สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2563
ส่วนกลาง
ประเด็น
โควิด
โครงการเกษตร
เพื่ออาหาร
กลางวัน
หยุดเผา
แปลงใหญ่แตงโม

หัวข้อข่าว
1.”เฉลิมชัย” เตรียมเจรจาการค้ากับจีน หนุนกระจายสินค้าหลังโควิดคลี่คลาย
2. เดินหน้าเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

3. หยุดเผาในพื้นที่เกษตร
4. แปลงใหญ่ขานรับ “ตลาดนำการเกษตร” ผนีกสองบริษัทใหญ่รับซื้อแตงโมไร้เมล็ด
5. ส่งแตงโมสู่ตลาดสร้างรายได้เกษตรกรแปลงใหญ่
6. กรมส่งเสริมการเกษตรระดมพลังส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ยึดหลักตลาด
นำการผลิต แก้ไขปัญหาสถานการณ์ฤดูแล้งในการประชุม ศพก.
7. แปลงใหญ่ผนึกสองบริษัทใหญ่รับซื้อแตงโมไร้เมล็ด
8. กลุ่มเกษตรกรแตงโมไร้เมล็ดศรีสงครามนครพนม จับมือ 2 บริษัทใหญ่
ท่อนพันธุ์สะอาด 9. กรมส่งเสริมการเกษตร ระดมท่อนพันธุ์สะอาด จาก “ศูนย์ขยายพันธุ์พืช” เล็งเป้า
ใช้ “ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน” ขยายผล รองรับฤดูการผลิตใหม่
ภัยแล้ง
10. คอลัมน์ เกษตรวันนี้
พัฒนาเกษตรกร 11. ปลื้ม!! Agri-BIZ The Idol 2020 เกษตรกรสนใจสมัครล้นหลาม
12. กสก. จับมือ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค พัฒนากำลังคนภาคเกษตร
ไทย
แปลงใหญ่
13. กรมส่งเสริมการเกษตรยกระดับเครือข่าย จัดประชุม ศพก. และแปลงใหญ่
ระดับเขต ดัน ศพก. เป็นศูนย์การเรียนรู้แบบดิจิทัล
ศพก.
14. กรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมศพก.ยกระดับเครือข่ายครบวงจร
ผู้จัดการแปลง 15. หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : ปั้นเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่
ใหญ่
16. ต่อยอด “ตลาดนำการเกษตร” เร่งพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้จัดการแปลงใหญ่
เน้นผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ
17. หนุนพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ 11 รุ่น เน้นผลิตสินค้าเกษตร
คุณภาพ
ใบด่าง
18. ลุยสกัดโรคใบด่างมัน29,151ไร่เฝ้าระวัง39จว.
ภัยแล้ง
19. รมว.เกษตรกำชับกรมส่งเสริมการเกษตรติดตามแก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน
20. "เฉลิมชัย"กำชับกรมส่งเสริมการเกษตรติดตามแก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน พร้อม
ตั้ง WARROOM ลุย 8 มาตรการ
21. เผย 8 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรช่วงแล้ง

ช่องทางการเผยแพร่
สยามธุรกิจ
เดลินิวส์
แนวหน้า
คมชัดลึก
เดลินิวส์
Kapook.com
คมชัดลึก
กรุงเทพธุรกิจ
สยามรัฐ
เดลินิวส์
สยามรัฐ
สยามรัฐ
ไทยโพสต์
ข่าวสด
ไทยรัฐ
Kapook.com
ผู้จัดการรายวัน 360องศา
แนวหน้า
แนวหน้า
คมชัดลึก
เดลินิวส์

ส่วนภูมิภาค
ประเด็น
วิสาหกิจชุมชน
การเกษตรเชิง
พื้นที่
เกษตรอินทรีย์

หัวข้อข่าว
22. หนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกสับปะรดพร้อมถ่ายทอดแทคโนโลยีแปรรูป
23. อำนาจเจริญ ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
24. เกษตรนนทบุรี ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
25. เติมไอเดียปลูกดิน เกษตรอินทรีย์ จากติดลบสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตัวเอง

ช่องทางการเผยแพร่
ไทยโพสต์
NBTUBON
ข่าว MSS ปทุมธานี-นนทบุรี
เดลินิวส์

่ เสริมการเกษตรระดมพล ังสง
่ เสริมการเกษตรแบบแปลง
กรมสง
ใหญ่ยด
ึ หล ักตลาดนาการผลิต แก้ไขปัญหาสถานการณ์ฤดูแล้ง
ในการประชุม ศพก.

