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กรมสงเสริมการเกษตร รณรงคหยุดเผาพื้นที่เกษตร ดึงชุมชนมีสวนรวม สรางจิตสํานึก และนําวัสดุเหลือใชไปทํา
ประโยชน หวังลดฝุนพิษ PM 2.5 เขาชุมชนเมือง พรอมขยายผลทั่วประเทศ
สําหรับในเรื่องของปญหาการเผาในพื้นที่เกษตร ตรงนี้เปนปญหาสําคัญซึ่งเปนปญหาเรียกวาเปนวิกฤตอีกวิกฤตหนึ่งของ
ประเทศก็วาได ซึ่งตรงนี้ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําชับหนวยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณใหชวยกันดูแลเรื่องนี้เปนพิเศษ
เนื่องจากปญหาเรื่องการเผา ทําใหเกิดฝุนละออง โดยเฉพาะ PM2.5 สงผลกระทบตอตัวบุคคลเปนหลัก ตัวสิ่งแวดลอมเปนตัว
ควบคุมอีกทางหนึ่ง แตดร.เฉลิมชัย เปนหวงเปนใยกับชีวิตของมนุษย โดยเฉพาะพี่นองเกษตรกรที่อยูในพื้นที่ หากไดรับ
ผลกระทบจาก PM2.5 เขาไปจะมีปญหาตอเนื่องเปนลูกโซ จึงไดมอบนโยบายใหกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรม
ตางๆ ชวยกันดูแล โดยเฉพาะเรื่องการใหความรูกับพี่นองเกษตรกร หรือประชาชนโดยทั่วไป สิ่งเหลานี้ถือเปนภารกิจเรงดวน
อีกภารกิจหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ไดเริ่มปฏิบัตติ ามแผนการดําเนินงานของคณะทํางาน
ปองกันและเฝาระวังการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร ซึ่งมีนายอนันต สุวรรณรัตน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน ดังนั้น จึงเรงสรางความรูความเขาใจแกเกษตรกรวา การเผาในที่โลงทั้งพื้นที่
การเกษตรและพื้นที่ปากอใหเกิดฝุน ละออง PM 2.5 ซึ่งสงผลกระทบตอสุขอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจอยางมาก
นอกจากนี้ การไถกลบตอซังและฟางขาวจะชวยคลุกเคลาปรับปรุงบํารุงดิน ชวยยอยสลายและเพิ่มอินทรียวัตถุ เพิ่มธาตุอาหาร
ใหพืช ชวยลดตนทุนการผลิต เพราะไมตองซื้อปุยเคมีมาก การอัดฟางกอนสามารถสรางรายไดจากการขายฟอนฟางเพื่อ
นําไปใชเพาะเห็ดหรือเปนอาหารสัตว การเผานั้นนอกจากทําใหเกิดมลพิษแลว ยังตองระวังโทษตามกฎหมายดวย จากนี้จะเรง
รณรงคหยุดเผาในพื้นที่เกษตรโดยใชเครือขายเกษตรกรในพื้นที่ ศพก. ซึ่งเปนตนแบบกอนขยายผลไปสูเกษตรกรรายอื่นๆ ใน
ชุมชน ใหสามารถลดปญหาการเผาในพื้นที่เกษตรดวยการใชเทคโนโลยีทดแทนการเผาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหสามารถทําการเกษตรไดอยางยั่งยืน

คลายความสงสัย ในประเด็นทะเบียนเกษตรกร กับ 7 ขอของใจ "ทะเบียนเกษตรกร" ดานพืช
กับ กรมสงเสริมการเกษตร
Q : ทะเบียนเกษตรกร หรือ ทบก. คืออะไร
A : - ขอมูลของครัวเรือนผูประกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพ
การเกษตรของครัวเรือน ซึ่งเกษตรกรตองมายื่นแบบ ทบก.01 เพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร
- สําหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถเขารวมโครงการชวยเหลือและไดรับสิทธิ์ตางๆ
ตามมาตรการของรัฐ
Q : การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร คืออะไร
A : การแจงปลูกพืชทุกรอบการผลิต และการเปลี่ยนแปลงขอมูลครัวเรือนผูประกอบการเกษตร เชน
