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เกษตรฯ สั่ง Fruit Board ประชุมเยียวยาชาวสวนลาไย ปี’
63 เสนอ ครม.วงเงินกว่า 3 พั นล้านบาท

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยภายหลังเป็ นประธานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและบริ หารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ครั้งที่ 6/2563 (วันที่ 13 สิ งหาคม 2563) ณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง
มีความเป็ นห่วงจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
สถานการณ์ผลผลิตลาไยภาคเหนือและภาคตะวันออกในปี นี้มีการเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน เนื่องมาจากสภาพ
อากาศที่ร้อนผิดปกติอุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่องสลับกับอากาศที่หนาวเย็นฉับพลันในช่ วงต้นปี ที่ผา่ นมา ได้ส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรชาวสวนลาไยหลายประการ ประกอบด้วย 1) ธุรกิจการนาเข้าลาไยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนชะลอตัวลง
จากนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริ มการปลูกลาไยในประเทศมากขึ้นจากเดิม 2 ล้านไร่ เป็ น 10 ล้านไร่ ในปัจจุบนั และยังมี
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 2) การขาดแคลนแรงงานต่างด้าวที่เป็ นแรงงานฝี มือเฉพาะในการเก็บเกี่ยว คัดแยก บรรจุหีบห่อ
ทาให้เกษตรกรต้องจ้างแรงงานในประเทศมาทดแทนซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู ง 3) การคมนาคมขนส่งทางบกหรื อทางน้ า
ในเส้นทางปกติยงั มีค่าใช้จ่ายเท่าเดิม และใช้เวลาในการขนส่งนานเพราะด่านการค้าชายแดนเพิ่งเริ่ มผ่อนคลาย ในขณะที่
ลาไยเริ่ มสุ กแก่เต็มที่ เกษตรกรต้องเร่ งระบายผลผลิต และ 4) ผูป้ ระกอบการชาวจีนซึ่งเป็ นตลาดรับซื้อลาไยอันดับ 1 ยัง
ไม่สามารถเดินทางมาซื้อขายลาไยได้โดยสะดวก หรื อมีการค้าล่วงหน้าเพื่อประกันความเสี่ ยงให้แก่เกษตรกรได้เหมือน
อย่างเช่นฤดูกาลผลิตที่ผา่ นมา เห็นได้ว่าลาไยเป็ นไม้ผลที่ลกั ษณะการบริ หารจัดการแบบจาเพาะแตกต่างจากไม้ผลชนิดอื่น

จากสถานการณ์ดงั กล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการพัฒนาและบริ หารจัดการผลไม้ (Fruit
Board) ได้มีมติเห็นชอบโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนลาไยให้สามารถฟื้ นฟูการผลิตลาไยที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งส่งเสริ มและ
สนับสนุนให้เกษตรกรมีแนวทางปฏิบตั ิต่อสวนลาไยเพื่อประกอบอาชีพชาวสวนลาไยได้อย่างยัง่ ยืน ซึ่งมีเป้าหมายช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2562/2563 ที่ข้ นึ ทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริ มการเกษตรทุกครัวเรื อน โดยให้ความ
ช่วยเหลือในอัตราไร่ ละ 2,000 บาท ครัวเรื อนละไม่เกิน 25 ไร่ และเป็ นพื้นที่ลาไยที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุตน้ ลาไย
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป)
ด้าน นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เบื้องต้นกรมส่งเสริ มการเกษตรได้สารวจข้อมูลเกษตรกร
ชาวสวนลาไย ปี 2562/2563 โดยใช้ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนลาไยทั้งหมด ณ วันที่ 30 เมษายน
2563 พบว่า มีครัวเรื อนเกษตรกรชาวสวนลาไยทั้งประเทศทั้งสิ้นประมาณ 128,099 ครัวเรื อน เนื้อที่ปลูก
871,716 ไร่ ทั้งนี้ มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนและปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริ มการเกษตรแล้ว ประมาณ
ร้อยละ 80 ยังเหลืออีกร้อยละ 20 ซึ่งจะเร่ งสารวจข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั พร้อมทั้งดาเนินการสรุ ปและส่งข้อมูลเกษตรกร
ชาวสวนลาไย ปี 2562/63 ที่ข้ นึ ทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริ มการเกษตรทุกครัวเรื อน ส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สานักงานใหญ่ เพื่อดาเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกร ซึ่งกรมส่งเสริ มการเกษตร ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงมหาดไทย บูรณาการร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งชี้แจงให้เกษตรกรทราบ โดยผูม้ ีสิทธิ์ตอ้ งเป็ นเกษตรกรชาวสวนลาไยที่ข้ นึ ทะเบียน
เกษตรกรปี 2562/63 กับกรมส่งเสริ มการเกษตรภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 ระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่เดือน
สิ งหาคมถึงเดือนธันวาคม 2563 คาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งสิ้นเป็ นเงิน 3,440,049,726 บาท ก่อนเตรี ยมเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ต่อไป

สานักงานส่ งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เคาะแล้ ว แปลงใหญ่ แพะ
ระโนด คว้าที่ 1 ภาคใต้ พร้ อมชิงระดับประเทศ

สานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เคาะแล้ว แปลงใหญ่แพะระโนด คว้าที่ 1 ภาคใต้
พร้อมชิงระดับประเทศ
นายสุพิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าว
ว่า ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดให้มีการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ มาตั้งแต่ปี 2559
โดยมอบหมายให้กรมส่ งเสริ มการเกษตร เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบหลักนั้น ปี นี้ถือเป็ นปี ที่ 5 ของการ
ประกวด ทั้งนี้ เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจให้เกษตรกร เกิดแรงกระตุน้ ให้เกษตรกรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อม
กับการสนับสนุนจากภาครัฐ การพัฒนาแปลงใหญ่จะให้ความสาคัญเรื่ องการลดต้นทุนการผลิต เพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการผลิต รวมถึงผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด มีการผลิต
ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม และมีการเชื่อมโยงการตลาดเพื่อการบริ หารจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างอุปสงค์และ
อุปทาน เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และเป็ นต้นแบบในการขยายผลไปสู่ แปลงใหญ่อื่นต่อไป การประกวด
เริ่ มตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ
สานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา รับผิดชอบดูแลพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้
คัดเลือกแปลงใหญ่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด เพื่อเป็ นตัวแทน 1 ใน 6 เขต เข้าชิงระดับประเทศ
ทั้งนี้ แปลงใหญ่ที่เข้าร่ วมประกวด ต้องเป็ นแปลงที่เข้าร่ วมโครงการในปี 2561 อีกทั้ง ต้องมีผลการ
ดาเนินงานให้คณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างน้อย 2 ปี ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านแผน
และปัจจัยการนาเข้า การดาเนินการและผลตามกิจกรรม ผลลัพธ์ การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ และ
สุ ดท้ายความยัง่ ยืน ผลปรากฏว่าแปลงใหญ่แพะ ตาบลวัดสน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัล

ชนะเลิศอันดับ 1 เป็ นตัวแทนภาคใต้ เข้าประกวดระดับประเทศในวันที่ 25 สิ งหาคม 2563 สาหรับรางวัลอื่น
ๆ มีดงั นี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แปลงใหญ่มงั คุด (วิสาหกิจชุมชนหาดยาย) ตาบลหาดยาย อาเภอหลัง
สวน จังหวัดชุมพร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ที่ 9 ตาบลนาชุมเห็ด อาเภอย่านตา
ขาว จังหวัดตรัง และรางวัลชมเชย แปลงใหญ่ทุเรี ยน ตาบลตาชี อาเภอยะหา จังหวัดยะลา และแปลงใหญ่
ปาล์มน้ ามันตาบลเพหลา อาเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
โดยทั้ง 5 แปลง จะได้รับโล่ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล โดยรางวัลชนะเลิศระดับเขต ได้รับเงิน
20,000 บาท รางวัลอื่น ๆ ได้รับเงิน 15,000 บาท 10,000 บาท และรางวัลชมเชย รางวัลละ 5,000 บาท
ตามลาดับ จะเห็นได้วา่ ในทุกปี จะมีแปลงใหญ่ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดถึง 77 แปลง ดีเด่นระดับภาคถึง
6 แปลง และดีเด่นระดับประเทศ 1 แปลง ถือเป็ นอีกหนึ่งความสาเร็ จที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาภาคการเกษตร
ของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ดร.เฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สานักงานส่ งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา "เพิม่ มูลค่า
ผลผลิตมังคุดภาคใต้ " ยกระดับตลาดสู่ การประมูล