่ มโยง
เมือ
่ วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายเข ้มแข็ง ยุตธิ รรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข ้าร่วมประชุมเชือ
การดาเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับประเทศครัง้ ที่ 2/2563ณสานักงานเกษตร
จังหวัดสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัยเพือ
่ ปูทางขับเคลือ
่ นนโยบายต่างๆ ของกระทรวงเกษตรฯ ให ้เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน พร ้อมลุยส่งเสริมติวเข ้มแปลงใหญ่ทเี่ ข ้าร่วมโครงการใหม่ให ้มีความเข ้มแข็งยึดหลักตลาดนา
การผลิต พัฒนามาตรฐานสินค ้าเกษตร พร ้อมแก ้ไขปั ญหาสถานการณ์ฤดูแล ้งในพืน
้ ทีแ
่ ปลงใหญ่
กรมส่งเสริมการเกษตร ให ้ความสาคัญกับนโยบายกระทรวงฯ โดยยึดเป็ นภารกิจหลักทีต
่ ้องเร่งรัดดาเนินการ
้ 7 ประเด็น คือ 1) การจัดสัมมนามาตรฐานสินค ้าเกษตรให ้กับ
ซึง่ ประเด็นสาคัญในการประชุมครัง้ นี้ มีทงั ้ สิน
ศพก. และแปลงใหญ่ซงึ่ มีกาหนดจัดอบรมภายใต ้โครงการ Q อาสา ร่วมกับ สานักงานมาตรฐานสินค ้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ ในปี งบประมาณ 2563 ประกอบด ้วย 2 กิจกรรม คือ การฝึ กอบรมสร ้างการรับรู ้ด ้าน
มาตรฐานสินค ้าเกษตรให ้แก่ประธานศพก. และเครือข่ายและผู ้นากลุม
่ เกษตรกรในพืน
้ ทีโ่ ครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่จานวน 9 เขตเขตละ 900 คนและ การฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร Q อาสาด ้าน
มาตรฐาน GAP พืชอาหารให ้แก่ประธานศพก. และเครือข่ายและผู ้นากลุม
่ เกษตรกรในพืน
้ ทีโ่ ครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทม
ี่ ค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ามเกณฑ์และมีความสนใจในการเป็ น Q อาสาจานวน 3 รุ่น
รุ่นละ 50 คน2)การสัมมนาโครงการพัฒนาเกษตรกรเป็ นผู ้จัดการแปลงใหญ่ โดยกรมฯ กาหนดจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัตก
ิ ารโครงการพัฒนาเกษตรกรเป็ นผู ้จัดการแปลงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2563จานวน 11
่
รุ่น จานวนรวม1,745 คน ประกอบด ้วย ผู ้จัดการแปลง ผู ้จัดและวิทยากร 3)การสรุปผลการจ่ายสินเชือ
่
ิ
่
โครงการสนับสนุนสินเชือเพือ
่ พัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยอนุมัตส
ิ นเชือแล ้ว 327 แปลง 4) แนว
ทางการประกวดแปลงใหญ่ ปี งบประมาณ 2563 5) การส่งเสริมปลูกพืชใช ้น้ าน ้อยเพือ
่ สร ้างรายได ้แก่
เกษตรกร (ข ้าวโพดเลีย
้ งสัตว์ และถั่วเขียว) โครงการนีม
้ เี ป้ าหมายเกษตรกรจานวน 150,000 ครัวเรือน พืน
้ ที่
1.4 ล ้านไร่ 6)โครงการเพิม
่ น้าต ้นทุนและระบบกระจายน้ าเพือ
่ สนับสนุนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
ั ว์แปลงใหญ่) ด ้วยระบบกระจายน้ าพลังงาน
แปลงใหญ่ โดยการเพิม
่ น้าต ้นทุนเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสต
แสงอาทิตย์ อัตราสูบประมาณ 90 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง ครอบคลุมพืน
้ ทีป
่ ระมาณ 100 ไร่จานวน 620 แห่ง
และ เพิม
่ น้ าต ้นทุนเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ด ้วยระบบกระจายน้ าพลังงานแสงอาทิตย์อัตราสูบ
ประมาณ 20–40 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมงครอบคลุมพืน
้ ทีป
่ ระมาณ 300 ไร่จานวน 80 แห่งพร ้อมระบบกระจาย
น้ า โดยความก ้าวหน ้าของโครงการนี้อยูใ่ นขัน
้ ตอนสารวจและดาเนินการจัดทาแบบเพือ
่ ดาเนินการเจาะบ่อน้า
บาดาลสาหรับแปลงใหญ่ทเี่ หลือทัง้ หมด 7) สถานการณ์และมาตรการรับมือภัยแล ้งโดยกรมฯ มีมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรในสถานการณ์ฤดูแล ้ง ปี 2562/63 โดยมีกจิ กรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์“เกษตรกรร่วม
ใจรับมือภัยแล ้งปี 2563” เป็ นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร ้างการรับรู ้ในทุกด ้านเพือ
่ รับมือภัยแล ้ง การนาเสนอ
่
กรณีตัวอย่างเกษตรกรในพืน
้ ทีท
่ ป
ี่ ระสบความสาเร็จในการรับมือกับภัยแล ้งและการเผยแพร่ตามช่องทางสือ
่ ให ้เกษตรกรเข ้าถึงข ้อมูลและบริการของรัฐ รวมทัง้ มีข ้อมูลในการปฏิบัตส
ต่างๆ และนาไปใช ้การสร ้างสือ
ิ าหรับ
การรับมือสถานการณ์ภย
ั แล ้ง

กลุ่

กลุม
่ เกษตรกรแปลงใหญ่แตงโมไร้เมล็ดศรีสงครามนครพนม จ ับมือ 2
บริษ ัทใหญ่ ขานร ับนโนบายตลาดนาการเกษตร
้ แตงโมและผลไม ้แปรรูปแช่แข็งตามนโยบายการ
นครพนม ลงนามบันทึกข ้อตกลงความร่วมมือ (MOU) รับซือ
นาหลักการตลาดนาการผลิต สร ้างโอกาสในการแข่งขันผลผลิตสินค ้าเกษตร สร ้างรายได ้กลุม
่ เกษตรกรแปลง
ใหญ่
(วันนี้) 11 มี.ค. 63 ณ ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม นายเข ้มแข็ง
ยุตธิ รรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็ นประธานในพิธล
ี งนามบันทึกข ้อตกลงความร่วมมือ (MOU) รับ
้ แตงโมและผลไม ้แปรรูปแช่แข็ง ระหว่างกลุม
ซือ
่ แปลงใหญ่วส
ิ าหกิจชุมชนผู ้ปลูกแตงโมไร ้เมล็ดศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม กับ บริษัท ฟรุตต ้าเนเชอรัล จากัด และบริษัท เกษตรสุขใจ จากัด โดยมีหน่วยงานราชการ
ภาคเอกชน และกลุม
่ เกษตรกร ร่วมให ้การสนับสนุนและเข ้าร่วมเป็ นสักขีพยานในการจัดพิธล
ี งนามในครัง้ นี้
นายเข ้มแข็ง ยุตธิ รรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิ ดเผยว่า ตามนโยบายตลาดนาการเกษตรของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ได ้มุง่ เน ้นส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมไปถึง กลุม
่ ผู ้ผลิต
สินค ้าเกษตร ให ้เกิดมีข ้อมูลในการตัดสินใจ เกิดความร่วมมือ และใช ้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็ น
เครือ
่ งมือในการผลิตและการตลาด รวมทัง้ เสริมสร ้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันในด ้านต่าง ๆ เมือ
่ กลุม
่
่ งจากปั ญหาราคาสินค ้า
เกษตรกรรู ้ความต ้องการของตลาด จะสามารถนามาวางแผนการผลิต ลดความเสีย
เกษตรตกต่า และยังทาให ้เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาสินค ้าเกษตร ตัง้ แต่ต ้นน้าถึงปลายน้า เกิดการเพิม
่
ประสิทธิภาพผลผลิต ลดต ้นทุน และยกระดับมาตรฐานต่างๆ ของสินค ้า รวมถึงการมีแหล่งจาหน่ายสินค ้าที่
แน่นอน ซึง่ จะช่วยเพิม
่ ความมัน
่ คงทางด ้านรายได ้ของเกษตรกร และช่วยให ้ผู ้บริโภคได ้เข ้าถึงสินค ้าเกษตรที่
มีคณ
ุ ภาพ
ปั จจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรดาเนินงานในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตัง้ แต่ ปี 2559 ถึง
ปั จจุบัน มีเกษตรกรเข ้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จานวน 365,884 ครัวเรือน พืน
้ ที่
6,020,845.77 ไร่ จานวนแปลงใหญ่ 6,534 แปลง สินค ้าเกษตรกว่า 70 รายการ (ข ้อมูล : กรมส่งเสริม
การเกษตร) โดยมุง่ เน ้นการบริหารจัดการกลุม
่ และการเพิม
่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค ้าเกษตรให ้ได ้คุณภาพ
่ มโยงกลุม
ตรงตามความต ้องการของตลาด มีการเชือ
่ ผู ้ผลิตกับตลาด ตามนโยบาย “การตลาดนาการเกษตร”
่ งในขัน
และให ้ความรู ้แก่เกษตรกรด ้านการวางแผน ประเมินและวิเคราะห์ความเสีย
้ ตอนการผลิต พัฒนา
เกษตรกรจากผู ้รวบรวมผลผลิต เป็ นผู ้คัดบรรจุผลผลิตในบรรจุภณ
ั ฑ์, พัฒนาคุณภาพผลผลิตสินค ้าเกษตรให ้
ได ้มาตรฐาน
นายร่มไม ้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิ ดเผยเพิม
่ เติมว่า สานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได ้ ร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุน ขับเคลือ
่ นภายใต ้โครงการพัฒนาและสร ้างความยั่งยืน
ให ้กลุม
่ เกษตรกรผู ้ปลูกผัก ผลไม ้ และข ้าว จังหวัดนครพนม เพือ
่ ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานในการ
พัฒนาเกษตรกร ภายใต ้กลุม
่ ผู ้ผลิตสินค ้าแตงโม มุง่ เน ้นให ้กลุม
่ เกษตรกรดาเนินการผลิต เกิดความร่วมมือใน
การใช ้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น การสรรหาเกษตรกร การฝึ กอบรมการปลูก การใช ้สารชีวภัณฑ์ทดแทน
การใช ้สารเคมี วิทยาการหลังการเก็บเกีย
่ ว การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อีกทัง้ ยังผลิตสินค ้าแตงโมทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพและ
ได ้มาตรฐานความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบย ้อนกลับได ้ และส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือด ้าน
่ งทางการ
การตลาด ระหว่างวิสาหกิจ, บริษัท และสานักงานเกษตรจังหวัด โดยผลักดันให ้วิสาหกิจฯ มีชอ
้ – ขาย ผลผลิตสินค ้าเกษตร ตามความ
จาหน่ายผลผลิตกลุม
่ โรงงานแปรรูป ตลอดจนสามารถวางแผนการซือ
ต ้องการของบริษัท เพือ
่ รักษาเสถียรภาพของราคา และสร ้างความมัน
่ คงทางอาชีพ
้
สาหรับแผนในการผลิตและรับซือแตงโม บริษัทมีเป้ าหมาย 2,000 ตัน ในปี 2563 ในราคาทีเ่ ป็ นธรรมและตก
ลงกันล่วงหน ้า รวมมูลค่า 29.5 ล ้านบาท นอกจากนี้สานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม และกลุม
่ เกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน จะร่วมกันแลกเปลีย
่ น ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตให ้กับเกษตรกรสมาชิก ในการผลิต

