
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 13 มกราคม 2564 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ตลาดออนไลน์ 1 ลดค่าขนส่งสินคา้เกษตรหนุนตลาดออนไลน์ ปี 64 นสพ.แนวหนา้ 

2 ลดค่าขนส่งสินคา้เกษตร หนุนตลาดออนไลน์ปี’64 แนวหนา้ออนไลน์ 
มาตรการลดความเส่ียง
การติดเช้ือโควิด-19 

3 สสก.4 ขอนแก่น ตอบสนองมาตรการลดความเส่ียงการติดเช้ือ 
โควิด-19 จดัสัมมนาผา่นการประชุมทางไกล 

ส านกัข่าวกรม
ประชาสัมพนัธ์ 

กิจกรรม 5 ส. 4 สะอาดรับปีใหม่ 2564 ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 4 
ขอนแก่น จดักิจกรรม 5 ส. 

ส านกัข่าวกรม
ประชาสัมพนัธ์ 

ปลูกผกัไฮโตรโปนิกส์ 5 เกษตรจงัหวดัเพชรบูรณ์ ลุยสวนผกั แนะเกษตรกร อ.เขาคอ้ หนัมา
ปลูกผกัไฮโตรโปนิกส์ 

นสพ. สยามรัฐ 

เครือข่ายอาสาสมคัร 6 เกษตรอ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง จดัเวทีเครือข่ายอาสาสมคัร
เกษตรหมู่บา้นระดบัอ าเภอ เพื่อก าหนดแนวทางการขบัเคล่ือน 
งานอาสาสมคัรเกษตร 

ส านกัข่าวกรม
ประชาสัมพนัธ์ 

Smart Famer 7 เกษตรอ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง จดัโครงการพฒันาเกษตรกร
ปราดเปร่ือง(Smart Famer) กิจกรรมพฒันาศกัยภาพเกษตรกรให ้
เป็น Smart Farmer 

ส านกัข่าวกรม
ประชาสัมพนัธ์ 

มอบเงินช่วยเหลือ
เกษตรกรผูป้ระสบภยั
พิบติักรณีฉุกเฉิน 

8 อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรัง มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร
ผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน (ดา้นพืชและดา้นประมง) เน่ืองจากพายุ
ระดบั 2 (ดีเปรสชัน่) 

ส านกัข่าวกรม
ประชาสัมพนัธ์ 

9 เกษตรเบตง ส ารวงพื้นท่ีการเกษตรท่ีไดรั้บผลกระทบและมอบเงิน
ช่วยเหลือใหก้บัผูท่ี้ประสบอุทกภยัน ้าท่วม 

ส านกัข่าวกรม
ประชาสัมพนัธ์ 

ลงพื้นท่ีเยีย่มเกษตรกร 10 เกษตรยา่นตาขาว จงัหวดัตรัง ลงพื้นท่ีเยีย่มเกษตรกรผูป้ลูกผกัสวน
ครัวต าบลโพรงจระเข ้พร้อมใหค้ าแนะน าแกไ้ขปัญหาโรค 
รากเน่าของถัว่ฝักยาว 

ส านกัข่าวกรม
ประชาสัมพนัธ์ 

แปลงใหญ่จ้ิงหรีด 11 เกษตรแปลงใหญ่จ้ิงหรีดเรณูนครสู่ตลาดนอก NBT 
จดัเวทีถ่ายทอดความรู้ 12 ส านกังานเกษตรอ าเภอปะเหลียน ร่วมกบัการยางแห่งประเทศไทย 

สาขาปะเหลียน จงัหวดัตรัง จดัเวทีถ่ายทอดความรู้ ให้เเก่ 
สมาชิกแปลงใหญ่ยงพาราต าบลกาะสุกร (แปลงใหญ่ปี 2562) 

ส านกัข่าวกรม
ประชาสัมพนัธ์ 

เกษตรครบวงจร 13 เกษตรครบวงจร นสพ.เดลินิวส์ 
 

 





