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กรมสงเสรมิการเกษตร รณรงคหยุดเผาพ้ืนท่ีเกษตร ดึงชุมชนมีสวนรวม สรางจิตสํานึก และนําวัสดุเหลือใชไปทํา
ประโยชน หวังลดฝุนพิษ PM 2.5 เขาชุมชนเมือง พรอมขยายผลท่ัวประเทศ 
สําหรับในเรื่องของปญหาการเผาในพ้ืนท่ีเกษตร ตรงน้ีเปนปญหาสําคัญซึ่งเปนปญหาเรยีกวาเปนวิกฤตอีกวิกฤตหน่ึงของ
ประเทศก็วาได ซึ่งตรงน้ีดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําชับหนวยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณใหชวยกันดูแลเรื่องน้ีเปนพิเศษ 
เน่ืองจากปญหาเรื่องการเผา ทําใหเกิดฝุนละออง โดยเฉพาะ PM2.5 สงผลกระทบตอตัวบุคคลเปนหลัก ตัวสิ่งแวดลอมเปนตัว
ควบคุมอีกทางหน่ึง แตดร.เฉลิมชัย เปนหวงเปนใยกับชีวิตของมนุษย โดยเฉพาะพ่ีนองเกษตรกรท่ีอยูในพ้ืนท่ี หากไดรับ
ผลกระทบจาก PM2.5 เขาไปจะมีปญหาตอเน่ืองเปนลูกโซ จึงไดมอบนโยบายใหกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรม
ตางๆ ชวยกันดูแล โดยเฉพาะเรื่องการใหความรูกับพ่ีนองเกษตรกร หรือประชาชนโดยท่ัวไป สิ่งเหลาน้ีถือเปนภารกิจเรงดวน
อีกภารกิจหน่ึงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดาํรง อธิบดกีรมสงเสรมิการเกษตร กลาววา ไดเริ่มปฏิบัตติามแผนการดําเนินงานของคณะทํางาน
ปองกันและเฝาระวังการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตรในพ้ืนท่ีการเกษตร ซึ่งมีนายอนันต สุวรรณรตัน 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน ดังน้ัน จึงเรงสรางความรูความเขาใจแกเกษตรกรวา การเผาในท่ีโลงท้ังพ้ืนท่ี
การเกษตรและพ้ืนท่ีปากอใหเกิดฝุนละออง PM 2.5 ซึ่งสงผลกระทบตอสุขอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจอยางมาก 
นอกจากน้ี การไถกลบตอซังและฟางขาวจะชวยคลุกเคลาปรับปรุงบํารุงดิน ชวยยอยสลายและเพ่ิมอินทรียวัตถุ เพ่ิมธาตุอาหาร
ใหพืช ชวยลดตนทุนการผลิต เพราะไมตองซื้อปุยเคมมีาก การอัดฟางกอนสามารถสรางรายไดจากการขายฟอนฟางเพ่ือ
นําไปใชเพาะเหด็หรือเปนอาหารสตัว การเผาน้ันนอกจากทําใหเกิดมลพิษแลว ยังตองระวังโทษตามกฎหมายดวย จากน้ีจะเรง
รณรงคหยุดเผาในพ้ืนท่ีเกษตรโดยใชเครือขายเกษตรกรในพ้ืนท่ี ศพก. ซึ่งเปนตนแบบกอนขยายผลไปสูเกษตรกรรายอ่ืนๆ ใน
ชุมชน ใหสามารถลดปญหาการเผาในพ้ืนท่ีเกษตรดวยการใชเทคโนโลยีทดแทนการเผาและอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหสามารถทําการเกษตรไดอยางยั่งยืน 