้
แตงโมให ้ได ้ตามปริมาณ คุณภาพทีต
่ กลงกัน และบริษัทจะสนับสนุนให ้ความช่วยเหลือและดาเนินการรับซือ
ผลผลิตสินค ้าการเกษตรตามคุณภาพและปริมาณทีก
่ าหนดจากวิสาหกิจชุมชน โดยจะต ้องมีการรายงานผล
้ ให ้ทางสานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ทราบ เพือ
การผลิตและการรับซือ
่ ใช ้ในการวางแผนการผลิตและการ
พัฒนากลุม
่ ผู ้ผลิตสินค ้าเกษตรเครือข่ายอืน
่ ๆ ในการขับเคลือ
่ นนโยบายและโครงการโดยนาหลักการตลาดนา
การผลิต ซึง่ เริม
่ จากกลุม
่ แปลงใหญ่วส
ิ าหกิจชุมชนผู ้ปลูกแตงโมไร ้เมล็ด ศรีสงคราม จ.นครพนม และกลุม
่
วิสาหกิจชุมชนต่างในพืน
้ ที่ รวม 7 วิสาหกิจชุม ได ้ก่อต่อตัง้ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพัฒนาและต่อยอดเพิม
่
มูลค่าผักผลไม ้และข ้าว จ.นครพนม เพือ
่ สังคม ขึน
้ ในปี 2562 เพือ
่ นาผลผลิตของกลุม
่ มาแปรรูปเพือ
่ เพิม
่
โอกาสและสร ้างรายได ้ให ้กับกลุม
่ เกษตรกร เน ้น 4 ด ้าน คือ การเพิม
่ มูลค่า ขยายช่องทาง ลดต ้นทุนการผลิต
และสร ้างอาชีพแบบครบวงจร นอกจากนีย
้ ังมีการจัดการเศษขยะจากการผลิต นาไปแปรรูปเป็ นปั จจัยการผลิต
เช่น ปุ๋ ยหมัก ดินเพาะ วัสดุปรับปรุงดิน เป็ นต ้น และแปรรูปผลผลิต โดยนาไปต่อยอดเป็ นขนม ของฝาก และ
อาหาร ทาให ้มูลค่าของผลิตภัณฑ์เพิม
่ มากขึน
้

แปลงใหญ่ ผนึกสองบริษัทใหญ่ รับซื้อแตงโมไร้ เมล็ด

กรมส่ งเสริมการเกษตร ระดมท่อนพันธุ์สะอาด จาก “ศูนย์ขยายพันธุ์พืช” เล็งเป้าใช้ “ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุ มชน” ขยายผล รองรับฤดูการ
ผลิตใหม่
เมื่อวันที่ 13 มี.ค. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า มันสาปะหลังเป็ นพืชที่ปลูก
ได้ตลอดทั้งปี ส่วนมากนิยมปลูกในช่วงต้นฝนคือ ช่วงเดือนเมษายนถึงมิถนุ ายน ซึ่งจะให้ผลผลิตหัวมันสดในปริ มาณที่สูง โดยฤดูกาลปลูก
มันสาปะหลังที่จะถึงในปี 2563 นี้ กรมส่งเสริ มการเกษตร วางแนวทางให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชของกรมส่งเสริ มการเกษตรที่อยูใ่ นพื้นที่
ปลูกมันสาปะหลังของประเทศไทย จานวน 5 ศูนย์ ผลิตขยายท่อนพันธุม์ นั สาปะหลังปลอดโรคไว้เพื่อเป็ นแหล่งพันธุ์สะอาดที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน พร้อมส่งต่อให้ ศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน นาไปผลิตขยายพันธุ์เพื่อการเพาะปลูกต่อไป