สานักงานส่ งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา "เพิม่ มูลค่าผลผลิตมังคุดภาคใต้" ยกระดับ
ตลาดสู่ การประมูล
มังคุดเป็ นราชินีผลไม้ รสชาติอร่ อย วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคใต้ผกู พันกับการทาสวนมา
ยาวนานจากรุ่ นสู่รุ่น ผลผลิตมังคุดสามารถจาหน่ายให้กบั ผูบ้ ริ โภคทั้งในและต่างประเทศ แต่ละปี
สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศปี ละหลายล้านบาท จากการพัฒนาคุณภาพผลผลิตมังคุดของภาคใต้อย่าง
ต่อเนื่อง ตามโครงการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตไม้ผล และโครงการส่งเสริ มการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ ส่งผลให้มงั คุดในพื้นที่ภาคใต้ มีคุณภาพดีและมีลกั ษณะเฉพาะแต่ละจังหวัด พื้นที่หลัก ๆ ในการ
ผลิตมังคุดคุณภาพ ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง และนครศรี ธรรมราช โดยรู ปแบบการผลิตมีท้งั กลุ่ม
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และแปลงใหญ่ ทั้งนี้ เกษตรกรเริ่ มใช้วิธีการประมูลราคาใน
ปี 2562 สามารถจาหน่ายมังคุดได้ในราคาที่สูงกว่าตลาดทัว่ ไป และมีผลตอบแทนที่
ดีกว่า อนึ่ง มาตรฐานมังคุดในการประมูลของแต่ละกลุม่ แต่ละจังหวัดนั้นยังมีความแตกต่างกันอยู่ และ
มิได้เชื่อมโยงกันอย่างเป็ นระบบ สานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จึงมี
แนวคิดในการจัดทามาตรฐานคุณภาพมังคุดภาคใต้เพื่อการประมูลขึ้น
นายสุพิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัด
สงขลา เปิ ดเผยว่า ภาคใต้มีพ้นื ที่ปลูกมังคุด 246,258 ไร่ ปี นี้คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาด

ประมาณ 153,208 ตัน ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านรสชาติและคุณภาพ เช่น มังคุด
ภูเขาลานสกา มังคุดในสายหมอกเบตง มังคุดพังงา มังคุดระนอง และมังคุดชุมพร เป็ นต้น ใน
ปี 2563 กรมส่งเสริ มการเกษตรได้สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดเวทีสมั มนาเพื่อพัฒนา กลุ่ม
เกษตรกร แปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพและสร้างมาตรฐานเพิ่มมูลค่าผลผลิตมังคุด
ภาคใต้ โดยการสัมมนา ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม
โรงแรมมรกตทวิน อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ผูเ้ ข้าสัมมนาประกอบด้วยผูแ้ ทนเกษตรกรกลุ่มผลิต
มังคุดคุณภาพจากจังหวัดชุมพร ระนอง และนครศรี ธรรมราช และเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม
การเกษตร รวม 60 คน จัดให้มีการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่ องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั
มังคุด โดยผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนรุ่ ง เบญจมาศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี และร่ วมกันระดมความคิดในการจัดทามาตรฐานมังคุดเพื่อการประมูลของ
ภาคใต้ ต่อมาครั้งที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อาเภอ
เมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ครั้งนี้เครื อข่ายเกษตรกรผูป้ ลูกมังคุดภาคใต้ ได้เชื่อมโยงตลาดกับ
ผูป้ ระกอบการภายในประเทศและตลาดส่งออกต่างประเทศ เช่น บริ ษทั ไทยซีเลคเต็ด โปรดักส์ อินเตอร์
เทรด จากัด บริ ษทั เซ็นทรัล ฟู้ด รี เทล จากัด (ท๊อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต) บริ ษทั ไทย แอ็กโกร เอ็กซ
เชนจ์ จากัด (ตลาดไท) โดยมีผแู ้ ทนกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรแปลงใหญ่ที่ผลิตมังคุด
คุณภาพ จากจังหวัดชุมพร ระนอง นครศรี ธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา พัทลุง ยะลา และ
นราธิวาส รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรเข้าร่ วม จานวน 49 ราย
ทั้งนี้ การรวมกลุ่มเกษตรกร การรวบรวมผลผลิต และกาหนดมาตรฐานคุณภาพ ยกระดับการ
ขายด้วยวิธีการประมูลนั้น ส่งผลให้เกษตรกรสามารถต่อรองราคากับผูค้ า้ และผูส้ ่งออกได้ สามารถตอบ
โจทย์ของการรวมกลุ่มอย่างแท้จริ ง ไม่วา่ จะเป็ นวิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ หรื อกลุม่ เกษตรกร หากแต่
ต้องสร้างมาตรฐานและวิธีปฏิบตั ิให้มีมาตรฐาน และการบริ หารจัดการที่เป็ นระบบ

“จักสานคลุ้ม!! สุ ดคุ้ม แข็งแรง คงทน ยัง่ ยืนทั้งกลุ่มและผลิตภัณฑ์

ที่กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรจักสานต้นคลุม้ บ้านวังตง ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ทุกวันหลังเสร็ จงานประจาทา
สวนกรี ดยาง แม่บา้ นกลุ่มนี้มีท้งั สาวน้อย ใหญ่ รวมไปถึงผูส้ ู งอายุ จะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อช่วยกันจักสานสิ่ งของเครื่ องใช้
ตามความต้องการของลูกค้าที่มีออเดอร์มา ไม่ว่าจะเป็ นตะกร้า ฝาชีเล็กใหญ่ หรื อแม้กระทัง่ กระเป๋ า โดยวัตถุดิบที่โดนเด่น
ของทางกลุ่มคือการนา ต้นคลุม้ ซึ่งมีข้ นึ อย่างมากมายในหมูบ่ า้ นมาแปรรู ปเป็ นสิ นค้าดังกล่าว
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเครื่ องจักสานต้นคลุม้ มีความสวยงาม แข็งแรง คงทน ที่ทางกลุ่มได้สืบสานภูมิ
ปัญญากันมาจากรุ่ นสู่รุ่น มาวันนี้ที่ลมุ้ ลุกคลุกคลานกันมา 9 ปี จนทางกลุ่มมีความเข้มแข็ง แข็งแรง สมาชิกที่มีอยูใ่ น
หมู่บา้ นวังตงมีงานและรายได้ เกิดความสามัคคี แบ่งปันงานกันทา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ข้ นึ ชื่อของหมู่บา้ นออกมาสวยงาม
และเสร็ จเร็ วตามความต้องการของลูกค้า
นางภา เกาะกลาง อายุ 58 ปี สมาชิกกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรจักสานต้นคลุม้ บ้านวังตง บอกว่า สมัยก่อน
การทาเครื่ องจักสานจากต้นคลุม้ 1 ใบใช่เวลาทานานมาก เพราะขั้นตอนมีเยอะ ทางกลุ่มจึงมีแนวคิดในการแบ่งหน้าที่กนั
ทา ให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่ วม เริ่ มตั้งแต่การเลือกพันธุ์ตน้ คลุม้ ที่พอเหมาะกับการนามาทาเครื่ องจักสาน การ
ตัด การตากแห้ง การเหลาเป็ นซี่ การขึ้นโครง การจักสานขึ้นลาย การถักขอบ
ทุกคนร่ วมไม้ร่วมมือกันทาหน้าที่ หากมีฝ่ายไหนขาดก็สามารถทดแทนกันได้ เป็ นการทางานกันอย่างมี
ความสุ ข ไม่ว่าผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ เด็กสาว คนหนุ่มก็มาร่ วมด้วยช่วยกัน จนได้รับรางวัลระดับประเทศให้เป็ นชุมชนที่เข้มแข็งและ
เลี้ยงตัวเองได้อย่างยัง่ ยืน

ขณะที่เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดสตูลได้เข้ามาช่วยส่งเสริ มและเติมเต็มในการงานด้านประชาสัมพันธ์ การ
จัดทาบัญชี การพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ และช่องทางตลาดให้เป็ นที่รู้จกั และกว้างขวางยิ่งขึ้น
นางสาวปิ ยะนุช ฝ้ายทอง นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ เกษตรจังหวัดสตูล บอกว่า ที่กลุ่ม
นี้ถือว่าเป็ นกลุ่มที่เข้มแข็ง มีความรักความสามัคคีมากและยังเป็ นการทางานเป็ นทีม โดยนาต้นคลุม้ ที่มีในสวนยางพารามา
ทาผลิตภัณฑ์เสริ มอาชีพ อีกทั้งหลายคนยังทาการเกษตรในครัวเรื อนด้วย ทาให้ได้รับรางวัลกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรดีเด่น
ระดับประเทศ 2562 โดยทางสนง.เกษตรจังหวัดสตูลได้เข้ามาช่วยส่งเสริ มพัฒนาผลิตภัณฑ์การทาบัญชีในครัวเรื อน
การปลูกพืชโดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สาหรับ “ต้นคลุ้ม” เป็ นพืชล้มลุกหลายฤดูมีความสู ง 3-5 เมตร ไม่มีปล้องหรื อแขนง ลาต้นมีผิวเรี ยบ สี
เขียว ดอกสี ขาวเป็ นช่อเชิงลด ขยายพันธุ์ดว้ ยการแตกหน่อ เจริ ญเติบโตในพื้นที่ที่มีความร้อนชื้น ระบายน้ าได้ดี หรื อตาม
เนินเขา ลักษณะพิเศษคือ ลาต้นตรง ไม่มีขอ้ ปล้อง สี ธรรมชาติที่สดสวย เนื้อสวย มีความเหนียวคงทนสามารถนามาทา
เครื่ องจักสานได้ดี
โดยเฉพาะจักสานเป็ นตะกร้า กระเป๋ า หมวก โคมไฟ กล่องทิชชู ฝาชี จะได้รับความนิยมจากลูกค้า
นอกนี้ทางกลุ่มฯ ยังมีบริ การหลังการขายหากลูกค้าใช้ไปนาน ๆ เกิดชารุ ดก็สามารถติดต่อส่งมาซ่อมแซมได้ โดยสิ นค้ามี
ราคาซื้อขายเริ่ มตั้งแต่ 300 บาทไปจนถึง 3,000 บาทก็มีคะ่

ว.ลงพื้นที่ พบปะเกษตรกรปราดเปรื่อง และเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน พร้อมรับฟังปัญหาและผลการดำเนินงานที่
ผ่านมา
คณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภา นำโดย นายณรงค์ อ่อนสอาด , พลโท อำพล ชูประทุม สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามโครงการ
การแผยแพร่และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การเป็นเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัด
ลำพูน ณ ศูนย์บม่ เพราะเกษตรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน ดีลิเชีย การ์เด้น ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
นายพงศรัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการตามนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง
โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรทุกคนได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรที่มีความพร้อมรับกับสถานการณ์ด้าน
การเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรไทยมีความพร้อม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการ
ประกอบอาชีพการเกษตร จึงได้กำหนดคำนิยามของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หมายถึง ผู้ประกอบการเกษตรที่
มีการใช้เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างทันยุคสมัย มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และถือเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกร รวมทั้ง ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุม่ มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มทั้ง6
ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการองค์กร ทุนและทรัพยากร ผลประโยชน์ของสมาชิก ความรู้ความสามารถของสมาชิกและองค์กร
และการบริหารเชิงธุรกิจ เพื่อให้เกิดกลุ่มที่เข้มแข็ง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่าย
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ผา่ นการพัฒนาศักยภาพของกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพยิ่งขึ้น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับ ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและองค์กรเกษตรกร
ให้มีความเข้มแข็ง และดำเนินกิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้ชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจจาก
ฐานการเกษตรได้
จังหวัดลำพูน ดำเนินการตามนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเกษตรกรที่ผ่านการอบรมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น
Smart Farmer ระหว่างปี 2557 ถึงปี 2563 จำนวน 34,015 ราย ประกอบด้วย
Developing Smart Farmer จำนวน 24,871 ราย
Smart Farmer จำนวน 9,093 ราย
Smart Farmer Model จำนวน
51 ราย
นอกจากนี้ จังหวัดลำพูน ยังมีเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer :YSF ) ที่ผ่านการประเมิน และเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ตั้งแต่ ปี 2557 – 2563 ทั้งสิ้นจำนวน 141 ราย ซึ่งผ่านกระบวนการพัฒนา
ตามโครงการอาทิ การจัดทาแผนชีวิต ปรับกระบวนทัศน์และสร้างแรงจูงใจในการทาการเกษตร โดยใช้แนวคิดแบบใหม่ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมการเกษตร ตั้งแต่การผลิต การตลาด ไปจนถึงการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่าง
เกษตรกรรุ่นใหม่ กับพี่เลี้ยง การศึกษาดูงาน การเชื่อมโยงเครือข่าย ในระดับจังหวัด/ระดับเขต/ระดับประเทศ รวมถึงการ
ประเมินศักยภาพ ตามคุณสมบัติของ Young Smart Farmer เป็นต้น และในปี 2561 กรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติ
งบประมาณให้จัดตั้งและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และจุดเชื่อมโยง
เครือข่าย ด้านวิชาการและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานเครือข่ายเกษตรกร เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใน
ปัจจุบันได้มีการเพิ่มแหล่งเรียนรู้ของ YSF ต้นแบบให้เป็น ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน (ศูนย์เครือข่าย) อำเภอ
ละอย่างน้อย 1 แห่งจำนวนรวมทัง้ สิ้น 10 แห่ง

