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สำหรับแนวทำงกำรรับมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับกำรรำยงำนจำก นำยนรำพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อสัปดำห์ทผี่ ่ำนมำว่ำ คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรผลไม้ (Fruit Board) หรือฟรุ้ทบอร์ด
ที่มีนำยอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธำน ได้จัดประชุมนัดพิเศษตำมคำสั่ง
ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สั่งกำรให้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยเป็นกำร
เร่งด่วน เพื่อพิจำรณำโครงกำรเยียวยำชำวสวนลำไยวงเงินกว่ำ 3 พันล้ำนบำทเสนอโดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร โดยกำรจ่ำย
ค่ำชดเชยเยียวยำให้ไร่ละ 2,000 บำท รำยละไม่เกิน 25 ไร่ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบให้ดำเนินโครงกำรเยียวยำเกษตรกรชำวสวนลำไยปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชำวสวนลำไย
ให้สำมำรถฟื้นฟูกำรผลิตลำไยที่ได้รับผลกระทบทั้งด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมี
แนวทำงปฏิบัติต่อสวนลำไยเพื่อประกอบอำชีพชำวสวนลำไยได้อย่ำงยั่งยืน ซึ่งมีเป้ำหมำยช่วยเหลือเกษตรกรชำวสวนลำไย ปี
2562 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมกำรเกษตรทุกครัวเรือน โดยให้ควำมช่วยเหลือในอัตรำไร่ละ 2,000 บำท
ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ และเป็นพื้นที่ลำไยที่ให้ผลผลิตแล้ว (อำยุต้นลำไยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป)
อย่ำงไรก็ตำม เพื่อแก้ปัญหำกำรส่งออกฟรุ้ทบอร์ดจะเร่งดำเนินกำรโมเดลเกษตรพำณิชย์ทันสมัยตำมแผนปฏิบัติกำรโอ 2
โอ. (O2O) ออฟไลน์ 2 ออนไลน์โมเดล “เกษตร-พำณิชย์ทันสมัย” เร่งระบำยลำไยสดประมำณ 30% ของผลผลิตลำไย
ทั้งหมดร่วมกับกระทรวงพำณิชย์และบริษัทอี-คอมเมิร์ซ รวมทั้งเว็บไซต์ ช่วยเกษตร.com และบริษัทไปรษณียไ์ ทย พร้อมทั้งสั่ง
กำรให้กรมส่งเสริมกำรเกษตร ดำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรบริโภคลำไยในประเทศจับคู่ค้ำรับซื้อผลลำไยสด ส่วนกรมส่งเสริม
สหกรณ์ รับซื้อลำไยของสมำชิกในรำคำนำตลำดส่งจำหน่ำยข้ำมจังหวัดและข้ำมภำคเป็นต้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสัปดำห์ที่ 3
ของเดือนสิงหำคม ซึ่งลำไยให้ผลผลิตมำกทีส่ ุดนั้น ได้ทำแผนกระจำยสินค้ำที่ได้วำงไว้ก่อนหน้ำนี้....

