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ลดค่าขนส่ งสิ นค้ าเกษตร หนุนตลาดออนไลน์ ปี’64
นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริ มกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ในปี 2564 กรมส่งเสริ มกำรเกษตรให้ควำมสำคัญ
กับกำรปรับวิธีกำรทำงำนสู่ ควำมปกติใหม่ ซึ่งเป็ นผลกระทบจำกเหตุกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โค
วิด - 19) โดยยึดหลักตลำดนำกำรผลิต ซึ่งกรมส่งเสริ มกำรเกษตรได้พฒั นำเว็บไซต์ ชื่อ “www.ตลำดเกษตรกรออนไลน์.com”
ภำยใต้สโลแกน “เกษตรกรจริ งจริ ง ทุกสิ่ งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เรำพร้อมส่ ง” ขึ้น เพื่อช่วยเป็ นสื่ อกลำงในกำรนำสิ นค้ำเกษตร
คุณภำพดี จำกกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ Smart Farmer (SF) Young Smart Farmer (YSF) วิสำหกิจชุมชน และองค์กร
เกษตรกรอื่นๆจำกทัว่ ประเทศ ให้ถึงมือผูบ้ ริ โภค และเป็ นศูนย์กลำงรวบรวมข้อมูล และช่องทำงกำรติดต่อซื้ อขำยสิ นค้ำเกษตร
แบบออนไลน์ที่ผำ่ นกำรคัดสรรจำกทัว่ ประเทศ ประกอบด้วยสิ นค้ำทำงกำรเกษตร ทั้งผลผลิตสด สิ นค้ำแปรรู ป และสิ นค้ำ
หัตถกรรม จำนวน 9 หมวด ได้แก่ ข้ำวและธัญพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ อำหำรแปรรู ปและเครื่ องดื่ม สมุนไพรและ
เครื่ องสำอำง ผ้ำและเครื่ องแต่งกำย หัตถกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ และสิ นค้ำอื่นๆ
โดยกรมส่งเสริ มกำรเกษตรได้รับควำมร่ วมมือจำกผูป้ ระกอบกำรด้ำนขนส่งสิ นค้ำในกำรลดค่ำขนส่งให้กบั เกษตรกร
ได้แก่ 1) บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จำกัด ซึ่งในเบื้องต้นสนับสนุนอัตรำค่ำบริ กำรขนส่ งอัตรำพิเศษ ทั้งสิ นค้ำผลไม้สดและ
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปให้กบั เกษตรกรที่เข้ำร่ วมกิจกรรม “ส่งของขวัญปี ใหม่ @ตลำดเกษตรกรออนไลน์.com” ระหว่ำงวันที่ 1
ธันวำคม 2563 – 31 มกรำคม 2564 อัตรำกิโลกรัมละ 8 บำท และหำกจัดส่งจำนวนมำกไม่เกิน 5 กิโลกรัม จะคิดอัตรำเหมำจ่ำย
30 กล่อง โดยเกษตรกรที่เข้ำร่ วมโครงกำรให้นำเล่มทะเบียนเกษตรกรไปแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ไปรษณีย ์ เพื่อขอรับสิ ทธิ์กำรส่ง
ของรำคำพิเศษดังกล่ำว และ 2) บริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ลดค่ำขนส่งรำคำพิเศษร้อยละ 20
ให้กบั เกษตรกรที่เข้ำร่ วมโครงกำรเช่นเดียวกัน

สสก.4 ขอนแก่น ตอบสนองมำตรกำรลดควำมเสี่ ยงกำรติดเชื้อโควิด-19 จัดสัมมนำผ่ำนกำรประชุมทำงไกล

นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริ มกำรเกษตรเป็ นประธำนในพิธีเปิ ดกำรสัมมนำเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ใ จำกห้องประชุมกรมส่ งเสริ มกำรเกษตรอำคำร 1 กรมส่ งเสริ มกำรเกษตร ผ่ำนระบบ
video conference และ microsoft team application
อธิบดีกรมส่งเสริ มกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ในปี 2564 กรมส่งเสริ มกำรเกษตรให้ควำมสำคัญต่อกำรขับเคลื่อนงำน
นโยบำยภำครัฐ และนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่เกษตรกร ให้สำมำรถช่วยเหลือตัวเอง
ได้อย่ำงยัง่ ยืน ดังนั้นกรมส่ งเสริ มกำรเกษตรจึงมุ่งเน้นดำเนินกำรใน 10 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1 ส่ งเสริ มและขยำยผลโครงกำร
พระรำชดำริ 2 ส่งเสริ มกำรผลิตสิ นค้ำเกษตรโดยยึดหลักกำรตลำดนำกำรผลิต 3 ส่งเสริ มและพัฒนำตลำดสิ นค้ำเกษตร 4
ส่งเสริ มและพัฒนำ young smart farmer และ smart farmer 5 เสริ มสร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กรเกษตร วิสำหกิจชุมชน และ
ควำมยัง่ ยืนของภำคเกษตร 6 พัฒนำศักยภำพและเพิ่มบทบำทอำสำสมัครเกษตรหมู่บำ้ น 7 ขยำยผลกำรดำเนินงำนส่ งเสริ ม
กำรเกษตรเชิงพื้นที่ 8 ช่วยเหลือดูแลเกษตรกรและให้บริ กำรทำงกำรเกษตร 9 ส่ งเสริ มและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กำรเกษตรร่ วมกับสถำบันกำรศึกษำ 10 เพิ่มประสิ ทธิภำพองค์กรและปรับวิธีกำรดำเนินงำนสู่ new normal โดยประเด็นสำคัญ
ทั้ง 10 ข้อ มีพ้นื ที่ทำงำนอยูใ่ นระดับอำเภอและระดับตำบล ดังนั้นกำรวำงแผนกำรขับเคลื่อนงำนส่ งเสริ มกำรเกษตรในพื้นที่
ให้มีประสิ ทธิภำพจำ เป็ นต้องกำหนดกลยุทธ์และวิธีปฏิบตั ิที่ชดั เจนเหมำะสมกับพื้นที่ เพรำะพื้นที่แต่ละจังหวัดมีบริ บทที่

