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เกษตรเชิงพืนL ทีต7 อบโจทย์ การส่ งเสริมเกษตรแนวใหม่ ผลักดันให้ เกษตรกร
ร่ วมคิด รัฐร่ วมสร้ างชุมชนเข้ มแข็ง
เกษตรเชิงพื(น วิสาหกิจชุมชน

การเกษตรเชิงพื(นทีDเป็ นการพัฒนาการเกษตรโดยใช้พ(ืนทีDเป็ นตัวตั(งเป็ นการส่ งเสริ มต่อยอดจากเกษตร
แปลงใหญ่วสิ าหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้ น กลุ่มอาชีพหรื อแม้แต่ยงั สมาร์ทฟาร์มเมอร์ท
กลุ่มบุคคลหรื อบุคคลเหล่านี(มีพ(ืนฐานทีDเข้มแข็งพร้อมทีDจะพัฒนาตนเอง โดยใช้หลักการพัฒนาทีDเกิด
ขึ(นมาจากความต้องการของคนในชุมชน ร่ วมกับภาครัฐและภาคีเครื อข่ายช่วยกันผลักดันให้เกิด
ความสําเร็ จอย่างเป็ นรู ปธรรม เกษตรกรสามารถพึDงพาตนเองได้ ความอย่างยังD ยืนของการพัฒนาเกิดจาก
การดําเนินงานภายใต้การมีส่วนร่ วมของชุมชนทุกขั(นตอนตั(งแต่การร่ วมคิดร่ วมตัดสิ นใจร่ วมวางแผน
และลงมือทํา การติดตามผลทีDเกิดขึ(นซึD งเป็ นการทํางานร่ วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างเจ้าหน้าทีDรัฐทีD
เกีDยวข้องและผูน้ าํ ชุมชนผูน้ าํ กลุ่มเกษตรกรในการวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาร่ วมกันโดยยึดหลักความพึง
พอใจของคนในชุมชน ความสําเร็ จของการเกษตรเชิงพื(นทีDจะเป็ นความมันD คงทางเศรษฐกิจช่วยกระจาย
รายได้เป็ นระบบกองทุน มีการจ้างงาน มีการศึกษาเรี ยนรู ้ร่วมมือร่ วมใจกันสร้างกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ เกิดความยังD ยืนในอาชีพและความสุ ขในชุมชน

