สรุปข่าวกรมส่ งเสริมการเกษตร ประจาวันที่ 15 มีนาคม 2564
ประเด็น
MOU กับ kerry

สารวจความเสียหาย
พื้นที่เกษตรจากพายุ
ฤดูร้อน
งดปลูกข้าวรอบ 3
ลดการเผาในท้องถิ่น

ประชุมหารื อ

ลาดับ
หัวข้อข่าว
1 กรมส่งเสริ มการเกษตร จับมือ Kerry Express ส่งสินค้าจาก
เกษตรกรถึงผู้ซื้อ
2 กระทรวงเกษตรจับมือเคอรี่ เกษตรกรส่งสินค้าราคาพิเ ศษ
3 (ภาพข่าว) สักขีพยาน กรมส่งเสริ มการเกษตร จับมือ Kerry Express
4 เกษตรกรส่งเคอรี่ มีส่วนลด
5 เกษตรฯ MOU เคอรี่ เอ็กซ์เพรส พัฒนาเกษตรกรจัดระบบโลจิ สติ กส์
ตลอดห่วงโซ่
6 กรมส่งเสริ มการเกษตร จับมือ "เคอรี่ เอ็กซ์เพรส" พัฒนาเกษตรกร
เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ ตลอดซัพพลายเชน เน้น
บริ การจัดส่งสินค้าเกษตรรวดเร็ วและปลอดภัย ถึงมือผู้รั บปลายทาง
7 กรมส่งเสริ มการเกษตร จับมือ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” พัฒนาเกษตรกร
เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ ตลอดซัพ พลายเชน เน้น
บริ การจัดส่งสินค้าเกษตรรวดเร็ วและปลอดภัย ถึงมือผู้รั บปลายทาง
8 กรมส่งเสริ มการเกษตร สั่งการเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สารวจความเสียหาย
พื้นที่เกษตรจากพายุฤดูร้อน พร้อมประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
9 เตือนชาวนางดปลูกข้าวรอบ 3 หน้าแล้งเสี่ยงเสียหาย 100%
10 กิจกรรมรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริ มการ
หยุดเผาในพื้นที่เกษตร ปี 2564
11 เกษตรกรเมืองกาญจน์ หยุดเผา ขายใบอ้อยสร้างรายได้เพิ่ม
12 เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้ก ลายเป็ นเงินได้ง่าย ๆ
13 สสก.4 ขอนแก่น หารื อร่ วม จนท.อุทยานวิทยาศาสตร์ (มข.) หา
ช่องทางสนับสนุนห้องอบรมสัมมนาและวิทยากร
14 สานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 4 ขอนแก่น ค้นหา
การสร้างอัตลักษณ์แห่งองค์กร
15 สสก.4 ขอนแก่น วิจัยแบบเข้าถึงทุกระดับ วิจัยแบบมีส่วนร่ วม

ช่ องทางการเผยแพร่
ไทยรัฐออนไลน์
นสพ.ไทยรัฐ
นสพ.แนวหน้า
นสพ.เดลินิวส์
สยามรัฐออนไลน์
Hoon inside.com

positionning

เกษตรไทย ดอท คอม

แนวหน้าออนไลน์
สวท.กาญจนบุรี
สยามรัฐออนไลน์
เสริ ฟ์จากฟาร์ม
สานักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์
สานักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์
สานักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์

ประเด็น
ข้าวโพดหวาน
ราคาตก

Field Day

ลาดับ
หัวข้อข่าว
16 ลดสุดๆ ข้าวโพดหวาน ราคาตก เกษตรกรเปิ ดไร่ ขาย
เหลือโลละ 2 บาท ขอทุนคืน
17 จ.นครราชสีมา แจกข้าวโพดหวานชิมฟรี พร้อมเปิ ดจุดจาหน่ายลาน
หน้าศาลากลาง เชิญชวนเลือกซื้อช่วยเหลือเกษตรกร
บรรเทาความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตการเกษตรตกต่า
18 เร่ งหาตลาดให้ผู้ปลูกข้าวโพดหลังราคาตก จ.นครราชสีมา
19 เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ข้า วโพดฝัก
สดราคาตกต่าพร้อมสนับสนุนช่องทางการตลาดเพื่อแก้ไ ขปั ญหา
20 นครพนม คึกคัก !! เกษตรกรร่ วมงานถ่ายทอดความรู ้ สู่ฤดูกาลผลิต
ใหม่ ปี 2564 (Field day)
21 เกษตรนครพนม ถ่ายทอดความรู ้สู่ฤดู กาลผลิ ตใหม่ ปี 2564
(Field Day) นาความรู ้การเพาะเลี้ยงกบ ต่อยอดสร้างรายได้
ลดต้นทุนการผลิต
22 จังหวัดเลย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
23
24

25
26
27
28

29

สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
เริ่ มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ที่อาเภอทุ่งหว้า
เกษตรอาเภอคลองท่อม จัดงาน Field Day 2564
โชว์การจัดการสวนปาล์มน้ ามันอย่างมีประสิ ทธิภาพโดยเน้นลด
ต้นทุนการผลิต
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเลย จัดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ (Field Day) เพื่อเริ่ มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อาเภอวังสะพุง
สตูล-จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่ มต้น ฤดู การผลิตใหม่
เกษตรอาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง จัดกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ประจาปี งบประมาณ 2564
เกษตรย่านตาขาว จังหวัดตรัง ส่งมอบเส้นยาสูบให้กับเกษตรกรตาบล
ทุ่งค่าย เพื่อใช้ในการทาน้าหมักยาสูบฉุน กาจัดเพลี้ยอ่อนและแมลง
ศัตรู พืช
เกษตรย่านตาขาว จังหวัดตรัง ลงพื้นที่บริ การขึ้นทะเบียน ปรับปรุ ง
ทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ตาบลทุ่งค่าย

ช่ องทางการเผยแพร่
มติชนออนไลน์
สานักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์
ThaiPBS
สานักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์
สานักข่าวความมั่นคง
สานักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์
สานักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์
สานักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์
สานักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์
สานักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์
NBT สงขลา
สานักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์
สานักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์
สานักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์

ประเด็น
แปลงใหญ่
ใบด่างมันสาปะหลัง
คลินิกเกษตรฯ

ลาดับ
หัวข้อข่าว
30 อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนโครงการยกระดับแปลงใหญ่
ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
31 เกษตรจังหวัดนครราชสีมาพอใจ หลังสร้างการรับรู ้โรคใบด่างเข้าถึง
เกษตรกรไร่ มันสาปะหลัง พร้อมปฏิบัติตามคาแนะนา
32 เกษตรลาปาง ร่ วมกับภาคีเครื อข่ายจัดงานคลินิ กเกษตร มอบความรู ้
ด้านอาชีพแก่ประชาชน
33 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ รับฟังปัญหา และส่งเสริ มเกษตรกรในพื้นที่
อาเภอหนองบัว

ช่ องทางการเผยแพร่
สานักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์
สานักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์
สานักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์
สานักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์

เกษตรฯ MOU เคอรี่ เอ็กซ์เพรส พัฒนาเกษตรกรจัดระบบโลจิ สติ กส์ ตลอดห่วงโซ่

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริ มการเกษตร จับมือ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” พัฒนาเกษตรกรจัดการระบบโลจิส ติกส์
ตลอดห่วงโซ่ เน้นบริ การจัดส่งสินค้าเกษตรรวดเร็ว และปลอดภัยจนถึงมือผู้บริ โภค
เมื่อวันที่ 11 มี.ค. ดร.เฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยภายหลังเป็ นสักขีพยาน
ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือพัฒนาและส่งเสริ มระบบโลจิส ติก ส์ภาคการเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริ มการเกษตร
กับ บริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า กระทรวงเกษตรฯ เล็งเห็น
ความสาคัญในการพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพียงพอในการดารงชีวิต และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็ น
ธุรกิจการเกษตรได้อย่างยัง่ ยืน จึงได้กาหนดนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรครอบคลุม ทุก ด้าน ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวนโยบาย “ตลาดนาการเกษตร” ซึ่งจะทาให้เกษตรกรมีช่องทางในการสร้างรายได้ ที่แน่นอน ประกอบ
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นส่งเสริ มรู ปแบบการทาเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทั้งส่งเสริ มเกษตรกรให้นา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาการผลิ ตให้ ไ ด้สิน ค้าคุ ณภาพ การขยายช่องทางการตลาดให้มากขึ้น
โดยเฉพาะรู ปแบบตลาดสินค้าเกษตรในปั จจุ บันที่เ ปลี่ยนแปลงไปสู่ ตลาดแบบออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น การเสริ มสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิ ตอย่ างครบวงจร ตลอดจนการจัดการระบบโลจิส ติก ส์ภาคการเกษตร จึงเป็ นการสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้บริ โภค และสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้แก่เกษตรกร

สาหรับการลงนามในครั้งนี้ เป็ นการลงนามร่ วมกันระหว่าง นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร และนาย
วราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานปฏิ บัติการ บริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) เพื่อร่ วมกันสนับสนุน ช่วยเหลือพัฒนาและส่งเสริ มกิจกรรมของเกษตรกร เพื่อเชื่อมโยงเกษตรกรไทยกับผู้บริ โภค
ทั่วประเทศ และสนับสนุนให้เกษตรกรมีช่องทางการจาหน่ายผลผลิตที่สะดวกมากขึ้น ช่วยให้ผู้บริ โภคสามารถเข้าถึงสินค้า
เกษตรที่ส่งตรงจากสวนได้ อย่างมั่นใจ
"การลงนามในวันนี้ถือเป็ นโอกาสดีที่ภาคการเกษตรได้พัฒนาไปอี กระดั บหนึ่ง ซึ่งตรงกับเป้าหมายของรัฐบาลที่
อยากให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็ นอยู่ ที่ดีข้ นึ ถ้าเราสามารถทาให้เกษตรกรเข้มแข็ง ประเทศไทยก็จะมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งตาม
ไปด้วย ซึ่งหนึ่งในกระบวนการที่จะทาให้การขั บเคลื่ อนภาคการเกษตรนั้น คือการบริ หารจัดการระบบโลจิส ติก ที่ดี ที่จะทาให้
สามารถกระจายสินค้าไปถึงผู้บริ โภคได้ อย่างรวดเร็ วและทั่ วถึงมากที่ สุด ขณะเดียวกัน ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
ฯ พร้อมที่จะขับเคลื่อนการดาเนินงานและรักษามาตรฐานระดั บสิน ค้าให้มี คุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริ โภคทั้งใน
และต่างประเทศ"ดร.เฉลิมชัย กล่าว
ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริ มการเกษตร ได้ดาเนินการ
ตามนโยบายตลาดนาการเกษตร โดยมุ่งส่งเสริ มเกษตรกรให้ผลิตสินค้าเกษตรตามอุ ปสงค์และอุ ปทานของสิน ค้า รวมทั้ง
พัฒนาช่องทางการตลาด ทั้งในรู ปแบบตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ระบบโลจิสติกส์จึงมีบทบาทสาคัญในการจัดส่ง เพื่อให้
สินค้าเกษตรถึงมือผู้บริ โภคอย่างรวดเร็ ว และไม่เกิดความเสียหาย เป็ นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริ โภคในการสั่งซื้อ
สินค้าเกษตรจากเกษตรกร และเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรมากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมี รายได้ ที่เพิ่มขึ้น
และสร้างความมั่นคงในอาชีพการเกษตร