คลายความสงสยั ในประเด็นทะเบียนเกษตรกร กับ 7 ขอของใจ "ทะเบียนเกษตรกร" ดานพืช 
กับ กรมสงเสริมการเกษตร 
Q : ทะเบียนเกษตรกร หรือ ทบก. คืออะไร 
A : - ขอมูลของครัวเรือนผูประกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพ
การเกษตรของครัวเรือน ซ่ึงเกษตรกรตองมายื่นแบบ ทบก.01 เพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
- สําหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถเขารวมโครงการชวยเหลือและไดรับสิทธิ์ตางๆ 
ตามมาตรการของรัฐ 
Q : การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร คืออะไร 
A : การแจงปลูกพืชทกุรอบการผลิต และการเปล่ียนแปลงขอมูลครัวเรือนผูประกอบการเกษตร เชน 
เปล่ียน / แกไข กจิกรรมการเกษตร หรือ สมาชิกในครัวเรือน 
Q : เกณฑการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
A : บุคคลในครัวเรือนคนใดคนนึง หรือ หลายคนที่ประกอบการเกษตร 
ฐานทะเบียนเกษตรกร กําหนดให 1 ทะเบียนบาน = 1 ครัวเรือน (ต้ังแต ต.ค.56 เปนตนมา)  ตอง
ประกอบกิจกรรม ดังนี ้
1) การทํานาหรือทาํไรอยางใดอยางหนึง่หรือ รวมกัน บนเนื้อที่ต้ังแต 1 ไรขึ้นไป 
2) การปลูกผัก หรือการปลูกไมดอกไมประดับ หรือการเพาะเห็ด หรือการปลูกพืชอาหารสัตวอยาง
ใดอยางหนึ่ง หรือรวมกัน บนเนื้อที่ต้ังแต 1 งานขึ้นไป 
3) การปลูกไมผลไมยืนตน หรือการปลูกสวนปา หรือปลูกปาเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือรวมกัน บนเนื้อที่ต้ังแต 1 ไรและมีจํานวนตนต้ังแต 15 ตนขึ้นไป 

