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 นายชาลี สิตบุศยK เกษตรจังหวัดป0ตตานี เปuดเผยว4า ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เม่ือวันท่ี 27 

กุมภาพันธK 2565 ว4าดBวยหย4อมความกดอากาศต่ำท่ีพัดผ4านปกคลุมอ4าวไทยและภาคใตB ทำใหBภาคใตBมีฝนตก

หนักถึงหนักมากและมีคล่ืนลมแรงบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎรKธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ป0ตตานี 

ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ประมาณ 60-70 % ของพ้ืนท่ี ซ่ึงจากสถานการณKดังกล4าวส4งผลใหBจังหวัด

ป0ตตานีประสบป0ญหาอุทกภัย พ้ืนท่ีการเกษตรไดBรับความเสียหาย จากการสำรวจพบว4า พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีคาด

ว4าจะไดBรับความเสียหายจากท้ัง 12 อำเภอ รวม 15,881 ไร4 พืชเศรษฐกิจหลักท่ีไดBรับผลกระทบ ไดBแก4 ขBาว 

พืชสวน ไมBผล พืชผัก และพืชไร4 เกษตรกรไดBรับผลกระทบ รวม 11,054 ราย 

 นายชาลี สิตบุศยK เกษตรป0ตตานี เปuดเผยเพ่ิมเติมว4า ขณะน้ีไดBมีการกำชับใหBเจBาหนBาท่ีนักส4งเสริม

การเกษตรเร4งสำรวจพ้ืนท่ีเกษตรท่ีไดBรับความเสียหาย ตามระเบียบท่ีกำหนดอย4างเคร4งครัด รวมถึงกระจายลง

พ้ืนท่ีเพ่ือเย่ียมเยียนใหBกำลังใจ สอบถามป0ญหาและความตBองการของพ่ีนBองเกษตรกรท่ีไดBรับผลกระทบ โดย

กรมส4งเสริมการเกษตรไดBมีการสนับสนุนเช้ือไตรโคเดอรKมา จำนวน 15,000 กิโลกรัม เพ่ือจัดสรรแก4เกษตรกร

ใชBฟ̀aนฟูพ้ืนท่ีหลังน้ำลดทันทีท่ีสถานการณKเร่ิมคล่ีคลายอีกดBวย 
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อำเภอเมืองป0ตตานี ทุ4งยางแดง สายบุรี ไมBแก4น แม4ลาน ยะรัง และโคกโพธ์ิ โดยไดBร4วมพบปะ รับฟ0งป0ญหา 

และใหBกำลังใจเกษตรกรท่ีไดBรับผลกระทบ 

 นายชาลี สิตบุศยK เปuดเผยว4า ขณะน้ีไดBกำชับเจBาหนBาท่ีสำรวจพ้ืนท่ีเกษตรท่ีไดBรับความเสียหาย พรBอม

ท้ังประชาสัมพันธKสรBางการรับรูBแก4เกษตรกรในการดูแลและฟ̀aนฟูพ้ืนท่ีหลังน้ำลด ในพ้ืนท่ีท่ียังมีน้ำท4วมขัง

เกษตรกรควรหาทางระบายน้ำออกจากบริเวณโคนตBนพืชโดยเร็ว โดยอาจขุดร4องระบายน้ำใหBไหลออกจาก

พ้ืนท่ีใหBมากท่ีสุด หลังน้ำท4วมใหม4ๆขณะท่ีดินยังเป�ยกอยู4 หBามนำเคร่ืองจักรกลหนักเขBาไปในพ้ืนท่ี และหBาม

บุคคล รวมท้ังสัตวKเขBาไปเหยียบย่ำบริเวณโคนตBนพืชโดยเด็ดขาด เพราะดินท่ีถูกน้ำท4วมขังจะมีโครงสรBางง4าย

