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เกษตรฯ พร้ อมพัฒนาผู้ทานาเกลือและเกลือทะเลไทย วางเป้าขึน้ ทะเบียน GI

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางเป้าพัฒนาเกษตรกรทำนาเกลือ เป้าหมายพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเลไทย ทั้งด้าน
คุณภาพมาตรฐาน การตลาด รวมถึงยกระดับเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ วางเป้าหมาย ครบวงจร ให้เกิดความยั่งยืน
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในการพัฒนาเกลือทะเลไทยให้เกิดความต่อเนื่อง ได้จดั ให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยเป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับเกษตรกรผู้ทำนาเกลือและ
เกลือทะเล ให้ครบทุกมิติ ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ทำนาเกลือที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริม
การเกษตรแล้วในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปัตตานี รวมจำนวน
841 ครัวเรือน 1,574 แปลง เนื้อที่ 38,399.23 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563) สำหรับการประชุมครั้งนี้ ยังได้
ร่วมกันพิจารณารายละเอียดการขอและออกใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดสี ำหรับการทำนาเกลือทะเล และ
เกลือทะเลธรรมชาติ เพื่อให้การรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดสี ำหรับการทำนาเกลือทะเล (GAP นาเกลือ) ซึ่ง
จะดำเนินการในแปลงต้นแบบ 4 แห่ง ก่อนขยายผลสู่แปลงนาเกลือทั่วประเทศ เพื่อยกระดับสินค้าเกลือทะเลไทย ให้มี
มาตรฐานเป็นที่เชื่อถือต่อไป
นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ยังได้ร่วมกันวางแผน
จัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวสายเกลือ (Salt Road) โดยพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชายฝัง่ ทะเลอ่าวไทยฝั่ง
ตะวันตก (Thailand Riviera) ให้ตลอดทั้งเส้นทางเป็นแหล่งความรู้ แหล่งท่องเที่ยว แหล่งอาหาร และแหล่งวัฒนธรรมเกลือ
ทะเล กลายเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ รวมถึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเกลือทะเลให้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

่ ละลาไยภาคเหนือ ปี 2563
เกษตรฯ เผยสถานการณ์ลน
ิ้ จีแ
้ พร้อมวางแผนบริหารจัดการผลผลิต
เพิ่ มขึน

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร เปิ ดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหา
ผลไม้ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งมีนายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจด้านบริ หารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต) เป็ นประธานการประชุม ณ กรมส่ งเสริ มการเกษตร เพื่อรับทราบ
รายงานผลการจัดทาข้อมูลประมาณการผลผลิตผลไม้ภาคเหนือ (ลิ้นจี่และลาไย) ครั้งที่ 3/2563 สถานการณ์การเก็บ
เกี่ยว รวมทั้งแผนบริ หารจัดการลิ้นจี่และลาไย ปี การผลิต 2563 จากคณะทางานสารวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจ สาหรับ
ลิ้นจี่ใน 4 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และน่าน ผลผลิตปี นี้มีจานวน 28,676 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี
2562 ซึ่งมีผลผลิตรวม 26,278 ตัน
ขณะนี้ผลผลิตเก็บเกี่ยวใกล้หมดแล้วภายในเดือนมิถนุ ายนนี้ โดยมีคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจาก
ผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) เป็ นแกนหลัก วางแผนบริ หารจัดการเชิงปริ มาณ แบ่งเป็ น กระจายผลผลิต
ภายในประเทศ 24,029 ตัน ได้แก่ ล้งในประเทศ วิสาหกิจชุมชน ส่ งตลาดภายในจังหวัด/สถานที่ท่องเที่ยว สหกรณ์
การเกษตร ตลาดอื่น ๆ อาทิ รถเร่ รถขนส่ งสิ นค้านิคมอุตสาหกรรม ตลาดไท ตลาดต่างจังหวัด Modern Trade
จาหน่ายผ่านไปรษณี ยไ์ ทยและตลาดออนไลน์แปรรู ป 2,854 ตัน เป็ นลิ้นจี่กระป๋ อง น้ าลิ้นจี่และอื่น ๆ เช่น ลิ้นจี่อบแห้ง
และลิน้ จี่แช่แข็ง และส่ งออก 1,793 ตัน
การจัดการเชิงคุณภาพเน้นส่ งเสริ มผลิตตามมาตรฐาน GAP การห่อผลลิ้นจี่ก่อนเก็บเกี่ยว การให้คาแนะนาทาลิ้นจี่
คุณภาพ ส่ งเสริ มการดาเนินงานในรู ปแบบแปลงใหญ่ ให้ความรู ้ดา้ นการจัดการผลผลิตและเชื่อมโยงตลาด
ประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่คุณภาพ รวมทั้งสร้างเว็บเพจซื้อขายออนไลน์โดยเฉพาะปี นี้การขายผ่านออนไลน์มียอดสั่งซื้อผ่าน

