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“เฉลิมชัย” ห่ วงใยปัญหาน้าท่ วม สั่งกรมส่ งเสริมการเกษตรเร่ งสารวจ
พืน้ ที่เสียหายทั่วประเทศ

กรมส่งเสริ มการเกษตรรับลูก “เฉลิมชัย” รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห่วงใยเกษตรกรจาก
พายุ “ฮีโกส” ทาหลายพื้นที่ในเขตภาคเหนือได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ าท่วม พร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่
สานักงานเกษตรเร่ งสารวจความเสี ยหายและรายงานผลให้ทราบทุกระยะ
นายเข้ มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า จากสถานการณ์น้ าท่วมหลายพื้นที่ใน
เขตภาคเหนื อระยะนี้ โดยเฉพาะที่จงั หวัดสุ โขทัย ซึ่งเกิดพนังกั้นน้ าแตกและน้ าท่วมพื้นที่การเกษตร
เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนทาให้มีพ้นื ที่ประสบอุทกภัย รวม 6 อาเภอ 36 ตาบล 208 หมู่บา้ น
ผูป้ ระสบภัย 22,653 คน 10,147 ครัวเรื อน บ้านเรื อนเสี ยหายบางส่วน 99 หลัง บ้านเรื อนเสี ยหาย
ทั้งหลัง 2 หลัง พื้นที่การเกษตรประสบภัย 147,631 ไร่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่นอ้ งเกษตรกรจึงมอบหมายให้กรมส่งเสริ มการเกษตรสั่งการสานักงาน
เกษตรจังหวัด และสานักงานเกษตรอาเภอทัว่ ประเทศ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้ง
เตือนเกษตรกรให้ติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากทางราชการ และเฝ้าระวังสถานการณ์น้ าโดยเฉพาะพื้นที่
การเกษตรที่อยูใ่ กล้กบั แหล่งน้ าตามธรรมชาติ โดยกาชับเจ้าหน้าที่ให้เร่ งสารวจข้อมูลพื้นที่การเกษตรที่
ได้รับผลกระทบและเกิดความเสี ยหายจากปัญหาน้ าท่วม พร้อมเตรี ยมการวางแผนช่วยเหลือเกษตรกร
สนับสนุนกล้าเมล็ดพันธุ์ผกั แนะนาวิธีการดูแลรักษา ฟื้ นฟูพืชที่ถูกต้องให้กลับเข้าสู่ ภาวะปกติได้อย่าง
ทันท่วงที

สาหรับเกษตรกรรายเดิมที่ทาการเพาะปลูกพืช หากมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละรอบการผลิตขอให้มาแจ้ง
ปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรให้เป็ นปัจจุบนั หรื อหากเป็ นเกษตรกรรายใหม่ให้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่
สานักงานเกษตรอาเภอ ณ ที่ต้ งั แปลงพร้อมเอกสารสิ ทธิที่ดิน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมส่ งเสริ มการเกษตร
ในพื้นที่ให้บริ การ อย่างไรก็ตาม เกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรได้ดว้ ยตนเองผ่านทาง
แอปพลิเคชัน่ Farmbook ทั้งนี้ เพื่อที่เกษตรกรจะได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิขอรับการ
สนับสนุน ช่วยเหลือ หรื อรับบริ การต่างๆ จากภาครัฐ เช่น กรณีการขอรับความช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบตั ิ
ต่างๆ ในด้านพืช ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
กรณีที่ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณีฉุกเฉิน ให้สานักงาน
เกษตรอาเภอ/สานักงานเกษตรจังหวัด เร่ งดาเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และกรอบระยะเวลาการให้
ความช่วยเหลือ (เร่ งด่วน) ที่กรมส่งเสริ มการเกษตรกาหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน ทั้งนี้ การช่วยเหลือ
เกษตรกรผูป้ ระสบภัยพิบตั ิตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ มีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือคือ จะต้อง
เป็ นเกษตรกรที่ข้ ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่ งเสริ มการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไว้ก่อนเกิดภัย
และช่วยเหลือเกษตรกรตามจานวนพื้นที่ที่ได้รับความเสี ยหายจริ ง ทั้งนี้ ไม่เกิน 30 ไร่ อัตราการช่วยเหลือ
ด้านพืช แบ่งเป็ น ข้าว อัตราไร่ ละ 1,113 บาท พืชไร่ อัตราไร่ ละ 1,148 บาท พืชสวนและอื่นๆ อัตรา
ไร่ ละ 1,690 บาท

“เฉลิมชัย”ห่วงใยปัญหาน้ำท่วมสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจพื้นที่เสียหาย
รมว.เกษตรฯ ห่วงใยปัญหาน้ำท่วมสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจพื้นที่เสียหาย
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เกษตรฯ จับมือร่วมพั นธมิตร ตลาดกลางวัตถุดบ
ิ สมุนไพร
ไทย

กรมส่งเสริ มการเกษตร ขานรับนโยบายตลาดนาการเกษตร จับมือพันธมิตร กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ตลาดไท (บริ ษทั ไทย แอ๊กโกร เอ็กซเชนจ์ จากัด และ บริ ษทั มอร์ เมดดิคลั จากัด ร่ วม
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ (MOU) ตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพรไทย ในงานมหกรรมสมุนไพร
แห่งชาติ ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563
นายเข้ มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร ร่ วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือตลาด
กลางวัตถุดิบสมุนไพรไทย โดยมี นายแพทย์มรุ ต จิรเศรษฐสิ ริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก คุณโชคชัย คลศรี ชยั รองประธานกรรมการบริ ษทั ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จากัด (ตลาดไท) และ
คุณศิริศกั ดิ์ ปิ ยทัสสี กุล กรรมการบริ ษทั มอร์ เมดดิคลั จากัด ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 17
ณ ศูนย์แสดงสิ นค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ปัจจุบนั สมุนไพรนามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ยารักษาโรค เครื่ องสาอาง และ
ผลิตภัณฑ์สปา ทาให้เกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีความต้องการวัตถุดิบมากขึ้น สมุนไพรจึงกลายเป็ นพืชที่
มีการปลูกเป็ นการค้า เป็ นพืชที่สามารถสร้างรายได้ให้กบั เกษตรกรได้ ปั จจุบนั มีเกษตรกรที่ข้ นึ ทะเบียน ผู ้
ปลูกสมุนไพร 9,248 ครัวเรื อน พื้นที่ปลูก 37,211 ไร่ และ มีเกษตรกรรวมกลุ่มแปลงใหญ่ ผลิต
สมุนไพร จานวน 25 แปลง ใน 18 จังหวัด เกษตรกร 1,177 ราย พื้นที่ 4,528 ไร่ และมีวิสาหกิจ
ชุมชนที่ดาเนิ นการเกี่ยวกับสมุนไพร ทั้งการผลิตวัตถุดิบสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงการบริ การ