4) การปลูกไมผล หรือไมยืนตนแบบสวนผสม อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ต้ังแต 1 ไร และมีจํานวนตนต้ังแต 15 ตนขึ้นไป 
5) การเล้ียงแมโคนม ต้ังแต 1 ตัวขึ้นไป 
6) การเล้ียงโค หรือกระบอื อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน ต้ังแต 2 ตัวขึ้นไป 
7) การเล้ียงสุกร แพะ หรือแกะ อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน ต้ังแต 5 ตัวขึ้นไป 
8) การเล้ียงสัตวปก ต้ังแต 50 ตัวขึ้นไป 
9) การเล้ียงสัตวนา หรือการเพาะเล้ียงสัตวนา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน 
10) การทํานาเกลือสมุทร บนเนื้อที่ต้ังแต 1 ไรขึ้นไป 
11) การปลูกหมอน การเล้ียงไหม อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน 
12) การเพาะเล้ียงแมลงเศรษฐกิจและเกษตรอื่นๆ หมายความวา การเล้ียงผ้ึงพันธุผ้ึงโพรง ชันโรง คร่ัง จิ้งหรีด ดวงสาคูไสเดือนดิน ชีวภัณฑและอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน 
13) ประกอบการเกษตร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน นอกเหนือจากหลักเกณฑ ทีก่ําหนดตาม 1) ถึง 12) และมีรายไดต้ังแต 8,000 บาทตอปขึน้ไป 
Q : ทะเบียนเกษตรกรมีขอมูลอะไรบาง 
A: มีขอมูล 9 หมวด 
1. ขอมูลพื้นฐานครัวเรือน   2. สมาชิกครัวเรือนและการเปนสมาชิกองคกร   3. การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร   4. การประกอบกจิกรรมการเกษตร 
5. แหลงน้ํา       6. เคร่ืองจักรกลการเกษตร           7. หนี้สิน 8. รายได             9. การเขารวมโครงการภาครัฐ 
* การแจงขอมูลเท็จในทะเบยีนเกษตรกร ถือเปนความผิดทางอาญา ตามมาตรา 137 และ มาตรา 267 แหงประมวลกฎหมายอาญา 
Q : การขึ้นทะเบียนเกษตรกรตองทําอยางไร 
A: ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน ขอขึน้ทะเบียนได 1 คน 
- ยื่นแบบ ทบก. 01 ณ สํานักงานเกษตรอําเภอที่ต้ังแปลงปลูก หลังปลูกพืช 15 วัน > จนท.บันทึกขอมูล > ตรวจสอบขอมูล > ติดประกาศในชุมชน 3 วัน > จนท.ยืนยันขอมูลในระบบ 
> การขึ้นทะเบยีนเกษตรกรสมบูรณ 
* ชวง COVID-19 : ยื่นไดที่ผูนําชุมชน หรือ อกม . รวมรวบสงสํานักงานเกษตรอําเภอ และเจาหนาที่จะดําเนินการตอไป 
* ดาวนโหลด แบบ ทบก.01 ไดที่ http://farmer.doae.go.th/farmerforn63-h.pdf 
* แอปพลเคชัน FARMBOOK ไมสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายใหม แปลงใหม ได * 
รูไหม ... เจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตร ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเกษตรกรอยางไร 
1. ตรวจสอบขอมูลบุคคล กับ กระทรวงมหาดไทย 
2. ตรวจสอบขอมูลเอกสารสิทธิ์ที่ดิน กบั กรมที่ดินและ สปก. 
3. ตรวจสอบทางสังคม ผานการติดประกาศขอมูลในชุมชน หากมกีารคัดคาน มคีณะทํางานระดับหมูบานตรวจสอบพื้นที่วัดพิกัดที่ต้ังแปลง - วัดพื้นที ่
4. วาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล เพื่อปองกันการขึ้นทะเบียนซํ้าซอน (ปจจุบนัดําเนินการแลว 10 ลานแปลง) 
Q : เมื่อใดตองปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
A : เมื่อมีการเพาะปลูกพืชทุกรอบ และเมื่อตองการเปล่ียนขอมูลของครัวเรือนผูประกอบการเกษตร ดังนี ้
- รายใหม แปลงใหม / รายเดิม แปลงใหม : ยื่นแบบ ทบก.01 ณ สํานักงานเกษตรอําเภอที่ต้ังแปลงปลูก หลังปลูกพืชแลว 15 วัน > จนท.บันทึกขอมูล > ตรวจสอบขอมูล > ติด
ประกาศในชุมชน 3 วัน > จนท.ยืนยันขอมูลในระบบ > การขึ้นทะเบยีนเกษตรกรสมบูรณ 
- รายเดิม แปลงเดิม : สามารถปรับปรุง ผาน แอปพลิเคชัน Farmbook สามารถตรวจสอบสถานะหัวหนาและสมาชกิครัวเรือนเกษตร ไดที่ http://farmer.doae.go.th/ 
Q : สถานภาพในทะเบียนเกษตรกร จะสิ้นสุดลงเมื่อใด 
A : 1. เสียชีวิต   2. เปนคนไรความสามารถ หรือ เสมือนไรความสามารถ   3. แจงยกเลิกประกอบการเกษตร 
     4. แจงขอมูลอันเปนเท็จในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร           5. ไมมีการปรับปรุงสถานภาพเลย ติดตอกันเปนเวลา 3 ป 
(เร่ิมใชต้ังแต 23 มิ.ย. 63 เปนตนไป และมีผลยอนหลัง สําหรับผูไมมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต้ังแต 23 มิ.ย. 60) 
*การใชขอมูลทะเบียนเกษตรกรเปนไปตามเงื่อนไขของแตละโครงการ* 
กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมสงเสริมการเกษตร  02 579 5519 
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กลวยหิน เปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัของพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต โดยเฉพาะ
จังหวัดยะลา แตในปจจุบันประสบปญหาการระบาดของโรคเหี่ยว ทําใหเครือ
กลวยมลีักษณะแคระแกร็น ผลลีบ ปลายหวีแหงดํา ขอบเครือกลวยมีสีนํ้าตาล 
เน้ือภายในมสีีนํ้าตาลจนถึงดํา บางผลมีอาการเนาเละ ฉํ่านํ้า ใบแกเปลี่ยนเปนสี
เหลือง และไมสามารถเก็บผลผลติกลวยหินได เมื่อเกิดการระบาดของโรคเหี่ยว
ข้ึนในพ้ืนท่ี จึงตองดําเนินการควบคุมดวยการทําลายตนกลวยหินและหนอพันธุ
ท่ีติดโรคในบริเวณท่ีระบาดท้ิงเปนจํานวนมาก รวมถึงตองพักแปลงเพ่ืออบดิน
ฆาเช้ือและตัดวงจรการระบาดของโรค ซึ่งสงผลตอรายไดของเกษตรกรเปน
อยางมาก 
นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาววา กรมสงเสริม
การเกษตร โดยกองสงเสรมิการอารักขาพืชและจัดการดินปุย รวมกับสํานักงาน
เกษตรจังหวัดยะลา ศูนยสงเสรมิเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัด

สงขลา และกรมวิชาการเกษตรไดบูรณาการขับเคลื่อนการจดัการโรคเหี่ยวในกลวยหิน มาตั้งแตปงบประมาณ 2559 โดยดําเนินการ 4 ดาน 
ประกอบดวย 
1.การจัดทําแปลงสาธิตการจัดการโรคเหี่ยวกลวยหิน เพ่ือทดสอบเทคโนโลยีการจดัการโรคตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรใน 8 อําเภอ 
พ้ืนท่ีจํานวน 69 ไร เกษตรกร 25 ราย ซึ่งผลการทดสอบใหผลในทางท่ีดี คือ เกษตรกรสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตจากแปลงสาธิตได โดยท่ีผลผลติ
ไมไดรับความเสียหายจากการเขาทําลายของเช้ือสาเหตุโรค 
2.การสรางแหลงสํารองพันธุกลวยหิน โดยการขยายพ้ืนท่ีปลูกในพ้ืนท่ีปลอดโรค (พ้ืนท่ีท่ีไมเคยปลูกกลวยหิน) ในอําเภอเมืองยะลา และอําเภอรา
มัน จํานวน 110 ไร และผลิตตนพันธุกลวยหินเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ จาํนวน 15,000 ตน สนับสนุนใหกับเกษตรกร 
3.การสรางพ้ืนท่ีปลอดโรคเหี่ยวนํารอง โดยสนับสนุนใหเกษตรกรทําลายตนกลวยหินท่ีเปนโรค และทําการอบดินฆาเช้ือกอนปลูกใหมตาม
คําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ดําเนินการนํารองในพ้ืนท่ีอําเภอยะหา 53 ไร และอําเภอกาบัง 89 ไร รวมจํานวน 142 ไร ซึ่งในขณะน้ีแปลงท่ี
ดําเนินการเมื่อป 2561 มีผลผลติกลวยแลว ในขณะท่ีพ้ืนท่ีตําบลบาละ อําเภอกาบัง ไมพบการระบาดของโรคเหี่ยวกลวยหินอีกแลว และกําลังรอ
จะประกาศเปนตาํบลปลอดโรคเหีย่วตอไป 
4.การสรางการรับรูเก่ียวกับโรคเหีย่วและวิธีการจัดการโรคใหกับเจาหนาท่ีและเกษตรกรทุกอําเภอ ผานการอบรม จดัทําสื่อประชาสัมพันธ และ
นําเสนอขอมูลการจดัการโรคเหี่ยวผานสถานีวิทยุและโทรทัศน รวมท้ังการจัดอบรมเรื่องการจดัการโรคเหี่ยวในกลวยหินใหกับเกษตรกร 
เน่ืองจากโรคเหี่ยวกลวยหินเปนโรคท่ีเพ่ิงพบการระบาดเมื่อไมนานมาน้ี จึงยังตองมีการศึกษาและพัฒนาวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมและเกษตรกร
สามารถดําเนินการไดสะดวก จึงเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐและสถาบันการศึกษา ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมวิชาการเกษตร
และกรมสงเสรมิการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ในการจัดทําแปลงศึกษาทดสอบวิธีการปองกันกําจัดโรค
เหี่ยวในกลวยหินข้ึน เพ่ือหาวิธีการท่ีเกษตรกรปฏิบัติไดงาย และสามารถจัดการโรคไดจริงในพ้ืนท่ี 
โดยในป 2563 น้ี กรมสงเสริมการเกษตรจะดําเนินการสรางพ้ืนท่ีปลอดโรคเหี่ยวนํารอง โดยสนับสนุนใหเกษตรกรทําลายตนกลวยหินท่ีเปนโรค 
และทําการอบดินฆาเช้ือกอนปลูกใหมตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ดําเนินการนํารองในพ้ืนท่ีอําเภอบันนังสตา จํานวน 150 ไร คาดหวัง
ใหเปนพ้ืนท่ีปลอดโรคตนแบบ พรอมสรางการรับรูเก่ียวกับโรคเหีย่วและวิธีการจดัการโรคใหกับเจาหนาท่ีและเกษตรกรทุกอําเภอโดยการอบรม 
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ นําเสนอขอมูลการจดัการโรคผานสถานีวิทยุและโทรทัศน และจัดอบรมเกษตรกรในการจดัการโรคเหี่ยวกลวยหนิ จํานวน 
