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ธรรมชาติยอ่ มเข้าข้างมนุษย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผา่ นมาฝนกระหน่ าห่าใหญ่ ทาหน้าที่เทศกิจชะล้างฝุ่ นละอองใน กทม.
ทาให้คลายร้อนช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีๆ กลับคืนมาบ้าง
ก็ถือว่าเหมาะสมกับคุณภาพและความสามารถ ที่ผลโพลล์จดั อันดับให้นายเฉลิมชัย ศรี อ่อน รมว.เกษตรฯ เป็ น
รัฐมนตรี ที่ทาให้เกษตรกรมีความสุ ขเพิ่มขึ้น เพราะ รมว.เกษตรฯ ยึดสโลแกน “คาไหนคานั้น” ล่าสุ ดก็ตอ้ งเติมคาว่า “ทางาน
ค่าที่ไหนก็นอนที่นน่ั เพื่อให้งานสาเร็ จ” เพราะภารกิจมากมายต่อเนื่ อง ต้องเตรี ยมพร้อม 24 ชัว่ โมง
แต่ก็โชคดีที่ยงั มีตวั ช่วย หลายๆ ท่าน เก่งกาจด้วยความรู ้ประสบการณ์ แบ่งเบาภารกิจดูแลชาวบ้าน อย่าง นายอลงกรณ์ พล
บุตร ซึ่ งดารงตาแหน่งที่ปรึ กษา รมว.เกษตรฯ วันก่อน ก็รับมอบหมายงานไปปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นประธานเปิ ดงาน รณรงค์หยุด
เผาในพื้นที่การเกษตร-ตัดอ้อยสดลดมลพิษ ณ แปลงเรี ยนรู ้ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูป้ ลูกอ้อยแปลงใหญ่ บ้านหนอง
ผักหนาม ต.ตาหลังใน อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว ชูพ้ืนที่ทาแปลงใหญ่ออ้ ยอัจฉริ ยะ ขับเคลื่อนมาตรการลดการเผาในพื้นที่
เกษตรกรรมแบบยัง่ ยืน
ซึ่ งทาง ที่ปรึ กษา รมว.เกษตรและสหกรณ์กล่าวหลังการเปิ ดงาน ว่า หลังจากที่ คณะรัฐมนตรี มีมติ เห็นชอบ
แผนปฏิบตั ิการขับเคลื่อน การแก้ไขปั ญหามลพิษด้านฝุ่ นละออง เป็ นวาระแห่งชาติกระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมกาหนดนโยบาย
และมาตรการเพื่อเร่ งยกระดับการแก้ไขปั ญหา เนื่ องจากสถานการณ์วกิ ฤติหมอกควัน และฝุ่ นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้น
สาเหตุหนึ่งเกิดจากการเผาในพื้นที่เกษตรเพื่อเตรี ยมเพาะปลูกในฤดูถดั ไป และเผาเพื่อเก็บเกี่ยวอ้อย ทาให้เกิดหมอกควันและ
ฝุ่ นละออง ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อสุ ขภาพของเกษตรกรเอง
รวมทั้งทาให้ดินเสื่ อมโทรม ต้นทุนการผลิตสู ง ผลผลิตลดลง การแก้ไขโดยให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจและตระหนัก
ถึงปั ญหา รวมถึง แสดงนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเป็ นตัวขับเคลื่อนและเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะลดทั้งปั ญหามลพิษ ลด

ทรัพยากรต่างๆ เป็ นการแก้ไขในระยะยาว ทั้งปั ญหาแรงงาน และการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต เป็ นอีกหนึ่งทางเลือกให้
เกษตรกรมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
พระเอกของนายอีกคนหนึ่ง คือ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่าการรณรงค์หยุด
เผาในพื้นที่เกษตร ได้รณรงค์มาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกษตรกรตระหนักและเข้าใจ รวมถึงการสร้างเครื อข่ายชุมชนปลอดการ
เผา ได้กว่า 1,600 แห่ง เพื่อที่จะเฝ้าระวังอย่างจริ งจัง ควบคู่กบั การส่ งเสริ มแนวทางการเกษตรยัง่ ยืน ใช้เศษวัสดุทางการเกษตร
นามาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เช่นทาปุ๋ ยหมัก ผลิตเป็ นพลังงานทดแทน การเพาะเห็ด ซึ่งมีเกษตรกรเข้ามาเรี ยนรู ้ เฉพาะปี ’
63 ถึงกว่า 17,000 ราย แสดงให้เห็นถึงการตื่นตัวของเกษตรกรที่จะขับเคลื่อนเรื่ องนี้ อย่างจริ งจัง
สาหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งที่ตอ้ งการแสดงนวัตกรรม ในแปลงใหญ่ออ้ ยอัจฉริ ยะ ที่ขบั เคลื่อนโดย
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริ ยะของกระทรวงเกษตรฯ เพราะการส่ งเสริ มให้เกษตรกรใช้เครื่ องจักรกลในการตัด
อ้อย ทดแทนการเผา ให้เกษตรกรเรี ยนรู ้การปรับระบบการปลูกให้สอดคล้องกับความต้องการจริ ง เพื่อลดปั ญหาการเผา ก่อน
เก็บเกี่ยว
โดยแบ่งการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 4 สถานี ได้แก่1.สถานีการเตรี ยมดิน ปลูก และบารุ งรักษา2.สถานีบารุ งรักษาตออ้อย 3.
สถานีการตัดอ้อยสดด้วยรถตัดอ้อย และจัดการเศษวัสดุดว้ ยเครื่ องม้วนใบอ้อย 4.สถานีสารวจและจัดทาแผนที่การ
เจริ ญเติบโต และการพ่นสารป้ องกันและกาจัดวัชพืชด้วยโดรน มีเกษตรกรในจังหวัดสระแก้ว ร่ วมงานกว่า 500 คน
ครับหยุดเผาพื้นที่การเกษตร หยุดทาลายป่ าผมสนับสนุนเต็มที่

