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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 256๕  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ช่ ว ย เห ลื อ เก ษ ต รก ร   
จากผลกระทบพายุโนรู 

1. กรมส่ งเสริมการเกษตร ห่ วงใย เกษตรกร      
จากผลกระทบโนรู พร้อมช่วยทุกพ้ืนที่ 

Thailand Plus 

ช่ ว ย เห ลื อ เก ษ ต รก ร   
จากผลกระทบพายุโนรู 

2. เฉลิมชัยห่วงใยเกษตรกร ก าชับกรมส่งเสริม
การเกษตร ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรจาก
ผลกระทบพายุโนรู อย่างเร่งด่วนทุกพ้ืนที่ 

Facebook เรื่องเล่า ข่าวเกษตร 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ศูนย์ เรียนรู้ท่ องเที่ ยว 
เชิงเกษตร 

3. “สวนส้มยอดดอย” ศูนย์ เรียนรู้ท่องเที่ยว     
เชิงเกษตรปลอดภัย แหล่งเที่ยวแห่งใหม่แม่ริม 
เชียงใหม่ 

ดราม่า ไทยแลนด์  

ส ว น ทุ เ รี ย น ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากพายุโนรู 

4. ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีรรรมราช       
ลงพ้ืนที่ตรวจสอบสวนทุเรียน อ.ท่าศาลา ที่ได้รับ
ผลกระทบจากพายุโนรู 

ช่อง NBT 
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https://www.thailandplus.tv/archives/615165?fbclid=IwAR2DrNbF
cASROj5M3feTlTE1V3fhU72CzhxTGm_oS5z35NoD26LOmh-xpqk 

 

นายเข้มแข็ง ยุติรรรมด ารง อริบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพ่ีน้องเกษตรกร ก าชับกรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมความพร้อม
รับมือช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ให้ทันเวลา ตามความต้องการของเกษตรกร และความเหมาะสมของพ้ืนที่
เกษตร ซึ่งจากสถานการณ์พายุดีเปรสชันโนรู ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งได้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
ภาคใต้ และอ่าวไทย จึงยังส่งผลให้มีฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม เกิดน้ าท่วม น้ าป่าไหลหลากได้ ซึ่งขณะนี้ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2565) พ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบ มีจ านวน 41 จังหวัด ทุกภูมิภาค 
เกษตรกรได้รับผลกระทบ จ านวน 112,388 ราย มีพ้ืนที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายจ านวน 736,818 ไร่ 
แยกเป็นข้าว 666,839.50 ไร่ พืชไร่ละพืชผัก 65,119.75 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,858.75 ไร่ 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมความพร้อมรับมือเพ่ือเยียวยาเกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบ      
จากสถานการณ์ดังกล่าวล่วงหน้า ทั้งการสั่งผลิตต้นพันรุ์ ท่อนพันรุ์ โดยเฉพาะพืชผักสวนครัว อาทิ พริก 
มะเขือเปราะ มะเขือเทศ มะเขือยาว มะเขือพวง กะเพรา แมงลัก กระเจี๊ยบเขียว และไม้ผล เป็นต้น ไม้ยืนต้น
เศรษฐกิจ อาทิ กล้วยน้ าว้า มะละกอ ทุเรียน กาแฟ เป็นต้น เพ่ือให้เกษตรน าไปทดแทนต้นพันรุ์ที่ได้รับความ
เสียหาย ซึ่งเมื่อเหตุการณ์เบาบางลง น้ าลดลงพอสัญจรได้แล้วนั้น เกษตรกรสามารถเข้าไปขอรับพันรุ์พืช
คุณภาพดีได้จากศูนย์ขยายพันรุ์พืชใกล้บ้านท่าน ทั้ง 10 ศูนย์ หรือแจ้งความจ านงค์ให้ส านักงานเกษตรจังหวัด
ใกล้บ้านท่านได้ทราบ เพ่ือจัดหาและรวบรวมน าส่งให้ในภายหลัง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมต้นพันรุ์ 
ท่อนพันรุ์ ไว้อย่างเพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรแล้ว รวมทั้งเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่มีทั้งพร้อมใช้ และ
หัวเชื้อขยาย เกษตรกรสามารถมาขอรับได้จากส านักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
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ด้านอารักขาพืช (ศทอ.) ทั้ง 9 ศูนย์ และน าไปใช้งาน เพื่อป้องกันเชื้อราให้กับต้นไม้ที่แช่อยู่ในน้ าเป็นเวลานาน 
และหากไม่มั่นใจกับอาการของต้นพืช สามารถสอบถามปัญหาโรคพืชได้ที่คลินิกพืช ณ ส านักงานเกษตร
อ าเภอ/จังหวัดเช่นกัน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ หากเครื่องมือทางการเกษตรได้รับ
ความเสียหาย กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งได้พัฒนาสนับสนุนสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ภายใต้โครงส่งเสริมการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาตลอดหลายปี จึงมีเกษตรกรช่างฝีมือที่มีความสามารถทั่วประเทศสามารถ
ช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กับพ่ีน้องเกษตรกรได้ 