กรมส่ งเสริ มการเกษตร มีศูนย์ขยายพันธุ์พืชอยูใ่ นภูมิภาคต่างๆ ซึ่งเป็ นฐานการผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีให้เพียงพอกับความต้องการของ
เกษตรกร จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์พืชที่มีคุณภาพและราคาแพง ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่
เกษตรกร สาหรับการปลูกมันสาปะหลังของไทย มีพ้นื ที่ปลูกในบริ เวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซึ่งในพื้นที่น้ นั ๆ
มีศูนย์ขยายพันธุ์พืชตั้งอยู่ รวม 5 ศูนย์ ขณะนี้อยูใ่ นระหว่างการผลิตขยายดูแลพันธุ์มนั สาปะหลังสะอาด โดยบางศูนย์ได้รับความร่ วมมือ
ในการผลิตขยายจากเกษตรกรเครื อข่ายด้วย ได้แก่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จ.ชลบุรี จานวน 15,000 ลา , ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จ.
พิษณุโลก จานวน 19,000 ลา , ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จ.มหาสารคาม จานวน 20,000 ลา , ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จ.สุพรรณบุรี
จานวน 4,000 ลา และศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จ.อุดรธานี จานวน 60,000 ลา รวมทัว่ ประเทศมีท่อนพันธุ์มนั สาปะหลังสะอาด
แล้วราว 118,000 ลา ประมาณ 350,000 ท่อน ในอัตราการปลูก 1,600-2,000 ท่อน/ไร่ ซึ่งท่อนพันธุ์เหล่านี้จะพร้อม
สนับสนุนการปลูกมันสาปะหลังได้ต้งั แต่เดือนมีนาคม 2563 เป็ นต้นไป
นอกจากนี้ กรมส่งเสริ มการเกษตร ยังเตรี ยมต่อยอดให้เกษตรกร ศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน นาไปขยายผลรองรับฤดูการผลิตใหม่ เนื่องจาก
ในฤดูกาลผลิตที่ผา่ นมา ประสบปัญหาการติดโรคใบด่างมันสาปะหลัง ทาให้ กรมส่งเสริ มการเกษตร ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลน
ท่อนพันธุ์สะอาด รวมถึงประสานขอความร่ วมมือจากมูลินิธสถาบันพัฒนามันสาปะหลังไทย ในการสนับสนุนท่อนพันธ์สะอาดเพิม่ เติม
และสนับสนุนองค์ความรู ้ในการขยายพันธุ์มนั สาปะหลังอย่างถูกวิธีอีกด้วย
"ขอย้าให้เกษตรกร ไม่ใช้ท่อนพันธุ์มนั สาปะหลัง จากแหล่งที่เคยพบการระบาดของโรคใบด่างมันสาปะหลัง หรื อ ไม่ทราบแหล่งที่ปลูก
ท่อนพันธุ์เด็ดขาด เนื่องจาก สาเหตุหลักของการระบาดโรคใบด่างมันสาปะหลัง คือการใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็ นโรคซ้ า"อธิบดีกรมส่งเสริ ม
การเกษตร กล่

ปลื้ม!! Agri-BIZ The Idol 2020 เกษตรกรสนใจสมัครล้นหลาม

เกษตรกรให้ ความสนใจสมัครเข้าร่ วมโครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็ น
ผู้ประกอบการเกษตรชั้นนา (Agri-BIZ The Idol 2020) อย่ างล้นหลาม กรมส่ งเสริมการเกษตรเริ่มดาเนินการตามแผนที่
กาหนด
เมื่อวันที่ 16 มี.ค. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริ มการเกษตรได้ดาเนินงานโครงการ
พัฒนา Smart Farmer ผูป้ ระกอบการต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตรชั้นนา หรื อ Agri - BIZ The
Idol 2020 มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็ นเกษตรกรปราดเปรื่ อง (Smart Farmer) และ
ยกระดับเกษตรกรเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร ที่มีศกั ยภาพในการเพิ่มประสิ ทธิภาพด้านการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสิ นค้าเกษตร การบริ หาร
จัดการกิจการ และการตลาดสินค้าเกษตร สร้างและพัฒนาผูป้ ระกอบการเกษตรต้นแบบ สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กบั เกษตรกรราย
อื่นๆ พัฒนาสู่การเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร พร้อมเชื่อมโยงเครื อข่ายผูป้ ระกอบการเกษตรต้นแบบ เพื่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาการ
ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
สาหรับความคืบหน้าของโครงการ ขณะนี้โครงการพัฒนา Smart Farmer ผูป้ ระกอบการต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็ น
ผูป้ ระกอบการเกษตรชั้นนาได้ปิดรับสมัครไปแล้ว เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 ที่ผา่ นมา โดยมีผมู ้ ีคุณสมบัติผา่ นการคัดเลือกเข้าร่ วม
โครงการ จานวน 80 ราย จากทัว่ ประเทศ โดยเป็ นเกษตรกรทั้งที่มาจากกลุ่ม Smart Farmer, Young Smart Farmer
วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ และเกษตรกรทัว่ ไป เกษตรกรกลุ่มนี้จะได้รับการอบรมจากพี่เลี้ยงมากด้วยประสบการณ์ จาก 8 กลุ่ม
ผูป้ ระกอบการเกษตร คือ เกษตรวิถีอินทรี ย ์ วิสาหกิจชุมชน (กลุ่มเกษตร) เกษตรแปรรู ปเพิ่มมูลค่า เกษตรท่องเที่ยว เกษตรไฮเทค เกษตร
อุตสาหกรรม เกษตรแปลงใหญ่ และบริ การการเกษตร ซึ่งผูท้ ี่ได้รับการอบรมในระยะที่ 1 จะต้องแข่งขันในการชิงสิ ทธิ์เข้ารับการอบรม
ในระยะที่ 2 และ 3 ต่อไป เพื่อให้ได้เป็ นสุดยอดไอดอล “ผูป้ ระกอบการเกษตรชั้นนา” โดยการอบรมระยะที่ 1 งานสัมมนาเชิง
ปฏิบตั ิการโครงการพัฒนา Smart Farmer ผูป้ ระกอบการต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตรชั้นนา (Agri
BIZ Idol Development Project) จะจัดขึ้นในวันที่ 20 –23 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กทม. ส่วนระยะ
ที่ 2 จะเริ่ มดาเนินการในช่วงเดือนเมษายน 2563 และระยะที่ 3 จะเริ่ มดาเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 สุดท้ายแล้ว
เกษตรกรท่านใดจะได้เป็ นสุดยอดไอดอล “ผูป้ ระกอบการเกษตรชั้นนา” ต้องติดตาม และให้กาลังใจต่อไป

กสก. จับมือ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค พัฒนากาลังคนภาคเกษตรไทย

