
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ท่านสามารถสแกนติดตามข่าวสารกองส่งเสริมการเกษตรโดยการแสกน QR CODE 

ที่มา : Facebook แจงสีเ่บี้ย 
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(ทีม่า : Facebook ชมุชนบา้นป่าเหมี้ยง นครล าปาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ทีม่า : https://secreta.doae.go.th/?p=3780) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 



 

 

3 

 

ชวนเทีย่ว ทุง่ขา้วสาล ี! สเีหลอืงทองสลบัเขยีว สวยงาม ทีศ่นูยว์จิยัขา้วสะเมงิ เชยีงใหม ่

วนันี้  21 ก.พ. 2564 พามาชมทุ่งขา้วสาลี ที่ศูนยว์ิจยัขา้

วสะเมงิ อ.สะเมงิ จ. เชียงใหม่ ที่นี่ เป็นศูนยศ์ึกษาวจิยัและพฒันา

พนัธุ ์เทคโนโลยีการผลติ การอารกัขา การเก็บเกี่ยว และการแปร

รูปขา้ว/ขา้วสาลี รวมทัง้งานวิชาการดา้นขา้วสาลีแลว้ ยงัเปิดให ้

นกัท่องเที่ยวเขา้ไปเยี่ยมชม ถ่ายภาพบรรยากาศของแปลงขา้วที่

สวยงาม โดยไม่มค่ีาใชจ้่ายอกีดว้ย ใครพลาดปีทีแ่ลว้ ปีนี้เตรียมตวั

ไดเ้ลย ก่อนจะถงึช่วงของการเก็บเกี่ยว ประมาณกลางเดอืนมนีาคม 

ซึ่งบรรยากาศของทุ่งขา้วสาลใีนขณะนี้ มที ัง้ทุ่งสเีขยีว และทุ่งสเีหลอืงทองสลบักนัไป บางแปลงมกีารเก็บเกี่ยวไปแลว้ดว้ย เมื่อ

ยามลมพดัยอดขา้ว ยิ่งดูสวยงามพริ้วไหวเป็นระลอกคลืน่ เหมาะกบัการมาชมอย่างมาก ในช่วงนี้ สามารถเขา้ไปไดท้ ัง้วนั ตัง้แต่เวลา 8.30-

18.30 น. (เปิดใหเ้ขา้ชมทุกวนัไม่เวน้วนัหยุด) ส าหรบันกัท่องเที่ยวที่เขา้ไปเยี่ยมชม ขอความร่วมมอืในการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัโค

วดิ-19 ดงันี้ 

1. จอดรถบริเวณดา้นหนา้ศูนยว์จิยัขา้วสะเมงิ 

2. ตดิต่อเจา้หนา้ทีก่่อนเขา้ชม 

3. สวมหนา้กากอนามยั ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล ์และวดัอณุหภูม ิ

4. ลงทะเบยีนผูเ้ขา้ชม 

5. หา้มเหยยีบตน้ขา้วในแปลงปลูก 

ปีที่แลว้ใครพลาด เตรียมตวักนัไดเ้ลย ก่อนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ในช่วงกลางเดือนมนีาคม มาเก็บภาพสวยๆ กนั หากมขีอ้สงสยัหรือ

สอบถาม สามารถตดิต่อทางศูนยว์จิยัขา้วสะเมงิได ้โทร. 053-378093 

(ทีม่า : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1588507/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ทีม่า : Facebook ศูนยว์จิยัและพฒันาเกษตรธรรมชาต ิมหาวทิยาลยัแม่โจ)้ 
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(ทีม่า : Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพือ่ประชาชน) 
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แนะน าพชื 7 ชนดิใช้นา้นอ้ย อายสุัน้ เหมาะต่อการปลกูฤดแูล้ง 
การส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกพืชท่ีใช้น ้ าน้อยมีความส าคัญมาก 

เกษตรกรตอ้งรูจ้กัเลอืกปลูกพืชท่ีใชน้ ้านอ้ย งดหรือเลื่อนการท านาปรงัในพื้นท่ี

ท่ีคาดการณ์ว่าปริมาณน ้าจะไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก และหนัมาปลูกพืชท่ี

