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การทําการเกษตรในยุคปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต มีการนําเทคโนโลยีเครื่องทุนแรงเขามาชวยในการผลิตเพื่อเพิม่ ความ
สะดวกใหกับเกษตรกรมากมาย และในปจจุบัน คนทําเกษตรลวนเปนคนรุนใหมที่เขามาทดแทนรุนพอแมปูยาตายายที่กําลัง
เขาสูสังคมผูส ูงอายุ แตการที่คนรุน ใหม ซึ่งสวนใหญไมเคยมีประสบการณทําเกษตรมากอน จะมาทําการเกษตรแลวจะประสบ
ความสําเร็จเลยนั้น ก็ไมใชเรื่องงาย และเชื่อวาคนรุนใหมเหลานี้ ก็คงไมอยากทําเกษตรในแบบที่รุนพอแมเคยทํามา เพราะเห็น
ถึงความยากลําบาก จะเห็นวา 2-3 ปที่ผานมา มีเกษตรกรรุนใหมจาํ นวนไมนอย ที่ประสบความสําเร็จดวยความสามารถ
แนวความคิดและฝมือของตนเอง และบางคนก็ไมใชลูกหลานของเกษตรกร ไมไดร่ําเรียนมาทางดานการเกษตรโดยตรง แตมี
ความคิดสรางสรรคจากความรูที่มบี างสวนเขาไปผสมผสานกับภูมิปญ
 ญาเดิมและกิจกรรมการเกษตรที่ตนเองสนใจ แลวเปน
อะไรทีล่ งตัว
แตถึงอยางไรก็ตาม การสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม ใหมีความรู ความสามารถ มีความเขมแข็ง และมีศักยภาพสูงใน
การผลิตทางการเกษตร เพื่อทดแทนเกษตรกรรุนเกาที่ลดจํานวนลง ก็ยังเปนสิ่งที่ภาครัฐตองสนับสนุนและตอยอด เพื่อ
ยกระดับใหคนรุนใหมเหลานี้ เปนมากกวาเกษตรกร เปนผูประกอบการเกษตรชั้นนํา เปนกําลังสําคัญของภาคเกษตรในอนาคต
ซึ่งการอบรมการพัฒนา smart farmer ผูประกอบการตนแบบเพื่อยกระดับเปนผูประกอบการเกษตรชั้นนํา (Agri Biz Idol
Development Project) ก็เปนอีกโครงการหนึ่ง ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตรจัดขึ้น เพื่อ
ตองการพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart Farmer เพื่อรองรับเกษตร 4.0 รวมไปถึงพัฒนาสินคาเกษตร ยกระดับใหเปน Smart
Production มีคุณภาพสูง ปลอดภัย มีมลู คาเพิ่มมากขึ้น ทําใหตองมีเกษตรกรตนแบบที่ดาํ เนินกิจกรรมการเกษตรในลักษณะ
ผูประกอบการ และตองปรับวิธีทําการเกษตรจากรูปแบบเดิมจากปจจุบันไปสูการเกษตรสมัยใหม (Smart Farming) และ
การเกษตรแมนยําสูง (Precision Farming) ที่เนนการผลิตสินคาเกษตรดวยการบริหารจัดการ ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหมในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการใชแรงงาน ลดตนทุนการผลิต บริหารจัดการปจจัยการผลิตและกิจการที่
มีอยูอยางคุมคา รวมถึงเพิ่มคุณคาและมูลคาสินคาเกษตร เพื่อใหเขาสูมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐานการรับรอง
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
สําหรับโครงการพัฒนา Smart Farmer ผูประกอบการตนแบบเพื่อยกระดับเกษตรกรเปนผูประกอบการเกษตรชั้นนํา
หรือ Agri BIZ Idol Development Project ไดปด รับสมัครเขารวมโครงการมาตั้งแตเดือนตนเดือนมีนาคมที่ผานมา ซึ่งพบวา
มีผูสนใจสมัครจํานวนมาก แตก็ไดคัดเลือกเกษตรกรรุนใหมที่มีแผนธุรกิจ และอยากที่จะพัฒนาสินคาเกษตรจากทั่วประเทศ
เหลือเพียง 80 คนเทานั้น โดยเปนเกษตรกรทั้งที่มาจากกลุม Smart Farmer, Young Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน แปลง
ใหญ และเกษตรกรทั่วไป ซึ่งเกษตรกรกลุม นี้จะไดรับการอบรมจากพี่เลี้ยงที่มากดวยประสบการณ จาก 8 กลุมผูประกอบการ
เกษตร ไดแก เกษตรวิถีอินทรีย วิสาหกิจชุมชน เกษตรแปรรูปเพิ่มมูลคา เกษตรทองเที่ยว เกษตรไฮเทค เกษตรอุตสาหกรรม
เกษตรแปลงใหญ และบริการเกษตร และยังมีเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการเปนผูประกอบการเกษตร คอยสนับสนุน
ใหกับทีมเกษตรกร Agri Biz Idol เพื่อใหเกษตรกรไดเขาสูกระบวนการพัฒนาอยางเต็มรูปแบบเนนแผนธุรกิจเกษตรที่ชัดเจน
เปนรูปธรรม สามารถสรางมูลคาสินคาเกษตรของตัวเองที่มีอยู หรือตอยอดการบริหารจัดการกิจการ และการตลาดสินคา
เกษตรได และยังมุงหวังให Agri biz Idol เหลานี้ ชวยสรางแรงจูงใจใหกับเกษตรกรรายอื่นๆ ในการพัฒนาสูการเปน
ผูประกอบการเกษตร และกาวสูการเปน นักธุรกิจเกษตร มีการเชื่อมโยงเครือขายผูประกอบการเกษตรเพื่อสรางพื้นฐานในการ
พัฒนาการประกอบการเกษตรสมัยใหมที่มีการเชื่อมโยงและใชประโยชนจากขอมูล นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย...โดย
การเปดอบรมโครงการดังกลาวนี้ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผา นมา มี นายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ มาเปนประธานเปดงานดวยตัวเองกันเลยทีเดียว....นับเปนอีกกาวหนึ่ง ที่จะชวยพัฒนาคนรุนใหมที่เขามา
ทําเกษตร ใหรูจักบริหารจัดการการเกษตรดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม มีความคิดสรางสรรค สามารถตอยอดไปสู
การเปนผูป ระกอบการ และเปนผูน ําทางการเกษตรในทองถิ่นได

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยหลังประชุมคณะอนุกรรมการปองกันแกไขปญหาผลไมภาคเหนือ
ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับทราบรายงานผลจัดทําขอมูลประมาณการผลผลิตผลไมภาคเหนือ (ลิ้นจี่และลําไย) ครั้งที่ 3/2563
สถานการณเก็บเกีย่ วรวมทั้งแผนบริหารจัดการลิ้นจี่และลําไย ปการผลิต 2563 จากคณะทํางานสํารวจขอมูลไมผลเศรษฐกิจ
สําหรับลิ้นจี่ใน 4 จังหวัดภาคเหนือคือ เชียงใหม เชียงราย พะเยา และนานผลผลิตปนี้มี 28,676 ตัน เพิ่มขึ้นจากป 2562
ซึ่งมีผลผลิตรวม 26,278 ตัน ขณะนีผ้ ลผลิตเก็บเกี่ยวใกลหมดแลว โดยมีคณะกรรมการแกปญหาอันเนื่องมาจากผลิตผล
การเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) เปนแกนหลัก วางแผนบริหารจัดการเชิงปริมาณ แบงเปน กระจายผลผลิตในประเทศ
24,029 ตัน ไดแก ลงในประเทศ วิสาหกิจชุมชน สงตลาดภายในจังหวัด/สถานที่ทองเที่ยว สหกรณการเกษตร ตลาดอื่น