กรมส่ งเสริมการเกษตร พร้ อมร่ วมมือสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค ผลักดันการพัฒนากาลังคนภาคการเกษตรในอนาคต
เมื่อวันที่ 12 มี.ค. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ซึ่งเป็ น
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิ ดการเรี ยนการสอนในด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี การถ่ายทอด
วิทยาการและเทคโนโลยีดา้ นการเกษตร โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของกรมส่งเสริ มการเกษตรในการส่งเสริ มสนับสนุนให้กาลังคนภาคการเกษตร ทั้งเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร มีความรู ้ ความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มนั่ คง สามารถเป็ นพลังในการ
ขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศสื บไป
ทั้งนี้ กรมส่งเสริ มการเกษตร ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนากาลังคนภาคการเกษตรมาโดยตลอด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็ นบุคลากรภาคการเกษตรในอนาคตที่มีคุณภาพ อาทิ ยุวเกษตรกร เกษตรกรรุ่ นใหม่
ตลอดจน Young Smart Farmer เพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวนี้มีความรู ้ดา้ นการเกษตรรอบด้านและสามารถนาไปปรับใช้กบั การ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตรของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาความรู ้ เพิ่มพูนประสบการณ์ พัฒนา
ศักยภาพทั้งด้านวิชาการและทักษะความชานาญให้กบั กาลังคนภาคการเกษตรในอนาคตดังกล่าว เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็ นรู ปธรรม กรม
ส่งเสริ มการเกษตรจึงหารื อแนวทางความร่ วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 สถาบัน ได้แก่ 1.สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาค
กลาง ซึ่งมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในกากับ จานวน 10 แห่ง 2.สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ มีวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีในกากับ จานวน 9 แห่ง 3.สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในกากับ
จานวน 10 แห่ง และ 4.สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในกากับ จานวน 12 แห่ง ซึ่งตั้งกระจาย
อยูใ่ นภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ โดยได้หารื อแนวทางความร่ วมมือต่าง ๆ ได้แก่ การผลิตและพัฒนากาลังคน การจัดการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริ ญญาตรี
เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (ทล.บ.) เป็ นต้น ขณะนี้อยูร่ ะหว่างเตรี ยมการร่ างบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตร ทั้ง 4 ภาค เพื่อร่ วมกันส่งเสริ ม สนับสนุน พัฒนาภาคการเกษตรของประเทศอย่างเป็ นระบบแล้ว

"กรมส่งเสริ มการเกษตรเล็งเห็นว่า การทา MOU กับ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรทั้ง 4 สถาบันดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็ก
และเยาวชนทัว่ ประเทศที่สนใจงานภาคการเกษตรและกาลังจะเติบโตก้าวเข้าสู่ภาคการเกษตรในอนาคต โดยจะร่ วมกันพัฒนาหลักสูตร สื่ อ
การเรี ยนการสอนด้านการส่งเสริ มการเกษตร และทักษะวิชาชีพให้แก่นกั ศึกษา ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาสังกัดสถาบันได้เข้าฝึ กงาน
เพื่อหาประสบการณ์ในหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริ มการเกษตร ตามหลักสูตรฝึ กปฏิบตั ิจริ ง ในขณะเดียวกัน ยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริ มการเกษตร ได้เข้ามาฝึ กประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ใน
สถานศึกษาสังกัดสถาบัน เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์ และทางานวิจยั ร่ วมกันอีกด้วย"รองอธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร กล่าว

กรมส่ งเสริมการเกษตร ประชุมศพก.ยกระดับเครื อข่ ายครบวงจร
ยกระดับเครื อข่ายครบวงจร - กรมส่งเสริ มการเกษตร โดย สานักส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น จัดใหญ่
สัมมนาติวเข้มคณะกรรมการเครื อข่ายศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร (ศพก.)
และ เครื อข่ายเกษตรกรแปลงใหญ่ ระดับเขต ในพื้นที่อีสาน 20 จังหวัด มุ่งยกระดับเครื อข่ายระดับเขตให้เกิดการเชื่อมโยง
ทั้งการผลิต ตลาด และองค์ความรู ้อย่างเข้มแข็ง ยกระดับ ศพก. เป็ นศูนย์เรี ยนรู ้แบบดิจิทลั ในอนาคต
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริ มการเกษตร ร่ วมกับ สานักงานส่งเสริ มและ
พัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น จัดให้มีการสัมมนา “เชื่อมโยงการดาเนินงานระหว่างศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร (ศพก.) และการส่งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระดับเขต ครั้งที่ 2 /2563” ที่
โรงแรมประตูน้ า จังหวัดขอนแก่น มีผเู ้ ข้าร่ วมสัมมนาประกอบด้วย เกษตรกรคณะกรรมการเครื อข่าย ศพก. เกษตรกร
คณะกรรมการเครื อข่ายแปลงใหญ่ ระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เจ้าหน้าที่ รวมกว่า 90 คน
สาหรับการสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง ทั้งด้านการผลิต การตลาด รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ต่าง ๆ และ
วางแผนการดาเนินงานในระดับเขต โดยเน้นเนื้อหาที่สาคัญ ประกอบด้วย การขยายผลงานวิจยั สู่ ศพก. การถอดบทเรี ยน
ศพก. แปลงใหญ่ การเตรี ยมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่ มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2563 การฝึ กอบรม
โครงการ Q อาสา ปี 2563
รวมทั้งการให้สินเชื่อเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การพัฒนาเกษตรกรเป็ นผูจ้ ดั การแปลงใหญ่ การจัดชั้น
คุณภาพแปลงใหญ่ ปี 2563 การประกวดแปลงใหญ่ปี 2563 แผนปฏิบตั ิการฟื้ นฟู เยียวยาผูป้ ระสบภัยฝนทิง้ ช่วง และ
อุทกภัย ปี 2562 โครงการเพิ่มน้ าต้นทุนและระบบกระจายน้ าเพื่อสนับสนุนโครงการระบบส่งเสริ มเกษตรแบบแปลงใหญ่
สถานการณ์และมาตรการรับมือภัยแล้ง รวมถึงการจัดอภิปรายกลุ่มย่อยแผน-ผลการดาเนินงาน โดยมี ผศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล
จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่ วมเป็ นวิทยากร
นายชาตรี กล่าวอีกว่า เครื อข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ถือว่าเป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตร
เนื่องจากทั้ง 2 เครื อข่ายได้ผา่ นการอบรมรับองค์ความรู ้จากกรมส่งเสริ มการเกษตรมาเป็ นอย่างดี สามารถเชื่อมโยงกับ
เครื อข่ายภายนอกเพื่อยกระดับอาชีพและรายได้อย่างมัน่ คง รวมถึงเป็ นกลไกขับเคลื่อนนโยบายอื่นๆ ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ดังนั้นจึงมีเป้าหมายที่จะขยายเครื อข่ายทั้ง 2 ส่วนนี้ให้เพิ่มมากขึ้น พร้อมเชื่อมโยงกับเกษตรกรรุ่ นใหม่ (YSF)
ให้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมในชุมชน โดยเฉพาะ ศพก.ต้องมีการเชื่อมโยงกับภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาเป็ น
ศูนย์เรี ยนรู ้แบบดิจิทลั ควบคู่ไปกับนโยบายการตลาดนาการผลิตที่กระทรวงเกษตรฯกาลังดาเนินการร่ วมกับกระทรวง
พาณิ ชย์ในขณะนี้
“สิ่ งที่กรมส่งเสริ มการเกษตรมุ่งหวัง คือ การเชื่อมโยงเครื อข่ายที่เข้มแข็งขึ้น โดยไม่จากัดอยูเ่ ฉพาะเครื อข่ายแปลงใหญ่
ศพก. และเกษตรกรรุ่ นใหม่เท่านั้น แต่ตอ้ งการให้เชื่อมโยงไปยังกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ ด้วย
เช่น กลุ่มชาวสวนทุเรี ยนแปลงใหญ่ ที่ขณะนี้ได้มีการขยายผลประสานการทางานกับเครื อข่ายชาวสวนทุเรี ยนทุกภูมิภาค จน
นาไปสู่การจัดตั้งเป็ นสมาพันธุ์ชาวสวนทุเรี ยนไทยเพื่อร่ วมกันบริ หารจัดการตั้งแต่การผลิตไปจนสู่การตลาด” นายชาตรี
กล่าวในที่สุด