เปลี่ยน / แกไข กิจกรรมการเกษตร หรือ สมาชิกในครัวเรือน
Q : เกณฑการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
A : บุคคลในครัวเรือนคนใดคนนึง หรือ หลายคนที่ประกอบการเกษตร
ฐานทะเบียนเกษตรกร กําหนดให 1 ทะเบียนบาน = 1 ครัวเรือน (ตั้งแต ต.ค.56 เปนตนมา) ตอง
ประกอบกิจกรรม ดังนี้
1) การทํานาหรือทําไรอยางใดอยางหนึง่ หรือ รวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต 1 ไรขึ้นไป
2) การปลูกผัก หรือการปลูกไมดอกไมประดับ หรือการเพาะเห็ด หรือการปลูกพืชอาหารสัตวอยาง
ใดอยางหนึ่ง หรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต 1 งานขึ้นไป
3) การปลูกไมผลไมยืนตน หรือการปลูกสวนปา หรือปลูกปาเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต 1 ไรและมีจํานวนตนตั้งแต 15 ตนขึ้นไป
4) การปลูกไมผล หรือไมยืนตนแบบสวนผสม อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต 1 ไร และมีจํานวนตนตั้งแต 15 ตนขึ้นไป
5) การเลี้ยงแมโคนม ตั้งแต 1 ตัวขึ้นไป
6) การเลี้ยงโค หรือกระบือ อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน ตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป
7) การเลี้ยงสุกร แพะ หรือแกะ อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน ตั้งแต 5 ตัวขึ้นไป
8) การเลี้ยงสัตวปก ตั้งแต 50 ตัวขึ้นไป
9) การเลี้ยงสัตวา
น หรือการเพาะเลี้ยงสัตวา
น อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน
10) การทํานาเกลือสมุทร บนเนื้อที่ตั้งแต 1 ไรขึ้นไป
11) การปลูกหมอน การเลี้ยงไหม อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน
12) การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและเกษตรอื่นๆ หมายความวา การเลี้ยงผึ้งพันธุผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง จิ้งหรีด ดวงสาคูไสเดือนดิน ชีวภัณฑและอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
13) ประกอบการเกษตร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน นอกเหนือจากหลักเกณฑ ทีก่ ําหนดตาม 1) ถึง 12) และมีรายไดตั้งแต 8,000 บาทตอปขนึ้ ไป
Q : ทะเบียนเกษตรกรมีขอมูลอะไรบาง
A: มีขอมูล 9 หมวด
1. ขอมูลพื้นฐานครัวเรือน 2. สมาชิกครัวเรือนและการเปนสมาชิกองคกร 3. การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร 4. การประกอบกิจกรรมการเกษตร
5. แหลงน้ํา
6. เครือ่ งจักรกลการเกษตร
7. หนี้สิน
8. รายได
9. การเขารวมโครงการภาครัฐ
* การแจงขอมูลเท็จในทะเบียนเกษตรกร ถือเปนความผิดทางอาญา ตามมาตรา 137 และ มาตรา 267 แหงประมวลกฎหมายอาญา
Q : การขึ้นทะเบียนเกษตรกรตองทําอยางไร
A: ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน ขอขึน้ ทะเบียนได 1 คน
- ยื่นแบบ ทบก. 01 ณ สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงปลูก หลังปลูกพืช 15 วัน > จนท.บันทึกขอมูล > ตรวจสอบขอมูล > ติดประกาศในชุมชน 3 วัน > จนท.ยืนยันขอมูลในระบบ
> การขึ้นทะเบียนเกษตรกรสมบูรณ
* 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 กับ กรมที่ดินและ สปก.
