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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 2 พฤศจิกายน 256๕  
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ช่วยเหลือเกษตรกรหลังน ้ำลด 1. กรมส่งเสริมกำรเกษตร เร่งจัดชุดพืชพันธุ์ดี       
ชีวภัณฑ์ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรหลังน ้ำลดทันที
และครอบคลุมทุกพื นที่ 

เรื่องเล่ำ ข่ำวเกษตร  

ช่วยเหลือเกษตรกรหลังน ้ำลด 2. รมว.เฉลิมชัย มอบหมำยกรมส่งเสริมกำรเกษตร
เร่งจัดชุดพืชพันธุ์ดี ชีวภัณฑ์ ช่วยเหลือเกษตรกร  
หลังน ้ำลดทันที ครอบคลุมทุกพื นที่ประสบภัย 

All News Express 

ช่วยเกษตรกรพื นที่น ้ำท่วม 3. ส่งมอบพืชพันธุ์ดี-ชีวภัณฑ์ช่วยเกษตรกรพื นที่    
น ้ำท่วม 

ส้ำนักข่ำวไทย  

ช่วยเหลือเกษตรกรหลังน ้ำลด 4. กรมส่ งเสริมกำรเกษตรเร่ งจัดชุดพืชพันธุ์ดี       
ชีวภัณฑ์ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรหลังน ้ำลดทันที 
ครอบคลุมทุกพื นที่ประสบภัย 

เทคโนโลยีชำวบ้ำน  

ช่วยเหลือเกษตรกรหลังน ้ำลด 5. กรมส่งเสริมกำรเกษตรเร่งจัดชุดพืช พันธุ์ดี       
ชีวภัณฑ์ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรหลังน ้ำลดทันที 
ครอบคลุมทุกพื นที่ประสบภัย 

สำระดีดอทคอม 

ช่วยเหลือเกษตรกรหลังน ้ำลด 6 . จัดชุดพืชพันธุ์ดี  ชี วภัณฑ์  พร้อมช่วยเหลือ
เกษตรกรหลังน ้ำลด 

เดลินิวส์ออนไลน์  

ช่วยเหลือเกษตรกรหลังน ้ำลด 7. กรมส่งเสริมกำรเกษตร เร่งส้ำรวจควำมเสียหำย 
คำดว่ำ มี พื นที่ กำรเกษตรได้รับผลกระทบกว่ำ         
5 ล้ำนไร่ พร้อมจัดชุดพืชพันธุ์ดี ชีวภัณฑ์ ช่วยเหลือ
เกษตรกรหลังน ้ำลดทันที 

ส้ำนักข่ำว กรมประชำสัมพันธ์  

ช่วยเหลือเกษตรกรหลังน ้ำลด 8 . กรมส่งเสริมกำรเกษตร เร่งจัดชุดพืชพันธุ์ดี       
ชีวภัณฑ์ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรหลังน ้ำลดทันที
และครอบคลุมทุกพื นที่ประสบภัย 

Facebook เรื่องเล่ำ ข่ำวเกษตร  

70 ปี ยุวเกษตรกรไทย 9. เฉลิมฉลอง 70 ปี ยุวเกษตรกรไทย กรมส่งเสริม
กำรเกษตร เฉลิมฉลอง 70 ปี  ยุ วเกษตรกรไทย      
ในวันยุ ว เกษตรกรโลก ภำย ใต้ แนวคิ ด  70 ปี        
ยุวเกษตรกรไทย ร่วมก้ำหนดอนำคตเกษตรไทยไป
ด้วยกัน 

เดลินิวส์ออนไลน์ 

70 ปี ยุวเกษตรกรไทย 10 . 70 ปี ยุวเกษตรกรไทย ร่วมก้ำหนดอนำคต
เก ษ ต ร ไท ย ไป ด้ ว ย กั น  Shaping the Future 
Together  

เรื่องเล่ำ ข่ำวเกษตร 
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นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด้ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ตำมที่หลำยพื นที่ของประเทศไทยต้องประสบ

ปัญหำอุทกภัย และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก้ำชับให้ทุกหน่วยงำนในสังกัด      
เร่งให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรตำมบทบำทหน้ำที่ และภำรกิจของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ โดยกรมส่งเสริม
กำรเกษตรได้วำงมำตรกำรและแนวทำงในกำรเยียวยำเกษตรกร และฟ้ืนฟูพื นที่เกษตรที่ประสบภัยไว้แล้ว พร้อมจะสนับสนุน
เกษตรกรในพื นที่ประสบภัยได้ทันทีหลังสถำนกำรณ์อุทกภัยในแต่ละพื นที่คลี่คลำยลง 

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวอีกว่ำ ส้ำหรับแนวทำงกำรเยียวยำ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงิน     
ทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยในส่วนพื นที่ที่น ้ำลดลงแล้ว กรมส่งเสริม
กำรเกษตรได้จัดเตรียมทีมเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรพร้อมลงพื นที่ไปส้ำรวจควำมเสียหำยและชี แจงหลักเกณฑ์กำรให้ควำม
ช่วยเหลือ จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรฟ้ืนฟูช่วยเหลือเกษตรกรร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จัดท้ำประชำคมเพ่ือตรวจสอบ
และรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล เพ่ือด้ำเนินกำรเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือตำมล้ำดับต่อไป  

ทั งนี ในภำพรวมพื นที่เกษตรที่ประสบภัยทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2565) คำดว่ำจะมีพื นที่ได้รับ
ผลกระทบ จ้ำนวน 59 จังหวัด พื นที่ 5,493,345.75 ไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 3,601,720.00ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,803,732 ไร่ 
ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืน ๆ 87,893.75 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบรวม 645,783 รำย ส่วนแนวทำงกำรฟ้ืนฟูพื นที่      
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ภำคกำรเกษตรที่ประสบภัย กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้เตรียมกำรไว้ 2 แนวทำงด้วยกัน คือ 
1)  กำรสนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งอำหำรใหม่ จึงได้มอบหมำยให้กองขยำยพันธุ์พืช และศูนย์ขยำยพันธุ์พืชทั ง 10 แห่ง 