ด้านการแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนโบราณ กว่า 2,000 วิสาหกิจชุมชน ซึ่งกรมส่งเสริ มการเกษตรเน้น
การสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องความต้องการของตลาด
อุปสรรคสาคัญคือการพัฒนาเรื่ องตลาด ไม่มีตลาดชัดเจนและขาดการเชื่อมโยงระหว่างการผลิตและ
การตลาด ส่ งผลให้ราคาซื้อขายไม่สม่าเสมอ การจัดตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพร จึงเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ดีในการ
แก้ไขปัญหาเรื่ องตลาด จะทาให้เกษตรกรมีแหล่งจาหน่ายสมุนไพรที่ได้คุณภาพในราคาที่เหมาะสม รวมถึง
พัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิตและการตลาด จะส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด จากความ
ร่ วมมือในครั้งนี้ จะส่ งผลในการพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรให้เป็ นพืชเศรษฐกิจต่อไป

“กรมส่ งเสริมการเกษตร” เร่ งผลักดันตลาดออนไลน์ ขายสิ นค้ า
เกษตรผ่ านแพลตฟอร์ มออนไลน์
กรมส่งเสริ มการเกษตรผลักดันตลาดออนไลน์ นาเกษตรกรแปลงใหญ่พบผูบ้ ริ หาร Lazada และ
สื่ อมวลชน แนะนาสิ นค้าแปรรู ปเกรดพรี เมี่ยมพร้อมต่อยอดทางธุรกิจสิ นค้าเกษตรแบบออนไลน์
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบนั รู ปแบบการดาเนินชีวิตของ
ประชาชนเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งนี้เป็ นผลจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ระบบการขนส่งสิ นค้า (logistic) ที่มีประสิ ทธิภาพ ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทาให้ผคู ้ นออกจากบ้านหรื อเดินทางน้อยลงจึงเป็ นตัวเร่ งทาให้
แนวโน้มการตลาดออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างสู งและเติบโตแบบก้าวกระโดด ผูบ้ ริ โภคสามารถสัง่ ซื้อ
สิ นค้าโดยต้องไม่ตอ้ งเดินทางออกจากบ้าน เพียงแค่ใช้แอพพลิเคชัน่ บนเครื่ องมือสื่ อสารที่ทนั สมัย จ่ายค่า
สิ นค้าผ่านบัตรเครดิต หรื อระบบ internet banking และรอรับสิ นค้าซึ่งจัดส่ งให้ถึงบ้านอย่าง
รวดเร็ วโดยบริ ษทั ขนส่ ง ดังนั้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคเหล่านี้ได้ การจาหน่ายสิ นค้าเกษตรจึง
ต้องพัฒนาให้ทนั กับความต้องการของผูบ้ ริ โภคด้วยเช่นเดียวกัน เกษตรกรทุกกลุ่มทั้งกลุ่มแปลงใหญ่
วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และกลุ่มพัฒนาอาชีพต่างๆ จึงต้องเรี ยนรู ้การผลิตสิ นค้า
คุณภาพได้มาตรฐาน การจัดหาบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสมทาให้สินค้ายังคงคุณภาพดีจนถึงมือผูบ้ ริ โภค รู ้จกั
เลือกใช้ระบบการขนส่ งที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาและเลือกใช้ช่องการจาหน่ายออนไลน์ผา่ นสื่ อโซเชียล
ของตนเอง เช่น Facebook, Line, Instagram และ platform จาหน่ายสิ นค้าแบบ
ออนไลน์ต่างๆ
ด้านนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า การส่งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็ น
การพัฒนาเกษตรกรแบบบูรณาของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยยึดพื้นที่เป็ นหลัก (Area-based
Approach) เน้นการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
การบริ หารจัดการ และการจัดการด้านการตลาด คานึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ตามข้อมูลแผนที่เกษตร
เพื่อการบริ หารจัดการเชิงรุ ก (Agri Map) หรื อเป็ นพื้นที่ที่สามารถปรับปรุ งและพัฒนาได้ มีขนาดที่
คุม้ ค่าต่อการลงทุน สามารถใช้ปัจจัยการผลิตร่ วมกันจากการรวมซื้ อรวมขาย การใช้เครื่ องมือ/อุปกรณ์/
เครื่ องจักรกลร่ วมกันได้อย่างคุม้ ค่า ซึ่งจะส่งผลให้ตน้ ทุนการผลิตลดลง มีกระบวนการกลุ่มที่เข้มแข็ง เช่น

กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรื อสหกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ และง่าย
ต่อการเข้าถึงการส่ งเสริ ม สนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านองค์ความรู ้ แหล่งทุน ให้เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็ง
ต่อไปในอนาคต ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมหรื อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิต รวมถึงปั จจัยที่สาคัญอย่างยิง่
อีกประการหนึ่งคือ ความร่ วมมือร่ วมใจของเกษตรกรที่มารวมตัวกันเป็ นกลุ่มร่ วมกันผลิต มีผจู ้ ดั การแปลง
เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการพื้นที่ในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
นอกจากนี้ กรมส่ งเสริ มการเกษตรยังได้ดาเนินการพัฒนาช่องทางการตลาดหลายช่องทางให้กบั เกษตรกร
ทั้งแบบ offline และ online ได้แก่ การจัดทาบันทึกความเข้าใจร่ วมกับผูป้ ระกอบการโมเดิร์นเทรด
หลายแห่ง การจัดทาโครงการเพื่อจัดสรรพื้นที่จาหน่ายสิ นค้าให้กบั เกษตรกรกับตลาดค้าส่งสิ นค้าขนาดใหญ่
การจัดทาโครงการความร่ วมมือในการพัฒนาความรู ้และทักษะของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเข้าสู่ระบบ
จาหน่ายสิ นค้าออนไลน์กบั ผูป้ ระกอบการแพลตฟอร์มจาหน่ายสิ นค้าออนไลน์ รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์
“ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ที่เป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลสิ นค้าพร้อมช่องทางติดต่อซื้ อขายสิ นค้า
โดยตรงกับกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตสิ นค้า ซึ่งผ่านการคัดสรรจากหน่วยงานในระดับพื้นที่ทวั่ ประเทศในรู ปแบบ
e-catalog
ด้านนายแจ็ค จาง ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ลาซาด้า จากัด (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ลาซาด้ามีความ
ยินดีเป็ นอย่างยิง่ ที่ได้ร่วมเป็ นส่ วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรไทยในการเพิม่ ช่องทางจาหน่ายสิ นค้า
เกษตรบนตลาดออนไลน์ โดยมีแพลตฟอร์มลาซาด้าเป็ นตัวกลางเชื่อมต่อเกษตรกรไทยกับผูบ้ ริ โภคทัว่
ประเทศ ทั้งนี้ ทางลาซาด้าเองพร้อมให้ความร่ วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ในการส่งเสริ มสิ นค้าเกษตรกรไทย
ให้เป็ นที่รู้จกั เพื่อนามาซึ่งความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืนของเกษตรกรไทยบนตลาดออนไลน์”
สาหรับผลการดาเนินงานแปลงใหญ่ปัจจุบนั มีดงั นี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิ งหาคม 2563) 1) มีการรับรอง
แปลงใหญ่ จานวน 6,868 แปลง เกษตรกร 408,194 ราย พื้นที่ 6,615,298 ไร่ 2) มูลค่าเพิม่
ในการผลิตสิ นค้าแปลงใหญ่สะสม 4 ปี (2559-2562) รวมมูลค่าเพิ่ม 36,180.25 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็ น ลดต้นทุน 16,888.76 ล้านบาท และเพิ่มผลผลิต 19,291.48 ล้านบาท 3) การรับรอง
มาตรฐาน รวมทั้งสิ้น 157,832 ราย ได้แก่ GAP 131,262 ราย เกษตรอินทรี ย ์ 15,509 ราย
RSPO 2,270 ราย อื่นๆ 8,791 ราย และ 4) การเชื่อมโยงการตลาดแปลงใหญ่ ได้แก่ ตลาด
ข้อตกลงล่วงหน้า 876 แปลง ตลาดอื่นๆ 5,964 แปลง และตลาดออนไลน์ 304 แปลง
ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้นาผูแ้ ทนเกษตรกรพร้อมสิ นค้าแปลงใหญ่เกรดพ
รี เมี่ยม ซึ่งมีศกั ยภาพในการพัฒนาต่อยอดไปจาหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ เข้าพบผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั Lazada ประเทศไทย และสื่ อมวลชน จานวน 5 สานัก เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าแปลงใหญ่และ
เปิ ดโอกาสให้ผแู ้ ทนเกษตรกรแปลงใหญ่ได้พบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ผูป้ ระกอบการและ
สื่ อมวลชนในเรื่ องพัฒนาการผลิตสิ นค้าเกษตรในอนาคต

สนับสนุนเกษตรกรไทย! กรมส่งเสริมการเกษตร ผลักดันตลาดออนไลน์ นำสินค้าแปลงใหญ่เกรดพรีเมี่ยมต่อ
ยอดทางธุรกิจ

กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าพั ฒนาเกลือทะเลไทย

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร เปิ ดเผยภายหลังเป็ นประธานในพิธีเปิ ดการสัมมนาเชิง
ปฏิบตั ิการแนวทางการดาเนินงานขับเคลื่อนการบริ หารจัดการเกลือทะเลไทย โดยมี นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต
ผู้เชี่ยวชาญด้ านพัฒนาเกษตรกรและองค์ กรเกษตรกร ในฐานะหัวหน้ าสานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาเกลือทะเลไทย ร่ วมให้ขอ้ มูล ณ โรงแรมไอธารา รี สอร์ท แอนด์ สปา จ. เพชรบุรี เมื่อเร็ ว ๆ นี้วา่
การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนิ นงานพัฒนาศักยภาพและเตรี ยมความพร้อมของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรในการดาเนินการบริ หารจัดการเกลือทะเลไทยทั้งระบบให้เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน ทั้งนี้จากมติคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบให้การทานาเกลือในส่ วนที่เป็ นเกลือสมุทรเป็ น “เกษตรกรรม”
และผูท้ านาเกลือเป็ น “เกษตรกร” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์เกลือทะเลไทย ปี
2560 – 2564 เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาสิ นค้าเกษตร อันจะเป็ นการช่วยเหลือคุม้ ครองอาชีพ
เกลือทะเลให้มีความมัน่ คงและยัง่ ยืน โดยกาหนดรู ปแบบการดาเนิ นงานในลักษณะเกษตรแปลงใหญ่ และ
ดาเนินการตามนโยบายตลาดนาการผลิต เพื่อเป็ นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร สามารถแก้ไข
ปัญหาหนี้สินได้ ส่ งผลให้อาชีพนี้คงอยูค่ ู่กบั ประเทศไทยสื บไป ซึ่งปัจจุบนั ได้มีการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์
เกลือทะเลไทย จากัด เพื่อทาหน้าที่เป็ นตัวแทนเกษตรกรชาวนาเกลือทะเล ในการขับเคลื่อนการบริ หาร
จัดการเกลือทะเลของ 3 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ให้เกิดความเข้มแข็งของ
เกษตรกรชาวนาเกลือทะเล สาหรับประเทศไทยมีพ้นื ที่การทานาเกลืออยูใ่ น 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และปัตตานี มีเกษตรกรขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผูท้ านาเกลือ รวมทั้งประเทศ 841 ครัวเรื อน จานวน 1,576 แปลง เนื้ อที่ 38,410.70

ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิ งหาคม 2563) สาหรับการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย
ที่ผา่ นมา ได้เร่ งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรผูท้ านาเกลือเพื่อวางเป้าหมายและกาหนดทิศทางการทางาน การ
เตรี ยมจัดทาโครงการสิ นเชื่อชะลอการขายเกลือทะเล ปี การผลิต 2561/62 – 2562/63 เพื่อ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดารงชีพ และพัฒนามาตรฐาน GAP การทานาเกลือทะเล และมาตรฐานสิ นค้า
เกลือทะเลธรรมชาติ รวมถึงแก้ปัญหาเกลือทะเลค้างสต็อก โดยการกระจายเกลือทะเลผ่านระบบสหกรณ์
และร้านธงฟ้า ส่วนแผนปฏิบตั ิการพัฒนาเกลือทะเลไทยในปี งบประมาณ 2564-2568 มีเป้าหมายที่
จะผลิตเกลือทะเลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีช่องทางการจัดจาหน่าย และมีตลาดรองรับ ซึ่งจะทาให้
ราคาเกลือทะเลมีเสถียรภาพมากขึ้น และพื้นที่นาเกลือได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและเกิดความยัง่ ยืน
ต่อไป

กรมส่งเสริมการเกษตรเผยรายชื่อวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
ระดับประเทศ ปี 2563