3. ตรวจสอบทางสังคม ผานการติดประกาศขอมูลในชุมชน หากมีการคัดคาน มีคณะทํางานระดับหมูบานตรวจสอบพื้นที่วัดพิกัดที่ตั้งแปลง - วัดพื้นที่
4. วาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล เพื่อปองกันการขึ้นทะเบียนซ้ําซอน (ปจจุบนั ดําเนินการแลว 10 ลานแปลง)
Q : เมื่อใดตองปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
A : เมื่อมีการเพาะปลูกพืชทุกรอบ และเมื่อตองการเปลี่ยนขอมูลของครัวเรือนผูประกอบการเกษตร ดังนี้
- รายใหม แปลงใหม / รายเดิม แปลงใหม : ยื่นแบบ ทบก.01 ณ สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงปลูก หลังปลูกพืชแลว 15 วัน > จนท.บันทึกขอมูล > ตรวจสอบขอมูล > ติด
ประกาศในชุมชน 3 วัน > จนท.ยืนยันขอมูลในระบบ > การขึ้นทะเบียนเกษตรกรสมบูรณ
- รายเดิม แปลงเดิม : สามารถปรับปรุง ผาน แอปพลิเคชัน Farmbook สามารถตรวจสอบสถานะหัวหนาและสมาชิกครัวเรือนเกษตร 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
(เริ่มใชตั้งแต 23 มิ.ย. 63 เปนตนไป และมีผลยอนหลัง สําหรับผูไมมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตั้งแต 23 มิ.ย. 60)
*การใชขอมูลทะเบียนเกษตรกรเปนไปตามเงื่อนไขของแตละโครงการ*
กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมสงเสริมการเกษตร 02 579 5519

กลวยหิน เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต โดยเฉพาะ
จังหวัดยะลา แตในปจจุบันประสบปญหาการระบาดของโรคเหี่ยว ทําใหเครือ
กลวยมีลักษณะแคระแกร็น ผลลีบ ปลายหวีแหงดํา ขอบเครือกลวยมีสีน้ําตาล
เนื้อภายในมีสีน้ําตาลจนถึงดํา บางผลมีอาการเนาเละ ฉ่ําน้ํา ใบแกเปลี่ยนเปนสี
เหลือง และไมสามารถเก็บผลผลิตกลวยหินได เมื่อเกิดการระบาดของโรคเหี่ยว
ขึ้นในพื้นที่ จึงตองดําเนินการควบคุมดวยการทําลายตนกลวยหินและหนอพันธุ
ที่ติดโรคในบริเวณที่ระบาดทิ้งเปนจํานวนมาก รวมถึงตองพักแปลงเพื่ออบดิน
ฆาเชื้อและตัดวงจรการระบาดของโรค ซึ่งสงผลตอรายไดของเกษตรกรเปน
อยางมาก
นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา กรมสงเสริม
การเกษตร โดยกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย รวมกับสํานักงาน
เกษตรจังหวัดยะลา ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัด
สงขลา และกรมวิชาการเกษตรไดบูรณาการขับเคลื่อนการจัดการโรคเหี่ยวในกลวยหิน มาตั้งแตปงบประมาณ 2559 โดยดําเนินการ 4 ดาน
ประกอบดวย
1.การจัดทําแปลงสาธิตการจัดการโรคเหี่ยวกลวยหิน เพื่อทดสอบเทคโนโลยีการจัดการโรคตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรใน 8 อําเภอ
พื้นที่จํานวน 69 ไร เกษตรกร 25 ราย ซึ่งผลการทดสอบใหผลในทางที่ดี คือ เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงสาธิตได โดยที่ผลผลิต
ไมไดรับความเสียหายจากการเขาทําลายของเชื้อสาเหตุโรค
2.การสรางแหลงสํารองพันธุกลวยหิน โดยการขยายพื้นที่ปลูกในพื้นที่ปลอดโรค (พื้นที่ที่ไมเคยปลูกกลวยหิน) ในอําเภอเมืองยะลา และอําเภอรา