อาทิ รถเร รถขนสงสินคานิคมอุตสาหกรรม ตลาดไท ตลาดตางจังหวัด Modern Trade จําหนายผานไปรษณียไทยและตลาด
ออนไลน แปรรูป 2,854 ตัน เปนลิ้นจี่กระปอง น้ําลิ้นจี่และอื่นๆ เชน ลิ้นจี่อบแหง และลิ้นจี่แชแข็ง และสงออก 1,793 ตัน
การจัดการเชิงคุณภาพเนนสงเสริมผลิตตามมาตรฐาน GAP การหอผลลิ้นจี่กอนเก็บเกี่ยว การใหคําแนะนําทําลิ้นจี่คณ
ุ ภาพ
สงเสริมดําเนินงานรูปแบบแปลงใหญ ใหความรูจ ัดการผลผลิตและเชื่อมโยงตลาด ประชาสัมพันธลิ้นจีค่ ุณภาพ รวมทั้งสรางเว็บ
เพจซื้อขายออนไลน โดยเฉพาะปนี้การขายผานออนไลนมียอดสั่งซื้อผานไปรษณียไ ทยสูงขึ้น เนื่องจากเปนชวงที่ประชาชนตอง
อยูบานตามมาตรการปองกันควบคุมการะบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับผลผลิตมีคณ
ุ ภาพดี เกษตรกรพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ (packaging) พรอมจัดเรียงผลผลิตเพื่อปองกันความเสียหายไดดีขึ้น
สวนลําไยแหลงผลิตหลักอยูใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ไดแก เชียงใหม ลําพูน เชียงราย นาน พะเยา ลําปาง แพร และตาก
คาดการณปริมาณผลผลิตออกสูต ลาดรวม 635,394 ตัน เพิ่มขึ้นจากปที่แลวที่ใหผลผลิต 620,379 ตันหรือรอยละ 2.42
แบงเปนผลผลิตในฤดู 386,065 ตัน (รอยละ 60.76) และผลผลิตนอกฤดู 249,329 ตัน (รอยละ 39.24) โดยผลผลิตจะ
ออกมากที่สุดชวงเดือนสิงหาคมคิดเปนรอยละ 35.41 ของผลผลิตทั้งป ดานผลผลิตตอไรของลําไยเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพ
อากาศเหมาะสม โดยชวงที่ลําไยติดดอกมีความหนาวเย็นพอเหมาะ สงผลใหลําไยปนี้ออกดอกและติดผลมากกวาปที่แลว
สําหรับแผนบริหารจัดการลําไยจังหวัดวางแผนการบริหารจัดการผลไมแบบเบ็ดเสร็จดวยตัวเอง ผานกลไกของ
คณะกรรมการเพื่อแกปญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ในเชิงคุณภาพตั้งแตระยะกอน
เก็บเกี่ยวจนถึงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ไดแก โครงการรณรงคการผลิตลําไยคุณภาพ ป 2563 โดยมีกิจกรรมสําคัญ เชน สงเสริม
การผลิตตามมาตรฐาน GAP สงเสริมและแนะนําใหเกษตรกรใชเทคโนโลยีทสี่ ําคัญ 5 ดาน คือ เตรียมตนใหสมบูรณ ตัดแตงชอ
ผล การใหน้ําใสปุยและปรับปรุงคุณภาพสีผิว รวมทั้งจัดทําแปลงเรียนรู สงเสริมการรวมกลุมพัฒนาคุณภาพผลผลิตและ
การตลาด ถายทอดความรูการผลิตลําไยคุณภาพในรูปแบบแปลงใหญ จนถึงคําแนะนําเตรียมตนหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแลวดวย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม สวนเชิงปริมาณลําไยภาคเหนือจะเริ่มออกสูต ลาดตั้งแตเดือนมิถุนายน-กันยายน ชวงที่ใหผลผลิตมาก
ตองเฝาระวังสัปดาหที่ 3 ของเดือนสิงหาคม ซึ่งทั้ง 8 จังหวัดเตรียมบริหารจัดการลําไยในฤดูรวม 386,065 ตันแลว ทั้งการ
ประชุมเชื่อมโยงตลาดลําไยลวงหนา สนับสนุนใหมจี ุดรวบรวมและคัดคุณภาพลําไยและกระจายผลผลิต จัดเตรียมขอมูลความ
ตองการรับซื้อผลผลิตของผูประกอบการลําไยโดยประสานความรวมมือกับพาณิชยและอุตสาหกรรมจังหวัด
สําหรับการบริหารจัดการผลผลิตมีดังนี้ บริโภคสดในประเทศ 69,102 ตัน ดวยวิธีกระจายผลผลิตออกนอกแหลงผลิตผาน
ผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชน สหกรณการเกษตร ตลาดในจังหวัดและทองเที่ยวชุมชน รวมทั้ง Modern Trade และตลาด
ออนไลน/ไปรษณีย แปรรูป 269,021 ตัน ดวยวิธีการอบแหงทั้งเปลือก อบแหงเนื้อสีทอง แปรรูป เชน ทําน้ําลําไยสกัด
เขมขนลําไยกระปอง และการสงออกลําไยสด 47,942 ตัน ทั้งนี้ ในการประชุมดังกลาวเตรียมเสนอแนวทางกํากับ ติดตาม
เฝาระวังผลผลิตลําไยปริมาณมาก (ชวง Peak)ป 2563 เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม (Fruit
Board)เห็นชอบแผนบริหารจัดการผลไมภาคเหนือตอไป

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี แจงไดรบั รายงานจากศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน
อารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี พบการระบาดของโรคใบดางในมันสําปะหลัง จังหวัดสุพรรณบุรี และกาญจนบุรี แมไมมากแต
ตองเฝาระวังและทําลายตนทีเ่ ปนโรคทิ้ง เผยที่มาของโรคจาก 2 แหลงสําคัญ คือ ทอนพันธุ และแมลงหวี่ขาวเปนพาหะนําโรค
เขาแปลง แนะเกษตรกรหมั่นตรวจสอบแปลงปลูกแบบตอเนื่อง พบเจอทําลายทันทีปองกันความเสียหายในวงกวาง
นายมงคล จอมพันธ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรีเปดเผยวาศูนยสงเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ไดสํารวจพบการระบาดของโรคใบดางในมันสําปะหลังพื้นที่ 2 จังหวัด
คือ อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอเลาขวัญ และ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งรวมกันมีพื้นที่เกิดโรค
ประมาณ 800 กวาไร
“พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี มีการปลูกมันประมาณ 500,000 ไร พบการระบาดประมาณ 400 กวาไร สวนจังหวัดสุพรรณบุรี
ปลูกประมาณ 50,000 ไร พบการระบาดประมาณ 400 กวาไร ซึง่ แมปริมาณยังไมมากแตกต็ องเฝาระวังเพื่อปองกันความ
เสียหายที่อาจจะลุกลามในวงกวางได” นายมงคลกลาว
ทางดานนายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผูอ ํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี กลาวถึง
สาเหตุของโรคใบดางในมันสําปะหลังวา มาจาก 2 สาเหตุ คือ ทอนพันธุ และ มีแมลงหวี่ขาวเปนตัวพาหะนําโรค หากเกิด
จากทอนพันธุมันสําปะหลังที่เปนโรค เกษตรกรสามารถสังเกตไดภายหลังปลูกไปแลวประมาณ 2 อาทิตย
“ หากพบเห็นใบชุดแรกของตนมันสําปะหลังที่ผลิออกมาจะมีสีซดี เหลือง มีอาการบิดเสียรูปทรงหรือหงิก อันนี้เปนโรคอยาง