450 รายดวย 
สําหรับแนวทางการจัดการโรคเหีย่วกลวยหิน กรมสงเสริมการเกษตรขอแนะนําใหเกษตรกรผูปลูกกลวยหิน ดําเนินการดังน้ี 
1.หมั่นสํารวจแปลงปลูกอยางสม่ําเสมอ หากพบการระบาดใหรีบกําจัดหรือทําลายตนกลวยท่ีเปนโรคดวยสารกําจัดวัชพืชไตรโคเพอร บิวทอกซี่
เอทิล เอสเตอร 66.8 อีซี ดวยการใชไมเสียบลูกช้ินแชในสารดังกลาวท้ิงไวขามคืนแลวนํามาเสยีบบริเวณโคนตนกลวยลึกประมาณ 5 น้ิว จํานวน 
5 ไมตอตน ท้ิงไว 1 เดือนหรือจนกวาตนกลวยจะแหงตายแลวจึงเผาทําลาย หากมีปลีใหตดัท้ิงเพ่ือปองกันแมลงจะนําเช้ือไปแพรกระจายสูตนอ่ืน 
2.ทําความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณทางการเกษตรทุกครั้งหลังใชงานดวยนํ้ายาฟอกขาว 
3.ทําการฆาเช้ือโรคและปรับความเปนกรดดางในดินไมใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเช้ือโรค ดวยการโรยปูนขาวอัตรา 5 กิโลกรมัตอกอ 
สําหรับตนกลวยในบริเวณแปลงเดยีวกันท่ียังไมเปนโรคใหใชชีวภัณฑบาซิลัส ซบัทีลิส สายพันธุ BS-DOA ของกรมวิชาการเกษตร อัตรา 25 กรัม 
ผสมนํ้า 10 ลิตร รดใหท่ัวกอทุก 1 เดือน เปนระยะเวลา 12 เดือน หรือใชสารชีวภัณฑสเตรปโตไมซสี ผสมกับปุยอินทรีย อัตราปุย 100 กิโลกรมั
ตอเช้ือสด 1 กิโลกรมั โรยรอบกอกลวยอัตรา 5 กิโลกรัมตอกอ 
4.หมั่นทําความสะอาดกอกลวยเพ่ือลดการระบาดของเช้ือกอโรค และแมลงพาหะ 
5.ใสปุยเคมสีูตร 16-16-16 เพ่ือบํารุงใหตนสมบูรณแข็งแรง รวมกับธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม 
6.ใชหนอพันธุกลวยหิอน่ึง กลวยหินมีแหลงกําเนิดดั้งเดิมในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา เปนพืชประจาํถ่ินท่ีพบเจริญเติบโตไดในบริเวณหินกรวด ริมแมนํ้า 
ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต (ยะลา ปตตานี และนราธิวาส) สรางรายไดใหแกเกษตรกรและชุมชนทองถ่ินจากการแปรรูปกลวยหินเปนผลิตภณัฑ
ในรูปแบบตางๆ จังหวัดยะลาจึงใหความสําคัญในการสงเสริมพัฒนาการผลิตและอนุรักษพันธุกลวยหนิไวนปลอดโรค 
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 จากมาตรการเวนระยะหางทางสังคม “อยูบาน หยุดเชื้อ เพ่ือ
ชาติ” ตามแนวทาง Social Distancing ทําใหประชาชนตองอยูบาน 
เพ่ือลดโอกาสเสี่ยงในการตดิโรคโควิด -19 และควบคมุการแพรระบาด
ใหอยูในวงจํากัด วิกฤติโควิด-19 จึงเปนบททดสอบของทุกอาชีพในเวลา
น้ี วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองก็เชนกัน วิกฤติดังกลาวสงผลใหการ
ทองเท่ียวตองหยุดชะงัก การจับจายใชสอยของประชาชนลดลง  
กิจกรรมตางๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดระยองซึ่งเปน
กลุมเปาหมายหลักก็นอยลง รายไดของวิสาหกิจชุมชนจึงลดลง 
ตามไปดวย 
สมาคมเพ่ือนชุมชน ยังคงเปนตัวกลางประสานความชวยเหลือวิสาหกิจ
ชุมชนใน จ.ระยอง ซึ่งอยูภายใตโครงการเพ่ือนชุมชน-ธรรมศาสตรโมเดล 
ใหสามารถพ่ึงตนเองไดอยางมั่นคง แมรายไดจะลดลง แตก็สามารถ
ปรับตัวได เพราะในวิกฤติยังมีอโอกาสเสมอ 

