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วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน ร่ วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสู่ การปฏิรูปเกษตรกร
ไทยยุค 4.0 แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ณ หอประชุมหมู่บา้ นฮวก หมู่ที่ 4 ตาบลแสนทอง อาเภอท่าวังผา
จังหวัดน่าน มีคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ คือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา และ
ภาคเอกชนในพื้นที่ ร่ วมระดมแนวคิดทิศทางในการดาเนิ นการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้ าหมายหลัก คือ เกษตรกรมีฐานะความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน หลุดพ้นจากความยากจน มีเศรษฐกิจที่มีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวมถึงการพัฒนาการเกษตรเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้พ้นื ที่นาร่ องคือเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สาหรับกลุ่มบ้านฮวก หมู่ 4
ตาบลแสนทอง อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่านนี้ มีสมาชิกจานวน 20 คน
โดยเกษตรจังหวัดน่าน ได้ให้แนวทางในการขับเคลื่อนฯกลุ่ม ดังนี้
1. เรื่ องน้ า ที่เป็ นปั จจัยหลักตลอดห่วงโซ่การผลิตในการเกษตร จากปริ มาณฝนที่ตกในพื้นที่จงั หวัดน่านมีปริ มาณมาก แต่ไม่
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้ ทาได้นอ้ ย จึงควรส่ งเสริ มให้มีการสร้างฝายชะลอน้ า ทาหลุมขนมครก ตลอดจนการทาธนาคารน้ า
ใต้ดิน เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ประโยชน์
2. เรื่ องการปรับโครงสร้างการผลิต ควรส่ งเสริ มให้มีการผลิตพืชที่มีมูลค่าสู ง ทาน้อย แต่ได้มาก มีการตลาดนาการผลิต มี
การแปรรู ปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดจนการจาหน่ายทางตลาดออนไลน์ นอกเหนื อจากตลาดทัว่ ไป โดยการรวมกลุ่มจัดตั้ง
เป็ นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่ งมีเกษตรอาเภอในพื้นที่เป็ นนายทะเบียน เพื่อให้การเพิม่ เติมความรู ้หรื อการดูแลจากหน่วยงาน
ราชการทาได้สะดวกและมากขึ้น ตลอดจนการผลิตพันธุ์พืช หรื อพันธุ์สัตว์ เช่น การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ในจังหวัดน่านที่มี
ปริ มาณความต้องการใช้พนั ธุ์ขา้ ว สายพันธุ์หลักหลายหมื่นตันต่อปี เมื่อคิดเป็ นจานวนเงินแล้วมีมูลค่ามาก
3. เรื่ องการส่ งเสริ มมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ตามแนวทาง GAP ไปจนถึงมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ โดยเฉพาะไม้ผลควร
ส่ งเสริ มให้มีการตัดแต่งกิ่ง ปรับปรุ งบารุ งดิน การบริ หารจัดการโรคและแมลงศัตรู พืช เพื่อทาคุณภาพผลผลิต
ซึ่งสานักงานเกษตรจังหวัดน่าน และสานักงานเกษตรในพื้นที่ จะอยูเ่ คียงข้างพี่นอ้ งเกษตรกรในการขับเคลื่อนพัฒนาภาค
การเกษตร ให้ยงั่ ยืนต่อไป.

!!!ดาวใต้นิวส์!!! เกษตรจังหวัดน่าน ร่ วมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสู่ การปฏิรูปเกษตรกรไทยยุค 4.0