นายอาชว์ชยั ชาญ เลี(ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร ได้กล่าวถึงรายละเอียดและความสําเร็ จ
ของการทําเกษตรเชิงพื(นทีD ว่า “จากสถานการณ์การแพร่ กระจายของโควิด -19 ส่ งผลกระทบต่อภาค
การเกษตรด้วย แต่การประกอบอาชีพของพีDนอ้ งเกษตรกรก็ไม่ได้หยุดชะงัก อาจจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่
บ้าง ในส่ วนของการส่ งเสริ มการเกษตรเชิงพื(นทีD ทางกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ทาํ มาอย่างต่อเนืDอง เป็ น
นโยบายของรัฐบาล หลักของการทําการเกษตรเชิงพื(นทีD มีอยู่ 2 ประการ ประการแรกคือความต้องการ
ของเกษตรกร เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรรวมกลุ่มกันคิดวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่ม นําข้อมูลทีDได้มา
เสนอให้กบั เจ้าหน้าทีDส่งเสริ มการเกษตร หรื อทีDเราเรี ยกว่าเกษตรตําบล ร่ วมกันคิดร่ วมวิเคราะห์ร่วมกัน
ตัดสิ นใจ แล้วกําหนดเป็ นทิศทางการพัฒนางานเกษตรพื(นทีD เป็ นจุดเด่นของพื(นทีDตอบสนองความ
ต้องการของเกษตรกร ประการทีDสองคือสามารถแก้ไขปั ญหาได้ตรงจุดตามความต้องการของเกษตรกร
อยูบ่ นฐานของความเหมาะสมของพื(นทีDน( นั เขาตัดสิ นใจทีDจะผลิตตอบสนองในเรืD องของความต้องการ
บริ โภคของผูบ้ ริ โภคในพื(นทีD ทางกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้กาํ หนดพื(นทีDเป้าหมายเป็ น 6 เขตภูมิ
ประเทศโดยมีเขตละ 1 จังหวัดเป็ นจังหวัดต้นแบบพร้อมกําหนดมาตรฐานด้านการผลิตทั(งด้านการเพิDม
ผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต คุณภาพผลผลิต
นอกจากมาตรฐานด้านการผลิตแล้ว ยังกําหนดมาตรฐานทีDต่อเนืDองจากการผลิต คือการแปรรู ปผลผลิต
สร้างมูลค่าเพิDม การเชืDอมโยงสู่ ตลาด ความรู ้ทีDได้จากจังหวัดต้นแบบทั(ง 6 จั(งหวัด จะถูกถอดองค์
ความรู ้ทีDได้และนํามาใช้เป็ นคู่มือให้กบั เกษตรกรและเจ้าหน้าทีDนาํ มาใช้พฒั นาต่อยอดสู่ ในแต่ละพื(นทีDเรา
มีเจ้าหน้าทีDของกรมส่ งเสริ มให้ความรู ้ แนะนํา ช่วยแก้ปัญหา ช่วยกันคิด วิเคราะห์หาแนวทางพัฒนา
กรมฯสนับสนุนงบประมาณตามแนวทางการพัฒนา เกษตรกรทํางานประสานกับเจ้าหน้าทีDเพืDอให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนืDองและตรงกับความต้องการของแต่ละพื(นทีD สนับสนุนเงินทุนเพืDอความต่อเนืDอง
ของการทํางานในระดับชุมชนในระดับพื(นทีDมีความต่อเนืDองกันไปเรืD อยๆต่อยอดกันไปเรืD อยๆมีการ
พัฒนาติดตามสถานการณ์ตลอดถ้าหากว่าพีDนอ้ งเกษตรกรในพื(นทีDเขาต้องการอะไรก็จะแจ้งผ่านมาทาง
เกษตรอําเภอตําบลเจ้าหน้าทีDต่างๆ ส่ งข้อมูลขึ(นมาว่าต้องการอะไรต้องการปลูกอะไรเราสนับสนุนเรืD อง
ของบประมาณไม่แค่น( นั เราส่ งเสริ มตั(งแต่ตน้ นํ(ากลางนํ(าปลายนํ(าโดยเฉพาะเรืD องของการผลิตเป็ นเรืD อง
ของการแปรรู ปเรืD องของการตลาดเรี ยนเราจะต้องส่ งเสริ มให้อีกเยอะเลยวันนี(ภารกิจเหล่าไม่ได้อยูท่ ีD
กระทรวงเกษตรฯอย่างเดียว แต่เกีDยวข้องกับองค์กรอืDนกระทรวงอืDนหรื อภาคเอกชน กระทรวงเกษตรฯ
เป็ นผูป้ ระสานความร่ วมมือให้ การตอบรับจากเกษตรกรในโครงการนี(อยูใ่ นระดับทีDน่าพอใจ เกษตรกร
ให้ความตอบรับเป็ นอย่างดีเพราะเป็ นโครงการทีDสามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงจุด นอกจาก
การพัฒนาด้านการผลิตแล้ว ในยุคปั จจุบนั การตลาดแบบใหม่เป็ นเรืD องทีDเกษตรกรต้องปรับตัวและเรี ยนรู ้
การซื( อขายแบบออนไลน์ พัฒนาการผลผลิต มีการแปรรู ปเพิDมมูลค่าของสิ นค้า ควบคู่ไปกับการตลาด
แนวใหม่ ความสําเร็ จของการทําเกษตรเชิงพื(นทีDเราคงต้องมองไปทีDความยังD ยืน ความยังD ยืนเรามองทีD
ความสุ ขของเกษตรกรในชุมชน และในวิกฤตของโควิด 19 ทําให้ทางเจ้าหน้าทีDไม่สามารถลงพื(นทีDเข้า
ไปพบกับเกษตรได้ ทางกรมได้สงัD การให้เจ้าหน้าทีDเตรี ยมความพร้อมจัดเตรี ยมข้อมูลทีDเกีDยวข้องไว้