ต่ อยอดความสาเร็จ “เกษตรเชิงพืน้ ที่” ดันเกษตรกรปลูกผักปลอดภัย ขายได้ ปีละ 6 แสน
กรมส่ งเสริ มการเกษตรปลื้ม หลังดันเกษตรกรเข้าโมเดล “เกษตรเชิงพื้นที่”ทารายได้กลุ่มปลูกผักปลอดภัยสามโคก
พุง่ เฉลี่ยปี ละ 5-6 แสนบาท พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพสิ นค้าชุมชนสู่ เกรดพรี เมี่ยม รุ กขยายพื้นที่ครอบคลุม 77
จังหวัด มุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างความมัน่ คง ยัง่ ยืนระยะยาว
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า หลังจากปี 2562 กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ผลักดัน
งานส่ งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่เป็ นโมเดลนาร่ องใน 6 จังหวัด ประกอบด้วย 1.แปลงใหญ่ผกั ปลอดภัย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
2.แปลงใหญ่ผกั อ.นามน จ.กาฬสิ นธุ์ 3.วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ าหอม ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 4.
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอมบางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 5.แปลงใหญ่มงั คุด อ.ลานสกา จ.
นครศรี ธรรมราช และ6.กลุ่มผูป้ ลูกอโวคาโดแบบครบวงจร อ.พบพระ จ.ตาก
ทั้งนี้ จากผลดาเนิ นการในปี 2562 ปรากฏว่าช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสิ นค้าของชุมชนสู่ ระดับพรี เมี่ย
มมากขึ้น ทาให้เกษตรกรในชุมชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ตลอดจนมีการเชื่ อมโยงเครื อข่ายธุ รกิจและแนวทาง
กระจายผลประโยชน์สู่ชุมชน จากการร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมวางแผน ร่ วมลงมือทา และร่ วมรับผลอันจะก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งในชุมชน จากผลความสาเร็ จดังกล่าว ในปี 2563นี้ กรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงมีแผนในการส่ งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่
ขยายไปยัง 77 จังหวัดทัว่ ประเทศ

โดยรู ปแบบแนวทางการส่ งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่จากการถอดบทเรี ยนความสาเร็ จในปี ที่ผา่ นมา เกิดเป็ นรู ปแบบ
ส่ งเสริ มการเกษตร 3 รู ปแบบหลัก คือ 1.รู ปแบบผัก ซึ่ งเกิดแนวทางการเชื่อมโยงเครื อข่ายธุ รกิจและแนวทางกระจาย
ผลประโยชน์สู่ชุมชน 2.รู ปแบบมะพร้าว ซึ่ งเกิดแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตตามความต้องการของตลาด ตลอดจน
แนวทางจัดการกระบวนการผลิตแบบไม่เหลือทิง้ หรื อขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) และ 3.รู ปแบบไม้ผล (มังคุดและอโวคา
โด) ซึ่ งเกิดแนวทางการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสิ นค้าสู่ ระดับพรี เมี่ยม โดยล่าสุ ดกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้
กาหนดเป็ นนโยบายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรพิจารณาพื้นที่เพื่อดาเนิ นการตามรู ปแบบโมเดลการส่ งเสริ มการเกษตรเชิง
พื้นที่แล้ว จังหวัดละ 1 จุด เพื่อเป็ นต้นแบบในจังหวัดของตน ในการต่อยอดโมเดลการส่ งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่ 6 จุดนา
ร่ อง สู่ พ้นื ที่ 77 จังหวัดทัว่ ประเทศ ในการวิเคราะห์คน พื้นที่ สิ นค้า ใช้พ้นื ที่เป็ นตัวตั้งในการพัฒนา (Area Base) โดยบูรณา
การการทางานกับทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง เชื่ อมโยงกลไกการทางานส่ งเสริ มการเกษตรในลักษณะรายบุคคล (Individual
Approach) การส่ งเสริ มแบบกลุ่ม (Group Approach) และการส่ งเสริ มรายสิ นค้า (Commodity Approach) เพื่อกระจาย
ผลประโยชน์สู่ชุมชน

กรมส่ งเสริมการเกษตรเดินหน้ าพัฒนาความสาเร็จ “เกษตรเชิงพืน้ ที”่ ดันเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยขายได้ ปีละ 6 แสน