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร เปิ ดเผยว่า กรมส่งเสริ มการเกษตรได้จดั ประกวด
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ประจาปี 2563 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการ
บริ หารจัดการที่ดีและมีแนวโน้มการพัฒนาที่ยงั่ ยืน เพื่อเป็ นตัวอย่างและต้นแบบสาหรับวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ
ในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ รวมทั้งเป็ นการกระตุน้ และพัฒนาประสิ ทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้
เกิดความมัน่ คง ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ตลอดจนเป็ นการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นสู่สาธารณะ
สาหรับผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2563 รางวัลชนะเลิศ ได้ แก่ วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตบ้ านป่ าศรี ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี รับเงินรางวัล จานวน 14,000 บาท
พร้อมโล่และเกียรติบตั ร รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้ แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ าไหมผ้ าฝ้าย บ้ านหนองบัว
น้ อย ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบตั ร รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 ได้ แก่ วิสาหกิจชุ มชนกลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรขีน้ าคแผนใหม่ ต.วังบาล อ.หล่ มเก่ า จ.เพชรบูรณ์ รับ
เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบตั ร และรางวัลชมเชย จานวน 3 รางวัล ได้แก่ วิสาหกิจ
ชุมชนรังไหมประดิษฐ์ ต.ลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยน้ าโจน 2555 ต.เขา
น้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี และวิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.
จันทบุรี

ทั้งนี้ คุณสมบัติของวิสาหกิจชุมชนที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็ นวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตาม
พ.ร.บ.ส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ผ่านการประเมินศักยภาพอยูใ่ นระดับดี มีขอ้ มูลการประกอบ
กิจการย้อนหลังเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่รับสมัคร ได้แก่
รายงานการประชุม ข้อมูลด้านการบัญชี แผนประกอบการ/ธุรกิจ ซึ่งการประกอบกิจการต้องดาเนินงานโดย
คณะบุคคลในชุมชน และสอดคล้องกับศักยภาพ บริ บทของชุมชนหรื อแผนชุมชน รวมทั้งต้องมีกิจกรรมที่
หลากหลาย เชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยเกณฑ์การตัดสิ นพิจารณาจากแนวคิดและการดาเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชน เพื่อบ่งชี้ความสามารถในการพัฒนาตนเองของวิสาหกิจชุมชน จนกระทัง่ เกิดความ
เข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน เพื่อให้ได้วิสาหกิจชุมชนตามคุณลักษณะดีเด่นที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย ความคิดริ เริ่ ม
ความสามารถในการบริ หารและการจัดการสถาบัน บทบาทและการมีส่วนร่ วมของสมาชิกต่อสถาบัน ความ
มัน่ คงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน รวมทั้งการทากิจกรรมด้านสวัสดิการชุมชน สาธารณประโยชน์
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

แปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ปี 63

นายดารงฤทธิ์ หลอดคา ผู้อานวยการสานักงานส่ งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เปิ ดเผย
ว่า เพื่อกระตุน้ การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการดาเนินงานโครงการระบบส่ งเสริ มเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ ที่เป็ นหนึ่งในนโยบายสาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2559
จนถึงปัจจุบนั เพื่อคัดเลือกแปลงใหญ่ที่มีผลงานดีเด่นให้เป็ นตัวอย่างในการขยายผลการส่งเสริ มการเกษตร
แปลงใหญ่ในพื้นที่อื่น ๆ รวมถึงเผยแพร่ เกียรติคุณ และผลงานของแปลงใหญ่ดีเด่นสู่ สาธารณะ กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร จึงได้กาหนดให้มีกิจกรรมประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจาปี 2563 ขึ้น
โดยการประกวดมี 3 ระดับ คือระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ ทั้งนี้แปลงใหญ่ที่เข้าร่ วม
ประกวด ต้องเป็ นแปลงที่เข้าร่ วมโครงการในปี 2561 หรื อที่เรี ยกว่า แปลงใหญ่ปีที่ 3 และมีผลการ
ดาเนินงานให้คณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างน้อย 2 ปี ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านแผน
และปัจจัยการนาเข้า การดาเนินการและผลตามกิจกรรม ผลลัพธ์ การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ และ
สุ ดท้ายความยัง่ ยืน และขณะนี้การประกวดระดับประเทศได้เสร็ จสิ้ นแล้ว
“สาหรับผลการตัดสินอันดับ 1 เป็ นของแปลงใหญ่ไผ่ อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา อันดับ 2
เป็ นแปลงใหญ่ สหกรณ์ โคเนื้อ จังหวัดมุกดาหาร อันดับ 3 เป็ นแปลงใหญ่ ข้าวอินทรีย์ จังหวัดตาก ส่ วน
รางวัลชมเชย 3 รางวัลประกอบด้วย 1. เป็ นแปลงใหญ่ แพะ จังหวัดสิ งห์ บุรี 2.แปลงใหญ่สับปะรด
จังหวัดราชบุรี และ 3.แปลงใหญ่ แพะ จังหวัดสงขลา”