ไปรษณี ยไ์ ทยสู งขึ้น เนื่องจากเป็ นช่วงที่ประชาชนต้องอยูบ่ า้ นตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ประกอบกับผลผลิตมีคุณภาพดี เกษตรกรมีการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ (packaging) พร้อมจัดเรี ยง
ผลผลิตเพื่อป้องกันความเสี ยหายได้ดีข้ นึ
ส่ วนลาไยแหล่งผลิตหลักอยูใ่ น 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลาพูน เชียงราย น่าน พะเยา ลาปาง แพร่ และตาก
คาดการณ์ปริ มาณผลผลิตออกสู่ตลาดรวม 635,394 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้วที่ให้ผลผลิต 620,379 ตัน หรื อร้อยละ 2.42
แบ่งเป็ นผลผลิตในฤดู 386,065 ตัน (ร้อยละ 60.76) และผลผลิตนอกฤดู 249,329 ตัน (ร้อยละ 39.24) โดยผลผลิตจะออก
มากที่สุดช่วงเดือนสิ งหาคม คิดเป็ นร้อยละ 35.41 ของผลผลิตทั้งปี ด้านผลผลิตต่อไร่ ของลาไยเพิม่ ขึ้นเนื่องจากสภาพ
อากาศเหมาะสม โดยช่วงที่ลาไยติดดอกมีความหนาวเย็นพอเหมาะ ส่ งผลให้ลาไยปี นี้ออกดอกและติดผลมากกว่าปี ที่
แล้ว สาหรับแผนบริ หารจัดการลาไยจังหวัดได้วางแผนการบริ หารจัดการผลไม้แบบเบ็ดเสร็ จด้วยตัวเอง ผ่านกลไกของ
คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ในเชิงคุณภาพตั้งแต่
ระยะก่อนเก็บเกี่ยวจนถึงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้แก่ โครงการรณรงค์การผลิตลาไยคุณภาพ ปี 2563 โดยมีกิจกรรม
สาคัญ เช่น การส่ งเสริ มการผลิตตามมาตรฐาน GAP ส่ งเสริ มและแนะนาให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีที่สาคัญ 5 ด้าน
คือ การเตรี ยมต้นให้สมบูรณ์ การตัดแต่งช่อผล การให้น้ า การใส่ ปุ๋ย และการปรับปรุ งคุณภาพสี ผิว รวมทั้งการจัดทา
แปลงเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มการรวมกลุ่มพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการตลาด ถ่ายทอดความรู ้การผลิตลาไยคุณภาพในรู ปแบบ
แปลงใหญ่ จนถึงคาแนะนาการเตรี ยมต้นหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่ วนเชิงปริ มาณลาไย
ภาคเหนือจะเริ่ มออกสู่ ตลาดตั้งแต่เดือนมิถนุ ายน – เดือนกันยายน ช่วงที่ให้ผลผลิตมาก (ช่วง Peak) ต้องเฝ้าระวังใน
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสิ งหาคม ซึ่งทั้ง 8 จังหวัดได้เตรี ยมการบริ หารจัดลาไยในฤดูรวม 386,065 ตันแล้ว ทั้งการประชุม
เชื่อมโยงตลาดลาไยล่วงหน้า การสนับสนุนให้มีจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลาไยและกระจายผลผลิต จัดเตรี ยมข้อมูล
ความต้องการรับซื้อผลผลิตของผูป้ ระกอบการลาไยโดยประสานความร่ วมมือกับพาณิ ชย์และอุตสาหกรรมจังหวัด
สาหรับการบริ หารจัดการผลผลิตมีดงั นี้ บริ โภคสดภายในประเทศ 69,102 ตัน ด้วยวิธีกระจายผลผลิตออกนอกแหล่ง
ผลิตผ่านผูป้ ระกอบการ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ตลาดภายในจังหวัดและท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้ง
Modern Trade และตลาดออนไลน์/ไปรษณี ย ์ แปรรู ป 269,021 ตัน ด้วยวิธีการอบแห้งทั้งเปลือก อบแห้งเนื้อสี
ทอง แปรรู ป เช่น การทาน้ าลาไยสกัดเข้มข้น ลาไยกระป๋ อง และการส่ งออกลาไยสด 47,942 ตัน

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวได้เตรี ยมเสนอแนวทางการกากับ ติดตาม เฝ้าระวังผลผลิตลาไยปริ มาณมาก(ช่วง Peak)
ปี 2563 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาและบริ หารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ให้ความเห็นชอบแผนบริ หาร
จัดการผลไม้ภาคเหนือต่อไป

เกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ดอก จ.เลย ปรับตัวช่วงโควิด-19 เปิด
เพจขายไม้มงคลออนไลน์สร้างรายได้สู่ชม
ุ ชน

สื บเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโควิด-19 ทาให้ยอดจาหน่ายไม้ดอกของ
อาเภอภูเรื อ จังหวัดเลย ลดลงเป็ นอย่างมาก นางณัฐริกา ศรีสวัสดิ์ ประธานแปลงใหญ่ ไม้ ดอก เลขที่ 47 หมู่ที่ 3 บ้าน
แก่งไฮ ตาบลหนองบัว อาเภอภูเรื อ จังหวัดเลย และสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ไม้ดอกตาบลหนองบัว อาเภอภูเรื อ จังหวัด
เลย จึงได้มีการปรับตัวปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและจาหน่าย โดยหันมาผลิตไม้ใบที่เป็ นไม้ม งคล ซึ่งสามารถนาไป
ประดับในอาคารบ้านเรื อน สถานที่ราชการได้ พร้อมกับหากลุ่มลูกค้าใหม่ทดแทนกลุ่มลูกค้าเก่าซึ่งมารับซื้อแบบขายส่ ง
ปริ มาณมากๆ เพื่อนาไม้ดอกไปใช้จดั สวน
จากวิกฤตดังกล่าวจึงได้ประชุมปรึ กษาหารื อกับสมาชิก และได้ให้ลูกหลานสมาชิกแปลงใหญ่ ซึ่งเรี ยนในระดับ
มหาวิทยาลัย สร้างเพจจาหน่ายไม้ดอกทางเฟซบุ๊ก จานวน 3 เพจ คือ
1. เพจ “สวนต้ นไม้มงคล ต้ นไม้ ดอกไม้ ประดับ ต้ นไม้จิ๋ว ต้ นไม้ ฟอกอากาศ BY nmco”
2. เพจ “ไร่ ภูซาเตย สวนปูไม้ ดอกไม้ ประดับ”
3. เพจ “จาหน่ ายไม้ ดอกไม้ ประดับไม้ มงคล ไร่ ภูซาเตย”
โดยจะมีลูกหลานของสมาชิกแปลงใหญ่เป็ น Admin ของเพจรับออเดอร์การสั่งซื้อจากลูกค้าผ่านทางออนไลน์
รายการไม้ประดับที่ถ่ายรู ปลงเพจประชาสัมพันธ์การจาหน่าย ประกอบด้วย นางพญาคล้าทอง คล้านกยูงแดง คล้านกยูง
เขียว คล้าแตงโม มอนสเตอร่ าไจแอนท์ เฟิ ร์นราชินีเงิน คาเมรอน หน้าวัว ว่านนกคุม้ เสน่ห์ขนุ แผน ใบละพัน คล้าเสื อ

