ อำชีพท ำสวน อำชีพท ำไร อำชีพไร่นำสวนผสม ประเภทบุคคลทำงกำรเกษตร
ดีเด่น ได้แก่ สมำชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษำกลุ่มยุวเกษตรกร ประเภทสถำบันเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ กลุ่ม
แม่บ้ำนเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร 

นำงสำวกัญณฐำ อภินนท์ธนำ เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยเพ่ิมเติมว่ำ ในส่วนของจังหวัดนครพนม ได้มีกำร
ด ำเนินกำรตำมค ำสั่งจังหวัดนครพนม ที่  256/2565 ลงวันที่  2 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรกำรประกวดกิจกรรมส่งเสริมกำรเกษตรระดับจังหวัด ประจ ำปี 2565 โดยด ำเนินกำรประกวด
คัดเลือกกิจกรรมส่งเสริมกำรเกษตร ประจ ำปี 2565 จ ำนวน 7 กิจกรรมได้แก่ เกษตรกรดีเด่นสำขำอำชีพท ำ
สวน เกษตรกรดีเด่นสำขำอำชีพท ำไร่ เกษตรกรดีเด่นสำขำอำชีพท ำไร่นำสวนผสม กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรดีเด่น 
กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น สมำชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษำยุวเกษตร กรดีเด่นเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
สถำบันเกษตรกรและองค์กรที่ชนะ โดยมีผลกำรประกวด ดังนี้  กิจกรรมเกษตรกรดีเด่นสำขำท ำสวน  
ชนะเลิศ คือนำยผิน ภูเม็ด ต ำบลศรี สงครำม อ ำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ 



นำงบุญประเสริฐ แซงดำว ต ำบลฝั่งแดง อ ำเภอธำตุพนม จังหวัดนครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ นำงสำว
ญำตินันท์ วัดดอน ต ำบลหนองฮี อ ำเภอปลำปำก จังหวัดนครพนม 

กิจกรรมประกวดเกษตรกรดีเด่นสำขำท ำไร่ ชนะเลิศ คือ นำยโอวำท กองหินกลำง ต ำบลอุ้มเหม้ำ อ ำเภอธำตุ
พนม จังหวัดนครพนม กิจกรรมประกวดเกษตรกรดีเด่นสำขำไร่นำสวนผสม ชนะเลิศ คือ นำงเถำวัลย์ ทักโลวำ 
ต ำบลหนองย่ำงชิ้น อ ำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ นำยอดุลย์ โบ รำณกุล ต ำบล
นำทม อ ำเภอนำทม จังหวัดนครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ นำยชัยรัตน์ พลภักดี ต ำบลนำงัว อ ำเภอนำ
หว้ำ จังหวัดนครพนม 

กิจกรรมประกวดกลุ่มแม่บ้ำนเกษตร กร ชนะเลิศ คือ กลุ่มแม่บ้ำนเกษตร กรบ้ำนนำโดนใหม่ ต ำบลโคกหินแฮ่ 
อ ำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรทอผ้ำแปรรูปบ้ำนค ำพ้ีน้อย 
ต ำบลค ำพ้ี อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนดอนมงคล 
ต ำบลบ้ำนข่ำ อ ำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม กิจกรรมประกวดกลุ่มยุวเกษตรกร ชนะเลิศ คือ กลุ่มยุว
เกษตรกรโรงเรียนบ้ำนโพนงำม ต ำบลนำค ำ อ ำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ 
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้ำนคับพวง ต ำบลน้ ำก่ ำ อ ำเภอธำตุพน จังหวัดนครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ 
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้ำนหนองนำงด่อน ต ำบลวังยำง อ ำเภอวังยำง จังหวัดนครพนม กิจกรรมประกวด
สมำชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ชนะเลิศ คือ เด็กหญิงนภำพร ทีสุกะสมำชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้ำนโพนงำม 
ต ำบลนำค ำ อ ำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ เด็กหญิงวิภำพร ยะสุรีย์สมำชิก
กลุ่มยุวเกษตร กร โรงเรียนบ้ำนคับพวง ต ำบลน้ ำก่ ำอ ำเภอธำตุพนม จังหวัดนครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
คือ เด็กชำยธนำกร หงษำชุมสมำชิกกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้ำนหนองนำงด่อน ต ำบลวังยำง อ ำเภอวังยำง 
จังหวัดนครพนม กิจกรรมประกวดที่ปรึกษำกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ชนะเลิศ คือ นำงสุรพินธ์ เครือสุวรรณที่
ปรึกษำกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้ำนคับพวง ต ำบลน้ ำก่ ำอ ำเภอธำตุพนม จ.นครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
คือ นำงสำววิสำสินี ฐกรกุลวัฒน์ที่ปรึกษำกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้ำนโพนงำม ต ำบลนำค ำ อ ำเภอศรี
สงครำม จังหวัดนครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ นำงสำวอินธุอร วังทะพันธ์ที่ปรึกษำกลุ่มยุวเกษตรกร 
โรงเรียนบ้ำนหนองนำงด่อน ต ำบลวังยำง อ ำเภอวังยำง จังหวัดนครพนม. 