กรมส่ งเสริ มการเกษตรปลื้ม หลังดันเกษตรกรเข้าโมเดล “เกษตรเชิงพื้นที่”ทารายได้กลุ่มปลูกผักปลอดภัยสาม
โคกพุง่ เฉลี่ยปี ละ 5-6 แสนบาท พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพสิ นค้าชุมชนสู่ เกรดพรี เมี่ยม รุ กขยายพื้นที่
ครอบคลุม 77 จังหวัด มุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างความมัน่ คง ยัง่ ยืนระยะยาว
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า หลังจากปี 2562 กรมส่ งเสริ มการเกษตร
ได้ผลักดันงานส่ งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่เป็ นโมเดลนาร่ องใน 6 จังหวัด ประกอบด้วย 1.แปลงใหญ่ผกั ปลอดภัย อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี 2.แปลงใหญ่ผกั อ.นามน จ.กาฬสิ นธุ์ 3.วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ าหอม ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 4.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอมบางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 5.แปลงใหญ่มงั คุด อ.ลาน
สกา จ.นครศรี ธรรมราช และ6.กลุ่มผูป้ ลูกอโวคาโดแบบครบวงจร อ.พบพระ จ.ตาก
ทั้งนี้ จากผลดาเนิ นการในปี 2562 ปรากฏว่าช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสิ นค้าของชุมชนสู่
ระดับพรี เมี่ยมมากขึ้น ทาให้เกษตรกรในชุมชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ตลอดจนมีการเชื่ อมโยงเครื อข่ายธุ รกิจ
และแนวทางกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชน จากการร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมวางแผน ร่ วมลงมือทา และร่ วมรับผลอันจะ
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน จากผลความสาเร็ จดังกล่าว ในปี 2563นี้ กรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงมีแผนในการส่ งเสริ ม
การเกษตรเชิงพื้นที่ขยายไปยัง 77 จังหวัดทัว่ ประเทศ

โดยรู ปแบบแนวทางการส่ งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่จากการถอดบทเรี ยนความสาเร็ จในปี ที่ผา่ นมา เกิดเป็ น
รู ปแบบส่ งเสริ มการเกษตร 3 รู ปแบบหลัก คือ 1.รู ปแบบผัก ซึ่ งเกิดแนวทางการเชื่อมโยงเครื อข่ายธุ รกิจและแนวทางกระจาย
ผลประโยชน์สู่ชุมชน 2.รู ปแบบมะพร้าว ซึ่ งเกิดแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตตามความต้องการของตลาด ตลอดจน
แนวทางจัดการกระบวนการผลิตแบบไม่เหลือทิง้ หรื อขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) และ 3.รู ปแบบไม้ผล (มังคุดและอโวคา
โด) ซึ่ งเกิดแนวทางการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสิ นค้าสู่ ระดับพรี เมี่ยม โดยล่าสุ ดกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้
กาหนดเป็ นนโยบายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรพิจารณาพื้นที่เพื่อดาเนิ นการตามรู ปแบบโมเดลการส่ งเสริ มการเกษตรเชิง
พื้นที่แล้ว จังหวัดละ 1 จุด เพื่อเป็ นต้นแบบในจังหวัดของตน ในการต่อยอดโมเดลการส่ งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่ 6 จุดนา
ร่ อง สู่ พ้นื ที่ 77 จังหวัดทัว่ ประเทศ ในการวิเคราะห์คน พื้นที่ สิ นค้า ใช้พ้นื ที่เป็ นตัวตั้งในการพัฒนา (Area Base) โดยบูรณา
การการทางานกับทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง เชื่ อมโยงกลไกการทางานส่ งเสริ มการเกษตรในลักษณะรายบุคคล (Individual
Approach) การส่ งเสริ มแบบกลุ่ม (Group Approach) และการส่ งเสริ มรายสิ นค้า (Commodity Approach) เพื่อกระจาย
ผลประโยชน์สู่ชุมชน
ด้านนายวิรัช แม่นสุ วรรณ เกษตรกรแปลงใหญ่ผกั ปลอดภัย ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี กล่าวว่า
ตนเองได้หนั มาปลูกผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการแปลงใหญ่มา 2 ปี จากนั้นได้รับการส่ งเสริ มการทาเกษตร
เชิงพื้นที่จากกรมส่ งเสริ มการเกษตร ผ่านกลุ่มผักแปลงใหญ่ตาบลบางเตย โดยกลุ่มตนจะมีสมาชิก 40 ราย โดยมีการรวมกลุ่ม
กันผลิต รวมกลุ่มการขายตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู ้ดา้ นผลิตที่ได้คุณภาพ มาตรฐานโดยจะมีเจ้าหน้าที่จากเกษตรอาเภอเข้า
มาอบรมให้ความรู ้อย่างต่อเนื่ อง
สาหรับตนเองปลูกผัก 25 ไร่ อาทิ ผักกาดหอม ตั้งโอ๋ โหระพา กะเพรา มีตลาดรับซื้ อ 2 ช่องทางคือ ช่องทาง
แรกจาหน่ายผ่านกลุ่มกลุ่มผักแปลงใหญ่ตาบลบางเตย ซึ่ งจะมีโรงคัดบรรจุที่ได้มาตรฐาน และอีกช่องทางจะมีพอ่ ค้าแม่คา้ จาก
ตลาดไทและตลาดสี่ มุมเข้ามารับซื้ อถึงแปลง โดยราคาจาหน่ายผลผลิตในช่วงฤดูกาลปกติเฉลี่ย 10-15บาท/กก. เดือนหนึ่งจะมี
รายได้ประมาณ 30,000-50,000 บาท หรื อเฉลี่ยปี ละ360,000-600,000บาท และในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายนราคาจะปรับตัว
สู งขึ้นเนื่องจากเข้าหน้าร้อนผลผลิตจะออกน้อยลง โดยบางปี สามารถขายได้เฉลี่ย 90-100 บาท/กก. กระบวนการผลิตจะทา
แปลงเป็ นร่ องๆ ในหนึ่งร่ องมีความกว้างประมาณ 5 เมตร ยาว 40 วา ปัจจุบนั มี 30 ร่ อง สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเฉลี่ย 1,200
กก./ร่ อง และใช้เวลาในการผลิต 45 วันถึงจะเก็บเกี่ยวได้ สาหรับแปลงของตนยังใช้ระบบน้ าแบบสปริ งเกอร์ ซึ่ งช่วยลด
ต้นทุนการผลิตได้ระดับหนึ่งเนื่องจากไม่ตอ้ งใช้แรงงานในการรดน้ าหรื อดูแลแปลง
“ความสาเร็ จในการปลูกผักปลอดภัยภายใต้แนวทางการทาเกษตรเชิงพื้นที่ อันดับแรกคือกระบวนการผลิต
ทาเลที่ต้ งั ของจังหวัดซึ่ งอยูใ่ กล้ตลาดและกรุ งเทพมหานคร ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวต้องได้คุณภาพมาตรฐาน GAP ตรงตาม
ความต้องการของตลาดและผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจแปลงเป็ นระยะๆ เราจะใส่ ใจตั้งแต่การปรับปรุ งดิน เพาะพันธุ์
กล้าเอง ใช้เทคโนโลยีระบบให้น้ าในแปลงที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตและแรงงาน โดยกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ให้การ
สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กบั กลุ่มเพื่อใช้สาหรับซื้ อปั จจัยการผลิต โดยปี 2562 ตนทารายได้จากการปลูกผักปลอดภัยขาย
ประมาณ 600,000 บาท คิดเป็ นกาไรประมาณ 300,000 บาท ซึ่ งการปลูกผักปลอดภัยถือเป็ นจุดแข็งของกลุ่มผักแปลงใหญ่
ตาบลบางเตย ชุมชนเราจะได้เปรี ยบในเรื่ องแหล่งน้ าที่มีใช้ตลอดปี เนื่องจากติดกับแม่น้ าเจ้าพระยาซึ่ งปั จจุบนั ถือเป็ นชุมชนที่
เป็ นแหล่งผลิตผักปลอดภัยที่สาคัญของตลาดค้าส่ งระดับประเทศ” นายวิรัช กล่าว