คือ ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรังศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครรำชสี มำ    
ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมรำช ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัด
พิษณุโลก ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหำสำรคำม ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดล้ำพูน ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัด
สุพรรณบุรี และศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธำนี ระดมก้ำลังเจ้ำหน้ำที่เร่งบรรจุและจัดชุดเมล็ดพันธุ์พืชผักพันธุ์ดี 
ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ดีหลำยชนิด ได้แก่ พริก มะเขือเปรำะ ถั่วฝักยำว ถั่วพู และกระเจี๊ยบเขียว จ้ำนวนรวมกว่ำ 3.5 แสนซอง 
น้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรในเบื องต้น เพ่ือเป็นพืชอำหำร และพืชทดแทนในส่วนของพื นที่เกษตรที่ได้รับควำมเสียหำย และ
ก้ำลังเร่งด้ำเนินกำรบรรจุและจัดชุดเพ่ิมเติมอีก 2 แสนซอง เพ่ือให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของเกษตรกรให้ได้มำกที่สุด 
นอกจำกชุดเมล็ดพันธุ์พืชผักแล้ว ยังมีกำรสนับสนุนต้นพันธุ์พืชผักพืชอำหำร และต้นพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้นอีกด้วย ซึ่งทั งหมดนี  
กรมส่งเสริมกำรเกษตรจะน้ำไปมอบให้เกษตรกรในพื นที่ทันทีภำยหลังน ้ำลด โดยกระจำยให้ครอบคลุมทุกพื นที่ที่ประสบภัย
มำกที่สุด ส้ำหรับเกษตรกรที่มีควำมประสงค์ขอรับกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักเพ่ิมเติม สำมำรถแจ้งควำมจ้ำนงได้ที่
ส้ำนักงำนเกษตรอ้ำเภอ และส้ำนักงำนเกษตรจังหวัดใกล้บ้ำนท่ำน เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่รวบรวมปริมำณและแจ้งต่อศูนย์ขยำยพันธุ์
พืชเพ่ือด้ำเนินกำรจัดสรรต่อไป 

และ 2) กำรสนับสนุนให้เกษตรกรมีปัจจัยกำรผลิตส้ำหรับป้องกันก้ำจัดโรคพืช โดยกำรสนับสนุนชีวภัณฑ์เชื อรำ     
ไตรโคเดอร์มำที่มีทั งในส่วนพร้อมใช้ 8,200 กิโลกรัม (สำมำรถใช้ได้กับพื นที่ 8,200 ไร่) และหัวเชื อขยำย 11,500 ขวด 
(สำมำรถใช้ได้กับพื นที่ 172,500 ไร่) จำกกองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย ซึ่งเกษตรกรที่มีควำมประสงค์
สำมำรถมำขอรับได้จำกส้ำนักงำนเกษตรจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช (ศทอ.) ทั ง 9 ศูนย์ 
คือ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดชัยนำท ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช 
จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดชลบุรี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตร       
ด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดสงขลำ ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดนครรำชสีมำ 
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช 
จังหวัดพิษณุโลก โดยเกษตรกรสำมำรถน้ำไปใช้งำนเพ่ือควบคุมเชื อรำในดินและฟ้ืนฟูพืชหลังน ้ำลด และหำกไม่มั่นใจกับอำกำร
ของต้นพืช สำมำรถสอบถำมปัญหำโรคพืชได้ที่คลินิกพืช ณ ส้ำนักงำนเกษตรอ้ำเภอ และส้ำนักงำนเกษตรจังหวัดใกล้บ้ำนท่ำน 
ซึ่งมีเจ้ำหน้ำที่พร้อมให้ควำมช่วยเหลือ 
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นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด้ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ตำมที่หลำยพื นที่ของประเทศไทยต้องประสบ

ปัญหำอุทกภัย และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก้ำชับให้ทุกหน่วยงำนในสังกัด      
เร่งให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรตำมบทบำทหน้ำที่ และภำรกิจของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ โดยกรมส่งเสริม
กำรเกษตรได้วำงมำตรกำรและแนวทำงในกำรเยียวยำเกษตรกร และฟ้ืนฟูพื นที่เกษตรที่ประสบภัยไว้แล้ว พร้อมจะสนับสนุน
เกษตรกรในพื นที่ประสบภัยได้ทันทีหลังสถำนกำรณ์อุทกภัยในแต่ละพื นที่คลี่คลำยลง 

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวอีกว่ำ ส้ำหรับแนวทำงกำรเยียวยำ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงิน     
ทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยในส่วนพื นที่ที่น ้ำลดลงแล้ว กรมส่งเสริม
กำรเกษตรได้จัดเตรียมทีมเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรพร้อมลงพื นที่ไปส้ำรวจควำมเสียหำยและชี แจงหลักเกณฑ์กำรให้ควำม
ช่วยเหลือ จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรฟ้ืนฟูช่วยเหลือเกษตรกรร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จัดท้ำประชำคมเพ่ือตรวจสอบ

https://allnewsexpress.com/%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7-%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%a5%25
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และรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล เพ่ือด้ำเนินกำรเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือตำมล้ำดับต่อไป  
ทั งนี ในภำพรวมพื นที่เกษตรที่ประสบภัยทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2565) คำดว่ำจะมีพื นที่ได้รับ

ผลกระทบ จ้ำนวน 59 จังหวัด พื นที่ 5,493,345.75 ไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 3,601,720.00ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,803,732 ไร่ 
ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืน ๆ 87,893.75 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบรวม 645,783 รำย ส่วนแนวทำงกำรฟ้ืนฟูพื นที่      
ภำคกำรเกษตรที่ประสบภัย กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้เตรียมกำรไว้ 2 แนวทำงด้วยกัน คือ 