เบื(องต้นเช่นข้อมูลของชุมชนไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางด้านดินนํ(าหรื อข้อมูลเรืD องของการตลาดข้อมูลของ
เทคโนโลยีการผลิตของพีDนอ้ งเกษตรกรและนํามาวิเคราะห์ไว้เบื(องต้น กําหนดเป็ นแนวทางพัฒนา เมืDอ
สถานการณ์กลับเข้าสู่ ภาวะปกติ เราก็จะส่ งเจ้าหน้าทีDเรานําข้อมูลเหล่านี(นะครับไปคุยกับพีDนอ้ งเกษตรกร
ในพื(นทีDซD ึ งจะทําให้เกิดความรวดเร็ วในการทํางาน สามารถทํางานได้อย่างต่อเนืDองขอฝากสําหรับพีDนอ้ ง
เกษตรกรว่าวันนี(จะทําการเกษตรแบบเดิมไม่ได้ ต้องมีการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ต้องปรับตัวอย่างอย่างเร็ ว
เราจะร่ วมกันฝ่ าฟันวิกฤตนี(ไปพร้อมกัน สุ ดท้ายผมเชืDอว่าเกษตรกรทุกคนจะสามารถผ่านวิกฤตนี(ไปได้
เพราะองค์ความรู ้ทีDได้สะสมไว้ ความสําเร็ จของการทําเกษตรเชิงพื(นทีD คือความยังD ยืน ความยังD ยืนคือ
ความสุ ขของเกษตรกร การอยูด่ ีกินดีของพีDนอ้ งเกษตรกรทุกคน เจ้าหน้าทีDของกรมส่ งเสริ มการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกทํางานเคียงข้างเกษตรกรทุกคนในทุกสถานการณ์”
นอกจากการทําเกษตรเชิงพื(นทีDแล้วอาชีพประมง ก็ถือเป็ นอีกอาชีพหนึDงทีDสาํ คัญ การทําประมงพื(นบ้าน
แบบเป็ นมิตรต่อสิD งแวดล้อมถือเป็ นการทําประมงแบบยังD ยืนหลักสําคัญในการช่วยพัฒนาและส่ งเสริ ม
อาชีพประมง ทีD อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี เป็ นพื(นทีDตวั อย่างของการทําประมงทีDเป็ นมิตรต่อสิD งแวดล้อมเป็ น
แหล่งประมงพื(นบ้านทีDมีความอุดมสมบรู ณ์มีจาํ นวนสัตว์น( าํ หลากหลายและมีจาํ นวนมากและในปั จจุบนั
ประสบปั ญหาเรืD อประมงต่างพื(นทีDเข้ามาจับสัตว์เป็ นจํานวนมาก ในอดีตการประมงในพื(นทีDประสบ
ปั ญหาการทรัพยากรสัตว์น( าํ ลดลงอย่างมาก ชุมชนจึงได้ริเริD มโครงการธนาคารปู เพืDอให้สมาชิกทีDได้ปูไข่
นอกกระดองนํามาบริ จาคให้กบั กลุ่มเพืDอนําเพาะพันธ์ ขยายพันธ์ปูมา้ เป็ นการอนุรักษ์ทรัพยากรควบคู่ไป
กับการทําประมงอย่างรับผิดชอบ รวมทั(งมีแนวทางฟื( นฟูทรัพยากรสัตว์น( าํ ทีDชดั เจนโดยมีคณะกรรมการ
และสมาชิกกลุ่มกําหนดกฎระเบียบกติกาในการปฏิบตั ิและแบ่งหน้าทีDความรับผิดชอบเพืDอให้เกิดการ
จัดการทีDดีและนําไปสู่ ความยังD ยืนในอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ประธานธนาคารปูมา้ แหลมผักเบี(ย จ.เพชรบุรี กล่าวถึงโครงการธนาคารปูวา่ “ช่วงเช้าทุกวันจะขอปูมา้
ทีDมีไข่นอกกระดองจากชาวประมงจํานวนลําเพียง 1 ตัว เพืDอนนํามาใช้ขยายพันธ์ ไข่ปูมา้ มี
4 ระดับคือเหลือง เหลืองส้มเป็ นระยะแรกอยูส่ กั 2 วัน 3 วันมันจะเป็ นสี น( าํ ตาล จากนํ(าตาลจะ
กลายเป็ นสี เทาและสี ดาํ เมืDอไข่เป็ นสี ดาํ เราจะต้องเขีDยลูกออกเพืDอนํามาเพาะพันธ์ และเก็บแม่มนั ไว้
อยากจะให้มีการทําธนาคารปูมา้ ในทีDอืDนๆด้วย เพืDอเป็ นการเพิDมจํานวนสัตว์น( าํ ”