กรมส่งเสริ มการเกษตร จับมือ "เคอรี่ เอ็กซ์เพรส" พัฒนาเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติ กส์ ตลอดซัพพลายเชน เน้น
บริ การจัดส่งสินค้าเกษตรรวดเร็ วและปลอดภัย ถึงมือผู้รั บปลายทาง
สานักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 11 มีนาคม 2564)---- ดร.เฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิ ดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไ ด้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพียงพอใน
การดารงชีวิต และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็ นธุรกิจการเกษตรได้อย่ างยัง่ ยืน จึงได้กาหนดนโยบายในการพัฒนาเกษตรกร
ครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวนโยบาย "ตลาดนาการเกษตร" ซึ่งจะทาให้เกษตรกรมี
ช่องทางในการสร้างรายได้ที่แน่นอน ประกอบกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นส่งเสริ มรู ปแบบการทาเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ รวมทั้งส่งเสริ มเกษตรกรให้นาเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาการผลิ ตให้ได้ สินค้า คุณภาพ
การขยายช่องทางการตลาดให้มากขึ้น โดยเฉพาะรู ปแบบตลาดสินค้ าเกษตรในปัจจุ บันที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ตลาดแบบออนไลน์
มากขึ้น ดังนั้นการเสริ มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้ านต่าง ๆ การจัดการระบบโลจิส ติก ส์ภาคการเกษตร ตลอด
กระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ าอย่างครบวงจร ซึ่งจะเป็ นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ บริ โภค และสร้างความ
มั่นคงทางด้านรายได้แก่เกษตรกร จึงเป็ นสิ่งสาคัญที่จะต้องดาเนินการอย่างต่ อเนื่อง
ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริ มการเกษตรได้นาแนวนโยบาย
"ตลาดนาการเกษตร" ของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาบูรณาการการทางานอย่างเข้มข้นกับทุกภาคส่ วน
เพื่อให้เกิดผลดีต่อเกษตรกรอย่างเป็ นรู ปธรรม ดังนั้น เพื่อเป็ นการขยายโอกาสด้านการตลาดและโลจิ สติ กส์ ให้กั บเกษ ตรกร
กรมส่งเสริ มการเกษตรจึงจัดพิธีลงนามใน "บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือพัฒนาและส่งเสริ มระบบโลจิส ติก ส์ภาคการเกษตร"
ระหว่างนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร และนายวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารสายงานปฏิบัติการ บริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นประธานในพิธี
อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร กล่าวอีกว่า สาหรับบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือพัฒนาและส่ง เสริ มระบบโลจิส ติก ส์
ภาคการเกษตร กับ บริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนการ
ดาเนินงานในการพัฒนาเกษตรกร ในการจัดการระบบโลจิส ติก ส์ภาคการเกษตร ตลอดห่วงโซ่ ได้แก่ กระบวนการส่งเสริ ม
การผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน การบริ หารจัดการสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การบริ หารสินค้าคงคลัง การตลาด ตลอดจน
กระบวนการจัดส่ง จนถึงการส่งมอบสินค้าเกษตรสู่ผู้ บริ โภค และเพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนความร่ วมมือด้านการขนส่ง
ระหว่างเกษตรกร กับเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ด้วยการสนับสนุนค่าบริ การจัดส่งสินค้าเกษตรในราคาที่เหมาะสม บริ การที่รวดเร็ว
และสินค้าปลอดภัยจนถึงมือผู้บริ โภค โดยทั้งสองฝ่ ายจะร่ วมกันส่งเสริ มและสนั บสนุนเกษตรกรในหลายด้ าน ได้แก่ การ
เข้าถึงบริ การจัดส่งสินค้าเกษตร ที่รวดเร็ว และปลอดภัยจนถึงมือผู้บริ โภค รวมทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม
สอดคล้อง กับรู ปแบบสินค้าด้านการเกษตร
ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา บริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ได้ทางานร่ วมกับกรมส่งเสริ ม
การเกษตรในการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรมาอย่างต่ อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนการระบายสินค้าเกษตร โดยดาเนินการ

จัดตั้งจุดให้บริ การจั ดส่งผลไม้ ที่จุดรวมสินค้า สาหรับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ผ ล พร้อมให้ส่วนลดค่าจัดส่ง ในส่วนของ
เกษตรกรรายย่อยที่จาหน่ายสินค้าออนไลน์ ยังได้รับส่วนลดเฉพาะค่าจัดส่งในอั ตราพิเศษ เพียงแค่เกษตรกรนาทะเบียน
เกษตรกรหรื อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนมาแสดง ณ จุดส่งสินค้า นอกจากนี้ยงั สนั บสนุนกิจกรรม "ส่งของขวัญปี ใหม่ @ ตลาด
เกษตรกรออนไลน์. com" โดยลดราคาค่าจัดส่งให้เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดส่ง
สินค้าเกษตรในการค้าออนไลน์ โดยทางบริ ษัทได้ร่วมลงพื้นที่พ บปะเกษตรกรที่ต้องการพัฒนากระบวนการจัดส่งสินค้า
เกษตรเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและการอานวยความสะดวกในการจั ดส่งและร่ วมจั ดกระบวนการเรี ยนรู ้ ในการ
จัดการบรรจุภัณฑ์และการจัดส่งให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อีกด้วย
ขณะที่ นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานปฏิ บัติการ บริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กล่าวว่า เคอรี่ เอ็กซ์เพรส มีความยินดีที่ได้ลงนามในบันทึก ข้อ ตกลงความร่ วมมื อพัฒนาและ
ส่งเสริ มระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตรกับกรมส่งเสริ ม การเกษตร เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรไทย พร้อม
ทั้งพัฒนากระบวนการจัดส่งสินค้าถึงมือผู้ รับปลายทางได้อ ย่างมีประสิ ทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งมีการมอบส่วนลด
อัตราพิเศษให้กับเกษตรกรที่โชว์เล่ม ทะเบียนเกษตรกรที่ ร้านเคอรี่ เอ็กซ์เพรส พาร์เซ็ลชอป จะได้ส่วนลดในอัตราพิเศษ 10%
นอกจากนี้ บริ ษัทฯยังได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสมกั บสินค้ า ทางการเกษตรรู ปแบบต่างๆ โดยความพิเศษของบรรจุ
ภัณฑ์ คือ มีความแข็งแรงและเพิ่มความหนาของกล่องถึง 5 มิลลิเมตร พร้อมรู ระบายอากาศ เพื่อให้กล่องมีความแข็งแรง
สาหรับการจัดส่งผลผลิ ตทางการเกษตรให้คงคุ ณภาพและอยู่ ในสภาพที่สมบู รณ์เมื่อ ถึงปลายทาง นอกจากนี้ ยังมีการจัดรถเข้า
รับผลิตผลถึงที่ และบริ การให้คาปรึ กษาการบรรจุภัณฑ์ อย่างถู กต้อง โดยคานึงถึงผู้รับมาเป็ นอันดับหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการเพิ่มขี ดความสามารถและสร้างความเข้มแข็ง ด้านการ
จัดการระบบโลจิสติ กส์แ ก่ภาคการเกษตรของไทย

กรมส่งเสริ มการเกษตร จับมือ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” พัฒนาเกษตรกรเพิ่ มประสิทธิภาพระบบโลจิสติ กส์ ตลอดซัพพลายเชน เน้น
บริ การจัดส่งสินค้าเกษตรรวดเร็ วและปลอดภัย ถึงมือผู้รั บปลายทาง

ดร.เฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไ ด้เล็งเห็น
ความสาคัญในการพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพียงพอในการดารงชีวิต และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็ น
ธุรกิจการเกษตรได้อย่างยัง่ ยืน จึงได้กาหนดนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรครอบคลุม ทุก ด้าน ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวนโยบาย “ตลาดนาการเกษตร” ซึ่งจะทาให้เกษตรกรมีช่องทางในการสร้างรายได้ ที่แน่นอน ประกอบ
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นส่งเสริ มรู ปแบบการทาเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทั้งส่งเสริ มเกษตรกรให้นา
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาการผลิตให้ได้ สินค้า คุณภาพ การขยายช่องทางการตลาดให้มากขึ้น
โดยเฉพาะรู ปแบบตลาดสินค้าเกษตรในปั จจุ บันที่เ ปลี่ยนแปลงไปสู่ ตลาดแบบออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นการเสริ มสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านต่าง ๆ การจัดการระบบโลจิ สติ กส์ภาคการเกษตร ตลอดกระบวนการผลิ ต ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึง
ปลายน้ าอย่างครบวงจร ซึ่งจะเป็ นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ บริ โภค และสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้แก่เกษตรกร จึง
เป็ นสิ่งสาคัญที่จะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริ มการเกษตรได้นาแนวนโยบาย
“ตลาดนาการเกษตร” ของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาบูรณาการการทางานอย่างเข้มข้นกับทุกภาคส่ วน
เพื่อให้เกิดผลดีต่อเกษตรกรอย่างเป็ นรู ปธรรม ดังนั้น เพื่อเป็ นการขยายโอกาสด้านการตลาดและโลจิ สติ กส์ ให้กั บเกษตรกร
กรมส่งเสริ มการเกษตรจึงจัดพิธีลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่ วมมื อพัฒนาและส่งเสริ มระบบโลจิ สติ กส์ภาคการเกษตร”
ระหว่างนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร และนายวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการและประธาน

เจ้าหน้าที่บริ หารสายงานปฏิบัติการ บริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นประธานในพิธี
อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร กล่าวอีกว่า สาหรับบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือพัฒนาและส่งเสริ มระบบโลจิส ติก ส์
ภาคการเกษตร กับ บริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนการ
ดาเนินงานในการพัฒนาเกษตรกร ในการจั ดการระบบโลจิส ติก ส์ภาคการเกษตร ตลอดห่วงโซ่ ได้แก่ กระบวนการส่งเสริ ม
การผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน การบริ หารจัดการสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การบริ หารสินค้าคงคลัง การตลาด ตลอดจน
กระบวนการจัดส่ง จนถึงการส่งมอบสินค้าเกษตรสู่ผู้ บริ โภค และเพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนความร่ วมมือด้านการขนส่ง
ระหว่างเกษตรกร กับเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ด้วยการสนับสนุนค่าบริ การจัดส่งสินค้าเกษตรในราคาที่เหมาะสม บริ การที่รวดเร็ว
และสินค้าปลอดภัยจนถึงมือผู้บริ โภค โดยทั้งสองฝ่ ายจะร่ วมกันส่งเสริ มและสนั บสนุนเกษตรกรในหลายด้ าน ได้แก่ การ
เข้าถึงบริ การจัดส่งสินค้าเกษตร ที่รวดเร็ว และปลอดภัยจนถึงมือผู้บริ โภค รวมทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม
สอดคล้อง กับรู ปแบบสินค้าด้านการเกษตร
ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา บริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ได้ทางานร่ วมกับกรมส่งเสริ ม
การเกษตรในการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรมาอย่างต่ อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนการระบายสินค้าเกษตร โดยดาเนินการ
จัดตั้งจุดให้บริ การจั ดส่งผลไม้ ที่จุดรวมสินค้า สาหรับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ผ ล พร้อมให้ส่วนลดค่าจัดส่ง ในส่วนของ
เกษตรกรรายย่อยที่จาหน่ายสินค้าออนไลน์ ยังได้รับส่วนลดเฉพาะค่าจัดส่งในอั ตราพิเศษ เพียงแค่เกษตรกรนาทะเบียน
เกษตรกรหรื อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนมาแสดง ณ จุดส่งสินค้า นอกจากนี้ยงั สนับสนุนกิจกรรม “ส่งของขวัญปี ใหม่ @ ตลาด
เกษตรกรออนไลน์. com” โดยลดราคาค่าจัดส่งให้เกษตรกรที่เข้ าร่ วมโครงการ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนากระบวนการจั ดส่ง
สินค้าเกษตรในการค้าออนไลน์ โดยทางบริ ษัทได้ร่วมลงพื้นที่พ บปะเกษตรกรที่ต้องการพัฒนากระบวนการจัดส่งสินค้า
เกษตรเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและการอานวยความสะดวกในการจั ดส่งและร่ วมจั ดกระบวนการเรี ยนรู ้ ในการ
จัดการบรรจุภัณฑ์และการจัดส่งให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อี กด้วย
ขณะที่ นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานปฏิ บัติการ บริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กล่าวว่า เคอรี่ เอ็กซ์เพรส มีความยินดีที่ได้ลงนามในบันทึก ข้อ ตกลงความร่ วมมื อพัฒนาและ
ส่งเสริ มระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตรกับกรมส่งเสริ ม การเกษตร เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรไทย พร้อม
ทั้งพัฒนากระบวนการจัดส่งสินค้าถึงมือผู้ รับปลายทางได้อ ย่างมีประสิ ทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งมีการมอบส่วนลด
อัตราพิเศษให้กับเกษตรกรที่โชว์เล่ม ทะเบียนเกษตรกรที่ ร้านเคอรี่ เอ็กซ์เพรส พาร์เซ็ลชอป จะได้ส่วนลดในอัตราพิเศษ 10%
นอกจากนี้ บริ ษัทฯยังได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสมกั บสินค้า ทางการเกษตรรู ปแบบต่างๆ โดยความพิเศษของบรรจุ
ภัณฑ์ คือ มีความแข็งแรงและเพิ่มความหนาของกล่องถึง 5 มิลลิเมตร พร้อมรู ระบายอากาศ เพื่อให้กล่องมีความแข็งแรง
สาหรับการจัดส่งผลผลิ ตทางการเกษตรให้คงคุ ณภาพและอยู่ ในสภาพที่สมบู รณ์เมื่อ ถึงปลายทาง นอกจากนี้ ยังมีการจัดรถเข้า
รับผลิตผลถึงที่ และบริ การให้คาปรึ กษาการบรรจุภัณฑ์ อย่างถู กต้อง โดยคานึงถึงผู้รับมาเป็ นอันดับหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการเพิ่มขี ดความสามารถและสร้างความเข้มแข็ง ด้านการ
จัดการระบบโลจิสติ กส์แ ก่ภาคการเกษตรของไทย