แนนอน ถาหากเจอที่ตนมันสําปะหลังที่มีอายุประมาณ 2-3 เดือนไปแลวตรงบริเวณสวนยอดมีอาการซีดเหลือง ใบบิดเสีย
รูปทรง หรือ หงิก งอ ยน อาการนี้เกิดจากแมลงหวี่ขาวเปนพาหะนําโรคเขามาในแปลงทําใหเกิดโรค หากเกิดการระบาดแลว
ถาเกษตรกรไมมีการปองกันกําจัดใหถูกวิธีอาจจะทําใหผลผลิตเสียหาย 80-100% ของพื้นที่ปลูก”
นายสมคิดกลาวตอไปวา เกษตรกรสามารถปองกันได ดวยการนําทอนพันธุมันสําปะหลังที่มั่นใจวามาจากแปลงที่ไมเคยเกิดโรค
ใบดางมากอน ซึ่งจะเปนทอนพันธุมันสําปะหลังที่ปลอดโรค อีกประการเมื่อสํารวจแปลงปลูกแลว 14 วันพบใบมีอาการหงิก
งอ ยน ซีดเหลือง ลักษณะนี้ตองตัดทําลายทิ้ง หากเกิดในพื้นที่เปนบริเวณกวางใหขุดขึ้นมาทําลายทั้งแปลง หากพบเพียง
บางสวน ก็ถอนเอาตนที่เปนโรคขึน้ มาใสถุงดําหรือถุงพลาสติกผูกปากถุงใหแนนนําไปตากแดดทิ้งไวประมาณ 1-2 อาทิตย
เพื่อใหตนมันสําปะหลังตายไมสามารถงอกใหมได จะสามารถลดปริมาณการระบาดในแปลงปลูกได
“หากพบตัวของแมลงหวี่ขาวในแปลงปลูกเปนพื้นที่สวนใหญของแปลง จําเปนตองใชสารเคมีมาทําลายเพื่อตัดวงจรของแมลง
หวี่ขาว ตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร หากเกษตรกรสามารถปฏิบัติไดใน 3 อยางนี้เชื่อวาจะสามารถลดการระบาด
ของโรคได”
“ขอฝากเกษตรกรดวยวาหากเจอตนที่มีโรคแลวเกษตรกรเด็ดยอดตนนั้นๆ เพียงอยางเดียว แลวตนนัน้ ๆ ยังสามารถแตกยอด
ไดแลวยังหงิกงอก็แสดงวาตนมันสําปะหลังตนนั้นเกิดโรคแลว และมีแมลงหวี่ขาวอยูในแปลงดวยก็จะชวยทําใหเชื้อมีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว ฉะนั้นวิธีเด็ดยอดทิ้งไมขอแนะนําใหปฏิบตั ิ”
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดสุพรรบุรี แนะนําใหเกษตรกรถอนทําลายเพียงอยางเดียว
สําหรับพื้นที่ที่เกิดการระบาดในวงกวางเกือบยกแปลง หรือ ทั้งแปลง จะตองขุดขึ้นมาแลวเอาไปใสหลุมปดทําลาย โดยขุดหลุม
ลึกประมาณ 3 เมตร เมื่อเอาตนมันลงไปในหลุมแลว ใหใชสารกําจัดวัชพืชจําพวก อะทราซีนฉีดทับลงไปบนตนมันสําปะหลัง
เพื่อไมใหมีการงอกขึ้นมาใหม จากนั้นใชดินกลบปากหลุมมีความหนาประมาณ 50 เซนติเมตร ก็จะสามารถชวยใหตนมัน
สําปะหลังที่เกิดโรคไมงอกใหม และการระบาดของโรคนี้ก็จะลดลง
นายสมคิดกลาวตอไปวา แตหากไมมั่นใจวาแปลงปลูกเกิดโรคใบดางหรือไม ใหเกษตรกรติดตอ หรือ แจงเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรประจําตําบลที่มีแปลงปลูกอยู หรือที่สํานักงานเกษตรอําเภอในพื้นที่ หรือจะติดตอโดยตรงที่ศูนยสงเสริม

เกษตรเขต 5 รวมเฟนหาวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขตภาคใต ประจําป 2563ชิงรางวัลมากมาย
เกษตรเขต 5 รวมเฟนหาวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขตภาคใต ประจําป 2563
นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ใหขอมูลวา กรมสงเสริม
การเกษตร ไดมอบหมายใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ดําเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชน
ดีเดนระดับเขต ประจําป 2563 โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี มีความ
เขมแข็ง พึ่งตนเองได มีแนวโนมในการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถพัฒนาใหเปนตนแบบสําหรับวิสาหกิจชุมชนอื่น หรือผูที่
สนใจเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อเปนการกระตุน และเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบวิสาหกิจชุมชนใหเกิดความมั่นคง
เปนไปตามเจตนารมณขอพระราชบัญญัตสิ งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 รวมทั้งเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธ ยก
ยอง ประกาศเกียรติคณ
ุ ของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเดนสูสาธารณชน โดยคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต
ประกอบดวย ผูอํานวยการฝายกิจการสาขาภาคใตตอนลาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 9 ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 (จังหวัดสงขลา) ผูอํานวยการ
สํานักงานภาคใต สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา และมี
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลาเปนเลขานุการ รวมกันลงพื้นที่เก็บขอมูล 5 ดาน ไดแก
ความคิดริเริม่ สรางสรรค ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน บทบาทและการมีสวนรวมของสมาชิกตอสถาบัน
ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน
การทํากิจกรรมดานสวัสดิการชุมชน สาธารณประโยชน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีวสิ าหกิจ
ชุมชนที่ผานการคัดเลือกจํานวน 5 กลุม ดังนี้
1. วิสาหกิจชุมชนกลุมปรับปรุงคุณภาพมังคุดบานพะโตะ หมูที่ 8 ตําบลพะโตะ อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร
2. วิสาหกิจชุมชนจักสานตนคลุมบานวังตง หมูที่ 4 ตําบลนาทอน อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล
3. วิสาหกิจชุมชนกลุมทํานาบานปาไหม หมูที่ 1 ตําบลทางิ้ว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. วิสาหกิจชุมชนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานปาศรี หมูที่ 3 ตําบลตะโละ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี
5. วิสาหกิจชุมชนกลุมโรงสีขาวชุมชนบานหนองโอน หมูที่ 6 ตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
นายสุพิท จิตรภักดี ใหขอมูลเพิ่มเติมวา วิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศ จะไดรบั เงินรางวัล 6,000 บาท
พรอมดวยโลรางวัลประกาศเกียรติคุณ และเปนตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนภาคใต เขารวมประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดน
ระดับประเทศ สวนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะไดรับเงินรางวัล 4,000 บาท และโลรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 จะไดรับเงินรางวัล 2,000 บาท และโลรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชยจํานวน 2 รางวัล ไดรับเงิน
รางวัลๆละ 1,000 บาท พรอมดวยโลประกาศ เกียรติคณ
ุ

เกษตรเขต 5 รวมเฟนหาวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขตภาคใต ประจําป 2563
4 กรกฎาคม 2563
เกษตรเขต 5 รวมเฟนหาวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขตภาคใต ประจําป 2563ชิงรางวัลมากมาย
เกษตรเขต 5 รวมเฟนหาวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขตภาคใต ประจําป 2563
นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ใหขอมูลวา กรมสงเสริม
การเกษตร ไดมอบหมายใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ดําเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชน
ดีเดนระดับเขต ประจําป 2563 โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี มีความ
เขมแข็ง พึ่งตนเองได มีแนวโนมในการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถพัฒนาใหเปนตนแบบสําหรับวิสาหกิจชุมชนอื่น หรือผูที่
สนใจเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อเปนการกระตุน และเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบวิสาหกิจชุมชนใหเกิดความมั่นคง
เปนไปตามเจตนารมณขอพระราชบัญญัตสิ งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 รวมทั้งเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธ ยก
ยอง ประกาศเกียรติคณ
ุ ของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเดนสูสาธารณชน โดยคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต
ประกอบดวย ผูอํานวยการฝายกิจการสาขาภาคใตตอนลาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 9 ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 (จังหวัดสงขลา) ผูอํานวยการ
สํานักงานภาคใต สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา และมี
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลาเปนเลขานุการ รวมกันลงพื้นที่เก็บขอมูล 5 ดาน ไดแก
ความคิดริเริม่ สรางสรรค ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน บทบาทและการมีสวนรวมของสมาชิกตอสถาบัน
ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน
การทํากิจกรรมดานสวัสดิการชุมชน สาธารณประโยชน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีวสิ าหกิจ
ชุมชนที่ผานการคัดเลือกจํานวน 5 กลุม ดังนี้
1. วิสาหกิจชุมชนกลุมปรับปรุงคุณภาพมังคุดบานพะโตะ หมูที่ 8 ตําบลพะโตะ อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร
2. วิสาหกิจชุมชนจักสานตนคลุมบานวังตง หมูที่ 4 ตําบลนาทอน อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล
3. วิสาหกิจชุมชนกลุมทํานาบานปาไหม หมูที่ 1 ตําบลทางิ้ว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. วิสาหกิจชุมชนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานปาศรี หมูที่ 3 ตําบลตะโละ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี
5. วิสาหกิจชุมชนกลุมโรงสีขาวชุมชนบานหนองโอน หมูที่ 6 ตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
นายสุพิท จิตรภักดี ใหขอมูลเพิ่มเติมวา วิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศ จะไดรบั เงินรางวัล 6,000 บาท
พรอมดวยโลรางวัลประกาศเกียรติคุณ และเปนตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนภาคใต เขารวมประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดน
ระดับประเทศ สวนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะไดรับเงินรางวัล 4,000 บาท และโลรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 จะไดรับเงินรางวัล 2,000 บาท และโลรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชยจํานวน 2 รางวัล ไดรับเงิน
รางวัลๆละ 1,000 บาท พรอมดวยโลประกาศ เกียรติคณ
ุ

เกษตรเขต 5 รวมเฟนหาวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขตภาคใต ประจําป 2563ชิงรางวัลมากมาย
เกษตรเขต 5 รวมเฟนหาวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขตภาคใต ประจําป 2563
นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ใหขอมูลวา กรม
สงเสริมการเกษตร ไดมอบหมายใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ดําเนินการ
ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต ประจําป 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มี
ศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี มีความเขมแข็ง พึ่งตนเองได มีแนวโนมในการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถ
พัฒนาใหเปนตนแบบสําหรับวิสาหกิจชุมชนอื่น หรือผูที่สนใจเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อเปนการกระตุน
และเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบวิสาหกิจชุมชนใหเกิดความมั่นคง เปนไปตามเจตนารมณขอพระราชบัญญัติ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 รวมทั้งเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธ ยกยอง ประกาศเกียรติคุณ
ของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเดนสูสาธารณชน โดยคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต
ประกอบดวย ผูอํานวยการฝายกิจการสาขาภาคใตตอนลาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.