นางอัจรี เสริ มทรัพย์ ผูใ้ หญ่บา้ นคอนใน ม.2 ต.แหลมผักเบี(ย จ.เพชรบุรี กล่าวว่า “ปั ญหาหลักๆเลย
2 ปั ญหาทีDเกิดมาดั(งเดิมเลยก็คือสัตว์น( าํ ลดลงและสองราคาตกตํDาจํานวนสัตว์น( าํ มันลดลงเพราะมีจาํ นวน
เรื อประมงเพิDมขึ(นแล้วก็จบั กันอย่างเดียวจับกันโดยทีDไม่คาํ นึงถึงว่าสัตว์น( าํ สัตว์น( าํ มันลดลงหลายชนิด
มากแต่พวกเราเลือกทีDจะพัฒนาในเรืD องของปูมา้ และให้เรื องประมงทีDมีขนาดอวนตั(งแต่ 9 เซ็นขึ(นไป
จับปูมา้ ถ้าอวนขนาดเล็ก 7-8 เซ็นจะจับได้ปูมา้ ขนาดเล็ก จะทําให้จาํ นวนปูลดลงเพราะขาดแม่พนั ธ์
ธนาคารปูมา้ ทําให้มีจาํ นวนปูมา้ เพิDมขึ(น โดยมีตวั ชี(วดั ทีDชดั เจนว่ามีอตั ราเพิDมขึ(นของปูมา้ เมืDอชาวบ้านไป
จับปูหรื อว่าไปงมหอยจะมีลูกปูมา้ วัยอ่อน ขึ(นมาไต่ทีDหลังเท้าทําให้รู้สึกเลยว่ามีปูมา้ เพิDมขึ(นจริ งๆ
ชาวบ้านสามารถจับปูมาได้มากขึ(น เรื อประมงพาณิ ชย์ จากทีDไม่เคยจับปูมา้ ก็หนั มาจับปูมาสามารถเพิDม
รายได้ให้กบั ทั(งเรื อประมงพื(นบ้านและเรื อประมงพาณิ ชย์ การทําธนาคารปู เราทําให้เพืDออนาคต ทําให้
ลูกหลานมีปูมา้ จับกินตลอดไป ถ้าเราไม่ทาํ ตอนนี(แล้วเราจะมีปูมา้ ให้ลูกหลานเราจะกินได้ยงั ไรถ้าฝาก
เงินกับธนาคารเราก็จะได้ดอกเบี(ยถูกไหมแต่ถา้ เราฝากปูกบั ธนาคารเราจะได้ความยังD ยืน“กรณี มี
เรื อประมงจากต่างพื(นทีDเข้ามาทําประมงส่ งผลกระทบต่อการทําประมงของชาวประมงในพื(นทีDเกิดผลเสี ย
ต่อระบบชายฝัDงส่ งผลทําให้ปูมา้ และสัตว์น( าํ บริ เวณชายฝัDงต้องย้ายถิDนทําให้ชาวประมงพื(นบ้านในพื(นทีD
ชุมชนคลองเทียน อ.ชะอํา จ.เพชรบุรีประสบความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ หน่วยงานทีD

เกีDยวข้องได้มีการเข้าร่ วมประชุมรับฟังปั ญหาความเดือดร้อนดังกล่าว โดยศูนย์ประสานการปฏิบตั ิทีD 1
กองอํานวยการรักษาความมันD คงภายในราชอาณาจักรจัดประชุมเสวนา แก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของ
ชาวประมงพื(นบ้านในพื(นทีD อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี มีชาวประมงในพื(นทีDเข้าร่ วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลีDยน
ความคิดเห็นเกีDยวกับแนวทางหรื อวิธีการทีDจะแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อน
กิจกรรมการจัดเวทีเสวนาแลกเปลีDยนความคิดเห็นกันระหว่างผูป้ ระกอบอาชีพประมงพื(นบ้านในชุมชน
ท้องถิDนครั(งนี(ศูนย์ประสานการปฏิบตั ิทีD 1 กองอํานวยการรักษาความมันD คงภายในราชอาณาจักรทํา
หน้าทีDในการประสานกับหน่วยงานต่างๆทีDเกีDยวข้องเข้ามาช่วยเหลือแนะนํา และแก้ไขปั ญหา

นาวาเอก จีระ มิตรดี ศูนย์อาํ นวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล) ภาค 1กล่าวว่า
“ศูนย์อาํ นวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มีหน้าทีDในการอํานวยการสังD การ วางแผนบูรณา
การหน่วยงานทีDเกีDยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สําหรับกิจกรรมวันนี( ศรชลจัด
สานเสวนาเกีDยวกับประมงพื(นบ้าน ช่วยในเรืD องของการประมงทีDถูกต้องพยายามพูดคุยทําความเข้าใจแล้ว
ก็หาทางออกให้กบั ชาวบ้านเพืDอให้เขาสามารถทํามาหากินได้ตามปกติและมีความเข้าใจในเรืD องของการ
ใช้เครืD องมือ การอนุรักษ์สิDงแวดล้อมอย่างเช่นการจับปูมา้ ทีDมีไข่นอกกระดองมามากๆ จะทําให้จาํ นวนปู
ม้าลดลง ศรชลได้ร่วมกับกรมประมง ทําเรืD องคืนปูไข่ส่งคืนทะเลนะครับ ก็ให้ความรู ้คาํ ว่าการไม่เอาปู
ไข่ทีDมีไข่นอกกระดองมากินส่ งผลให้เขาได้มีอาชีพทีDยงัD ยืนกับในส่ วนของ”
นายปรเมศร์ อรุ ณ หัวหน้ากลุ่มบริ หารจัดการด้านการประมง สํานักงานประมง จ.เพชรบุรีกล่าวถึงการ
รับฟังปั ญหาของชาวบ้านว่า “ประเด็นของอําเภอชะอํานะครับมีปัญหาก็คือในเรืD องการทําประมง
พื(นบ้าน มีการร้องเรี ยนไปทางสํานักงานประมงอําเภอชะอํา กรณี ของเรื อทีDมาจากนอกพื(นทีDเข้ามาดํา