โคร่ ง เอื้องหมายนาด่าง ว่านพญามือเหล็ก และม่วงนารี โดยพันธุ์ไม้บางส่ วนเป็ นพันธุ์ไม้ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
สานักงานเกษตรอาเภอภูเรื อ สานักงานเกษตรจังหวัดเลย และสถาบันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย (วว)
ด้านนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สาหรับพื้นที่ตาบลหนองบัว อาเภอภูเรื อ จังหวัดเลย มี
ภูมิประเทศที่เหมาะสมและภูมิอากาศที่ดีเย็นสบายตลอดปี อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงขึ้นชื่อ “ลานคริสต์ มาส
ภูเรื อ” ซึ่งมีการปลูกต้นคริ สต์มาสโดยเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ดอกอาเภอภูเรื อ ในงานเทศกาลวันคริ สต์มาสที่จดั เป็ น
ประจาทุกปี ในช่วงเดือน พฤศจิกายน – มกราคม เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวได้ชมความสวยสดงดงาม พร้อมทั้งถ่ายรู ปกับต้น
คริ สต์มาสสี แดงสดใสสวยงาม ซึ่งเป็ นพืชหลักที่มาทดแทนการปลูกพืชไร่ สร้างรายได้ที่ดีมากให้กบั เกษตรกร หลังจาก
ปลูกต้นคริ สต์มาสเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ดอกตาบลหนองบัว ได้มีการผลิตไม้ใบและไม้มงคลในการจาหน่ายเป็ น
อาชีพเสริ ม โดยมีเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอาเภอภูเรื อ เข้ามาสนับสนุนพันธุไ์ ม้ใบให้ความรู ้เรื่ องการดูแลรักษา การ
สนับสนุนบรรจุภณ
ั ฑ์ (กระถาง) ในการเพิ่มและยกระดับมูลค่าของไม้ใบ รวมทั้งประสานงานกับสานักงานพาณิ ชย์
จังหวัดเลย ในการพัฒนาการจาหน่ายทางเพจออนไลน์ และกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ในการส่ งสิ นค้าให้ลูกค้า ปัจจุบนั เป็ นที่
นิยมของลูกค้าในพื้นที่และลูกค้าที่ส่งทางเพจออนไลน์ว่า ไม้ดอกของอาเภอภูเรื อมีความสวยงาม คงทน มีคุณภาพ เป็ น
ที่ยอมรับของลูกค้าเป็ นอย่างดี และสามารถสร้างรายได้จนพัฒนาให้เป็ นอาชีพหลักที่มนั่ คงของเกษตรกร
นางนันทิยา ศรีทัดจันทา เกษตรอาเภอภูเรื อ จังหวัดเลย ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมว่า ราคาและวิธีการส่ งสิ นค้าให้ลูกค้าที่ซ้ือผ่าน
เพจ ประธานแปลงใหญ่ไม้ดอกและลูกหลานสมาชิกแปลงใหญ่จะเป็ น Admin รับออเดอร์สั่งซื้อไม้ประดับจาก
ลูกค้า โดยมีการตั้งราคาจากปกติขายส่ งที่สวนต้นละ 10 บาท เมื่อขายออนไลน์ผา่ นเพจราคาจะเพิ่มสู งขึ้นเป็ นต้นละ
50 บาท เมื่อลูกค้าซื้อต้นแรกคิดราคาส่ งต้นละ 60 บาท และหากซื้อต้นต่อไปจะคิดค่าขนส่ งต้นละ 10 บาท ใช้
บริ การขนส่ งจากภาคเอกชนที่ดูแลเรื่ องการส่ งต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ 2 บริ ษทั คือ บริ ษทั J&T และบริ ษทั
Flash Express เนื่องจากให้บริ การดี สะดวก รวดเร็ ว และมีความเชี่ยวชาญในการบรรจุลงกล่อง
(Packing) ไม้ดอกไม้ประดับไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโควิด-19 และมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินคาสั่ง
เคอร์ฟิวมาบังคับใช้ในการห้ามเดินทางค้าขายข้ามจังหวัดจนถึงปัจจุบนั ทางกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกได้มีการปรับตัว
ปรับกระบวนการผลิต วิธีจาหน่ายดังกล่าวข้างต้น และจาหน่ายต้นไม้ผา่ นเพจออนไลน์ คิดเป็ นมูลค่าได้ประมาณ
8,000 ต้น ราคาต้นละ 50 บาท รวมรายได้เป็ นเงินจานวน 400,000 บาท ทาให้สามารถมีรายได้มาประคอง
ดูแลครอบครัวบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้ หากสนใจไม้ดอกไม้ ประดับ หรื อไม้ มงคลสามารถ
ติดต่ อโดยตรงกับนางณัฐริกา ศรีสวัสดิ์ ประธานแปลงใหญ่ ไม้ ดอกไม้ ประดับ อาเภอภูเรื อ จังหวัดเลย โทร.08 4709
2889 หรื อผ่ านเพจเฟซบุ๊กข้ างต้ นได้