 นายวริทธ์ิ นามวงษ นายกสมาคมเพ่ือนชุมชน กลาววา สมาคมเพ่ือนชุมชนเปนเพียงฟนเฟองหน่ึงในการพัฒนาสรางอาชีพให
มั่นคง แตวิสาหกิจชุมชนตองพัฒนาและตอยอดความรูความสามารถท่ีไดรับไปปรับใชกับกิจการของตนเอง ไมวาจะเปนการปรบัรูปแบบ
ผลิตภณัฑ หรือการหาตลาดและชองทางการขายใหมๆของวิสาหกิจชุมชน อาทิเชน วิสาหกิจชุมชนแตนบาติก เสื้อผาจากผามัดยอม, 
วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตภณัฑจากผาชุมชนมาบชลูด จาก กระเปาผา, วิสาหกิจชุมชนคลองนํ้าหผูาหมกันํ้านมขาว จากเสื้อผาหมักนํ้านม
ขาว ปรับตัวใหสามารถอยูรอดไดในภาวะวิกฤติ ไดรวมกลุมกันทํา “หนากากผา” 
 แมวาโครงการ “เพ่ือนชุมชน-ธรรมศาสตรโมเดล” รุนปจจุบันจะถูกชะลอการดําเนินงานช่ัวคราว แตสมาคมเพ่ือนชุมชนยังคง
ชวยเหลือชุมชนโดยการหาชองทางกระจายสินคาใหวิสาหกิจชุมชน เพ่ือใหสามารถเดินหนาตอไปได โดยเฉพาะชองทางการตลาด
ออนไลน เพราะมองเห็นวาเมื่อความตองการบรโิภค และความตองการในการหารายไดยังคงมีอยู ในวิกฤติท่ีคนไมยอมออกจากบาน 
ชองทางออนไลนจึงเปนอีกทางเลือกในการซื้อสินคาและบริการท่ีตองการ ซึ่งท่ีผานมา สมาคมเพ่ือนชุมชนสงเสรมิใหวิสาหกิจชุมชนทุก
ราย ท่ีเขารวมพัฒนากับโครงการเพ่ือนชุมชน-ธรรมศาสตรโมเดล มชีองทางการตลาดออนไลน จึงยังคงสามารถซื้อผลติภณัฑคณุภาพดี
จากฝมือวิสาหกิจชุมชนของ จ.ระยอง ผานชองทางออนไลนไดเชนเดิม 
ดานนายมนตรี นามสงา รองประธานวิสาหกิจชุมชนคลองนํ้าหผูาหมักนํ้านมขาว หน่ึงในวิสาหกิจชุมชนท่ีเขารวมโครงการเพ่ือนชุมชน-
ธรรมศาสตรโมเดล กลาววา แตเดมิจําหนายผาหมักนํ้านมขาว แปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ เชน เสื้อ กางเกง กระโปรง ผาพันคอ 
จําหนายท้ังในประเทศและสงออกตางประเทศ ไดรบัผลกระทบจากวิกฤติโควิด -19 ตั้งแตเดือนธันวาคมป 62 ทําใหขาดรายไดอยาง
ตอเน่ือง จึงจําเปนตองปรับตัว ไดมองเห็นโอกาสวาหนากากอนามัยเปนท่ีตองการสูงมากและขาดตลาด จึงหันมาผลิตหนากากผา
จําหนาย ตั้งแตชวงตนเดือนมีนาคมท่ีผานมา แรกเริม่น้ันไดรับความชวยเหลือจากสมาคมเพ่ือนชุมชนและผูประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรม สั่งหนากากผาจํานวนมากเพราะมั่นใจไดในคุณภาพของสินคา ทําใหเกิดการบอกตอและมียอดสั่งซื้อจํานวนมาก ปจจุบันมี
ยอดการผลิตและจําหนายประมาณ 3,000-4,000 ช้ินตอเดือน แมวารายไดตอเดือนเทียบไมไดกับกอนเกิดวิกฤติท่ีสรางรายไดเกือบ 1 