กรมส่ งเสริมการเกษตรเดินหน้ าพัฒนาความสาเร็จ “เกษตรเชิงพืน้ ที”่ ดันเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยขายได้ ปีละ 6 แสน

กรมส่ งเสริ มการเกษตรปลื้ม หลังดันเกษตรกรเข้าโมเดล “เกษตรเชิงพื้นที่”ทารายได้กลุ่มปลูกผักปลอดภัยสามโคก
พุง่ เฉลี่ยปี ละ 5-6 แสนบาท พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพสิ นค้าชุมชนสู่ เกรดพรี เมี่ยม รุ กขยายพื้นที่ครอบคลุม 77
จังหวัด มุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชนสร้างความมัน่ คง ยัง่ ยืนระยะยาว
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า หลังจากปี 2562 กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ผลักดัน
งานส่ งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่เป็ นโมเดลนาร่ องใน 6 จังหวัด ประกอบด้วย 1.แปลงใหญ่ผกั ปลอดภัย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
2.แปลงใหญ่ผกั อ.นามน จ.กาฬสิ นธุ์ 3.วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ าหอม ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 4.
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอมบางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 5.แปลงใหญ่มงั คุด อ.ลานสกา จ.
นครศรี ธรรมราช และ6.กลุ่มผูป้ ลูกอโวคาโดแบบครบวงจร อ.พบพระ จ.ตาก
ทั้งนี้ จากผลดาเนิ นการในปี 2562 ปรากฏว่าช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสิ นค้าของชุมชนสู่ ระดับพรี เมี่ย
มมากขึ้น ทาให้เกษตรกรในชุมชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ตลอดจนมีการเชื่อมโยงเครื อข่ายธุ รกิจและแนวทาง
กระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนจากการร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมวางแผน ร่ วมลงมือทา และร่ วมรับผลอันจะก่อให้เกิดความ