นายดารงฤทธิ์ กล่าวต่อไปว่า สาหรับสาหรับแปลงใหญ่ไผ่อาเภอท่าตะเกียบนั้นอยูใ่ นพื้นที่ป่ารอยต่อ 5
จังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งประสบปัญหาช้างป่ าทาลายพืชผลทางการเกษตรเนื่องจากอยูต่ ิดกับป่ าเขาใหญ่ ซึ่ง
มีชา้ งป่ าอาศัยและหากินจานวนมาก แปลงเพาะปลูกพืชของเกษตรกรจึงมักถูกช้างป่ าลงมากินและทาลาย
เสี ยหายอย่างต่อเนื่องเป็ นวงกว้าง เกษตรกรในพื้นที่จึงปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่ชา้ งชอบกินมาเป็ นพืชอื่นๆ
ทดแทน
“ไผ่ ตงจึงเป็ นพืชทางเลือกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรเลือกนามาปลูก เนื่องจากไผ่ ในป่ าธรรมชาติมีปริมาณมากที่
ช้ างสามารถหากินได้ ไผ่ ตงที่เกษตรกรนามาปลูกจึงไม่ เป็ นเป้าหมายในการลงมาหากินของช้ าง จึงไม่ได้รับ
ผลกระทบและเกษตรกรสามารถเก็บเกีย่ วผลผลิตเพื่อนาไปจาหน่ ายได้”
นายดารงฤทธิ์ กล่าวต่อไปว่า ขณะเดียวกันในการดูแลบารุ งรักษาก็ไม่ซบั ซ้อนจึงมีเกษตรกรในพื้นที่จานวน
มากหันมาปลูกไผ่ตง และเพื่อการเข้าถึงมาตราการในการส่งเสริ มและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
เกษตรกรจึงรวมตัวกันจัดตั้งเป็ นกลุ่มแปลงใหญ่ไผ่อาเภอท่าตะเกียบขึ้น เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561
โดยมี นายประสิ ทธิ์ รู ปต่า เป็ นประธาน ปัจจุบนั มีสมาชิกจานวน 40 ราย มีพ้นื ที่ปลูก 352 ไร่
แปลงใหญ่ ไผ่ อาเภอท่ าตะเกียบเป็ นการเพาะปลูกในรู ปแบบรวมกลุ่มร่ วมกันผลิตเพื่อลดต้ นทุน เพิม่ ผลผลิต
พร้ อมพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาด บริหารจัดการแปลงอย่างมีส่วนร่ วมและ
รวมกันขาย มีการพัฒนาแบบเชื่ อมโยงตลอดห่ วงโซ่ การผลิตตามนโยบาย “ตลาดนาการผลิต” จนสามารถ
สร้ างอานาจต่อรองด้านราคาของผลผลิตกับพ่อค้าคนกลางได้ สามารถสร้ างรายได้เกิดความมั่นคงอย่าง
ยั่งยืนให้ กบั ชุมชน
โดยในปี 2561 ปริมาณผลผลิตหน่ อไผ่ ตงของกลุ่มแปลงใหญ่ไผ่อาเภอท่าตะเกียบ มีปริมาณ
323.9 ตัน คิดเป็ นมูลค่ าประมาณ 3,223,453 บาท และในปี 2562 ปริมาณผลผลิต
ประมาณ 422.2 ตัน คิดเป็ นมูลค่ าประมาณ 3,841,213 บาท
นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้ส่งผลผลิตออกไปจาหน่ายยังตลาดผักร่ วมใจ (GAP) ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี
และตลาดต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสระบุรี และห้างสรรพสิ นค้าแม็คโครสาขา
ฉะเชิงเทรา นครนายก และศูนย์กระจายสิ นค้าจังหวัดพระนครศรี อยุธยา และจังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตของ
สมาชิกกลุ่มรับซื้อทั้งหมดเพื่อนาไปกระจายในตลาดดังกล่าว โดยเกษตรกรจะส่ งผลผลิตหน่อไผ่ตง ณ ที่ทา
การกลุ่มแปลงใหญ่ไผ่อาเภอท่าตะเกียบ

“การประกวดแปลงใหญ่ ก็มีเป้าหมายเพื่อกระตุน้ การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการดาเนิ นงาน
โครงการระบบส่งเสริ มเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่เป็ นหนึ่งในนโยบายสาคัญของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซึ่งดาเนิ นการมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบนั เป็ นการคัดเลือกแปลงใหญ่ที่มีผลงานดีเด่นให้
เป็ นตัวอย่างในการขยายผลการส่ งเสริ มการเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่อื่น ๆ รวมถึงเผยแพร่ เกียรติคุณ และ
ผลงานของแปลงใหญ่ดีเด่นสู่สาธารณะ”
“ซึ่งการประกวดนีน้ ับเป็ นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาในขบวนการผลิตของเกษตรกร
เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มมีการปรับโครงสร้ างการผลิตที่ทันต่ อสถานการณ์ อย่ างเป็ นการปัจจุบัน สามารถ
ลดต้ นทุนการผลิตได้ อย่ างเป็ นรู ปธรรมด้ วยสามารถเข้ าถึงวิทยาการ เทคโนโลยี่ที่หน่ วยงานภาครัฐส่ งเสริม
และสนับสนุน ทาให้ สามารถเพิม่ ผลผลิตต่ อพื้นที่ได้ มากขึน้ ได้ มาตรฐานตรงกับความต้องการของ
ตลาด” นายดารงฤทธิ์ กล่าว

เกษตรเขต 5 ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน NBT SOUTH พิราบคาบข่าว 3 ก.ย.63
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“สวนทวีทรัพย์” ทุเรียนชุมพรเกรดพรีเมียม
มาตรฐาน ThaiGAP พร ้อมต่อยอดแปรรูป
ผลิตภัณฑ์
เผยแพร่: 2 ก.ย. 2563 09:38 โดย: ผู ้จัดการออนไลน์

ื่ เรียกว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ และเป็นผลไม้ทม
ื่ เสย
ี งมากของไทย มีคนชน
ื่
ทุเรียนมีชอ
ี่ ช
ี อ
่
ชอบมากมาย ไม่เฉพาะแค่ในไทย แต่ย ังรวมไปถึงชาวต่างชาติทไี่ ด้เคยลิม
้ รส สวนใหญ่
ื่ ชอบ ทุเรียน โดยเฉพาะชาวจีน ทีเ่ ข้ามาเทีย
ต่างก็ชน
่ วในประเทศไทย ปัจจุบ ันประเทศ
้ ทีช
ไทยก็มพ
ี น
ื้ ทีใ่ นการปลูกอย่างหลากหลาย รวมไปถึงพืน
่ ุมพร หนึง่ ในนนคื
ั้ อ “สวนทวี
้
ทร ัพย์” ทีเ่ รียกได้วา
่ เป็นสวนแรกๆ ในชุมพร บนพืนทีก
่ ว่า 100 ไร่
นายวีรว ัฒน์ จีรวงส ์ ประธานบริษ ัท สวนทวีทร ัพย์ ฟู้ด จาก ัด เล่าว่า บริษัท สวนทวีทรัพย์
ฟู้ ด จากัด เริม
่ ต ้นเมือ
่ ปี พ.ศ. 2505 โดยนายทวี จีรวงศ์ ซึง่ เป็ นรุน
่ ปู่ ของปั จจุบัน ภายในสวนก็เริม
่
จากการปลูก มะพร ้าว, กาแฟ, โกโก ้, พริกไทย, หมาก, พืชสมุนไพร และทุเรียน ซึง่ ถือว่าเป็ น
ทุเรียนสวนแรกๆ ในชุมพรเลยก็วา่ ได ้ และเมือ
่ ปี พ.ศ. 2530 ตนก็เข ้ามาร่วมดูแลสวนช่วยพ่อ
ทัง้ นี้ ในปี พ.ศ. 2532 เกิดพายุไต ้ฝุ่ นเกย์ ประสบวาตาภัย ทาให ้สวนทีม
่ อ
ี ยูล
่ ้มทัง้ หมด ไม่เหลือ
ทาให ้ต ้องเริม
่ ต ้นในการทาสวนใหม่ทงั ้ หมด และเมือ
่ ปี พ.ศ. 2534 เริม
่ ปลูกทุเรียน ซึง่ ทีส
่ วน
ปลูกทุเรียนพันธุห
์ มอนทอง เริม
่ ต ้นที่ 50 ไร่ เพิม
่ เติมเป็ น 70 ไร่ และปั จจุบันอยูท
่ ี่ 100 ไร่
นอกจากนี้ ภายในสวนยังปลูกผลไม ้อืน
่ ๆ อีก เช่น ปาล์มน้ ามัน 100 ไร่ ยางพารา 100 ไร่ พร ้อม
ทัง้ ปลูก มังคุด, ส ้มโชกุน, ลองกอง, มะละกอ, กล ้วย, หมาก เป็ นต ้น ซึง่ ทัง้ หมดนี้เป็ นการทสวน
แบบผสมผสานแทรกอยูใ่ นแปลงทุเรียน
่ วชาญจากโปรแกรม ITAP สวทช. ในการ
อีกทัง้ ทางสวนทวีทรัพย์ยังได ้รับการสนับสนุนผู ้เชีย
ดาเนินโครงการ “การลงพืน
้ ทีแ
่ ปลงเพือ
่ พัฒนาระบบการผลิตทีป
่ ลอดภัยตามมาตรฐาน ThaiGAP
ของ บริษัท สวนทวีทรัพย์ ฟู้ด จากัด” โดย ศูนย์วจ
ิ ย
ั และพัฒนามาตรฐานสินค ้าเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ในเรือ
่ งให ้คาปรึกษาแนะนาในเนื้อหาและ
่ งของฟาร์ม และ
แนวทางปฏิบัตท
ิ ก
ี่ าหนดไว ้ตามมาตรฐาน ThaiGAP การตรวจประเมินความเสีย