 
ลดค่าขนส่งสินค้าเกษตร หนุนตลาดออนไลน์ปี’64 

นำยเขม้แขง็ ยติุธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำววำ่ ในปี 2564 กรมส่งเสริมกำรเกษตรใหค้วำมส ำคญั
กบักำรปรับวิธีกำรท ำงำนสู่ควำมปกติใหม่ ซ่ึงเป็นผลกระทบจำกเหตุกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โค
วิด - 19) โดยยดึหลกัตลำดน ำกำรผลิต ซ่ึงกรมส่งเสริมกำรเกษตรไดพ้ฒันำเวบ็ไซต ์ช่ือ “www.ตลำดเกษตรกรออนไลน์.com” 
ภำยใตส้โลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกส่ิงปลอดภยั เพียงคุณสั่ง เรำพร้อมส่ง” ขึ้น เพื่อช่วยเป็นส่ือกลำงในกำรน ำสินคำ้เกษตร
คุณภำพดี จำกกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ Smart Farmer (SF) Young Smart Farmer (YSF) วิสำหกิจชุมชน และองคก์ร
เกษตรกรอ่ืนๆจำกทัว่ประเทศ ใหถึ้งมือผูบ้ริโภค และเป็นศูนยก์ลำงรวบรวมขอ้มูล และช่องทำงกำรติดต่อซ้ือขำยสินคำ้เกษตร
แบบออนไลน์ท่ีผำ่นกำรคดัสรรจำกทัว่ประเทศ ประกอบดว้ยสินคำ้ทำงกำรเกษตร ทั้งผลผลิตสด สินคำ้แปรรูป และสินคำ้
หตัถกรรม จ ำนวน 9 หมวด ไดแ้ก่ ขำ้วและธญัพืช ผกั ผลไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั อำหำรแปรรูปและเคร่ืองด่ืม สมุนไพรและ
เคร่ืองส ำอำง ผำ้และเคร่ืองแต่งกำย หตัถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ และสินคำ้อ่ืนๆ 

โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตรไดรั้บควำมร่วมมือจำกผูป้ระกอบกำรดำ้นขนส่งสินคำ้ในกำรลดค่ำขนส่งใหก้บัเกษตรกร 
ไดแ้ก่ 1) บริษทัไปรษณียไ์ทย จ ำกดั ซ่ึงในเบ้ืองตน้สนบัสนุนอตัรำค่ำบริกำรขนส่งอตัรำพิเศษ ทั้งสินคำ้ผลไมส้ดและ
ผลิตภณัฑแ์ปรรูปใหก้บัเกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมกิจกรรม “ส่งของขวญัปีใหม่ @ตลำดเกษตรกรออนไลน์.com” ระหวำ่งวนัท่ี 1 
ธนัวำคม 2563 – 31 มกรำคม 2564 อตัรำกิโลกรัมละ 8 บำท และหำกจดัส่งจ ำนวนมำกไม่เกิน 5 กิโลกรัม จะคิดอตัรำเหมำจ่ำย 
30 กล่อง โดยเกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรใหน้ ำเล่มทะเบียนเกษตรกรไปแสดงต่อเจำ้หนำ้ท่ีไปรษณีย ์เพื่อขอรับสิทธ์ิกำรส่ง
ของรำคำพิเศษดงักล่ำว และ 2) บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ลดค่ำขนส่งรำคำพิเศษร้อยละ 20 
ใหก้บัเกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรเช่นเดียวกนั 

 
 
  



 
สสก.4 ขอนแก่น ตอบสนองมำตรกำรลดควำมเส่ียงกำรติดเช้ือโควิด-19 จดัสัมมนำผำ่นกำรประชุมทำงไกล 

