สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 9-11 มกราคม 2559
1. เกษตรเชียงใหม่เปิดตัวรถบริการเคลื่อนที่คันแรก ออกให้บริการความรู้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล
หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 9 มกราคม 2559
สำนักงำนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำรถบริกำรเคลื่อนที่ (Mobile Service Car) ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์
และให้บริกำรงำนส่งเสริมกำรเกษตรในพื้นที่อำเภอต่ำงๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้บริกำรรับขึ้นทะเบียน
เกษตรกรนอกสถำนที่ ใช้เป็นห้องปฏิบัติกำรเคลื่อนที่สำหรับกำรตรวจประเมินสำรพิษตกค้ำงในผลผลิตสินค้ำ
เกษตร กำรตรวจวิเครำะห์ธำตุอำหำรในดิน และกำรประเมินโรคและศัตรูพืชเบื้องต้น กำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำน
กำรแปรรูปผลิตผลทำงกำรเกษตร กำรใช้ควำมรู้ด้ำนกำรรวมกลุ่มเกษตรกร และยังพร้อมเผชิญสถำนกำรณ์
ทำงกำรเกษตรเร่งด่วนฉุกเฉินในทุกพื้นที่
2. ชะตากรรมภาคเกษตรไทยวิกฤติภัยแล้ง..ลามถึงปี60 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 11 มกราคม 2559
พล.อ.ฉัตรชัย สำริกัลยะ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พร้อมคณะผู้บริหำร ส่งเสริม
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย-ปศุสัตว์-ประมง ที่จ.พิษณุโลก โดยในส่วนของโครงกำรปลูกพืชใช้น้ำน้อย/ใช้ควำมชื้นในดิน
กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้โอนเงินให้ 22 จังหวัด งบประมำณ 153.02 ล้ำนบำท เกษตรกรจะดำเนินกำรใน
เดือนมกรำคม 2559 จะส่งเสริมให้เกษตรกรมีกำรปรับเปลี่ยนชนิดของพืชที่เพำะปลูกให้เหมำะสมกับ
ควำมชื้นในดินเพื่อลดควำมเสียหำย ทำงด้ำนนำยโอฬำร พิทักษ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร แนะนำว่ำ ให้
เกษตรกรปรับเปลี่ยนจำกกำรปลูกข้ำวนำปรังซึ่งใช้น้ำมำกมำปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยว ได้แก่ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่ว
เหลือง ถั่วเขียวทดแทนกำรปลูกข้ำวนำปรัง
3. ปทุมฯส่งเสริมธุรกิจอาหารปลอดภัย สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร-พลังงาน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 11 มกราคม 2559
นำยภัทรพงศ์ ฤกษ์ ฉำย หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกร รักษำกำรเกษตรจังหวัดปทุมธำนี
เปิดเผยว่ำ สำนักงำนเกษตรจังหวัดปทุมธำนี เตรียมจัดงำนโครงกำรพัฒนำระบบธุรกิจอำหำรปลอดภัยในระดับ
ชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำระบบธุรกิจอำหำรปลอดภัยในระดับชุมชน จังหวัดปทุมธำนี ณ ศูนย์บริกำร
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบลบึงทองหลำง อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี

วันที่ 9 มกราคม 2559
หัวข้ อข่ าว เกษตรเชียงใหม่ เปิ ดตัวรถบริการเคลือ่ นทีค่ ันแรก
ออกให้ บริการความรู้ เกษตรกรในพืน้ ทีห่ ่ างไกล
“เมืองไทยเรานี ้แสนดีหนักหนา ในน ้ามีปลาในนามีข้าวทามาหากินแผ่นดินของเรา ปลูกเรื อนสร้ างเย้ าอยู่ ร่ วมกันไป