1)  กำรสนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งอำหำรใหม่ จึงได้มอบหมำยให้กองขยำยพันธุ์พืช และศูนย์ขยำยพันธุ์พืชทั ง 10 แห่ง 
คือ ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรังศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครรำชสี มำ    
ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมรำช ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัด
พิษณุโลก ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหำสำรคำม ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดล้ำพูน ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัด
สุพรรณบุรี และศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธำนี ระดมก้ำลังเจ้ำหน้ำที่เร่งบรรจุและจัดชุดเมล็ดพันธุ์พืชผักพันธุ์ดี 
ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ดีหลำยชนิด ได้แก่ พริก มะเขือเปรำะ ถั่วฝักยำว ถั่วพู และกระเจี๊ยบเขียว จ้ำนวนรวมกว่ำ 3.5 แสนซอง 
น้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรในเบื องต้น เพ่ือเป็นพืชอำหำร และพืชทดแทนในส่วนของพื นที่เกษตรที่ได้รับควำมเสียหำย และ
ก้ำลังเร่งด้ำเนินกำรบรรจุและจัดชุดเพ่ิมเติมอีก 2 แสนซอง เพ่ือให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของเกษตรกรให้ได้มำกที่สุด 
นอกจำกชุดเมล็ดพันธุ์พืชผักแล้ว ยังมีกำรสนับสนุนต้นพันธุ์พืชผักพืชอำหำร และต้นพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้นอีกด้วย ซึ่งทั งหมดนี  
กรมส่งเสริมกำรเกษตรจะน้ำไปมอบให้เกษตรกรในพื นที่ทันทีภำยหลังน ้ำลด โดยกระจำยให้ครอบคลุมทุกพื นที่ที่ประสบภัย
มำกที่สุด ส้ำหรับเกษตรกรที่มีควำมประสงค์ขอรับกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักเพ่ิมเติม สำมำรถแจ้งควำมจ้ำนงได้ที่
ส้ำนักงำนเกษตรอ้ำเภอ และส้ำนักงำนเกษตรจังหวัดใกล้บ้ำนท่ำน เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่รวบรวมปริมำณและแจ้งต่อศูนย์ขยำยพันธุ์
พืชเพ่ือด้ำเนินกำรจัดสรรต่อไป 

และ 2) กำรสนับสนุนให้เกษตรกรมีปัจจัยกำรผลิตส้ำหรับป้องกันก้ำจัดโรคพืช โดยกำรสนับสนุนชีวภัณฑ์เชื อรำ     
ไตรโคเดอร์มำที่มีทั งในส่วนพร้อมใช้ 8,200 กิโลกรัม (สำมำรถใช้ได้กับพื นที่ 8,200 ไร่) และหัวเชื อขยำย 11,500 ขวด 
(สำมำรถใช้ได้กับพื นที่ 172,500 ไร่) จำกกองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย ซึ่งเกษตรกรที่มีควำมประสงค์
สำมำรถมำขอรับได้จำกส้ำนักงำนเกษตรจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช (ศทอ.) ทั ง 9 ศูนย์ 
คือ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดชัยนำท ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช 
จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดชลบุรี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตร      
ด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดสงขลำ ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดนครรำชสีมำ 
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช 
จังหวัดพิษณุโลก โดยเกษตรกรสำมำรถน้ำไปใช้งำนเพ่ือควบคุมเชื อรำในดินและฟ้ืนฟูพืชหลังน ้ำลด และหำกไม่มั่นใจกับอำกำร
ของต้นพืช สำมำรถสอบถำมปัญหำโรคพืชได้ที่คลินิกพืช ณ ส้ำนักงำนเกษตรอ้ำเภอ และส้ำนักงำนเกษตรจังหวัดใกล้บ้ำนท่ำน 
ซึ่งมีเจ้ำหน้ำที่พร้อมให้ควำมช่วยเหลือ 
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นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด้ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ตำมที่หลำยพื นที่ของประเทศไทยต้องประสบ

ปัญหำอุทกภัย และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก้ำชับให้ทุกหน่วยงำนในสังกัด      
เร่งให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรตำมบทบำทหน้ำที่ และภำรกิจของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ โดยกรมส่งเสริม
กำรเกษตรได้วำงมำตรกำรและแนวทำงในกำรเยียวยำเกษตรกร และฟ้ืนฟูพื นที่เกษตรที่ประสบภัยไว้แล้ว พร้อมจะสนับสนุน
เกษตรกรในพื นที่ประสบภัยได้ทันทีหลังสถำนกำรณ์อุทกภัยในแต่ละพื นที่คลี่คลำยลง 

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวอีกว่ำ ส้ำหรับแนวทำงกำรเยียวยำ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงิน     
ทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยในส่วนพื นที่ที่น ้ำลดลงแล้ว กรมส่งเสริม
กำรเกษตรได้จัดเตรียมทีมเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรพร้อมลงพื นที่ไปส้ำรวจควำมเสียหำยและชี แจงหลักเกณฑ์กำรให้ควำม
ช่วยเหลือ จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรฟ้ืนฟูช่วยเหลือเกษตรกรร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จัดท้ำประชำคมเพ่ือตรวจสอบ
และรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล เพ่ือด้ำเนินกำรเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือตำมล้ำดับต่อไป  

ทั งนี ในภำพรวมพื นที่เกษตรที่ประสบภัยทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2565) คำดว่ำจะมีพื นที่ได้รับ
ผลกระทบ จ้ำนวน 59 จังหวัด พื นที่ 5,493,345.75 ไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 3,601,720.00ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,803,732 ไร่ 
ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืน ๆ 87,893.75 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบรวม 645,783 รำย ส่วนแนวทำงกำรฟ้ืนฟูพื นที่      
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ภำคกำรเกษตรที่ประสบภัย กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้เตรียมกำรไว้ 2 แนวทำงด้วยกัน คือ 
1)  กำรสนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งอำหำรใหม่ จึงได้มอบหมำยให้กองขยำยพันธุ์พืช และศูนย์ขยำยพันธุ์พืชทั ง 10 แห่ง 

คือ ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรังศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครรำชสี มำ    
ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมรำช ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัด
พิษณุโลก ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหำสำรคำม ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดล้ำพูน ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัด
สุพรรณบุรี และศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธำนี ระดมก้ำลังเจ้ำหน้ำที่เร่งบรรจุและจัดชุดเมล็ดพันธุ์พืชผักพันธุ์ดี 
ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ดีหลำยชนิด ได้แก่ พริก มะเขือเปรำะ ถั่วฝักยำว ถั่วพู และกระเจี๊ยบเขียว จ้ำนวนรวมกว่ำ 3.5 แสนซอง 
น้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรในเบื องต้น เพ่ือเป็นพืชอำหำร และพืชทดแทนในส่วนของพื นที่เกษตรที่ได้รับควำมเสียหำย และ
ก้ำลังเร่งด้ำเนินกำรบรรจุและจัดชุดเพ่ิมเติมอีก 2 แสนซอง เพ่ือให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของเกษตรกรให้ได้มำกที่สุด 
นอกจำกชุดเมล็ดพันธุ์พืชผักแล้ว ยังมีกำรสนับสนุนต้นพันธุ์พืชผักพืชอำหำร และต้นพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้นอีกด้วย ซึ่งทั งหมดนี  
กรมส่งเสริมกำรเกษตรจะน้ำไปมอบให้เกษตรกรในพื นที่ทันทีภำยหลังน ้ำลด โดยกระจำยให้ครอบคลุมทุกพื นที่ที่ประสบภัย
มำกที่สุด ส้ำหรับเกษตรกรที่มีควำมประสงค์ขอรับกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักเพ่ิมเติม สำมำรถแจ้งควำมจ้ำนงได้ที่
ส้ำนักงำนเกษตรอ้ำเภอ และส้ำนักงำนเกษตรจังหวัดใกล้บ้ำนท่ำน เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่รวบรวมปริมำณและแจ้งต่อศูนย์ขยำยพันธุ์
พืชเพ่ือด้ำเนินกำรจัดสรรต่อไป 