 
นำยเขม้แขง็ ยติุธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตรเป็นประธำนในพิธีเปิดกำรสัมมนำเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระดบัเขต (RW) คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2564 ใ จำกหอ้งประชุมกรมส่งเสริมกำรเกษตรอำคำร 1 กรมส่งเสริมกำรเกษตร ผ่ำนระบบ 
video conference และ microsoft team application 
  อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำววำ่ ในปี 2564 กรมส่งเสริมกำรเกษตรใหค้วำมส ำคญัต่อกำรขบัเคล่ือนงำน
นโยบำยภำครัฐ และนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกำรสร้ำงควำมเขม้แขง็แก่เกษตรกร ใหส้ำมำรถช่วยเหลือตวัเอง
ไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื ดงันั้นกรมส่งเสริมกำรเกษตรจึงมุ่งเนน้ด ำเนินกำรใน 10 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 1 ส่งเสริมและขยำยผลโครงกำร
พระรำชด ำริ 2 ส่งเสริมกำรผลิตสินคำ้เกษตรโดยยดึหลกักำรตลำดน ำกำรผลิต 3 ส่งเสริมและพฒันำตลำดสินคำ้เกษตร 4 
ส่งเสริมและพฒันำ young smart farmer และ smart farmer 5 เสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ขององคก์รเกษตร วิสำหกิจชุมชน และ
ควำมยัง่ยนืของภำคเกษตร 6 พฒันำศกัยภำพและเพิ่มบทบำทอำสำสมคัรเกษตรหมู่บำ้น 7 ขยำยผลกำรด ำเนินงำนส่งเสริม
กำรเกษตรเชิงพื้นท่ี 8 ช่วยเหลือดูแลเกษตรกรและใหบ้ริกำรทำงกำรเกษตร 9 ส่งเสริมและพฒันำเทคโนโลยแีละนวตักรรม
กำรเกษตรร่วมกบัสถำบนักำรศึกษำ 10 เพิ่มประสิทธิภำพองคก์รและปรับวิธีกำรด ำเนินงำนสู่ new normal โดยประเด็นส ำคญั
ทั้ง 10 ขอ้ มีพื้นท่ีท ำงำนอยูใ่นระดบัอ ำเภอและระดบัต ำบล ดงันั้นกำรวำงแผนกำรขบัเคล่ือนงำนส่งเสริมกำรเกษตรในพื้นท่ี
ใหมี้ประสิทธิภำพจ ำ เป็นตอ้งก ำหนดกลยทุธ์และวิธีปฏิบติัท่ีชดัเจนเหมำะสมกับพื้นท่ี เพรำะพื้นท่ีแต่ละจงัหวดัมีบริบทท่ี