หอย หอยคราง หอยกาบ ทําให้ทรัพยากรสัตว์น( าํ ลดน้อยลง สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับ
หน่วยงาน ทีDเกีDยวข้องจัดทําประชุมกันไปเพืDอแก้ไขปั ญหาในครั(งนี( และมีมติให้ทางชาวประมงพื(นบ้าน
เขตประมงอําเภอชะอํา ดําเนินการทําประชาคมกรมประมงได้นาํ นักวิชาการจากศูนย์วจิ ยั และพัฒนา
ประมงทะเลอ่าวไทยตอนบนเข้ามาร่ วมสํารวจและแก้ไขปั ญหาและนําผลการประชุมประชาคมร่ วมกับ
ข้อมูลทางวิชาการนําเสนอคณะกรรมการประมงจังหวัดเพชรบุรี ต่อจากนั(นจะนําเสนอเพืDอทีDจะออกร่ าง
เป็ นกฎหมายเพืDอทีDกาํ หนดเขตอนุรักษ์ต่อไป”
ชาวประมงพื(นบ้านทีD อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี เป็ นตัวอย่างชุมชนเข้มแข็ง ในเรืD องการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติชายฝัDงทะเล การดูแลทรัพยากรไม่ใช่หน้าทีDของคนใดคนหนึDง แต่เป็ นเรืD องของทุก
คน การดูแลเพืDอรักษาทรัพยากรก็เพืDอ ส่ งต่อทรัพยากรให้รุ่นลูกรุ่ นหลานต่อไปและอีกสิD งหนึDงทีDสาํ คัญ
สําหรับการแก้ไขปั ญหาก็คือการพึDงพาตนเองตามหลักหน้าทีDพลเมืองเพราะเมืDอทุกคนปฏิบตั ิหน้าทีDของ
ตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพแล้วก็จะสามารถพึDงพาตนเองได้อย่างมันD คงและยังD ยืน
อีกหนึDงตัวอย่างของชุมชนทีDเข็มแข็งและพึDงพาตนเองคือ ชุมชนทีD อ.เก้าเลี(ยว จ.นครสวรรค์ ชาวบ้าน
รวมกลุ่มกันทํานํ(าพริ กสําเร็ จรู ปสู ตรดั(งเดิม พัฒนาต่อยอดจนตอนนี(กลายเป็ นของดีประจําชุมชน
สามารถจําหน่ายสร้างรายได้ให้กบั กลุ่มเป็ นอย่างมาก

นางสาวศุพรลักษณ์ พูลขวัญ ประธานกลุ่มนํ(าพริ กศุพรลักษณ์ กล่าวว่า“อาชีพส่ วนใหญ่ของคนใน
ชุมชนคือการทํานาการทีDมารวมกลุ่มกันทํานํ(าพริ กเพราะทางกลุ่มได้แรงบันดาลใจในการทําผลิตภัณฑ์
นํ(าพริ กสู ตรดั(งเดิม จากการไปเปิ ดโรงทานหลายทีDปรากฏว่ามีคาํ สังD ซื( อกลับมาเยอะมาก ทางกลุ่มแม่บา้ น
ก็เลยรวมตัวกันมาหารายได้เสริ มหลังจาการทํานา ชุมชนมีพืชผักสวนครัวและสมุนไพรทีDเป็ นวัตถุดิบอยู่