ใชน้ ้านอ้ยเพื่อสรา้งรายไดท้ดแทนในช่วงหนา้แลง้ 

ส าหรบัพืชที่เหมาะสมต่อการปลูกในหนา้แลง้ควรเป็นพืชที่มีอายุส ัน้ 

โดยวนันี้มพีชือายุส ัน้ทีใ่ชน้ า้นอ้ย 7 ชนิดมาแนะน า ประกอบดว้ย  

1. แตงกวา-แตงรา้น  

2. ฟกัทอง  

3. แตงโม  

4. ขา้วโพดหวาน  

5. ขา้วโพดขา้วเหนียว  

6. แฟง และ  

7. ถ ัว่ฝกัยาว การปลูกพชืผกัอายุส ัน้ใชเ้งนิลงทนุต่อรุ่นต า่ แต่สามารถสรา้งรายไดใ้หเ้กษตรกรได ้2-3 รอบต่อรุ่น 

ทัง้นี้  การปลูกพชืระยะส ัน้ไม่ใช่เรื่องยาก เริ่มจากเตรียมเมลด็พนัธุ ์และปรบัดินเตรียมแปลงปลูก และเพื่อประหยดัน า้ควรลงทุ น

ท าระบบน า้หยดเพือ่ใหน้ า้ถูกส่งผ่านทางท่อ และปลอ่ยน า้ออกทางหวัหยดน า้ ซึง่ตดิตัง้ไวบ้ริเวณโคนตน้พชื น า้จะหยดซมึลงมาที่บริเวณราก

ของตน้พชือย่างชา้ ๆ และสม า่เสมอ ช่วยใหด้นิมคีวามชื้นคงที ่พชืไดร้บัน า้ในปริมาณทีเ่หมาะสมและสม า่เสมอทัง้แปลง ช่วยประหยดัเวลา

และแรงงาน บ ารุงรกัษาระบบงา่ย แถมควบคุมวชัพชืไดง้า่ย 

ส่วนขอ้ควรระวงัในการปลูกพืชหนา้แลง้ นอกจากเรื่องน า้แลว้ ตอ้งดูความตอ้งการของตลาด และดูความเหมาะสมว่า

สภาพแวดลอ้มทีป่ลูกเหมาะต่อพชืทีต่อ้งการจะปลูกหรือไม่ ถา้น าพชืชอบอากาศหนาวมาปลูกในพื้นทีร่อ้นก็จะไม่ไดผ้ลผลติ 

(ทีม่า : https://mgronline.com/smes/detail/9630000004124) 

9 วิธรีบัมอืโรคพชืและแมลงศตัรพูชื ในช่วงหนา้แล้ง 
 เมื่ออุณหภูมเิพิ่มขึ้น อากาศรอ้นอบอา้ว ความชื้นในอากาศมนีอ้ย พชืผกั หรือผลติผลทางการเกษตร ก็มโีอกาสสูงที่จะโดนแดด

เผาไหมจ้นถงึข ัน้ยนืตน้ตาย ฉะนัน้ การเตรียมความพรอ้มส าหรบัการเกษตรฤดูรอ้นจงึเป็นเรื่องจ าเป็น อกีทัง้ในฤดูรอ้น เกษตรกรก็ยงัตอ้ง

เผชิญกบัโรคพืชหนา้แลง้และศตัรูพืชต่าง ๆ แบบที่ไม่นอ้ยหนา้ฤดูกาลอื่น  ๆ  เพราะดว้ยสภาพอากาศที่มคีวามชื้นต า่ติดต่อกนัยาวนาน

หลายเดือน นบัเป็นสภาวะที่เหมาะสมส าหรบัศตัรูพชืเจา้ประจ า ท ัง้เพลี้ยไฟ , เพลี้ยแป้ง, เพลี้ยกระโดดสนี า้ตาล (ที่มกัระบาดในนาขา้วช่วง

อากาศรอ้น), แมลงหวีข่าว, ไรแดง เป็นตน้ ซึง่สรา้งความเสยีหายใหก้บัพชืที่ปลูกไดเ้ป็นจ านวนมาก ยิ่งทีไ่หนปลูกพชืที่ก าลงัแตกยอดอ่อน 

ยิ่งจะดงึดูดใหแ้มลงเหลา่นี้แห่กนัมากินอย่างเอร็ดอร่อยเลยหละ่ เพราะนัน่ถอืเป็นอาหารสุดโปรด และกระตุน้ใหแ้พร่พนัธก์นัออกไปไดอ้ีก 