กรมส่งเสริ มการเกษตร สั่งการเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สารวจความเสียหายพื้นที่เกษตรจากพายุฤ ดูร้อน พร้อมประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ ประกาศเตือนให้ระวัง
พายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 1 – 10 มีนาคม 2564 ซึ่งหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะมีพายุฤ ดูร้อนเกิ ดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝน
ฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า และกรมส่งเสริ มการเกษตรได้แจ้งเตือนให้เกษตรกรและ
ประชาชนบริ เวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่ จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง
ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ ไม่แข็งแรง สาหรับเกษตรกรควรเตรี ยมการป้ องกันและระวัง ความเสียหายที่ จะ
เกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ ด้วย โดยเฉพาะสวนไม้ผลซึ่งเป็ นพืชที่ปลูกครั้งเดีย วอยู่ ได้นานหลายปี เกษตรกรจาเป็ นต้อง
เตรี ยมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยธรรมชาติที่อาจเกิ ดขึ้น ได้ ทั้งภัยแล้ง ลมพายุ และน้ าท่วมไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะมีผลไม้ภาค
ตะวันออกและภาคเหนือหลายชนิดออกสู่ตลาดเป็ น จานวนมาก ซึ่ง ดร.เฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรมาก จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริ มการเกษตรสั่งการให้เกษตรจังหวั ดและเจ้าหน้าที่
ส่งเสริ มการเกษตรเตรี ยมความพร้อมและให้เร่ งลงพื้นที่ไ ปสารวจความเสียหายทันทีห ลังเกิดภัย พร้อมประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรเทาความเดื อดร้อนของเกษตรกร และให้รายงานความก้าวหน้าให้กรมส่งเสริ มการเกษตร
ทราบเป็ นรายวัน

ล่าสุด สานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยได้รายงานความก้าวหน้า การสารวจความเสียหาย (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม
2564) พบว่ามีพื้นที่ประสบภัย จานวน 4 อาเภอ 14 ตาบล 73 หมู่บ้าน เกษตรกร จานวน 3,420 ครัวเรื อน พื้นที่ประสบภัย
ประมาณ 17,700 ไร่ ซึ่งได้ดาเนินการสารวจพื้นที่เสียหายเสร็จสิ้นแล้ วร้อ ยละ 81.24 ของพื้นที่ประสบภัย นอกจากนี้ในส่วน
ของการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเบื้ องต้น ได้ประสานงานกับองค์การบริ หารส่วนจังหวัดในการรั บ ซื้อ ผลผลิตข้า วโพดที่
ประสบภัย และสามารถบริ โภคได้ จานวน 274 ตัน และจะได้นากล้าผักไปมอบให้แก่ ผู้ประสบภัย จานวน 10,000 ต้น ในวันที่
18 มีนาคม 2564 เพื่อให้เกษตรกรได้นาไปปลู กเพื่อบริ โภคในครั วเรื อนและสร้างรายได้ ในเบื้องต้น ซึ่งเกษตรจังหวัดสุโขทัย
และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบปะให้กาลังใจเกษตรกรอย่างต่ อเนื่องด้ วย
นอกจากนี้ สานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีไ ด้รายงานว่ามีพื้นที่ ประสบภัย จานวน 3 อาเภอ 4 ตาบล 8 หมู่บ้าน
เกษตรกรที่ประสบภัย จานวน 32 ราย พื้นที่ปลูกทุเรี ยนคาดว่าจะเสียหาย จานวนประมาณ 40 ไร่ คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 10
ล้านบาท ซึ่งสานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ได้ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ย วข้องและผู้นาท้ องถิ่นในการ
สารวจความเสียหายเพื่อรายงานอาเภอ/จังหวัดทราบ เพื่อพิจารณาประกาศภัยพิบัติแล้ว ขณะเดียวกันก็ได้สั่งการให้สานักงาน
เกษตรอาเภอเร่ งดาเนินการสารวจและตรวจสอบเกษตรกรที่ไ ด้รั บความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ของทางราชการต่อไป
สาหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลื อตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2562 ภายหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลื อผู้ ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ให้สานักงานเกษตรอาเภอ/สานักงานเกษตรจังหวัด เร่ งดาเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ ประสบภัยพิ บัติกรณีฉุ กเฉิน พ.ศ. 2562 และกรอบระยะเวลาการให้ความ
ช่วยเหลือ (เร่ งด่วน) ที่กรมส่งเสริ มการเกษตรกาหนดให้แล้ วเสร็ จ ภายใน 15 วัน ทั้งนี้ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภั ย
พิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ มีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ คือ จะต้องเป็ นเกษตรกรที่ข้ นึ ทะเบียนเกษตรกรกับ
กรมส่งเสริ มการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ ก่อนเกิดภั ย และช่วยเหลือเกษตรกรตามจานวนพื้นที่ ที่ได้ รับความ
เสียหายจริ ง ทั้งนี้ไม่เกิน 30 ไร่ อัตราการช่วยเหลือด้านพืช แบ่งเป็ น ข้าว อัตราไร่ ละ 1,113 บาท พืชไร่ อัตราไร่ ละ 1,148 บาท
พืชสวนและอื่นๆ อัตราไร่ ละ 1,690 บาท./

เตือนชาวนางดปลูกข้าวรอบ3หน้าแล้งเสี่ยงเสียหาย100%

กรมส่งเสริ มการเกษตรขอความร่ วมมือเกษตรกรในพื้นที่ 28 จังหวัด งดปลูกข้าวรอบที่ 3 (นาปรังรอบที่ 2) เนื่องจาก
ปี ที่ผ่านมามีฝนตกน้อยทาให้บางพื้นที่มีสภาพแล้งถึงแล้งจั ด อาจส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกเสียหายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่
14 จังหวัดในลุ่มน้ าเจ้าพระยา
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ ของ
ภาคเหนือซึ่งเป็ นแหล่งต้นน้ าของลุ่มน้ าเจ้าพระยาประสบปัญหาฝนตกน้อยกว่า ปกติ ทาให้ประสบปัญหาภัยแล้งถึงแล้งจั ด ทา
ให้อ่างเก็บน้ าต่างๆ ที่มีอยู่มีปริ มาณน้ าคงเหลือน้อย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปลูกพืชในช่วงฤดูแ ล้ง หลายพื้นที่จะประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้ า โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังลุ่มน้ าเจ้าพระยาที่ ปัจจุ บันเกษตรกรเริ่ มเก็บเกี่ ยวบ้างแล้ ว ซึ่งหากมีการ
ปลูกข้าวอีกครั้งเป็ นรอบที่ 3 ของปี (นาปรังรอบที่ 2) จะทาให้เกิดความเสี่ยงสูงที่จะขาดแคลนน้ าอย่างรุ นแรง เนื่องจากไม่มี
น้ าต้นทุนเพียงพอ นอกจากนี้บริ เวณพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา เกษตรกรไม่ควรให้นาน้ ามาใช้ในการปลู กข้า วโดยเด็ ดขาด เนื่องจาก
จะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศจากภาวะน้ าเค็มรุ กท้า ยลุ่มเจ้าพระยา และในท้ายที่สุดต้นข้าวจะยืน ต้นตายจากการขาดแคลนน้ า
อย่างรุ นแรง
ดังนั้น กรมส่งเสริ มการเกษตรจึงขอความร่ วมมือ เกษตรกรในพื้นที่ 28 จังหวัดให้งดปลูกข้าวนาปรังรอบ 2 เด็ดขาด
ประกอบด้วย พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา 14 จังหวัด (พื้นที่เน้นหนักในการขอความร่ วมมือให้งดปลูก) ได้แก่ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก

สุโขทัย ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรี อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม สมุทรสาคร และ
จังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นที่ลุ่มน้ าอื่นๆ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน ลาพูน บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรี สะ
เกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ราชบุรี ระยอง สระแก้ว ชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเกษตรกรควรพักนา
และไถกลบฟางข้าวเพื่อเป็ นปุ๋ ย หรื อเลือกปลูกพืชใช้น้ าน้อยทดแทน อีกทั้งหากมีการปลูกข้าวในช่วงนี้จะทาให้เกษตรกร
ประสบปัญหาศัตรู พืชและโรคพืชเข้าทาลายได้ โดยศัตรู และโรคพืชที่สาคัญ มี 3 ชนิด คือ 1.โรคไหม้ข้าว 2.เพลี้ยไฟ3.เพลี้ย
กระโดดสีน้ าตาล
ด้านนายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อานวยการกองส่งเสริ มโครงการพระราชดาริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรม
ส่งเสริ มการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การงดปลูกข้าวก่อให้เกิ ดประโยชน์ด้านดีห ลายด้าน ได้แก่ ช่วยลดความเสี่ยงที่จะขาดทุน
ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ าในภาพรวมของประเทศ เป็ นการพักดินเพื่อลดปัญหาการสะสมของโรคและแมลงศัตรู ข้า ว
ปลูกพืชปุ๋ ยสดทดแทนจะช่วยปรั บปรุ งดินให้ ดีข้ นึ ช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านการใช้ปยในฤดู
ุ๋
กาลผลิ ตถั ดไปได้ ซึ่งกรม
ส่งเสริ มการเกษตรได้เตรี ยมพร้อมเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู ้เพิ่มเติมด้านการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ ให้คาปรึ ก ษาเบื้ องต้น
แก่เกษตรกร 50 จังหวัดพร้อมแผนอบรมให้ความรู ้ ด้านการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มเติมให้แ ก่เจ้าหน้า ที่และเกษตรกร
ต้นแบบ ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้เป็ นต้นไป ในกรณีที่เกษตรกรมีแหล่งน้ าของตนเองหรื อแหล่งน้ าอื่นๆ ที่ประเมินแล้วว่า
เพียงพอต่อการปลูกพืชใช้น้ าน้อย เกษตรกรสามารถเลือกปลู กพืชที่มีตลาดรองรั บในกลุ่มพืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่ว
เขียว ถั่วเหลือง ถั่วเหลืองฝักสด และถั่วลิสง กลุ่มพืชสมุนไพร เช่น อัญชัน ตะไคร้ กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ดาวเรื องตัด
ดอก และอโกลนีมา และ กลุ่มพืช ผัก เช่น ตระกูลกะหล่า ตระกูลแตง ตระกูลถั่ว ตระกูลมะเขือ ผักกินใบ พืชหัว กระเจี๊ยบเขียว
ข้าวโพดฝักสด และเห็ด เป็ นต้น