กระทรวงเกษตรฯ มอบต้นพันธุ์พืชผักและสมุนไพรให้แก่ อกม. เพื่อนำไปแจกจ่ำยเกษตรกรและประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกโควิด-19
หวังช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน สร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร เพิ่มรำยได้ ตลอดจนกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนพันธุ์พืชพันธุ์ดีในท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 14 ส.ค. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบต้นพันธุ์พืชผักและสมุนไพร
“โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสูโ้ ควิด–19” ในงานรณรงค์ถ่ายทอดความรูด้ ้านการผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4
จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
ไม่สามารถดาเนินชีวิตได้ตามปกติ เกิดภาวะการว่างงาน และทาให้เศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสาคัญกับการ
ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือดูแลและสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตร และตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
ภาคการเกษตร จึงได้จัดทาโครงการบ้านพอเพียงเลีย้ งชีวิตสู้โควิด–19 ขึ้น เพื่อเป็นมาตรการเสริมในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าว ให้เกษตรกรและผูไ้ ด้รับผลกระทบมีพืชอาหารบริโภค สามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้ด้วยการพึ่งพาตนเอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน ตลอดจนการแก้ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์พืชพันธุ์ดีในท้องถิ่น
ทั้งนี้ มีเป้าหมายการผลิตต้นพันธุพ์ ืชผักและสมุนไพร จานวน 7 ชนิด รวมทั้งสิ้น 3,634,464 ต้น มีศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร
จานวน 34 หน่วยงาน ดาเนินการผลิตและแจกจ่ายต้นพันธุ์พืชผักและสมุนไพร ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ น เกษตรกรที่สนใจทาการเกษตรใน
การปลูกพืชผักสวนครัว และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จานวน 225,390 ครัวเรือนๆ ละ
16 ต้น ครอบคลุม 77 จังหวัด รวม 882 อาเภอ
สาหรับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือ อกม. ได้ร่วมทาหน้าที่เป็นผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านมา โดยทาหน้าที่ จัดเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูล
พื้นฐานด้านการเกษตรของหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ประสานงานในการถ่ายทอดความรู้
และแก้ไขปัญหา ของเกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงกรณีการเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ อกม. จะช่วยเตือน แจ้งข่าว และเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร และ
ทางานร่วมกันกับเจ้าหน้าทีเ่ กษตร
ปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอาสาสมัครเกษตร จานวน 16 สาขา ได้แก่ อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ อาสาสมัครฝนหลวง ครูบัญชี
อาสา ประมงอาสา อาสาปศุสตั ว์ หมอดินอาสา อาสาสมัครสหกรณ์ อาสาสมัครชลประทาน เศรษฐกิจการเกษตรอาสา อาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม อาสาสมัครชาวนาชัน้ นา อาสาสมัครครูยาง สารวัตรเกษตร หม่อนไหมอาสา Qอาสา และเกษตรหมู่บา้ น โดย อกม. จะอยู่ในวาระครั้ง
ละ 4 ปี ปัจจุบันทั่วประเทศ มีจานวน 75,155 ราย ซึ่งที่ผ่านมาช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อกม. มีส่วนสาคัญโดยเฉพาะโครงการ
เยียวยาเกษตรกร หลายพื้นที่เดินทางลาบาก พี่น้องเกษตรกรไม่สะดวกในการเดินทาง ซึ่งอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเหล่านี้ ทาหน้าที่ในการ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เกษตรเพื่ออานวยความสะดวกทาให้โครงการประสบความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สาหรับกิจกรรมมอบต้นพันธุ์ พืชผัก และสมุนไพร ตามโครงการ
บ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสูโ้ ควิด-19 ให้กับ อกม. ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้นั้น เพื่อให้ อกม. ได้เป็นต้นแบบ พร้อมหาเครือข่ายในการสร้างแนว