 ส าหรบัโรคพชืในหนา้แลง้ที่ตอ้งระวงัอีกอย่าง ก็คือโรคเชื้อรา ทีม่าพรอ้มกบัความชื้น ซึง่หลายคนอาจคิดว่าหนา้แลง้จะไม่มปีญัหา 

แต่ความจริงแลว้ในหนา้รอ้นมกัมฝีนหลงฤดู หรือพายุฤดูรอ้นเกิดขึ้นบ่อยมาก อกีทัง้หนา้รอ้นดนิแหง้ การระบายน า้ไม่ดีท าใหน้ า้ขงั โรคเน่า

ก็เกิดขึ้นไดอ้กี เพือ่ไม่ใหเ้กิดโรคพชืหนา้แลง้และแมลงศตัรูพชื มาดู 9 วธีิรบัมอืโรคพชืและแมลงศตัรูพชื ในช่วงหนา้แลง้ กนัเลย 
 

ข่าวการเกษตรน่ารู้ 
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1. หมัน่สงัเกตความผิดปกติของพชืท่ีปลูก 

หากตน้ใดมอีาการของโรคพชืหนา้แลง้เกิดขึ้นใหร้ีบก าจดัทิ้งแต่เนิ่น ๆ ป้องกนัการลุกลาม ตน้ที่เหลอืก็ใหฉี้ดสารเคมทีี่ใชก้บั

โรคนัน้ ๆ 

2. เม่ือเกบ็เกี่ยวพชืผลแลว้ควรท าลายซงัตอ หรือตน้เก่าทกุคร ัง้  

อย่าใหเ้หลอืทิ้งอยู่ในแปลงปลูก โดยเฉพาะตน้ที่เคยเกิดโรค เพราะจะกลายเป็นแหล่งที่ท าใหเ้ชื้อโรคเขา้ไปอยู่อาศยั และ

กลบัไปก่อใหเ้กิดโรคไดอ้ีก 

3. หลกีเลี่ยงการปลูกพชืชนิดเดียวกนั 

การปลูกพชืที่อยู่ในกลุ่มเดียวกนั เมื่อเกิดโรคครัง้หนึ่ง ครัง้ต่อไปก็จะเป็นโรคชนิดเดิมอีก และเมื่อท าการปลูกพชืแบบเดิม

ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ โรคก็จะเกิดขึ้นไม่มทีี่สิ้นสุด การเปลี่ยนพืชที่ปลูกจะเป็นวธีิที่ท าใหเ้ชื้อนัน้ไม่สามารถก่อความเสียหาย

ใหก้บัพชืชนิดใหม่ได ้

4. คดัเลอืกเมลด็พนัธุท่ี์ดีจากตน้ท่ีพอ่แม่แข็งแรง 

ควรหาซื้อพนัธุจ์ากแหลง่ทีเ่ชื่อถอืได ้และตอ้งมกีารคลุกยาป้องกนัโรค เพาะเมลด็หรือพนัธุท์ีป่ลอดโรคพชืหนา้แลง้ถอืเป็นการ

เร่ิมตน้ทีด่ ี

5. เปลี่ยนสภาพความเป็นกรด-ด่างของดิน 

ท าไดด้ว้ยการเติมปูนขาวที่ช่วยลดปญัหาเชื้อโรคในดิน หรือการเติมสารที่ก่ อใหเ้กิดกรดลงไป เพื่อไม่ใหเ้หมาะสมกบัการ

เจริญเตบิโตของเชื้อราและแบคทเีรียทีอ่ยู่ในดนิ 

6. เตรียมดินใหเ้หมาะสมกบัการเพาะปลูก 

โดยพลิกไถพรวนดิน ตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรค และใส่ปุ๋ ยอินทรียใ์หด้ินมีธาตุอาหารสมบูรณ์ ท าใหต้น้อ่อนไม่ขาดอาหาร 

แขง็แรง และมภีูมคิุม้กนัโรค 

7. ใหน้ ้าพชือย่างสม า่เสมอ 

เนื่องจากหนา้รอ้นอณุหภูมสูิง ท าใหพ้ชืมอีตัราการคายน า้สูง จงึจ าเป็นตอ้งมกีารใหน้ า้มากขึ้นและตอ้งสม า่เสมอมากเป็นพเิศษ 

โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใหน้ า้ก็คือ 6.00-8.00 น. และ 17.00 น. จนถงึตะวนัตกดิน เนื่องจากเป็นช่วงที่อากาศไม่รอ้น

จนเกินไป และควรหลกีเลี่ยงการรดน า้ในเวลากลางคืน เพราะมคีวามชื้นในอากาศสูง ที่อาจท าใหเ้กิดการสะสมของเชื้อรา 

และเกิดโรคพชืหนา้แลง้ได ้

8. เพิ่มความชุ่มช้ืนหนา้ดิน 

โดยการหาวสัดุคลุมดนิทีช่่วยลดการระเหยของน า้ เช่น กาบมะพรา้วสบั ฟางขา้ว เศษหญา้ มาคลุมดนิไว ้

9. ตดัแต่งกิ่งท่ีไม่จ าเป็นหรือออ่นแอท้ิงไป 

เพื่อลดการคายน า้ การที่ตน้โปร่งยงัเป็นการป้องกนัโรคพืช และแมลงศตัรูพืชที่จะมารบกวน ทัง้ยงัจะกระตุน้การแตกยอด

ใหม่ ใหผ้ลดิอกออกผลตามฤดูกาล 

 

(ทีม่า : Facebook ประชาสมัพนัธ ์กรมส่งเสริมการเกษตร) 

 

 



 

 

7 

 

ปลกู“ไมม้คีา่”แนะให้ลงทะเบยีนผา่นระบบ e-Tree สะดวกตอ่การตดัขาย-แปรรปู 

กฎหมายป่าไมก้ าหนดใหผู้ท้ี่ปลูกไมม้ีค่าในที่ดินตวัเอง สามารถตดั ซื้อ

ขาย แปรรูป เคลือ่นยา้ย ส่งออกได ้เป็นความตัง้ใจของรฐับาลทีไ่ดป้รบัแกก้ฎหมาย

เก่า เพือ่ใหเ้กิดประโยชนต่์อประชาชนอย่างแทจ้ริง 

ไมม้ค่ีาอย่างไมส้กั ยาง ชิงชนั พะยูง ฯลฯ ถา้ปลูกในที่ดินของตวัเอง คือ 

ทีด่นิทีม่เีอกสารสทิธิ เช่น โฉนดทีด่นิ นส.3 นส.3ก หรือ สค.1 ก็สามารถท าไม ้ตดั 

แปรรูป ส่งออก หรืออื่น ๆ ได ้แต่ถา้ขึ้นอยู่ในป่า ถอืเป็น “ไมห้วงหา้ม” 

ดงันัน้ เกษตรกร ประชาชน ที่ปลูกไมม้ค่ีาในที่ดินของตวัเอง  แนะน าให ้

ลงทะเบียนกับกรมป่าไม ท้ี่ http://etree.forest.go.th เวลาท าไม ้พนักงาน

เจา้หนา้ทีจ่ะไดท้ราบชดัเจนไม่สบัสนกบัไมท้ี่ลกัลอบตดัจากป่า 

สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมไดท่ี้ กรมป่าไม ้02 561 4292 ต่อ 5502 

(ทีม่า : https://kaset1009.com/th/articles) 

 

 

 

(ทีม่า : ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้จดืเชยีงใหม่) 

ข่าวประมง 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fetree.forest.go.th%2F%3Ffbclid%3DIwAR3emhKlMAh8Qetef3-zb58l3JaPJQsEhGbuUryFfgqDo6dsaSqpzW9L-es&h=AT1Yd6BbD9pDCuNr-9xclQjiiUbxE3mBVlrT5b603ATlWDSjch_VS-UvHob2HnXuQRdZFeh3GZt-OXrQaNfk7EBKYMEyq_aq5ByW2LDl7iu0WOPVsiQ9nGUVQzYhGIjgkOBVvtKJC8zSyFucCTc&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT2tzbtKWbZs_UE7yewy_sJZvZZB1bMXNBiGn2Me4QGtJZWBiyBqCS0zOoA6QUYPizBVlAGvERIODAgVbeUQyiJX6c9mBnPNL5IuaP1QOfmaCpmBetOgoWk1KQ8u507R3i9Zw1TSvMjGlZdm0jAwut533Dq9rgi0zW8PCSzSIWnkTiM
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เพาะเลีย้งสตัว์นา้ เตรยีมรบัมอืภยัแล้ง 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศ ประกอบกบัฤดูฝนที่ผ่านมาตอนบน