กิจกรรมประกวดเกษตรกรดีเด่นสำขำท ำไร่ ชนะเลิศ คือ นำยโอวำท กองหินกลำง ต ำบลอุ้มเหม้ำ อ ำเภอธำตุ
พนม จังหวัดนครพนม กิจกรรมประกวดเกษตรกรดีเด่นสำขำไร่นำสวนผสม ชนะเลิศ คือ นำงเถำวัลย์ ทักโลวำ 
ต ำบลหนองย่ำงชิ้น อ ำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ นำยอดุลย์ โบ รำณกุล ต ำบล
นำทม อ ำเภอนำทม จังหวัดนครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ นำยชัยรัตน์ พลภักดี ต ำบลนำงัว อ ำเภอนำ
หว้ำ จังหวัดนครพนม 

กิจกรรมประกวดกลุ่มแม่บ้ำนเกษตร กร ชนะเลิศ คือ กลุ่มแม่บ้ำนเกษตร กรบ้ำนนำโดนใหม่ ต ำบลโคกหินแฮ่ 
อ ำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรทอผ้ำแปรรูปบ้ำนค ำพ้ีน้อย 
ต ำบลค ำพ้ี อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนดอนมงคล 
ต ำบลบ้ำนข่ำ อ ำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม กิจกรรมประกวดกลุ่มยุวเกษตรกร ชนะเลิศ คือ กลุ่มยุว
เกษตรกรโรงเรียนบ้ำนโพนงำม ต ำบลนำค ำ อ ำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม รองชนะเลิศอันดั บที่ 1 คือ 
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้ำนคับพวง ต ำบลน้ ำก่ ำ อ ำเภอธำตุพน จังหวัดนครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ 
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้ำนหนองนำงด่อน ต ำบลวังยำง อ ำเภอวังยำง จังหวัดนครพนม กิจกรรมประกวด
สมำชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ชนะเลิศ คือ เด็กหญิงนภำพร ทีสุกะสมำชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้ำนโพนงำม 



ต ำบลนำค ำ อ ำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ เด็กหญิงวิภำพร ยะสุรีย์สมำชิก
กลุ่มยุวเกษตร กร โรงเรียนบ้ำนคับพวง ต ำบลน้ ำก่ ำอ ำเภอธำตุพนม จังหวัดนครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
คือ เด็กชำยธนำกร หงษำชุมสมำชิกกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้ำนหนองนำงด่อน ต ำบลวังยำง อ ำเภอวังยำง 
จังหวัดนครพนม กิจกรรมประกวดที่ปรึกษำกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ชนะเลิศ คือ นำงสุรพินธ์ เครือสุวรรณที่
ปรึกษำกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้ำนคับพวง ต ำบลน้ ำก่ ำอ ำเภอธำตุพนม จ.นครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
คือ นำงสำววิสำสินี ฐกรกุลวัฒน์ที่ปรึกษำกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้ำนโพนงำม ต ำบลนำค ำ อ ำเภอศรี
สงครำม จังหวัดนครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ นำงสำวอินธุอร วังทะพันธ์ที่ปรึกษำกลุ่มยุวเกษตรกร 
โรงเรียนบ้ำนหนองนำงด่อน ต ำบลวังยำง อ ำเภอวังยำง จังหวัดนครพนม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โคราชเกษตร อ.เมืองยาง ลุยดับไฟตอซังข้าว หลังพบจะจะการลักลอบเผา กว่า 30 ไร่ 

 