เข้มแข็งในชุมชน จากผลความสาเร็ จดังกล่าว ในปี 2563นี้ กรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงมีแผนในการส่ งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่
ขยายไปยัง 77 จังหวัดทัว่ ประเทศ
โดยรู ปแบบแนวทางการส่ งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่จากการถอดบทเรี ยนความสาเร็ จในปี ที่ผา่ นมา เกิดเป็ นรู ปแบบ
ส่ งเสริ มการเกษตร 3 รู ปแบบหลัก คือ 1.รู ปแบบผัก ซึ่ งเกิดแนวทางการเชื่อมโยงเครื อข่ายธุ รกิจและแนวทางกระจาย
ผลประโยชน์สู่ชุมชน 2.รู ปแบบมะพร้าว ซึ่ งเกิดแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตตามความต้องการของตลาด ตลอดจน
แนวทางจัดการกระบวนการผลิตแบบไม่เหลือทิ้งหรื อขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) และ 3.รู ปแบบไม้ผล (มังคุดและอโวคา
โด) ซึ่ งเกิดแนวทางการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสิ นค้าสู่ ระดับพรี เมี่ยม โดยล่าสุ ดกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้
กาหนดเป็ นนโยบายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรพิจารณาพื้นที่เพื่อดาเนิ นการตามรู ปแบบโมเดลการส่ งเสริ มการเกษตรเชิง
พื้นที่แล้ว จังหวัดละ 1 จุด เพื่อเป็ นต้นแบบในจังหวัดของตน ในการต่อยอดโมเดลการส่ งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่ 6 จุดนา
ร่ อง สู่ พ้นื ที่ 77 จังหวัดทัว่ ประเทศ ในการวิเคราะห์คน พื้นที่ สิ นค้า ใช้พ้นื ที่เป็ นตัวตั้งในการพัฒนา (Area Base) โดยบูรณา
การการทางานกับทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง เชื่ อมโยงกลไกการทางานส่ งเสริ มการเกษตรในลักษณะรายบุคคล (Individual
Approach) การส่ งเสริ มแบบกลุ่ม (Group Approach) และการส่ งเสริ มรายสิ นค้า (Commodity Approach) เพื่อกระจาย
ผลประโยชน์สู่ชุมชน
ด้านนายวิรัช แม่นสุ วรรณ เกษตรกรแปลงใหญ่ผกั ปลอดภัย ต.บางเตย อ.สามโคกจ.ปทุมธานี กล่าวว่า ตนเองได้หนั
มาปลูกผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการแปลงใหญ่มา 2 ปี จากนั้นได้รับการส่ งเสริ มการทาเกษตรเชิงพื้นที่จาก
กรมส่ งเสริ มการเกษตร ผ่านกลุ่มผักแปลงใหญ่ตาบลบางเตย โดยกลุ่มตนจะมีสมาชิก 40 ราย โดยมีการรวมกลุ่มกันผลิต
รวมกลุ่มการขายตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู ้ดา้ นผลิตที่ได้คุณภาพ มาตรฐานโดยจะมีเจ้าหน้าที่จากเกษตรอาเภอเข้ามาอบรม
ให้ความรู ้อย่างต่อเนื่อง
สาหรับตนเองปลูกผัก 25 ไร่ อาทิ ผักกาดหอม ตั้งโอ๋ โหระพา กะเพรา มีตลาดรับซื้ อ 2 ช่องทางคือ ช่องทางแรก
จาหน่ายผ่านกลุ่มกลุ่มผักแปลงใหญ่ตาบลบางเตย ซึ่ งจะมีโรงคัดบรรจุที่ได้มาตรฐาน และอีกช่องทางจะมีพอ่ ค้าแม่คา้ จาก
ตลาดไทและตลาดสี่ มุมเข้ามารับซื้ อถึงแปลง โดยราคาจาหน่ายผลผลิตในช่วงฤดูกาลปกติเฉลี่ย10-15บาท/กก. เดือนหนึ่งจะมี
รายได้ประมาณ30,000-50,000 บาท หรื อเฉลี่ยปี ละ360,000-600,000บาท และในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายนราคาจะปรับตัว
สู งขึ้นเนื่องจากเข้าหน้าร้อนผลผลิตจะออกน้อยลง โดยบางปี สามารถขายได้เฉลี่ย 90-100 บาท/กก. กระบวนการผลิตจะทา
แปลงเป็ นร่ องๆ ในหนึ่งร่ องมีความกว้างประมาณ 5 เมตร ยาว 40 วา ปัจจุบนั มี 30 ร่ อง สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเฉลี่ย 1,200
กก./ร่ อง และใช้เวลาในการผลิต 45 วันถึงจะเก็บเกี่ยวได้ สาหรับแปลงของตนยังใช้ระบบน้ าแบบสปริ งเกอร์ ซึ่ งช่วยลด
ต้นทุนการผลิตได้ระดับหนึ่งเนื่องจากไม่ตอ้ งใช้แรงงานในการรดน้ าหรื อดูแลแปลง
“ความสาเร็ จในการปลูกผักปลอดภัยภายใต้แนวทางการทาเกษตรเชิงพื้นที่ อันดับแรกคือกระบวนการผลิต ทาเลที่ต้ งั
ของจังหวัดซึ่ งอยูใ่ กล้ตลาดและกรุ งเทพมหานคร ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวต้องได้คุณภาพมาตรฐาน GAP ตรงตามความต้องการ
ของตลาดและผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจแปลงเป็ นระยะๆ เราจะใส่ ใจตั้งแต่การปรับปรุ งดิน เพาะพันธุ์กล้าเอง ใช้
เทคโนโลยีระบบให้น้ าในแปลงที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตและแรงงาน โดยกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ให้การสนับสนุ นเงินทุน
หมุนเวียนให้กบั กลุ่มเพื่อใช้สาหรับซื้ อปั จจัยการผลิต โดยปี 2562 ตนทารายได้จากการปลูกผักปลอดภัยขายประมาณ 600,000
บาท คิดเป็ นกาไรประมาณ 300,000 บาท ซึ่ งการปลูกผักปลอดภัยถือเป็ นจุดแข็งของกลุ่มผักแปลงใหญ่ตาบลบางเตย ชุมชน
เราจะได้เปรี ยบในเรื่ องแหล่งน้ าที่มีใช้ตลอดปี เนื่องจากติดกับแม่น้ าเจ้าพระยาซึ่ งปั จจุบนั ถือเป็ นชุมชนที่เป็ นแหล่งผลิตผัก
ปลอดภัยที่สาคัญของตลาดค้าส่ งระดับประเทศ” นายวิรัช กล่าว

