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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที ่  2  ฉบับที ่  206   วนัพฤหัสบดทีี ่ 18 พฤษภาคม   พ.ศ.  2560  ราคา   15   บาท

                                      ภาคเหนือ
 มฝีนฟ้า คะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื�นทีต่ลอดช่วง และมฝีนตกหนัก

บางพื�นทีใ่นช่วงวนัที ่16 - 19 พ.ค. 

อุณหภูมติํา่สุด 21 - 26 องศาเซสเซียส  สูงสุด 30 -36 องศาเซลเซียส  

                         ภาคใต้ ฝั�งตะวนัตก
มฝีนฟ้า คะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื�นทีต่ลอดช่วง        

 อุณหภูมติํา่สุด 22 -25 องศาเซลเซียสสูงสุด 31 - 34 องศาเซลเซียส   

 บริเวณทีม่ฝีนฟ้าคะนองทะเลมคีลืน่สูงมากกว่า 2 เมตร

                          

                       ภาคใต้ ฝั�งตะวนัออก
 มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 -60 ของพื�นที ่ 

อุณหภูมติํา่สุด  23 - 26  องศาเซสเซียส  สูงสุด  30-34 องศาเซลเซียส  

ทะเลมคีลืน่สูงประมาณ 1-2 เมตร

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60  ของพื�นที ่ตลอดช่วง

อุณหภูมติํา่สุด  22-26 องศาเซสเซียส สูงสุด 31 - 35  องศาเซลเซียส

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.

                             ภาคกลาง
 มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 -60 ของพื�นที ่ และมฝีนตกหนักใน

บางแห่งในช่วงวนัที ่16-18 พ.ค. 

อุณหภูมติํา่สุด 24-27องศาเซสเซียส สูงสุด 33 -36 องศาเซสเซียส    

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40  - 60 ของพื�นทีต่ลอดช่วง อุณหภูมติํา่

สุด  25-27 องศาเซสเซียส อุณหภูมสูิงสุด 32 - 36  องศาเซลเซียส

  

 นางสาวจริยา สุทธิไชยา   เลขาธิการสาํนกังานเศรษฐกิจการ

เกษตร  (สศก.)  เปิดเผยถึงการดาํเนินโครงการบริหารจดัการเขตเกษตร

เศรษฐกิจสาํหรับสินคา้เกษตรโดยการใชแ้ผนที�   เพื�อการบริหารจดัการ

เชิงรุก  (Zoning By Agri-Map)  ซึ� ง  สศก.มีหนา้ที�ในการเสนอแนะดา้น

นโยบายและมาตรการในการปรับเปลี�ยนการผลิต      วเิคราะห์แนวทาง

การผลิตทางการเกษตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด     และ

การสร้างสมดุลระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทานสินคา้เกษตร    โดยการสาํ-

รวจตน้ทุนการผลิต       และผลตอบแทนสินคา้เกษตรที�สาํคญัในระดบั

จงัหวดั

 สศก.ไดจ้ดัประชุมหารือร่วมกบัภาคส่วนที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งภาค

รัฐเอกชน และเกษตรกรในระดบัพื�นที�เกี�ยวกบัแนวทางปรับเปลี�ยนเป็น

สินคา้ทางเลือกที�ใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่       โดยมีเป้าหมายศึกษา     24 

ที�นาขา้วมาปลกูออ้ย    เพราะมีโรงงานนํ�าตาลอยูไ่ม่ไกล      และในช่วง

ปลายพฤษภาคมนี�    สศก.จะลงพื�นที�จงัหวดัพิษณุโลกและชยัภมิู    ส่วน

เดือนกรกฎาคม ลงพื�นที� ชยันาท จนัทบุรี สงขลา และสุราษฎร์ธานี  ซึ� ง

เป็น 6 จงัหวดันาํร่อง ของ 6 ภมิูภาค      ตามโครงการบริหารจดัการเขต

เกษตรกรเศรษฐกิจสาํหรับสินคา้เกษตร          โดยการใชแ้ผนที�เพื�อการ

บริหารจดัการเชิงรุก  (Zoning By Agri-Map)      ทั�งนี�  กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์    ยงัไดร่้วมมือกบัศนูยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์และคอม

พิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   พฒันาระบบ

การจดัทาํแผนที�เกษตรเพื�อการบริหารจดัการเชิงรุกออนไลน ์ที�สามารถ

นาํไปใชเ้ป็นเครื�องมือบริหารจดัการสินคา้เกษตร      ใหส้อดคลอ้งตาม

สภาพพื�นที�     เกษตรกรสามารถนาํแผนที�มาเป็นตวัช่วยในการวางแผน

การผลิตเกษตรในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ.

จงัหวดัทั�วประเทศ  ซึ� งที�ผา่นมา    สศก.ไดจ้ดัประชุมหารือในพื�นที�ภาค

กลาง ณ ศนูยเ์รียนรู้การเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร  (ศพก.)

อาํเภออรัญประเทศ จ.สระแกว้ ศพก.อาํเภอเมือง จ.ปราจีนบุรีและศพก.