เกษตรจังหวัดน่าน ร่ วมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสู่ การปฏิรูปเกษตรกรไทยยุค 4.0
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน ร่ วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสู่ การปฏิรูป
เกษตรกรไทยยุค 4.0 แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ณ หอประชุมหมู่บา้ นฮวก หมู่ที่ 4 ตาบลแสนทอง อาเภอท่า
วังผา จังหวัดน่าน มีคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ คือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา และ
ภาคเอกชนในพื้นที่ ร่ วมระดมแนวคิดทิศทางในการดาเนินการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายหลัก คือ เกษตรกรมีฐานะความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน หลุดพ้นจากความยากจน มีเศรษฐกิจที่มีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวมถึงการพัฒนาการเกษตรเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้พ้นื ที่นาร่ องคือเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สาหรับกลุ่มบ้านฮวก หมู่ 4
ตาบลแสนทอง อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่านนี้ มีสมาชิกจานวน 20 คน
โดยเกษตรจังหวัดน่าน ได้ให้แนวทางในการขับเคลื่อนฯกลุ่ม ดังนี้
1. เรื่ องน้ า ที่เป็ นปั จจัยหลักตลอดห่วงโซ่การผลิตในการเกษตร จากปริ มาณฝนที่ตกในพื้นที่จงั หวัดน่านมีปริ มาณมาก แต่ไม่
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้ ทาได้นอ้ ย จึงควรส่ งเสริ มให้มีการสร้างฝายชะลอน้ า ทาหลุมขนมครก ตลอดจนการทาธนาคารน้ า
ใต้ดิน เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ประโยชน์
2. เรื่ องการปรับโครงสร้างการผลิต ควรส่ งเสริ มให้มีการผลิตพืชที่มีมูลค่าสู ง ทาน้อย แต่ได้มาก มีการตลาดนาการผลิต มีการ
แปรรู ปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดจนการจาหน่ายทางตลาดออนไลน์ นอกเหนื อจากตลาดทัว่ ไป โดยการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็ น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่ งมีเกษตรอาเภอในพื้นที่เป็ นนายทะเบียน เพื่อให้การเพิ่มเติมความรู ้หรื อการดูแลจากหน่วยงานราชการ
ทาได้สะดวกและมากขึ้น ตลอดจนการผลิตพันธุ์พืช หรื อพันธุ์สัตว์ เช่น การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ในจังหวัดน่านที่มีปริ มาณ
ความต้องการใช้พนั ธุ์ขา้ ว สายพันธุ์หลักหลายหมื่นตันต่อปี เมื่อคิดเป็ นจานวนเงินแล้วมีมูลค่ามาก
3. เรื่ องการส่ งเสริ มมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ตามแนวทาง GAP ไปจนถึงมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ โดยเฉพาะไม้ผลควร
ส่ งเสริ มให้มีการตัดแต่งกิ่ง ปรับปรุ งบารุ งดิน การบริ หารจัดการโรคและแมลงศัตรู พืช เพื่อทาคุณภาพผลผลิต
ซึ่ งสานักงานเกษตรจังหวัดน่าน และสานักงานเกษตรในพื้นที่ จะอยูเ่ คียงข้างพี่นอ้ งเกษตรกรในการขับเคลื่อนพัฒนาภาค
การเกษตร ให้ยงั่ ยืนต่อไป

"ธรรมนัส"มอบหนังสื ออนุญาต ส.ป.ก.4-01ชั ยภูมิ
"รมช.กษ." ลงพื้นที่จ.ชัยภูมิ เปิ ดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรมส่ งเสริ มการเกษตรรู ปแบบแปลงใหญ่ มอบ
หนังสื ออนุญาต ส.ป.ก. 4-01 เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้มีที่ทากินพร้อมองค์ความรู ้ในการพัฒนาอาชีพ

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยภายหลังเป็ นประธานเปิ ดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรมส่ งเสริ มการเกษตรรู ปแบบแปลงใหญ่ พร้อมมอบหนังสื ออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) มอบแหล่งน้ าไร่ นานอกเขตชลประทาน มอบสารชีวภัณฑ์และเมล็ดพันธุ์ผกั แก่เกษตรกร และเป็ น
สักขีพยานในการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ (MOU) การซื้ อขายมันสาปะหลังตามคุณภาพผลผลิต ปี การ
ผลิต 2562/63 ระหว่างกลุ่มเกษตรผูป้ ลูกมันสาปะหลัง กับ ผูป้ ระกอบการ ณ แปลงเกษตรกร นางเดือนเพ็ญ เสาศิริ อ.เทพ
สถิต จ.ชัยภูมิ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จดั กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรมส่ งเสริ มการเกษตร
รู ปแบบแปลงใหญ่ ขึ้นเพื่อกระตุน้ ให้เกษตรกรเกิดการเตรี ยมความพร้อมในการเริ่ มต้นการผลิตในปี การเพาะปลูกใหม่ โดยใช้
เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เกษตรกรด้วยกัน รวมทั้ง
นักวิชาการ ผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู ้ และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ยงั มีการมอบหนังสื ออนุ ญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.
4-01) โดยในส่ วนของพื้นที่เขตดาเนินการปฏิรูปที่ดินอาเภอเทพสถิต มีเนื้อที่ท้ งั หมด 337,855 ไร่ ดาเนินการจัดที่ดินให้
เกษตรกรไปแล้ว 26,078 ราย 30,986 แปลง เนื้อที่ 322,122 ไร่ และในวันนี้จะมอบหนังสื ออนุ ญาต ส.ป.ก. 4-01 แก่เกษตรกร
จานวน 150 ราย 21 แปลง จานวน 1,905 ไร่ เกษตรกรในพื้นที่น้ นั ยังประสบปั ญหาภัยแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ พืชผล
ราคาตกต่า เนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศส่ วนใหญ่เป็ นที่ดอนภูเขา อีกทั้งปั ญหาการถือครองที่ดินของเกษตรกรยังไม่
ทัว่ ถึง ดังนั้นต้องเริ่ มต้นจากการกระจายสิ ทธิ ในที่ดินทากินให้เกษตรกร การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทนั สมัยมาพัฒนา
องค์ความรู ้ เกิดการรวมกลุ่ม และสร้างเครื อข่ายในการผลิต ยกระดับราคาและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรและเพื่อให้
เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพต่อไป
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เพื่อประโยชน์และความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของพี่นอ้ งเกษตรกร ทางกระทรวงเกษตรฯจึงมีนโยบาย
ในการมอบหนังสื ออนุญาต ส.ป.ก.4-01 เพื่อให้เกษตรกรได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีที่ดินในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู ้เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริ หารจัดการความ
เสี่ ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่ งหากสามารถทาให้เกษตรกรนาองค์ความรู ้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไป
ประยุกต์ใช้ จะทาให้เกิดการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตได้ดียงิ่ ขึ้น