ส าหรับเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ยังคงเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และ
หลักเกณฑ์วิรีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน    
พ.ศ. 2564 ทั้งนี้  เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริม
การเกษตรก่อนเกิดภัย มีพ้ืนที่เสียหายจริง อยู่ในพ้ืนที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ และช่วยเหลือ      
ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ โดยมีอัตราดังนี้ ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ พืชไร่ละพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ ไม้ผลไม้
ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 บาทต่อไร่ โดยเรื่องการขอรับความช่วยเหลือนั้น มีระเบียบขั้นตอนอริบายพอสังเขป
ได้ดังนี้ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว เกษตรกร
ยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน/อบต. หรือนายกเทศมนตรีตรวจสอบและรับรอง 
ตามสถานที่ทีก่ าหนด คณะกรรมการหมู่บ้านตรวจสอบ และรับรองความเสียหายน ารายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการ
ตรวจสอบแล้ว ไปติดประกาศคัดค้านตามสถานที่ที่ก าหนด ไม่น้อยกว่า 3 วัน ส านักงานเกษตรอ าเภอน าเสนอ
คณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หากไม่เพียงพอ         
ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดเสนอคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ (วงเงินในอ านาจ 20 
ล้านบาท) หรือหากไม่เพียงพอให้คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบใช้เงินทดรองราชการ     
ในอ านาจปลัด กษ. (วงเงินในอ านาจ 50 ล้านบาท) 

อริบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ได้ก าชับให้เจ้าหน้าที่ในทุกพ้ืนที่เข้าให้ความรู้ด้าน     
การดูแลต้นพืช และพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมภายหลังน้ าลด ซึ่งการดูแล บ ารุง และรักษาตาม
ชนิดพืช ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ได้อย่างถูกวิรีจะช่วยท าให้ต้นพืชได้รับการฟ้ืนฟูเร็วขึ้น และส่งผลดีต่อ
การผลิตในรอบถัดไป 
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https://www.facebook.com/agrinewsthai/posts/pfbid0yQjzrMTroQ3UK
fAsHwhzEWhX24VhsesEreBUvPkVrr5kQKqd97iAGGbv2ymPaXRyl 