ก.ส.) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 9 ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 (จังหวัด
สงขลา) ผูอํานวยการสํานักงานภาคใต สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ผูอํานวยการศูนยศึกษา
และพัฒนาชุมชนยะลา และมีผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลาเปน
เลขานุการ รวมกันลงพื้นที่เก็บขอมูล 5 ดาน ไดแก ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสามารถในการบริหารและ
การจัดการสถาบัน บทบาทและการมีสวนรวมของสมาชิกตอสถาบัน ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของ
สถาบัน
การทํากิจกรรมดานสวัสดิการชุมชน สาธารณประโยชน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยมีวิสาหกิจชุมชนที่ผานการคัดเลือกจํานวน 5 กลุม ดังนี้
1. วิสาหกิจชุมชนกลุมปรับปรุงคุณภาพมังคุดบานพะโตะ หมูที่ 8 ตําบลพะโตะ อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร
2. วิสาหกิจชุมชนจักสานตนคลุมบานวังตง หมูที่ 4 ตําบลนาทอน อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล
3. วิสาหกิจชุมชนกลุมทํานาบานปาไหม หมูที่ 1 ตําบลทางิ้ว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช
4. วิสาหกิจชุมชนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานปาศรี หมูที่ 3 ตําบลตะโละ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี
5. วิสาหกิจชุมชนกลุมโรงสีขาวชุมชนบานหนองโอน หมูที่ 6 ตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
นายสุพิท จิตรภักดี ใหขอมูลเพิ่มเติมวา วิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศ จะไดรับเงินรางวัล
6,000 บาท พรอมดวยโลรางวัลประกาศเกียรติคุณ และเปนตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนภาคใต เขารวม
ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับประเทศ สวนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะไดรับเงินรางวัล 4,000
บาท และโลรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะไดรับเงินรางวัล 2,000 บาท และโล
รางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชยจํานวน 2 รางวัล ไดรับเงินรางวัลๆละ 1,000 บาท พรอมดวยโล
ประกาศ เกียรติคุณ

เกษตรเขต 5 รวมเฟนหาวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขตภาคใต ประจําป 2563ชิงรางวัลมากมาย
เกษตรเขต 5 รวมเฟนหาวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขตภาคใต ประจําป 2563
นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ใหขอมูลวา กรมสงเสริม
การเกษตร ไดมอบหมายใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ดําเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชน
ดีเดนระดับเขต ประจําป 2563 โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี มีความ
เขมแข็ง พึ่งตนเองได มีแนวโนมในการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถพัฒนาใหเปนตนแบบสําหรับวิสาหกิจชุมชนอื่น หรือผูที่
สนใจเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อเปนการกระตุน และเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบวิสาหกิจชุมชนใหเกิดความมั่นคง
เปนไปตามเจตนารมณขอพระราชบัญญัตสิ งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 รวมทั้งเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธ ยก
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ประกอบดวย ผูอํานวยการฝายกิจการสาขาภาคใตตอนลาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 9 ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 (จังหวัดสงขลา) ผูอํานวยการ
สํานักงานภาคใต สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา และมี
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลาเปนเลขานุการ รวมกันลงพื้นที่เก็บขอมูล 5 ดาน ไดแก
ความคิดริเริม่ สรางสรรค ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน บทบาทและการมีสวนรวมของสมาชิกตอสถาบัน
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การทํากิจกรรมดานสวัสดิการชุมชน สาธารณประโยชน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีวสิ าหกิจ
ชุมชนที่ผานการคัดเลือกจํานวน 5 กลุม ดังนี้
1. วิสาหกิจชุมชนกลุมปรับปรุงคุณภาพมังคุดบานพะโตะ หมูที่ 8 ตําบลพะโตะ อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร
2. วิสาหกิจชุมชนจักสานตนคลุมบานวังตง หมูที่ 4 ตําบลนาทอน อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล
3. วิสาหกิจชุมชนกลุมทํานาบานปาไหม หมูที่ 1 ตําบลทางิ้ว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. วิสาหกิจชุมชนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานปาศรี หมูที่ 3 ตําบลตะโละ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี
5. วิสาหกิจชุมชนกลุมโรงสีขาวชุมชนบานหนองโอน หมูที่ 6 ตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
นายสุพิท จิตรภักดี ใหขอมูลเพิ่มเติมวา วิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศ จะไดรบั เงินรางวัล 6,000 บาท
พรอมดวยโลรางวัลประกาศเกียรติคุณ และเปนตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนภาคใต เขารวมประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดน
ระดับประเทศ สวนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะไดรับเงินรางวัล 4,000 บาท และโลรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 จะไดรับเงินรางวัล 2,000 บาท และโลรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชยจํานวน 2 รางวัล ไดรับเงิน
รางวัลๆละ 1,000 บาท พรอมดวยโลประกาศ เกียรติคณ
ุ

สงขลา - กรมสงเสริมการเกษตร ไดจัดทํา “โครงการบานพอเพียงเลีย้ งชีวิตสูโควิด-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” โดยสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจและ
นําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต เพื่อสรางความเขมแข็งและความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ลด
รายจาย เพิม่ รายไดใหกับเกษตรกร มีแหลงอาหารภายในชุมชน มีความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเปนการสรางรากฐานภาคเกษตร
ใหเขมแข็งและนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน กรมสงเสริมการเกษตร จึงไดจัดทํา “โครงการบานพอเพียงเลี้ยงชีวิตสูโควิด-19”
โครงการบานพอเพียงเลี้ยงชีวิต สูโ 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 และพืชผัก และสมุนไพรเสริม จํานวน 3 ชนิด
รวม 1,362,924 ตน ไดแก มะรุม ผักหวานบาน และแคบาน โดยมอบหมายใหศูนยปฏิบัติการของกรมสงเสริมการเกษตร
จํานวน 34 หนวยงาน จัดสงตนพันธุที่พรอมปลูกใหกับสํานักงานเกษตรอําเภอ จํานวน 882 อําเภอ โดยสํานักงานเกษตร
อําเภอเปนผูกาํ หนดสถานที่รับพันธุพืช จํานวน 1 จุด/อําเภอ หลังจากนั้นอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) รวมกับ
คณะกรรมการหมูบา น จะคัดเลือกเกษตรกรทีม่ ีคุณสมบัติและความพรอมในการเขารวมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 225,390
ครัวเรือน โดยสํานักงานเกษตรอําเภอ จะสงมอบตนพันธุพืชที่พรอมปลูกใหกับอาสาสมัครเกษตรหมูบา น (อกม.) เพื่อแจกจาย
และกระจายตนพันธุพืชผักสมุนไพรสนับสนุนใหกับเกษตรกร และผูไ ดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาว
ในสวนของภาคใตมีการมอบหมายให 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
พืชผักสมุนไพรสนับสนุนใหกับเกษตรกรแลวไดดําเนินการจัดทําจุดเรียนรูการปลูกพืชผักและสมุนไพรในครัวเรือน เพื่อเปน
ตนแบบบริเวณสํานักงานเกษตรอําเภอหรือ สถานที่ที่มีความเหมาะสม อําเภอละ 1 จุด ซึ่งสามารถพัฒนาใหเปน “ศูนยพันธุ
พืชชุมชน” ไดในอนาคตเพื่อใชเปนตนแบบในการศึกษาเรียนรูใหกบั เกษตรกรในพื้นที่ตอไป.