อาํเภอเมือง จ.ลพบุรี      เพื�อเป็นขอ้มูลและทางเลือกใหก้บัเกษตรกรใน

การปรับเปลี�ยนการผลิต  พบวา่  มีหลายปัจจยัที�ผลไม ้    เกษตรกรเพาะ

ปลกูขา้วขึ�นนํ�าในฤดูฝนเพราะเป็นพื�นที�ลุ่มมีนํ�าท่วมขงัสูงปลกูพืชชนิด

อื�นไม่ได ้และตลาดยงัมีความตอ้งการขา้วชนิดนี� เพื�อแปรรูป  ขณะที�ฤดู

แลง้สามารถปรับเปลี�ยนมาปลกูพืชสมุนไพร      ซึ� งเป็นพืชที�มีศกัยภาพ 

เนื�องจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบศร ตั�งอยูใ่นพื�นที�มีความ

ตอ้งการพืชสมุนไพรเพิ�มขึ�น  เกษตรกรในพื�นที� อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 

ปลกูขา้วนาปีและแบ่งพื�นที�บางส่วนปลกูขา้วโพดเลี�ยงสตัว ์ เนื�องจากมี

โรงงานแปรรูปอาหารสตัวต์ั�งอยูไ่ม่ไกลจากพื�นที� สนใจปรับเปลี�ยนพื�น

เตรียมลงพื�นที�นาํร่อง 6 จงัหวดั
สศก.ช่วยเกษตรกรปรับเปลี�ยน-วางแผนการผลิต

วางแผนกาํจดัผกัตบชวา ไม่ใหข้วางทางระบายนํ�า
 นายทองเปลว กองจนัทร์   รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยในระหวา่งลงพื�นที�ตรวจเยี�ยมการกาํจดัผกัตบชวา ณ เขื�อนเจา้พระยา จงัหวดัชยันาท วา่กรมชลฯ   ไดเ้ตรียมความพร้อมทั�งบุคลากรและเครื�องจกัร

ในการกาํจดัผกัตบชวา ที�จะมีมาในช่วงฤดูฝน  เพื�อไม่ใหกี้ดขวางทางระบายนํ�าในแม่นํ�าสายหลกั  ไดแ้ก่ แม่นํ�าท่าจีน แม่นํ�านอ้ย แม่นํ�าเจา้พระยา   และในคลองชลประทานต่างๆ  ใหไ้ดจ้าํนวน 332,000 ตนั      โดยตั�งเป้า

ภายในวนัที� 30 กนัยายน 2560 นี�  จะตอ้งกาํจดัผกัตบชวาในพื�นที�ชลประทานทั�วประเทศใหแ้ลว้เสร็จ ซึ� งขณะนี�ไดก้าํจดัอยา่งต่อเนื�องไปแลว้ 264,000 ตนั หรือคิดเป็น 79.52%     และในฤดูฝนปีนี�คาดวา่จะมีผกัตบชวาใน

แม่นํ�าสายหลกัที�ไหลมาติดหนา้อาคารชลประทานอีกประมาณ 50,000 ตนั ซึ� งกรมชลฯ ไดบู้รณาการกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการวางแผนกาํจดัแลว้

 นายทองเปลว กล่าววา่  สาํหรับแม่นํ�าเจา้พระยา  จะตอ้งใชเ้ครื�องจกัรขนาดใหญ่ในการกาํจดั  เพราะมีปริมาณค่อนขา้งมากและนํ�าลึก  ซึ� งจาํเป็นจะตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนื�องและปฏิบติังานทุกๆวนั  มิฉะนั�น

อาจจะไม่ทนัต่อการแพร่ขยายพนัธุ์ของผกัตบชวาได ้ เนื�องจากเป็นวชัพืชที�เติบโตไดเ้ร็วมาก  ทั�งนี� ล่าสุดจากการสาํรวจผกัตบชวาในแม่นํ�าเจา้พระยา  ตั�งแต่บริเวณเหนือเขื�อนเจา้พระยาขึ�นไป    จนถึงโครงการส่งนํ�าและ

บาํรุงรักษามโนรมย ์ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร พบวา่ยงัมีผกัตบชวาประมาณ 40,000 ตนั ซึ� งขณะนี�กรมชลฯไดบู้รณาการร่วมกบักรมเจา้ท่า จ.ชยันาท หน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง   หน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถิ�น

และหน่วยงานทหารในพื�นที�วางแผนในการกาํจดัผกัตบชวาจาํนวนดงักล่าวใหไ้ม่กีดขวางการระบายนํ�า  คาดวา่จะแลว้เสร็จภายในวนัที�  30  พฤษภาคมนี�     และผกัตบชวาจะไม่กีดขวางการระบายนํ�าในฤดูนํ�าหลากอยา่ง

แน่นอน

 “ผกัตบชวาสามารถแพร่พนัธ์ุไดง่้ายและเติบโตรวดเร็วมาก จึงตอ้งอาศยัวธีิการกาํจดัอยา่งต่อเนื�องเช่นเดียวกบัการกาํจดัขยะ   ดงันั�นหากประชาชนที�มีทางนํ�าผา่นหนา้บา้นแลว้ช่วยเกบ็หรือกาํจดัวชัพืชนํ�าเหล่า

นี�  หรือช่วยกนัสอดส่องดูแลถา้หากมีจาํนวนมากกแ็จง้ไปยงัหน่วยงานของกรมชลประทานในพื�นที�ใหม้าดาํเนินการกาํจดั   จะเป็นการช่วยเพิ�มประสิทธิภาพการส่งนํ�า การระบายนํ�าฟื� นฟทูศันียภาพของแม่นํ�าลาํคลอง ได้

โดยตรง รวมทั�งยงัเป็นการช่วยรัฐประหยดังบประมาณ ซึ�งจะมีส่วนสาํคญัในการแกปั้ญหาและกาํจดัผกัตบชวาหมดไปอยา่งถาวรแน่นอน”  นายทองเปลว  กล่าว
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