แตกต่ำงกนั นบัเป็นโอกำสท่ีดีท่ีส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 4 จงัหวดัขอนแก่น จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบั
เขตเพื่อเป็นเวทีระดมควำมคิด แลกเปล่ียนเรียนรู้ และร่วมกนัวำงแผนกำรขบัเคล่ือนงำน วำงกรอบกำรท ำงำนภำพรวมของ
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ เม่ือเสร็จส้ินกำรสัมมนำคร้ังน้ีแลว้จงัหวดัและศูนยป์ฏิบติักำรจะไดน้ ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกเวทีน้ี ไปวำง
ระบบกำรขบัเคล่ือนงำนส่งเสริมกำรเกษตรของจงัหวดัและศูนยป์ฏิบติักำรใหเ้กิดเป็นรูปประธรรมมำกขึ้น เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยเกษตรกรอยูดี่มีสุขอย่ำงย ัง่ยนื และขอใหเ้ขตจงัหวดัและศูนยบ์ริกำร ไดถ้่ำยทอดเพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจแก่ผูป้ฏิบติัใน
พื้นท่ีใหมี้ควำมเขำ้ใจตรงกนัสำมำรถปฏิบติังำนไดท้นัที 
 จำกนั้น นำยด ำรงฤทธ์ิ หลอดค ำ ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 4 จงัหวดัขอนแก่น ไดก้ล่ำว
รำยงำนต่อประธำน โดยรำยงำนจำกหอ้งประชุมส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 4 จงัหวดัขอนแก่น ผำ่นระบบ 
video conference และ microsoft team application ถึงวตัถุประสงคใ์นกำรจดัสัมมนำเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบัเขต คร้ังน้ีวำ่ 
กรมส่งเสริมกำรเกษตรมอบหมำยใหส้ ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 4 จงัหวดัขอนแก่น ด ำเนินกำรขบัเคล่ือนงำน
ตำมนโยบำยภำครัฐ และงำนส่งเสริมกำรเกษตรระดบัพื้นท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยบูรณำกำรและเช่ือมโยงกำรท ำงำน
ระหวำ่งหน่วยงำน ไดแ้ก่ ส ำนกังำนเกษตรจงัหวดั ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอ ศูนยป์ฏิบติักำร และหน่วยงำนภำคีระดบัพื้นท่ี โดย
ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำนของศูนยเ์รียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินคำ้เกษตรวง (ศพก.) กำรส่งเสริมเกษตร
รูปแบบแปลงใหญ่ รวมทั้งกำรพฒันำองคก์รเกษตรกร กลุ่มวิสำหกิจชุมชน smart farmer และ young smart farmer ให้
สำมำรถยกระดบักำรผลิตสินคำ้เกษตรใหมี้คุณภำพ เช่ือมโยงระบบตลำดสร้ำงรำยไดท่ี้แน่นอนและมีอำชีพท่ีมัน่คง โดยใช้
ระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบ T&V system เป็นเคร่ืองมือในกำรขบัเคล่ือนงำน ในกำรจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบัเขตคร้ัง
น้ีในระหวำ่งวนัท่ี 12 ถึง 13 มกรำคม 2564 รวม 2 วนั โดยปรับรูปแบบกำรจดัเวทีสัมมนำผำ่นระบบ video conference และ 
microsoft team application เพื่อใหเ้หมำะสมและสอดรับกบัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือจำกไวรัสโคโรน่ำหรือ
ท่ีทรำบกนัดีในช่ือไวรัสโควิด -19 และเป็นกำรตอบสนองต่อมำตรกำรลดควำมเส่ียงกำรติดเช้ือ covid -19 ของภำครัฐจึงได้
เกิดกำรสัมมนำในรูปแบบ new normal คร้ังน้ีขึ้น 
 ในกำรจดัเวทีสัมมนำคร้ังน้ี มีเน้ือหำของกำรจดัเวทีประกอบดว้ย 1 กำรบรรยำยใหค้วำมรู้ เร่ืองมองอนำคตเกษตรไทย
ในวนัท่ีโลกเปลี่ยน โดย ดร.วรชำติ ดุลยเสถียร เลขำธิกำรสมำคมส่งเสริมธุรกิจเกษตรระหวำ่งประเทศ 2 กำรพฒันำ
ควำมสำมำรถกำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ี เร่ืองกำรวิเครำะห์พื้นท่ีเพื่อวำงแผนขอ้มูลและจดักระบวนกำรขบัเคล่ือนงำน
ส่งเสริมกำรเกษตรเชิงพื้นท่ี โดยนำยบญัญติั ค ำบุญเหลือ ผูอ้  ำนวยกำรกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทำโกร และคณะ ในกำร
สัมมนำคร้ังน้ีมีผูเ้ขำ้ร่วมจ ำนวน 128 คน เป็นหวัหนำ้กลุ่มงำนส ำนกังำนเกษตรจงัหวดั ผูอ้  ำนวยกำรศูนยป์ฏิบติักำร เจำ้หนำ้ท่ี
ระดบัเขตและเจำ้หนำ้ท่ีจำกส่วนกลำง 
  



 
สะอำดรับปีใหม่ 2564 ส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 4 ขอนแก่น จดักิจกรรม 5 ส. 

 
     ส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 4 จงัหวดัขอนแก่น น ำโดยนำยด ำรงฤทธ์ิ หลอดค ำ ผูอ้  ำนำยกำร
ส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 4 จงัหวดัขอนแก่น พร้อมขำ้รำชกำรและเจำ้หนำ้ท่ี ร่วมแรงร่วมใจกนัจดักิจกรรม  
5 ส. ท ำควำมสะอำดพื้นท่ีบริเวณรอบส ำนกังำน 
      กิจกรรม 5 ส. เป็นกระบวนกำรหน่ึงท่ีเป็นระบบมีแนวปฏิบติัท่ีเหมำะสมสำมำรถน ำมำใชเ้พื่อปรับปรุงแกไ้ขงำน
และรักษำส่ิงแวดลอ้มในสถำนท่ีท ำงำนใหดี้ขึ้น ทั้งในส่วนงำนดำ้นกำรผลิต และดำ้นกำรบริกำร ซ่ึงน ำมำใชใ้นกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนขององคก์ร ไดอี้กทำงหน่ึง สะสำง Seiri (เซริ) (ท ำใหเ้ป็นระเบียบ) คือ กำรแยกระหวำ่งของท่ี
จ ำเป็นตอ้งใชก้บัของท่ีไม่จ ำเป็นตอ้งใชข้จดัของท่ีไม่จ ำเป็นตอ้งใชทิ้้งไป สะดวก Seiton (เซตง) = สะดวก (วำงของในท่ีท่ีควร
อยู)่ คือ กำรจดัวำงของท่ีจ ำเป็นตอ้งใชใ้ห้เป็นระเบียบสำมำรถหยบิใช้งำนไดท้นัที สะอำด Seiso (เซโซ) = สะอำด (ท ำควำม
สะอำด) คือกำรปัดกวำดเช็ดถูสถำนท่ี ส่ิงของ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ใหส้ะอำดอยูเ่สมอ สุขลกัษณะ Seiketsu (เซเคทซึ) 
= สุขลกัษณะ (รักษำควำมสะอำด) คือ กำรรักษำและปฏิบติั 3 ส. ไดแ้ก่ สะสำง สะดวก และสะอำดใหดี้ตลอดไป สร้ำงนิสัย 
Shitsuke (ซึทซึเคะ) = สร้ำงนิสัย (ฝึกใหเ้ป็นนิสัย) คือ กำรรักษำและปฏิบติั4ส หรือส่ิงท่ี ก ำหนดไวแ้ลว้อยำ่งถูกตอ้งจนติดเป็น
นิสัย 
  