กลุมแมบานเกษตรกรจักสานตนคลุมบานวังตง จัดตั้งเมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2555 สมาชิกเริ่มจัดตั้งมี 90 คน สมาชิกปจจุบัน 65 คน (เฉลี่ยอายุ 45 ป) ประธานกลุม
นางสาวอรุณี เกาะกลาง อายุ 43 ป ที่ทําการกลุม เลขที่ 3 หมูที่ 4ตําบลนาทอน อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล
ผลงานดีเดน ความคิดริเริ่ม
เกษตรกรสวนใหญในพื้นที่ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา เมื่อป พ.ศ. 2555 ราคายางพาราตกต่ํา ประกอบกับในพื้นที่มีฝนตกชุกตลอดป ไมสามารถกรีดยางไดทุกวัน ทําให
รายไดไมเพียงพอกับรายจาย จึงไดรวมกลุมเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข มีอาชีพ และมีรายไดที่มั่นคงใหกับครอบครัว โดย
การทํากิจกรรมจักสานตนคลุม เนื่องจากตนคลุมเปนวัตถุดิบในทองถิ่นซึ่งพบมากในสวนยางพารา ประกอบกับมีภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการถายทอดจากรุนสูร ุน และสมาชิก
ในครอบครัวสามารถทําไดทุกคน
เมื่อยามวางจากงานในสวนไรนา งานประจํา หรือหลังจากเลิกเรียน (ฝาชี 1 ใบ สรางงานได 5 คน) และจัดตั้งเปนกลุมแมบานเกษตรกร โดยใชชื่อวา “กลุมแมบานเกษตรกร
จักสานตนคลุมบานวังตง”
ปจจุบัน กิจกรรมจักสานตนคลุมเปนอาชีพหลักและรายไดหลักของสมาชิกกลุม และมีการขยายผลตอยอด โดยการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ
รวมกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑใหทันสมัย และตามความตองการของตลาด ซึ่งเดิมมีเฉพาะฝาชีและตะกรา ปจจุบัน ไดปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบตางๆ ใหมีความหลากหลายยิ่งขึน้ ไดแก โคมไฟ กระเปา และหมวก เปนตน ไดจดทะเบียนการคาภายใตชื่อ คลุมวัง และขอจดสิทธิบัตรในการประดิษฐ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ คือ ลวดลาย หมวกจากตนคลุมหมวกลายสอง หมายถึง หมวกที่ขึ้นรูปสานเปนลายสอง เพราะลายสองจะมีความโปรงมากกวา ทําใหมีรูระบายมากกวาลายขัด
ธรรมดา ขณะนี้อยูในขั้นตอนการตรวจสอบของกรมทรัพยสินทางปญญา
ความสามารถในการบริหารและการจัดการของสถาบัน
โครงสรางการบริหารงานของกลุมมีความเขมแข็ง มีคณะกรรมการบริหารกลุมซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก มีวาระ 4 ป มีคณะกรรมการกลุมยอย แบงเปนฝายตางๆ ไดแก
ฝายการผลิต ฝายการตลาด ฝายตรวจสอบคุณภาพ ฝายจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งแตละฝายมีความเชีย่ วชาญของบุคลากรที่แตกตางกัน และมีคณะกรรมการที่ปรึกษากลุม มีระเบียบ
ขอบังคับกลุม มีการจัดการระบบ เอกสารมีความโปรงใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได ตลอดจนมีการแบงผลประโยชนจากกิจกรรมกลุม การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป ดังนี้
– รอยละ 50 เปนเงินทุนหมุนเวียน– รอยละ 15 เปนคาซอมแซมวัสดุอุปกรณ ที่ชํารุดเสียหาย– รอยละ 15 เพื่อสวัสดิการของสมาชิก
– รอยละ 90 เปนคาน้ํา คาไฟ– รอยละ 90 เปนคาใชจายในการถายทอดความรูใหกับผูสนใจ
จากการดําเนินกิจกรรมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทําใหกลุมมีความเจริญเติบโตและมีความมั่นคงทางการเงิน ดังนี้
– เงินทุนหมุนเวียน 5,741,550 บาท– ทุนเรือนหุน 204,300 บาท– เงินฝากออมทรัพยของกลุม 96,200 บาท
– รายไดเฉลี่ยของสมาชิก 135,500 บาท/คน/ป– ทรัพยสินทั้งหมด 5,206,500 บาท– ไมมีหนี้สิน
ปจจุบัน กิจกรรมของกลุมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางดําเนิน กิจกรรม ไดแก การสงเสริมใหสมาชิกกลุมจัดทําการเกษตรใหมี
ความสมบรูณ ทําใหมีอาหารบริโภคอยางพอเพียงและ ปลอดภัย การสงเสริมลดการใชสารเคมีในทําการเกษตร โดยสงเสริมการทําปุยจากวัสดุและเศษอาหารในครัวเรือน การ
สงเสริมการออมทรัพยเพื่อการผลิต สามารถลดปญหาเงินกูนอกระบบใหแกสมาชิกกลุมและชุมชน ไดจัดสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับสมาชิกกลุม ทําใหเกิดความมั่นคงใน
ชีวิตมากขึ้น การจัดตั้งศูนยแสดงและจําหนายสินคาของกลุม สงเสริมการอนุรักษปาชายเลน โดยจัดตั้ง “กลุมอนุรักษปา ชายเลนบานวังตง” ซึ่งเริ่มตนไดรวมกันปลูกปาชายเลน
จํานวน 1,500 ตน จนกระทั่ง ปจจุบันมีพื้นที่ปาชายเลน 1,695 ไร ทําใหปาชายเลนกลับมาสมบูรณดังเดิม การสงเสริมทองเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงอนุรักษ ซึ่งกลุมเปน
เครือขายอุทยานธรณีโลก (Satun Geopark) ของอําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล เปนแหลงศึกษาเรียนรูเรื่องการจักสานตนคลุม ซึ่งตนคลุมอยูในพื้นที่อุทยานธรณีโลก (Satun
Geopark) มาอยางยาวนาน จนกอเกิดภูมิปญญาในการนําตนคลุมมาใชประโยชนดังเชนปจจุบัน และมีโฮมสเตยเพื่อบริการนักทองเที่ยว และสงเสริมการสรางความมั่นคงดาน
อาหารในครัวเรือนและชุมชน โดยการสงเสริมใหสมาชิกกลุมและชุมชนปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตวปก เลี้ยงปู และเลี้ยงปลา เปนตน ไวบริโภคในครัวเรือน และเก็บสํารองเมล็ด
พันธุเพื่อเพาะปลูกในฤดูกาลตอไป และนําผลผลิตจากครัวเรือนมาปรุงประกอบจัดเลี้ยงสมาชิกกลุม ตลอดจนนําไปประกอบเปนอาหารกลางวันใหแกเด็กๆ ในศูนยเด็กเล็กของ
ชุมชน ซึ่งจากการดําเนินกิจกรรมดังกลาวขางตน สงผลใหสมาชิกกลุมมีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจดีขึ้น ดังนี–้ มีรายไดเพิ่มขึ้น เฉลี่ยครัวเรือนละ 135,500 บาท ตอป
– มีรายจายลดลง เฉลี่ยครัวเรือนละ 23,700 บาท ตอป– มีเงินออม เฉลี่ยครัวเรือนละ 29,500 บาท ตอป
การทํากิจกรรมดานสาธารณประโยชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานสาธารณประโยชน
– การเปนวิทยากรถายทอดความรู– การใชสถานที่ตั้งกลุม เปนแหลงเรียนรู ฝกอบรม/ดูงาน และเปนศูนยกลางประสานงานในชุมชน
– รวมจัดงาน/บําเพ็ญสาธารณประโยชนทั้งภายในและภายนอกชุมชน– สมาชิกกลุม เปน “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.”
ดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
– การอนุรักษพันธุตนคลุม– การผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไมใชสารเคมีในกระบวนการผลิต
– การปลูกตนไมบริเวณบาน/การสรางปาชุมชน– การใชทรัพยากรในทองถิ่นเหมาะสมและปลูกทดแทน
ไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประจําป 2562 สรุปจุดเดนของกลุมแมบานเกษตรกรจักสานตนคลุมบานวังตง แบงเปน 3 ดาน ดังนี้
1.มิติดานคุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุม
– มีความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน– มีเวลาดูแลครอบครัวมากขึน้ – สภาพบานเรือนจัดเปนสัดสวน นาอยูอาศัย
– เกิดความเขมแข็งและสามัคคีในชุมชน– ไมมีปญหายาเสพติดในชุมชน
2.มิติดานเศรษฐกิจของกลุม
– สามารถสรางงาน สรางรายได ใหกับสมาชิกกลุมคนในชุมชนและนอกชุมชน ไมตองเคลื่อนยายแรงงาน– ชวยลดปญหาการวางงานในชุมชน
– มีเงินออมของกลุม ไมมีหนี้สิน– ไมตองอาศัยแหลงทุนภายนอกในการขยายกิจกรรม
3.มิติดานการพัฒนาเพือ่ ความมั่นคงและยัง่ ยืนของกลุม
– บริหารในรูปแบบคณะกรรมการมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก– สมาชิกและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการกลุม ระดับมาก
– ใชวัตถุดิบในทองถิ่นเพื่อทําการผลิต และสงเสริมการปลูกทดแทน– สรางทายาทสืบทอดกิจกรรมการจักสานตนคลุม

วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร จัดกิจกรรมศึกษาดูงานกลุม
วิสาหกิจชุมชนที่มีมาตราฐานการผลิตและแปรรูปอาหารปลอดภัย โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันการเกษตร
ระดับภูมิภาค ปงบประมาณ 2563 (งบกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) วัตถุประสงคเพื่อใหเกษตรกรไดรับการถายทอด
ความรูและเทคโนโลยีในการเพิม่ มูลคาผลิตภัณฑและเตรียมความพรอมสูมาตรฐานการผลิตและแปรรูปอาหารปลอดภัย
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑของตนเองใหมีความสวยงามและมีความหลากหลายมากขึ้น มีเกษตรรรวมศึกษาดูงานจํานวน
50 ราย ศึกษาดูงานจํานวน 5 จุด ดังนี้ 1.วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานริมรอง ต.มะเขือแจ อ.เมือง จ.ลําพูน (แปรรูปลําใย)
2.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญผักปลอดภัย ต.อุโมงค อ.เมือง จ.ลําพูน 3.วิสาหกิจชุมชนบานแควเชียงใหม ต.ทากวาง อ.

สารภี จ.เชียงใหม (แปรรูปผลไมอบแหง) 4. วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรกลุมแปรรูปดอยหลวง ต.ปงโคง อ.เชียงดาว จ.
เชียงใหม (แปรรูปมะมวง) 5.วิสาหกิจชุมชนขาวแตนน้ําแตงโมแมบัวจันทร ต.บานเปา อ.เมือง จ.ลําปาง โดยมี นายสมมา
รถ สยมภาค เกษตรจังหวัดแพร เปนผูนําทีมงานคณะในการไปศึกษาดูงานในครัง้ นี้
ธีรพงษ ธงออน/แพร

ระหวางวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2563 สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร นําโดยนายประภาส สานอูป หัวหนากลุม
สงเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร พรอมดวยเจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัด และ
สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรม
เตรียมความพรอมและเพิ่มศักยภาพการผลิตกาแฟอินทรีย โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในการศึกษาดูงานกลุมผูผลิตกาแฟที่มีศักยภาพและประสบความสําเร็จ พรอมดวยเกษตรกรผูปลูกกาแฟใน
พื้นที่อําเภอเมืองแพร และอําเภอลอง- ศึกษาดูงานกาแฟเทพเสด็จ ในดานกระบวนการผลิตกาแฟคุณภาพ เชน
การคัดเลือกพันธุ การตัดแตงกิ่ง การบริหารจัดการกลุม และการตลาด เปนตน ณ ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
ศึกษาดูงานศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก ในดานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก การ
บริหารจัดการ การมีสวนรวมของเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีนายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดแพร ตรวจ
เยี่ยมการดําเนินโครงการฯ ณ ตําบลหวยแกว อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม- ศึกษาดูงานศูนยการเรียนรูครบ
วงจร บริษัท กาแฟชาวไทยภูเขา (ฮิลลคอฟฟ) จํากัด ในดานกระบวนการผลิต การแปรรูปกาแฟแบบครบวงจร
ณ ตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
ธีรพงษ ธงออน/แพร

ที่จังหวัดนครพนม สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การผลิตลิ้นจี่ พันธุ นพ.1 เพื่อการ
สงออก" รุนที่ 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลิ้นจี่เพื่อการคาใหกับเกษตรกร สงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่รวมกลุมกันผลิต
ลิ้นจี่ พันธุ นพ.1 เพื่อการสงออก เนนการผลิตที่ปลอดภัยไดมาตรฐาน GAP ลดตนทุนการผลิต และเพิ่มศักยภาพการผลิต มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเกษตรกร นักวิชาการ พอคา องคกร หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน สรางชองทาง
การตลาด การแปรรูปผลิตภัณฑมีการสงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมกันเปนชุมชนผูผลิตที่เขมแข็ง เพิ่มมูลคาของสินคา และยกระดับ
รายไดใหแกเกษตรกรในจังหวัดนครพนมเพิ่มขึ้น