แสนบาท แตตอนน้ีมรีายไดไมถึง 1 หมื่นบาท แตอยางนอยก็ชวยกระจายรายไดใหคนในชุมชนไดมีงานทํา โดยคําสั่งซื้อสวนใหญมาจาก
ชองทางออนไลน และโทรศัพทเขามาสั่งซื้อ 
สําหรับผลติภณัฑหนากากผาหมักนํ้านมขาว มี 2 แบบ ท้ังแบบผามัสลิน 2 ช้ัน ราคาช้ินละ 16 บาท และแบบ 3D 4 ช้ัน โดยช้ันท่ี 1 
และ 4 ประกบหนา-หลัง เปนผาฝายท่ีผานการตมนํ้าเพ่ือฆาเช้ือโรคแลวนําไปหมักนํ้านมขาวเพ่ือใหผานุม ฟู ช้ันท่ี 2 เปนผามัสลินเกรด
กันนํ้า และช้ันท่ี 3 แผนกรองอาการท่ีผานการอบความรอน ราคาช้ินละ 45 บาท เรายังคงเนนคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภณัฑของเราเชนเดิมในราคาท่ีไมแพง สมกับสโลแกน “ผลิตภณัฑเพ่ือคนท่ีคุณรัก สวมใสสบายกาย หอมสดชื่นสบายใจ” นาย
มนตรี กลาว 
 โครงการเพ่ือนชุมชน-ธรรมศาสตรโมเดล ปจจุบันมีท้ังหมด 5 รุน 38 ราย ซึ่งมผีลติภณัฑหลายประเภท ท้ัง อาหารแหง ขนม
ทานเลน เครื่องดื่ม สินคาแฟช่ัน เสื้อผา ของตกแตงบาน ของใชจําเปน อาทิ ขนมเปยะ ตรา 8 เซียน จาก วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานทิว
ลิปเนินพยอม, นํ้าใบชะมวง ตรา รสชะมวง จากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภณัฑปาชุมชนเนินพระ, ขนมขาวกลองไรซเบอรี่ ตรา ไรซ ม ี
(Rice me) จาก วิสาหกิจชุมชนสงเสรมิอาชีพชุมชนเกาะกก, แชมพูสมุนไพร ตรา Chao Claire by Ariya (เจาแคลร) โดย วิสาหกิจ
ชุมชนกลุมสมุนไพรบานศาลเจา และ งานกระเปาถักแฮนดเมด ตรา PAVAN (พาวัน) จาก วิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพสตรีบานฉาง 
เปนตน ท้ังหมดน้ีแคเพียงตัวอยางวิสาหกิจชุมชน ยังมีวิสากิจชุมชนอีกหลายรายท่ีสมาคมฯสงเสริมและตอยอดสินคาจากภูมิปญญา
ทองถ่ิน จึงอยากเชิญชวนประชาชนอุดหนุนวิสากิจชุมชนใน จ.ระยอง ผานชองทางออนไลน เพ่ือเปนการสนับสนุนผลิตภัณฑจากภูมิ
ปญญาไทย และกระตุนเศรษฐกิจชุมชนไดอีกทางหน่ึง 
ผูสนใจผลติภณัฑหนากากผาฝายหมักนํ้านมขาว สั่งซื้อและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี วิสาหกิจชุมชนคลองนํ้าหูผาหมักนํ้านมขาว 
ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท 081-572-8560 หรือ เฟซบุก วสช.คลองนํ้าหผูาหมกันํ้านมขาว หรือสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับสมาคมเพ่ือนชุมชน และโครงการเพ่ือนชุมชน-ธรรมศาสตรโมเดล ไดท่ี โทรศัพท 038 685 666 หรือ  
เฟซบุกเพ่ือนชุมชน 