แตกต่ำงกัน นับเป็ นโอกำสที่ดีที่สำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระดับ
เขตเพื่อเป็ นเวทีระดมควำมคิด แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และร่ วมกันวำงแผนกำรขับเคลื่อนงำน วำงกรอบกำรทำงำนภำพรวมของ
ภำคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เมื่อเสร็ จสิ้ นกำรสัมมนำครั้งนี้แล้วจังหวัดและศูนย์ปฏิบตั ิกำรจะได้นำข้อมูลที่ได้จำกเวทีน้ ี ไปวำง
ระบบกำรขับเคลื่อนงำนส่ งเสริ มกำรเกษตรของจังหวัดและศูนย์ปฏิบตั ิกำรให้เกิดเป็ นรู ปประธรรมมำกขึ้น เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยเกษตรกรอยูด่ ีมีสุขอย่ำงยัง่ ยืน และขอให้เขตจังหวัดและศูนย์บริ กำร ได้ถ่ำยทอดเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผปู ้ ฏิบตั ิใน
พื้นที่ให้มีควำมเข้ำใจตรงกันสำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ทนั ที
จำกนั้น นำยดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ได้กล่ำว
รำยงำนต่อประธำน โดยรำยงำนจำกห้องประชุมสำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ผ่ำนระบบ
video conference และ microsoft team application ถึงวัตถุประสงค์ในกำรจัดสัมมนำเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระดับเขต ครั้งนี้วำ่
กรมส่งเสริ มกำรเกษตรมอบหมำยให้สำนักงำนส่งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ดำเนินกำรขับเคลื่อนงำน
ตำมนโยบำยภำครัฐ และงำนส่ งเสริ มกำรเกษตรระดับพื้นที่ภำคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โดยบูรณำกำรและเชื่อมโยงกำรทำงำน
ระหว่ำงหน่วยงำน ได้แก่ สำนักงำนเกษตรจังหวัด สำนักงำนเกษตรอำเภอ ศูนย์ปฏิบตั ิกำร และหน่วยงำนภำคีระดับพื้นที่ โดย
ให้ควำมสำคัญต่อกำรดำเนินงำนของศูนย์เรี ยนรู ้กำรเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรผลิตสิ นค้ำเกษตรวง (ศพก.) กำรส่ งเสริ มเกษตร
รู ปแบบแปลงใหญ่ รวมทั้งกำรพัฒนำองค์กรเกษตรกร กลุ่มวิสำหกิจชุมชน smart farmer และ young smart farmer ให้
สำมำรถยกระดับกำรผลิตสิ นค้ำเกษตรให้มีคุณภำพ เชื่อมโยงระบบตลำดสร้ำงรำยได้ที่แน่นอนและมีอำชีพที่มนั่ คง โดยใช้
ระบบส่งเสริ มกำรเกษตรแบบ T&V system เป็ นเครื่ องมือในกำรขับเคลื่อนงำน ในกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระดับเขตครั้ง
นี้ในระหว่ำงวันที่ 12 ถึง 13 มกรำคม 2564 รวม 2 วัน โดยปรับรู ปแบบกำรจัดเวทีสัมมนำผ่ำนระบบ video conference และ
microsoft team application เพื่อให้เหมำะสมและสอดรับกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อจำกไวรัสโคโรน่ำหรื อ
ที่ทรำบกันดีในชื่อไวรัสโควิด -19 และเป็ นกำรตอบสนองต่อมำตรกำรลดควำมเสี่ ยงกำรติดเชื้อ covid -19 ของภำครัฐจึงได้
เกิดกำรสัมมนำในรู ปแบบ new normal ครั้งนี้ข้ นึ
ในกำรจัดเวทีสัมมนำครั้งนี้ มีเนื้อหำของกำรจัดเวทีประกอบด้วย 1 กำรบรรยำยให้ควำมรู ้ เรื่ องมองอนำคตเกษตรไทย
ในวันที่โลกเปลี่ยน โดย ดร.วรชำติ ดุลยเสถียร เลขำธิกำรสมำคมส่งเสริ มธุรกิจเกษตรระหว่ำงประเทศ 2 กำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถกำรปฏิบตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่ เรื่ องกำรวิเครำะห์พ้นื ที่เพื่อวำงแผนข้อมูลและจัดกระบวนกำรขับเคลื่อนงำน
ส่ งเสริ มกำรเกษตรเชิงพื้นที่ โดยนำยบัญญัติ คำบุญเหลือ ผูอ้ ำนวยกำรกิจกรรมเพื่อสังคม เครื อเบทำโกร และคณะ ในกำร
สัมมนำครั้งนี้มีผเู ้ ข้ำร่ วมจำนวน 128 คน เป็ นหัวหน้ำกลุ่มงำนสำนักงำนเกษตรจังหวัด ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ปฏิบตั ิกำร เจ้ำหน้ำที่
ระดับเขตและเจ้ำหน้ำที่จำกส่วนกลำง

สะอำดรับปี ใหม่ 2564 สำนักงำนส่งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 4 ขอนแก่น จัดกิจกรรม 5 ส.

สำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น นำโดยนำยดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผูอ้ ำนำยกำร
สำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น พร้อมข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ ร่ วมแรงร่ วมใจกันจัดกิจกรรม
5 ส. ทำควำมสะอำดพื้นที่บริ เวณรอบสำนักงำน
กิจกรรม 5 ส. เป็ นกระบวนกำรหนึ่งที่เป็ นระบบมีแนวปฏิบตั ิที่เหมำะสมสำมำรถนำมำใช้เพื่อปรับปรุ งแก้ไขงำน
และรักษำสิ่ งแวดล้อมในสถำนที่ทำงำนให้ดีข้ นึ ทั้งในส่ วนงำนด้ำนกำรผลิต และด้ำนกำรบริ กำร ซึ่งนำมำใช้ในกำรเพิ่ม
ประสิ ทธิภำพกำรทำงำนขององค์กร ได้อีกทำงหนึ่ง สะสำง Seiri (เซริ ) (ทำให้เป็ นระเบียบ) คือ กำรแยกระหว่ำงของที่
จำเป็ นต้องใช้กบั ของที่ไม่จำเป็ นต้องใช้ขจัดของที่ไม่จำเป็ นต้องใช้ทิ้งไป สะดวก Seiton (เซตง) = สะดวก (วำงของในที่ที่ควร
อยู)่ คือ กำรจัดวำงของที่จำเป็ นต้องใช้ให้เป็ นระเบียบสำมำรถหยิบใช้งำนได้ทนั ที สะอำด Seiso (เซโซ) = สะอำด (ทำควำม
สะอำด) คือกำรปัดกวำดเช็ดถูสถำนที่ สิ่ งของ อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องจักร ให้สะอำดอยูเ่ สมอ สุ ขลักษณะ Seiketsu (เซเคทซึ)
= สุ ขลักษณะ (รักษำควำมสะอำด) คือ กำรรักษำและปฏิบตั ิ 3 ส. ได้แก่ สะสำง สะดวก และสะอำดให้ดีตลอดไป สร้ำงนิสัย
Shitsuke (ซึทซึเคะ) = สร้ำงนิสัย (ฝึ กให้เป็ นนิสัย) คือ กำรรักษำและปฏิบตั ิ4ส หรื อสิ่ งที่ กำหนดไว้แล้วอย่ำงถูกต้องจนติดเป็ น
นิสัย

เกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จัดเวทีเครื อข่ำยอำสำสมัครเกษตรหมู่บำ้ นระดับอำเภอ เพื่อกำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อน
งำนอำสำสมัครเกษตร

เกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จัดเวทีเครื อข่ำยอำสำสมัครเกษตรหมู่บำ้ นระดับอำเภอ เพื่อกำหนดแนวทำงกำร
ขับเคลื่อนงำนอำสำสมัครเกษตร
วันนี้( 11 มกรำคม 2564 ) สำนักงำนเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนำงนิตยำ จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอปะเหลียน
พร้อมด้วยนำงสำวชุติมำ อ่อง นักวิชำกำรส่งเสริ มกำรเกษตรปฏิบตั ิกำร จัดเวทีเครื อข่ำยอำสำสมัครเกษตรหมู่บำ้ นระดับอำเภอ
เพื่อกำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อนงำนอำสำสมัครเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงำนเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมี
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลจำกสถำนกำรณ์ปีที่ผำ่ นมำ วิธีกำรแก้ไข และจัดทำแผนกำรผลิตรำยบุคคล (IFPP) ให้สำมำรถประเมิน
ศักยภำพกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรของตนเอง นำไปสู่กำรพัฒนำผลผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด
ทั้งนี้ อำสำสมัครเกษตรหมู่บำ้ น หรื อ อกม. ทำหน้ำที่เป็ นผูแ้ ทนเกษตรกรระดับหมู่บำ้ น ได้รับกำรคัดเลือกหมู่บำ้ นละ
1 คน จำกที่ประชุมอำสำสมัครเกษตรและผูแ้ ทนเกษตรกรระดับหมู่บำ้ น เพื่อทำหน้ำที่จดั เก็บรวบรวมและรำยงำนข้อมูล
พื้นฐำนด้ำนกำรเกษตรของหมู่บำ้ น ร่ วมกับกรรมกำรหมู่บำ้ นและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรเกษตร
ระดับหมู่บำ้ น ประสำนงำนในกำรถ่ำยทอดควำมรู ้และกำรแก้ไขปัญหำของเกษตรกรในหมู่บำ้ น รวมทั้งติดตำมสถำนกำรณ์
กำรเกษตรในหมู่บำ้ น พร้อมรำยงำนเหตุกำรณ์ฉุกเฉิ นเร่ งด่วนต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรรับฟังปัญหำจำกเกษตรกร
ในพื้นที่ พร้อมช่วยแนะนำแนวทำงแก้ไขปัญหำเบื้องต้น และนำปัญหำมำแจ้งแก่กรมส่ งเสริ มกำรเกษตร เพื่อร่ วมกันหำทำง
ช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่ำงทันท่วงที
โดย อกม. จะอยูใ่ นวำระครำวละ 4 ปี หน้ำที่ของ อกม. แม้จะเป็ นหน้ำที่ที่มิได้มีรำยได้ตอบแทน แต่ อกม. ทุกคนยังคง
ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรวดเร็ ว ทัว่ ถึง ให้ขอ้ มูลด้วยควำมรู ้ที่แม่นยำ พร้อมบริ กำรประสำนควำมช่วยเหลือแก่เกษตรกร สิ่ ง
เหล่ำนี้ คือควำมเสี ยสละของ อกม. อย่ำงแท้จริ ง

เกษตรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จัดโครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่ อง(Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนำศักยภำพเกษตรกรให้
เป็ น Smart Farmer

วันนี้( 11 ม.ค. 64) นำยสรวง พรหมบุญทอง เกษตรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเกษตร
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จัดอบรมเกษตรกร โครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่ อง(Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนำศักยภำพ
เกษตรกรให้เป็ น Smart Farmer ให้เกษตรกรที่เจ้ำร่ วมโครงกำรฯทำแบบฟอร์มกำรสำรวจและประเมินคุณสมบัติ Smart
Farmer และแบบแผนกำรผลิตรำยบุคคล (Individual Farm Production Plan-IFPP) พร้อมทั้งมีกำรสำธิตกำรทำเชื้อรำไตรโค
เดอร์มำ เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ป้องกันกำรเกิดเชื้อโรคเชื้อรำ ณ ศำลำประชำคม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองชีลอ้ ม อำเภอกันตัง
จังหวัดตรัง
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบำยกำรพัฒนำเกษตรกรให้เป็ น Smart Farmerโดยมี Smart Officer
เป็ นเพื่อนคู่คิด เพื่อให้เกษตรกรไทย มีควำมพร้อม มีควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตและลักษณะกำรประกอบอำชีพของแต่ละบุคคล มีกำรให้ควำมสำคัญในกำรใช้องค์ควำมรู ้ และข้อมูลในกำรตัดสิ นใจ
มีกำรนำเทคโนโลยีภูมิปัญญำ และวิธีกำรปฏิบตั ิที่ดีมำใช้หรื อพัฒนำกำรผลิตสิ นค้ำเกษตร โดยตระหนักถึงคุณภำพและ
ปริ มำณควำมต้องกำรของตลำด รวมถึงควำมปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคและสิ่ งแวดล้อม และดำเนินกำรพัฒนำเกษตรกรมำอย่ำง
ต่อเนื่อง

อำเภอหำดสำรำญ จังหวัดตรัง มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ กรณีฉุกเฉิน (ด้ำนพืชและด้ำนประมง) เนื่องจำก
พำยุระดับ2 (ดีเปรสชัน่ )