 
เกษตรอ ำเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง จดัเวทีเครือข่ำยอำสำสมคัรเกษตรหมู่บำ้นระดบัอ ำเภอ เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรขบัเคล่ือน
งำนอำสำสมคัรเกษตร 

 
เกษตรอ ำเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง  จดัเวทีเครือข่ำยอำสำสมคัรเกษตรหมู่บำ้นระดบัอ ำเภอ เพื่อก ำหนดแนวทำงกำร

ขบัเคล่ือนงำนอำสำสมคัรเกษตร 
           วนัน้ี( 11 มกรำคม 2564 )  ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอปะเหลียน โดยนำงนิตยำ จนัทร์ประทีป เกษตรอ ำเภอปะเหลียน 
พร้อมดว้ยนำงสำวชุติมำ อ่อง นกัวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบติักำร จดัเวทีเครือข่ำยอำสำสมคัรเกษตรหมู่บำ้นระดบัอ ำเภอ 
เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรขบัเคล่ือนงำนอำสำสมคัรเกษตร ณ หอ้งประชุมส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง โดยมี
กำรวิเครำะห์ขอ้มูลจำกสถำนกำรณ์ปีท่ีผำ่นมำ วิธีกำรแกไ้ข และจดัท ำแผนกำรผลิตรำยบุคคล (IFPP) ใหส้ำมำรถประเมิน
ศกัยภำพกำรผลิตดำ้นกำรเกษตรของตนเอง น ำไปสู่กำรพฒันำผลผลิต เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของตลำด 
            ทั้งน้ี  อำสำสมคัรเกษตรหมู่บำ้น หรือ อกม. ท ำหนำ้ท่ีเป็นผูแ้ทนเกษตรกรระดบัหมู่บำ้น ไดรั้บกำรคดัเลือกหมู่บำ้นละ 
1 คน จำกท่ีประชุมอำสำสมคัรเกษตรและผูแ้ทนเกษตรกรระดบัหมู่บำ้น เพื่อท ำหนำ้ท่ีจดัเก็บรวบรวมและรำยงำนขอ้มูล
พื้นฐำนดำ้นกำรเกษตรของหมู่บำ้น ร่วมกบักรรมกำรหมู่บำ้นและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรจดัท ำแผนพฒันำกำรเกษตร
ระดบัหมู่บำ้น  ประสำนงำนในกำรถ่ำยทอดควำมรู้และกำรแกไ้ขปัญหำของเกษตรกรในหมู่บำ้น รวมทั้งติดตำมสถำนกำรณ์
กำรเกษตรในหมู่บำ้น พร้อมรำยงำนเหตุกำรณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนต่อหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งกำรรับฟังปัญหำจำกเกษตรกร
ในพื้นท่ี พร้อมช่วยแนะน ำแนวทำงแกไ้ขปัญหำเบ้ืองตน้ และน ำปัญหำมำแจง้แก่กรมส่งเสริมกำรเกษตร เพื่อร่วมกนัหำทำง
ช่วยเหลือเกษตรกรไดอ้ยำ่งทนัท่วงที  
            โดย อกม. จะอยูใ่นวำระครำวละ 4 ปี หนำ้ท่ีของ อกม. แมจ้ะเป็นหนำ้ท่ีท่ีมิไดมี้รำยไดต้อบแทน แต่ อกม. ทุกคนยงัคง
ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรวดเร็ว ทัว่ถึง ใหข้อ้มูลดว้ยควำมรู้ท่ีแม่นย  ำ พร้อมบริกำรประสำนควำมช่วยเหลือแก่เกษตรกร ส่ิง
เหล่ำน้ี คือควำมเสียสละของ อกม. อยำ่งแทจ้ริง 
  