มัน จํานวน 110 ไร และผลิตตนพันธุกลวยหินเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จํานวน 15,000 ตน สนับสนุนใหกับเกษตรกร
3.การสรางพื้นที่ปลอดโรคเหี่ยวนํารอง โดยสนับสนุนใหเกษตรกรทําลายตนกลวยหินที่เปนโรค และทําการอบดินฆาเชื้อกอนปลูกใหมตาม
คําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ดําเนินการนํารองในพื้นที่อําเภอยะหา 53 ไร และอําเภอกาบัง 89 ไร รวมจํานวน 142 ไร ซึ่งในขณะนี้แปลงที่
ดําเนินการเมื่อป 2561 มีผลผลิตกลวยแลว ในขณะที่พื้นที่ตําบลบาละ อําเภอกาบัง ไมพบการระบาดของโรคเหี่ยวกลวยหินอีกแลว และกําลังรอ
จะประกาศเปนตําบลปลอดโรคเหีย่ วตอไป
4.การสรางการรับรูเกี่ยวกับโรคเหีย่ วและวิธีการจัดการโรคใหกับเจาหนาที่และเกษตรกรทุกอําเภอ ผานการอบรม จัดทําสื่อประชาสัมพันธ และ
นําเสนอขอมูลการจัดการโรคเหี่ยวผานสถานีวิทยุและโทรทัศน รวมทั้งการจัดอบรมเรื่องการจัดการโรคเหี่ยวในกลวยหินใหกับเกษตรกร
เนื่องจากโรคเหี่ยวกลวยหินเปนโรคที่เพิ่งพบการระบาดเมื่อไมนานมานี้ จึงยังตองมีการศึกษาและพัฒนาวิธีการจัดการที่เหมาะสมและเกษตรกร
สามารถดําเนินการไดสะดวก จึงเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐและสถาบันการศึกษา ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมวิชาการเกษตร
และกรมสงเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ในการจัดทําแปลงศึกษาทดสอบวิธีการปองกันกําจัดโรค
เหี่ยวในกลวยหินขึ้น เพื่อหาวิธีการที่เกษตรกรปฏิบตั ิไดงาย และสามารถจัดการโรคไดจริงในพื้นที่
โดยในป 2563 นี้ กรมสงเสริมการเกษตรจะดําเนินการสรางพื้นที่ปลอดโรคเหี่ยวนํารอง โดยสนับสนุนใหเกษตรกรทําลายตนกลวยหินที่เปนโรค
และทําการอบดินฆาเชื้อกอนปลูกใหมตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ดําเนินการนํารองในพื้นที่อําเภอบันนังสตา จํานวน 150 ไร คาดหวัง
ใหเปนพื้นที่ปลอดโรคตนแบบ พรอมสรางการรับรูเ กี่ยวกับโรคเหีย่ วและวิธีการจัดการโรคใหกับเจาหนาที่และเกษตรกรทุกอําเภอโดยการอบรม
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ นําเสนอขอมูลการจัดการโรคผานสถานีวิทยุและโทรทัศน และจัดอบรมเกษตรกรในการจัดการโรคเหี่ยวกลวยหิน จํานวน
450 รายดวย
สําหรับแนวทางการจัดการโรคเหีย่ วกลวยหิน กรมสงเสริมการเกษตรขอแนะนําใหเกษตรกรผูปลูกกลวยหิน ดําเนินการดังนี้
1.หมั่นสํารวจแปลงปลูกอยางสม่ําเสมอ หากพบการระบาดใหรีบกําจัดหรือทําลายตนกลวยที่เปนโรคดวยสารกําจัดวัชพืชไตรโคเพอร บิวทอกซี่
เอทิล เอสเตอร 66.8 อีซี ดวยการใชไมเสียบลูกชิ้นแชในสารดังกลาวทิ้งไวขามคืนแลวนํามาเสียบบริเวณโคนตนกลวยลึกประมาณ 5 นิ้ว จํานวน
5 ไมตอตน ทิ้งไว 1 เดือนหรือจนกวาตนกลวยจะแหงตายแลวจึงเผาทําลาย หากมีปลีใหตดั ทิ้งเพื่อปองกันแมลงจะนําเชื้อไปแพรกระจายสูตนอื่น
2.ทําความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณทางการเกษตรทุกครั้งหลังใชงานดวยน้ํายาฟอกขาว