เราอยูเ่ ป็ นสุขสนุกสนาม เราสร้ างถิ่นฐานของเรายิ่งใหญ่ เมืองไทยเรานี ้แสนดีกะไรเรารักเมืองไทยยิง่ ชีพเราเอย”
สมัยก่อนเราเคยได้ ยินเพลงนี ้ ซึง่ บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ แต่ยคุ นี ้ไม่วา่ จะปลูกข้ าวหรื อจะเลี ้ยงปลาก็เจอ
ปั ญหาสารพัดจึงทาให้ นายสมพล แสนคา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ เป็ นหนึง่ ในผู้นาองค์กรด้ านการเกษตร ที่มวี ิสยั ทัศน์
ในการทางานที่กว้ างไกล ได้ มองเห็นปั ญหาต่างๆ โดยเฉพาะในด้ านการเข้ าถึงสือ่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการ
ให้ บริ การทางการเกษตรแก่เกษตรกร ซึง่ ยังไม่เป็ นเอกภาพและมีความล่าช้ า ไม่ทวั่ ถึงตัว เกษตรกร จึงได้ มอบหมายให้ นาย
ประมวล เครื อมณี หัวหน้ ากลุม่ ส่งเสริ มและพัฒนาการผลิตและทีมงาน ระดมความคิดหาวิธีการ เพื่อทาให้ สอื่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการบริ การด้ านการเกษตรแก่เกษตรกรได้ รวดเร็วและทัว่ ถึง
โดยเฉพาะเกษตรกรที่อยูห่ า่ งไกล ทางทีมงานกลุม่ ส่งเสริ มฯ จึงมีแนวความคิดจัดทารถบริ การเคลือ่ นที่ (Mobile
Service Car) ขึ ้น ประกอบกับสานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่มีรถที่เก่าที่จะแทงจาหน่ายแล้ ว ทางทีมงานจึงได้ นารถคัน

ดังกล่าวมาดัดแปลง และปรับปรุงขึ ้นใหม่เพื่อจัดทาเป็ นรถบริ การเคลือ่ นที่ (Mobile Service Car) สาหรับใช้ ในการ
ประชาสัมพันธ์ และให้ บริการงานส่งเสริ มการเกษตรในพื ้นที่อาเภอต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
รถบริ การเคลือ่ นที่ (Mobile Service Car) ของสานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นับว่าเป็ นอีกนวัตกรรมหนึง่ ที่จะ
ช่วยเป็ นเครื่ องมือในการให้ บริ การด้ านการเกษตรเคลือ่ นที่ โดยภายในรถจะประกอบไปด้ วย ชุดเครื่องเสียง จอโทรทัศน์
คอมพิวเตอร์ แบบพกพา ชุดปฏิบตั ิการทางการเกษตรเบื ้องต้ น อาทิ ชุดตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินชุดตรวจวิเคราะห์
สารพิษในผลิตผลสินค้ าเกษตร และชุดเอกสารวิชาการความรู้ด้านการเกษตร พร้ อมอุปกรณ์เครื่ องมือในการส่งเสริ ม
การเกษตรต่างๆ
รถคันดังกล่าวนี ้สามารถใช้ ในการประชาสัมพันธ์ได้ ทงในที
ั ้ โ่ ล่งแจ้ ง (Outdoor) และในที่ร่ม (Indoor) ให้ บริ การรับ
ขึ ้นทะเบียนเกษตรกรนอกสถานที่ ใช้ เป็ นห้ องปฏิบตั กิ ารเคลือ่ นทีส่ าหรับการตรวจประเมินสารพิษตกค้ างในผลผลิตสินค้ า
เกษตร การตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน และการประเมินโรคและศัตรูพืชเบื ้องต้ น ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ด้าน
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การใช้ ความรู้ด้านการรวมกลุม่ เกษตรกร และยังพร้ อมเผชิญสถานการณ์ทางการเกษตร
เร่งด่วนฉุกเฉินในทุกพื ้นที่ รถบริ การเคลือ่ นที่คนั นี ้คาดว่าน่าจะช่วยให้ เกษตรกรมีความเป็ นอยูแ่ ละผลผลิตที่ดีขึ ้นและยังจะ
ส่งผลดีไปถึงผู้ปริ โภคอีกด้ วย
พิชยั พิสจู น์