แล้ว ทางกลุ่มได้ประชุมและตกลงกันทํานํ(าพริ กสู ตรดั(งเดิมตําครกหิ นและเมืDอปี 2560ได้จดั ตั(งเป็ น
วิสาหกิจชุมชนเรายังคงอนุรักษ์เรืD องครกหิ น ซึD งเป็ นวิธีการทําทีDทาํ ให้น( าํ พริ กมีความอร่ อยมากว่าใช้
เครืD องจักร วัตถุดิบทีDกลุ่มนํ(าพริ กศุพรลักษณ์นาํ มาใช้น( นั ก็ตอ้ งมีการคัดสรรคุณภาพมาเป็ นอย่างดีเพราะ
เป็ นนํ(าพริ กทีDไม่ใส่ สารกันบูดจึงจะต้องมีการควบคุมกระบวนการทําทีDสะอาดทุกขั(นตอน ซึD งทางกลุ่มเขา
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาแบบองค์รวมจากส่ วนราชการในพื(นทีDต( งั แต่กระบวนการ
เรี ยนรู ้ กระบวนการบริ หารจัดการกลุ่ม กระบวนการพัฒนาการผลิตสิ นค้าให้มีคุณภาพและสิD งสําคัญก็
คือการตลาด ทางหน่วยงานราชการได้เข้ามาสนับสนุนกลุ่มหลายหน่วยงานมีท( งั สํานักงานเกษตรและ
พัฒนาชุมชน ธ.ก.ส..หอการค้า ทางสํานักงานเกษตรได้ส่งกลุ่มไปอบรมและได้พบกับทางอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้เข้ามาช่วยเรืD องให้ความรู ้ดา้ นการตลาด สอนการทําแผนตลาด สอนการทําระบบ
เงินหมุนเวียนให้กบั สมาชิก อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิ ดลเป็ นพีDเลี(ยง ให้ความรู ้ทางด้านกฎหมาย การ
ทําบัญชี สนับสนุนเครืD องจักรวันนี(เรากําลังจะขยายธุรกิจต่อก็คือสร้างอาคารโรงเรื อน เป็ นอาคาร อย. ”

นายบุญมี แท่นงาม เกษตร จ.นครสวรรค์ กล่าวถึงการสนับสนุน ว่า “กรมส่ งเสริ มการเกษตรโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายเรืD องการขับเคลืDอนการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยังD ยืน ทางกลุ่มแม่บา้ นมีการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิDมให้กบั สิ นค้าเช่นปลา
ร้าทรงเครืD อง นํ(าพริ กปลาร้าทางกลุ่มก็สามารถทีDจะจําหน่ายผลิตภัณฑ์ตวั นี(เป็ นรายได้ให้กบั ครอบครัว
ได้รับการยอมรับจากตลาดทางกลุ่มเรามีจดทะเบียนเป็ นวิสาหกิจชุมชนแล้วพร้อมทีDจะให้หน่วยงาน
ราชการเข้ามาสนับสนุนไม่วา่ จะเป็ นความรู ้ทางวิชาการ ความรู ้ในด้านการตลาด ด้านการจําหน่าย การ
จดบันทึกบัญชี การจัดทําบัญชีครัวเรื อนเป้าหมายทีDเราอยากเห็นในพื(นทีDขณะนี(คือทุกโครงการทีD
ดําเนินการร่ วมกับประชาชนหรื อเกษตรกร เป้าหมายทีDอยากเห็นทีDสุดคือเกษตรกรมีความสุ ข อยูด่ ีกินดีมี

สตางค์ใช้สามารถส่ งลูกเรี ยนหนังสื อได้เห็นหน้ากันยิม( แย้มแจ่มใสถ้าเกษตรกรมีความสุ ข ภาครัฐก็มี
ความสุ ขไปด้วย”

นายอุบล เมืองพรม พัฒนาชุมขน กล่าวถึงการสนับสนุนชุมชนว่า” โครงการหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลืDอนในเรืD องของกิจกรรมสัมมาชีพชุมชนนําความรู ้ในเรืD องของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเข้ามาเพืDอให้
หมู่บา้ นได้เรี ยนรู ้ ได้ศึกษาได้ขบั เคลืDอนรวมถึงในการคัดครัวเรื อนต้นแบบเพืDอเป็ นเป้าหมายในการ
ประกอบสัมมาชีพหรื อทีDเรี ยกว่าสัมมาชีพชุมชน ปี ทีDผา่ นมาเราก็เน้นขับเคลืDอนหมู่บา้ นเป้าหมายเหล่านี(
โดยการนําครัวเรื อนเป้าหมายไปฝึ กอบรมศึกษาดูงาน นําหมู่บา้ นหรื อครัวเรื อนทีDประสบผลสําเร็ จมา
ขยายผลในเรืD องการทํากิจกรรมตัวอย่างทีDหมู่ทีD 2 บ้านหนองเต่าใต้ เป็ นเรืD องการกิจกรรมในการแปรรู ป
คือการทํานํ(าพริ กนํ(าพริ ก ทําปลาร้า เราพัฒนาอาชีพให้ชุมชนทุกการขับเคลืDอนเราก็หวังผลร้อย
เปอร์เซ็นต์ บางกลุ่มประสบความเสร็ จอย่างรวดเร็ ว บางกลุ่มต้องใช้เวลา แต่สิDงทีDเราต้องการเห็นเลยก็
คือการนําวัตถุดิบทีDมีอยูใ่ นท้องถิDนมาใช้เป็ นวัตถุดิบหลักทีDสาํ คัญ ชุมชนมีรายได้จากการจําหน่ายสิ นค้า
หรื อจากการนําวัตถุดิบเอามาเอามาแปรรู ปร่ วมกัน

