สรุปขาวกรมสงเสริมการเกษตร ประจําวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
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หัวขอขาว
1.มรว.กษ.ลงมือปน 80 นักธุรกิจเกษตร
2.เกษตรฯชูโปรเจค Agri Biz Idol เฟนหาสุดยอด
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ไทยรัฐ

หัวขอขาว
4.เกษตรภาคใตเรงสงมอบตนพันธุไมสรางความ
มั่นคงทางอาหารผานโครงการบานพอเพียงเลี้ยงชีวิต
สูโควิด-19 (เกษตรเขต 5 สงขลา)
5.เกษตรอุทัยประชุมขับเคลื่อนงานฟนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมจากการระบาดของสถานการณโควิด-19
6.เกษตรอุทัยขับเคลื่อนนโยบายแกปญหาภาค
การเกษตรระดับจังหวัด
7.เกษตรอุทัยตามความคืบหนาการเจาะบอบาดาล
ในแปลงใหญไมผล
8.เกษตรแพรเดินหนายุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนา
สินคาเกษตร...เกษตรคุณภาพ
9.มะละกอศรีสะเกษ พันธุไทยขายไดทั้งดิบและสุก
10.เกษตรนครราชสีมาสรางรูเกษตรอินทรียข ั้น
พื้นฐาน เพื่อสรางมาตรฐานสินคาคุณภาพ ปลอดภัย
ตอผูบริโภค และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
11.เกษตรอํานาจเจริญพาเพลินไรนาสวนผสม ณ
สวนโชคมูลพันธ
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เมื่อวันที่ 1 ก.ค. นายเฉลิมชัย ศรีออน รมว.เกษตรและสหกรณ กลาวภายหลังเปดการอบรมการพัฒนา smart
farmer ผูประกอบการตนแบบ วาประเทศไทยกําลังกาวเขาสูส ังคมผูสูงอายุ สงผลทําใหขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ วางเปาหมายสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรไทยใหเปนผูประกอบการเกษตรที่มีการใชเทคโนโลยี
และการบริหารจัดการเพื่อการดําเนินธุรกิจอยางทันยุคสมัย เขมแข็งและพึ่งพาตนเองได มีเปาหมายสําคัญ คือ พัฒนา
เกษตรกร ใหเปน Smart Farmer เพื่อรองรับเกษตร 4.0 รวมไปถึงพัฒนาสินคาเกษตร ยกระดับใหเปน Smart Production
มีคุณภาพสูง ปลอดภัย มีมูลคาเพิม่ มากขึ้น ทําใหตองมีเกษตรกรตนแบบที่ดําเนินกิจกรรมการเกษตรในลักษณะผูประกอบการ
และตองปรับวิธีทําการเกษตรจากรูปแบบเดิมจากปจจุบันไปสูการเกษตรสมัยใหม และการเกษตรแมนยําสูง ที่เนนการผลิต
สินคาเกษตรดวยการบริหารจัดการ ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช
แรงงาน ลดตนทุนการผลิต บริหารจัดการปจจัยการผลิตและกิจการที่มีอยูอยางคุมคา รวมถึงเพิ่มคุณคาและมูลคาสินคาเกษตร
เพื่อใหเขาสูมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐานการรับรอง ทั้งในประเทศและตางประเทศ เกษตรกรรุนใหมตองเปน
ผูนําดานเกษตรที่เปนผูประกอบการเกษตรชั้นนํา เพื่อเปนกําลังของภาคเกษตรในอนาคต
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวเพิ่มเติมวา สําหรับโครงการพัฒนา Smart Farmer
ผูประกอบการตนแบบเพื่อยกระดับเกษตรกรเปนผูประกอบการเกษตรชั้นนํา หรือ Agri BIZ Idol Development Project
รับสมัครจากเกษตรกรรุนใหมที่มแี ผนธุรกิจ และอยากที่จะพัฒนาสินคาเกษตรจากทั่วประเทศ คัดเลือกเหลือ จํานวน 80 คน
แบงเปนกลุมเกษตรกร ออกเปน 8 กลุมผูประกอบการเกษตร ไดแก เกษตรวิถีอินทรีย วิสาหกิจชุมชน เกษตรแปรรูปเพิ่ม
มูลคา เกษตรทองเที่ยว เกษตรไฮเทค เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรแปลงใหญ และบริการเกษตร เขาอบรมจากทีมวิทยากรชั้น