ต4อการถูกทำลาย เกิดการอัดแน4นไดBง4าย ซ่ึงเปvนผลเสียต4อการไหลซึมของน้ำ รวมท้ังจะกระทบกระเทือนต4อ

ระบบรากของพืชทำใหBตBนไมBทรุดโทรมและอาจตายไดB  ควรลดปริมาณการคายน้ำและการใชBธาตุอาหารของ

พืช โดยการตัดแต4งก่ิงและผลออก หากตBนลBมใหBพยุงตBนใหBต้ังตรง และควรมีการพ4นปุ�ยทางใบใหBแก4พืช เพราะ

ในระยะน้ีระบบรากของพืชยังไม4สามารถดูดกินธาตุอาหารพืชจากดินไดBตามปกติ 
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การคายน้ำและการใชBธาตุอาหารของพืช โดยการตัดแต4งก่ิงและผลออก หากตBนลBมใหBพยุงตBนใหBต้ังตรง และ

ควรมีการพ4นปุ�ยทางใบใหBแก4พืช เพราะในระยะน้ีระบบรากของพืชยังไม4สามารถดูดกินธาตุอาหารพืชจากดินไดB

ตามปกติ 

 นายชาลี สิตบุศยK เปuดเผยเพ่ิมเติมว4า หากสังเกตุว4าดินในพ้ืนท่ีเร่ิมแหBงแลBว ใหBเร4งทำการฟ̀aนฟูระบบ

รากกลับมาใหBเร็วท่ีสุดโดยการใส4ปุ�ยคอกหรือปุ�ยหมักผสมเช้ือราไตรโคเดอรKมาหว4านใตBทรงพุ4ม เปvนการป�องกัน

โรคท่ีเกิดจากเช้ือรา และควรพรวนดินหรือใชBเคร่ืองเติมอากาศเพ่ือเพ่ิมออกซิเจนแก4รากพืชช4วยในการแตกใหม4

ไดBดีข้ึน โดยกรมส4งเสริมการเกษตรจะไดBสนับสนุนเช้ือไตรโคเดอรKมา เพ่ือจัดสรรแก4เกษตรกรใชBฟ̀aนฟูพ้ืนท่ีหลัง

น้ำลดต4อไป 

  



 
จังหวัดโคราช เดินหนDาสรDางยุวเกษตรกรรุ&นใหม& หวังปลูกฝKงทัศคติท่ีดีต&ออาชีพเกษตรกรรม 

 

 
 นายจารพัฒนS ไตรพัฒนจันทรS รักษาการเกษตรอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา พรBอม

เจBาหนBาท่ีสำนักงานเกษตรอำเภอ ติดตามการดำเนินกิจกรรมกลุ4มยุวเกษตรกรของโรงเรียนกระเบ้ืองนอก

พิทยาคม ตำบลกระเบ้ืองนอก อำเภอเมืองยาง และร4วมตBอนรับคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและสถาบัน

เกษตรกรดีเด4น ระดับจังหวัด ป� 2565 ท่ีมาคัดเลือกกลุ4มยุวเกษตรกร สมาชิกยุวเกษตรกรและท่ีปรึกษายุว

เกษตรกร โดยผูBชนะเลิศระดับจังหวัด จะไดBเปvนตัวแทนในการคัดเลือกในระดับเขตต4อไป 

 กลุ&มยุวเกษตรกรโรงเรียนกระเบ้ืองนอก ดำเนินการเปuดประชุมสภายุวเกษตรกรและนำเย่ียมชมการ

ดำเนินกิจกรรมดBานการเกษตรในโรงเรียน เช4น การปลูกผักบุBงจีนเพ่ือจำหน4ายรBานหมูกะทะ การเล้ียงไก4ไข4บน

บ4อปลาท่ีเล้ียงปลา 6 ชนิดแบบเก้ือกูลกัน แปลงนารวมจำนวน 1 ไร4 การดูแลเห็ดภูฐาน การแปรรูปปลาสBม 