หน้ ามองฟ้ า เท้าหยั่งดิน : ปั้นเกษตรกรเป็ น ผจก.แปลงใหญ่
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กาหนดเป้ าหมายดาเนินงานในรู ปแบบแปลงใหญ่มาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อปรับ
โครงสร้างการผลิตสิ นค้าเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็ นผูจ้ ดั การแปลง
เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็ นผูจ้ ดั การแปลง กรมส่ งเสริ มการเกษตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการโครงการพัฒนาเกษตรกรเป็ น
ผูจ้ ดั การแปลง 11 รุ่ นรุ่ นละ 4 วัน ให้แก่เกษตรกรและผูเ้ กี่ยวข้อง 1,745 คน ในกลุ่มสิ นค้าเกษตร 6 ชนิด ประกอบด้วย ข้าว
รวม 6 รุ่ น พืชไร่ , ไม้ผล, ไม้ยนื ต้น/ ยางพารา/ปาล์มน้ ามัน, ผัก/สมุนไพร/ไม้ดอก/หม่อนไหมและปศุสัตว์/ ประมง/เกลือ/แมลง
เศรษฐกิจ ชนิดสิ นค้าละ 1 รุ่ น ระหว่าง ก.พ.-ก.ค.2563
นายทวี มาสขาว รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวถึงเนื้อหาการสัมมนามี 6 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย...1.
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทการพัฒนาประเทศด้านการเกษตร วิกฤติโลกและการแข่งขันที่เกษตรแปลงใหญ่ตอ้ ง
ปรับตัว...2.การบริ หารจัดการสิ นค้า การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพการผลิต การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าแบบครบวงจรของ
สิ นค้า การวางแผนการผลิตรายปี และเส้นทางโลจิสติกส์ของสิ นค้า 3. การบริ หารจัดการธุ รกิจ สร้างแบรนด์การตลาดดิจิทลั
สร้างนวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประสานราชการเพื่อการ
พัฒนากลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่...4.การบริ หารการเงิน การบัญชี และการสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และ
ระบบภาษีที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ 5.การบริ หารจัดการองค์กร แนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผูจ้ ดั การแปลง...6.การตลาดแบบความร่ วมมือ จรรยาบรรณทางธุ รกิจของผูป้ ระกอบการ และการลงนาม
ข้อตกลงความร่ วมมือ “ตลาดนาการเกษตร”
นอกจากนั้น การสัมมนายังให้เกษตรกรผูจ้ ดั การแปลงได้ฝึกปฏิบตั ิการกลุ่ม นาเสนอแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เพื่อนาไปต่อ
ยอดในพื้นที่ มุ่งพัฒนาสิ นค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ และบริ หารจัดการแปลงได้อย่างมืออาชีพ.