นํา Coach Agri – biz
เชน คุณกุลพล คุปรัตน ดร.กอศักดิ์ โตวรรธกวณิชย เปนตน และ มีเมนเทอรพี่เลี้ยงมากประสบการณ แตละดาน
เกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการเปนผูป ระกอบการเกษตร คอยสนับสนุนใหกับทีมเกษตรกร Agri Biz Idol เพื่อให
เกษตรกรไดเขาสูกระบวนการพัฒนาอยางเต็มรูปแบบ เนนแผนธุรกิจเกษตรที่ชัดเจนเปนรูปธรรม สามารถสรางมูลคาสินคา
เกษตรของตัวเองที่มีอยู หรือตอยอดการบริหารจัดการกิจการ และการตลาดสินคาเกษตรได
นอกจากนี้ ยังมุงหวังให Agri biz Idol จะชวยสรางแรงจูงใจใหกับเกษตรกรรายอื่น ๆ พัฒนาสูการเปน
ผูประกอบการเกษตร และกาวสูการเปน นักธุรกิจเกษตร มีการเชื่อมโยงเครือขายผูประกอบการเกษตรเพื่อสรางพื้นฐานในการ
พัฒนาการประกอบการเกษตรสมัยใหมที่มีการเชื่อมโยงและใชประโยชนจากขอมูล นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย อีก
ดวย.... อานตอที่ : https://www.dailynews.co.th/politics/782759

"เฉลิมชัย" รมว.เกษตรและสหกรณ เปดอบรมพัฒนา smart farmer ผูประกอบการตนแบบ เพื่อยกระดับ
เกษตรกรเปนผูประกอบการเกษตรชั้นนํา ใชนวัตกรรม เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
วันที่ 1 ก.ค. ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รมว.เกษตรและสหกรณ กลาวภายหลังเปดการอบรมการพัฒนา smart
farmer ผูประกอบการตนแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเปนผูประกอบการเกษตรชั้นนํา หรือ Agri BIZ Idol
Development Project ณ โรงแรมเอบีนา เฮาส วา กระทรวงเกษตรฯ มีเปาหมายสําคัญ คือ พัฒนา
เกษตรกรใหเปน Smart Farmer เพื่อรองรับเกษตร 4.0 รวมไปถึงพัฒนาสินคาเกษตร ยกระดับใหเปน
Smart Production มีคุณภาพสูง ปลอดภัย มีมูลคาเพิ่มมากขึ้น ทําใหตองมีเกษตรกรตนแบบที่ดําเนิน
กิจกรรมการเกษตรในลักษณะผูประกอบการ ตองปรับวิธีทําการเกษตรจากรูปแบบเดิมจากปจจุบันไปสู
การเกษตรสมัยใหม (Smart Farming) และการเกษตรแมนยําสูง (Precision Farming) ที่เนนการผลิตสินคา
เกษตรดวยการบริหารจัดการ ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลด
การใชแรงงาน ลดตนทุนการผลิต บริหารจัดการปจจัยการผลิตและกิจการที่มีอยูอยางคุมคา รวมถึงเพิ่มคุณคา
และมูลคาสินคาเกษตร เพื่อใหเขาสูมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐานการรับรอง ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ เกษตรกรรุนใหมตองเปนผูนําดานเกษตรที่เปนผูประกอบการเกษตรชั้นนํา เพื่อเปนกําลังของ
ภาคเกษตรในอนาคต
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา สําหรับโครงการพัฒนา Smart Farmer
ผูประกอบการตนแบบฯ จะรับสมัครจากเกษตรกรรุนใหมที่มีแผนธุรกิจ และอยากที่จะพัฒนาสินคาเกษตรจาก
ทั่วประเทศ คัดเลือกเหลือจํานวน 80 คน แบงเปนกลุมเกษตรกรออกเปน 8 กลุมผูประกอบการเกษตร ไดแก
เกษตรวิถีอินทรีย วิสาหกิจชุมชน เกษตรแปรรูปเพิ่มมูลคา เกษตรทองเที่ยว เกษตรไฮเทค เกษตร
อุตสาหกรรม เกษตรแปลงใหญ และบริการเกษตร เขาอบรมจากทีมวิทยากรชั้นนํา Coach Agri–biz เชน กุล
พล คุปรัตน, ดร.กอศักดิ์ โตวรรธกวณิชย เปนตน และมีเมนเทอรพี่เลี้ยงมากประสบการณแตละดาน เกษตรกร
ที่ประสบความสําเร็จในการเปนผูประกอบการเกษตร คอยสนับสนุนใหกับทีมเกษตรกร Agri Biz Idol เพื่อให