 
นายเข้มแข็ง ยุติรรรมด ารง อริบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพ่ีน้องเกษตรกร ก าชับกรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมความพร้อม
รับมือช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ให้ทันเวลา ตามความต้องการของเกษตรกร และความเหมาะสมของพ้ืนที่
เกษตร ซึ่งจากสถานการณ์พายุดีเปรสชันโนรู ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งได้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
ภาคใต้ และอ่าวไทย จึงยังส่งผลให้มีฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม เกิดน้ าท่วม น้ าป่าไหลหลากได้ ซึ่งขณะนี้ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2565) พ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบ มีจ านวน 41 จังหวัด ทุกภูมิภาค 
เกษตรกรได้รับผลกระทบ จ านวน 112,388 ราย มีพ้ืนที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายจ านวน 736,818 ไร่ 
แยกเป็นข้าว 666,839.50 ไร่ พืชไร่ละพืชผัก 65,119.75 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,858.75 ไร่ 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมความพร้อมรับมือเพ่ือเยียวยาเกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบ      
จากสถานการณ์ดังกล่าวล่วงหน้า ทั้งการสั่งผลิตต้นพันรุ์ ท่อนพันรุ์ โดยเฉพาะพืชผักสวนครัว อาทิ พริก 
มะเขือเปราะ มะเขือเทศ มะเขือยาว มะเขือพวง กะเพรา แมงลัก กระเจี๊ยบเขียว และไม้ผล เป็นต้น ไม้ยืนต้น
เศรษฐกิจ อาทิ กล้วยน้ าว้า มะละกอ ทุเรียน กาแฟ เป็นต้น เพ่ือให้เกษตรน าไปทดแทนต้นพันรุ์ที่ได้รับความ
เสียหาย ซึ่งเมื่อเหตุการณ์เบาบางลง น้ าลดลงพอสัญจรได้แล้วนั้น เกษตรกรสามารถเข้าไปขอรับพันรุ์พืช
คุณภาพดีได้จากศูนย์ขยายพันรุ์พืชใกล้บ้านท่าน ทั้ง 10 ศูนย์ หรือแจ้งความจ านงค์ให้ส านักงานเกษตรจังหวัด
ใกล้บ้านท่านได้ทราบ เพ่ือจัดหาและรวบรวมน าส่งให้ในภายหลัง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมต้นพันรุ์ 
ท่อนพันรุ์ ไว้อย่างเพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรแล้ว รวมทั้งเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่มีทั้งพร้อมใช้ และ
หัวเชื้อขยาย เกษตรกรสามารถมาขอรับได้จากส านักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
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ด้านอารักขาพืช (ศทอ.) ทั้ง 9 ศูนย์ และน าไปใช้งาน เพื่อป้องกันเชื้อราให้กับต้นไม้ที่แช่อยู่ในน้ าเป็นเวลานาน 
และหากไม่มั่นใจกับอาการของต้นพืช สามารถสอบถามปัญหาโรคพืชได้ที่คลินิกพืช ณ ส านักงานเกษตร
อ าเภอ/จังหวัดเช่นกัน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ หากเครื่องมือทางการเกษตรได้รับ
ความเสียหาย กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งได้พัฒนาสนับสนุนสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ภายใต้โครงส่งเสริมการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาตลอดหลายปี จึงมีเกษตรกรช่างฝีมือที่มีความสามารถทั่วประเทศสามารถ
ช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กับพ่ีน้องเกษตรกรได้ 

ส าหรับเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ยังคงเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และ
หลักเกณฑ์วิรีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน    
พ.ศ. 2564 ทั้งนี้  เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริม
การเกษตรก่อนเกิดภัย มีพ้ืนที่เสียหายจริง อยู่ในพ้ืนที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ และช่วยเหลือ      
ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ โดยมีอัตราดังนี้ ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ พืชไร่ละพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ ไม้ผลไม้
ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 บาทต่อไร่ โดยเรื่องการขอรับความช่วยเหลือนั้น มีระเบียบขั้นตอนอริบายพอสังเขป
ได้ดังนี้ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว เกษตรกร
ยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน/อบต. หรือนายกเทศมนตรีตรวจสอบและรับรอง 
ตามสถานที่ทีก่ าหนด คณะกรรมการหมู่บ้านตรวจสอบ และรับรองความเสียหายน ารายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการ
ตรวจสอบแล้ว ไปติดประกาศคัดค้านตามสถานที่ที่ก าหนด ไม่น้อยกว่า 3 วัน ส านักงานเกษตรอ าเภอน าเสนอ
คณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หากไม่เพียงพอ         
ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดเสนอคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ (วงเงินในอ านาจ 20 
ล้านบาท) หรือหากไม่เพียงพอให้คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบใช้เงินทดรองราชการ     
ในอ านาจปลัด กษ. (วงเงินในอ านาจ 50 ล้านบาท) 

อริบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ได้ก าชับให้เจ้าหน้าที่ในทุกพ้ืนที่เข้าให้ความรู้ด้าน     
การดูแลต้นพืช และพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมภายหลังน้ าลด ซึ่งการดูแล บ ารุง และรักษาตาม
ชนิดพืช ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ได้อย่างถูกวิรีจะช่วยท าให้ต้นพืชได้รับการฟ้ืนฟูเร็วขึ้น และส่งผลดีต่อ
การผลิตในรอบถัดไป 
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https://dramathailand.com/hot-topic/13636/ 