ทางการปรับตัว โดยต้นพันธุ์ที่นาไปปลูก เน้นอาศัยบริโภคและการแจกจ่ายให้กับพี่น้องในชุมชน โดยสนับสนุนพันธุ์พืช ได้แก่ ฟ้าทลายโจร
มะละกอ พริก มะเขือ มะรุม แคบ้าน และผักหวาน ทั้งหมดรวมกว่า 3,813,148 ต้น ปัจจุบันอาสาสมัครเกษตรเหล่านี้ ไม่ได้มีรายได้ตอบแทน
แต่ทุกคนก็ปฏิบัติหน้าที่คู่กับเจ้าหน้าที่เกษตรด้วยความเต็มใจ พร้อมบริการประสานความช่วยเหลือแก่เกษตรกร นับเป็นความเสียสละและขอยก
ย่องพี่น้องอาสาสมัครเกษตรเป็นอย่างยิ่ง

ประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชน จ.อุตรดิตถ์ สั่งขยายศูนย์ -เพิ่ม
กาลังผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ
วันที่ 17 ส.ค. นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์
อธิบดีกรมการข้าว นายชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตรและคณะ เดินทางลงพื้นที่ติดตามการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนตาบลคอรุม จ.อุตรดิตถ์ โดยมีนายพิพัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2563
นายประภัตร กล่าวว่า อุตรดิตถ์ได้ส่งเสริมและขับเคลื่อน?ศูนย์ข้าวชุมชนให้เป็นศูนย์กลางในด้านการผลิต
ข้าวและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในชุมชน โดยศูนย์ข้าวชุมชนมีภารกิจหลักคือการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน ซึ่งในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์มีศูนย์ข้าวชุมชน 23 ศูนย์ และ
ในปีงบประมาณ 2563 มีการคัดเลือกศูนย์ที่ผ่านหลักเกณฑ์จานวน 10 ศูนย์ โดยมีเป้าหมายผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว 100 ตันต่อศูนย์
นายประภัตร กล่าวต่อว่า วันนี้ภาครัฐตื่นตัวในเรื่องของพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ราคา? คุณภาพ ยอดการส่งออก ทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณภาพของพันธุ์ข้าว โดยทางจังหวัดอุตรดิตถ์ต้องมีการ
ขยายศูนย์เพิ่ม รวมถึงเพิ่มกาลังการผลิตขึ้นอีก เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของพี่น้องเกษตรกร ซึ่งทางภาครัฐพร้อมสนับสนุน ทั้งด้านการเงิน โดยมีโครงการธุรกิจสร้างไทย
ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เกษตรกรสามารถรวมกลุ่มกันทาวิสาหกิจ
ชุมชน ตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป เพื่อขอกู้เงินจากธ.ก.ส. วงเงิน 10 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0.01 หรือล้านละ 100
บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี ส่วนในด้านเครื่องจักรกลและอื่นๆ จะกาชับให้กรมการข้าวและหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลอย่างเต็มที่ โดยให้เลื อกผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพียงประเภทเดียวที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ให้มากที่สุด
นอกจากนี้นายประภัตรยังได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ เข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อกับพี่น้องประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นรายได้เสริมจากการปลูกข้าว โดยให้เข้าร่วมโครงการกับกรมปศุสัตว์ ซึ่ง
จะมีการตรวจและฉีดวัคซีนลูกโคจากพ่อค้าก่อนมาถึงเกษตรกร การส่งอาหารที่มีคุณภาพดีในราคาต่าจาก
กรมปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร ตลอดจนการประกันราคารับซื้อในราคากิโลกรัมละ 10อีกทั้ง นายประภัตร
ยังได้มอบทุนอาหารกลางวันให้กับโครงการปลูกข้าวเพื่อเป็นอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนปากคลอง
จังหวัดอุตรดิตถ์ และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ พัฒนาชุมชน
บ้านหาดกาแพง สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อจากัด เป็นต้ น0 บาท

วันที่ 17 สิงหาคม นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นายชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรม
ปศุสัตว์ นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อติดตามการดาเนิน
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน (1ศูนย์ 100 ตัน) ที่ ศูนย์ข้าวชุมชน ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ มีนายพิพัฒน์
ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายขจร โนวัฒน์ ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นายอัษฎางค์ สีหาราชประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัด
อุตรดิตถ์ พร้อมเกษตรกรสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน อ.พิชัย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประภัตร ได้ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีเพื่อพบปะเกษตรกรพร้อมกล่าวถึงสถานการณ์ตลาดข้าวมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น หลาย
ประเทศมีการพัฒนาศักยภาพในการผลิตข้าวเพื่อบริโภคภายในประเทศ และสามารถส่งออกประเทศไทยถือเป็นผู้นาการส่งออกข้าวของโลกมาหลายปี
แต่ในช่วงปี 2559-2562 ประเทศไทยปริมาณการส่งออกข้าวไทยที่ลดลง
ประกอบกับต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันในเรื่องของราคากับประเทศส่งออกคู่แข่งต่างๆ อาทิ ประเทศอินเดีย เวียดนาม กัมพูชา และพม่า ดังนั้น
ประเทศไทยจึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีความแตกต่างทั้งในเรื่องของความโดดเด่นของพันธุ์ข้าว ความหอม รสชาติ ผลผลิต รวมไปถึงเทคโนโลยี
การผลิตที่สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวให้กับเกษตรกรได้
ที่ผ่านมาชาวนาได้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่มคี ุณภาพ ทาให้ได้ผลผลิตต่าประมาณ 350 กก.ต่อไร่ เกิดจากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เต็มเมล็ด แต่หากได้รับเมล็ดพันธุ์ที่ดีจะ
ทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 500-700 กก.ต่อไร่ ดังนั้นกรมการข้าวจึงต้องเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนทั้งเครื่องมือและความรู้ให้กับเกษตรกร ทั้งนี้
นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงและให้ความสาคัญกับเรื่องเมล็ดพันธุ์ จึงเน้นย้าให้กระทรวงเกษตรฯ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น สถาบันการศึกษา
กระทรวงวิทยาศาสตร์ในการร่วมกันวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวของไทยให้มีคุณภาพเพื่อช่วยชาวนาอย่างเร่งด่วนดังนั้นจึงมีโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าว ขึ้นทุกจังหวัด
สาหรับ จ.อุตรดิตถ์ มีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดกว่า 6.8 แสนไร่ โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ได้จัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนใน จ.อุตรดิตถ์ และได้รบั การขึ้น
ทะเบียน 23 ศูนย์ 6 อาเภอ ในปีงบประมาณ 2563 มีการคัดเลือกศูนย์ที่ผ่านหลักเกณฑ์จานวน 10 ศูนย์ โดยมีเป้าหมายผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 ศูนย์
100 ตันให้เป็นศูนย์กลางในด้านการผลิตข้าวและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในชุมชน ให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องเกษตรกร
โดยกาชับให้ส่วนราชการสนับสนุนทั้ง เงินทุนดอกเบี้ยต่า จากธ.ก.ส. สนับสนุนเครื่องจักรกล หากเกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ข้าวดีมีคุณภาพ และเพียงพอ
ทาให้การพัฒนาคุณภาพข้าวไทยเพื่อการส่งออก จะได้รับการตอบรับมากยิ่งขึ้นและเรียกคืนความมั่นใจ แข่งขันกับต่างประเทศได้เหมือนที่ผ่านมา
นายขจร โนวัฒน์ ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 23 ศูนย์ โดยได้เข้าร่วม
โครงการการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 ศูนย์ 100 ตัน จานวน 10 ศูนย์ เป็นการปลูกข้าวพันธุ์ กข 79 และปทุมธานี 1 จานวน
146 ราย 1811 ไร่ ผลผลิต 1,013 ตัน โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ แห่งละ 3 ตัน เครื่องอบความชื้นขนาด 8.5 ตัน/วัน
เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ขนาด 3-5 ตัน/วัน พร้อมจัด จนท.ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพให้แกเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯและมี
การติดตามอย่างต่อเนื่อง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ยังได้ชมนิทรรศการ สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน โดยเฉพาะชื่นชมและเป็น