อำเภอหำดสำรำญ จังหวัดตรัง มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ กรณีฉุกเฉิน (ด้ำนพืชและด้ำนประมง)
เนื่องจำกพำยุระดับ2 (ดีเปรสชัน่ )
วันนี้( 11 มกรำคม 2564 ) นำยณรงค์ หนูเนียม นำยอำเภอหำดสำรำญ เป็ นประธำนในกำรมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร
ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณีฉุกเฉิ น (ด้ำนพืชและด้ำนประมง) เนื่องจำกพำยุระดับ 2 (ดีเปรสชัน่ ) ณ ที่วำ่ กำรอำเภอหำดสำรำญ
จังหวัดตรัง โดยมีนำยนนท์นภนต์ นำพอ เกษตรอำเภอหำดสำรำญ พร้อมด้วยนำยเสกสรรค์ มัจฉำ ประมงอำเภอหำดสำรำญ
เข้ำร่ วม
ทั้งนี้ ได้มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ น (ด้ำนพืชและด้ำนประมง) เนื่องจำกพำยุระดับ2
(ดีเปรสชัน่ ) เมื่อวันที่10 ตุลำคม 2563 และอิทธิพลของพำยุระดับ 3 (โซนร้อน) "หลินฟำ" เมื่อวันที่ 11-12 ตุลำคม 2563
จำนวน 5 รำย โดยเป็ นด้ำนพืช 4 รำย ซึ่งเป็ นเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลหำดสำรำญ อำเภอหำดสำรำญ จังหวัดตรัง และ
ด้ำนประมง 1 รำย ซึ่งเป็ นเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลตะเสะ อำเภอหำดสำรำญ จังหวัดตรัง ดังนี้
1. นำยเอียด หนูทอง พื้นที่ขอรับควำมช่วยเหลือ 3.00 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 5,070 บำท
2. นำงถนอม จันทร์ทอง พื้นที่ขอรับควำมช่วยเหลือ 0.50 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 845 บำท
3. นำยไพโรจน์ ชูเพ็ง พื้นที่ขอรับควำมช่วยเหลือ 1.50 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 2,535 บำท
4. นำยจวน เพ็ชรรัตน์ พื้นที่ขอรับควำมช่วยเหลือ 1.50 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 2,535 บำท
5. นำยยุทธนำ บุญงำม ด้ำนประมง วงเงินช่วยเหลือ 15,120 บำท

เกษตรเบตง สำรวจพื้นที่กำรเกษตรที่ได้รับผลกระทบและมอบเงินช่วยเหลือให้กบั ผูท้ ี่ประสบอุทกภัยน้ ำท่วม

วันนี้ (12 มกรำคม 2564) นำยอำรี ฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเกษตรอำเภอเบตง
ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 และ 6 ตำบลอัยเยอร์เวง และหมู่ที่ 8 ตำบลยะรม สำรวจข้อมูลพื้นที่กำรเกษตรที่ได้รับผลกระทบ และเกิดควำม
เสี ยหำยด้ำนพืชเบื้องต้นจำกปัญหำน้ ำท่วม และมอบเงินช่วยเหลือ สำหรับจัดซื้อเครื่ องอุปโภคบริ โภคให้แก่ผปู ้ ระสบอุทกภัย
ณ โรงเรี ยนบ้ำนใหม่ (วันครู 2503) ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลำ สถำนกำรณ์อุทกภัยขณะนี้ เริ่ มคลี่คลำย ระดับ
น้ ำในแม่น้ ำเริ่ มลดลง ทำงเจ้ำหน้ำที่ได้แนะนำวิธีกำรดูแลรักษำ ฟื้ นฟูพืชที่ถูกต้องแก่เกษตรกรให้กลับเข้ำสู่ ภำวะปกติได้อย่ำง
ทันท่วงที

เกษตรย่ำนตำขำว จังหวัดตรัง ลงพื้นที่เยีย่ มเกษตรกรผูป้ ลูกผักสวนครัวตำบลโพรงจระเข้ พร้อมให้คำแนะนำแก้ไขปั ญหำโรค
รำกเน่ำของถัว่ ฝักยำว