ประเด็น
ช่องทาง

เศรษฐกิจพอเพียง ตอน ส่ งเสริ มการเกษตรอย่างยัง่ ยืน
โคราชเรดิโอ

ประเด็น
ช่องทาง

สับปะรด GI ท่าอุเทน สิ นค้าไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก
อ้ายแคน บอกข่าว

ประเด็น
ช่องทาง

Young Smart Farmer กับโอกาสการเข้าถึงการเกษตร
สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดนครพนม

เกษตรเชียงใหม่ เชิญร่ วมงานวิวาห์รับวาเลนไทน์ ระหว่างน้องลาไยกับนายผึ้ง

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ให้ขอ้ มูลว่า การจัดงานดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่วา่ การใช้แมลงผสม
เกสร เพื่อเพิม่ ผลผลิตพืชในไม้ผลเป็ นวิธีการและปั จจัยที่มีความสาคัญปั จจัยหนึ่ง เพราะพืชเศรษฐกิจทางการเกษตรหลายชนิด
รวมถึงลาไยของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีพ้นื ที่ถึง 300,000 กว่าไร่ สามารถสร้างมูลค่าปี ละหลายล้านบาทนั้น ถึงแม้วา่ จะมีการดูแล
เอาใจใส่ ตน้ ลาไยเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะช่วงลาไยออกดอกพบว่า หากไม่มีแมลงช่วยผสมเกสรดอกลาไย ลาไยก็จะติดผลน้อย
หรื อผลผลิตจะลดลง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ที่พบว่า สภาพธรรมชาติของลาไยเป็ นพืชผสมข้าม (ดอกตัวเมีย และดอกตัวผู ้
อยูแ่ ยกกัน อาจอยูใ่ นช่อเดียวกัน หรื อคนละช่อก็ได้) อัตราส่ วนของดอกตัวผูแ้ ละดอกตัวเมียบนช่อมีอตั รา 6 : 1 และมีการบาน
ของดอกไม่พร้อมกัน การนาผึ้งเข้าช่วยผสมเกสร จะช่วยทาให้เปอร์ เซ็นต์การติดผลของลาไยมีมากขึ้นร้อยละ 78.78 ประกอบ
กับการใช้แมลงช่วยผสมเกสรนิยมใช้แพร่ หลายในต่างประเทศ ดังนั้นการใช้แมลงผสมเกสรลาไย จึงมีความจาเป็ นเพราะทา
ให้ผลผลิตลาไยมากขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้น
กรมส่ งเสริ มการเกษตร โดยสานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กาหนดจัดงานครั้งนี้ข้ ึน เพื่อเกษตรกรผูผ้ ลิตผึ้ง และ
เกษตรกรชาวสวนลาไย รวมถึงเกษตรที่สนใจ มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การอยูร่ ่ วมกันระหว่างผึ้งกับลาไย, เทคนิควิธีการ โดยมี
นักวิชาการที่เชี่ยวชาญเป็ นพี่เลี้ยงให้คาแนะนา, มีการจัดแสดงนิทรรศการความรู ้ต่างๆ การสาธิ ตเทคโนโลยีการผสมเกสร การ
แปรรู ปสร้างมูลค่าจากน้ าผึ้ง รวมถึงเวทีเสวนาตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลสาเร็ จ เพื่อนาไปปรับใช้กบั พื้นที่ตน
จึงขอเชิ ญชวนผูท้ ี่สนใจร่ วมงานกิจกรรมดีๆ ได้ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ แปลงใหญ่ลาไย (บ้านเจ้าสาว) ตาบลแม่ก๊า
อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็ นต้นไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์ และ
สารสนเทศ สานักงานเกษตรจังหวัดเชี ยงใหม่ โทร.053-112480 ต่อ 23