กรมส่ งเสริมการเกษตร”เดินหน้ าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่
สานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กรมส่ งเสริ มการเกษตร เดินหน้าสนับสนุนเกษตรแปลง
ใหญ่ สาหรับการขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่เป็ นหนึ่งในแนวทางสาคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งเป้ าหมายที่จะเป็ น
จุดเริ่ มต้นและเป็ นแนวทางหนึ่งในการปฏิรูปภาคการเกษตร “เกษตรแปลงใหญ่ ” จึงตอบโจทย์ในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวใน
ระยะยาว เพราะส่ งเสริ มให้เกิดการรวมกันของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ และนามาบริ หารจัดการการผลิตร่ วมกัน มีแผนการ
ผลิต แผนการแปรรู ป ใช้วธิ ี การและเทคโนโลยีการผลิตที่เหมือนกัน ตลอดห่วงโซ่ อุปทานที่จะส่ งผลให้เกิดการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการผลิต
นายสุ พทิ จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า แปลงใหญ่คือ
การส่ งเสริ มให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิต และการบริ หารจัดการร่ วมกัน ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด การลดต้นทุน
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุ นและอานวย
ความสะดวก โดยมีเงื่อนไข พื้นที่ควรอยูใ่ กล้เคียงกัน ขนาดพื้นที่เหมาะสมต่อการบริ หารจัดการ และเพียงพอให้เกิดอานาจใน
การต่อรอง ขนาดพื้นที่และจานวนเกษตรกร ข้าว พืชไร่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 300 ไร่ และเกษตรกรไม่นอ้ ย
กว่า 30 ราย ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ปศุสัตว์/แมลงเศรษฐกิจ ประมง และพืชอื่น ๆ พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 300 ไร่ หรื อ
เกษตรกรไม่นอ้ ยกว่า 30 ราย โดยมีเป้าหมายการพัฒนา 5 ด้าน คือ ลดต้นทุนการผลิต เพิม่ ผลผลิต พัฒนาคุณภาพ/พัฒนาให้ได้
มาตรฐาน บริ หารจัดการ และการจัดการด้านการตลาด
ตัวอย่างการดาเนิ นการที่ประสบผลสาเร็ จ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผกั บางท่าข้าม อาเภอพุนพิน จังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานี ซึ่ งได้จดั ตั้งเป็ นแปลงใหญ่พืชผัก ในปี 2560 ปัจจุบนั มีสมาชิกจานวน 58 ราย พื้นที่ปลูก 387 ไร่ ซึ่ งก่อนหน้านั้น
เกษตรกรได้ขายผลผลิตให้ตลาดทัว่ ไป และมีพอ่ ค้าเข้ามารับซื้ อผลผลิต ในปี 2561 ได้มีการเชื่อมโยงการตลาดพืชผักแปลง
ใหญ่กบั เทสโก้ โลตัส ได้มีการทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือพัฒนาและส่ งเสริ มกลุ่มผูผ้ ลิตสิ นค้าเกษตร สู่ ตลาดนา

การเกษตร เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 มีการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของกลุ่มโดยใช้กระบวนการโรงเรี ยนเกษตรกร ลดการใช้
สารเคมี เพิ่มการใช้สารชี วภัณฑ์ในการป้ องกันกาจัดศัตรู พืชและวัชพืช ผลิตปุ๋ ยชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
จุดเด่นของกลุ่ม
1. การลดต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิตพืช 6 ชนิด เฉลี่ย 9,260 บาทต่อไร่ ลดลง 25 – 30 %
– ด้านปั จจัยการผลิต มีการรวมกันซื้ อปั จจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ผกั ปุ๋ ยหรื อวัสดุปรับปรุ งบารุ งดิน ถุงบรรจุที่ใช้
ขนส่ งไปโรงคัดแยก และอื่น ๆ ที่ทางกลุ่มต้องใช้ในกระบวนการผลิต ตามแผนการผลิตที่วางไว้ได้ในราคาถูก และยังสามารถ
ชาระเงินภายหลังจากขายผลผลิตได้ดว้ ย
– การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยทางกลุ่มมีการตรวจสอบวิเคราะห์ดิน เพื่อให้ใส่ ปุ๋ยได้ตามปริ มาณที่พืชต้องการ
และมีการใช้ปุ๋ยหมักในการปรับโครงสร้างดินช่วยให้การดูดซึ มธาตุอาหารหลักหรื อปุ๋ ยที่ใส่ ลงไปได้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ทาให้ลดต้นทุนในเรื่ องของปุ๋ ยไปได้มาก
2. การเพิ่มผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ยผัก 6 ชนิด 2,325 กก./ไร่ เพิ่มขึ้น 25 – 30 %
เกษตรกรมีความรู ้ความชานาญในการผลิตผักมาหลายชัว่ อายุ จึงมีเทคนิควิธีในการผลิตให้ผลผลิตมีปริ มาณมาก และ
ถ่ายทอดให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มนาไปปรับใช้ นอกจากนั้นเกษตรกรมีความเชี่ยวชาญในการเลือกพื้นที่ ว่าพื้นที่แบบใด
เหมาะที่จะปลูกผักชนิดใด และเลือกชนิดผักที่เหมาะสมกับความถนัดของสมาชิก ทาให้ได้ผลผลิตสู งตามไปด้วย
3. การเพิ่มมูลค่าผลผลิต เกษตรกรสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตด้วยการผลิตผักให้ได้มาตรฐาน GAP สมาชิก 51 ราย 81
แปลง ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งตลาดมีความต้องการ และสร้างความมัน่ ใจให้ผบู ้ ริ โภค นอกจากนั้น ยังผลิตผักตาม
เทศกาลต่าง ๆ ทาให้ได้ราคาสู ง
4. การตลาด มีการทา MOU ซื้ อขายผลผลิตกับบริ ษทั เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม จากัด หรื อเทสโก้ โลตัส โดยทา
สัญญาครั้งละ 3 เดือน เพื่อกาหนดราคา ปริ มาณ และชนิดพืชผัก ทาให้กลุ่มมีรายได้เพิ่ม 4,085,496 บาทต่อปี
5. การบริ หารจัดการการผลิต การบริ หารจัดการกลุ่มมีการจดทะเบียนเป็ นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีโครงสร้างการ
บริ หารชัดเจน
ทางกลุ่มมีการประชุมวางแผนปรับเปลี่ยนแก้ไขปั ญหากันทุกวันอังคาร หรื อหากสาคัญเร่ งด่วนก็เรี ยกประชุมทันที
เนื่องจากพืชผักเป็ นพืชอายุส้ ันต้องดาเนิ นการโดยความรวดเร็ ว ทุกเรื่ องทุกปั ญหามีการประชุมและต้องมีมติ
ที่ประชุมรับรอง แผนการผลิตและการตลาดต้องเป็ นที่ยอมรับของสมาชิกทุกคน หากไม่เข้าใจหรื อมีขอ้ สงสัยจะหา
ข้อสรุ ปออกมาให้ได้เพื่อให้งานดาเนิ นไปได้โดยไม่สะดุด และเป็ นข้อดีที่ทาง เทสโก้ โลตัส ได้ส่งเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งเป็ นผูจ้ ดั การ
แปลงของบริ ษทั เข้ามาอยูใ่ นพื้นที่ซ่ ึ งจะช่วยวางแผนและประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ ยง ในขั้นตอนการผลิต ทาให้เกษตรกร
กลุ่มนี้สามารถบริ หารจัดการการผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ทั้งนี้ สานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ดาเนินการส่ งเสริ มเกษตรกรรวมกลุ่มแปลงใหญ่
เพื่อสร้างพลังในการผลิต และการตลาด มาตั้งแต่ปี 2559 ปั จจุบนั มีกลุ่มแปลงใหญ่ จานวนทั้งสิ้ น 930 แปลง ทั้งด้านพืช ปศุ
สัตว์ และประมง มีเกษตรกรเข้าร่ วมกว่า 53,000 คน ในเนื้ อที่ 576,000 กว่าไร่ โดยในปี 2564 ได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อรับ
สมัครเกษตรกรเข้าร่ วมโครงการตามหลักเกณฑ์
เกษตรกรที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่ วมเกษตรแปลงใหญ่ โดยติดต่อและขอรับคาปรึ กษาได้ที่สานักงานเกษตรอาเภอ
ทุกอาเภอ