กรมส่ งเสริ มการเกษตร ติวเข้มเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู ้การใช้น้ าอย่างมีประสิ ทธิภาพใน
ระดับไร่ นา

กรมส่งเสริมการเกษตร ติวเข้มเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในระดับไร่นาแก่เกษตรกร โดยให้
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ด้านระบบการให้น้ำแก่พืช สามารถนำไปออกแบบและวางระบบการให้น้ำแก่พืชอย่างถูกต้อง วางแผนสร้าง
แปลงเรียนรู้ด้านการให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความสำคัญในการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกพืชอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคณ
ุ ภาพ ลดต้นทุน
การผลิต ตลอดจนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพการเกษตร โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญสำหรับอาชีพเกษตรคือ
น้ำ ดังนั้นการวางแผนจัดการน้ำสำหรับทำการเกษตรทีด่ ี จะช่วยลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ซึ่งเป็นปัญหา
หลักที่ภาคการเกษตรต้องเผชิญในทุกปีได้ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดทำโครงการส่งเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้น้ำใน
ระดับไร่นาปี 2563 เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้น้ำอย่างรู้คณ
ุ ค่า ประหยัด และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ดา้ นการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้น้ำ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เกษตรกร โดยจะมีการดำเนินงาน 4
กิจกรรม ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบโครงการ การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร การจัดทำแปลง
เรียนรูเ้ กษตรกรต้นแบบ และการติดตามประเมินผลโครงการ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ปี 2563 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอน
เวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 80 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรม
เกษตร จากทั่วประเทศอย่างเข้มข้นเป็นระยะเวลา 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 – 26 มิถุนายน 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจในการออกแบบและการใช้ระบบการให้น้ำแก่พืชอย่างถูกต้อง ตลอดจนฝึก
ปฏิบัติออกแบบระบบการให้น้ำแก่พืชอย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดสูเ่ กษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ร่วมจัดทำแปลง
เรียนรู้การใช้ระบบน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเกษตรกรต้นแบบเพื่อการขยายผลสูเ่ กษตรกรและชุมชนได้ต่อไป

กรมส่งเสริมการเกษตร ติวเข้มเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในระดับไร่นาแก่เกษตรกร โดยให้
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ด้านระบบการให้น้ำแก่พืช สามารถนำไปออกแบบและวางระบบการให้น้ำแก่พืชอย่างถูกต้อง วางแผนสร้าง
แปลงเรียนรู้ด้านการให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความสำคัญในการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกพืชอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคณ
ุ ภาพ ลดต้นทุน
การผลิต ตลอดจนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพการเกษตร
โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญสำหรับอาชีพเกษตรคือ น้ำ ดังนั้นการวางแผนจัดการน้ำสำหรับทำการเกษตรทีด่ ี จะช่วยลดผลกระทบ
จากปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ภาคการเกษตรต้องเผชิญในทุกปีได้
กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดทำโครงการส่งเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นาปี 2563 เพื่อให้เกษตรกร
สามารถใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ประหยัด และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้ำ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เกษตรกร โดยจะมีการดำเนินงาน 4 กิจกรรม ได้แก่ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบโครงการ การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร การจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ และการ
ติดตามประเมินผลโครงการ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ปี 2563 เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 80 คน
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จากทั่วประเทศอย่างเข้มข้นเป็นระยะเวลา 6 วัน

ตั้งแต่วันที่ 21 – 26 มิถุนายน 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจในการออกแบบและ
การใช้ระบบการให้น้ำแก่พืชอย่างถูกต้อง
ตลอดจนฝึกปฏิบตั ิออกแบบระบบการให้น้ำแก่พืชอย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย
ร่วมจัดทำแปลงเรียนรู้การใช้ระบบน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเกษตรกรต้นแบบเพื่อการขยายผลสูเ่ กษตรกรและชุมชนได้
ต่อไป

โครงการพัฒนางานส่ งเสริมการเกษตรเชิงพืน้ ที่ สู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน

โครงการพัฒนางานส่ งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ (Area-based Approach) ปี 2563 เป็ นนโยบายที่กรมส่ งเสริม
การเกษตร จัดทาขึน้ มาโดยใช้ พื้นที่เป็ นตัวตั้งในการพัฒนาชุมชน มีเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เป็ น
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีวิสาหกิจชุมชนขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ และให้ เกษตรกรรวมกลุ่มทาแปลงใหญ่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ทาให้ เกษตรกรมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้ เพื่อให้ ชุมชนผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพที่ตลาดต้ องการ
เพื่อให้ เกษตรกรมีการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของตนเองตลอดห่ วงโซ่ อุปทาน ซึ่งจะส่ งผลให้ กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนามี
ความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
เกษตรกรและผูส้ นใจ รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนางานส่งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่
คุณจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผูว้ ่าราชการจังหวัดปทุมธานี เล่าให้ฟังว่า จังหวัดปทุมธานีมีพ้นื ที่ 953,660 ไร่ ประชากร
1,163,604 คน แบ่งการปกครองออกเป็ น 7 อาเภอ มีพ้นื ที่ทาการเกษตร 333,143 ไร่ เกษตรกร 20,814 ครัวเรื อน มี
แม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านกลางใจเมือง ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ทาให้พ้นื ที่แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันออก และฝั่ง
ตะวันตก เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวเป็ นหลักพื้นที่ประมาณ 265,062 ไร่ รองลงมาปลูกพืชผักชนิดต่างๆ กล้วยน้ าว้า กล้วย
หอม มะพร้าวอ่อน และผลไม้อื่นๆ มีศูนย์การค้าส่งสิ นค้าพืชผักและผลไม้ขนาดใหญ่ที่ตลาดไท ตลาดสี่ มุมเมือง และตลาดผลไม้เกรด
คัดเลือกพิเศษที่ตลาดไอยรา ที่สามารถรองรับผลผลิตได้ต่อเนื่อง

คุณจรู ญศักดิ์ สิ งหเดช รองผูว้ ่าราชการจังหวัดปทุมธานี ส่งเสริ มการพัฒนางานส่งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่
คุณสมโชค ณ นคร ผูอ้ านวยการสานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เล่าให้ฟังว่า เมื่อปี 2562 กรม
ส่งเสริ มการเกษตร ได้ใช้โครงการพัฒนางานส่งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาการดาเนินงานกลุ่มเกษตรกร ใช้กระบวนการมี
ส่วนร่ วมให้เกษตรกรรุ่ นใหม่มีบทบาทในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและพัฒนารู ปแบบการทางานส่งเสริ มการเกษตร
เชิงพื้นที่ให้มีการบูรณาการการทางานเพื่อปรับปรุ งระบบการทางานและโครงสร้างการส่งเสริ มการเกษตรให้เกิดผลสาเร็จอย่างเป็ น
รู ปธรรม การขับเคลื่อนงานได้ดาเนินการนาร่ อง 6 จุดในพื้นที่ 6 เขตทัว่ ประเทศ โดยใช้กลไกแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และ
Yong Smart Farmer
สานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ได้กาหนดให้แปลงใหญ่ผกั ปลอดภัย อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
เป็ นจุดนาร่ อง เพราะเกษตรกรในพื้นที่มีศกั ยภาพในการผลิตผักปลอดภัย มีตลาดรองรับที่แน่นอน รวมทั้งมีผนู้ ากลุ่มเป็ นเกษตรกรรุ่ น
ใหม่บริ หารจัดการด้านการตลาดได้ผลสาเร็จเป็ นอย่างดี
คุณสมโชค ณ นคร ผอ.สสข.ที่ 1 จังหวัดชัยนาท ส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่ เขตที่ 1 ภาคกลาง
คุณสมเดช คงกระพันธ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี เล่าให้ฟังว่า เมื่อรับนโยบายจากกรมส่งเสริ มการเกษตรและสานักส่งเสริ มและ
พัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท แล้วได้ดาเนินการโดยใช้หลักคิดเชิงพื้นที่จดั เวทีชุมชน 3 ครั้ง เพื่อให้ทราบพื้นที่และความ
ต้องการของเกษตรกร เพื่อถ่ายทอดความรู ้ให้นาไปแก้ไขปัญหา สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้น้ าเพื่อเพิ่มผลผลิต ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูก
ผักแบบหว่านเป็ นแบบการเพาะกล้าเพื่อลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ สนับสนุนบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีความเหมาะสม หรื อการพัฒนาจุด
รวบรวมสิ นค้าให้มีคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน ทาให้ตน้ ทุนเมล็ดพันธุ์ลดลง ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตต่อไร่ เพิม่ ขึ้นจาก 1.2 ตัน เพิม่ เป็ น 1.5 ตัน ทา
ให้มีผลผลิตส่งขายที่ตลาดต่อเนื่องและได้เชื่อมโยงตลาดเพิ่มขึ้น ในชุมชนมีอาชีพเพาะกล้าผักขาย ผักที่ปลูกจะเจริ ญเติบโตสม่าเสมอ
กัน หรื อจัดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการผลิตผักให้แก่เกษตรกรและผูส้ นใจ
ผลผลิตผักจากแปลงใหญ่ผกั ปลอดภัย
คุณสุ ขุม ไตลังคะ เกษตรกรต้นแบบ/Yong Smart Farmer เล่าให้ฟังว่า ผลที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเกษตรกรและชุมชน เมื่อ
ดาเนินโครงการพัฒนางานส่งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่ แปลงใหญ่ผกั ปลอดภัย อาเภอสามโคก กลุ่มได้ร่วมกันวิเคราะห์ศกั ยภาพกลุ่ม
และชุมชน หาแนวทางการผลิตและแก้ปัญหา และเป้าหมายการพัฒนา มีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริ มการเกษตร จังหวัด ธ.ก.ส. บริ ษทั
ผูร้ ับซื้อผลผลิต หรื อเกษตรกรเครื อข่ายจากอาเภอและจังหวัดใกล้เคียงมาร่ วมให้คาแนะนา สนับสนุนองค์ความรู ้และงบประมาณการ
ผลิต ทาให้ตน้ ทุนการผลิตลดลง ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และได้ผกั ปลอดภัยคุณภาพตามความต้องการของตลาด ได้พฒั นาต่อยอดการเพาะ
กล้าผักขาย พัฒนาการผลิตผักปลอดภัย ให้น้ าแบบสปริ งเกลอร์แทนการใช้เรื อรดน้ าทาให้ประหยัดเวลา แรงงานหรื อค่าใช้จ่าย
ผักปลอดภัยจากแปลงใหญ่ผกั ปลอดภัยสู่ตลาดผูบ้ ริ โภค