นายรมไม นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เปดเผยวา สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ไดมีการสงเสริมและพัฒนาองค
ความรูใหกับกลุมเกษตรกรที่ปลูกลิ้นจี่ นพ.1 ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดนครพนม ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรกับกรมทรัพยสินทางปญญา โดยไดตราสัญลักษณ GI ไทย เพื่อรับรองถึงแหลงที่มาของผลิตภัณฑ ดวยมีความโดดเดน
เปนพิเศษ คือ มีผลขนาดใหญ เปลือกสีแดงอมชมพู รูปทรงเหมือนไข เนื้อผลแหงสีขาวขุน รสชาติหวานอมเปรี้ยว ไมมีรสฝาด จึง
ทําใหเปนที่ตองการของตลาดผลไม ทั้งในและตางประเทศ ทางเกษตรจังหวัดจึงไดสงเสริมและพัฒนาในดานการผลิต ดวยยังมีการ
ปลูกในปริมาณที่ไมมากนัก ผลผลิตมีไมเพียงพอกับความตองการของตลาดที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
ทางสํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ไดทําการจัดอบรมฯ เกษตรกรไปแลว 1 รุน จํานวน 150 ราย (จาก
กลุมเปาหมาย 2 รุน จํานวน 300 ราย) และเกษตรกรที่ผานการอบรมครบตามหลักสูตรจะไดรับการสนับสนุนกิ่งพันธุตน
ลิ้นจี่ นพ.1 ไปปลูกในพื้นที่ตนเอง พรอมปุยอินทรียสนับสนุน ซึ่งทางสํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนมจะสงเจาหนาที่ลงพื้นที่
ถายทอดความรู ติดตาม และใหคําแนะนําเพิ่มเติม ดานการปลูก และการดูแลรักษา
สําหรับการปลูกลิ้นจี่นั้น มีกระจายอยูในทั่วทุกภาคของประเทศไทย จังหวัดนครพนมเปนอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมในการปลูกลิ้นจี่ ซึ่งนิยมปลูก เปนลิ้นจี่พันธุเบา คือ ลิ้นจี่ นพ.1 มีความตองการอากาศที่หนาวเย็นในการกระตุนการออก
ดอก มีขนาดผลใหญ จํานวน 32 - 36 ผล ตอกิโลกรัม รสชาติหวานอมเปรี้ยว ไมมีรสฝาด เนื้อหนา 0.98 เซนติเมตร ความ
หวาน 18 - 20 องศาบริกซ และใหผลผลิต 65 - 180 กิโลกรัมตอตน เมื่ออายุ 8 - 10 ป ชวยสรางรายไดใหกับเกษตรกร
ชาวสวนลิ้นจี่ปละหลายหมื่นบาท ทําใหเกษตรกรใหความสนใจที่จะปลูกลิ้นจี่พัน นพ.1 เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกษตรกรที่เขารวม
อบรม จะไดรับถายทอดองคความรูดานการผลิตลิ้นจี่ นพ.1 ในทุกๆ ดาน เพื่อใหเกษตรกรไดรับความรูในการผลิตลิ้นจี่ น.พ.1 ที่
ถูกตอง สงผลใหไดผลผลิตที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เปนที่ตองการของตลาด และกาวสูตลาดอาเซียนไดอยางยั่งยืน

วันนี้ (3 ก.ค. 63) ที่สํานักงานเกษตรอําเภอจัตุรัส นางธัญธิตา บุญญมณีกุล เกษตรจังหวัดชัยภูมิ เปดโครงการ
ผลิตและขยายพันธุมันสําปะหลังสะอาดแบบเรงรัด พรอมมอบตนพันธุมันสําปะหลังสะอาด แกตัวแทนศูนย
จัดการศัตรูพืชชุมชนทั้ง 4 แหง ไดแก ศูนยตําบลกุดน้ําใส อ.จัตุรัส, ศูนยฯ ตําบลโคกเพชรพัฒนา อ.บําเหน็จ
ณรงค, ศูนยฯ ตําบลหวยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต และศูนยฯ ตําบลเจาทอง อ.ภักดีชุมพล ซึ่งสํานักงานเกษตร
จังหวัดชัยภูมิ โดยนายบุญพรอม วงศษา หัวหนากลุมอารักขาพืช จัดขึ้น เพื่อแกไขปญหาขาดแคลนทองมัน
สะอาด ปลอดโรคใบดาง อาศัยกลไกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ซึ่งมีบทบาทในการเฝาระวังติดตามสถานการณ
ศัตรูพืชในพื้นที่ และสงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่ใชแนวทางการปองกัน กําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
นางธัญธิตา บุญญมณีกุล เกษตรจังหวัดชัยภูมิ กลาววา ป 62/63 ชัยภูมิมีพื้นที่ปลูกมัน
สําปะหลัง 7 แสนกวาไร เกษตรกร 38,000 กวาครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ย 3.7 ตันตอไร มีผลผลิตออกสูตลาด
รวม 2 ลาน 5 แสน ตันเศษ เกษตรกรสวนใหญใชมันสําปะหลังพันธุ
ดี เชน เกษตรศาสตร 50 ระยอง 72 และหวยบง 60 ชวงปลายเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 63 มีรายงาน
การระบาดเพลี้ยแปง และไรแดง เนื่องจากสภาพอากาศแหงแลง นอกจากนี้ยังพบแปลงมันสําปะหลังมีเชื้อ
ไวรัสใบดางระบาด 1 แปลง เกษตรกร 1 ราย ที่ตําบลหัวทะเล อ.บําเหน็จณรงค พื้นที่ 3 ไร ซึ่งทราบวา
เกษตรกรนําพันธุจากนอกพื้นที่เขามาปลูก จึงไดรวมกันทําลายทอนพันธุ ฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดแมลงหวี่
ขาวยาสูบ ซึ่งเปนพาหะนําโรค รวมกับภาคีเครือขายดําเนินการสะกัดกั้นการขนยายทอนพันต
ธ างพื้นที่เขามา
ในจังหวัด จัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกตรวจสอบโรค รณรงคประชาสัมพันธสรางความรู ความเขาใจเกษตรกรอยาง
ตอเนื่อง และมีศูนยบริการผลิตชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช ลาสุดขณะนี้ไมพบการระบาดในพื้นที่จังหวัด
ชัยภูมิแลว
กิจกรรมวันนี้เปนหนึ่งในหลายมาตรการควบคุมและปองกันกําจัดโรคใบดางในมันสําปะหลัง ไมให
แพรระบาดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยใหทั้ง 4 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนนี้ จะเปนตนแบบในการขยายพันธุ
มันสําปะหลังสะอาด โดยใชเทคโนโลยีขยายพันธุสะอาดแบบเรงรัด หรือ X20 ซึ่งเปนวิธีการเพิ่มปริมาณพันธุ
มันสําปะหลังสะอาด ปลอดโรคอยางรวดเร็ว และใชทอ นพันธุนอยกวาวิธีเดิมๆ โดยผลผลิตจะไมแตกตางจาก
วิธีปลูกแบบเดิม แตไดพันธุสะอาดปลอดโรคเพียงพอกับความตองการของเกษตรกร