ของประเทศปริมาณฝนต า่กว่าปกติ และมกัจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง ส่งผลใหน้ า้ท ัง้ในแหล่งน า้

ธรรมชาติและน า้ชลประทานลดนอ้ย ไม่เพียงพอต่อการเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้นายมศีกัดิ์ ภกัดีคง 

อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกนัและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น กรม

ประมงไดจ้ดัท าแผนเตรียมรบัสถานการณ์ในช่วงฤดูแลง้ ประจ าปี 2563/64 จึงขอใหเ้กษตรกร 

ผูเ้พาะเลี้ยงสตัวน์ า้ปฏบิตัติามขอ้แนะน าดงันี้ 

เกษตรกรตอ้งวางแผนการเลี้ยงสตัวน์ า้ใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นที่และฤดูกาล ทยอย

จบัสตัวน์ า้ที่ไดข้นาดขึ้นมาจ าหน่ายหรือบริโภคเพื่อลดปริมาณสตัวน์ า้ ควรปรบัลดขนาด การ

ผลติ หรืองดเวน้การเลี้ยงสตัวน์ า้ โดยท าความสะอาดและซ่อมแซมบ่อหรือกระชงัในช่วงฤดูแลง้แทน เพื่อเตรียมไวเ้ลี้ยงสตัวน์ า้ในรอบ

ต่อไป "หากจ าเป็นตอ้งเลี้ยงสตัวน์ า้ ควรคดัเลอืกพนัธุส์ตัวน์ า้ทีม่คีวามแขง็แรงจาก ฟารม์ผูผ้ลติทีไ่ดม้าตรฐานและเชื่อถอืได ้ควบคุมการใช ้

น า้และปริมาณน า้ในบ่อเลี้ยงสตัวน์ า้ใหม้กีารสูญเสยีนอ้ยที่สุด ป้องกนัการรัว่ซมึ หรือเร่งจดัท าร่มเงาใหส้ตัวน์ า้ จดัเตรียม หาแหล่งน า้ส ารอง

ไวใ้ชเ้พิ่มเติม และควรเลือกปล่อยสตัวน์ า้ลงเลี้ยงในปริมาณหนาแน่นนอ้ยกว่าปกติและควรปล่อยพนัธุ์สตัวน์ า้ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อลด

ระยะเวลาการเลี้ยงใหน้อ้ยลง" เกษตรกรควรลดปริมาณอาหารสตัวน์ า้ลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นอาหารสดเพื่อป้องกนัน า้เน่าเสีย และ

สงัเกตอาการต่าง ๆ ของสตัวน์ า้ที่เกิดขึ้นอย่างใกลช้ิดหากมอีาการผดิปกติจะไดแ้กไ้ข และรกัษาไดท้นัท่วงท ีควรงดเวน้การขนถ่ายสตัวน์ า้

ถา้จ าเป็นตอ้งระมดัระวงัใหม้ากเนื่องจากจะมผีลกระทบต่อการกินอาหารของสตัวน์ า้โดยตรง  พรอ้มทัง้หม ัน่ตรวจสุขภาพสตัวน์ า้อย่าง

สม า่เสมอ เมื่อพบสิ่งผดิปกติใหร้ีบหาสาเหตุ และแกไ้ขในทนัท ีในขณะเดียวกัน ควรแจง้ใหก้บัผูเ้พาะเลี้ยงสตัวน์ า้อื่น ๆ บริเวณใกลเ้คียง

ทราบ เพื่อที่จะไดห้ามาตรการป้องกนัการแพร่กระจายโรค กรณีสตัวน์ า้ป่วยตายควรก าจดัดว้ยการฝงัหรือเผา ไม่ควรทิ้งสตัวน์ า้ป่วยลงใน

บริเวณ บ่อเลี้ยง เพราะจะเป็นการแพร่กระจายเชื้อโรคที่ท าใหก้ารระบาดของโรคเป็นไปไดอ้ย่างรวดเร็ว ส าหรบัเกษตรกร เลี้ยงสตัวน์ า้ใน

กระชงั ควรท าความสะอาดกระชงัสม า่เสมอ เพื่อก าจดัตะกอนและเศษอาหาร เป็นการตดัวงจรชีวิตปรสิตและเชื้อโรค และช่วยให ้