https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20200415/3d5a95e222d582f1905acce3f51c19a6f4e840ae587147773fb7bf98dd5b96ba.JPG?itok=nkv2CuNi
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20200415/3d5a95e222d582f1905acce3f51c19a6f4e840ae587147773fb7bf98dd5b96ba.JPG?itok=nkv2CuNi
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20200415/afca9890ac6d6d2bd6442d8b1e3e3b46206273c6be2918609da660d9bd08e17b.jpg?itok=kpoj-ecw
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20200415/afca9890ac6d6d2bd6442d8b1e3e3b46206273c6be2918609da660d9bd08e17b.jpg?itok=kpoj-ecw




 

จ.อุทัยธานี เกษตรจังหวัดอุทัยธานีลงพ้ืนท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอบานไร 

เมื่อวันท่ี 16 เม.ย.63 นายชนมสวัสดิ์ ทองโพธ์ิงาม เกษตรจ.อุทัยธานี 

     ลงพ้ืนท่ีสํานักงานเกษตรอ.บานไร เพ่ือตดิตามการใหบริการเกษตรกร ในชวงไวรัสโควิด-19 แพรระบาด 

     โดยในวันน้ียังคงมีเกษตรกร นับรอยคนมาขอรับการบริการเพ่ือปรับสมดุปรับกิจกรรมใหเปนปจจบัุน และขอข้ึนทะเบียน

ใหม ตลอดจนการขอยกเลิกการเปนสมาชิกครัวเรือนเกษตรกร เน่ืองจากกังวลจะไมไดรับการชวยเหลอืจากภาครัฐ โดยมี

เกษตรกรมารับการบริการซึ่ง ตั้งแตเชา จรดเย็น 

ซึ่ง จนท.ยืนยันในการรับมือกับการใหบริการได พรอมกันน้ีไดมีมาตรการปองกันการแพรระบาดไวรัส โควิด-19 ดังน่ี 

      1.จัดระยะหางการน่ัง 1-2 เมตร 

       2.ลงทะเบียนขอรับการบริการ เพ่ือใหงายตอการติดตาม 

       3.มีเจลและแอลกอฮอร ลางมือทําความสะอาดฆาเช้ือ บริการ 

        4.จัดบัตรคิว เขารับการบรกิารคราวละ 1 คน 

    ในการน้ีไดช้ีแจง ทําความเขาใจเบ้ืองตน ใหเกษตรกรไดรับทราบ ประเด็นดังน่ี 

     1.ความสําคญัของการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

     2.มาตรการชวยเหลือเกษตรกรครัวเรือนละ 15,00 บาท ยังไมชัดเจน ยังไมมรีายละเอียดการชวยเหลือตางๆ จากระดับ

นโยบาย แจงจังหวัด แตอยางใด 

///////  สําเนา ทองศรี 0613710441... 



 

สงเสริมการเกษตรนครพนม Channel 

สงเสริมการเกษตรนครพนม Channel 
ผูติดตาม 536 คน 
ติดตาม 

“ สับปะรดหวาน พืช GI นครพนม อําเภอโพนสวรรค ตองลอง !! ” เกษตรรมไม ถาม “ทานทําหรือยัง” ในตอนนีใ้นชวง

ของการเกิดสถานการณของโรคโควิด-19 พาทานผูชมไปเย่ียมแปลงสับปะรดของกลุมแปลงใหญผูปลูกสับปะรด อําเภอ

โพนสวรรค ซ่ึงในขณะนี้ไดเริ่มมีผลผลิตที่พรอม 

 

https://www.youtube.com/channel/UCc91lKbynZ1S2HokpuYftrQ


 