และ 2) กำรสนับสนุนให้เกษตรกรมีปัจจัยกำรผลิตส้ำหรับป้องกันก้ำจัดโรคพืช โดยกำรสนับสนุนชีวภัณฑ์เชื อรำ     
ไตรโคเดอร์มำที่มีทั งในส่วนพร้อมใช้ 8,200 กิโลกรัม (สำมำรถใช้ได้กับพื นที่ 8,200 ไร่) และหัวเชื อขยำย 11,500 ขวด 
(สำมำรถใช้ได้กับพื นที่ 172,500 ไร่) จำกกองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย ซึ่งเกษตรกรที่มีควำมประสงค์
สำมำรถมำขอรับได้จำกส้ำนักงำนเกษตรจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช (ศทอ.) ทั ง 9 ศูนย์ 
คือ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดชัยนำท ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช 
จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดชลบุรี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตร       
ด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดสงขลำ ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดนครรำชสีมำ 
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช 
จังหวัดพิษณุโลก โดยเกษตรกรสำมำรถน้ำไปใช้งำนเพ่ือควบคุมเชื อรำในดินและฟ้ืนฟูพืชหลังน ้ำลด และหำกไม่มั่นใจกับอำกำร
ของต้นพืช สำมำรถสอบถำมปัญหำโรคพืชได้ที่คลินิกพืช ณ ส้ำนักงำนเกษตรอ้ำเภอ และส้ำนักงำนเกษตรจังหวัดใกล้บ้ำนท่ำน 
ซึ่งมีเจ้ำหน้ำที่พร้อมให้ควำมช่วยเหลือ 
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https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_233851 

 
นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด้ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ตำมที่หลำยพื นที่ของประเทศไทยต้องประสบ

ปัญหำอุทกภัย และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก้ำชับให้ทุกหน่วยงำนในสังกัด      
เร่งให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรตำมบทบำทหน้ำที่ และภำรกิจของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ โดยกรมส่งเสริม
กำรเกษตรได้วำงมำตรกำรและแนวทำงในกำรเยียวยำเกษตรกร และฟ้ืนฟูพื นที่เกษตรที่ประสบภัยไว้แล้ว พร้อมจะสนับสนุน
เกษตรกรในพื นที่ประสบภัยได้ทันทีหลังสถำนกำรณ์อุทกภัยในแต่ละพื นที่คลี่คลำยลง 

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวอีกว่ำ ส้ำหรับแนวทำงกำรเยียวยำ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงิน     
ทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยในส่วนพื นที่ที่น ้ำลดลงแล้ว กรมส่งเสริม
กำรเกษตรได้จัดเตรียมทีมเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรพร้อมลงพื นที่ไปส้ำรวจควำมเสียหำยและชี แจงหลักเกณฑ์กำรให้ควำม
ช่วยเหลือ จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรฟ้ืนฟูช่วยเหลือเกษตรกรร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จัดท้ำประชำคมเพ่ือตรวจสอบ
และรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล เพ่ือด้ำเนินกำรเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือตำมล้ำดับต่อไป  

ทั งนี ในภำพรวมพื นที่เกษตรที่ประสบภัยทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2565) คำดว่ำจะมีพื นที่ได้รับ
ผลกระทบ จ้ำนวน 59 จังหวัด พื นที่ 5,493,345.75 ไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 3,601,720.00ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,803,732 ไร่ 
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ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืน ๆ 87,893.75 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบรวม 645,783 รำย ส่วนแนวทำงกำรฟ้ืนฟูพื นที่      
ภำคกำรเกษตรที่ประสบภัย กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้เตรียมกำรไว้ 2 แนวทำงด้วยกัน คือ 

1)  กำรสนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งอำหำรใหม่ จึงได้มอบหมำยให้กองขยำยพันธุ์พืช และศูนย์ขยำยพันธุ์พืชทั ง 10 แห่ง 
คือ ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรังศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครรำชสี มำ    
ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมรำช ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัด
พิษณุโลก ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหำสำรคำม ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดล้ำพูน ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัด
สุพรรณบุรี และศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธำนี ระดมก้ำลังเจ้ำหน้ำที่เร่งบรรจุและจัดชุดเมล็ดพันธุ์พืชผักพันธุ์ดี 
ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ดีหลำยชนิด ได้แก่ พริก มะเขือเปรำะ ถั่วฝักยำว ถั่วพู และกระเจี๊ยบเขียว จ้ำนวนรวมกว่ำ 3.5 แสนซอง 
น้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรในเบื องต้น เพ่ือเป็นพืชอำหำร และพืชทดแทนในส่วนของพื นที่เกษตรที่ได้รับควำมเสียหำย และ
ก้ำลังเร่งด้ำเนินกำรบรรจุและจัดชุดเพ่ิมเติมอีก 2 แสนซอง เพ่ือให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของเกษตรกรให้ได้มำกที่สุด 
นอกจำกชุดเมล็ดพันธุ์พืชผักแล้ว ยังมีกำรสนับสนุนต้นพันธุ์พืชผักพืชอำหำร และต้นพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้นอีกด้วย ซึ่งทั งหมดนี  
กรมส่งเสริมกำรเกษตรจะน้ำไปมอบให้เกษตรกรในพื นที่ทันทีภำยหลังน ้ำลด โดยกระจำยให้ครอบคลุมทุกพื นที่ที่ประสบภัย
มำกที่สุด ส้ำหรับเกษตรกรที่มีควำมประสงค์ขอรับกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักเพ่ิมเติม สำมำรถแจ้งควำมจ้ำนงได้ที่
ส้ำนักงำนเกษตรอ้ำเภอ และส้ำนักงำนเกษตรจังหวัดใกล้บ้ำนท่ำน เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่รวบรวมปริมำณและแจ้งต่อศูนย์ขยำยพันธุ์
พืชเพ่ือด้ำเนินกำรจัดสรรต่อไป 