ต่อยอด “ตลาดนาการเกษตร” เร่งพ ัฒนาเกษตรกรให้เป็น
ิ ค้าเกษตรคุณภาพ
ผูจ
้ ัดการแปลงใหญ่ เน้นผลิตสน

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ตามทีก
่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได ้กาหนด
เป้ าหมายการดาเนินงานในรูปแบบแปลงใหญ่ตงั ้ แต่ปี 2559 จนถึงปั จจุบัน ตามแนวทางการพัฒนาของ
ั ว์ และประมง พร ้อมทัง้
กระทรวง (Road map) เพือ
่ ปรับโครงสร ้างการผลิตสินค ้าเกษตร ด ้านสินค ้าพืช ปศุสต
ได ้ประกาศเขตพืน
้ ทีเ่ หมาะสมสาหรับการผลิตสินค ้า โดยมีหลักการคือการเพิม
่ ประสิทธิภาพการผลิต อาทิ ลด
ต ้นทุนการผลิต เพิม
่ ผลผลิตต่อพืน
้ ที่ รวมทัง้ ผลผลิตมีคณ
ุ ภาพได ้มาตรฐาน ตรงตามความต ้องการของตลาด
่ มโยงกับตลาดเพือ
มีการผลิตร่วมกันเป็ นกลุม
่ และมีการเชือ
่ บริหารจัดการให ้เกิดสมดุลระหว่างอุปสงค์และ
อุปทานของสินค ้า มุง่ แก ้ปั ญหาเรือ
่ งสินค ้าล ้นตลาดและราคาสินค ้าเกษตรตกตา่
กรมส่งเสริมการเกษตรซึง่ มีภารกิจในการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ส่งเสริมการผลิตสินค ้า
เกษตรของเกษตรกรให ้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน เพือ
่ เพิม
่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิม
่ รายได ้ของ
เกษตรกรได ้ดาเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทีย
่ ด
ึ พืน
้ ทีเ่ ป็ นหลักในการดาเนินงานในลักษณะ
บูรณาการหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง ควบคูไ่ ปกับการร่วมมือร่วมใจของเกษตรกรทีร่ วมตัวกันเป็ นกลุม
่ การผลิต มี
ผู ้จัดการแปลงเป็ นผู ้บริหารจัดการพืน
้ ที่ ตลอดห่วงโซ่อป
ุ ทาน โดยมีเจ ้าหน ้าทีข
่ องหน่วยงานต่าง ๆ ใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็ นผู ้จัดการแปลงมาอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มน
ี โยบาย
ให ้ถ่ายโอนภารกิจผู ้จัดการสาหรับแปลงทีด
่ าเนินการเป็ นปี ท ี่ 3 หรือแปลงใหญ่ปี 2561 จานวน 1,635 แปลง
เพือ
่ พัฒนาเกษตรกรให ้เป็ นผู ้จัดการแปลง สามารถวิเคราะห์ วางแผน มีการบริหารจัดการร่วมกัน ผลักดันให ้
เกษตรกรรวมกลุม
่ ในการผลิต เพือ
่ ร่วมกันจัดหาปั จจัยการผลิตทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพดี ราคาถูก และการใช ้
เทคโนโลยีการเกษตรทีเ่ หมาะสม เช่น เครือ
่ งจักรกลการเกษตรทีช
่ ว่ ยประหยัดแรงงาน แต่สามารถลดต ้นทุน
และเพิม
่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค ้าการเกษตรได ้เป็ นอย่างดี มีการจัดการด ้านการตลาดโดยมีหน่วยงาน
ภาครัฐให ้การสนับสนุน และอานวยความสะดวก ซึง่ จาเป็ นทีจ
่ ะต ้องสร ้างความรู ้ ความเข ้าใจให ้กับผู ้จัดการ
แปลงและเจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้เกีย
่ วข ้องให ้ไปในทิศทางเดียวกัน
ดังนัน
้ กรมฯ จึงได ้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัตก
ิ ารโครงการพัฒนาเกษตรกรเป็ นผู ้จัดการแปลง จานวน 11 รุน
่ ให ้แก่
เกษตรกรและผู ้เกีย
่ วข ้อง จานวน 1,745 คน ในกลุม
่ สินค ้าเกษตร 6 ชนิด ประกอบด ้วย สินค ้าข ้าว รวม 6 รุ่น
ั ว์/ประมง/เกลือ/
พืชไร่, ไม ้ผล, ไม ้ยืนต ้น/ยางพารา/ปาล์มน้ ามัน, ผัก/สมุนไพร/ไม ้ดอก/หม่อนไหม และปศุสต
แมลงเศรษฐกิจ ชนิดสินค ้าละ 1 รุ่น รวม 5 รุ่น รุน
่ ละ 4 วัน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถงึ เดือนกรกฎาคม 2563
เนื้อหาและประเด็นการสัมมนามี 6 หัวข ้อหลัก คือ 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทการพัฒนา
ประเทศด ้านการเกษตร ซึง่ กล่าวถึงวิกฤตโลกและการแข่งขันทีเ่ กษตรแปลงใหญ่ต ้องปรับตัว 2. การบริหาร
จัดการสินค ้า ประกอบด ้วย การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพการผลิต การตลาดของกลุม
่ เกษตรแปลงใหญ่
การวิเคราะห์หว่ งโซ่คณ
ุ ค่าแบบครบวงจรของสินค ้า (Supply Chain) การวางแผนการผลิตรายปี ของสินค ้า
แปลงใหญ่ เส ้นทางโลจิสติกส์ของสินค ้า 3. การบริหารจัดการธุรกิจ ประกอบด ้วย สร ้างแบรนด์การตลาด
ดิจท
ิ ัลสาหรับเกษตรกรแปลงใหญ่ การสร ้างสรรค์นวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให ้เกิดคุณค่า/การ
พัฒนาผลผลิต/ผลิตภัณฑ์/การสร ้างแบรนด์ให ้มีคณ
ุ ค่าและมูลค่าเพิม
่ ระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง การ
ประสานราชการเพือ
่ การพัฒนากลุม
่ เกษตรกรแปลงใหญ่ 4. การบริหารการเงิน การบัญชี และการสร ้างความ
เข ้มแข็งแก่กลุม
่ เกษตรกรแปลงใหญ่ ประกอบด ้วย การสร ้างระบบการบริหารการเงิน การจัดทาบัญชีธรุ กิจ
ระบบภาษี ทต
ี่ ้องเรียนรู ้ 5. การบริหารจัดการองค์กร ได ้แก่ แนวทางการขับเคลือ
่ นกลุม
่ เกษตรกรแปลงใหญ่
บทบาทหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบของผู ้จัดการแปลง คูม
่ อ
ื การบริหารองค์กร และ 6. การตลาด ประกอบด ้วย