คุณสมโชค เล่าให้ฟังในท้ายนี้ว่า ปี 2563 นี้จะทาต่อเนื่องในจุดนาร่ องเดิมและทาใหม่ 9 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ จังหวัด
ชัยนาท แปลงใหญ่ผกั สรรพยา อาเภอสรรพยา จังหวัดสิงห์ บุรี แปลงใหญ่ออ้ ย อาเภอบางระจัน จังหวัดอ่างทอง แปลงใหญ่ไม้มงคล
อาเภอแสวงหา จังหวัดลพบุรี ศพก.ขมิ้นชัน อาเภอชัยบาดาล จังหวัดสระบุรี แปลงใหญ่ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ อาเภอแก่งคอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แปลงใหญ่ขา้ ว อาเภอบางซ้าย จังหวัดนนทบุรี แปลงใหญ่ผกั อาเภอบางใหญ่ กรุงเทพมหานคร แปลงใหญ่
มะพร้าว เขตบางขุนเทียน จังหวัดปทุมธานี แปลงใหญ่หมากเหลือง อาเภอลาลูกกา
คุณสุขมุ ไตลังขะ เกษตรกรต้นแบบ Yong Smart Farmer ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงการผลิตเกษตร
แนวทางการดาเนินงานปี 2563 คือ 1. พัฒนาการเกษตรโดยใช้พ้นื ที่เป็ นตัวตั้ง (Area-based) กาหนดขอบเขตชัดเจน นา
ข้อมูลพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช (Zoning) ใช้เป็ นแนวทางการตัดสิ นใจ เพื่อให้เกษตรกรบริ หารพื้นที่ของตนเองอย่าง
เหมาะสม 2. ใช้เวทีชุมชนวิเคราะห์ขอ้ มูลสิ นค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อให้เกิดแผนพัฒนาการเกษตรที่
เกิดจากความต้องการของชุมชน 3. ใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมบูรณาการและงบประมาณจากทุกภาคส่วน 4. พัฒนาต่อยอดโดยใช้
กลไกการพัฒนาที่มีอยูแ่ ล้วทางานบนพื้นฐานข้อมูล เพื่อให้เกิดผลเป็ นรู ปธรรมในพื้นที่และขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น
คุณสมเดช คงกระพันธ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี
เป้าหมายการพัฒนางานส่ งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ปี 2563 คือ 1. เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ทาให้เกษตรกรมี
รายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ นึ 2. เพื่อให้ชุมชนผลิตสิ นค้าคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 3. เพื่อให้เกษตรกรมี
การบริ หารจัดการสิ นค้าเกษตรของตนเองตลอดห่วงโซ่อุปทาน 4. เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งที่
พึ่งตนเองได้ เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
จากนโยบายโครงการพัฒนาการงานส่งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่ ในปี 2563 สานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ได้เลือกดาเนินการ
แปลงใหญ่หมากเหลือง ตาบลบึงทองหลาง อาเภอลาลูกกา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ชุมชนผลิตสิ นค้าคุณภาพ เพื่อให้
กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งที่พ่งึ ตนเองได้ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีตลาดรองรับสิ นค้าที่แน่นอนและเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เสริ ม
มีความมัน่ คงในการยังชีพ
เรื่ องราว โครงการพัฒนางานส่ งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ สู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็ นแนวทางให้ เกษตรกรลดความเสี่ยง ลดทุนการผลิต
ยกระดับรายได้ครัวเรื อน สอบถามเพิ่มได้ที่ คุณจุฑามาศ จงศิริ หรื อ คุณมานพ พลายแสง สานักงานส่ งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 1 จังหวัดชัยนาท โทร. (092) 385-6055 หรื อที่สานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โทร. (02) 581-6327 ก็ได้ครับ

!!!ดาวใต้นิวส์!!! “ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและหมู่บา้ นขยายผล
โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ”

“ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและหมู่บ้านขยายผลโครงการศูนย์ภู
ฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ”
วันที่ 28 มิถุนายน 2563 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเศรณี อนิลบล
เกษตรจังหวัดน่าน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน ณ โรงเรียนท่านผูห้ ญิงสง่า อิงคุลานนท์ บ้านห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยนายณัฐ
ภัทร อุปจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ได้นำเรียนการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ในโรงเรียน มีกจิ กรรมปลูกพืชผัก เพาะเห็ด เลี้ยงไก่ไข่ กบ ปลา ฯลฯ เพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ มาประกอบเป็น
อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งผู้ตรวจราชการฯ ได้ให้แนวทางในการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลาง เพื่อให้
นักเรียนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี คือ 1)
ด้านโภชนาการ มีตารางอาหารประกอบอาหารตามหลักโภชนาการครบ 5 หมู่ 2) ด้านแรงงานให้หน่วยงานในระดับอำเภอเข้า
มาดำเนินการร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในระดับพื้นที่ให้สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการตอบโจทย์ของนักเรียนและชุมชน และ 3) การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาชุมชน
โดยภาคเกษตรของโรงเรียนสามารถขยายผลสู่ชุมชน ทั้งด้านทักษะเกษตร การประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้ชุมชนได้ต่อไป
และจากนั้นคณะผู้ตรวจราชการฯ ได้ลงพื้นที่ตดิ ตามพื้นที่ขยายผลโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้าน
ห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซึ่งผู้ตรวจราชการฯ ได้ให้นโยบายในการขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่โดย