และ 2) กำรสนับสนุนให้เกษตรกรมีปัจจัยกำรผลิตส้ำหรับป้องกันก้ำจัดโรคพืช โดยกำรสนับสนุนชีวภัณฑ์เชื อรำ     
ไตรโคเดอร์มำที่มีทั งในส่วนพร้อมใช้ 8,200 กิโลกรัม (สำมำรถใช้ได้กับพื นที่ 8,200 ไร่) และหัวเชื อขยำย 11,500 ขวด 
(สำมำรถใช้ได้กับพื นที่ 172,500 ไร่) จำกกองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย ซึ่งเกษตรกรที่มีควำมประสงค์
สำมำรถมำขอรับได้จำกส้ำนักงำนเกษตรจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช (ศทอ.) ทั ง 9 ศูนย์ 
คือ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดชัยนำท ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช 
จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดชลบุรี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตร       
ด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดสงขลำ ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดนครรำชสีมำ 
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช 
จังหวัดพิษณุโลก โดยเกษตรกรสำมำรถน้ำไปใช้งำนเพ่ือควบคุมเชื อรำในดินและฟ้ืนฟูพืชหลังน ้ำลด และหำกไม่มั่นใจกับอำกำร
ของต้นพืช สำมำรถสอบถำมปัญหำโรคพืชได้ที่คลินิกพืช ณ ส้ำนักงำนเกษตรอ้ำเภอ และส้ำนักงำนเกษตรจังหวัดใกล้บ้ำนท่ำน 
ซึ่งมีเจ้ำหน้ำที่พร้อมให้ควำมช่วยเหลือ 
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https://kasetsaradeedotcom.blogspot.com/2022/11/blog-post.html?m=1 

 
นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด้ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ตำมที่หลำยพื นที่ของประเทศไทยต้องประสบ

ปัญหำอุทกภัย และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก้ำชับให้ทุกหน่วยงำนในสังกัด      
เร่งให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรตำมบทบำทหน้ำที่ และภำรกิจของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ โดยกรมส่งเสริม
กำรเกษตรได้วำงมำตรกำรและแนวทำงในกำรเยียวยำเกษตรกร และฟ้ืนฟูพื นที่เกษตรที่ประสบภัยไว้แล้ว พร้อมจะสนับสนุน
เกษตรกรในพื นที่ประสบภัยได้ทันทีหลังสถำนกำรณ์อุทกภัยในแต่ละพื นที่คลี่คลำยลง 

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวอีกว่ำ ส้ำหรับแนวทำงกำรเยียวยำ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงิน     
ทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยในส่วนพื นที่ที่น ้ำลดลงแล้ว กรมส่งเสริม
กำรเกษตรได้จัดเตรียมทีมเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรพร้อมลงพื นที่ไปส้ำรวจควำมเสียหำยและชี แจงหลักเกณฑ์กำรให้ควำม
ช่วยเหลือ จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรฟ้ืนฟูช่วยเหลือเกษตรกรร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จัดท้ำประชำคมเพ่ือตรวจสอบ
และรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล เพ่ือด้ำเนินกำรเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือตำมล้ำดับต่อไป  

ทั งนี ในภำพรวมพื นที่เกษตรที่ประสบภัยทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2565) คำดว่ำจะมีพื นที่ได้รับ
ผลกระทบ จ้ำนวน 59 จังหวัด พื นที่ 5,493,345.75 ไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 3,601,720.00ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,803,732 ไร่ 
ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืน ๆ 87,893.75 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบรวม 645,783 รำย ส่วนแนวทำงกำรฟ้ืนฟูพื นที่      
ภำคกำรเกษตรที่ประสบภัย กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้เตรียมกำรไว้ 2 แนวทำงด้วยกัน คือ 
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1)  กำรสนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งอำหำรใหม่ จึงได้มอบหมำยให้กองขยำยพันธุ์พืช และศูนย์ขยำยพันธุ์พืชทั ง 10 แห่ง 
คือ ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรังศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครรำชสี มำ    
ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมรำช ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัด
พิษณุโลก ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหำสำรคำม ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดล้ำพูน ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัด
สุพรรณบุรี และศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธำนี ระดมก้ำลังเจ้ำหน้ำที่เร่งบรรจุและจัดชุดเมล็ดพันธุ์พืชผักพันธุ์ดี 
ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ดีหลำยชนิด ได้แก่ พริก มะเขือเปรำะ ถั่วฝักยำว ถั่วพู และกระเจี๊ยบเขียว จ้ำนวนรวมกว่ำ 3.5 แสนซอง 
น้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรในเบื องต้น เพ่ือเป็นพืชอำหำร และพืชทดแทนในส่วนของพื นที่เกษตรที่ได้รับควำมเสียหำย และ
ก้ำลังเร่งด้ำเนินกำรบรรจุและจัดชุดเพ่ิมเติมอีก 2 แสนซอง เพ่ือให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของเกษตรกรให้ได้มำกที่สุด 
นอกจำกชุดเมล็ดพันธุ์พืชผักแล้ว ยังมีกำรสนับสนุนต้นพันธุ์พืชผักพืชอำหำร และต้นพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้นอีกด้วย ซึ่งทั งหมดนี  
กรมส่งเสริมกำรเกษตรจะน้ำไปมอบให้เกษตรกรในพื นที่ทันทีภำยหลังน ้ำลด โดยกระจำยให้ครอบคลุมทุกพื นที่ที่ประสบภัย
มำกที่สุด ส้ำหรับเกษตรกรที่มีควำมประสงค์ขอรับกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักเพ่ิมเติม สำมำรถแจ้งควำมจ้ำนงได้ที่
ส้ำนักงำนเกษตรอ้ำเภอ และส้ำนักงำนเกษตรจังหวัดใกล้บ้ำนท่ำน เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่รวบรวมปริมำณและแจ้งต่อศูนย์ขยำยพันธุ์
พืชเพ่ือด้ำเนินกำรจัดสรรต่อไป 

และ 2) กำรสนับสนุนให้เกษตรกรมีปัจจัยกำรผลิตส้ำหรับป้องกันก้ำจัดโรคพืช โดยกำรสนับสนุนชีวภัณฑ์เชื อรำ     
ไตรโคเดอร์มำที่มีทั งในส่วนพร้อมใช้ 8,200 กิโลกรัม (สำมำรถใช้ได้กับพื นที่ 8,200 ไร่) และหัวเชื อขยำย 11,500 ขวด 
(สำมำรถใช้ได้กับพื นที่ 172,500 ไร่) จำกกองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย ซึ่งเกษตรกรที่มีควำมประสงค์
สำมำรถมำขอรับได้จำกส้ำนักงำนเกษตรจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช (ศทอ.) ทั ง 9 ศูนย์ 
คือ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดชัยนำท ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช 
จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดชลบุรี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตร       
ด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดสงขลำ ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดนครรำชสีมำ 
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช 
จังหวัดพิษณุโลก โดยเกษตรกรสำมำรถน้ำไปใช้งำนเพ่ือควบคุมเชื อรำในดินและฟ้ืนฟูพืชหลังน ้ำลด และหำกไม่มั่นใจกับอำกำร
ของต้นพืช สำมำรถสอบถำมปัญหำโรคพืชได้ที่คลินิกพืช ณ ส้ำนักงำนเกษตรอ้ำเภอ และส้ำนักงำนเกษตรจังหวัดใกล้บ้ำนท่ำน 
ซึ่งมีเจ้ำหน้ำที่พร้อมให้ควำมช่วยเหลือ 
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นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด้ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ตำมที่หลำยพื นที่ของประเทศไทยต้องประสบ

ปัญหำอุทกภัย และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก้ำชับให้ทุกหน่วยงำนในสังกัด      
เร่งให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรตำมบทบำทหน้ำที่ และภำรกิจของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ โดยกรมส่งเสริม
กำรเกษตรได้วำงมำตรกำรและแนวทำงในกำรเยียวยำเกษตรกร และฟ้ืนฟูพื นที่เกษตรที่ประสบภัยไว้แล้ว พร้อมจะสนับสนุน
เกษตรกรในพื นที่ประสบภัยได้ทันทีหลังสถำนกำรณ์อุทกภัยในแต่ละพื นที่คลี่คลำยลง 

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวอีกว่ำ ส้ำหรับแนวทำงกำรเยียวยำ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงิน     
ทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยในส่วนพื นที่ที่น ้ำลดลงแล้ว กรมส่งเสริม
กำรเกษตรได้จัดเตรียมทีมเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรพร้อมลงพื นที่ไปส้ำรวจควำมเสียหำยและชี แจงหลักเกณฑ์กำรให้ควำม
ช่วยเหลือ จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรฟ้ืนฟูช่วยเหลือเกษตรกรร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จัดท้ำประชำคมเพ่ือตรวจสอบ
และรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล เพ่ือด้ำเนินกำรเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือตำมล้ำดับต่อไป  

ทั งนี ในภำพรวมพื นที่เกษตรที่ประสบภัยทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2565) คำดว่ำจะมีพื นที่ได้รับ
ผลกระทบ จ้ำนวน 59 จังหวัด พื นที่ 5,493,345.75 ไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 3,601,720.00ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,803,732 ไร่ 
ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืน ๆ 87,893.75 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบรวม 645,783 รำย ส่วนแนวทำงกำรฟ้ืนฟูพื นที่      
ภำคกำรเกษตรที่ประสบภัย กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้เตรียมกำรไว้ 2 แนวทำงด้วยกัน คือ 

1)  กำรสนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งอำหำรใหม่ จึงได้มอบหมำยให้กองขยำยพันธุ์พืช และศูนย์ขยำยพันธุ์พืชทั ง 10 แห่ง 
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คือ ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรังศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครรำชสี มำ    
ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมรำช ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัด
พิษณุโลก ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหำสำรคำม ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดล้ำพูน ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัด
สุพรรณบุรี และศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธำนี ระดมก้ำลังเจ้ำหน้ำที่เร่งบรรจุและจัดชุดเมล็ดพันธุ์พืชผักพันธุ์ดี 
ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ดีหลำยชนิด ได้แก่ พริก มะเขือเปรำะ ถั่วฝักยำว ถั่วพู และกระเจี๊ยบเขียว จ้ำนวนรวมกว่ำ 3.5 แสนซอง 
น้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรในเบื องต้น เพ่ือเป็นพืชอำหำร และพืชทดแทนในส่วนของพื นที่เกษตรที่ได้รับควำมเสียหำย และ
ก้ำลังเร่งด้ำเนินกำรบรรจุและจัดชุดเพ่ิมเติมอีก 2 แสนซอง เพ่ือให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของเกษตรกรให้ได้มำกที่สุด 
นอกจำกชุดเมล็ดพันธุ์พืชผักแล้ว ยังมีกำรสนับสนุนต้นพันธุ์พืชผักพืชอำหำร และต้นพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้นอีกด้วย ซึ่งทั งหมดนี  
กรมส่งเสริมกำรเกษตรจะน้ำไปมอบให้เกษตรกรในพื นที่ทันทีภำยหลังน ้ำลด โดยกระจำยให้ครอบคลุมทุกพื นที่ที่ประสบภัย
มำกที่สุด ส้ำหรับเกษตรกรที่มีควำมประสงค์ขอรับกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักเพ่ิมเติม สำมำรถแจ้งควำมจ้ำนงได้ที่
ส้ำนักงำนเกษตรอ้ำเภอ และส้ำนักงำนเกษตรจังหวัดใกล้บ้ำนท่ำน เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่รวบรวมปริมำณและแจ้งต่อศูนย์ขยำยพันธุ์
พืชเพ่ือด้ำเนินกำรจัดสรรต่อไป 

และ 2) กำรสนับสนุนให้เกษตรกรมีปัจจัยกำรผลิตส้ำหรับป้องกันก้ำจัดโรคพืช โดยกำรสนับสนุนชีวภัณฑ์เชื อรำ     
ไตรโคเดอร์มำที่มีทั งในส่วนพร้อมใช้ 8,200 กิโลกรัม (สำมำรถใช้ได้กับพื นที่ 8,200 ไร่) และหัวเชื อขยำย 11,500 ขวด 
(สำมำรถใช้ได้กับพื นที่ 172,500 ไร่) จำกกองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย ซึ่งเกษตรกรที่มีควำมประสงค์
สำมำรถมำขอรับได้จำกส้ำนักงำนเกษตรจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช (ศทอ.) ทั ง 9 ศูนย์ 
คือ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดชัยนำท ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช 
จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดชลบุรี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตร       
ด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดสงขลำ ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดนครรำชสีมำ 
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช 
จังหวัดพิษณุโลก โดยเกษตรกรสำมำรถน้ำไปใช้งำนเพ่ือควบคุมเชื อรำในดินและฟ้ืนฟูพืชหลังน ้ำลด และหำกไม่มั่นใจกับอำกำร
ของต้นพืช สำมำรถสอบถำมปัญหำโรคพืชได้ที่คลินิกพืช ณ ส้ำนักงำนเกษตรอ้ำเภอ และส้ำนักงำนเกษตรจังหวัดใกล้บ้ำนท่ำน 
ซึ่งมีเจ้ำหน้ำที่พร้อมให้ควำมช่วยเหลือ 
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221101212034344 
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02nJxrHLi6XvS3s8pw3e8oHXhKF8ina4DZuyyvZXcYW
JL1zsfg5ALWJFAj9qVq48XRl&id=100039311755039 
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https://www.dailynews.co.th/news/1637700/ 

 
นำยรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ปัจจุบันภำคกำรเกษตร ยังคงประสบปัญหำกำร

ขำดแคลนแรงงำน เนื่องจำกกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งแรงงำนภำคกำรเกษตรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุ ประกอบกับที่คนรุ่นใหม่
ให้ควำมส้ำคัญกับภำคกำรเกษตรน้อยลง กรมส่งเสริมกำรเกษตรจึงได้ก้ำหนดทิศทำงของแผนพัฒนำกำรเกษตรให้สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์กำรลดลงของแรงงำนในภำคเกษตร และให้ควำมส้ำคัญกับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและองค์กร
เกษตรกรมำกยิ่งขึ น เนื่องจำกกำรพัฒนำคนที่จะเข้ำสู่ภำคกำรเกษตรเป็นสิ่งที่จ้ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำ  
กำรเกษตรของประเทศ และต้องด้ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้เตรียมควำมพร้อมให้แก่ทำยำทเกษตรกร โดยส่งเสริมกำรรวมกันของเด็กและเยำวชน   
เป็นกลุ่มยุวเกษตรกร พัฒนำศักยภำพกลุ่มยุวเกษตรกรผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ปรับกิจกรรมให้ทันสมัย      
และตรงตำมควำมต้องกำรของกลุ่มยุวเกษตรกร ตลอดจนได้น้อมน้ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้เป็นทิศทำงในกำร
พัฒนำกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกร และได้ท้ำกำรส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยยุวเกษตรกรทั งในและต่ำงประเทศ เพ่ือพัฒนำ
ยุวเกษตรกรให้เป็นบุคลำกรภำคกำรเกษตรที่มีคุณภำพ สำมำรถประกอบอำชีพเกษตรเลี ยงตนเองได้อย่ำงมั่นคงในอนำคต 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวอีกว่ำ กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้ด้ำเนินกำรพัฒนำยุวเกษตรกรมำแล้ว 70 ปี 
ข้อมูล ณ ปัจจุบัน สำมำรถพัฒนำกลุ่มยุวเกษตรได้แล้ว 4,754 กลุ่ม และยุวเกษตรกร จ้ำนวน 79,059 คน และเพ่ือส่งเสริม
กำรเรียนรู้ของยุวเกษตรกร และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรเฉลิมฉลอง “วันยุวเกษตรกร โลก” ไปพร้อมๆกับประเทศสมำชิก
ที่มีกำรด้ำเนินงำนยุวเกษตรกรทั่วโลก รวมทั งเป็นกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรด้ำเนินงำนยุวเกษตรกรของประเทศไทย    
จึงได้จัดงำน “วันยุวเกษตรกรโลก” (Global 4-H Day) ขึ น ในวันอังคำรที่ 1 พฤศจิกำยน 2565 ณ ห้องประชุม 7 ชั น 5 
อำคำร 1 กรมส่งเสริมกำรเกษตร ภำยใต้แนวคิด 70 ปี ยุวเกษตรกรไทย ร่วมก้ำหนดอนำคตเกษตรไทยไปด้วยกัน Shaping 
the Future…Together โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตรมีแนวทำงกำรขับเคลื่อนและพัฒนำกลุ่มยุวเกษตรกรในปี 2565 ไว้ 5 
แนวทำง ดังนี  
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1. ส่งเสริมกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ให้กับยุวเกษตรกรอย่ำงมีศักยภำพ โดยสนับสนุนกำรเรียนรู้ เสริมสร้ำงทักษะ
ด้ำนกำรเกษตร เคหกิจเกษตร ทักษะวิชำชีพต่ำง ๆ ทักษะกำรท้ำงำนเป็นทีมของกลุ่มยุวเกษตรกร และเสริมสร้ำงควำมเป็น
ผู้น้ำ ผ่ำนรูปแบบกำรเรียนรู้โดยกำรปฏิบัติจริง (Learning by Doing)  

2. ส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็ง โดยพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มยุวเกษตรกร กำรปฏิบัติงำน
ของสมำชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และกำรประเมินผลกลุ่มอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. สร้ำงควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนพัฒนำกลุ่มยุวเกษตรกรกับภำคีเครือข่ำยต่ำง ๆ ทั งระดับในประเทศและ
ต่ำงประเทศ โดยก้ำหนดเป้ำหมำยร่วมกันกับภำคีเครือข่ำย เพ่ือให้เกิดกำรท้ำงำนที่สอดประสำนกัน สนับสนุนกำรเปิดโลก
ทัศน์ และต่อยอดให้ยุวเกษตรกรและเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะต่ำง ๆ ระหว่ำงกัน อันน้ำไปสู่กำร
พัฒนำงำนยุวเกษตรกรได้รอบด้ำนและทันต่อสถำนกำรณ์  

4. สนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับงำนพัฒนำยุวเกษตรกร โดยกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ทักษะ ควำมเข้ำใจ
ในกำรด้ำเนินงำนยุวเกษตรกรให้สำมำรถปฏิบัติงำนขับเคลื่อนพัฒนำงำนยุวเกษตรกรไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงมีเอกภำพ 
และ5. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรพัฒนำงำนยุวเกษตรกรเชิงรุก เพ่ือให้สำธำรณชนรับรู้ เชื่อถือและเข้ำใจที่ถูกต้องใน
กระบวนกำรพัฒนำยุวเกษตรกร อันน้ำไปสู่ควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนงำนที่ดีของชุมชนต่อไป 

ทั งนี  สมำชิกกลุ่มยุวเกษตรกรที่ปรึกษำกลุ่มยุวเกษตรกร เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนยุวเกษตรกร จำก 77 จังหวัด 
เกษตรกรและประชำชนที่สนใจ สำมำรถเข้ำร่วมและรับชมกิจกรรม 70 ปี  ยุวเกษตรกรไทย ในวันยุวเกษตรกรโลก ได้ทำง 
Zoom Cloud Meeting และประชำชนทั่วไปสำมำรถรับชม Facebook Live ได้ทำง Facebook กรมส่งเสริมกำรเกษตร  
ได้ตั งแต่เวลำ 09.30 น. เป็นต้นไป 
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https://www.agrinewsthai.com/news/34753 

 
นำยรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ปัจจุบันภำคกำรเกษตร ยังคงประสบปัญหำกำร

ขำดแคลนแรงงำน เนื่องจำกกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งแรงงำนภำคกำรเกษตรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุ ประกอบกับที่คนรุ่นใหม่
ให้ควำมส้ำคัญกับภำคกำรเกษตรน้อยลง กรมส่งเสริมกำรเกษตรจึงได้ก้ำหนดทิศทำงของแผนพัฒนำกำรเกษตรให้สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์กำรลดลงของแรงงำนในภำคเกษตร และให้ควำมส้ำคัญกับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและองค์กร
เกษตรกรมำกยิ่งขึ น เนื่องจำกกำรพัฒนำคนที่จะเข้ำสู่ภำคกำรเกษตรเป็นสิ่งที่จ้ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำ  
กำรเกษตรของประเทศ และต้องด้ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้เตรียมควำมพร้อมให้แก่ทำยำทเกษตรกร โดยส่งเสริมกำรรวมกันของเด็กและเยำวชน   
เป็นกลุ่มยุวเกษตรกร พัฒนำศักยภำพกลุ่มยุวเกษตรกรผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ปรับกิจกรรมให้ทันสมัย      
และตรงตำมควำมต้องกำรของกลุ่มยุวเกษตรกร ตลอดจนได้น้อมน้ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้เป็นทิศทำงในกำร
พัฒนำกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกร และได้ท้ำกำรส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยยุวเกษตรกรทั งในและต่ำงประเทศ เพ่ือพัฒนำ
ยุวเกษตรกรให้เป็นบุคลำกรภำคกำรเกษตรที่มีคุณภำพ สำมำรถประกอบอำชีพเกษตรเลี ยงตนเองได้อย่ำงมั่นคงในอนำคต 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวอีกว่ำ กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้ด้ำเนินกำรพัฒนำยุวเกษตรกรมำแล้ว 70 ปี 
ข้อมูล ณ ปัจจุบัน สำมำรถพัฒนำกลุ่มยุวเกษตรได้แล้ว 4,754 กลุ่ม และยุวเกษตรกร จ้ำนวน 79,059 คน และเพ่ือส่งเสริม
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กำรเรียนรู้ของยุวเกษตรกร และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรเฉลิมฉลอง “วันยุวเกษตรกร โลก” ไปพร้อมๆกับประเทศสมำชิก
ที่มีกำรด้ำเนินงำนยุวเกษตรกรทั่วโลก รวมทั งเป็นกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรด้ำเนินงำนยุวเกษตรกรของประเทศไทย    
จึงได้จัดงำน “วันยุวเกษตรกรโลก” (Global 4-H Day) ขึ น ในวันอังคำรที่ 1 พฤศจิกำยน 2565 ณ ห้องประชุม 7 ชั น 5 
อำคำร 1 กรมส่งเสริมกำรเกษตร ภำยใต้แนวคิด 70 ปี ยุวเกษตรกรไทย ร่วมก้ำหนดอนำคตเกษตรไทยไปด้วยกัน Shaping 
the Future…Together โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตรมีแนวทำงกำรขับเคลื่อนและพัฒนำกลุ่มยุวเกษตรกรในปี 2565 ไว้ 5 
แนวทำง ดังนี  

1. ส่งเสริมกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ให้กับยุวเกษตรกรอย่ำงมีศักยภำพ โดยสนับสนุนกำรเรียนรู้ เสริมสร้ำงทักษะ
ด้ำนกำรเกษตร เคหกิจเกษตร ทักษะวิชำชีพต่ำง ๆ ทักษะกำรท้ำงำนเป็นทีมของกลุ่มยุวเกษตรกร และเสริมสร้ำงควำมเป็น
ผู้น้ำ ผ่ำนรูปแบบกำรเรียนรู้โดยกำรปฏิบัติจริง (Learning by Doing)  

2. ส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็ง โดยพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มยุวเกษตรกร กำรปฏิบัติงำน
ของสมำชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และกำรประเมินผลกลุ่มอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. สร้ำงควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนพัฒนำกลุ่มยุวเกษตรกรกับภำคีเครือข่ำยต่ำง ๆ ทั งระดับในประเทศและ
ต่ำงประเทศ โดยก้ำหนดเป้ำหมำยร่วมกันกับภำคีเครือข่ำย เพ่ือให้เกิดกำรท้ำงำนที่สอดประสำนกัน สนับสนุนกำรเปิดโลก
ทัศน์ และต่อยอดให้ยุวเกษตรกรและเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะต่ำง ๆ ระหว่ำงกัน อันน้ำไปสู่กำร
พัฒนำงำนยุวเกษตรกรได้รอบด้ำนและทันต่อสถำนกำรณ์  

4. สนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับงำนพัฒนำยุวเกษตรกร โดยกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ทักษะ ควำมเข้ำใจ
ในกำรด้ำเนินงำนยุวเกษตรกรให้สำมำรถปฏิบัติงำนขับเคลื่อนพัฒนำงำนยุวเกษตรกรไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงมีเอกภำพ 
และ5. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรพัฒนำงำนยุวเกษตรกรเชิงรุก เพ่ือให้สำธำรณชนรับรู้ เชื่อถือและเข้ำใจที่ถูกต้องใน
กระบวนกำรพัฒนำยุวเกษตรกร อันน้ำไปสู่ควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนงำนที่ดีของชุมชนต่อไป 
 

 

 