กรมส่ งเสริมการเกษตร เดินหน้ าเสริมทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุ มชนทัว่ ประเทศ ส่ งต่ อความรู้ และผลักดันวิสาหกิจชุ มชน
เป็ นนิติบุคคล

ตามที่กรมส่ งเสริ มการเกษตรมีภารกิจในการส่ งเสริ มการรวมกลุ่มของเกษตรกรหรื อคนในชุมชน เพื่อพัฒนาการผลิต
การลดต้นทุน และสร้างรายได้เพิ่มให้กบั สมาชิกในรู ปแบบของวิสาหกิจชุมชน ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจ
ชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีสาระสาคัญในการที่จะส่ งเสริ มให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล เพื่อประโยชน์
ในการดาเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน
นายชาตรี บุญนาค รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้สั่งการให้เกษตรอาเภอทัว่
ประเทศในฐานะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ให้การสนับสนุนและผลักดันให้วสิ าหกิจชุมชนเป็ นนิติบุคคล ซึ่ งวิสาหกิจ
ชุมชนที่เป็ นนิ ติบุคคลแล้ว จะสามารถเปิ ดบัญชีธนาคาร หรื อสามารถถือครองทรัพย์สินได้โดยตรง เช่น การซื้ อที่ดิน และทา
เรื่ องกูย้ มื เงินกับธนาคารเพื่อใช้ลงทุนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ รวมถึงการขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อ การขอ
เครื่ องหมาย อย. เป็ นต้น นอกจากนี้วสิ าหกิจชุมชนยังจะได้รับสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมโครงการพิเศษต่าง ๆ ของรัฐ และได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย
กรมส่ งเสริ มการเกษตรเล็งเห็นถึงความสาคัญของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเป็ นนิ ติบุคคลจึงได้ดาเนินการจัด
อบรมพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจาปี 2563 ทัว่ ประเทศ เพื่อเสริ มสร้างทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
ให้มีความรู ้ ความสามารถเพื่อนาไปถ่ายทอดและแนะนาให้วสิ าหกิจชุมชนพัฒนาไปเป็ นกิจการที่ดาเนินการในรู ปแบบนิติ
บุคคลได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถดาเนินงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่มีการปรับปรุ งให้ทนั สมัย เพื่ออานวยความ
สะดวกและลดภาระของประชาชนในการติดต่อกับทางราชการ
รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตร ในฐานะสานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน เป็ นหน่วยงานหลักในการดูแล สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่ งในปั จจุบนั มีวสิ าหกิจ
ชุมชนขึ้นทะเบียนกับกรมส่ งเสริ มการเกษตรแล้ว จานวน 86,466 แห่ง สมาชิกจานวน 1,459,137 ราย และมีเครื อข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน จานวน 512 แห่ง สมาชิกจานวน 9,821 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562) โดยการทางานของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจะมีพระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2562 เป็ นกฎหมายที่ช่วยส่ งเสริ มการประกอบการ ซึ่ งบทบาทหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความมัน่ คง เข้มแข็ง
และโปร่ งใส คือ การสนับสนุนให้วสิ าหกิจชุมชนจดทะเบียนจัดตั้งเป็ นนิ ติบุคคลนัน่ เอง

ช่องทาง
ประเด็น

ช่อง 3 รายการ ผูห้ ญิงแจ๋ วยกกาลัง 17 มีนาคม 2563
ตลาดน้ าเหล่าตัก๊ ลัก จ.ราชบุรี