 
เกษตรอ ำเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง จดัโครงกำรพฒันำเกษตรกรปรำดเปร่ือง(Smart Farmer) กิจกรรมพฒันำศกัยภำพเกษตรกรให้
เป็น Smart Farmer 

 
วนัน้ี( 11 ม.ค. 64) นำยสรวง พรหมบุญทอง เกษตรอ ำเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง  พร้อมดว้ยเจำ้หนำ้ท่ีส ำนกังำนเกษตร

อ ำเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง จดัอบรมเกษตรกร โครงกำรพฒันำเกษตรกรปรำดเปร่ือง(Smart Farmer) กิจกรรมพฒันำศกัยภำพ
เกษตรกรใหเ้ป็น Smart Farmer ใหเ้กษตรกรท่ีเจำ้ร่วมโครงกำรฯท ำแบบฟอร์มกำรส ำรวจและประเมินคุณสมบติั Smart 
Farmer และแบบแผนกำรผลิตรำยบุคคล (Individual Farm Production Plan-IFPP) พร้อมทั้งมีกำรสำธิตกำรท ำเช้ือรำไตรโค
เดอร์มำ เพื่อใหเ้กษตรกรน ำไปใชป้้องกนักำรเกิดเช้ือโรคเช้ือรำ ณ ศำลำประชำคม หมู่ท่ี 5 ต ำบลคลองชีลอ้ม อ ำเภอกนัตงั 
จงัหวดัตรัง 
            ทั้งน้ี   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรพฒันำเกษตรกรให้เป็น Smart Farmerโดยมี Smart Officer 
เป็นเพื่อนคู่คิด เพื่อให้เกษตรกรไทย มีควำมพร้อม มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในกำรประกอบอำชีพดำ้นกำรเกษตรสอดคลอ้งกบั
วิถีชีวิตและลกัษณะกำรประกอบอำชีพของแต่ละบุคคล  มีกำรใหค้วำมส ำคญัในกำรใชอ้งคค์วำมรู้ และขอ้มูลในกำรตดัสินใจ 
มีกำรน ำเทคโนโลยภีูมิปัญญำ และวิธีกำรปฏิบติัท่ีดีมำใชห้รือพฒันำกำรผลิตสินคำ้เกษตร โดยตระหนกัถึงคุณภำพและ
ปริมำณควำมตอ้งกำรของตลำด รวมถึงควำมปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม และด ำเนินกำรพฒันำเกษตรกรมำอยำ่ง
ต่อเน่ือง 
 
  



 
อ ำเภอหำดส ำรำญ จงัหวดัตรัง มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติั กรณีฉุกเฉิน (ดำ้นพืชและดำ้นประมง) เน่ืองจำก
พำยรุะดบั2 (ดีเปรสชัน่) 

 
อ ำเภอหำดส ำรำญ จงัหวดัตรัง  มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติั กรณีฉุกเฉิน (ดำ้นพืชและดำ้นประมง) 