เปvนตBน  

 รักษาการเกษตรอำเภอเมืองยาง กล&าวว&า การดำเนินกิจกรรมยุวเกษตรกร ตBองดูแลเอาใจใส4 

ส4งเสริม พัฒนาและสนับสนุนทุกมิติใหBสามารถรับมือและเท4าทันโลก ท้ังเปvนการปลูกฝ0งใหBยุวเกษตรกรมี

ทัศนคติท่ีดีต4อเกษตรกรรม เตรียมความพรBอมในการเปvนเกษตรกร หรือประกอบอาชีพท่ีสนับสนุนและพัฒนา

ดBานการเกษตรในอนาคต 

  



 
กระทรวงเกษตรฯ หนุนเกษตรกรรุ&นใหม&ภาคเหนือสู&ผูDประกอบการ 

 

 
 วันท่ี 4 มีนาคม 2565 เวลา09.00น. นายนราพัฒนK แกBวทอง ผูBช4วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตร

และสหกรณK ประธานเปuดโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)กิจกรรมอบรมหลักสูตรเพ่ิม

ศักยภาพ Young Smart Farmer โดยนางดาเรศรK กิตติโยภาส ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว4าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณK นายนาวิน อินทจักร ผูBอำนวยการสานักงานส4งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม4 นาย

เจริญ พิมพKขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม4ร4วมพิธีดังกล4าว ณ ไร4วียะศรี ตำบลยุหว4า อำเภอสันป�าตอง จังหวัด

เชียงใหม4 

 กรมส4งเสริมการเกษตรไดBดำเนินการตามนโยบายเร่ิมต้ังแต4 ป� พ.ศ. 2557 ในการพัฒนาเกษตรกร ใหBมี

ความพรBอมรับกับสถานการณKดBานการเกษตรท่ีมี การเปล่ียนแปลงอย4างรวดเร็ว เตรียมความพรBอมท้ังความรูB 

ความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพการเกษตร จึงไดBกำหนด คำนิยามของเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart 

Farmer) หมายถึง ผูBประกอบการเกษตรท่ีมีการใชBเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพ่ือการดำเนินธุรกิจ 

อย4างทันยุคสมัย มีความเขBมแข็ง พ่ึงพาตนเองไดB จึงถือเปvนเป�าหมายในการพัฒนาเกษตรกร 

 จึงดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) กิจกรรมอบรมหลักสูตรเพ่ิม

ศักยภาพ Young Smart Farmer โดยมีวัตถุประสงคKเตรียมความพรBอม ส4งเสริม และพัฒนาศักยภาพของ

เกษตรกรใหBเปvนเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) และยกระดับเปvนผูBประกอบการเกษตรท่ีมีศักยภาพ

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพดBานการผลิต การแปรรูป การตลาดสินคBาเกษตร และการบริหารจัดการตลอดห4วงโซ4

อุปทาน อีกท้ังเพ่ือพัฒนา Young Smart Farmer สู4การเปvนผูBประกอบการเกษตรท่ีมีการพัฒนาโครงการธุรกิจ

เกษตรตามหลักการพิจารณาของแหล4งทุน เพ่ือสรBางโอกาส การเขBาถึงแหล4งทุนและเกิดการเช่ือมโยงและเสนอ

ขอรับการสนับสนุนเงินทุน บุคคลเป�าหมายเขBาร4วมการจัดเวทีฯ จานวน 140 คน กำหนดจัดข้ึนระหว4างวันท่ี 3 

– 5 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Peninsula Hotel จังหวัดเชียงใหม4 



 
เกษตรจังหวัดเชียงใหม& คัดเลือกประธานคณะกรรมการ กลุ&มแม&บDานเกษตรกร ระดับจังหวัด 

 
 วันท่ี 3 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายเจริญ พิมพKขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม4 เปvนประธานการ