3.ทําการฆาเชื้อโรคและปรับความเปนกรดดางในดินไมใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ดวยการโรยปูนขาวอัตรา 5 กิโลกรัมตอกอ
สําหรับตนกลวยในบริเวณแปลงเดียวกันที่ยังไมเปนโรคใหใชชีวภัณฑบาซิลัส ซับทีลิส สายพันธุ BS-DOA ของกรมวิชาการเกษตร อัตรา 25 กรัม
ผสมน้าํ 10 ลิตร รดใหทั่วกอทุก 1 เดือน เปนระยะเวลา 12 เดือน หรือใชสารชีวภัณฑสเตรปโตไมซีส ผสมกับปุยอินทรีย อัตราปุย 100 กิโลกรัม
ตอเชื้อสด 1 กิโลกรัม โรยรอบกอกลวยอัตรา 5 กิโลกรัมตอกอ
4.หมั่นทําความสะอาดกอกลวยเพื่อลดการระบาดของเชื้อกอโรค และแมลงพาหะ
5.ใสปุยเคมีสูตร 16-16-16 เพื่อบํารุงใหตนสมบูรณแข็งแรง รวมกับธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม
6.ใชหนอพันธุกลวยหิอนึ่ง กลวยหินมีแหลงกําเนิดดั้งเดิมในพื้นที่จังหวัดยะลา เปนพืชประจําถิ่นที่พบเจริญเติบโตไดในบริเวณหินกรวด ริมแมน้ํา
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต (ยะลา ปตตานี และนราธิวาส) สรางรายไดใหแกเกษตรกรและชุมชนทองถิ่นจากการแปรรูปกลวยหินเปนผลิตภัณฑ
ในรูปแบบตางๆ จังหวัดยะลาจึงใหความสําคัญในการสงเสริมพัฒนาการผลิตและอนุรักษพันธุกลวยหินไวนปลอดโรค

จากมาตรการเวนระยะหางทางสังคม “อยูบาน หยุดเชื้อ เพื่อ
ชาติ” ตามแนวทาง Social Distancing ทําใหประชาชนตองอยูบาน
เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการติดโรคโควิด -19 และควบคุมการแพรระบาด
ใหอยูในวงจํากัด วิกฤติโควิด-19 จึงเปนบททดสอบของทุกอาชีพในเวลา
นี้ วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองก็เชนกัน วิกฤติดังกลาวสงผลใหการ
ทองเที่ยวตองหยุดชะงัก การจับจายใชสอยของประชาชนลดลง
กิจกรรมตางๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองซึ่งเปน
กลุมเปาหมายหลักก็นอยลง รายไดของวิสาหกิจชุมชนจึงลดลง
ตามไปดวย
สมาคมเพื่อนชุมชน ยังคงเปนตัวกลางประสานความชวยเหลือวิสาหกิจ
ชุมชนใน จ.ระยอง ซึ่งอยูภายใตโครงการเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตรโมเดล
ใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางมั่นคง แมรายไดจะลดลง แตก็สามารถ
ปรับตัวได เพราะในวิกฤติยังมีอโอกาสเสมอ
นายวริทธิ์ นามวงษ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน กลาววา สมาคมเพื่อนชุมชนเปนเพียงฟนเฟองหนึ่งในการพัฒนาสรางอาชีพให
มั่นคง แตวิสาหกิจชุมชนตองพัฒนาและตอยอดความรูความสามารถที่ไดรับไปปรับใชกับกิจการของตนเอง ไมวาจะเปนการปรับรูปแบบ
ผลิตภัณฑ หรือการหาตลาดและชองทางการขายใหมๆของวิสาหกิจชุมชน อาทิเชน วิสาหกิจชุมชนแตนบาติก เสื้อผาจากผามัดยอม,
วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตภัณฑจากผาชุมชนมาบชลูด จาก กระเปาผา, วิสาหกิจชุมชนคลองน้ําหูผาหมักน้ํานมขาว จากเสื้อผาหมักน้ํานม
ขาว ปรับตัวใหสามารถอยูร อดไดในภาวะวิกฤติ ไดรวมกลุมกันทํา “หนากากผา”