วันที่ 11 มกราคม 2558
หัวข้ อข่ าว ชะตากรรมภาคเกษตรไทยวิกฤติภัยแล้ง..ลามถึงปี 60
ดลมนัส กาเจ
หากดูตวั เลขจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งล่าสุด ณ ปลายสัปดาห์ที่ผา่ นมา พบว่าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนต่างๆ ทั้ง
ขนาดกลางและขนาดใหญ่จานวน 33 แห่งทัว่ ประเทศมีปริ มาตรน้ าทั้งหมด 39,410 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) จากจานวนเต็ม 70,370 ล้าน ลบ.ม.
หรื อ 56% ในจานวนนี้มีปริ มาตรน้ าที่ใช้ได้จริ งเพียง 15,908 ล้าน ลบ.ม. หรื อ 23% เท่านั้น ถ้าจะโฟกัสให้แคบลงเฉพาะ 4 เขื่อนสาคัญที่หล่อเลี้ยง
ลงสู่พ้นื ที่การเกษตรทั้งสองฟากฝั่งลุ่มน้ าเจ้าพระยา 22 จังหวัด อันเป็ นพื้นที่เพาะปลูกโดยเฉพาะมากที่สุดในประเทศไทย พบว่าเขื่อนภูมิพลที่ จ.
ตาก มีปริ มาตรน้ า 4,891 ล้าน ลบ.ม. จากความจุ 13,462 ล้าน ลบ.ม. หรื อ 36% ในจานวนนี้ใช้ได้จริ ง 1,091 ล้าน ลบ.ม. หรื อเพียง 8% เท่านั้น
ส่วนเขื่อนสิ ริกิต์ ิ จ.อุตรดิตถ์ มีปริ มาตรน้ า 4,704 จากความจุท้ งั หมด 9,510 ล้าน ลบ.ม. เหลืออยู่ 49% ใช้ได้จริ ง 1,854 หรื อ 19% ด้านเขื่อนแคว
น้อยบารุ งแดน จ.พิษณุโลก มีปริ มาตรน้ า 379 ล้าน ลบ.ม. จากความจุ 939 ล้าน ลบ.ม. หรื อ 40% สามารถใช้ได้จริ ง 336 ล้าน ลบ.ม. หรื อ 36%
ขณะที่เขื่อนป่ าสักชลสิ ทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริ มาตรน้ า 496 ล้าน ลบ.ม. จากความจุ 960 ล้าน ลบ.ม. หรื อ 52% ใช้ได้จริ ง 493 ล้าน ลบ.ม. หรื อ 51%
น้ าอุปโภคบริ โภคมีถึงเดือนพฤษภาคม
สอดคล้องกับตัวเลขที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริ กลั ยะ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุ ปว่า สถานการณ์น้ าในลุ่มน้ าเจ้าพระยา
(5 ม.ค.59) ปริ มาณน้ าในเขื่อนหลักทั้ง 4 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิ ริกิต์ ิ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่ าสักชลสิ ทธิ์ มีปริ มาณน้ าในอ่างรวมกัน
ทั้งสิ้นจานวน 10,499 ล้าน ลบ.ม. โดยมีปริ มาณน้ าไหลเข้าอ่างรวมกัน 4.25 ล้าน ลบ.ม. ในขณะที่มีการใช้น้ ารวมกันประมาณวันละ 17.60 ล้าน ลบ.
ม. และมีปริ มาณน้ าใช้การได้ คงเหลือรวมกันจานวน 3,803 ล้าน ลบ.ม. (แผนการใช้น้ าระหว่าง 1 พ.ย.58-30 มิ.ย.59) ยืนยันว่าปริ มาณน้ าจะ
เพียงพอต่อการอุปโภคบริ โภคของประชาชนและรักษาระบบนิเวศไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2559
สาหรับผลการจัดสรรน้ าฤดูแล้งปี 2558/2559 ของลุ่มน้ าเจ้าพระยาที่ใช้น้ าต้นทุนจาก 4 เขื่อนหลัก ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงปั จจุบนั
(5 ม.ค.59) มีการใช้น้ าไปแล้วรวมทั้งสิ้น 1,011 ล้าน ลบ.ม. หรื อ 35% ของแผนการจัดสรรน้ า (แผนกาหนดไว้ 2,900 ล้าน ลบ.ม.) คงเหลือน้ าใช้การ
ได้ตามแผนในฤดูแล้งนี้อีกประมาณ 1,889 ล้าน ลบ.ม. (การส่งน้ าฤดูแล้งในลุ่มน้ าเจ้าพระยา เริ่ มตั้งแต่ 1 พ.ย.-30 เม.ย. ของทุกปี )
"ตัวเลขของการเพาะปลูกข้าวนาปรังลุ่มน้ าเจ้าพระยา พบว่ามีการทานาปรังไปแล้วกว่า 1,636,000 ไร่ ขณะที่ปริ มาณน้ าที่คา้ งในพื้นที่หลัง