ผศ.นิวตั ิ อุณฑพันธ์ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตนครสวรรค์ กล่าวว่า “ทางเราเข้ามาอบรม
เปลีDยน วิธีคิด ทําเขาให้เป็ นนักธุรกิจให้เป็ นผูป้ ระกอบการ ขั(นต่อไปคือช่วยเขาให้เขียนแผนธุรกิจ สอน
ให้รู้วา่ เป้าหมายอยูท่ ีDไหน เขียนแผนธุรกิจเสร็ จ เราช่วยหาพีDเลี(ยง ช่วยหาผูเ้ ชีDยวชาญหลายๆเรืD องเช่นเป็ น
วิศวกรด้านการออกแบบเครืD องจักร เข้ามาออกแบบเครืD องจักรให้เขาในเรืD องของการทํานํ(าพริ ก อยากได้
การตําด้วยครกหิ นซึD งเป็ นเอกลักษณ์ เราก็ออกแบบให้ ในส่ วนเรืD องมาตรฐานอาหารเราก็พาไปพบ อ.ย
.ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เรามีผเู ้ ชีDยวชาญด้านทําแพ็คเกจและแบรนด์มาช่วย เมืDอกลุ่มสามารถหา
เอกลักษณ์ทีDเป็ นอัตลักษณ์ ทีDเด่นได้แล้วก็จะทําให้แบรนด์มีความเข็มแข็งส่ งผลให้มีหน่วยงานต่างๆเข้า
มาให้การสนับสนุน คุณผลิตอาหารซึD งเป็ นสิD งทีDทุกคนต้องกินอย่างปฏิเสธไม่ได้ คุณเป็ นเกษตรกรก็
สามารถประสบความสําเร็ จมากว่านักธุรกิจได้"

ภูมิปัญญาความรู ้ดา้ นการทํานํ(าพริ ก ทีDได้รับการสื บทอดมาจากรุ่ นปู่ ย่าตายายเป็ นอาหารพื(นเมืองของ
ชุมชนทีDได้รับการพัฒนาสนับสนุนเป็ นผลิตเป็ นสิ นค้าของชุมชน สร้างรายได้เสริ มจากการทํานาทําไร่
จังหวัดนครสวรรค์เป็ นจังหวัดทีDเป็ นศูนย์รวมการเกษตร มีท( งั ข้าว อ้อยและมันสําปะ เป็ นพื(นทีDทีD
เหมาะสมและมีน( าํ ท่าทีDอุดมสมบูรณ์ปัจจุบนั ชาวบ้านหมู่ 2 ตําบลหนองเต่าใต้ มีเศรษฐกิจพอมีพอกิน
สามารถพึDงพาตนเองได้แม้วา่ จะต้องเผชิญกับสถานการณ์บา้ นเมืองทีDยากลําบากแต่ผลิตภัณฑ์น( าํ พริ ก
อย่างเช่นนํ(าพริ กแมงดา นํ(าพริ กตาแดง นํ(าพริ กผัด นํ(าพริ กแกง ปลาร้าทรงเครืD องและแจ่วบอง ก็ยงั คง
จําหน่ายได้ตลอดทั(ง เป็ นตัวอย่างของชุมชนทีDเข็มแข็ง สามารถเลี(ยงตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ขอขอบคุณข้ อมูลจากรายการเดินหน้ าปฏิรูป ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ กองทัพบกช่ อง 5 ทุกวัน
พุธและพฤหัสบดี เวลา 21.00-22.00 น.