 

 

ณ ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัย (Smart & Green) (สวนส้มยอดดอย) หมู่ที่ 4 ต าบล      
แม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประรานเปิด         
ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัย (Smart & Green) และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต าบลแม่แรม (หมู่ที่ ๔ 
บ้านแม่อิ) โดยมี นายภัควัต ขันรหิรัญ นายอ าเภอแม่ริม กล่าวต้อนรับ นางสาวชฎารัตน์ เมฆเจริญ เกษตร
อ าเภอดอยเต่า รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอแม่ริมกล่าวรายงาน พร้อมด้วยเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young 
Smart Farmer) และเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และนายวิชิต เมราอนันต์กุล นายกเทศมนตรีต าบลแม่แรม 
ร่วมกล่าวสนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าว ณ บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 4 ต าบลแรม ต าบลแม่แรม จังหวัดเชียงใหม่ 

ต าบลแม่แรม เป็นหนึ่งใน 11 ต าบลของอ าเภอแม่ริม สภาพภูมิประเทศและภูมิกาศของต าบลแม่แรม
สามารถปลูกพืชได้ตลอดปี มีน้ าเพียงพอต่อการเพาะปลูกตลอดฤดูกาล สามารถเพาะปลูก พืชผัก ไม้เมือง
หนาวและไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ส้ม ดอกมากาเร็ต แบล็คเบอร์รี่ สตอเบอร์รี่ พืชผัก และสมุนไพรเมืองหนาว 
เป็นต้น ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรในต าบลแม่แรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 จึงท าให้กษตรกรไม่สามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ มีการปรับเปลี่ยนการเกษตรจากเกษตรเพ่ือการ
จ าหน่ายเพียงอย่างเดียวมาเป็นการเกษตรเชิงท่องเที่ยวเพ่ือเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร เริ่มการปรับเปลี่ยนจาก
เกษตรกรที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการท าการเกษตรแบบ    
วิถีดั้งเดิมโดยการรักษาระบบนิเวศและผลิตพืชภายใต้มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย  โดยส านักงานเกษตร
อ าเภอแม่ริมร่วมกับเทศบาลต าบลแม่แรม ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัย (Smart & Green)  

โดยนายพิทยา ว่างจิตเจริญ เกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) ประจ าปี 2565 เป็นประรานศูนย์ฯ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรที่มีความสนใจในการผลิตพืชปลอดภัยและการท าการเกษตร          
เชิงท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยยึดถือการเกษตรเชิงวิถีและการรวมกลุ่มของเกษตรกรท ากิจกรรมท่องเที่ยว      
เชิงเกษตร จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 2กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแม่แรม
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่แรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศเพ่ือขับเคลื่อนในการด าเนินงานการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรของต าบลแม่แรมโดยมีเทศบาลต าบลแม่แรมเป็นหน่วยงานสนับสนุน และมีการบูรณาการจากหลาย
ภาคส่วนได้แก่ ภาคเกษตรกร ภาครัฐภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และเครือข่ายต่างๆ ทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่
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เพ่ือเป็นการประชาสัมพันร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในต าบลแม่แรม และการสร้างเครือข่าย       
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรต าบลแม่แรม และให้
เกิดความยั่งยืนภายใต้การท าการเกษตรปลอดภัย จึงได้ เปิดศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัยและการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรต าบลแม่แรม มีหน่วยงานร่วมบูรณาการ ได้แก่ 1. เทศบาลต าบลแม่แรม 2. ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ 3. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 4. ศูนย์ขยายพันรุ์
พืชที่ 8 จังหวัดล าพูน 
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https://www.facebook.com/watch/?v=1064864864047149 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังอิทธิพลพายุโนรู ส่งผลให้ทุเรียน         
ใน อ.ท่าศาลา หักโค่นและหล่นร่วงเสียหาย กว่า 500 ไร่ พร้อมแนะให้โยงผลทุเรียนยึดกับกิ่ง และใช้ไม้
ทาบพยุงต้น เพื่อลดความเสียหาย 

 
 

 
 