หมดฤดูฝน ได้ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ถ้ามีการปลูกข้าวนาปรังอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มที่จะประสบปั ญหาการขาดแคลนน้ าได้ในอนาคต หาก
ยังมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง จึงขอความร่ วมมือจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผูใ้ ช้น้ าทุกภาคส่วนร่ วมแรงร่ วมใจกันรณรงค์ให้มีการใช้น้ า
อย่างประหยัดให้มากที่สุด" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว
ส่งเสริ มปลูกพืชใช้น้ าน้อย-ปศุสตั ว์-ประมง
ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มกราคม พล.อ.ฉัตรชัย พร้อมคณะที่เป็ นผูบ้ ริ หารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรม
ชลประทาน นายโอฬาร พิทกั ษ์ อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร นสพ.อยุทธ์ หริ นทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสตั ว์ นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดี
กรมพัฒนาที่ดิน และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยีย่ มการปฏิบตั ิการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัยแล้งปี 2558/59
และติดตามความคืบหน้ามาตรการส่งเสริ มความรู ้และการสนับสนุนปั จจัยการผลิตและเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรื อนในพื้นที่ จ.พิษณุโลก โดยมี
นายชูชาติ กีฬาแปง ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิษณุโลก ต้อนรับ

สาหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อบรรเทาปั ญหาภัยแล้งนั้น มีการแจกปั จจัยการผลิต โดยเฉพาะปลูกพืชน้ าน้อย เลี้ยงสัตว์ ทาประมง,
การปรับปรุ งดิน/ปุ๋ ยพืชสดเกษตรกร เป้ าหมาย 385,958 ราย งบประมาณ 971.98 ล้านบาท แจกปัจจัยการผลิต (ปลูกพืชน้ าน้อย เลี้ยงสัตว์ ทา
ประมง ปรับปรุ งดิน/ปุ๋ ยพืชสด) มีความคืบหน้าตามลาดับ โดยผลการดาเนินงานในส่วนของพืชไร่ อาทิ ถัว่ เหลือง/ถัว่ เขียว/ถัว่ ลิสง 140.22 ตัน
เกษตรกร 5,021 ราย จะให้แล้วเสร็ จในวันที่ 15 มกราคมนี้
นอกจากนี้ในส่วนแรกโครงการปลูกพืชใช้น้ าน้อย/ใช้ความชื้นในดิน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 กรมส่งเสริ มการเกษตรได้โอนเงินให้
22 จังหวัด 57 อาเภอ 129 ตาบล 159 โครงการ งบประมาณ 153.02 ล้านบาท เกษตรกรจะดาเนินการในเดือนมกราคม 2559 กระนั้นต้องยอมรับว่า

หลายเรื่ องยังติดขัดเรื่ องกระบวนการจัดหาและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอาจจะทาให้การเพาะปลูกไม่สอดคล้องกับสภาพอากาศและ
ความชื้นในดิน ดังนั้นจะส่งเสริ มให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนชนิดของพืชที่เพาะปลูกให้เหมาะสมกับความชื้นในดินเพื่อลดความเสี ยหาย
มอบเมล็ดพันธุ์ใช้น้ าน้อย 2.3 พันตัน
ท่ามกลางความปั่ นป่ วนของเกษตรกรที่ไม่มีน้ าเพื่อการเพาะปลูกนั้น กรมวิชาการเกษตรได้สารองเมล็ดพันธุ์พืชไร่ ใช้น้ าน้อยและมีอายุ
เก็บเกี่ยวสั้นไว้รองรับความต้องการของเกษตรกรที่จะใช้เมล็ดพันธุ์ดีไปปลูกในช่วงหน้าแล้ง เพื่อสร้างรายได้ทดแทนการทานาปรัง รวมกว่า
2,300 ตัน ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ถวั่ เหลือง จานวน 800 ตัน และถัว่ เขียว 1,300 ตัน และถัว่ ลิสง 200 ตัน โดยพืชเหล่านี้ ใช้เวลาปลูกไม่เกิน 110 วันหลัง