จ.นครพนมขับเคลื7อนนโยบายสํ าคัญ ลุยแก้ ปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด เร่ งช่ วยสู้ โควิด19
วันทีD 28 พฤษภาคม 2563 จังหวัดนครพนมจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลืDอนนโยบายสําคัญและแก้ไขปั ญหาภาค
เกษตร ระดับจังหวัด (Chief of Operation : COO) ครั(งทีD 3/2563เร่ งแก้ไขปั ญหาการเกษตรในพื(นทีD
“สู ภ้ ยั โควิด-19” โดยมี นายร่ มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็ นประธานคณะกรรมการ ซึDงมีหวั หน้าส่ วน
ราชการ เจ้าหน้าทีDในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดนครพนม เข้าร่ วมการประชุม ทีDหอ้ งประชุมสารสนเทศ
ยางพารา สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

สําหรับการประชุมในครั(งนี(เป็ นการขับเคลืDอนโครงการทั(ง 15 ด้าน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ ศูนย์เรี ยนรู ้
การเพิDมประสิ ทธิeภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร (ศพก.) โครงการระบบส่ งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านพืช ด้านปศุ
สัตว์ ด้านประมง Smart Farmer รวมถึงการบริ หารการจัดการนํ(า การส่ งเสริ มและพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่ ให้
เกิดการพัฒนาองค์ความรู ้ไปสู่ การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้มากขึ(น สําหรับในช่วงของสถานการณ์การเกิด
โรคระบาดโควิด-19 ทีDผา่ นมา ทําให้เกษตรกรได้รับผลกระทบในการจําหน่ายผลิตทางการเกษตร แต่หน่วยงานใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงานได้ช่วยกันหาช่องทางและช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิต ทําให้
เกษตรกรได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ วและลดความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื(นทีD แม้สถานการณ์จะเริD มดีข( ึนทุก
หน่วยงานยังต้องลงพื(นทีDเพืDอติดตามและช่วยเหลือแก้ไขปั ญหากับเกษตรอย่างต่อเนืDอง
ทัLงนีL การขับเคลื7อนการแก้ ไขปัญหาด้ านการเกษตรจําเป็ นทีจ7 ะต้ องเกิดการทํางานแบบบูรณาการอย่ างต่ อเนื7อง เพื7อให้ เกิด
ความสํ าเร็จในการพัฒนาเกษตรกรไปสู่ การรวมกลุ่มตามโครงการระบบส่ งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทีท7 ุกหน่ วยงาน
ในสั งกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จงั หวัดนครพนมจะต้ องบูรณาการส่ งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร การถ่ ายทอด
เทคโนโลยีทสี7 ํ าคัญ องค์ ความรู้ ใหม่ ๆ แก่ เกษตรกร เพื7อพัฒนาด้ านการผลิตทีม7 คี ุณภาพ

เกษตรจังหวัดนครราชสี มาสังD ทําลายมันสําปะหลังใบด่างทีDอาํ เภอสู ง
เนิน เริD มวันทีD 4 มิถุนายน 2563

วันนี( (28 พ.ค.63) นายกังสดาล สวัสดิeชยั เกษตรจังหวัดนครราชสี มา พร้อมด้วยนาย
วรกร เปรืD องค้า หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ลงพื(นทีDติดตามการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสําปะหลังและ
สังD เตรี ยมการถอนทําลาย ทีDบา้ นสระเพลง ตําบลสู งเนิน อําเภอสู งเนิน จังหวัดนครราชสี มา โดยมีนายพร
ศักดิe ชุ่มกิDง เกษตรอําเภอสู งเนิน พร้อมเจ้าหน้าทีDสาํ นักงานเกษตรอําเภอสู งเนิน และเกษตรกรในพื(นทีD ร่ วม
ตรวจแปลงมันสําปะหลังทีDเกิดโรคไวรัสใบด่างมันสําปะหลังในแปลงเพาะปลูก ซึD งเกษตรกรได้ปลูกมัน
สําปะหลังพันธุ์ 89 อายุ 2 เดือน มีอาการของโรคไวรัสใบด่างเกือบทั(งแปลง ซึD งเกษตรกรเจ้าของแปลง
ยินยอมถอนทําลายทิ(งและจะปรับเปลีDยนไปปลูกข้าวโพดเลี(ยงสัตว์แทน ซึD งทางเกษตรจังหวัดนครราชสี มา
ได้แนะนําให้รีบดําเนินการทําลายทิ(งทั(งแปลงโดยกําหนดวันทีD 4 มิถุนายน 2563 และขอให้เกษตร
อําเภอสู งเนิน ประสานจิตอาสาพระราชทานฯ เพืDอร่ วมกิจกรรมดังกล่าว ส่ วนการช่วยเหลือเกษตรกรทีD
ทําลายแปลงมันสําปะหลัง สํานักงานเกษตรอําเภอจะดําเนินการตามขั(นตอนเพืDอให้เกษตรกรได้รับเงิน
ชดเชย เพืDอนําไปเป็ นทุนในการประกอบอาชีพต่อไป