นครรำชสีมำ วันนี้(3 มีนำคม 2565)  ที่นำข้ำวในพ้ืนที่ อ.เมืองยำง จ.นครรำชสีมำ นำยจำรพัฒน์  ไตรพัฒน
จันทร์  รักษำกำรเกษตรอ ำเภอเมืองยำง  จังหวัดนครรำชสีมำ พร้อมคณะเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ
เมืองยำง ลงพ้ืนที่บ้ำนโนนเพชร  ม.3  ต.ละหำนปลำค้ำว  อ.เมืองยำง  จ.นครรำชสีมำ หลังได้รับทรำบมีกำร
เผำตอซังข้ำว เพ่ือท ำควำมเข้ำใจกับพ่ีน้องเกษตรกร  ขณะที่ก ำลังเผำต่อซังข้ำว บนเนื้อที่กว่ำ 30 ไร่ พร้อม
ช่วยกันน ำน้ ำระดมดับไฟที่เกิดจำกกำรเผำตอซังข้ำวของเกษตรกร  พร้อมกล่ำวตักเตือนเกษตรกรและท ำควำม
เข้ำใจถึงข้อสั่งกำรของทำงจังหวัดที่ห้ำมท ำกำรเผำตอซังข้ำวทุกพ้ืนที่เพ่ือลดกำรเกิดฝุ่นละอองPM2.5 และถือ
ว่ำเป็นกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำยอีกด้วย 
  
นำยจำรพัฒน์  ไตรพัฒนจันทร์  รักษำกำรเกษตรอ ำเภอเมืองยำง  จังหวัดนครรำชสีมำ  กล่ำวว่ำ เกษตรกรที่
พบเจอว่ำก ำลังเผำตอซังข้ำวในครั้งนี้ได้มีกำรตักเตือนและหำกเข้ำมำตรวจสอบและพบว่ำมีกำรเผำตอซังข้ำวซ้ ำ
อีก จะถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำยทันทีโดยไม่มีกำรละเว้น เนื่องจำกได้มีกำรว่ำกล่ำวตักเตือนไปแล้ว ซึ่งในช่วงที่
ผ่ำนมำในพ้ืนที่อ ำเภอเมืองยำง พบว่ำมีกำรลักลอบเผำตอซังข้ำวในพ้ืนที่ไม่มำกนัก  แต่คำดว่ำในช่วงเดือน
มีนำคม2565 น่ำจะมีกำรเผำมำกขึ้นเนื่องจำกเกษตรจะเตรียมพ้ืนที่เพ่ือรอกำรปลูกข้ำวนำปี   ทั้งนี้ทำงเกษตร
อ ำเภอเมืองยำง ได้ลงพื้นที่ท ำควำมเข้ำใจกับพ่ีน้องเกษตรกรอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือไม่ให้เกษตรกรในพ้ืนที่ท ำกำรเผำ
ตอซังข้ำวตำมนโยบำยของนำยวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำ  พร้อมกันนี้ยังได้มีกำร
ตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือวำงแนวทำงในกำรป้องกันรณรงค์ให้เกษตรหยุดกำรเผำตอซังข้ำว หลังจำกนี้หำกลงพ้ืนที่
ตรวจสอบแล้วพบว่ำเกษตรกรรำยใดยังลักลอบเผำตอซังข้ำว จะแจ้งควำมด ำเนินคดีทันที ส ำหรับข้อมูลพ้ืนฐำน
ด้ำนกำรเกษตรอ ำเภอเมืองยำง มีจ ำนวน 4 ต ำบล 46 หมู่บ้ำน  เกษตรกร 6 ,941 ครัวเรือน พ้ืนที่ทำง
กำรเกษตร 118,133  ไร่ มีพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญ ประกอบด้วย ข้ำว มันส ำปะหลัง และอ้อย  โดยมี เกษตรกร
ปลูกข้ำว จ ำนวน  6,941 ครัวเรือน พ้ืนที่ทำงกำรเกษตร 117,822 ไร่   เกษตรกรปลูกมันส ำปะหลัง จ ำนวน 
28 ครัวเรือน พื้นที่ทำงกำรเกษตร 219.75 ไร่เกษตรกรปลูกอ้อย 7 ครัวเรือน พ้ืนที่ทำงกำรเกษตร 92 ไร่  และ
เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ จ ำนวน 97 รำย พื้นที่ 352 ไร่  นำยจำรพัฒน์ กล่ำว 