แมวาโครงการ “เพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตรโมเดล” รุนปจจุบันจะถูกชะลอการดําเนินงานชั่วคราว แตสมาคมเพื่อนชุมชนยังคง
ชวยเหลือชุมชนโดยการหาชองทางกระจายสินคาใหวิสาหกิจชุมชน เพื่อใหสามารถเดินหนาตอไปได โดยเฉพาะชองทางการตลาด
ออนไลน เพราะมองเห็นวาเมื่อความตองการบริโภค และความตองการในการหารายไดยังคงมีอยู ในวิกฤติที่คนไมยอมออกจากบาน
ชองทางออนไลนจึงเปนอีกทางเลือกในการซื้อสินคาและบริการที่ตอ งการ ซึ่งที่ผานมา สมาคมเพื่อนชุมชนสงเสริมใหวิสาหกิจชุมชนทุก
ราย ที่เขารวมพัฒนากับโครงการเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตรโมเดล มีชองทางการตลาดออนไลน จึงยังคงสามารถซื้อผลิตภัณฑคณ
ุ ภาพดี
จากฝมือวิสาหกิจชุมชนของ จ.ระยอง ผานชองทางออนไลนไดเชนเดิม
ดานนายมนตรี นามสงา รองประธานวิสาหกิจชุมชนคลองน้ําหูผาหมักน้ํานมขาว หนึ่งในวิสาหกิจชุมชนที่เขารวมโครงการเพื่อนชุมชนธรรมศาสตรโมเดล กลาววา แตเดิมจําหนายผาหมักน้ํานมขาว แปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ เชน เสื้อ กางเกง กระโปรง ผาพันคอ
จําหนายทั้งในประเทศและสงออกตางประเทศ ไดรบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด -19 ตั้งแตเดือนธันวาคมป 62 ทําใหขาดรายไดอยาง
ตอเนื่อง จึงจําเปนตองปรับตัว ไดมองเห็นโอกาสวาหนากากอนามัยเปนที่ตองการสูงมากและขาดตลาด จึงหันมาผลิตหนากากผา
จําหนาย ตั้งแตชวงตนเดือนมีนาคมที่ผานมา แรกเริม่ นั้นไดรับความชวยเหลือจากสมาคมเพื่อนชุมชนและผูป ระกอบการในนิคม
อุตสาหกรรม สั่งหนากากผาจํานวนมากเพราะมั่นใจไดในคุณภาพของสินคา ทําใหเกิดการบอกตอและมียอดสั่งซื้อจํานวนมาก ปจจุบันมี
ยอดการผลิตและจําหนายประมาณ 3,000-4,000 ชิ้นตอเดือน แมวารายไดตอเดือนเทียบไมไดกับกอนเกิดวิกฤติที่สรางรายไดเกือบ 1
แสนบาท แตตอนนี้มรี ายไดไมถึง 1 หมื่นบาท แตอยางนอยก็ชวยกระจายรายไดใหคนในชุมชนไดมีงานทํา โดยคําสั่งซื้อสวนใหญมาจาก
ชองทางออนไลน และโทรศัพทเขามาสั่งซื้อ
สําหรับผลิตภัณฑหนากากผาหมักน้ํานมขาว มี 2 แบบ ทั้งแบบผามัสลิน 2 ชั้น ราคาชิ้นละ 16 บาท และแบบ 3D 4 ชั้น โดยชั้นที่ 1
และ 4 ประกบหนา-หลัง เปนผาฝายที่ผานการตมน้ําเพื่อฆาเชื้อโรคแลวนําไปหมักน้ํานมขาวเพื่อใหผานุม ฟู ชั้นที่ 2 เปนผามัสลินเกรด
กันน้ํา และชั้นที่ 3 แผนกรองอาการที่ผานการอบความรอน ราคาชิน้ ละ 45 บาท เรายังคงเนนคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑของเราเชนเดิมในราคาที่ไมแพง สมกับสโลแกน “ผลิตภัณฑเพื่อคนที่คุณรัก สวมใสสบายกาย หอมสดชื่นสบายใจ” นาย
มนตรี กลาว
โครงการเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตรโมเดล ปจจุบันมีทั้งหมด 5 รุน 38 ราย ซึ่งมีผลิตภัณฑหลายประเภท ทั้ง อาหารแหง ขนม
ทานเลน เครื่องดื่ม สินคาแฟชั่น เสื้อผา ของตกแตงบาน ของใชจําเปน อาทิ ขนมเปยะ ตรา 8 เซียน จาก วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานทิว
ลิปเนินพยอม, น้ําใบชะมวง ตรา รสชะมวง จากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑปาชุมชนเนินพระ, ขนมขาวกลองไรซเบอรี่ ตรา ไรซ มี
(Rice me) จาก วิสาหกิจชุมชนสงเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก, แชมพูสมุนไพร ตรา Chao Claire by Ariya (เจาแคลร) โดย วิสาหกิจ
ชุมชนกลุมสมุนไพรบานศาลเจา และ งานกระเปาถักแฮนดเมด ตรา PAVAN (พาวัน) จาก วิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพสตรีบานฉาง
เปนตน ทั้งหมดนี้แคเพียงตัวอยางวิสาหกิจชุมชน ยังมีวิสากิจชุมชนอีกหลายรายที่สมาคมฯสงเสริมและตอยอดสินคาจากภูมิปญญา
ทองถิ่น จึงอยากเชิญชวนประชาชนอุดหนุนวิสากิจชุมชนใน จ.ระยอง ผานชองทางออนไลน เพื่อเปนการสนับสนุนผลิตภัณฑจากภูมิ
ปญญาไทย และกระตุนเศรษฐกิจชุมชนไดอีกทางหนึ่ง
ผูสนใจผลิตภัณฑหนากากผาฝายหมักน้ํานมขาว สั่งซื้อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ วิสาหกิจชุมชนคลองน้ําหูผาหมักน้ํานมขาว
ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท 081-572-8560 หรือ เฟซบุก วสช.คลองน้ําหูผาหมักน้ํานมขาว หรือสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมเกีย่ วกับสมาคมเพื่อนชุมชน และโครงการเพือ่ นชุมชน-ธรรมศาสตรโมเดล ไดที่ โทรศัพท 038 685 666 หรือ
เฟซบุกเพื่อนชุมชน

จ.อุทัยธานี เกษตรจังหวัดอุทัยธานีลงพื้นที่สํานักงานเกษตรอําเภอบานไร
เมื่อวันที่ 16 เม.ย.63 นายชนมสวัสดิ์ ทองโพธิ์งาม เกษตรจ.อุทัยธานี
ลงพื้นที่สํานักงานเกษตรอ.บานไร เพื่อติดตามการใหบริการเกษตรกร ในชวงไวรัสโควิด-19 แพรระบาด
โดยในวันนี้ยังคงมีเกษตรกร นับรอยคนมาขอรับการบริการเพื่อปรับสมุดปรับกิจกรรมใหเปนปจจุบัน และขอขึ้นทะเบียน
ใหม ตลอดจนการขอยกเลิกการเปนสมาชิกครัวเรือนเกษตรกร เนื่องจากกังวลจะไมไดรับการชวยเหลือจากภาครัฐ โดยมี
เกษตรกรมารับการบริการซึ่ง ตั้งแตเชา จรดเย็น
ซึ่ง จนท.ยืนยันในการรับมือกับการใหบริการได พรอมกันนี้ไดมีมาตรการปองกันการแพรระบาดไวรัส โควิด-19 ดังนี่
1.จัดระยะหางการนั่ง 1-2 เมตร
2.ลงทะเบียนขอรับการบริการ เพื่อใหงายตอการติดตาม
3.มีเจลและแอลกอฮอร ลางมือทําความสะอาดฆาเชื้อ บริการ
4.จัดบัตรคิว เขารับการบริการคราวละ 1 คน
ในการนี้ไดชี้แจง ทําความเขาใจเบื้องตน ใหเกษตรกรไดรับทราบ ประเด็นดังนี่
1.ความสําคัญของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
2.มาตรการชวยเหลือเกษตรกรครัวเรือนละ 15,00 บาท ยังไมชัดเจน ยังไมมรี ายละเอียดการชวยเหลือตางๆ จากระดับ
นโยบาย แจงจังหวัด แตอยางใด
/////// สําเนา ทองศรี 0613710441...

สงเสริมการเกษตรนครพนม Channel

สงเสริมการเกษตรนครพนม Channel
ผูติดตาม 536 คน
ติดตาม

“ สับปะรดหวาน พืช GI นครพนม อําเภอโพนสวรรค ตองลอง !! ” เกษตรรมไม ถาม “ทานทําหรือยัง” ในตอนนีใ้ นชวง
ของการเกิดสถานการณของโรคโควิด-19 พาทานผูชมไปเยี่ยมแปลงสับปะรดของกลุมแปลงใหญผปู ลูกสับปะรด อําเภอ
โพนสวรรค ซึ่งในขณะนี้ไดเริ่มมีผลผลิตที่พรอม