การตลาดแบบความร่วมมือ “ตลาดนาการเกษตร” แนวทางการปฏิบัตข
ิ องเกษตรกรแปลงใหญ่ จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของผู ้ประกอบการ การลงนามข ้อตกลงความร่วมมือ “ตลาดนาการเกษตร” พร ้อมทัง้ ให ้เกษตรกร
ผู ้จัดการแปลงได ้ทาการฝึ กปฏิบัตก
ิ ารกลุม
่ นาเสนอ แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ เพือ
่ นาไปต่อยอดในพืน
้ ที่ มุง่ พัฒนา
สินค ้าเกษตรให ้ได ้คุณภาพ และบริหารจัดการแปลงได ้อย่างมืออาชีพ
สาหรับการดาเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได ้ดาเนินการมาตัง้ แต่ปี 2559 จนถึงปั จจุบน
ั มี
้ 6,535 แปลง เกษตรกร 365,884 ราย พืน
แปลงใหญ่ทงั ้ สิน
้ ที่ 6.02 ล ้านไร่ แบ่งเป็ น ปี 2559 จานวน 592
แปลง เกษตรกร 80,216 ราย พืน
้ ที่ 1,386,511ไร่ ปี 2560 จานวน 1,771 แปลง เกษตรกร 116,399 ราย
พืน
้ ที่ 2,018,097 ไร่ ปี 2561 จานวน 1,635 แปลง เกษตรกร 85,464 ราย พืน
้ ที่ 1,348,722 ไร่ ปี 2562
จานวน 1,586 แปลง เกษตรกร 73,043 ราย พืน
้ ที่ 1,114,630 ไร่ และ ปี 2563 จานวน 952 แปลง เกษตรกร
10,762 ราย พืน
้ ที่ 152,883 ไร่

ลุยสกัดโรคใบด่างมัน29,151ไร่เฝ้าระวัง39จว.
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯมอบหมายกรม
ส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง พร้อมกำชับให้สำรวจติดตามการระบาดใน
แปลงปลูกมันสำปะหลังของตนเองสม่ำเสมอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการดำเนินงานโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมัน
สำปะหลัง เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคฯแล้ว โดยกำหนดให้ภาครัฐเข้าไปทำลายตามเงื่อนไขโครงการฯ และจ่ายเงินชดเชย
ให้เกษตรกรที่ทำลายแปลงมันสำปะหลังที่พบโรค ไร่ละ 3,000 บาท ตามพื้นที่ทำลาย ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายของ ดร.
เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ และนโยบายรัฐบาล
ด้านนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันพบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง
คงเหลือ 29,151.915 ไร่ ใน 11 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 0.35 ของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งประเทศ 8.43 ล้านไร่ (53
จังหวัด) จึงอนุมัติทำลายแปลงมันสำปะหลังที่พบการระบาดของโรคแล้ว 25,663.225 ไร่ ใช้งบประมาณ 55,432,566
บาท
(คิดเป็นร้อยละ 95.63 ของพื้นที่เข้าเกณฑ์อนุมัติทำลาย) และอนุมตั ิการชดเชยให้กับเกษตรกรแล้ว 662.347 ไร่ ใช้
งบประมาณ 1,987,041 บาท ซึง่ กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเรื่องให้สำนักงบประมาณจัดสรรเงินให้กรมส่งเสริมการเกษตร
เพื่อโอนให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรกร โดยโอนผ่านบัญชี ธ.ก.ส. ที่เกษตรกรได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว
สำหรับแผนการขับเคลื่อนตามโครงการฯวางแนวทางไว้ 4 แนวทางคือ 1) สำรวจแปลงสม่ำเสมอ 2) ทำลายต้นมันสำปะหลัง
ที่เป็นโรคและแมลงพาหะ 3)ชดเชยรายได้ให้เกษตรกรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ ซึ่งต้องทำโดยรัดกุม พร้อมปฏิบัติตามระเบียบของ
ราชการอย่างเคร่งครัด และ 4) ส่งเสริมใช้ท่อนพันธุ์สะอาด
“นอกจากการทำลายพื้นที่พบโรคใบด่างมันสำปะหลังแล้ว ยังมีพื้นทีเ่ ฝ้าระวัง 39 จังหวัด จึงได้กำชับและรณรงค์ให้เกษตรกร
ใช้ท่อนพันธุ์มันสะอาด รวมถึงให้กองขยายพันธุ์พืช จัดทำแปลงผลิตพันธุ์ ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 5 ศูนย์ ได้แก่ ชลบุรี พิษณุโลก
มหาสารคาม สุพรรณบุรี อุดรธานี ตั้งแต่ปี 2562 รวมกว่า 118,000 ลำ ใช้เป็นท่อนพันธุ์ได้กว่า 400,000 ท่อน เตรียม
รองรับการขาดแคลนท่อนพันธุ์ เนือ่ งจากต้นมันสำปะหลังที่พบโรคต้องทำลายทิ้งทั้งหมด เก็บได้
เฉพาะหัวมันไว้จำหน่ายเท่านั้น โดยได้รับพันธุ์ที่ผ่านการรับรองมาจากกรมวิชาการเกษตรและมูลนิธิสถาบันพัฒนามัน
สำปะหลังแห่งประเทศไทย”รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

อย่างไรก็ตาม คาดว่าเดือนมีนาคมนี้ กองขยายพันธุ์พืชจะจัดสรรท่อนพันธุ์ให้พื้นที่จังหวัด นอกจากนี้ ยังสั่งให้ระดมเกษตรกร
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่มีแปลงมันสำปะหลัง มาร่วมเรียนรู้ผลิตท่อนพันธุ์สะอาดที่ถูกต้อง เพื่อ
เตรียมจัดสรรให้พื้นที่ขาดแคลนต่อไป