เกษตรย่ำนตำขำว จังหวัดตรัง ลงพื้นที่เยีย่ มเกษตรกรผูป้ ลูกผักสวนครัวตำบลโพรงจระเข้ พร้อมให้คำแนะนำแก้ไข
ปัญหำโรครำกเน่ำของถัว่ ฝักยำว
วันนี้( 11 มกรำคม 2564) นำงแพรวพรรณ ทองพิทกั ษ์ นักวิชำกำรส่งเสริ มกำรเกษตรปฏิบตั ิกำร รักษำรำชกำรแทน
เกษตรอำเภอย่ำนตำขำว พร้อมด้วยนำงสำวอภันตรี มีบุญ นักวิชำกำรส่งเสริ มกำรเกษตรปฏิ บตั ิกำร ลงพื้นที่เยีย่ มแปลงผักสวน
ครัวของนำงอนันตำ สุดใหม่ เกษตรกรหมู่ที่ 1 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่ำนตำขำว จังหวัดตรัง
ทั้งนี้ เบื้องต้นเกษตรกรมีปัญหำเรื่ องโรครำกเน่ำของถัว่ ฝักยำว มีอำกำรของโรคแสดงบริ เวณโคนต้นเหนือดิน จะมี
แผลสี น้ ำตำล ทำให้ตน้ ถัว่ แคระแกรน ใบร่ วง และตำยในที่สุด สำเหตุเกิดจำกเชื้อรำ สำเหตุเกิดจำกฝนตกชุกซึ่งเชื้อรำมีกำร
เจริ ญเติบโตได้ดี โดยแนะนำวิธีกำรใช้ในกำรป้องกันหรื อรักษำโรคดังนี้ วิธีฉีดพ่น : เชื้อสด 1 กิโลกรัมผสมน้ ำสะอำด 200
ลิตร (ผสมสำรจับใบ) ล้ำงสปอร์ออกจำกเมล็ดข้ำว กรองแล้วนำน้ ำสปอร์ไปฉี ดพ่น ในเวลำเย็น ใช้ทำงดิน : ผสมเชื้อสด 1 กก.
: รำละเอียด 4 กก. : ปุ๋ ยหมัก/ปุ๋ ยคอกเก่ำ 100 กก. คลุกเคล้ำให้เข้ำกันแล้วนำไปหว่ำนบริ เวณโคนต้น รอบทรงพุ่ม หรื อรองก้น
หลุมก่อนปลูกพืช

สำนักงำนเกษตรอำเภอปะเหลียน ร่ วมกับกำรยำงแห่งประเทศไทย สำขำปะเหลียน จังหวัดตรัง จัดเวทีถ่ำยทอดควำมรู ้ ให้แก่
สมำชิกแปลงใหญ่ยำงพำรำตำบลเกำะสุกร (แปลงใหญ่ปี 2562)

วันนี้ (12 ม.ค.64) นำงนิตยำ จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เปิ ดเผยว่ำ สำนักงำนเกษตรอำเภอปะ
เหลียน ร่ วมกับกำรยำงแห่งประเทศไทย สำขำปะเหลียน จัดเวทีถ่ำยทอดควำมรู ้ ครั้งที่ 1 ให้แก่สมำชิกแปลงใหญ่ยำงพำรำ
ตำบลเกำะสุกร (แปลงใหญ่ปี 2562) ณ ศำลำเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเกำะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
สำหรับกำรจัดเวทีครั้งนี้ได้เน้นถ่ำยควำมรู ้เรื่ องกำรพัฒนำคุณภำพ หลักปฏิบตั ิที่ดีในกำรจัดกำรสวนยำง ตั้งแต่
สภำพพื้นที่ที่เหมำะสมกับกำรปลูกยำง ควำมสะอำดของแปลง กำรควบคุมคุณภำพน้ ำยำง ระบบกำรกรี ด กำรใส่ปุ๋ยและกำร
บำรุ งรักษำสวนยำง ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีคุณภำพส่ งผลให้มีรำยได้เพิ่มขึ้น
นอกจำกนี้มีเจ้ำหน้ำที่จำกสำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ตรังมำให้ควำมรู ้เพิ่มเติมเรื่ องกำรจัดทำบัญชีครัวเรื อน และ
เพื่อเป็ นกำรป้ องกันกำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) สำนักงำนเกษตรอำเภอฯ มีกำรใช้มำตรกำรเว้น
ระยะห่ำงทำงสังคมให้ผเู ้ ข้ำร่ วมทุกคนสวมหน้ำกำกอนำมัย และจัดเตรี ยมเจลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่ำเชื้อไว้ให้