การพัฒนาที่เริ่มต้นจากการค้นหาตัวตน ออกแบบวิถีชีวิต และทุกหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนดำเนินงานอย่างจริงจัง การพัฒนาที่
อาศัยความเกื้อกูล สร้างอาหาร สร้างรายได้ ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ทำเกษตรแบบวนเกษตร ตลอดจนการออกแบบภูมิ
ทัศน์ให้เป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยว

เกษตรปราจีนฯ จัดงานคลินิกเกษตรเคลือ่ นที่ ครั้งที่ 2/2563
พร้อมให้บริการทางการเกษตร
เมื่อเร็วๆ นี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ ร่วมจัดงาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครัง้ ที่ 2/2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก
นางจิรภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่
เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร
ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟู
เกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบตั ิงานในเชิงรุกที่ทำให้
เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปญ
ั หาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินจิ ฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์
น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 12 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิก
อารักขาพืช คลินิกข้าว คลินิกดิน คลินิกเกษตรและสหกรณ์ คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์
คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินกิ สภาเกษตร และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะมีเกษตรกรมาร่วมงาน
และเข้ารับบริการทางการเกษตรกว่า 150 คน โดยการจัดงานในครัง้ นี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการในจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

เกษตรปราจีนฯ ร่ วมลงพืน้ ที่ติดตามแหล่งท่ องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัด
ปราจีนบุรี

เมื่อเร็ วๆ นี้ นายพิชัย วงษ์บัวงาม เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางพิมพา ดวงประชา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ นางสาวพรพรรณ นุชโพธิ์พนั ธุ์ นักวิชาการ ส่งเสริ มการเกษตรปฏิบตั ิการ และ นายสมรักษ์ สื่ อ
สกุล นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรปฏิบตั ิการ ร่ วมลงพื้นที่ติดตามงานและจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อการ
ส่งเสริ มและพัฒนางานท่องเที่ยววิถีเกษตร ประจาปี พ.ศ. 2563 ณ ไม้เค็ดโฮมสเตย์ ตาบลไม้เค็ด อาเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรี ซึ่งได้รับคาแนะนาให้จดั เก็บข้อมูลอย่างสม่าเสมอ สาหรับนาไปปรับใช้ตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ในโอกาสนี้ นายหอม เกษรศิริ เกษตรอาเภอเมืองปราจีนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับและลงพื้นที่ติดตามงาน
ดังกล่าว
โดยแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตาบลไม้เค็ด เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ปรับปรุ งบ้านให้เป็ นที่รับรอง
นักท่องเที่ยว สาหรับเรี ยนรู ้วิถีชีวิตชาวสวนปราจีนบุรี ซึ่งไม้เค็ดโฮมสเตย์น้ ี เป็ นที่พกั และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ท่ามกลางบรรยากาศสวนผลไม้นานาชนิด โดยเฉพาะทุเรี ยน GI และแปลงดอกหน้าวัว ควบคุมด้วย SMART

FARM และมีกิจกรรม อาทิ ปั่นจักรยานชมสวนและวิถีชีวิตชาวสวนในชุมชน ชมสวนทุเรี ยน และแปลงผลไม้แบบ
ผสมผสาน

จังหวัดกระบี่ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้ เกษตรกรเข้ าถึง
บริการคลินิกเกษตร ได้ รับความรู้ ด้านวิชาการและได้ รับการแก้ ไขปัญหา
ด้านการเกษตรอย่างครบวงจร

วันนี้ 29 มิถุนายน 2563 นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผูว้ ่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็ นประธานเปิ ด
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ องค์การบริ หารส่วนตาบลตลิ่งชัน หมู่ที่ 3 ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบี่ โดยมีนายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน มีนายวิสูตร พฤกษสุ วรรณ นายอาเภอเหนือคลอง นายจีร
ศักดิ์ มาศโอสถ นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลตลิ่งชัน หัวหน้าส่วนราชการระดับอาเภอและจังหวัด ภาคเอกชน ผูน้ า
ท้องที่ และประชาชน เข้าร่ วมเป็ นจานวนมาก
นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็ นการบูรณาการความร่ วมมือ
ระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่ วมพัฒนาฟื้ นฟู