เกษตรกรเมืองกาญจน์ หยุดเผา ขายใบอ้อยสร้างรายได้เพิ่ม

เกษตรกรไร่ อ้อยเมืองกาญจนบุรี หยุดเผา หันมาสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุทางการเกษตร ขายใบอ้อยสร้างรายได้เพิ่ม 600 กว่า
บาทต่อตัน
จังหวัดกาญจนบุรี ถือเป็ นพื้นที่ทาการเกษตรที่สาคั ญของประเทศไทย โดยมีพื้นที่ทาการเกษตรจานวน 3,030,599 ไร่
เป็ นพื้นที่ปลูกข้าว จานวน 439,342 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 14 ของพื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมด และพื้นที่ปลูกอ้อย จานวน 735,127
ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 24 ของพื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมด ซึ่งการทาการเกษตรของเกษตรกรผู้ ปลู กอ้อ ย ยังคงมีการเผาช่วงเก็บ
เกี่ยวผลผลิต ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็ นการเพิ่มต้นทุน การผลิตให้เกษตรกรเป็ นอย่างมาก กรมส่งเสริ มการเกษตร
จึงได้ดาเนินโครงการส่งเสริ มการหยุดเผาในพื้นที่ การเกษตร โดยมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นจิตสานึกของ
เกษตรกรให้หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร บูรณาการร่ วมกันระหว่างกับสานักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องใน
พื้นที่ร่วมดาเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู ้ จนส่งผลให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตทาการเกษตรแบบปลอดการเผา
ใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตร ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนดีข้ นึ และยังสร้างมูลค่าเพิ่มที่เกิด
จากการลดการเผาอ้อยได้อี กด้ วย

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยภายหลังเป็ นประธานเปิ ดกิจกรรมการรณรงค์ล ดการ
เผาในท้องถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริ มการหยุดเผาในพื้น ที่เกษตร ปี 2564 ณ แปลงอ้อยเกษตรกรต้นแบบ หมู่ที่ 4 ตาบลวังเย็น
อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ว่า ปัญหาหมอกควันปกคลุมและมลพิษทางอากาศเกิดเป็ น ประจาทุก ปี ซึ่งมีสาเหตุ
หลักมาจากการเผาทาลายทั้งในพื้นที่ ป่าและพื้นที่การเกษตร ซึ่ งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และพื้นที่ทางการ
เกษตร คือ ทาให้เกิดปัญหาดินเสื่อมโทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ภาครัฐจึงให้ความสาคัญในการแก้ ไขปัญหาดัง กล่า วโดย
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดาเนินนโยบายการควบคุมการเผาในพื้นที่ การเกษตร และให้กรมส่งเสริ มการเกษตรดาเนิน
โครงการส่งเสริ มการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในพื้น ที่การเกษตร
สร้างทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษวั สดุ ทางการเกษตร และเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผา เพื่อเกษตรกร
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปสู่ “การทาการเกษตรปลอดการเผา” และเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจังหวัดกาญจนบุรีเป็ น
อีกหนึ่งพื้นที่เป้าหมาย เนื่องจากเป็ นพื้นที่เผาไหม้และจุดความร้อน (hotspot) สะสมสูงสุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย
นายมาโนช แย้มชื่น เจ้าของแปลงอ้อยเกษตรกรต้นแบบ หมู่ที่ 4 ตาบลวังเย็น อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการหยุ ดเผาในพื้นที่ การเกษตร เปิ ดเผยว่า มีอาชีพทาไร่ อ้อยและมันสาปะหลังมานานกว่า
10 ปี มีพื้นที่ทาการเกษตร 150 ไร่ ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตจะใช้วิธี จุดไฟเผาใบอ้อ ยเพื่อให้ สะดวกในการตั ด
อ้อย และเมื่อตัดเสร็จก็จะเผาซากเศษวัสดุเพื่อเตรี ยมปลูก ในรอบใหม่ จนกระทั่งกรมส่งเสริ มการเกษตร ได้เข้ามาจัดกิจกรรม
สร้างการรับรู ้ และเสนอทางเลือกลดการเผา รณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นเกษตรกรให้ตระหนักถึงผลกระทบจาก
การเผาในพื้นที่การเกษตร พร้อมทั้งนาเสนอทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษวัส ดุ ทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการ
เกษตรทดแทนการเผา นาร่ องสาธิตเทคโนโลยีการจั ดการเศษวั สดุ การเกษตรทดแทนการเผา โดยการไถกลบตอซังอ้อ ย และ
ทาปุ๋ ยหมักจากใบอ้อยและฟางข้าว การทาปุ๋ ยหมักไม่กลับกอง เป็ นต้น
โดยการปรับเปลี่ยนในช่วงปี แรก จะลดการเผาแบบค่อยเป็ นค่ อยไปเนื่องจากยังไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย แต่ปัจจุบัน
ได้ปรับเปลี่ยนลดการเผา 100% ตั้งแต่ขั้นตอนการตัดอ้อย โดยการใช้เครื่ องจักรกลเก็ บใบอ้อย การสางใบอ้อย โดยมีโรงงาน
ไฟฟ้าพลังงานสะอาด รับซื้อใบอ้อย ในราคาตันละ 600 บาท ใบอ้อยสับ ราคาตันละ 750 บาท ชานอ้อย ราคาตันละ 750 บาท
ในขณะที่โรงงานก็รับซื้ออ้อยในราคาที่สูงขึ้น รวมถึงมีการจัดการซากเศษวัส ดุ ทางการเกษตรด้ วยการไถกลบทดแทนการเผา
ซึ่งแม้จะมีต้นทุนด้านค่าแรงที่สูงขึ้น แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับการจาหน่า ยผลผลิ ตที่มี คุณภาพและโรงงานรับซื้ อที่ สูงขึ้นก็ ถือ ว่า
คุ้มค่า และในฐานะที่เป็ นผู้นาชุมชน ยังได้ชักชวนให้เกษตรกรในพื้นที่ลดการเผาโดยสร้างแรงจูง ใจให้เห็นถึงผลกระทบจาก
การเผาและนาเสนอทางเลือกการจัดการเศษวัส ดุการเกษตรทดแทนการเผาอีก ด้วย
“จากการดาเนินการลดการเผาใบและไถกลบซากเศษวัส ดุ ทดแทนการเผาเป็ นเวลาต่อเนื่องมา 2 ปี ได้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเรื่ องของคุณภาพดินที่ดีข้ นึ ดินร่ วน ดินฟู และเมื่อนามูลสัตว์มาช่วยบารุ งดิน มีการใช้ปยตามค่
ุ๋
า
วิเคราะห์ดิน ก็ส่งผลให้การใช้ปัจจัย การผลิ ตลดลง ต้นทุนการผลิตก็ลดลงตามไปด้วย ในขณะที่คุณภาพและปริ มาณผลผลิ ต
เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสามารถนาเศษวัสดุมาใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่า เช่นอัดฟ่ อน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการทาเกษตรอื่นๆ ได้
อีกด้วย”

เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้ก ลายเป็ นเงินได้ง่าย ๆ

เกษตรกรไร่ อ้อยเมืองกาญจนบุรี หยุดเผา หันมาสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุทางการเกษตร ขายใบอ้อยสร้างรายได้เพิ่ ม
600 กว่าบาทต่อตัน
จังหวัดกาญจนบุรี ถือเป็ นพื้นที่ทาการเกษตรที่สาคั ญของประเทศไทย โดยมีพื้นที่ทาการเกษตรจานวน 3,030,599 ไร่
เป็ นพื้นที่ปลูกข้าว จานวน 439,342 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 14 ของพื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมด และพื้นที่ปลูกอ้อย จานวน 735,127
ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 24 ของพื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมด ซึ่งการทาการเกษตรของเกษตรกรผู้ ปลู กอ้อ ย ยังคงมีการเผาช่วงเก็บ
เกี่ยวผลผลิต ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็ นการเพิ่มต้นทุน การผลิตให้เกษตรกรเป็ นอย่างมาก
กรมส่งเสริ มการเกษตร จึงได้ดาเนินโครงการส่งเสริ มการหยุดเผาในพื้นที่ การเกษตร โดยมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นจิตสานึกของเกษตรกรให้หยุ ดการเผาในพื้นที่ การเกษตร บูรณาการร่ วมกันระหว่างกับสานักงาน
เกษตรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่ วมดาเนินกิ จกรรมถ่ายทอดความรู ้ จนส่งผลให้เกษตรกรมีการปรั บเปลี่ยน

วิธีการผลิตทาการเกษตรแบบปลอดการเผา ใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตร ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย ของ
ประชาชนดีข้ นึ และยังสร้างมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการลดการเผาอ้อยได้ อีก ด้วย
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยภายหลังเป็ นประธานเปิ ดกิจกรรมการรณรงค์ล ดกา ร
เผาในท้องถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริ มการหยุดเผาในพื้น ที่เกษตร ปี 2564 ณ แปลงอ้อยเกษตรกรต้นแบบ หมู่ที่ 4 ตาบลวังเย็น
อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ว่า ปัญหาหมอกควันปกคลุมและมลพิษทางอากาศเกิดเป็ น ประจาทุก ปี ซึ่งมีสาเหตุ
หลักมาจากการเผาทาลายทั้งในพื้นที่ ป่าและพื้นที่การเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และพื้นที่ทางการ
เกษตร คือ ทาให้เกิดปัญหาดินเสื่อมโทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
ภาครัฐจึงให้ความสาคัญในการแก้ ไขปัญหาดังกล่า วโดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดาเนินนโยบายการควบคุม
การเผาในพื้นที่การเกษตร และให้กรมส่งเสริ มการเกษตรดาเนินโครงการส่งเสริ มการหยุดเผาในพื้นที่ การเกษตร โดยมุ่งหวัง
ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในพื้นที่ การเกษตร สร้างทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุ ทางการเกษตร
และเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผา เพื่อเกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการผลิ ตไปสู่ “การทาการเกษตรปลอดการ
เผา” และเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจังหวัดกาญจนบุรีเป็ นอี กหนึ่งพื้นที่เป้าหมาย เนื่องจากเป็ นพื้นที่เผาไหม้และจุดความ
ร้อน (hotspot) สะสมสูงสุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย
นายมาโนช แย้มชื่น เจ้าของแปลงอ้อยเกษตรกรต้นแบบ หมู่ที่ 4 ตาบลวังเย็น อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการหยุ ดเผาในพื้นที่ การเกษตร เปิ ดเผยว่า มีอาชีพทาไร่ อ้อยและมันสาปะหลังมานานกว่า
10 ปี มีพื้นที่ทาการเกษตร 150 ไร่ ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตจะใช้วิธี จุดไฟเผาใบอ้อ ยเพื่อให้ สะดวกในการตั ด
อ้อย และเมื่อตัดเสร็จก็จะเผาซากเศษวัสดุเพื่อเตรี ยมปลูก ในรอบใหม่ จนกระทั่งกรมส่งเสริ มการเกษตร ได้เข้ามาจัดกิจกรรม
สร้างการรับรู ้ และเสนอทางเลือกลดการเผา รณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นเกษตรกรให้ตระหนักถึงผลกระทบจาก
การเผาในพื้นที่การเกษตร พร้อมทั้งนาเสนอทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษวัส ดุ ทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการ
เกษตรทดแทนการเผา นาร่ องสาธิตเทคโนโลยีการจั ดการเศษวั สดุ การเกษตรทดแทนการเผา โดยการไถกลบตอซังอ้อ ย และ
ทาปุ๋ ยหมักจากใบอ้อยและฟางข้าว การทาปุ๋ ยหมักไม่กลับกอง เป็ นต้น
โดยการปรับเปลี่ยนในช่วงปี แรก จะลดการเผาแบบค่อยเป็ นค่ อยไปเนื่องจากยังไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย แต่ปัจจุบัน
ได้ปรับเปลี่ยนลดการเผา 100% ตั้งแต่ขั้นตอนการตัดอ้อย โดยการใช้เครื่ องจักรกลเก็ บใบอ้อย การสางใบอ้อย โดยมีโรงงาน
ไฟฟ้าพลังงานสะอาด รับซื้อใบอ้อย ในราคาตันละ 600 บาท ใบอ้อยสับ ราคาตันละ 750 บาท ชานอ้อย ราคาตันละ 750 บาท
ในขณะที่โรงงานก็รับซื้ออ้อยในราคาที่สูงขึ้น รวมถึงมีการจัดการซากเศษวัส ดุ ทางการเกษตรด้ วยการไถกลบทดแทนการเผา
ซึ่งแม้จะมีต้นทุนด้านค่าแรงที่สูงขึ้น แต่เมื่ อเปรี ยบเทียบกับการจาหน่า ยผลผลิ ตที่มี คุณภาพและโรงงานรับซื้ อที่ สูงขึ้นก็ ถือ ว่า
คุ้มค่า และในฐานะที่เป็ นผู้นาชุมชน ยังได้ชักชวนให้เกษตรกรในพื้นที่ลดการเผาโดยสร้างแรงจูง ใจให้เห็นถึงผลกระทบจาก
การเผาและนาเสนอทางเลือกการจัดการเศษวัส ดุการเกษตรทดแทนการเผาอีก ด้วย
“จากการดาเนินการลดการเผาใบและไถกลบซากเศษวัส ดุ ทดแทนการเผาเป็ นเวลาต่อเนื่องมา 2 ปี ได้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเรื่ องของคุณภาพดินที่ดีข้ นึ ดินร่ วน ดินฟู และเมื่อนามูลสัตว์มาช่วยบารุ งดิน มีการใช้ปยตามค่
ุ๋
า
วิเคราะห์ดิน ก็ส่งผลให้การใช้ปัจจัย การผลิ ตลดลง ต้ นทุนการผลิตก็ลดลงตามไปด้วย ในขณะที่คุณภาพและปริ มาณผลผลิ ต
เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสามารถนาเศษวัสดุมาใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่า เช่นอัดฟ่ อน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการทาเกษตรอื่นๆ ได้
อีกด้วย”