กระแสน า้ไหลผ่านไดด้ซีึง่มผีลต่อการเจริญเตบิโตและสุขภาพสตัวน์ า้ 

(ทีม่า : https://www.rakbankerd.com/agriculture/news-view.php?id=11482&s=tblplant) 

 

 

 

 

ปศสุตัว์ เปิดขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์ ถงึ 31 มนีาคม 64 
กรมปศุสตัวเ์ปิดใหบ้ริการเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัวท์ ัว่ประเทศ ตัง้แต่ 1 ตวัขึ้นไป ขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัวไ์ดแ้ลว้ วนันี้ – 31 

มนีาคม พ.ศ. 2564 สามารถติดต่อขอขึ้นทะเบยีนไดท้ี่ ส านกังานปศุสตัวอ์  าเภอในพื้นที่ที่เกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัวไ์ดท้ าการเลี้ยงสตัว ์เพื่อ ท า

เป็นขอ้มลูพื้นฐานทีส่  าคญัทีจ่ะน ามาพฒันาและการไดร้บัสทิธิประโยชนจ์ากภาครฐั กรณีประสบภยัพบิตั ิและโรคระบาดสตัว ์ 

ดงันัน้การตดิต่อขอขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัว ์มขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

1. ขัน้ตอนการขอข้ึนทะเบียน 

– เตรียมบตัรประจ าตวัประชาชนใหพ้รอ้ม (ใชเ้พยีงใบเดยีวก็สามารถท าไดแ้ลว้) 

– ครวัเรือนเกษตรกร 1 ครวัเรือน จะขอขึ้นทะเบยีนไดเ้พยีง 1 คนเท่านัน้ 

* หมายเหต ุ: เกษตรกรควรแจง้ขอ้มลูสตัวเ์ป็นประจ าทกุปี เพือ่ใชป้รบัปรุงขอ้มลูในระบบ 

ข่าวปศุสัตว์ 

https://www.rakbankerd.com/kaset/Plant/11482_1_S__14155795.jpg
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2. คุณสมบติัของเกษตรกร 

– มถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย 

– เป็นเกษตรกรผูเ้ลี้ยงปศุสตัว ์

– มคีอกส าหรบัสตัวเ์ลี้ยง 

3. ประโยชน์ท่ีเกษตรกรไดร้บั 

– ไดร้บัความช่วยเหลอืเมือ่ประสบภยัพบิตั ิเช่น ภยัน า้ท่วม ภยัแลง้ และโรคระบาดสตัว ์เป็นตน้ 

– ไดร้บัการฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ละสนบัสนุนปจัจยัการเลี้ยงสตัว ์

– ไดร้บัความช่วยเหลอืใหเ้ขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ ของรฐับาล 

สว่นการสิ้นสภาพของเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัว ์มีดงัต่อไปน้ี 

1. ผูเ้ลี้ยงสตัวเ์สยีชวีติ 

2. เมือ่ผูเ้ลี้ยงสตัวแ์จง้ยกเลกิการเลี้ยงสตัว ์

3. เมือ่ผูเ้ลี้ยงสตัวแ์จง้ขอ้มลูเก่ียวกบัการเลี้ยงสตัวอ์นัเป็นเทจ็ 

4. ผูเ้ลี้ยงสตัวไ์ม่ปรบัปรุงขอ้มลูหรือ แจง้ส านกังานปศุสตัวอ์  าเภอใหป้รบัปรุงขอ้มลูเกินกว่าหนึ่งปี 

อย่างไรก็ตามเกษตรกรผูเ้ลี้ ยงสตัวท์ุกท่าน สามารถติดต่อขอข้ึนทะเบียนไดท่ี้ส านักงานปศุสตัวอ์ าเภอพื้นท่ีท่ีท่านเลี้ ยงสตัวไ์ดแ้ลว้

วนัน้ี!!! หรือกรมปศสุตัว ์โทร.02-653-4444 ต่อ 2321 

(ทีม่า : https://pasusart.com) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

!! ประกาศ !! 
กองส่งเสริมการเกษตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ เปิดรับสมัครสมาชิกเกษตรเขตเมอืง

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หากทา่นสนใจตดิต่อกรอกใบสมคัรได้ที ่กองสง่เสรมิการเกษตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนแกว้ 

โทรศัพท ์065-0020699 , 053-121585 ต่อ 27  

กองสง่เสรมิการเกษตร 