เน่ืองจำกพำยรุะดบั2 (ดีเปรสชัน่) 
            วนัน้ี( 11 มกรำคม 2564 ) นำยณรงค ์หนูเนียม นำยอ ำเภอหำดส ำรำญ เป็นประธำนในกำรมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร
ผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน (ดำ้นพืชและดำ้นประมง) เน่ืองจำกพำยรุะดบั 2 (ดีเปรสชัน่)  ณ ท่ีวำ่กำรอ ำเภอหำดส ำรำญ 
จงัหวดัตรัง โดยมีนำยนนทน์ภนต ์นำพอ เกษตรอ ำเภอหำดส ำรำญ พร้อมดว้ยนำยเสกสรรค ์มจัฉำ ประมงอ ำเภอหำดส ำรำญ 
เขำ้ร่วม 
            ทั้งน้ี   ไดม้อบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน (ดำ้นพืชและดำ้นประมง) เน่ืองจำกพำยรุะดบั2 
(ดีเปรสชัน่) เม่ือวนัท่ี10 ตุลำคม 2563 และอิทธิพลของพำยรุะดบั 3 (โซนร้อน) "หลินฟำ" เม่ือวนัท่ี 11-12 ตุลำคม 2563 
จ ำนวน 5 รำย โดยเป็นดำ้นพืช 4 รำย ซ่ึงเป็นเกษตรกรในพื้นท่ีหมู่ท่ี 9 ต ำบลหำดส ำรำญ อ ำเภอหำดส ำรำญ จงัหวดัตรัง และ
ดำ้นประมง 1 รำย ซ่ึงเป็นเกษตรกรในพื้นท่ีหมู่ท่ี 5 ต ำบลตะเสะ อ ำเภอหำดส ำรำญ จงัหวดัตรัง ดงัน้ี 
1. นำยเอียด หนูทอง พื้นท่ีขอรับควำมช่วยเหลือ 3.00 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 5,070 บำท 
2. นำงถนอม จนัทร์ทอง พื้นท่ีขอรับควำมช่วยเหลือ 0.50 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 845 บำท 
3. นำยไพโรจน์ ชูเพง็ พื้นท่ีขอรับควำมช่วยเหลือ 1.50 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 2,535 บำท 
4. นำยจวน เพช็รรัตน์ พื้นท่ีขอรับควำมช่วยเหลือ 1.50 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 2,535 บำท 
5. นำยยทุธนำ บุญงำม ดำ้นประมง วงเงินช่วยเหลือ 15,120 บำท 
 
  



 

เกษตรเบตง ส ำรวจพื้นท่ีกำรเกษตรท่ีไดรั้บผลกระทบและมอบเงินช่วยเหลือใหก้บัผูท่ี้ประสบอุทกภยัน ้ำท่วม 

 

           วนัน้ี (12 มกรำคม 2564) นำยอำรีฟ มหศันียนนท ์เกษตรอ ำเภอเบตง พร้อมดว้ยเจำ้หนำ้ท่ีส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอเบตง 

ลงพื้นท่ีหมู่ท่ี 3 และ 6 ต ำบลอยัเยอร์เวง และหมู่ท่ี 8 ต ำบลยะรม ส ำรวจขอ้มูลพื้นท่ีกำรเกษตรท่ีไดรั้บผลกระทบ และเกิดควำม

เสียหำยดำ้นพืชเบ้ืองตน้จำกปัญหำน ้ำท่วม และมอบเงินช่วยเหลือ ส ำหรับจดัซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคใหแ้ก่ผูป้ระสบอุทกภยั 

ณ โรงเรียนบำ้นใหม่ (วนัครู 2503) ต ำบลอยัเยอร์เวง อ ำเภอเบตง จงัหวดัยะลำ สถำนกำรณ์อุทกภยัขณะน้ีเร่ิมคล่ีคลำย ระดบั

น ้ำในแม่น ้ำเร่ิมลดลง ทำงเจำ้หนำ้ท่ีไดแ้นะน ำวิธีกำรดูแลรักษำ ฟ้ืนฟูพืชท่ีถูกตอ้งแก่เกษตรกรใหก้ลบัเขำ้สู่ภำวะปกติไดอ้ยำ่ง

ทนัท่วงที 



 
เกษตรยำ่นตำขำว จงัหวดัตรัง ลงพื้นท่ีเยีย่มเกษตรกรผูป้ลูกผกัสวนครัวต ำบลโพรงจระเข ้พร้อมใหค้  ำแนะน ำแกไ้ขปัญหำโรค
รำกเน่ำของถัว่ฝักยำว 

 
 