เกษตรกรให้สามารถทาการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและยัง่ ยืน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่
ประสบปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงบริ การคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับความรู ้ดา้ นวิชาการ และได้รับการแก้ไข
ปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน เป็ นการสร้างภาพพจน์และภาพลักษณ์ดา้ นวิชาการ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอ่ ประชาชน
โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริ การคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จานวน 18 คลินิก ได้แก่ คลินิก
ดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย ส.ป.ก. คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิก
ข้าว คลินิกยางพารา คลินิกส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพการเกษตร คลินิกอารักขาพืช คลินิกสุ ขภาพของเกษตรกร คลินิกสภา
เกษตรกร คลินิกประเมินผล ศูนย์วิจยั ปาล์มน้ ามันกระบี่ ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรกระบี่ และ คลินิก
อื่นๆ ประกอบด้วย นิทรรศการส่ งเสริ มการเกษตร นิทรรศการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การฝึ กอาชีพ การจาหน่ายสิ นค้า
คุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และการให้บริ การของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริ ษทั ปุ๋ ยรุ่ ง
อรุ ณ จากัด และได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริ หารส่วนตาบลตลิ่งชัน โรงไฟฟ้าภาคใต้ (จังหวัดกระบี่) คาดว่าจะมี
เกษตรกรมาร่ วมงานและเข้ารับบริ การทางการเกษตร ไม่นอ้ ยกว่า 300 ราย
นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผูว้ ่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า สาหรับกิจกรรมการออกหน่วยให้บริ การ
ประชาชนในครั้งนี้ คือ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ซึ่งเป็ นประโยชน์แก่พี่นอ้ งประชาชน และเป็ นการสื บสานและต่อ
ยอดตามพระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็ นการออกให้บริ การพี่นอ้ งประชาชน และ
บริ การทางด้านการเกษตร การนาส่วนราชการระดับจังหวัดมาพบปะและให้บริ การประชาชนในพื้นที่อาเภอเหนือ
คลอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องที่อาเภอ เป็ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อเติม
เต็มการบริ การให้มีประสิ ทธิภาพและเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลมากยิ่งขึ้น

เกษตรจังหวัดสุ พรรณบุรีเร่ งสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน แต่ งตั้งเป็ น
คณะกรรมการส่ งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุ พรรณบุรี

สำนั กงำนเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐำนะสำนั กงำนเลขำคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
จัดประชุมคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรผู ้แทนวิสำหกิจชุมชน เพือ
่ ดำเนินกำรสรรหำกรรมกำรผู ้แทนวิส ำหกิจชุมชน
ในจังหวัดสุพรรณบุรี แต่งตัง้ เป็ นคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี แทน คณะกรรมกำรฯ ชุด
เดิม ทีก
่ ำหนดครบวำระในวันที่ 22 กันยำยน 2563 นี้ โดยมีนำยวัฒนำ ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็ นประธำน
คณะกรรมกำรฯ จำกกำรประชุมในครัง้ นี้ ได ้พิจำรณำคัดเลือกผู ้แทนผู ้ประกอบกำร วิสำหกิจชุมชน ตำมระเบียบกำร
สรรหำกรรมกำรผู ้แทนวิสำหกิจชุมชน จำนวน 6 คน ประกอบด ้วย
นำยสุรย
ิ ำ ศรีโพธิท
์ อง ผู ้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชน กรุ๊ปรักษ์ดอนเจดีย ์
นำยสมยศ เต็มวิรย
ิ ำนุกล
ู ผู ้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนกลุม
่ อนุรักษ์ธรรมชำติสบูโ่ ปรตีนไหมบ ้ำนหนอง
สำหร่ำย
3.
นำยสำยชล เมฆฉำย ผู ้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนสำรสกัดสมุนไพร
4.
นำงสำวสุดำวรรณ ศิรวณิช ผู ้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนสวนกล ้วยอู่ทอง
5.
นำยชวรัตน์ เชำวรัตน์ ผู ้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนกลุม
่ สตีรทอผ ้ำพืน
้ เมืองลำยโบรำณบัำนสระบัวกำ่
6.
ว่ำทีร่ ้อยตรีหญิงพิมพ์วรัตน์ เรืองประชำ ผู ้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนกลุม
่ สตรอเบอร์รบ
ี่ ้ำนวังจรเข ้
ตำมพระรำชบัญญัตส
ิ ง่ เสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.2548 คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนจังหวัด มีวำระกำรดำรง
ตำแหน่ง 3 ปี โดยมีบทบำทหน ้ำที่ ดังนี้
1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.

เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรเกีย
่ วกับนโยบำย มำตรกำร และแผนกำรพัฒนำและส่งเสริมกิจกำร
วิสำหกิจชุมชนในกรุงเทพมหำนครหรือในจังหวัด แล ้วแต่กรณี
ประสำนงำนกับหน่วยงำนทัง้ ภำครัฐและภำคเอกชนทีเ่ กีย
่ วข ้องเพือ
่ ให ้กำรส่งเสริมกิจกำรวิสำหกิจชุมชนใน
กรุงเทพมหำนครหรือในจังหวัด แล ้วแต่กรณี เป็ นไปอย่ำงมีเอกภำพและมีประสิทธิภำพ
ิ ทำงปั ญญำ
ให ้กำรส่งเสริมและช่วยเหลือในกำรขอจดทะเบียนสิทธิบัตร เครือ
่ งหมำยกำรค ้ำ หรือทรัพย์สน
อืน
่ หรือกำรใด ๆ เพือ
่ ประโยชน์ของกิจกำรวิสำหกิจชุมชนในกรุงเทพมหำนครหรือในจังหวัด แล ้วแต่กรณี
พิจำรณำหรือเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรเกีย
่ วกับกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนในจังหวัดตำมทีบ
่ ัญญัตไิ ว ้ใน
หมวด 4
ปฏิบัตก
ิ ำรอืน
่ ใดตำมทีพ
่ ระรำชบัญญัตน
ิ ี้หรือกฎหมำยอืน
่ บัญญัตใิ ห ้เป็ นอำนำจหน ้ำทีข
่ องคณะกรรมกำร
ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนจังหวัด หรือตำมทีค
่ ณะกรรมกำรมอบหมำย