้ นะข ้อบกพร่องเพือ
ชีแ
่ ให ้สอดคล ้องตามมาตรฐาน การจัดทาระบบเอกสารทีจ
่ าเป็ นในการควบคุม
่ ง และการปฏิบัตเิ พือ
ความเสีย
่ ให ้สอดคล ้องตามมาตรฐาน รวมถึงให ้การรับรองมาตรฐาน
ThaiGAP
โดยได ้ขอตรวจประเมิน เพือ
่ ขอการรับรองเมือ
่ ช่วงเดือนกันยายน 2562 ผลตรวจประเมินพบว่า
ทาเกษตรได ้สอดคล ้องกับการทามาตรฐานการผลิตผักและผลไม ้ปลอดภัย (ThaiGAP) เป็ น
่ งต่างๆ ทีอ
อย่างดี พร ้อมทัง้ คานึงถึงการประเมินความเสีย
่ าจเกิดขึน
้ ได ้ในแปลงปลูก เช่น การ
่ งพืน
่ งของน้ า และไม่มก
ประเมินความเสีย
้ ทีป
่ ลูก การประเมินความเสีย
ี ารใช ้สารเคมีทจ
ี่ ะส่งผลต่อ
ความปลอดภัยของผลผลิต และยังมีการอบรมการทาเกษตรปลอดภัยให ้กับผู ้ปฏิบัตงิ านในแปลง
ทุกคนได ้เข ้าใจ และได ้ตรวจสารพิษตกค ้างในเลือด สาหรับผู ้ฉีดพ่นสารเคมี และมีอป
ุ กรณ์
ป้ องกันอย่างถูกต ้อง
ทัง้ นี้ ผลจากการได ้รับรองมาตรฐาน ThaiGAP ทาให ้พัฒนาศักยภาพ เพิม
่ การเรียนรู ้ระบบการ
ผลิตสินค ้าเกษตรทีป
่ ลอดภัย ตัง้ แต่ฟาร์มจนถึงโรงคัดบรรจุ รวมถึงได ้ผลผลิตทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยจากเคมี จุลน
ิ ทรีย ์ และสิง่ ปนเปื้ อนอืน
่ ๆ ทีอ
่ าจก่อให ้เกิด
อันตรายต่อผู ้บริโภค นอกจากนี้ ยังมีระบบตรวจสอบทีต
่ รวจย ้อนกลับไปยังแหล่งผลิตได ้ เพิม
่
่ มั่นให ้แก่ผู ้ค ้าและผู ้บริโภคอีกด ้วย
ความเชือ
นอกจากนี้ สวนทวีทรัพย์ยังพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการทาแห ้งเยือกแข็งแบบ
สุญญากาศ หรือ Freeze Dried (ฟรีซดราย) เพราะนอกจากจะทาธุรกิจขายส่งผลไม ้แล ้ว ยังมี
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ทุเรียน, มังคุด, มะม่วง, สับปะรด และเงาะสอดไส ้
สับปะรด ซึง่ มีการสร ้างโรงอบแห ้งผลไม ้ ประกอบด ้วยส่วนรับผลไม ้ คัดผล บ่ม แกะเปลือก ห ้อง
แช่แข็งลมเย็นจัด (-40 องศาเซลเซียส) ห ้องพักผลผลิตแช่แข็ง ห ้องเย็นเก็บผลผลิต (-20
องศาเซลเซียส) ห ้องหั่นผลผลิต เครือ
่ งอบแห ้งเยือกแข็งแบบสุญญากาศ (จากประเทศไทย)
ห ้องบรรจุผลิตภัณฑ์ และห ้องล ้างอุปกรณ์
โดยเทคโนโลยีทใี่ ช ้ในกระบวนการแปรรูป คือ เทคโนโลยีการทาแห ้งเยือกแข็งแบบสุญญากาศ
หรือ ฟรีซดราย คือ การทาแห ้ง (dehydration) ด ้วยการแช่เยือกแข็ง (freezing) ทาให ้น้ า
เปลีย
่ นสถานะเป็ นผลึกน้ าแข็งก่อน แล ้วจึงลดความดันเพือ
่ ให ้ผลึกน้ าแข็งระเหิด (sublimation)
เป็ นไอ ด ้วยการลดความดันให ้ต่ากว่าบรรยากาศปกติ โดยมีขน
ั ้ ตอนการทาแห ้งแบบแช่เยือก
แข็ง เริม
่ จากการเตรียมวัตถุดบ
ิ ให ้อยูใ่ นสภาพทีเ่ หมาะสม เช่น การล ้าง การปอกเปลือก การลด
่ ระบวนการหลักซึง่ ประกอบด ้วย การแช่เยือกแข็ง (freezing) การทาแห ้ง
ขนาดจากนัน
้ จึงเข ้าสูก
ขัน
้ ต ้น (primary drying) และการทาแห ้งขัน
้ ทีส
่ อง (secondary drying) โดยผัก ผลไม ้ หรือ
อาหารทีผ
่ า่ นกรรมวิธก
ี ารทาแห ้งเยือกแข็งแบบสุญญากาศแล ้วจะสามารถคงคุณภาพทัง้ คุณค่า
ทางสารอาหาร กลิน
่ รสชาติ ของอาหารหรือผลไม ้สดจริงตามวัยของผลไม ้ทีน
่ ามาผ่าน
กระบวนการแปรรูปมากทีส
่ ด
ุ โดยการแปรรูปดังกล่าวจะช่วยเพิม
่ มูลค่าสินค ้าให ้บริษัทฯ ทาให ้มี
รายได ้เพิม
่ ขึน
้ สร ้างความมั่นใจด ้านคุณภาพ ความปลอดภัยต่อผู ้บริโภค และสามารถส่ง
จาหน่ายยังต่างประเทศได ้
ี ว ัต จีรวงศ ์ ลูกสาวยังเข ้ามาช่วยในส่วนของการตลาดต่างๆ ให ้กับสวนทวี
ด ้าน นางสาวศล
ทรัพย์ อีกด ้วยโดยการทาการตลาดของสวน จะเน ้นในส่วนของการแบ่งเกรดของทุเรียน ทีจ
่ ะมี
่ งทาง Modern Trade
ตัง้ แต่ระดับ Premium AB C สาหรับช่องทางการจาหน่ายจะมีตงั ้ แต่ชอ
อย่าง ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เพจเฟซบุ๊ก และพ่อค ้า แม่ค ้าทีม
่ ารับไปขายปลีก และจะมีบ ้างที่
ตนและครอบครัวออกไปขายเอง ส่วนทุเรียนทีไ่ ม่ผา่ นการคัดเกรดหรือมีตาหนิ ก็จะนามาแปรรูป
เป็ นผลิตภัณฑ์อน
ื่ ๆ เช่น แช่แข็ง ทาเป็ นไอศกรีมทุเรียน, ฟรีซดราย, ทอด และกวน เป็ นต ้น