เกษตรยำ่นตำขำว จงัหวดัตรัง  ลงพื้นท่ีเยีย่มเกษตรกรผูป้ลูกผกัสวนครัวต ำบลโพรงจระเข ้พร้อมใหค้ ำแนะน ำแกไ้ข
ปัญหำโรครำกเน่ำของถัว่ฝักยำว 
            วนัน้ี( 11 มกรำคม 2564) นำงแพรวพรรณ ทองพิทกัษ ์นกัวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบติักำร รักษำรำชกำรแทน 
เกษตรอ ำเภอยำ่นตำขำว พร้อมดว้ยนำงสำวอภนัตรี มีบุญ นกัวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบติักำร ลงพื้นท่ีเยีย่มแปลงผกัสวน
ครัวของนำงอนนัตำ สุดใหม่ เกษตรกรหมู่ท่ี 1 ต ำบลโพรงจระเข ้อ ำเภอยำ่นตำขำว จงัหวดัตรัง 
            ทั้งน้ี   เบ้ืองตน้เกษตรกรมีปัญหำเร่ืองโรครำกเน่ำของถัว่ฝักยำว มีอำกำรของโรคแสดงบริเวณโคนตน้เหนือดิน จะมี
แผลสีน ้ำตำล ท ำใหต้น้ถัว่แคระแกรน ใบร่วง และตำยในท่ีสุด สำเหตุเกิดจำกเช้ือรำ สำเหตุเกิดจำกฝนตกชุกซ่ึงเช้ือรำมีกำร
เจริญเติบโตไดดี้ โดยแนะน ำวิธีกำรใชใ้นกำรป้องกนัหรือรักษำโรคดงัน้ี วิธีฉีดพ่น : เช้ือสด 1 กิโลกรัมผสมน ้ำสะอำด 200 
ลิตร (ผสมสำรจบัใบ) ลำ้งสปอร์ออกจำกเมลด็ขำ้ว กรองแลว้น ำน ้ำสปอร์ไปฉีดพ่น ในเวลำเยน็ ใชท้ำงดิน : ผสมเช้ือสด 1 กก. 
: ร ำละเอียด 4 กก. : ปุ๋ ยหมกั/ปุ๋ ยคอกเก่ำ 100 กก. คลุกเคลำ้ใหเ้ขำ้กนัแลว้น ำไปหวำ่นบริเวณโคนตน้ รอบทรงพุ่ม หรือรองกน้
หลุมก่อนปลูกพืช 
 
  



 
 
  



 

ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอปะเหลียน ร่วมกบักำรยำงแห่งประเทศไทย สำขำปะเหลียน จงัหวดัตรัง จดัเวทีถ่ำยทอดควำมรู้ ใหแ้ก่

สมำชิกแปลงใหญ่ยำงพำรำต ำบลเกำะสุกร (แปลงใหญ่ปี 2562)

 

วนัน้ี (12 ม.ค.64) นำงนิตยำ จนัทร์ประทีป เกษตรอ ำเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง เปิดเผยวำ่ ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอปะ

เหลียน ร่วมกบักำรยำงแห่งประเทศไทย สำขำปะเหลียน จดัเวทีถ่ำยทอดควำมรู้ คร้ังท่ี 1 ใหแ้ก่สมำชิกแปลงใหญ่ยำงพำรำ

ต ำบลเกำะสุกร (แปลงใหญ่ปี 2562) ณ ศำลำเอนกประสงค ์หมู่ท่ี 1 ต ำบลเกำะสุกร อ ำเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง 

    ส ำหรับกำรจดัเวทีคร้ังน้ีไดเ้นน้ถ่ำยควำมรู้เร่ืองกำรพฒันำคุณภำพ หลกัปฏิบติัท่ีดีในกำรจดักำรสวนยำง ตั้งแต่

สภำพพื้นท่ีท่ีเหมำะสมกบักำรปลูกยำง ควำมสะอำดของแปลง กำรควบคุมคุณภำพน ้ำยำง ระบบกำรกรีด กำรใส่ปุ๋ ยและกำร

บ ำรุงรักษำสวนยำง ท ำใหไ้ดผ้ลผลิตเพิ่มขึ้น และมีคุณภำพส่งผลใหมี้รำยไดเ้พิ่มขึ้น  

     นอกจำกน้ีมีเจำ้หนำ้ท่ีจำกส ำนกังำนตรวจบญัชีสหกรณ์ตรังมำใหค้วำมรู้เพิ่มเติมเร่ืองกำรจดัท ำบญัชีครัวเรือน และ

เพื่อเป็นกำรป้องกนักำรระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอฯ มีกำรใชม้ำตรกำรเวน้

ระยะห่ำงทำงสังคมใหผู้เ้ขำ้ร่วมทุกคนสวมหนำ้กำกอนำมยั และจดัเตรียมเจลแอลกอฮอลส์ ำหรับฆ่ำเช้ือไวใ้ห้ 

  