เกษตรกรไดเขาสูกระบวนการพัฒนาอยางเต็มรูปแบบ เนนแผนธุรกิจเกษตรที่ชัดเจนเปนรูปธรรม สามารถ
สรางมูลคาสินคาเกษตรของตัวเองที่มีอยู หรือตอยอดการบริหารจัดการกิจการ และการตลาดสินคาเกษตรได
นอกจากนี้ ยังมุงหวังให Agri biz Idol จะชวยสรางแรงจูงใจใหกับเกษตรกรรายอื่นๆ พัฒนาสูการเปน
ผูประกอบการเกษตร และกาวสูการเปน นักธุรกิจเกษตร มีการเชื่อมโยงเครือขายผูประกอบการเกษตรเพื่อ
สรางพื้นฐานในการพัฒนาการประกอบการเกษตรสมัยใหมที่มีการเชื่อมโยงและใชประโยชนจากขอมูล
นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกดวย

เกษตรภาคใต เรงสงมอบตนพันธุไมสรางความมั่นคงทางอาหารผานโครงการบานพอเพียงเลี้ยงชีวิตสูโ ควิด-19
ตามที่กรมสงเสริมการเกษตรไดริเริ่มจัดทํา “โครงการบานพอเพียงเลี้ยงชีวิตสูโควิด-19” ผนึกกําลังหนวยงานในสังกัดสราง
ความมั่นคงทางอาหาร บรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาดโควิด-19 โดยสนับสนุนตนพันธุพืชผักและสมุนไพร
จํานวน 7 ชนิด รวมทั้งสิ้น 3,634,464 ตน แกเกษตรกรทั่วประเทศ มีพืชอาหารบริโภคสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยการ
พึ่งพาตนเอง ลดคาใชจายในครัวเรือน
นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กลาววา จากสถานการณการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสําหรับวิกฤตในครั้งนี้พบปญหาการกระจายสินคาและความ
มั่นคงทางอาหารเพื่อการบริโภคในระดับครัวเรือน ทําใหเกิดการกักตุนสินคาเพื่อการบริโภคอุปโภคตามมาเปนปญหาตอเนื่อง
กรมสงเสริมการเกษตร ไดนอมนํา“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจและนําไป
ประยุกตใชในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต เพื่อสรางความเขมแข็งและความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ลดรายจาย
เพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร มีแหลงอาหารภายในชุมชน มีความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเปนการสรางรากฐานภาคเกษตรให
เขมแข็งและนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน กรมสงเสริมการเกษตร จึงไดจัดทํา“โครงการบานพอเพียงเลีย้ งชีวิตสูโควิด-19”
โครงการบานพอเพียงเลี้ยงชีวิตสูโ ควิด-19 มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกษตรกรและผูไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีพืชอาหารและพืชสมุนไพรสําหรับการบริโภคภายในชุมชน ดําเนินการผลิต
ตนพันธุพืชผักสมุนไพร รวมทั้งสิ้น 3,634,464 ตน และเพื่อถายทอดความรูการปลูกพืชผักและสมุนไพรใหกับเกษตรกรและ
ผูสนใจ ตนพันธุพืชผักและสมุนไพร จํานวน 7 ชนิด รวมทั้งสิ้น 3,634,464 ตน แบงเปนพืชผักและสมุนไพรหลัก จํานวน 4
ชนิด รวม 2,271,540 ตน ไดแก ฟาทลายโจร มะละกอ พริก และมะเขือ และพืชผักและสมุนไพรเสริม จํานวน 3 ชนิด รวม
1,362,924 ตน ไดแก มะรุม ผักหวานบาน และแคบาน โดยมอบหมายใหศูนยปฏิบัติการของกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน
34 หนวยงานจัดสงตนพันธุที่พรอมปลูกใหกับสํานักงานเกษตรอําเภอ จํานวน 882 อําเภอโดยสํานักงานเกษตรอําเภอเปนผู
กําหนดสถานที่รบั พันธุพืช จํานวน 1 จุด/อําเภอ หลังจากนั้นอาสาสมัครเกษตรหมูบา น (อกม.) รวมกับคณะกรรมการหมูบา น