สสก.4 ขอนแก่น หารื อร่ วม จนท.อุทยานวิทยาศาสตร์ (มข.) หาช่องทางสนับสนุนห้องอบรมสัมมนาและวิทยากร

วันนี้ (12 มี.ค.64) เจ้าหน้าที่จากอุทยานวิทยาศาสตร์ (Siencepark) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบนายดารงฤทธิ์
หลอดคา ผู้อานายการสานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องรับรอง สสก.4 ขอนแก่น เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณท์การให้บริ การของอุทยานวิ ทยาศาสตร์ มข. และหาช่องทางการพัฒนาการเกษตรด้านการสนับสนุน
ห้องประชุม อบรมสัมมนา พร้อมสนับสนุนวิทยากรเกี่ยวกับวิ ทยาศาสตร์การเกษตร และพร้อมเปิ ดรับทุกหน่วยงานของกรม
ส่งเสริ มการเกษตรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อทั้งหมด

สานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 4 ขอนแก่น ค้นหาการสร้างอัตลักษณ์แห่งองค์ก ร

วันนี้ (12 มี.ค. 2564) สานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น(สสก.4 ขอนแก่น) จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาอัตลักษณ์แห่งองค์ก ร โดยนายดารงฤทธิ์ หลอดคา ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการ
เกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็ นประธานการค้นหา ณ อาคารฝึ กอบรม สสก.4 ขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เพื่อเป็ นการสร้างภาพจาให้แก่
บุคคลทั่วไปเมื่อมองมายังข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่สังกัดกรมส่งเสริ มการเกษตร ภายใต้การกากับดูแลของ สสก.4
ขอนแก่น ให้เป็ นรู ปแบบและมีอัตลักษณ์เป็ นหนึ่งเดียวกันในทุก ด้าน ได้แก่ 1.คน (การแต่งกาย การแสดงออก) 2.วัฒนธรรม
องค์กร (ระเบียบงาน จารี ตองค์กร แบบอย่าง) 3.ทรัพย์สิน (ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง สิ่งอานวยความสะดวก) จึงเกิดการประชุมเพื่อ
ระดมสมองจากเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับตาบล อาเภอ จังหวัด จนถึงระดับเขตเพื่อค้นหาอัตลักษณ์แห่งองค์ กรครั้งนี้

สสก.4 ขอนแก่น วิจัยแบบเข้าถึงทุกระดับ วิจัยแบบมีส่วนร่ วม

สานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ร่่ วมกับ สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น และ
สานักงานเกษตรอาเภอเปื อยน้อย จังหวัดขอแก่น จัดเวทีชุมชนโครงการส่งเสริ มงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริ มการเกษตร
กิจกรรมส่งเสริ มกระบวนการวิ จัยแบบมี ส่วนร่ วมสู่เกษตรกร กลุ่ มปลูกผักเพื่อการค้า ตาบลสระแก้ว อาเภอเปื อยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น เพื่อพัฒนานักวิจัยส่งเสริ มการเกษตรให้มีองค์ความรู ้ พร้อมนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุก ต์ใช้ ให้เหมาะสม
กับพื้นที่ พร้อมทั้งส่งเสริ มและขยายผลงานวิจัยตามกระบวนการแบบมี ส่วนร่ วม และลงพื้นที่สารวจแปลงเกษตรกรที่เ ข้าร่ วม
โครงการ

ลดสุดๆ ข้าวโพดหวาน ราคาตก เกษตรกรเปิ ดไร่ ขาย เหลือโลละ 2 บาท ขอทุนคืน

ข้าวโพดหวาน – เมื่อวันที่ 11 มีนาคม นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่อาเภอครบุรี ซึ่งเป็ น
พื้นที่หนึ่งที่มีการปลูกข้าวโพดหวานจานวนมาก หลังพบว่ากาลังประสบปัญหาสินค้าล้น ตลาด จาหน่ายไม่ได้ราคา รวมถึง
บรรดาแผงรับซื้อหลายที่ ไม่รับซื้อสินค้าจากเกษตรกร จนทาให้เกษตรกรจานวนมากต้องประสบกับภาวะขาดทุนไปตามๆกัน
เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรเป็ นการเร่ งด่วน
อย่างเช่น ที่ไร่ ข้าวโพดของนายแหลม โพนเจดีย์ อายุ 54 ปี เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานบ้ านโนนมะขามป้อม ต.
แชะ อ.ครบุรี ซึ่งใช้เนื้อที่จานวน 9 ไร่ ปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดหวานแทนการปลู กมันสาปะหลัง เนื่องจากประสบปัญหา
กับโรคใบด่าง บอกว่า ข้าวโพดหวานรอบนี้ ได้ผลผลิตค่อนข้างดี แต่ก็ต้องมาประสบปัญหา กับราคาที่ตกต่าอย่ างมาก อีกทั้ง
แผงที่รับซื้อซึ่งอยู่ในตัวเมืองจังหวั ดนครราชสีมา ก็ปฏิเสธที่จะรับซื้อ เนื่องจากไม่รู้ ว่าจะไปขายที่ไหน เนื่องจากปัญหาการ
ระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้สินค้าจาหน่ายไม่ได้ แต่ก็ยงั ดีที่ทางแผงช่วยแบกรั บภาระในเรื่ องของค่าเมล็ ดพันธุ์เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนส่วนหนึ่ง
เมื่อจาหน่ายกับทางแผงไม่ได้ จึงโพสต์จาหน่ายผ่านทางเฟชบุ๊ก โดยจะจาหน่ายข้าวโพดหวานให้กั บผู้ ที่สนใจใน
ราคากิโลกรัมละ 3 บาท แต่หากเข้ามาเก็บเองถึงสวนก็จะได้ราคาพิเศษกิโลกรัมละ 2 บาท ซึ่งก็ได้รับการตอบรั บเป็ นอย่างดี มี
ผู้สนใจสั่งซื้อรวมถึงมาเก็บเองจนเกือบจะหมดแล้ว ซึ่งถึงแม้ว่าจะขายไม่ได้ราคาสูงนัก แต่ก็พอที่จะได้ทุนกลับมาบ้างส่วน
หนึ่ง
นายกังดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เปิ ดเผยว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดหวานของจังหวัดนคราชสีมา มี
อยู่กว่า 12,000 ไร่ ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่อาเภอเสิงสาง อ.ครบุรี และ อ.หนองบุญมาก ซึ่งเดิมทีเป็ นพื้นที่เพาะปลูกมัน

สาปะหลังเป็ นส่วนใหญ่ แต่ในช่วงหลังได้เกิ ดปัญหาการระบาดของโรคใบด่างในมันสาปะหลัง ทาให้เกษตรกรหันมาปลูก
ข้าวโพดหวาน แต่ก็ต้องประสบกับปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้ข้าวโพดหวานขายไม่ออก
ผู้รับซื้อเองก็ไม่มีตลาดจาหน่ายสิน ค้า ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถจาหน่ายผลผลิตได้ ซึ่งทางสานักงานเกษตร
จังหวัดนครราชสีมาเองก็พยายามที่จะหาทางช่วยเหลือเกษตรด้ วยการประสานหาสถานที่ จาหน่ายข้าวโพดหวานให้กั บ
เกษตรกรในย่านเศรษฐกิจ อย่างเช่นที่หน้าสถานที่ราชการต่างๆ ในจังหวัด รวมถึงปั๊มน้ ามันต่างๆ ด้วย ขณะเดียวกันได้
ประสานให้ทางสานักงานเกษตรอาเภอ และสานักงานสหกรณ์อาเภอต่างๆ ช่วยกันกระจายข้าวโพดหวานของเกษตรกรไป
จาหน่ายช่วยเกษตรกรอีกส่วนหนึ่ง

จ.นครราชสีมา แจกข้าวโพดหวานชิมฟรี พร้อมเปิ ดจุดจาหน่ายลานหน้าศาลากลาง เชิญชวนเลือกซื้อช่ วยเหลือเกษตรกร
บรรเทาความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตการเกษตรตกต่า

วันนี้ (12 มี.ค.64) ที่ บริ เวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา ได้รับมอบข้าวโพดหวาน 50 ตัน จากตัวแทนผู้ประกอบการตลาดดอนแขวน ตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ผ่านไปมาเพื่อนาไปบริ โภค ซึ่งสาเหตุเกิดจากราคาตกต่า หากปล่อยไว้
ในไร่ ฝักก็จะแก่เกินรับประทาน ดังนั้นจึงเลือกที่จะนามาแจกจ่ายให้ผู้ คนที่ผ่านไปมาได้รั บประทาน และจะเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เลือกซื้อในครั้งต่อไป
ภายหลังนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้ราคาสินค้าทางเกษตรมีราคาที่
ลดลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทาให้การรับซื้อผลผลิตทางเกษตร ส่งผลให้เกิดสินค้าล้นตลาด
และราคาลดต่าลง โดยเฉพาะข้าวโพดหวาน ปัจจุบันราคาตกลงอยู่ที่ 3-5 บาท ต่อ กก. ทาให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจาก
ราคาที่ตกต่า จึงมีการนาข้าวโพดหวานมาแจกจ่ายให้ประชาชนได้ ชิมฟรี เพื่อรณรงค์ให้พี่น้องประชาชน ช่วยกันอุดหนุน
สินค้าทางเกษตรจากเกษตรกร
ทั้งนี้ จังหวัดได้เปิ ดให้เกษตรกรที่มี ผลผลิตทางการเกษตร นาสินค้าทางการเกษตรที่มี มาจาหน่ายบริ เวณสนามหน้า
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เปิ ดเป็ นตลาดชุมชน เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกร มีพื้นที่ในการจาหน่ายสินค้าทางการเกษตร
บรรเทาความเดือดร้อน

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ข้า วโพดฝักสดราคาตกต่ า
พร้อมสนับสนุนช่องทางการตลาดเพื่อแก้ไขปัญหา

วันนี้ (11 มี.ค. 64) นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตาบลแชะ อาเภอครบุรี พร้อมนายอุทัย
หนูวุ่น เกษตรอาเภอครบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ข้าวโพดฝั กสดราคาตกต่า พร้อมสนับสนุนช่องทางการจาหน่ายเพิ่มเติมให้
เกษตรกร จากนั้น ติดตามสถานการณ์ตลาดซื้ อขายสินค้ าเกษตร ณ ตลาดสมใจนึก ตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา
นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคาข้าวโพดฝั กสดราคาตกต่า ในช่วงนี้
เนื่องจากมีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นทั้งในจังหวัดและจังหวั ดใกล้เคี ยง โดยเกษตรกรบางส่วนปรั บเปลี่ ยนพื้นที่ปลูก จากมันส าปะหลัง
เป็ นข้าวโพดฝักสด หรื อบางพื้นที่ปลูกในพื้นที่นาข้าวที่ ไม่ไ ด้ทานาปรัง ส่งผลให้มีผลผลิตเกินความต้ องการของตลาดเดิมที่มี
การซื้อขายในช่วงปกติ ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 การซื้อขายก็จะลดลงตามสถานการณ์ไ ปด้ วย
ในส่วนของสานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ได้ติดตามสถานการณ์การผลิตและตลาดสิน ค้าเกษตรอย่างต่ อเนื่อง
โดยมีช่องทางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อให้ผ่านสถานการณ์เช่นนี้ไปได้ เช่น เปิ ดตลาดจาหน่ายข้าวโพดฝัก สดบริ เวณลาน
หน้าศาลากลางตั้งแต่วันที่ 3 , 5 มีนาคม 2564 และมอบหมายเกษตรอาเภอประสานเกษตรกรเพื่อนาผลผลิตมาจาหน่ายจนกว่า
ผลผลิตจะหมด ประสานกับนายกสมาคมชมรมท่องเที่ยวเขาใหญ่ - ปากช่อง เพื่อนาข้าวโพดจาหน่ายให้นักท่องเที่ยว การ
จาหน่ายทางช่องทางอินไลน์ของเกษตรกรโดยสามารถมารับซื้อ ที่ไร่ จะได้ ราคาพิเศษ อีกด้วย
ทั้งนี้ สานักงานเกษตรจังหวัด และสานักงานเกษตรอาเภอ ทาหน้าที่เป็ นศูนย์กลางในการหาแนวทางแก้ไ ขปั ญหาเชิง
บูรณาการต่อไป

นครพนม คึกคัก !! เกษตรกรร่ วมงานถ่ายทอดความรู้ สู่ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 (Field day)

นครพนม คึกคัก !! เกษตรกรร่ วมงานถ่ายทอดความรู ้ สู่ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 (Field day) นาความรู ้การเพาะเลี้ยงกบ ต่อ
ยอดสร้างรายได้ ลดต้นทุนการผลิต
วันนี้ (11 มีนาคม 2564 ) เวลา 09.00 น. นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนคร พนม เป็ นประธานเปิ ดงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่ มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ประจาปี 2564 ซึ่งภายในงานมีการให้บริ การด้านการเกษตร
แบบครบวงจร พร้อมจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู ้ในกาลดต้น ทุนการผลิ ตแก่เกษตรกร พร้อมแก้ไขปัญหาด้านการ เกษตร
ในพื้นที่ ซึ่งมีนายมนูญ ผุดเกตุ เกษตรอาเภอเรณูนคร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีส่ วนราชการ
ในพื้นที่ร่วมให้บริ การทางการเกษตรแก่เกษตรกร ณ เครื อข่ายศูนย์การเรี ยนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 7 ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิ เผยว่า ในการจัดงานครั้งนี้เป็ นการสร้างการรั บรู ้แ ละความ
เข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ถึง การเริ่ มต้น ฤดู กาลผลิ ตใหม่ ที่จะต้องเกิดการลดต้นทุนการผลิต และมีการผลิตพืชที่ปลอดภัย

และมีคุณภาพ สานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ร่ วมกับสานักงานเกษตรอาเภอเรณูนคร บูรณาการกับหน่วยงานภาคี
เครื อข่ายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีแ ละบริ การด้านการ เกษตร รวมไปถึงการ
ลดต้นทุนการผลิตและเขื่อมโยงด้านการตลาด โดยแบ่งเกษตรกรออกเป็ น กลุ่มย่ อยและหมุนเวียนเรี ยนรู ้ ตามสถานีต่างๆ ตามสี
ทีกาหนดและระยะเวลาเรี ยนรู ้ในแต่ละสถานีต่างๆ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต , การปรับปรุ งบารุ งดิน, การผลิตและ
ใช้สารชีวภัณฑ์, การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ, และการจัดทาบัญชีครัวเรื อน เป็ นต้น
โดยให้เกษตรกรที่เข้าร่ วมกิจกรรมได้มีโ อกาสเรี ยนรู ้ ซึ่งมีเกษตรกรที่เข้าร่ วมจานวน 200 ราย ซึ่งหากมีข้อสงสัยจะมี
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู ้ความชานาญ คอยให้คาแนะนาและเมื่อเกษตรกรมีความรู ้ ความเข้า ใจแล้ วสามารถนาไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
นายมนูญ ผุดเกตุ เกษตรอาเภอเรณูนคร เกษตรอาเภอเรณูนคร กล่าวว่า สาหรับอาเภอท่าเรณูนครนั้นถือว่าเป็ นพื้นที่ ที่
มีการเพาะปลูกข้าวที่มีคุณภาพในจังหวั ดนครพนมอี กที่หนึ่ง ซึ่งนอกจากจะเป็ นแหล่งผลผลิตข้า วคุ ณภาพดีแ ล้วเกษตรกร
บางส่วนยังมีการรวมกลุ่มกันเลี้ยงกบและลูกอ๊ อดกบเพื่อ จาหน่าย จนกลายมาเป็ นกลุ่มแปลงใหญ่ลูกอ๊อ ดบ้านหนองแต้ ที่มี
ชื่อเสียงด้านการเพาะเลี้ยงกบและลูกอ๊อดกบจาหน่ายตลอดทั้ง ปี โดยใช้องค์ความรู ้ ในการลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้
จุลินทรี ย์ ปม.1 แทนจุลินทรี ย์ที่ซื้อจากร้านค้า ลดต้นทุนการผลิตโดยการต่อ รองราคาซื้ ออาหารกบจากบริ ษั ทผู้ผ ลิตโดยตรง
จนทาให้กลุ่มเกษตรกรประสบความส าเร็จ สามารถขายได้ทั้งลูกอ็อด รวมถึงกบที่โตแล้ว และมีตลาดรองรับตลอด จึงแนะนา
ส่งเสริ มชาวบ้านเลี้ยงมาต่อเนื่อง ทาให้ปัจจุบัน ในหมู่บ้านมีคนยึ ดอาชีพนากบเกือ บทั้งหมู่บ้านกว่า 100 ครอบครัว
สาหรับการจัดงานในวันนี้สิ่งที่สาคัญ คือ การสร้างความเข้าใจกั บเกษตรกรในพื้นที่ในการเตรี ยมความพร้อมก่อน
เริ่ มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ซึ่งจะทาให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตที่ล ดลง มีรายได้เพิ่มขึ้น และยังเป็ นการทาการเกษตรที่ยงั่ ยืน
ในอนาคต

เกษตรนครพนม ถ่ายทอดความรู ้สู่ฤดู กาลผลิ ตใหม่ ปี 2564 (Field Day)
นาความรู ้การเพาะเลี้ยงกบ ต่อยอดสร้างรายได้ ลดต้นทุนการผลิต

วันนี้ (11 มี.ค. 64) นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม ประธานเปิ ดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเริ่ มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจาปี 2564 เพื่อสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ในการเตรี ยมความพร้อม
ก่อนเริ่ มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ซึ่งจะทาให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิ ตที่ล ดลง มีรายได้เพิ่มขึ้น และยังเป็ นการทาการเกษตรที่
ยัง่ ยืนในอนาคต ภายในงานมีการให้บริ การด้านการเกษตรแบบครบวงจร พร้อมจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู ้ ในกาลด
ต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร พร้อมแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ ซึ่งมีนายมนูญ ผุดเกตุ เกษตรอาเภอเรณูนคร กล่าว
รายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจั ดงาน โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้บริ การทางการเกษตรแก่เกษตรกร ณ เครื อข่ายศูนย์
การเรี ยนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิน ค้าเกษตร (ศพก.) บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 7 ตาบลนาขาม อาเภอเรณูนคร จังหวัด
นครพนม

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิ ดเผยว่า ในการจัดงานครั้งนี้เป็ นการสร้างการรับรู ้และความ
เข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ถึง การเริ่ มต้น ฤดู กาลผลิ ตใหม่ ที่จะต้องเกิดการลดต้นทุนการผลิต และมีการผลิตพืชที่ปลอดภัย
และมีคุณภาพ สานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ร่ วมกับสานักงานเกษตรอาเภอเรณูนคร บูรณาการกับหน่วยงานภาคี
เครื อข่ายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีแ ละบริ การด้านการเกษตร รวมไปถึงการ
ลดต้นทุนการผลิตและเชื่อมโยงด้านการตลาด โดยแบ่งเกษตรกรออกเป็ น กลุ่มย่ อยและหมุนเวียนเรี ยนรู ้ตามสถานีต่าง ๆ เช่น
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุ งบารุ งดิน การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และการจัดทา
บัญชีครัวเรื อน โดยให้เกษตรกรที่เข้าร่ วมกิ จกรรมได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ ซึ่งมีเกษตรกรที่เข้าร่ วม จานวน 200 ราย หากมีข้อสงสัย
จะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู ้ความชานาญ คอยให้คาแนะนา เพื่อให้เกษตรกรมีความรู ้ความเข้ าใจแล้ วสามารถนาไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
นายมนูญ ผุดเกตุ เกษตรอาเภอเรณูนคร เกษตรอาเภอเรณูนคร กล่าวว่า สาหรับอาเภอเรณูนครเป็ นพื้นที่ที่มีการ
เพาะปลูกข้าวที่มีคุณภาพในจังหวัดนครพนมอีกแห่งหนึ่ง นอกจากจะเป็ นแหล่งผลผลิตข้าวคุณภาพดีแ ล้ว เกษตรกรบางส่วน
ยังมีการรวมกลุ่มกันเลี้ยงกบและลูกอ๊ อดกบเพื่อ จาหน่าย จนกลายมาเป็ นกลุ่มแปลงใหญ่ลูกอ๊อ ดบ้ านหนองแต้ ที่มีชื่อเสียงด้าน
การเพาะเลี้ยงกบและลูกอ๊อดกบจาหน่ายตลอดทั้งปี โดยใช้องค์ความรู ้ในการลดต้นทุน การผลิตโดยการใช้จุลิน ทรี ย์ ปม.1
แทนจุลินทรี ย์ที่ซื้อจากร้านค้า ลดต้นทุนการผลิตโดยการต่อ รองราคาซื้อ อาหารกบจากบริ ษัทผู้ผลิ ตโดยตรง จนทาให้กลุ่ม
เกษตรกรประสบความสาเร็ จ สามารถขายได้ทั้งลูกอ็อ ด รวมถึงกบที่โตแล้ว โดยมีตลาดรองรับต่อเนื่อง จึงแนะนาส่งเสริ ม
ชาวบ้านเลี้ยงมาต่อเนื่อง ทาให้ปัจจุบันในหมู่บ้านมีคนยึดอาชีพนากบเกื อบทั้งหมู่บ้านกว่า 100 ครอบครัว

จังหวัดเลย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

ที่ศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตาบลผาน้อย อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่า
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็ นประธานเปิ ดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) โดยมีนายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์
นายอาเภอวังสะพุง นายประดิษฐ์ อินตาพรม เกษตรจังหวัดเลย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กานันผู้ใหญ่บ้าน และวิสาหกิจชุมชน เกษตรจากทุกตาบลในอาเภอวังสะพุง ร่ วมงานประมาณ 100 คน
นายประดิษฐ์ อินตาพรม เกษตรจังหวัดเลย กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ กรมส่งเสริ ม
การเกษตร ในฐานะที่เป็ นหน่วยงานหลักในการส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ โดยจัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ ตสิน ค้าเกษตร ในระดับ
ชุมชนอาเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อเป็ นแหล่งศึกษาเรี ยนรู ้ของเกษตรกรและประชาชนที่สนใจในด้าน
การเกษตรต่าง ๆ จากสถานที่จริ ง โดยเรี ยนรู ้จากเกษตรกรต้นแบบ ที่ทาอาชีพการเกษตรและประสบผลสาเร็ จ และจากฐาน
เรี ยนรู ้ต่าง ๆ
ภายในศูนย์ฯ สามารถลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีการผลิต
ที่เหมาะสม พร้อมทั้งการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเกษตรกรนาความรู ้ไปปรับใช้ในพื้นที่ ของตนเอง โดยจัดให้มีฐานเรี ยนรู ้ต่าง ๆ จากหน่วยงานภาคี เครื อข่ายที่
เกี่ยวข้อง จานวน 9 ฐาน พร้อมทั้งได้มีเครื อข่าย ศพก. และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้นาสินค้าเกษตร สินค้าแปรรู ปมาจาหน่าย
อีกด้วย

สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่ ม ต้นฤดู กาลผลิ ตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ที่อาเภอทุ่งหว้า

สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่ ม ต้นฤดู กาลผลิ ตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ที่อาเภอ
ทุ่งหว้า
วันนี้ (11 มี.ค. 64) นายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็ นประธานเปิ ดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเริ่ มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 โดยมีนายปัทพงศ์ สารบรรณ์ เกษตรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน
ราชการ ปลัดอาเภอ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร เข้าร่ วมกิจกรรมเป็ นจานวนมาก ณ ศูนย์เรี ยนรู ้ สปก. ตาบลขอนคลาน (ศูนย์
เครื อข่าย) อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้เดินเยี่ยมชมการแสดงและจาหน่ายสินค้า
ผลิตภัณ์ของสถาบันเกษตรกร การจัดนิทรรศการ และการให้บริ การด้า นการเกษตรของหน่วยงานสังกั ดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนอีกด้วย สาหรับการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่ มต้นฤดูกาล
ผลิตใหม่ (Field Day)
ในวันนี้ มีกิจกรรมหลัก คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน ประเด็นเทคโนโลยีที่จะช่วยถ่ายทอดความรู ้
ให้แก่เกษตรกร กาหนดไว้ 4 สถานีเรี ยนรู ้ คือ การลดต้นทุนการผลิต , การบริ หารจัดการสวนปาล์มน้ ามัน , เศรษฐกิจพอเพียง
ในสวนปาล์มน้ ามัน และการสร้างผลิตภัณฑ์จักสานจากทางปาล์มน้ า เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับความรู ้แ ละสามารถ
นาไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาการผลิตและแก้ ไขปัญหาการผลิตปาล์มน้ ามันได้ รวมถึงให้เกษตรกรมีการประยุ กต์ ใช้หลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับไร่ นา และในชีวิตประจาวันเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรื อนได้

เกษตรอาเภอคลองท่อม จัดงาน Field Day 2564
โชว์การจัดการสวนปาล์มน้ ามันอย่างมีประสิ ทธิภาพโดยเน้นลดต้นทุนการผลิต

เกษตรอาเภอคลองท่อม จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ปี 2564 ณ ศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรระดับอาเภอ(ศูนย์หลัก) หมู่ที่ 7 ต.คลองพน อ.คลองท่อม่ จ.กระบี่
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายไพศาล ศรี เทพ นายอาเภอคลองท่อม เป็ นประธานเปิ ดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อเริ่ มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 โดยมี นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ พบปะเกษตรกรที่มา
ร่ วมงาน และนายชัยยุทธ์ ทองชัย เกษตรอาเภอคลองท่อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ ศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอคลองท่อม หมู่ที่ 7 ตาบลคลองพน อาเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
นายชัยยุทธ์ ทองชัย เกษตรอาเภอคลองท่อม กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้สืบเนื่องมาจากภาคการเกษตรของไทยได้เข้าสู่
ฤดูการผลิตใหม่แล้ว ซึ่งโดยทั่วไปถือว่า วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็ นวันเริ่ มต้นปี เพาะปลูก ดังนั้นเพื่อให้การผลิตมี
ประสิทธิภาพจึงจาเป็ นต้องมีการใช้องค์ความรู ้ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มอบหมายให้กรมส่งเสริ มการเกษตรจัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้ การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรขึ้นในทุ กอาเภอทั่วประเทศ

เพื่อให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทางการเกษตรสอดคล้องกั บการผลิตสิน ค้าหลั ก และเหมาะสมกั บศักยภาพของพื้นที่ โดยมี
องค์ประกอบของศูนย์ ได้แก่ เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรี ยนรู ้ หลักสูตรการเรี ยนรู ้ และฐานการเรี ยนรู ้
อาเภอคลองท่อมได้คัดเลือกพื้น ที่ของนายประภาส กาเยาว์ ศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับ
อาเภอ (ศพก.หลัก) เป็ นศูน ย์ถ่ายทอดความรู ้ มีเป้าหมายในการพัฒนาเรื่ องปาล์มน้ ามัน รวมถึงการทาการเกษตรโดยนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต กิจกรรมภายในงาน จัดให้มีสถานีเรี ยนรู ้ต่างๆ ซึ่งแต่ละสถานี จะมี
เนื้อหาที่สอดคล้องกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจั ดงาน โดยมี จานวน 4 สถานีเรี ยนรู ้ คือ สถานีที่ 1 การจัดการสวน
ปาล์มน้ ามัน สถานีที่ 2 การใช้ปยตามค่
ุ๋
าวิเคราะห์ดิน สถานีที่ 3 โรคกาโนเดอร์มา และสถานีที่ 4 การจัดทาบัญชีฟาร์ม
นอกจากนี้ยงั มีการจัดแสดงองค์ ความรู ้ กิจกรรมทางการเกษตร และการให้บริ การด้านต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องจากส่วนราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร ภาคเอกชน ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นในการถ่ายทอดความรู ้
สาหรับการจัดงานในครั้งนี้มีเกษตรกรในพื้นที่ อาเภอคลองท่ อม และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่ วมงานไม่น้อยกว่า 150 คน
นายไพศาล ศรี เ ทพ นายอาเภอคลองท่อม กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้เป็ นการกระตุ้นให้เกษตรกรเกิ ดความตระหนักใน
การทาการเกษตร ซึ่งต้องมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูล ในการผลิ ตทางการเกษตร นาไปสู่การลดต้นทุนการผลิ ต การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตและเชื่อมโยงตลาด มีการพัฒนาให้ สามารถดารงอยู่ได้อ ย่างมั่นคงและยัง่ ยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยใช้ศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ของอาเภอ ดังนั้น การเริ่ มต้นปี การเพาะปลูกใหม่ ถ้าเกษตรกรนาองค์ความรู ้ที่เหมาะสม ในแต่ละพื้นที่ไป
ประยุกต์ใช้ในไร่ นาและสวนของตนเองได้ จะทาให้เกิดประสิทธิภาพการผลิ ตได้เ ป็ นอย่างดี และที่สาคัญ หากมีการขยายผล
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรได้เข้า ถึงและนาไปใช้ ก็จะทาให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
รวมถึงสังคมก็จะมีแต่ความสุข

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเลย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ (Field Day)
เพื่อเริ่ มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อาเภอวังสะพุง

วันนี้ 11 มีนาคม 2564 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวั ดเลย ร่ วมกันจัดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ (Field Day) เพื่อเริ่ มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อาเภอวังสะพุง ณ ศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ จีนอ่า รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็ นประธานในพิธีเปิ ดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าว
ให้โอวาทเพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจกั บพี่น้องเกษตรกรและผู้มาร่ วมงานในครั้งนี้ และนายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอาเภอ
วังสะพุง ได้กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์การเกษตรของพื้นที่อ าเภอวังสะพุง
นายประดิษฐ์ อินตาพรม เกษตรจังหวัดเลย ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของการจั ดงาน Field Day ในวันนี้ ซึ่งเป็ นงาน
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในระดับชุมชน
อาเภอละ 1 ศูนย์ เพื่อเป็ นแหล่งศึกษาเรี ยนรู ้ของเกษตรกรและประชาชนที่สนใจในด้ านการเกษตรต่าง ๆ จากสถานที่จริ ง โดย
เรี ยนรู ้จากเกษตรกรต้นแบบที่ทาอาชีพการเกษตรและประสบผลสาเร็ จ และจากฐานเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ
โดยมีหน่วยงานภาคีเครื อข่ายร่ วมจั ดฐานเรี ยนรู ้ ได้แก่ ฐานเรี ยนรู ้เกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎี ใหม่ โดย ศพก.
อาเภอวังสะพุง ฐานเรี ยนรู ้ด้านประมง โดยสานักงานประมงจังหวัดเลย ฐานเรี ยนรู ้ด้านปศุสัตว์ โดยสานักงานปศุสัตว์จังหวัด
เลย ฐานเรี ยนรู ้ด้านบัญชีครัวเรื อน โดยสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย ฐานเรี ยนรู ้การผลิตและการใช้ปยหมั
ุ๋ กและปุ๋ ยพืชสด
โดยสานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเลย ฐานเรี ยนรู ้เรื่ องสารชีวภัณฑ์ โดยสานักงานเกษตรจังหวัดเลย ฐานเรี ยนรู ้เรื่ องสมุนไพร
และการขยายพันธุ์กล้วย โดยศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวั ดเลย
นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงานภาคีเครื อข่ายร่ วมจัดนิทรรศการ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย กศน.อาเภอวังสะ
พุง ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเลย องค์การบริ หารส่วน
ตาบลผาน้อย บริ ษัท อวยชัยแทรกเตอร์ อุดรธานี จากัด สาขาเลย โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลโคกมน และทุกภาคส่วนที่
ร่ วมจัดงานในครั้งนี้ให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

เกษตรอาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง จัดกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุ วเกษตรกร ประจาปี งบประมาณ 2564

วันนี้ (11 มีนาคม 2564) นายสุภัทธ คงด้วง เกษตรอาเภอวังวิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอาเภอวังวิเศษ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม ยุวเกษตรกร หลักสูตรการเพาะถั่วงอกและการผลิ ตจุ ลินทรี ย์สังเคราะห์แสง มี
สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรี ยนเข้าร่ วม จานวน 30 ราย ณ โรงเรี ยนบ้านทุ่งยาง หมู่ที่ 10 ตาบลท่าสะบ้า อาเภอวังวิเศษ
จังหวัดตรัง
ทั้งนี้ จุลินทรี ย์สังเคราะห์แสง คือ จุลินทรี ย์ที่เป็ นประโยชน์ต่อพืช เป็ นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติ
ทั้งในดินและน้ า ทาหน้าที่กาจัดของเสีย ก๊าซและสารพิษต่าง ๆ ประโยชน์ของจุลินทรี ย์สังเคราะห์แสง จะช่วยตรึ งไนโตเจน
ในดิน เพิ่มไนโตเจนให้กับพืช เร่ งการเจริ ญเติบโต ทาให้พืชแข็งแรงแล้วโตเร็วเป็ น 3 เท่า เมื่อใช้ทางดิน ทาให้รากพืชแข็งแรง
และหาอาหารได้ดีข้ นึ ใช้กับนาข้าวช่วยเร่ งการแตกกอของข้าว ช่วยในการย่อยธาตุอาหารและวัตถุอิน ทรี ย์ ในดิน เพื่อให้พืช
ดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายดาย ป้องกันพืชโดยการทาลายจุลินทรี ย์ไม่ดีในดิน ที่เป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิดโรคพืชได้

เกษตรย่านตาขาว จังหวัดตรัง ส่งมอบเส้นยาสูบให้กับเกษตรกรตาบลทุ่ง ค่าย
เพื่อใช้ในการทาน้ าหมักยาสูบฉุน กาจัดเพลี้ยอ่อนและแมลงศัตรู พืช

วันนี้ (11 มีนาคม 2564) นายอานาจ เซ่งเซี่ยง นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตร
อาเภอย่านตาขาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอาเภอย่านตาขาว ลงพื้นที่มอบเส้นยาสูบให้แก่นายโกสน มากสอน
เกษตรกรหมู่ที่ 1 ตาบลทุ่งค่าย อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เพื่อใช้ในการทาน้ าหมักยาสูบฉุน กาจัดเพลี้ยอ่อนและแมลง
ศัตรู พืชในแปลงมะนาวและชมพู่
ทั้งนี้ ได้แนะนาวิธีการหมักและวิธีการใช้ ดังนี้ 1.ใช้ยาสูบ หรื อยาเส้น 2-3 กามือ ผสมน้ าเปล่า 1 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 1-2 คืน
หรื อต้มน้ าให้เดือดแล้วแช่ยาเส้นทิ้งไว้ให้เย็น 2.คั้นน้ าจากยาเส้นและกรองกากออก จะได้น้ ายาฉุน 3.ผสมน้ ายาฉุนกับน้ า
อัตราส่วน 1 ลิตร ต่อ 15 ลิตร สามารถนาไปฉีดพ่นไล่แมลงได้ทันที หรื อผสมน้ ายาล้างจาน 1-2 หยด หรื อผงซักฟอกเล็กน้อย
ก่อนฉีดพ่น พร้อมทั้งได้แนะนาให้เกษตรกรตัดแต่งกิ่ง การห่อผลชมพู่ การใช้ใบกะเพราล่อแมลงวันทอง เป็ นต้น

เกษตรย่านตาขาว จังหวัดตรัง ลงพื้นที่บริ การขึ้นทะเบียน ปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ ตาบลทุ่งค่าย

วันนี้ (11 มีนาคม 2564) นายอานาจ เซ่งเซี่ยง นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
เกษตรอาเภอย่านตาขาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอาเภอย่านตาขาว ลงพื้นที่บริ การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุ งทะเบียน
เกษตรกรในพื้นที่ และได้ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกลุ่มวิ สาหกิ จชุมชน การขับเคลื่อนการลดต้น ทุนการผลิ ตปาล์มน้ ามัน ซึ่ง
ได้รับความร่ วมมือระหว่างมหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ น ทร์ กับกรมส่งเสริ ม การเกษตร การลดราคาค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างใบ
ปาล์มน้ ามัน จากเดิม 1,300 บาท เหลือ 780 บาท เพื่อเป็ นการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรผู้ปลูก ปาล์มน้ ามัน ซึ่งมีเกษตรกรเข้ารับ
บริ การ จานวน 46 ราย ณ ศูนย์เด็กเล็กหมู่ที่ 2 ตาบลทุ่งค่าย อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ทั้งนี้ การแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรเป็ นประจาทุก ปี ข้อมูลจะมีความครบถ้วน เป็ นปัจจุบันทาให้
เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากทาให้ภาครัฐ สามารถวางแผนการผลิต การตลาด ส่งเสริ มสนับสนุน
เกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและจั ดทาโครงการมาตรการต่ าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้อี กด้ วย ดังจะเห็นได้
จากการที่หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงข้อมูลทะเบี ยนเกษตรกรไปใช้เป็ นข้ อมูล ประกอบโครงการและมาตรการเ พื่อให้การ
สนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรเป็ นจานวนมาก

อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมั ยใหม่แ ละเชื่อมโยงตลาด

วันนี้ (11 มีนาคม 2564) อาเภอเมืองตรังจัดประชุมคณะกรรมบริ หารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับอาเภอ โดยมีนายชานาญ กานต์นภัทร ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริ หารงานปกครอง เป็ น
ประธานในการพิจารณาโครงการฯ นายจรู ญ ภักดีโชติ เกษตรอาเภอเมืองตรัง เลขานุการคณะกรรมการ ฯ เป็ นผู้นาเสนอ
รายละเอียดโครงการ ซึ่งอาเภอเมืองตรังมีแปลงใหญ่เข้าร่ วมโครงการ ฯ จานวน 2 แปลง คือ แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน หมู่ที่ 1
ตาบลนาโต๊ะหมิง อาเภอเมืองตรัง และแปลงใหญ่ยางพาราตาบลน้ าผุด หมู่ที่ 1 ตาบลน้ าผุด อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดย
เงื่อนไขของการเข้าร่ วมโครงการฯ ประกอบด้วย
1.เป็ นแปลงใหญ่ที่ผ่านการรับรองและอยู่ ในระบบ Co-farm.doae.go.th ของกรมส่งเสริ มการเกษตรที่ได้เสนอ
ความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (5,250 แปลง) ซึ่งคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563
2.เป็ นแปลงใหญ่ที่จดทะเบียนวิสาหกิ จชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3.การขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้ องไม่เกินวงเงินเดิมที่เคยขอความต้องการ และได้รับการอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563
4.แปลงใหญ่ที่ขอรับการสนั บสนุนโครงการฯ ต้องดาเนินกิจกรรมที่ไม่ซ้ าซ้อนกั บโครงการอื่น ๆ ภายใต้
แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิ จและสัง คมตามบัญชีท้า ย พ.ร.ก. ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
แก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรั สโคโรนา
2019 พ.ศ.2563 รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2664
โดยผลการพิจารณาโครงการฯ ระดับอาเภอ คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบโครงการของกลุ่มแปลงใหญ่

เกษตรจังหวัดนครราชสีมาพอใจ หลังสร้างการรับรู ้โรคใบด่างเข้าถึงเกษตรกรไร่ มันสาปะหลัง พร้อมปฏิบัติตามคาแนะนา

วันนี้ (12 มี.ค.64) นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคไวรั สใบด่างมัน
สาปะหลัง ที่บ้านโนนมะขามป้อม ตาบลแชะ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อต้องการทราบผลจากการประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู ้ในการป้องกันกาจัดโรคไวรัส ใบด่างว่าเกษตรกรมี ความเข้า ใจมากน้อ ยเพียงใดและปฏิ บัติตามคาแนะนาหรื อไม่
ซึ่งจากการสุ่มสอบถามเกษตรกรในพื้นที่ซ่ งึ กาลังเก็บเกี่ ยวผลผลิต เกษตรกรมีความรู ้ ความเข้าใจในการป้องกันกาจัดโรค
ไวรัสใบด่างมันสาปะหลังตามข้อแนะนาของเจ้าหน้า ที่ส่งเสริ ม การเกษตรแนะนาเป็ นอย่างดี โดยจะไม่นามันสาปะหลัง
number 89 มาปลูกในพื้นที่อีกเนื่องจากอ่อนแอต่อโรคและไม่ได้ รับรองสายพันธุ์ จากกรมวิชาการเกษตร จะใช้พันธุ์ระยอง 72
หรื อที่เกษตรกรเรี ยกพันธุ์ 81 มาปลูกแทนซึ่งเป็ นพันธุ์ที่มีความทนทานต่อ โรคดังกล่าว
นอกจากเกษตรจังหวัดนครราชสีมายังฝากประชาสัมพันธ์ถึงเกษตรกรต้องมีก ารสารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งหาก
เห็นความผิดปกติต่างๆ จะได้สามารถแก้ไขได้ทันท่ วงทีแ ละช่วยเตื อนให้เกษตรผู้ปลูกมันสาปะหลังรายอื่นๆ ทราบเพื่อ
ดาเนินการแก้ไขต่อไป

เกษตรลาปาง ร่ วมกับภาคีเครื อข่ายจัดงานคลินิ กเกษตร มอบความรู ้ ด้านอาชีพแก่ประชาชน

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาจังหวัดลาปาง ร่ วมประสานกับองค์กรภาคีเครื อ ข่าย จัด
กิจกรรมออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ร่ วมมอบความสุ ขให้ กับประชาชนในพื้นที่อาเภอแม่ทะ
สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง และหน่วยงานในสัง กัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการร่ วมกับหลาย
หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตพื้นที่จังหวัดลาปาง จัดกิจกรรมบริ การสังคมร่ วมกันนาทีม บุคลากรในสังกั ด ออก
หน่วยเคลื่อนที่บริ การมอบความสุ ขให้ ความรู ้พัฒนางานอาชีพ แก่ประชาชนเกษตรกรรากหญ้า ภายใต้โครงการ "คลินิก
เกษตรเคลื่อนที่" ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่โรงเรี ยนแม่ทะประชาสามัคคี ชุมชนบ้านนาฟาน หมู่ที่ 5 ตาบลดอนไฟ อาเภอ
แม่ทะ จังหวัดลาปาง มีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง ให้เกียรติเป็ นประธานพิธีเปิ ดโครงการฯ โดยมี
คณะผู้บริ หาร หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัด อาเภอ รวมถึงข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพนักงานจากหน่วยงานภาคเอกชน และประชาชน
ชาวลาปางในเขตท้องที่ตาบลดอนไฟและพื้นที่ตาบลใกล้เคียง รวมกว่า 400 คน เข้าร่ วมกิจกรรมในโครงการฯ
สาหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็ นโครงการที่ทางสานักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ได้บูรณาการร่ วมกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาเขตพื้นที่ จังหวั ดลาปางจั ดทาขึ้น เพื่อต้องการให้เป็ นกิจกรรมสื่อ กลาง
ในการเสริ มสร้างความรัก ความสมานสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อ
ต้องการให้โครงการฯ ได้เป็ นที่พึ่งแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริ ญ โดยให้หน่วยบริ การเคลื่อนที่ไ ด้
เป็ นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู ้ เทคโนโลยีวิทยาการใหม่ๆ แก่เกษตรชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ ด้วยการให้เกษตรกรได้เข้ามาร่ วม
ศึกษาเรี ยนรู ้ ทั้งในเรื่ องหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง องค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับพืช ปศุสัตว์ ประมง การพัฒนาที่ดิน และ
การเกษตรอื่นๆ

ทั้งนี้เพื่อจะให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เกิดการตื่น ตัวและยอมรั บ พร้อมที่จะนาเอาความรู ้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ไปใช้ในการประกอบอาชีพพัฒนาปรั บปรุ งเทคนิควิธี การทาการเกษตรในไร่ นาเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิ ตและรายได้ อันจะ
ทาให้เกิดความมั่นคงยัง่ ยืนในอาชีพ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเกษตรกรให้มีความเป็ นอยู่ ที่ดีข้ นึ
โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางโครงการฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งการออกร้านเปิ ดตลาดจาหน่ายพืชผัก
ปลอดสารพิษ, กิจกรรมถ่ายทอดองค์ ความรู ้บริ การวิชาการด้านการเกษตร ร่ วมกับการให้บริ การเคลื่อนที่จากหน่วยงานทุก
ภาคส่วนแบบครบวงจร ทั้งด้านการจัดทาบัญชี, การสหกรณ์, การให้คาปรึ กษาทางด้านกฎหมาย และด้านการพัฒนาที่ดิน ,
พร้อมกับได้มีการแจกพันธุ์พืช ทั้งไม้ผล และพืชผักสวนครัว การแจกพันธุ์ข้าว พันธุ์ปลา ให้เกษตรกรได้นาไปปลู กและ
เพาะเลี้ยง, การให้คาปรึ กษาด้านปศุสัตว์พร้ อมให้ บริ การยารั กษาโรค ฉีดวัคซีน และการจัดนิทรรศการให้ ความรู ้ทางวิ ชาการ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแนะนาถ่ายทอดเทคโนโลยีวิทยาการใหม่ๆ ตลอดจนได้มีการ
จัดบริ การแนะนาปรึ กษาปัญหาด้ านสุขภาพ ตรวจวัดปริ มาณสารเคมีตกค้างในเลือดให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่มาร่ วม
กิจกรรมภายในงานด้วย
โดยในโอกาสนี้เพื่อเป็ นการร่ วมมอบความสุขให้แก่ ประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง ได้ให้เกียรติเดินเยี่ยมชม
กิจกรรมภายในโครงการฯ ร่ วมพบปะกับกลุ่มเกษตรกรและประชาชนที่มาร่ วมงาน ทาการมอบพันธุ์พืชให้แก่ผู้นาชุมชน
ท้องถิ่นตัวแทนหมู่บ้านจากทั้ง 8 ชุมชน ในเขตท้องที่ตาบลดอนไฟ ทั้งนี้เพื่อจะให้ตัวแทนเกษตรกรได้นาพันธุ์พืชดังกล่า วก
ลับไปแจกจ่ายทดลองเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ เพื่อจะเป็ นแนวทางให้เกษตรกรสามารถมีเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพ ที่จะนาไปต่อ
ยอดทาการเพาะปลูกเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพที่ยงั่ ยืนได้ต่อไปในอนาคต

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ รับฟังปัญหา และส่งเสริ มเกษตรกรในพื้นที่อาเภอหนองบัว

วันนี้ (11 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็ นประธานเปิ ด
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่ วมโครงการ เป็ นจานวนมาก ณ โรงเรี ยนบ้านเขานาง
ต่วม ตาบลวังบ่อ อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้ วย คลินิกดิน คลินิกข้าว คลินิก
ประมง คลินิกชลประทาน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกพืช คลินิกกฎหมาย รับฟังปัญหา ส่งเสริ มผลผลิตการเกษตรแก่เกษตรกร
นอกจากนี้ยงั มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มาแจกให้กับเกษตรกรโดยไม่มีเสียค่า ใช้จ่า ย อีกด้วย
ทั้งนี้ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จัดขึ้น เพื่อให้บริ การแก่เกษตรกรในการแก้ ไขปัญหาด้านการผลิ ตทางการเกษตร
ได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่ วมมื อกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ
หน่วยส่งเสริ ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่ วมพัฒนาฟื้ นฟูเกษตรกรให้สามารถทาการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยัง่ ยืน รวมทั้ง รับรู ้ รับทราบสถานการณ์ความเดื อดร้อนของชุมชน ช่วยแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่