จ. นครพนม บูรณาการหน่ วยงานออกหน่ วยเคลื่อนที่ให้ บริการประชาชน
อาเภอนาหว้า

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่โรงเรี ยนชุมชนประสานมิตร บ้านนาคูณใหญ่ ตาบลนาคูณใหญ่ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริ
มงคล ผูว้ ่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายร่ มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม พร้อมคณะหัวหน้าส่ วนราชการ นาทีมแพทย์
พยาบาล ตลอดจนเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ลงพื้นที่ให้บริ การประชาชนแบบครบวงจรในจุดเดียว ตาม
โครงการบริ การจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หน่วยบาบัดทุกข์บารุ งสุ ข สร้างรอยยิม้ ให้ประชาชน ที่มีการบูรณาการร่ วมกับการออกหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม ที่ออกให้บริ การตรวจสุ ขภาพเบื้องต้น บริ การทาทันตกรรม และให้คาปรึ กษาคาแนะนาปั ญหาด้าน
สุขภาพ ทั้งการแพทย์ไทยและแผนปัจจุบนั เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงการบริ การของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการร่ วมกันกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ และการประกาศ
เจตนารมณ์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จากนั้นเป็ นการแนะนาส่ วนราชการต่าง ๆ ให้กบั ประชาชนได้รู้จกั เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้ารับ
บริ การได้ถูกต้องตามความต้องการ โดยในโอกาสนี้เกษตรจังหวัดนครพนมได้มีการเล่าถึงประสบการณ์ของการได้พบเห็นบุคคลที่ประสบ
ผลสาเร็จจากการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคน
ได้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวความคิดสู่การทาการเกษตรยุคใหม่ ทั้งยังได้นาเอานโยบายของรัฐบาล และแนวทางในการให้ความช่วยเหลือในด้าน
ต่าง ๆ ไปชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู ้ และเข้าใจรวมถึงตอบข้อซักถามที่ประชาชนสงสัย จากนั้นได้มอบพันธุ์ปลาแก่ผนู ้ าชุมชน เพื่อให้
นาไปปล่อยตามแหล่งน้ าของชุมชนเป็ นการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กบั ทรัพยากรธรรมชาติ และมอบทุน
ประสบการณ์จากชาวทิเบต: เครื่ องรางดึงดูดโชคและเงินอย่างไรมีโชคถูกหวย 10,000,000 บาท ด้วยการบูชาเครื่ องรางนี้!ตอนนี้คุณจะมี
โชคมากขึ้นในการซื้อหวย...เครื่ องรางจากทิเบตนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้มีโอกาสถูกหวยน่าแปลกที่วิธีน้ ีเลือกลอตเตอรี่ ที่ชนะดูด่วน! เครื่ องรางนี้
แม้แต่คนไม่เคยถูกหวยก็ถูกได้ เหลือเชื่อจริ งๆวิธีการอันชาญฉลาดด้วยเครื่ องราง - วันนี้คนไทยมีโอกาสรวยด้วยสิ่ งนี้เครื่ องรางนี้มีพลังเสริ มโชค
ซื้อหวย! เหลือไม่กี่ชิ้นเท่านั้น
การศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จานวน 7 ทุน มอบเงินสงเคราะห์ผยู ้ ากไร้ ผูป้ ระสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน และมอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมและของ
สโมสรไลออนส์จงั หวัดนครพนม จากนั้นทุกคนจึงได้แยกย้ายกันไปใช้บริ การตามหน่วยเคลื่อนที่ต่าง ๆ ที่ต้ งั เรี ยงรายกันอยูต่ ามความต้องการ

ของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็ น การตรวจสุ ขภาพกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม การเรี ยนรู ้เพื่อเพิ่มพูนทักษะในด้านการเกษตร
ประมง ปศุสัตว์ ที่ดิน ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ การทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย การเลือกใช้พลังงาน การทาบัตรประชาชน การฝากเงินออม การ
ทาประกันสังคม การทาประกันภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปจนถึงการรับคาปรึ กษาคาแนะนาด้านการลงทุน กฎหมาย การสร้า ง
บ้าน การรับเรื่ องราวร้องทุกข์ร้องเรี ยน การรับแจกพันธุ์ตน้ ไม้ การขึ้นทะเบียนและทาหมันสัตว์ การเลือกซื้อสิ นค้าราคาถูก สิ นค้าทางการเกษตร
และสินค้า OTOP จากหน่วยงานที่มาจัดบูธจาหน่าย