ทานา ทั้งยังเตรี ยมเชื้อไรโซเบียมเพื่อสนับสนุนการปลูกพืชตระกูลถัว่ ด้วย ซึ่งคาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าในการปลูกข้าว
โดยเฉพาะพื้นที่ 22 จังหวัดลุ่มน้ าเจ้าพระยา และเป็ นแนวทางช่วยให้เกษตรกรสามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้
นายสมชาย ชาญณรงค์กลุ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร แนะนาว่า การเลือกปลูกพืชไร่ ใช้น้ าน้อย เกษตรกรควรพิจารณาถึงพืชที่มีอายุเก็บ
เกี่ยวสั้น ทั้งยังต้องมองความต้องการของตลาด ราคาผลผลิต และมีแหล่งรับซื้อที่แน่นอน ขณะเดียวกันยังต้องคานึงถึงความเหมาะกับ
สภาพแวดล้อมด้วย
สอดคล้องกับแนวทางสนับสนุนของ นายโอฬาร พิทกั ษ์ กรมส่งเสริ มการเกษตร แนะนาว่า ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าว
นาปรังซึ่งใช้น้ ามากมาปลูกพืชไร่ เชิงเดี่ยว ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถัว่ เหลือง ถัว่ เขียวทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง เพราะพืชเหล่านี้มีอายุการ
เก็บเกี่ยวใกล้เคียง หรื อสั้นว่าข้าว แต่ใช้น้ าน้อยกว่า ให้ผลตอบแทนในการผลิตมากกว่า โดยมีตลาดรองรับอีกด้วย เน้นในพื้นที่เขต
ชลประทานลุ่มเจ้าพระยา 22 จังหวัดพบว่ามีพ้นื ที่ที่สามารถปลูกพืชไร่ ดงั กล่าวราว 4 ล้านไร่
ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ 6 เดือน
ขณะที่ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริ มสหกรณ์ บอกว่า ส่งเสริ มสหกรณ์ได้จดั สรรงบประมาณจานวน 206.233 ล้าน
บาท เพื่อจ่ายชดเชยดอกเบี้ยเงินกูแ้ ทนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 22 จังหวัดลุ่มน้ าเจ้าพระยาที่ประสบภัยแล้ง อัตราร้อยละ 3 ต่อ
ปี เป็ นระยะเวลา 6 เดือน มีสมาชิกเป้ าหมายจานวน 134,479 ราย จาก 651 สถาบันเกษตรกร ซึ่งมีท้ งั สัญญากูเ้ ดิมและสัญญากูใ้ หม่ต้ งั แต่วนั ที่ 1
ตุลาคม 2557-30 เมษายน 2559 นอกจากนี้มีแผนสนับสนุนสิ นเชื่อระยะสั้นให้แก่สมาชิกในพื้นที่ 22 จังหวัดลุ่มน้ าเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง โดยคณะกรรมการบริ หารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) อนุมตั ิกรอบวงเงิน กพส. จานวน 300 ล้านบาท ให้สหกรณ์กยู้ มื ไปใช้
เป็ นทุนหมุนเวียนแบบปลอดดอกเบี้ย ระยะเวลา 6 เดือน
ทั้งหมดนี้เป็ นการประเมินภาพของสถานการณ์ภยั แล้งและมาตรการในการช่วยเหลือสาหรับผูป้ ระสบภัยในฤดูการผลิตปี 2558/2559
ขณะที่ผลการศึกษาของสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) พบว่ามีขอ้ บ่งชี้ทางวิทยาศาสตร์ระบุวา่ ในอีก 30 ปี ข้างหน้า
อุณหภูมิบริ เวณลุ่มเจ้าพระยาตอนบนและตอนล่างมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ภาคเกษตรอาจได้รับผลกระทบทั้งในเรื่ องปริ มาณน้ า
ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญในการผลิต และในแง่ของปริ มาณผลผลิตอีกด้วย

วันที่ 11 มกราคม 2559
หัวข้ อข่ าว ปทุมฯส่ งเสริมธุรกิจอาหารปลอดภัย สร้ างมูลค่ าเพิม่ สิ นค้ า
เกษตร-พลังงาน
ผูส้ ื่ อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ ว ๆ นี้ นายภัทรพงศ์ ฤกษ์ ฉาย หัวหน้ากลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาเกษตรกร
รักษาการเกษตรจังหวัดปทุมธานี เปิ ดเผยว่า สานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี เตรี ยมจัดงานโครงการพัฒนา
ระบบธุ รกิจอาหารปลอดภัยในระดับชุมชน กิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนาระบบธุ รกิจอาหารปลอดภัยในระดับ
ชุมชน จังหวัดปทุมธานี ณ ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบึงทองหลาง อาเภอ
ลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โดยสนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอด
ห่วงโซ่การผลิต
นอกจากความรู้ที่เกษตรกรผูเ้ ข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะได้รับแล้ว ยังมีวสั ดุทางการเกษตรมอบให้
เพื่อใช้ในการเกษตร คือ เมล็ดพันธุ์ขา้ ว กข 31 จานวน 75 กิโลกรัม และปุ๋ ยเคมี สู ตร 16-20-0 จานวน 50
กิโลกรัม เพื่อใช้ในการผลิตข้าวที่ มีคุณภาพมาตรฐาน หากมีปัญหาเร่ งด่วนให้โทรฯประสานสานักงาน
เกษตรอาเภอทุกอาเภอ หรื อสานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โทร. 0-2581-7968 ทุกวัน ในเวลาราชการ