คัดเลือกประธานคณะกรรมการกลุ4มแม4บBานเกษตรกร ระดับจังหวัด พรBอมหัวหนBากลุ4มงาน เปvนคณะกรรมการ

การเลือกต้ังประธานกรรมการกลุ4มแม4บBานเกษตรกร ระดับจังหวัด 

 “กลุ4มแม4บBานเกษตรกร” เปvนสถาบันเกษตรกรท่ีมีบทบาทและความสำคัญภายใตBการกำกับดูแล 

ส4งเสริม และสนับสนุนของกรมส4งเสริมการเกษตร มาต้ังแต4ป� 2513 โดยมีบทบาทสำคัญท้ังในดBานกำลัง

แรงงาน ดBานความคิดในการพัฒนาการเกษตรและสังคมเกษตรกร ต้ังแต4ในระดับครัวเรือน ชุมชน จนถึง

ระดับประเทศ มุ4งส4งเสริมใหBสตรีในภาคเกษตรรวมตัวกันเปvนกลุ4มแม4บBานเกษตรกรตามความสมัครใจ ทำงาน

เปvนหมู4คณะภายใตBกติกากลุ4มและบริหารงานในรูปคณะกรรมการ ซ่ึงมีต้ังแต4ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด เขต 

และระดับประเทศ ยึดหลักบริหารจัดการกลุ4มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไปจนถึงต4อยอดเปvนวิสาหกิจชุมชน

และเชิงธุรกิจ 

 กลุ4มแม4บBานเกษตรกรจึงนับเปvนกลไกสำคัญ ท่ีช4วยผลักดันนโยบายของกรมส4งเสริมการเกษตรและ

รัฐบาลไดBอย4างมีประสิทธิภาพ เกิดเปvนเครือข4ายความร4วมมือและการพัฒนาองคKกรเกษตรกรท่ีเขBมแข็ง ตลอด

ช4วงระยะเวลาหลายป�ท่ีผ4านมา สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม4 กรมส4งเสริมการเกษตร ไดBดำเนินการ

ประกาศรับสมัครประธานคณะกรรมการ กลุ4มแม4บBานเกษตรกร ท้ัง 25 อำเภอ ท่ีมีความประสงคKจะลงสมัคร

คัดเลือก ประธานคณะกรรมการกลุ4มแม4บBานเกษตรกร ระดับจังหวัด และมีผูBสมัครคัดเลือก จำนวน 4 ราย ซ่ึง

มีรายนาม ดังต4อไปน้ี 

1. นางเทวิกา ชัยชนะ ประธานคณะกรรมการกลุ4มแม4บBานเกษตรกร อำเภอแม4อาย 

2. นางนุชจรินทรK ปuมปา ประธานคณะกรรมการกลุ4มแม4บBานเกษตรกร อำเภอหางดง 

3. นางบัวซอน จันทรา ประธานคณะกรรมการกลุ4มแม4บBานเกษตรกร อำเภอแม4แตง 



4. นางเตือนใจ ยะสม ประธานคณะกรรมการกลุ4มแม4บBานเกษตรกร อำเภอแม4ออน 

 ท้ังน้ี ผูBไดBรับการคัดเลือกคือ นางเทวิกา ชัยชนะ ประธานคณะกรรมการกลุ4มแม4บBานเกษตรกร อำเภอ

แม4อาย เพ่ือดำรงตำแหน4งประธานคณะกรรมการกลุ4มแม4บBานเกษตรกร ระดับจังหวัดเชียงใหม4 ต้ังแต4เดือน

มีนาคม2565-เดือนมีนาคม 2569 เปvนระยะเวลา 4 ป� เพ่ือเปvนผูBนำเครือข4ายแม4บBานเกษตรกรระดับจังหวัด 

ร4วมกันพัฒนาภาคเกษตรต4อไป 

  



 

 
 วันท่ี 4 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายเจริญ พิมพKขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม4 มอบหมายใหB 

นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตรK หัวหนBากลุ4มส4งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พรBอมนางกนกวรรณ พรหมตัน กลุ4มงาน

อารักขาพืชนำเจBาหนBาท่ีตรวจสารตกคBางในผลผลิต ท่ีกลุ4มเกษตรกรนำมาจำหน4าย ณ ตลาดเกษตรกรเชียงใหม4 

จำนวน 50 รBานคBา โดยสินคBาท่ีนำมาจำหน4ายมีท้ัง พืช ผัก ผลไมB อาหารแปรรูป เคร่ืองนุ4งห4ม ซ่ึงทางสำนักงาน

เกษตรจังหวัดไดBกำหนดมาตรการดBานคุณภาพความปลอดภัยของสินคBาเกษตรท่ีนำมาจำหน4าย จึงจัดใหBมีการ

สุ4มตรวจหาสารพิษตกคBางในพืชผักท่ีเกษตรกรนำมาจำหน4ายเปvนประจำ ดBวยชุดทดสอบ GT Test Kit ซ่ึงคร้ังน้ี

ไดBตรวจพืชผักจำนวน 14 ตัวอย4างโดยพบว4า พบว4าพืชผักท่ีเกษตรกรนำมาจำหน4ายไม4พบสารพิษตกคBาง 

 นอกจากน้ี สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม4ยังไดB ดำเนินการตามมาตรการการจัดการสถานการณKโค

วิด-19 โดยใหBผูBท่ีเขBามาใชBบริการและผูBจำหน4ายสินคBา ตBองสวมใส4หนBากากอนามัยตลอดเวลา เวBนระยะห4าง มี

แผงพลาสติกก้ันระหว4างรBานและระหว4างผูBซ้ือกับผูBจำหน4าย จัดใหBมีทางเขBาออกทางเดียว และวัดอุณหภูมิ

พรBอมเจลแอลกอฮอลKลBางมือก4อนเขBาใชBบริการ จึงขอใหBผูBมาใชBบริการแห4งน้ีม่ันใจถึงความปลอดภัย 

 ท้ังน้ีขอเชิญชวนอุดหนุนสินคBาเกษตรดีมีคุณภาพไดBท่ีตลาดเกษตรกรเชียงใหม4 วันอังคาร และวันศุกรK

ทุกสัปดาหK เวลา 07.00 น. ถึงเวลาประมาณ 13.00 น. ณ บริเวณท่ีจอดรถดBานหลังสำนักงานเกษตรจังหวัด

เชียงใหม4 ศูนยKราชการจังหวัดเชียงใหม4 ต.ชBางเผือก อ.เมืองเชียงใหม4 จ.เชียงใหม4 

  



 

 
 วันท่ี 5 มี.ค.65 เม่ือเวลา 16.00 น. ท่ีฟารKมกัญชงโครงการ VSC HEMP ปลูกกัญชงตามกฎหมาย

ภายใตBบริษัท วิสและบุตร (จำกัด)  ท่ีอำเภอแม4ริม จังหวัดเชียงใหม4 นายเจริญ พิมพKขาล เกษตรจังหวัด

เชียงใหม4 ร4วมกับนายมนตรี ฉายทองคำ CEO VSC HEMP, พ.ต.อ.สิทธา คำเลิศ ผกก.สภ.แม4ริม และนายสดุดี 

ขวัญชัย ผูBดูแลโครงการ ไดBร4วมกันตัดดอก "กัญชง" คร้ังแรกเพ่ือส4งมอบใหBมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัยและศึกษา

พัฒนาเปvนผลิตภัณฑKและต4อยอดสายพันธุKใหม4ๆ ข้ึนมาเพ่ือเปvนตัวเลือกใหBกับเกษตรกรไทยในวันขBางหนBา 

หลังจากไดBมีการปลูกมาต้ังแต4ตBนเดือนธันวาคม 2564 ท่ีผ4านมา - 003 

 