นอกจากนี้ ยังมีบริการจัดส่งออนไลน์ ทุเรียนเกรดพรีเมีย
่ ม ขนาด 3.5-4.5 กก. ราคาลูกละ800
บาท, ทุเรียนเกรดพรีเมีย
่ ม ขนาด 4.5-5.5 กก. ราคาลูกละ 1,000 บาท สาหรับค่าจัดส่งอยูท
่ ี่ 1
ลูก 150 บาท, 2 ลูก 250 บาท, 3-4 ลูก 350 บาท สาหรับทุเรียนตกไซส์ตกเกรด (ข ้างนอกไม่
ค่อยสวย มีราดานิดหน่อย แต่ข ้างในเนื้อดีอร่อย) ใน 1 กล่อง มีทเุ รียน 4-5 ลูก น้ าหนัก 16 กก.
ราคา 2,500 บาท (รวมค่าส่งแล ้ว)

ความสาเร็จเกษตรแปลงใหญ่ ภาคเหนือ

กทม. 2 ก.ย.-กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ภาคเหนือประสบความสาเร็จ จนสามารถจัดการได้อย่างเป็ นระบบ รวมกันจนเป็ นเครื อข่าย
แปลงใหญ่ จากการส่งเสริ มของกรมส่งเสริ มการเกษตร วันนี้ นายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ ประธานเครื อข่ายแปลงใหญ่ภาคเหนือ จะมา
เล่าประสบการณ์ แนวทางวางแผนและการบริ หารจัดการ.-สานักข่าวไทย

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ วันที่ 2 ก.ย. 63 เช้าชวนคุย MCOT HD

เกษตรอาเภอนาโยง จังหวัดตรัง ลงพื้นที่สารวจหนอนห่ อใบข้ าวในนาข้ าวพื้นที่ตาบล
โคกสะบ้ า

เกษตรอาเภอนาโยง จังหวัดตรัง ลงพื้นที่สารวจหนอนห่ อใบข้ าวในนาข้ าวพื้นที่ตาบลโคกสะบ้ า
นายเสน่ห์ ทองเกลี้ยง เกษตรอาเภอนาโยง จังหวัดตรัง เปิ ดเผยว่า วาน
นี้ (2 ก.ย. 63) เจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอาเภอนาโยง ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 ตาบลโคกสะบ้า อาเภอนา
โยง จังหวัดตรัง เนื่องจากได้รับแจ้งจากนางจินตนา จันทร เกษตรกรทานาหว่าน ข้าวหอมมะลิ พบ
หนอนทาลายข้าว จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบหนอนห่อใบข้าว หรื อหนอนม้วนใบข้าว ทาลายใบข้าว
เสี ยหาย จานวน 2 ไร่ จากพื้นที่ปลูกทั้งหมด 6 ไร่ ซึ่งข้าวอยูใ่ นช่วงระยะกล้าอายุ 1 เดือน เนื่องจาก
อัตราการหว่านหนาแน่นเกินไป หนอนเริ่ มเข้าทาลายหลังจากใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 ลักษณะการ
ทาลาย ผีเสื้ อหนอนห่อใบข้าวจะเคลื่อนย้ายเข้าแปลงนาตั้งแต่ขา้ วยังเล็กและวางไข่ที่ใบอ่อน โดยเฉพาะ
ใบที่ 1-2 จากยอด เมื่อตัวหนอนฟักออกมาจะแทะผิวใบข้าวส่วนที่เป็ นสี เขียว ทาให้เห็นเป็ นแถบยาวสี
ขาวขนานกับเส้นกลางใบ ทาให้การสังเคราะห์แสงของต้นข้าวลดลง โดยเฉพาะแปลงข้าวที่ใส่ปยเคมี
ุ๋
อัตราสูง
เบื้องต้นแนะนาให้เกษตรกรใช้วิธีกาจัดด้วยสารเคมีประเภทดูดซึม เช่น ไฟโพรนิล(แอส
เซนด์ 5 เปอร์เซ็นต์ เอสซี) อัตรา 30-50 มิลลิกรัมต่อน้ า 20 ลิตร สารเบนซัลแทป (แบน
คอล 50 เปอร์เซ็นต์ ดับบลิวพี) อัตรา 10-20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตรและสารคาร์โบซัล
แฟน (พอสซ์ 20 เปอร์เซ็นต์ อีซี) อัตรา 80-110 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร เฉพาะพื้นที่ถูกทาลาย
เห็นใบข้าวสี ขาว ๆ เมื่อหนอนระบาดไม่ควรใส่ปยไนโตรเจนเกิ
ุ๋
นไร่ ละ 5 กิโลกรัม และลดปริ มาณปุ๋ ย
ที่ใส่สูตร 16-20-0 ใส่ไม่เกิน ไร่ ละ 30 กิโลกรัม และหมัน่ สารวจแปลงนาสม่าเสมอ

กลุ่มอารักขาพืช สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรชาวสวนเงาะ
ระวังการระบาดของเพลีย้ แป้ ง ส่ วนชาวสวนลองกอง ให้ ระวังการระบาดของ
หนอนกินใต้ ผวิ เปลือกลองกอง