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ศูนย์ภัยพิบัติและ
แก้ปัญหาด้านการเกษตรประเมินว่าช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมนั้น สถานการณ์ภัยแล้งอาจทวีความรุนแรงขึ้น
เนื่องจากฤดูฝนปี 2562 มีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลีย่ ร้อยละ 12 ทำให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมีน้อย ประกอบกับ
ปัจจุบันปริมาณน้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำมีเพียงร้อยละ 22 ของความจุรวมทั้งหมด ทำให้พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่
พื้นที่ปลูกไม้ผลนอกเขตชลประทานมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ 30 จังหวัด ประมาณ 370,000 ไร่ รวมถึงพื้นที่การเกษตรอื่น
ๆ อาจได้รับผลกระทบให้เกิดความเสียหายเช่นกัน นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเดือน
มิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 จึงกำชับทุกหน่วยงานติดตามเฝ้าระวังการใช้น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งป้องกันแก้ไขปัญหา
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ทั้งนี้ สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินมาตรการเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง โดยมี 8 มาตรการหลักได้แก่ เฝ้าระวังน้ำเค็ม
รุกพื้นที่สวน ประชาสัมพันธ์ "เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้ง ปี 2563" , ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
หลังฤดูทำนา ส่งเสริมปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง บูรณาการโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้แก่เกษตรกร จัดกิจกรรมงาน
วันสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี และการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พร้อมกันนี้ให้จัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัย
แล้งด้านการเกษตรทั้งในระดับกรม เขต และจังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและเร่งให้ความรู้เกีย่ วกับการปฏิบตั ิดูแล
รักษาพืช โดยเฉพาะช่วงปลายฤดูแล้งนี้
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กำชับสำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร สำนักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทั้ง 6 เขต และสำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอย่าง
เคร่งครัดแล้วรายงานต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร เพื่อกำหนดแก้ไขปัญหาและเตรียมพร้อม
ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วน
สิ่งสำคัญที่ รมว. เกษตรฯ กำชับ คือ ให้ข้อมูล/ความรู้/ข้อปฏิบัติ/คำแนะนำในการดูแลรักษาผลผลิตและชนิดพืชที่เกษตรกร
เพาะปลูกตลอดช่วงฤดูแล้ง การให้น้ำพืชที่เหมาะสม พร้อมขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัดและรูค้ ุณค่าผ่านสื่อ/ช่องทาง
ต่าง ๆ เป็นต้น สำหรับการดำเนินงานในพื้นที่ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาน้ำ เพื่อ
การเกษตรผ่านกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (CoO) และระดับ
อำเภอ (OT) รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรกรณีประสบภัยพิบตั ิด้วย

หนักมาก"เกษตร"ตั้ง"วอร์ รูมภัยแล้ง"ลุย 8 มาตรการ

"เฉลิมชัย"กาชับกรมส่ งเสริ มการเกษตรติดตามแก้ ไขปั ญหาภัยแล้ งเร่ งด่ วน พร้ อมตั้ง
WARROOM ลุย 8 มาตรการ
13 มีนาคม 2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ศูนย์ภยั พิบต
ั ิและแก้ปัญหา

ด้านการเกษตรประเมินว่า ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมนัน้
สถานการณ์ภยั แล้ง อาจทวีความรุนแรงขึน้ เนื่องจากฤดูฝนปี 2562 มีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 12 ทาให้ปริมาณนา้
ในแหล่งนา้ ธรรมชาติมีนอ้ ย ประกอบกับปั จจุบนั ปริมาณนา้ ใช้การในอ่างเก็บนา้ มีเพียงร้อยละ 22 ของความจุรวมทัง้ หมด
ทาให้พนื ้ ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจสาคัญ ได้แก่ พืน้ ที่ปลูกไม้ผลนอกเขตชลประทานมีพนื ้ ที่เสี่ยงขาดแคลนนา้ 30 จังหวัด
ประมาณ 370,000 ไร่
รวมถึงพืน้ ที่การเกษตรอื่น ๆ อาจได้รบั ผลกระทบให้เกิดความเสียหายเช่นกัน นอกจากนี ้ กรมอุตนุ ยิ มวิทยาคาดการณ์ว่า
อาจเกิดภาวะฝนทิง้ ช่วงเดือนมิถนุ ายนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 จึงกาชับทุกหน่วยงานติดตามเฝ้าระวังการใช้นา้ อย่าง
ใกล้ชิด รวมทัง้ ป้องกันแก้ไขปั ญหาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้
ทัง้ นี ้ สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรดาเนินมาตรการเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง โดยมี 8 มาตรการหลักได้แก่ เฝ้าระวัง
นา้ เค็มรุกพืน้ ที่สวน ประชาสัมพันธ์ “เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้ง ปี 2563”,ส่งเสริมการปลูกพืชใช้นา้ น้อย ปลูกข้าวโพด
เลีย้ งสัตว์หลังฤดูทานา ส่งเสริมปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง บูรณาการโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้แก่เกษตรกร จัด
กิจกรรมงานวันสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี และการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พร้อมกันนีใ้ ห้จดั ตัง้ ศูนย์ติดตามและ
แก้ไขปั ญหาภัยแล้งด้านการเกษตรทัง้ ในระดับกรม เขต และจังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์ใกล้ชดิ และเร่งให้ความรู ้
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิดแู ลรักษาพืช โดยเฉพาะช่วงปลายฤดูแล้งนี ้

นายอาชว์ชยั ชาญ เลีย้ งประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กาชับสานักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทัง้ 6 เขต และสานักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศให้ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิ
การอย่างเคร่งครัดแล้วรายงานต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปั ญหาภัยแล้งด้านการเกษตร เพื่อกาหนดแก้ไขปั ญหาและ
เตรียมพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วน
สิ่งสาคัญที่ รมว. เกษตรฯ กาชับ คือ ให้ขอ้ มูล/ความรู/้ ข้อปฏิบตั ิ/คาแนะนาในการดูแลรักษาผลผลิตและชนิดพืชที่เกษตรกร
เพาะปลูกตลอดช่วงฤดูแล้ง การให้นา้ พืชที่เหมาะสม พร้อมขอความร่วมมือใช้นา้ อย่างประหยัดและรูค้ ณ
ุ ค่าผ่านสื่อ/
ช่องทางต่าง ๆ เป็ นต้น สาหรับการดาเนินงานในพืน้ ที่ได้มกี ารประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปั ญหานา้
เพื่อการเกษตรผ่านกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญและแก้ไขปั ญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (CoO)
และระดับอาเภอ (OT) รวมทัง้ ให้คาแนะนาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรกรณีประสบภัยพิบตั ิดว้ ย