พ่อค้าช่วยขายข้าวบรรจุถุงให้กับเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จากัด อ.พิชัย ซึ่งเป็นแหล่งผลผลิตข้าว พันธุ์ข้าว พิษณุโลก80 ซึ่งความ
นุ่มและค่าดัชนีชี้วัดน้าตาลที่ต่า ภายใต้แบรนด์ "ทองดี" และชนะเลิศประเภทข้าวขาวพื้นนุ่ม ในการประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของ
ตลาดข้าวโลกปี 2563

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว ,นาย
ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ,นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะลงพื้นที่
พบปะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อติดตามการดาเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน
(1ศูนย์ 100 ตัน) ที่ ศูนย์ข้าวชุมชน ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ มีนายพิพัฒน์ ประจันเขตต์ รองผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์ ,นายขจร
โนวัฒน์ ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ,นายอัษฎางค์ สีหาราชประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมเกษตรกรสมาชิก
ศูนย์ข้าวชุมชน อ.พิชัย และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตาบลคอรุม จังหวัดอุตรดิตถ์
นายประภัตร กล่าวกับเกษตรกรว่า ปัจจุบันสถานการณ์ตลาดข้าวมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น หลายประเทศมีการพัฒนา
ศักยภาพในการผลิตข้าวเพื่อบริโภคภายในประเทศ และสามารถส่งออกจนเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ขณะที่หลายประเทศ
สามารถปลูกข้าวได้ปริมาณมาก แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ ประเทศไทยถือเป็นผู้นาการส่งออก
ข้าวของโลกมาหลายปี แต่ในช่วงปี 2559-2562 ประเทศไทยปริมาณการส่งออกข้าวไทยที่ลดลง ประกอบกับต้องเผชิญกับ
ภาวะการแข่งขันในเรื่องของราคากับประเทศส่งออกคู่แข่งต่างๆ อาทิ ประเทศอินเดีย เวียดนาม กัมพูชา และพม่า เป็นต้น
ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีความแตกต่างทัง้ ในเรื่องของความโดดเด่นของพันธุ์ข้าว ความหอม รสชาติ
ผลผลิต รวมไปถึงเทคโนโลยีการผลิตที่สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวให้กับเกษตรกรได้
สาหรับจังหวัดอุตรดิตถ์มีการส่งเสริมและขับเคลื่อนศูนย์ข้าวชุมชนให้เป็นศูนย์กลางในด้านพัฒนาการผลิตข้าวและกระจาย
เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในชุมชน โดยศูนย์ข้าวมีภารกิจหลักคือการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชน
ซึ่งศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้รบั การขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว มีจานวน 23 ศูนย์ ปีงบประมาณ 2563 มี
การคัดเลือกศูนย์ที่ผา่ นหลักเกณฑ์จานวน 10 ศูนย์ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐานโดยมีเป้าหมาย 1 ศูนย์ 100 ตัน
นายขจร โนวัฒน์ ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
23 ศูนย์ โดยได้เข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 ศูนย์ 100 ตัน จานวน 10 ศูนย์ เป็นการ
ปลูกข้าวพันธุ์ กข 79 และปทุมธานี 1 จานวน 146 ราย 1811 ไร่ ผลผลิต 1013 ตัน โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ให้การ
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ แห่งละ 3 ตัน เครื่องอบความชื้นขนาด 8.5 ตัน/วัน เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ขนาด 3-5 ตัน/วัน พร้อมจัด
จนท.ถ่ายทอดความรูด้ ้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพให้แกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ยังได้ชมนิทรรศการ สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน โดยเฉพาะชื่นชมและ
เป็นพ่อค้าช่วยขายข้าวบรรจุถุงให้กับ เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จากัด อ.พิชัย ซึ่งเป็นแหล่งผลผลิตข้าว
พันธุ์ข้าว พิษณุโลก80 ซึ่งความนุ่มและค่าดัชนีชี้วัดน้าตาลที่ต่า ภายใต้แบรนด์ “ทองดี” และชนะเลิศประเภทข้าวขาวพื้นนุ่ม
ในการประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลกปี 2563

เกษตรโคราช สร้างการรับรู้โรคไวรัสใบด่างมันสาปะหลังและแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร การป้องกันกาจัดโรคไหม้ข้าว
และเกษตร 5 ดี วิถีคนโคราช