กลุ่มอารักขาพืช สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรชาวสวนเงาะ ระวังการระบาดของเพลีย้
แป้ง ส่ วนชาวสวนลองกอง ให้ ระวังการระบาดของหนอนกินใต้ ผิวเปลือกลองกอง
นายเรื องเดช นิเวศประเสริ ฐ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง เปิ ดเผย
ว่า กลุ่มอารักขาพืช สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรชาวสวนเงาะ ระยะนี้มกั พบเห็นการ
ระบาดของเพลี้ยแป้ง หากพบการระบาดทาการกาจัดด้วยเชื้อราบิวเวอเรี ย ส่วนชาวสวนลองกอง ให้
ระวังการระบาดของหนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง ซึ่งหนอนจะกัดกินทาลายอยูใ่ ต้ผิวเปลือกตามกิ่งและ
ลาต้นลึก ระหว่าง 2-8 มิลลิเมตร ซึ่งอยูร่ ะหว่างท่อน้ าและท่ออาหาร ทาให้กิ่งและลาต้นมีลกั ษณะ
ตะปุ่ มตะป่ าซึ่งในช่วงหน้าฝนกิ่งจะมีความชื้นสูง และมักมีโรคราสีชมพูเข้าทาลายร่ วมด้วย ถ้าหนอนกัด
กินบริ เวณตาดอกจะทาให้ตาดอกถูกทาลายและผลผลิตลดลง ถ้าทาลายรุ นแรงจะทาให้กิ่งแห้งต้นแคระ
แกรน โตช้า และตายในที่สุด
ทั้งนี้ หลังจากเก็บผลผลิตหมดแล้วควรรี บตัดแต่งทรงพุ่มและใส่ปยให้
ุ๋ ลองกองมีการสร้าง
เนื้อเยือ่ ใหม่ เกษตรกรไม่ควรทิ้งผลที่เน่าเสี ย หรื อผลที่ถกู ทาลายไว้ใต้โคนต้น หรื อในสวน เพราะจะ
เป็ นแหล่งแพร่ กระจายของแมลงวันผลไม้ ควรนาผลที่เน่าเสี ย หรื อผลที่ถูกทาลายใส่ในถุงพลาสติกและ
มัดปากถุงให้แน่น เพื่อไม่ให้แมลงวันผลไม้ออกไปได้ อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรพบการ
ระบาด เสี ยหายรุ นแรง แนะนาให้เกษตรกรแจ้งประสานงานไปยังสานักงานเกษตรอาเภอใกล้บา้ น หรื อ
กลุ่มอารักขาพืช สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง โทร.0-7521-8382 เพื่อขอคาแนะนาในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป

เกษตรลาปาง สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่ วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ผ่านระบบออนไลน์ พัฒนาบุคลากร ส่ งเสริมงานด้านการเกษตรเชิงพื้นที่

วันนี้ (3 กันยายน 2563) ที่หอ้ งประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง ได้มีการจัดงานส่งเสริ ม
การเกษตรเชิงพื้นที่ในระดับจังหวัด และระดับอาเภอทั้ง 13 อาเภอของจังหวัดลาปาง โดยมีนางเยาวเรศ
ทิฐธรรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง นาทีมพี่เลี้ยง และผูร้ ่ วม
จานวน 43 รายเข้าสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ “การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่ วม” ครั้งที่ 2 โดย
การเรี ยนทางไกลผ่านระบบ Video Conference
สาหรับการสัมมนาครั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดสัญญาณหลัก จากห้องประชุม 7 อาคาร 1 ชั้น 5 กรม
ส่งเสริ มการเกษตร กรุ งเทพมหานคร เป็ นการพัฒนาศักยภาพในการทางานส่งเสริ มการเกษตรแบบมีส่วน
ร่ วม ในการนี้มีการอภิปรายคณะในหัวข้อการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย การฝึ กปฏิบตั ิจดั การข้อมูล เครื่ องมือ
และการออกแบบการจัดเวทีชุมชน เพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่ วม และกรณีศึกษา
การจัดเวทีชุมชน การสรุ ปบทเรี ยนจากกรณีศึกษาการจัดเวทีชุมชน และหลักการเขียนแผนพัฒนา
การเกษตรและการเขียนโครงการ
นอกจากนี้ผทู ้ ี่เข้าร่ วมการสัมมนา ยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เทคนิควิธีการปฏิบตั ิงานกับคณะ
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และทีมผูจ้ ดั จากกองวิจยั และพัฒนางานส่งเสริ มการเกษตร
กรมส่งเสริ มการเกษตร เกี่ยวกับงานส่งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่จากทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ

เกษตรกรพื้นที่เบตง ร่วมเวที แลกเปลี่ยน เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ BT SOUTH ข่าวเด่น
ประเด็นใต้
NBT Songkhla

เกษตรจังหวัดแพร่ จัดงาน “เทศกาลสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีจังหวัดแพร่ ”

เกษตรจังหวัดแพร่ จัดงาน “เทศกาลสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีจังหวัดแพร่ ”
นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดแพร่ เปิ ดเผยกับประชาสัมพันธ์จงั หวัดแพร่ วา่ ขอเชิญเที่ย
งาน “เทศกาลสิ นค้าเกษตรปลอดภัยและของดีจงั หวัดแพร่ ” ช้อปของดี กินของลา สัมผัส
ศิลปวัฒนธรรม ณ ข่วงวัฒนเมืองแป้ (กาดสามวัย) เทศบาลเมืองแพร่ ตั้งแต่วนั ที่ 610 กันยายน 2563 เริ่ มเวลา 10.00 น.- 21.00 น.
ภายในงานพบกับกิจกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ ราคาย่อมเยา ผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นในจังหวัด
แพร่ การเสวนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรให้สามารถส่งออกสู่ตลาดสากลและการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและวิถีเกษตรกรรม พร้อมพบกับการแสดงดนตรี โฟล์คซอง และการแสดงศิลปวัฒนธรรม
พื้นเมือง
นอกจากนี้ มีกระเป๋าผ้าแจกฟรี!!! จานวนวันละ 200 ใบ เพียงร่ วมถ่ายรู ปภายในบริ เวณงานและ
เช็คอินในช่องทาง Social Media พร้อมตั้งค่าสาธารณะ ลุน้ รับของรางวัลมากมาย อาทิ สร้อยคอ
ทองคา 1 สลึง รถจักรยานยนต์ และเครื่ องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆอีกมากมาย มูลค่ารวม
กว่า 100,000 บาท เพียงลงทะเบียนเข้าร่ วมงาน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่ Facebook Fanpage : เทศกาลสิ นค้าเกษตรปลอดภัยและของดีจงั หวัดแพร่ หรื อ
ที่ https://www.facebook.com/phraefestival