จะคัดเลือกเกษตรกรที่มีคณ
ุ สมบัตแิ ละความพรอมในการเขารวมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 225,390 ครัวเรือน โดยสํานักงาน
เกษตรอําเภอ จะสงมอบตนพันธุพืชที่พรอมปลูกใหกับอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) เพื่อแจกจายและกระจายตนพันธุ
พืชผักสมุนไพรสนับสนุนใหกับเกษตรกร และผูไ ดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาว
ในสวนของภาคใต มีการมอบหมายให ศูนยขยายพันธุพืช จํานวน 2 ศูนย ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จํานวน 3
ศูนย ดํานินการผลิตตนพันธกลาพืชผัก พืชสมุนไพร เปาหมาย จํานวน 331,328 ตน ขณะนีศ้ ูนยปฏิบัติการทั้ง 5 ศูนย ไดมี
การสงมอบตนพันธกลาแลว และคาดวาจะสงมอบไดแลวเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นี้ นอกจากแจกจายตนพันธุ
พืชผักสมุนไพรสนับสนุนใหกับเกษตรกรแลว ไดดําเนินการจัดทําจุดเรียนรูการปลูกพืชผักและสมุนไพรในครัวเรือน เพื่อเปน
ตนแบบบริเวณสํานักงานเกษตรอําเภอหรือสถานที่ที่มีความเหมาะสม อําเภอละ 1 จุด ซึ่งสามารถพัฒนาใหเปน “ศูนยพันธุ
พืชชุมชน” ไดในอนาคตเพื่อใชเปนตนแบบในการศึกษาเรียนรูใหกบั เกษตรกรในพื้นที่ตอไป

วันนี้ (30 มิ.ย. 63) ที่หองประชุม 1 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา นายกังสดาล สวัสดิ์
ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เปนประธานประชุมสรางการรับรูและวางแผนการขับเคลื่อนเกษตร
อินทรียขั้นพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา (Korat Organic Standard) โดยมีเกษตรอําเภอ
จาก 32 อําเภอของจังหวัดนครราชสีมา และคณะทํางานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวม
ประชุมเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามกรอบและทิศทางเดียวกัน
นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กลาววา การดําเนินการสงเสริมเกษตร
อินทรียขั้นพื้นฐาน (Korat Organic Standard) โดยเปนนโยบายผูวาราชการจังหวัด
นครราชสีมา มอบหมายสํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาดําเนินการรวมกับหนวยงานบูรณา
การ โดยยึดหลักเกษตรอินทรีย 5 ดี วิถีคนโคราช ไดแก พันธุดี ดินดี น้ําดี จัดการดี คนดี เบื้องตนมี
การคัดเลือกกลุมเปาหมายจํานวน 182 ราย จากวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักไรสารพิษอางเก็บน้ําหัว
ทํานบ อ.หนองบุญมาก กลุม วิสาหกิจชุมชนผูปลูกผักปลอดสารพิษ อ.โชคชัย กลุมเกษตรกรแปลงใหญ
ผัก อ.ปากชอง และเกษตรกรจาก อ.วังน้ําเขียว และมติที่ประชุมมอบหมายใหทุกอําเภอคัดเลือก
เกษตรกรที่จะเขารวมการดําเนินการสงเสริมเปนเกษตรอินทรียขั้นพื้นฐาน โดยเนนเชิงคุณภาพอําเภอ
ละ 5 ราย โดยหลังจากดําเนินการตามขั้นตอนแลวจะตรวจประเมินแปลงโดยใชแบบประเมินเกษตร
อินทรียขั้นพื้นฐานของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งหากผานการรับรองจะไดรับมาตรฐานเกษตรอินทรียขั้น
พื้นฐาน ( KOS ) เปนการสรางมาตรฐานสินคาที่มีคุณภาพ ปลอดภัยแกผูบริโภค กระบวนการผลิต
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รายการเกษตรอํานาจ พาเพลิน EP 1 ไรนาสวนผสม @สวนโชคมูลพันธ ตําบลไรขี อําเภอลือ
อํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ

