สรุ ปข่ าวกรมส่ งเสริมการเกษตร ประจาวันที่ 26 สิ งหาคม 2563
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หัวข้ อข่ าว
ครม.เห็นชอบจ่ำยเงินช่วยเหลือชำวสวนลำไย
เกษตรฯ เผยมติ ครม. เยียวยำสวนลำไยปี 63 ไร่ ละ 2,000 บำท ไม่เกิน 25 ไร่
"เฉลิมชัย" เผยมติ ครม. เยียวยำชำวสวนลำไยปี 63 ไร่ ละ 2 พัน
เกษตรฯ เผยมติ ครม. เยียวยำสวนลำไยปี 63 ไร่ ละ 2,000 บำท ไม่เกิน 25 ไร่
เยียวยำเกษตรกรชำวสวนลำไย ปี 2563 อัตรำไร่ ละ 2,000 บำท
ครม.อนุมตั ิ 3,400 ล้ำนบำท เยียวยำชำวสวนลำไยไร่ ละ 2,000 บำท
ครัวเรื อนละไม่เกิน 25 ไร่ พร้อมขยำยโครงกำรประกันรำคำปำล์ม
น้ ำมันต่อไปอีก 3 เดือนจำกสิ้ นเดือน ก.ย. เป็ นสิ้ นเดือน ธ.ค. 2563
ครม.อนุมตั ิโครงกำรเยียวยำชำวสวนลำไย 3,400 ล้ำนบำท
ครม.เคำะ"เยียวยำเกษตรกร" สวนลำไย 2,000 บำท
เกษตรฯ เผยมติ ครม. เยียวยำสวนลำไยปี 63 ไร่ ละ 2,000 บำท ไม่เกิน 25 ไร่
เกษตรฯ เผยมติ ครม. เยียวยำสวนลำไยปี 63 ไร่ ละ 2,000 บำท ไม่เกิน 25 ไร่
กรมส่ งเสริ มฯนำเกษตรกรแปลงใหญ่พบผูป้ ระกอบกำร ชวนร่ วมงำน
เกษตรสร้ำงชำติ ครั้งที่ 2
กรมส่ งเสริ มกำรเกษตรนำเกษตรกรแปลงใหญ่พบสื่ อและ
ผูป้ ระกอบกำร เชิญชวนร่ วมงำนเกษตรสร้ำงชำติ ครั้งที่ 2
ประชำสัมพันธ์ผลผลิตคุณภำพ ต่อยอดทำงธุ รกิจ
ยิง่ ใหญ่แห่งปี ….งำนเกษตรสร้ำงชำติ ครั้งที่ 2 และรวมพลคนสร้ำง
ชำติ Smart & Strong Together รวมพลังส่ งเสริ มเกษตรไทย ก้ำวไกล
มัน่ คง ระหว่ำงวันที่ 27-30 สิ งหำคม 2563 ณ ที่อิมแพค เอ็กซิ บิชนั่
ฮอลล์ 9-10 อิมแพคเมืองทองธำนี
(คลิป) รองฯ กุลฤดี ให้สัมภำษณ์ เชิญร่ วมงำนเกษตรสร้ำงชำติ ครั้งที่ 2
ชวนเที่ยวงำนเกษตรสร้ำงชำติ ช้อปสิ นค้ำเกษตร-หัตถกรรม
ระดับพรี เมียมจำกทัว่ ไทย พร้อมเวิร์กช็อปสร้ำงอำชีพ ที่งำนเกษตร
สร้ ำงชำติ ครั้งที่ 2 ระหว่ำง 27-30 ส.ค.นี้ ที่อิมแพคเมืองทองธำนี
กรมส่ งเสริ มกำรเกษตร เชิญชวนร่ วมงำนเกษตรสร้ำงชำติ ครั้งที่ 2
ประชำสัมพันธ์ผลผลิตคุณภำพ ต่อยอดทำงธุ รกิจ
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ลาดับ
หัวข้ อข่ าว
17 เกษตรฯ เปิ ด Roadmap แผนปฏิบตั ิกำรพัฒนำผลไม้ไทย ปี 2565 –
2570
18 เกษตรฯ เปิ ด Roadmap แผนปฏิบตั ิกำรพัฒนำผลไม้ไทย ปี 65–70
19 กรมส่ งเสริ มกำรเกษตร เผยนวัตกรรมกำรปลูกองุ่นบนพื้นที่สูง
สำหรับเกษตรกรสู งวัย เพิ่มปริ มำณ-คุณภำพผลผลิต-ดูแลรักษำง่ำย
20 แปลงใหญ่"มะพร้ำวน้ ำหอม"ไปลิ่วต่อยอดแปรรู ปเพิม่ มูลค่ำสู่
ตลำดออนไลน์

ช่ องทางการเผยแพร่
เพจเกษตรก้ำวไกล

ลาดับ
หัวข้ อข่ าว
21 เกษตรลำปำง สรุ ปผลกำรดำเนินงำนหมู่บำ้ นเกษตรวิถีอินทรี ย ์ ใน
พื้นที่นำร่ อง 13 อำเภอ
22 - เกษตรลำปำง สรุ ปผลกำรดำเนินงำนหมู่บำ้ นเกษตรวิถีอินทรี ย ์ ใน
พื้นที่นำร่ อง 13 อำเภอ
- สำนักงำนเกษตรจังหวัดลำปำง ให้กำรต้อนรับและร่ วมติดตำมกำร
ลงพื้นที่ของคณะนิเทศงำนตำมระบบส่ งเสริ มกำรเกษตร สำนักงำน
ส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เยีย่ มชมกำร
ดำเนินงำนแปลงใหญ่สับปะรดตำบลบ้ำนสำ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด
ลำปำง
- เกษตรฯ เผยมติ ครม. เยียวยำชำวสวนลำไยปี '63 ไร่ ละ 2,000 บำท
ไม่เกิน 25 ไร่
23 ขยำยผล ศูนย์จดั กำรศัตรู พืชชุมชน (ศจช.) เพื่อเกษตรกร
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เกษตรก้ำวไกล

ครม.เห็นชอบจ่ ำยเงินช่ วยเหลือชำวสวนลำไย

ระยอง 25 ส.ค. – ชาวสวนลาไยเฮ ครม.เห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปั ญหาราคาลาไยตกต่า โดยให้
ไร่ ละ 2,000 บาท ครัวเรื อนละไม่เกิน 25 ไร่ จ่ายผ่านบัญชี ธ.ก.ส. ชี้เป็ นเรื่ องเร่ งด่วน เนื่ องจากลาไยสุ กแก่เต็มที่ แต่
ผูป้ ระกอบการจีนยังไม่สามารถเข้าไทย เพื่อส่ งลาไยอบแห้งไปจีนได้ เพราะติดสถานการณ์โควิด-19
นายเฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ครม.เห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวน
ลาไย เพื่อฟื้ นฟูการผลิตลาไยที่ประสบปั ญหาด้านการผลิตและการตลาดจากสถานการณ์โควิด-19 เนื่ องจากประเทศผูซ้ ้ื อ
อันดับ 1 คือ จีนรับซื้ อจานวนน้อยลงมาก สาหรับเกษตรกรชาวสวนลาไยที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายของโครงการนี้มีประมาณ
200,00 ครัวเรื อน พื้นที่ 1,200,000 ไร่ โดยเป็ นพื้นที่ลาไยที่ให้ผลผลิตแล้วหรื ออายุตน้ ลาไยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป ซึ่ งจะได้รับความ
ช่วยเหลือในอัตราไร่ ละ 2,000 บาท ครัวเรื อนละไม่เกิน 25 ไร่
ทั้งนี้ ฤดูกาลเก็บเกี่ยวลาไยในฤดูภาคเหนื อเริ่ มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน แต่จากสภาพอากาศร้อนผิดปกติ
อุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่องสลับกับอากาศที่หนาวเย็นฉับพลันในช่วงต้นปี ที่ผา่ นมา ส่ งผลให้ลาไยออกดอกและติดผลมาก แต่
การติดผลไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร อีกทั้งการเผชิ ญภัยแล้งต่อเนื่ องตั้งแต่เดือนเมษายน – พฤษภาคม ทาให้ลาไยไม่สามารถ
ทนทานต่อความร้อนที่สูงขึ้นเป็ นระยะยาวได้ ช่อผลที่กาลังพัฒนามีการหยุดชะงัก ผลเล็กไม่เจริ ญเติบโต หรื อผลที่เติบโต
เต็มที่มีอาการผลแตก ซึ่ งโครงการที่คณะกรรมการพัฒนาและบริ หารจัดการผลไม้ (ฟรุ ตบอร์ ด) เสนอมีวตั ถุประสงค์ช่วยเหลือ
ด้านการพัฒนาคุณภาพการผลิต

ชาวสวนลาไยยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวที่เป็ นแรงงานฝี มือเฉพาะในการเก็บเกี่ยวคัดแยกบรรจุหีบ
ห่อ ทาให้เกษตรกรต้องจ้างแรงงานในประเทศมาทดแทนซึ่ งมีค่าใช้จ่ายสู ง นอกจากนี้ แม้จีนจะเปิ ดด่านพรมแดนแล้ว แต่การ
ขนส่ งยังล่าช้า ระยะนี้เป็ นช่วงที่ลาไยสุ กแก่เต็มที่ จาเป็ นต้องเร่ งระบายผลผลิต แต่ผปู ้ ระกอบการชาวจีนซึ่ งเป็ นตลาดรับซื้ อ
ลาไยอันดับ 1 ยังไม่สามารถเดินทางมาซื้ อขายลาไยได้โดยสะดวก ตลอดจนไม่มีการซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อประกันความเสี่ ยง
ให้แก่เกษตรกรได้เหมือนอย่างเช่นฤดูกาลผลิตที่ผา่ นมา ธุ รกิจการนาเข้าลาไยไปจีนชะลอตัวลง เนื่ องจากนโยบายของรัฐบาล
ที่ส่งเสริ มการปลูกลาไยในประเทศมากขึ้นจากเดิม 2 ล้านไร่ เป็ น 10 ล้านไร่ ในปั จจุบนั และยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงจะ
เห็นได้วา่ ลาไยเป็ นไม้ผลที่ลกั ษณะการบริ หารจัดการแบบจาเพาะแตกต่างจากไม้ผลชนิดอื่น
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า เกษตรกรที่มีสิทธิ์ เข้าร่ วมโครงการต้องมีสัญชาติ
ไทยและบรรลุนิติภาวะแล้ว เป็ นหัวหน้าครัวเรื อนที่ข้ ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกลาไยกับกรมส่ งเสริ มการเกษตรภายในวันที่
15 กันยายน สาหรับเกษตรกรซึ่ งเคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ก่อนมีมติคณะรัฐมนตรี วนั นี้ (25 สิ งหาคม) ขอให้มาปรับปรุ ง
ข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั ภายในวันที่ 15 กันยายน สาหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ยงั ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อน หากประสงค์
เข้าร่ วมโครงการ ต้องมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 15 กันยายนเช่นเดียวกัน โดยต้องเตรี ยมเอกสาร/
หลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้พร้อมคือ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สาเนาเอกสารสิ ทธิ์ (ถ้ามี) สาหรับทะเบียนบ้านที่
นามาขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะต้องมีการกาหนดบ้านเลขที่ และกรณี ที่ยา้ ยเข้าทะเบียนบ้านใหม่ ต้องดาเนิ นการตามเงื่อนไข
ของกระทรวงมหาดไทย ก่อนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เกษตรกรต้องเปิ ดบัญชี เงินฝากไว้กบั ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่ งใช้เป็ นช่องทางโอนเงินช่วยเหลือสู่ บญั ชีเกษตรกรโดยตรง โดยกาหนดกรอบระยเวลา
ดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายในเดือนธันวาคม
จากข้อมูลของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พบว่า สถานการณ์การผลิตลาไยปี 2562 ทั้งประเทศ มีเนื้อที่
ปลูก 1,201,678 ไร่ เนื้อที่ให้ผล 1,169,49 ไร่ และผลผลิต 1,011,276 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 865 กิโลกรัมต่อไร่ ในด้านเศรษฐกิจมี
มูลค่าการส่ งออกลาไยสด 583,297 ตัน คิดเป็ น 20,812 ล้านบาท แต่มูลค่าการส่ งออกลาไยอบแห้งสู งถึง 164,575 ตัน คิดเป็ น
มูลค่า 8,780 ล้านบาท ประเทศคู่คา้ สาคัญที่เป็ นตลาดหลัก ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซี ย ดังนั้น เมื่อพ่อค้าจีนเดินทางมา
ไม่ได้ ลาไยส่ วนใหญ่ที่ตอ้ งเข้าสู่ โรงงานอบแห้งจึงออกสู่ ตลาด โดยขายเป็ นลาไยสด ตลอดจนผลผลิตลาไยส่ วนหนึ่ งมีปัญหา
ด้านคุณภาพจากสภาพอากาศจึงทาให้ราคาลดต่าลงมาก อีกทั้งลาไยบางพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตล่าช้า จนคาบเกี่ยวกับผลผลิต
จากภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ซึ่ งมีตลาดสาคัญตลาดเดียวกัน คือ จีน เวียดนาม และอินโดนีเซี ย.-สานักข่าวไทย

ที่ประชุม ครม.มีมติ 25 ส.ค.63 อนุมตั ิการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563 อัตราไร่ ละ 2,000 บาท ไม่
เกิน 25 ไร่ /ครัวเรื อน โดยให้ฟ้ื นฟูการผลิตลาไยที่ได้รับผลกระทบด้านการผลิตและตลาดจากสถานการณ์การระบาดของโรค
โควิด-19 และต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่ งเสริ มการเกษตรภายใน 15 ก.ย.นี้
ดร.เฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยว่า ลาไยเป็ นไม้ผลเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ
ไทย เนื่องจากมีศกั ยภาพการผลิตค่อนข้างสู ง โดยในปี 2562 มีผลผลิตจานวน 1,011,276 ตัน มูลค่าการส่ งออกลาไยสด
583,297 ตัน คิดเป็ น 20,812 ล้านบาท และลาไยอบแห้ง 164,575 ตัน คิดเป็ น 8,780 ล้านบาท ตลาดหลักที่สาคัญ ได้แก่ จีน
เวียดนาม และอินโดนีเซี ย ซึ่ งจากผลกระทบด้านสภาพอากาศที่ร้อนแล้งส่ งผลให้ลาไยมีการออกดอกและติดผลมากแต่ผล
ลาไยไม่ได้คุณภาพ รวมทั้งเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทาให้ชาวสวนลาไยได้รับความเดือดร้อน
ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 สิ งหาคม 2563 ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาและบริ หาร
จัดการผลไม้ (Fruit Board) ที่ได้รับแจ้งจากสภาอาชีพเกษตรกร และมอบหมายให้กรมส่ งเสริ มการเกษตรในฐานะเลขานุการ
Fruit Board เสนอโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563 เพื่อช่วยเหลือชาวสวนให้สามารถฟื้ นฟูการผลิตลาไยที่
ได้รับผลกระทบทั้งด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบตั ิต่อสวนลาไยเพื่อประกอบ
อาชีพได้อย่างยัง่ ยืน เป้ าหมายของโครงการจะต้องเป็ นเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563 ที่ข้ ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่ งเสริ ม

การเกษตรทุกครัวเรื อน ประมาณ 200,000 ครัวเรื อน พื้นที่ไม่เกิน 1,200,000 ไร่ และเป็ นพื้นที่ลาไยที่ให้ผลผลิตแล้ว(อายุตน้
ลาไยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป) อัตราไร่ ละ 2,000 บาท ครัวเรื อนละไม่เกิน 25 ไร่ พร้อมเน้นย้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดาเนิ นการ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลาไยอย่างทัว่ ถึง โปร่ งใส เป็ นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อป้ องกันการทุจริ ตและให้เกิด
ประโยชน์ต่อพี่นอ้ งเกษตรกรชาวสวนลาไยมากที่สุด
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า สาหรับเงื่อนไขการรับแจ้งยืนยันสิ ทธิ์ เข้าร่ วม
โครงการเยียวยาชาวสวนลาไย ปี 2563 เกษตรกรที่มีสิทธิ์ เข้าร่ วมโครงการฯ จะต้องมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว เป็ น
หัวหน้าครัวเรื อนที่ข้ ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกลาไยกับกรมส่ งเสริ มการเกษตรภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 และในกรณี ที่
เป็ นเกษตรกรซึ่ งเคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ก่อนหน้านี้แล้ว (ก่อนมีมติคณะรัฐมนตรี วนั ที่ 25 สิ งหาคม 2563) ขอให้มา
ปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 สาหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ยงั ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมา
ก่อน หากเกษตรกรประสงค์จะเข้าร่ วมโครงการฯ ต้องมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 15 กันยายน 2563
เช่นเดียวกัน โดยต้องเตรี ยมเอกสารและหลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้พร้อม ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน
สาเนาเอกสารสิ ทธิ์ (ถ้ามี) สาหรับทะเบียนบ้านที่นามาขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะต้องมีการกาหนดบ้านเลขที่ และกรณี ที่ยา้ ยเข้า
ทะเบียนบ้านใหม่ ต้องดาเนินการตามเงื่อนไขของกระทรวงมหาดไทย ก่อนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ส่ วนการจ่ายเงินให้
เกษตรกรจะโอนเงินเข้าบัญชี เกษตรกรโดยตรงที่เปิ ดบัญชีเงินฝากไว้กบั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.
ก.ส.) ซึ่งจะดาเนินการตามกรอบระยะเวลาโครงการให้แล้วเสร็ จภายในเดือนธันวาคม 2563

"เฉลิมชัย" เผยมติ ครม. เยียวยาชาวสวนลาไยปี 63 ไร่ ละ 2 พัน

"เฉลิมชัย" ย้า ครม. อนุมตั ิช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563 อัตราไร่ ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่ /
ครัวเรื อน พร้อมฟื้ นฟูการผลิตลาไยที่ได้รับผลกระทบด้านการผลิตและตลาด จากสถานการณ์ โควิด-19 โดยต้องขึ้นทะเบียน
ภายใน 15 ก.ย.นี้
เมื่อวันที่ 25 ส.ค.63 นายเฉลิมชัย ศรี อ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยหลังประชุม ครม.ว่า ที่ประชุมได้อนุมตั ิ
การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563 อัตราไร่ ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่ /ครัวเรื อน โดยให้ฟ้ื นฟูการผลิต
ลาไยที่ได้รับผลกระทบด้านการผลิตและตลาดจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และต้องขึ้นทะเบียนกับกรม
ส่ งเสริ มการเกษตรภายใน 15 ก.ย.นี้
"ลาไยเป็ นไม้ผลเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย เนื่ องจากมีศกั ยภาพการผลิตค่อนข้างสู ง โดยในปี 2562 มีผลผลิต
จานวน 1,011,276 ตัน มูลค่าการส่ งออกลาไยสด 583,297 ตัน คิดเป็ น 20,812 ล้านบาท และลาไยอบแห้ง 164,575 ตัน คิดเป็ น
8,780 ล้านบาท ตลาดหลักที่สาคัญ ได้แก่ จีน เวียดนาม และอินโดนีเซี ย ซึ่ งจากผลกระทบด้านสภาพอากาศที่ร้อนแล้งส่ งผล
ให้ลาไยมีการออกดอกและติดผลมากแต่ผลลาไยไม่ได้คุณภาพ รวมทั้งเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทาให้ชาวสวนลาไย
ได้รับความเดือดร้อน" นายเฉลิมชัยกล่าว

รมว.เกษตรฯ กล่าวด้วยว่า มติคณะรัฐมนตรี 25 ส.ค.63 ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาและ
บริ หารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ที่ได้รับแจ้งจากสภาอาชีพเกษตรกร และมอบหมายให้กรมส่ งเสริ มการเกษตรในฐานะ
เลขานุการ Fruit Board เสนอโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563 เพื่อช่วยเหลือชาวสวนให้สามารถฟื้ นฟูการผลิต
ลาไยที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบตั ิต่อสวนลาไยเพื่อ
ประกอบอาชีพได้อย่างยัง่ ยืน เป้ าหมายของโครงการจะต้องเป็ นเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563 ที่ข้ ึนทะเบียนเกษตรกรกับ
กรมส่ งเสริ มการเกษตรทุกครัวเรื อน ประมาณ 200,000 ครัวเรื อน พื้นที่ไม่เกิน 1,200,000 ไร่ และเป็ นพื้นที่ลาไยที่ให้ผลผลิต
แล้ว (อายุตน้ ลาไยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป) อัตราไร่ ละ 2,000 บาท ครัวเรื อนละไม่เกิน 25 ไร่ พร้อมเน้นย้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ดาเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลาไยอย่างทัว่ ถึง โปร่ งใส เป็ นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อป้ องกันการทุจริ ตและให้
เกิดประโยชน์ต่อพี่นอ้ งเกษตรกรชาวสวนลาไยมากที่สุด
ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า สาหรับเงื่อนไขการรับแจ้งยืนยันสิ ทธิ์ เข้าร่ วม
โครงการเยียวยาชาวสวนลาไย ปี 2563 เกษตรกรที่มีสิทธิ์ เข้าร่ วมโครงการฯ จะต้องมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว เป็ น
หัวหน้าครัวเรื อนที่ข้ ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกลาไยกับกรมส่ งเสริ มการเกษตรภายในวันที่ 15 ก.ย.63 และในกรณี ที่เป็ น
เกษตรกรซึ่ งเคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ขอให้มาปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั ภายในวันที่ 15 ก.ย.63
สาหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ยงั ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อน หากเกษตรกรประสงค์จะเข้าร่ วมโครงการฯ ต้องมาขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็ จ เช่นเดียวกัน โดยต้องเตรี ยมเอกสารและหลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้พร้อม ก่อนวันที่
29 พ.ย.61 ส่ วนการจ่ายเงินให้เกษตรกรจะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงที่เปิ ดบัญชีเงินฝากไว้กบั ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งจะดาเนินการตามกรอบระยะเวลาโครงการให้แล้วเสร็ จภายในเดือนธ.ค.63.

เยียวยำเกษตรกรชำวสวนลำไย ปี 2563 อัตรำไร่ ละ 2,000 บำท

ที่ประชุม ครม.มีมติ 25 ส.ค.63 อนุมตั ิการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563 อัตราไร่ ละ 2,000 บาท ไม่
เกิน 25 ไร่ /ครัวเรื อน โดยให้ฟ้ื นฟูการผลิตลาไยที่ได้รับผลกระทบด้านการผลิตและตลาดจากสถานการณ์การระบาดของโรค
โควิด-19
ที่ประชุม ครม.มีมติ 25 ส.ค.63 อนุมตั ิการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563 อัตราไร่ ละ 2,000 บาท ไม่
เกิน 25 ไร่ /ครัวเรื อน โดยให้ฟ้ื นฟูการผลิตลาไยที่ได้รับผลกระทบด้านการผลิตและตลาดจากสถานการณ์การระบาดของโรค
โควิด-19 และต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่ งเสริ มการเกษตรภายใน 15 ก.ย.นี้
ดร.เฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยว่า ลาไยเป็ นไม้ผลเศรษฐกิจที่สาคัญของ
ประเทศไทย เนื่องจากมีศกั ยภาพการผลิตค่อนข้างสู ง โดยในปี 2562 มีผลผลิตจานวน 1,011,276 ตัน มูลค่าการส่ งออกลาไย
สด 583,297 ตัน คิดเป็ น 20,812 ล้านบาท และลาไยอบแห้ง 164,575 ตัน คิดเป็ น 8,780 ล้านบาท ตลาดหลักที่สาคัญ ได้แก่ จีน
เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งจากผลกระทบด้านสภาพอากาศที่ร้อนแล้งส่ งผลให้ลาไยมีการออกดอกและติดผลมากแต่ผล
ลาไยไม่ได้คุณภาพ รวมทั้งเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทาให้ชาวสวนลาไยได้รับความเดือดร้อน
ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 สิ งหาคม 2563 ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาและบริ หาร
จัดการผลไม้ (Fruit Board) ที่ได้รับแจ้งจากสภาอาชีพเกษตรกร และมอบหมายให้กรมส่ งเสริ มการเกษตรในฐานะเลขานุการ
Fruit Board เสนอโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563 เพื่อช่วยเหลือชาวสวนให้สามารถฟื้ นฟูการผลิตลาไยที่
ได้รับผลกระทบทั้งด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบตั ิต่อสวนลาไยเพื่อประกอบ

อาชีพได้อย่างยัง่ ยืน เป้ าหมายของโครงการจะต้องเป็ นเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563 ที่ข้ ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่ งเสริ ม
การเกษตรทุกครัวเรื อน ประมาณ 200,000 ครัวเรื อน พื้นที่ไม่เกิน 1,200,000 ไร่ และเป็ นพื้นที่ลาไยที่ให้ผลผลิตแล้ว(อายุตน้
ลาไยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป) อัตราไร่ ละ 2,000 บาท ครัวเรื อนละไม่เกิน 25 ไร่ พร้อมเน้นย้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดาเนิ นการ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลาไยอย่างทัว่ ถึง โปร่ งใส เป็ นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อป้ องกันการทุจริ ตและให้เกิด
ประโยชน์ต่อพี่นอ้ งเกษตรกรชาวสวนลาไยมากที่สุด
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า สาหรับเงื่อนไขการรับแจ้งยืนยันสิ ทธิ์ เข้าร่ วม
โครงการเยียวยาชาวสวนลาไย ปี 2563 เกษตรกรที่มีสิทธิ์ เข้าร่ วมโครงการฯ จะต้องมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว เป็ น
หัวหน้าครัวเรื อนที่ข้ ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกลาไยกับกรมส่ งเสริ มการเกษตรภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 และในกรณี ที่
เป็ นเกษตรกรซึ่ งเคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ก่อนหน้านี้แล้ว (ก่อนมีมติคณะรัฐมนตรี วนั ที่ 25 สิ งหาคม 2563) ขอให้มา
ปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 สาหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ยงั ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมา
ก่อน หากเกษตรกรประสงค์จะเข้าร่ วมโครงการฯ ต้องมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 15 กันยายน 2563
เช่นเดียวกัน โดยต้องเตรี ยมเอกสารและหลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้พร้อม ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน
สาเนาเอกสารสิ ทธิ์ (ถ้ามี) สาหรับทะเบียนบ้านที่นามาขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะต้องมีการกาหนดบ้านเลขที่ และกรณี ที่ยา้ ยเข้า
ทะเบียนบ้านใหม่ ต้องดาเนินการตามเงื่อนไขของกระทรวงมหาดไทย ก่อนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ส่ วนการจ่ายเงินให้
เกษตรกรจะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงที่เปิ ดบัญชีเงินฝากไว้กบั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.
ก.ส.) ซึ่งจะดาเนินการตามกรอบระยะเวลาโครงการให้แล้วเสร็ จภายในเดือนธันวาคม 2563

ครม.อนุมตั ิ 3,400 ล้านบาท เยียวยาชาวสวนลาไยไร่ ละ 2,000 บาท ครัวเรื อนละไม่เกิน 25 ไร่ พร้อมขยายโครงการ
ประกันราคาปาล์มน้ ามันต่อไปอีก 3 เดือนจากสิ้ นเดือน ก.ย. เป็ นสิ้ นเดือน ธ.ค. 2563
รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิ ดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 25 ส.ค. 2563
เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลาไย เนื่ องจากในช่วงที่ผา่ นมาประเทศไทยประสบปั ญหาสภาพอากาศ และโค
วิด-19 ทาให้ลง้ จีน ซึ่ งเป็ นผูน้ าเข้าลาไยจากประเทศไทยไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้ ขณะที่ปริ มาณผลผลิตล้น
ตลาด ครม.จึงมีมติให้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลาไย โดยมอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.
ก.ส.) จ่ายเงินช่วยเกษตรกรไปก่อน หลังจากรัฐบาลจะนาเงินงบประมาณมาใช้คืนแก่ธนาคาร
สาหรับมาตรการดังกล่าว ประกอบด้วย 1.เงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย อัตราไร่ ละ 2,000 บาท ครัวเรื อนละไม่
เกิน 25 ไร่ จานวนกว่า 3,355 ล้านบาท 2.ค่าบริ หารจัดการโครงการให้แก่ ธ.ก.ส. ครัวเรื อนละ 7 บาท จานวนเงิน 1,376,585
บาท และ 3.ค่าชดเชยต้นทุนให้แก่ ธ.ก.ส.ในอัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี เป็ นเงิน 75,491,590 บาท รวมทั้งสิ้ น 3,432.04 ล้าน
บาท โดยมีระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่เดือน ส.ค.-ธ.ค. 2563
ทั้งนี้ กรมส่ งเสริ มการเกษตรจะสรุ ปและส่ งข้อมูลเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563 ที่ข้ ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรม
ส่ งเสริ มการเกษตรทุกครัวเรื อน ให้ ธ.ก.ส.สานักงานใหญ่ดาเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรโดยผูม้ ีสิทธิ์ ตอ้ งเป็ นเกษตรกร
ชาวสวนลาไยที่ข้ ึนทะเบียนเกษตรกรปี 2562 กับกรมส่ งเสริ มเกษตรกร ภายในวันที่ 15 ก.ย.2563
นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบขยายระยะเวลาดาเนินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน ปี
2562/2563 ออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมสิ้ นสุ ดในเดือน ก.ย. 2563 เป็ นสิ้ นสุ ดเดือน ธ.ค. 2563 โดยใช้กรอบงบประมาณ
ดาเนินการตามที่ ครม.ได้อนุมตั ิไว้เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2563 จานวนเงิน 13,378.99 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส.จ่ายเงินชดเชยส่ วน
รายได้ให้แก่เกษตรกรแล้ว 9 งวด เป็ นเงิน 6,729.57 ล้านบาท คงเหลือจานวน 6,649.42 ล้านบาท เนื่องจากราคาปาล์มน้ ามัน
สู งกว่าราคาที่รัฐบาลประกันรายได้

ครม.อนุมัติโครงกำรเยียวยำชำวสวนลำไย 3,400 ล้ำนบำท

ระยอง 25 ส.ค. –รองโฆษกรัฐบาล เผยที่ประชุม ครม.อนุ มตั ิโครงการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 63 วงเงิน
3,400 ล้านบาท และอนุมติโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยัง่ ยืน ในเขต EEC
น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สัญจรว่า ที่ประชุม
ครม.อนุมตั ิโครงการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี การผลิต 2563 เพื่อดูแลชาวสวนลาไยจานวน 2 แสนครัวเรื อน
ภายใต้กรอบวงเงิน 3.4 พันล้านบาท โดยแนวทางการช่วยเหลือ จะใช้เงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไยในอัตราไร่ ละ 2,000
บาท ครัวเรื อนละไม่เกิน 25 ไร่ เริ่ มดาเนินการตั้งแต่เดือนสิ งหาคม-ธันวาคม 2563 โดยจะจ่ายเงินให้กบั เกษตรกรโดยตรง ซึ่ ง
เกษตรกรผูม้ ีสิทธิ์ จะต้องเป็ นชาวสวนที่ข้ ึนทะเบียนปี 2562 กับกรมส่ งเสริ มการเกษตร ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 การ
อนุมตั ิครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ และการระบาดของโควิด-19 จนทาให้ไม่สามารถ
ส่ งออกได้ นอกจากนี้ที่ประชุ ม ครม. ยังได้เห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการประกันรายได้ชาวสวนปาล์มออกไปอีก 3 เดือน
จากเดิมสิ้ นสุ ดโครงการกันยายน 2563 เป็ นสิ้ นสุ ดธันวาคม 2563
รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมตั ิโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิต
ยัง่ ยืน ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เมืองนวัตกรรม ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริ ยะ
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม เสนอ โดยมี สวทช.เป็ นผูร้ ับผิดชอบ มีระยะเวลา 5 ปี ระหว่าง
พ.ศ.2564-2568 แนวทางสาคัญของโครงการนี้คือเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคอุตสาหกรรม โดยใช้การทางานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โครงการ EEC ผสมผสานกับแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 และผลที่คาดจะได้รับคือการ
พัฒนากาลังคนที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสู่ อุตสาหกรรมอัจฉริ ยะ พร้อมให้บริ การแก่ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจยั ต่างๆ รวมถึงเป็ นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การผลิตและบริ การ ตลอดจนขยายการวิจยั
พัฒนาสู่ การลงทุนในผลิตภัณฑ์เชิงพาณิ ชย์ และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศ ส่ วนเป้ าหมายระยะยาว ใน 10 ปี
คาดว่าจะเกิดรายได้จากการพึ่งพาตนเอง และเกิดระบบนิ เวศพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่างยัง่ ยืน คิดเป็ นมูลค่าได้ประมาณ
2,300 ล้านบาท.-สานักข่าวไทย

ครม.เคาะ"เยียวยาเกษตรกร" สวนลาไย 2,000 บาท
ครม.อนุมตั ิ เยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย 200,000 ครัวเรื อนๆ ละ 2,000 บาท ครัวเรื อนละไม่เกิน 25 ไร่
ผูส้ ื่ อข่าวรายงานว่า วันนี้ (25 สิ งหาคม 2563) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)สัญจร จังหวัดระยอง มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กษ.)ให้จ่ายเงินเยียวยา
เกษตรกรชาวสวนลาไยที่ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศปรวนแปรทาให้ผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน และการส่ งออกได้รับ
ผลกระทบหนัก
โดยการเยียวยาช่วงเดือนสิ งหาคม - ธันวาคม 2563 โดยจะโอนเงินผ่านธนาคาร ธกส.ให้กบั เกษตรกรชาวสวนลาไย
จานวน 2 แสนครัวเรื อน ครัวเรื อนละ 2,000 บาท ครัวเรื อนละไม่เกิน 25 ไร่ วงเงินงบประมาณ 3.44 พันล้านบาท" นางสาวรัช
ดา กล่าว
ทั้งนี้ ข้อมูลของกรมส่ งเสริ มการเกษตร ได้สารวจข้อมูลเกษตรกรผูป้ ลูกลาไยทั้งหมดที่ข้ ึนทะเบียนกับ กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร ปี 2562 โดยมีขนาดพื้นที่ปลูกลาไย มีดงั นี้
1.น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5 ไร่ ประมาณ 61% คิดเป็ น 121,475 ครัวเรื อน
2. มากกว่า 5-10 ไร่ ประมาณ 20% คิดเป็ น 41,236 ครัวเรื อน
3. มากกว่า 10-15 ไร่ ประมาณ 7% คิดเป็ น 15,252 ครัวเรื อน
4. มากกว่า 15-20 ไร่ ประมาณ 3% คิดเป็ น 7,640 ครัวเรื อน
5. มากกว่า 20-25 ไร่ ประมาณ 1% คิดเป็ น 3,682 ครัวเรื อน
และ 6.มากกว่า 25 ไร่ ประมาณ 3% คิดเป็ น 7,367 ครัวเรื อน รวมทั้งสิ้ น 196,655 ครัวเรื อน

เกษตรฯ เผยมติ ครม. เยียวยำชำวสวนลำไยปี ’63 ไร่ ละ 2,000 บำท ไม่ เกิน 25 ไร่

ที่ประชุม ครม.มีมติ 25 ส.ค.63 อนุมตั ิการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563 อัตราไร่ ละ 2,000 บาท ไม่
เกิน 25 ไร่ /ครัวเรื อน โดยให้ฟ้ื นฟูการผลิตลาไยที่ได้รับผลกระทบด้านการผลิตและตลาดจากสถานการณ์การระบาดของโรค
โควิด-19 และต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่ งเสริ มการเกษตรภายใน 15 ก.ย.นี้
ดร.เฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยว่า ลาไยเป็ นไม้ผลเศรษฐกิจที่สาคัญของ
ประเทศไทย เนื่ องจากมีศกั ยภาพการผลิตค่อนข้างสู ง โดยในปี 2562 มีผลผลิตจานวน 1,011,276 ตัน มูลค่าการส่ งออกลาไย
สด 583,297 ตัน คิดเป็ น 20,812 ล้านบาท และลาไยอบแห้ง 164,575 ตัน คิดเป็ น 8,780 ล้านบาท ตลาดหลักที่สาคัญ ได้แก่ จีน
เวียดนาม และอินโดนีเซี ย ซึ่ งจากผลกระทบด้านสภาพอากาศที่ร้อนแล้งส่ งผลให้ลาไยมีการออกดอกและติดผลมากแต่ผล
ลาไยไม่ได้คุณภาพ รวมทั้งเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทาให้ชาวสวนลาไยได้รับความเดือดร้อน

ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 สิ งหาคม 2563 ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาและบริ หารจัดการผลไม้
(Fruit Board) ที่ได้รับแจ้งจากสภาอาชีพเกษตรกร และมอบหมายให้กรมส่ งเสริ มการเกษตรในฐานะเลขานุการ Fruit Board
เสนอโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563 เพื่อช่วยเหลือชาวสวนให้สามารถฟื้ นฟูการผลิตลาไยที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบตั ิต่อสวนลาไยเพื่อประกอบอาชีพได้อย่าง
ยัง่ ยืน เป้ าหมายของโครงการจะต้องเป็ นเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563 ที่ข้ ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่ งเสริ มการเกษตรทุก
ครัวเรื อน ประมาณ 200,000 ครัวเรื อน พื้นที่ไม่เกิน 1,200,000 ไร่ และเป็ นพื้นที่ลาไยที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุตน้ ลาไยตั้งแต่ 5 ปี
ขึ้นไป) อัตราไร่ ละ 2,000 บาท ครัวเรื อนละไม่เกิน 25 ไร่ พร้อมเน้นย้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการช่วยเหลือเกษตรกร
ชาวสวนลาไยอย่างทัว่ ถึง โปร่ งใส เป็ นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อป้ องกันการทุจริ ตและให้เกิดประโยชน์ต่อพี่นอ้ งเกษตรกร
ชาวสวนลาไยมากที่สุด
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า สาหรับเงื่อนไขการรับแจ้งยืนยันสิ ทธิ์ เข้าร่ วม
โครงการเยียวยาชาวสวนลาไย ปี 2563 เกษตรกรที่มีสิทธิ์ เข้าร่ วมโครงการฯ จะต้องมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว เป็ น
หัวหน้าครัวเรื อนที่ข้ ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกลาไยกับกรมส่ งเสริ มการเกษตรภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 และในกรณี ที่
เป็ นเกษตรกรซึ่ งเคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ก่อนหน้านี้แล้ว (ก่อนมีมติคณะรัฐมนตรี วนั ที่ 25 สิ งหาคม 2563) ขอให้มา
ปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 สาหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ยงั ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมา
ก่อน
หากเกษตรกรประสงค์จะเข้าร่ วมโครงการฯ ต้องมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 15 กันยายน 2563
เช่นเดียวกัน โดยต้องเตรี ยมเอกสารและหลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้พร้อม ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน
สาเนาเอกสารสิ ทธิ์ (ถ้ามี) สาหรับทะเบียนบ้านที่นามาขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะต้องมีการกาหนดบ้านเลขที่ และกรณี ที่ยา้ ยเข้า
ทะเบียนบ้านใหม่ ต้องดาเนินการตามเงื่อนไขของกระทรวงมหาดไทย ก่อนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ส่ วนการจ่ายเงินให้
เกษตรกรจะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงที่เปิ ดบัญชีเงิ นฝากไว้กบั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.
ก.ส.) ซึ่งจะดาเนินการตามกรอบระยะเวลาโครงการให้แล้วเสร็ จภายในเดือนธันวาคม 2563

เกษตรฯ เปิ ด Roadmap แผนปฏิบัติกำรพัฒนำผลไม้ ไทย ปี 2565 – 2570

นายทวี มาสขาว รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยหลังการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการบูรณาการจัดทาแผนปฏิบตั ิ
การด้านการพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2565 - 2570 ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์ พอร์ ต กรุ งเทพมหานคร เมื่อช่วง
กลางเดือนสิ งหาคมที่ผา่ นมาว่า ปั จจุบนั ผลไม้ไทยนับเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กบั ประเทศไทยคิดเป็ นมูลค่าไม่นอ้ ย
กว่า 45,613 ล้านบาท ซึ่ งภาครัฐได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับผลไม้เศรษฐกิจหลัก 7 ชนิด ได้แก่
มะม่วง ทุเรี ยน มังคุด เงาะ ลองกอง ลาไย และลิ้นจี่ เพื่อผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้เป็ นที่ยอมรับของลูกค้า
ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมอบหมายให้กรมส่ งเสริ มการเกษตรในฐานะฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและ
บริ หารจัดการผลไม้ (Fruit Board) จัดการสัมมนาดังกล่าวขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นรอบด้านจากทุกภาคส่ วน เพื่อนาข้อมูล
และข้อเสนอแนะไปปรับปรุ งแผนปฏิบตั ิการด้านการพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2565 - 2570 หรื อยุทธศาสตร์การพัฒนาผลไม้
ไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565 - 2570) ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ และยุทธศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตั้งแต่การจัดการผลิต และผลิตไม้ผลคุณภาพสู่ ผบู ้ ริ โภค รวมทั้งเพื่อแก้ไขปั ญหาการตลาดสิ นค้าผลไม้ที่มีมายาวนานต่อเนื่อง
โดยเปิ ดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบแผนปฏิบตั ิการด้านการพัฒนาผลไม้ไทยในส่ วนกลาง ระดับเขต และระดับจังหวัด
ของกรมฯ ตลอดจนหน่วยงานผูเ้ กี่ยวข้องทุกภาคส่ วน ได้บูรณาการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และเชื่อมโยงข้อมูลด้านการพัฒนา
ผลไม้ไทยร่ วมกัน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและบริ หารจัดการผลไม้ไทยในอนาคต

สาหรับ Roadmap แผนปฏิบตั ิการพัฒนาผลไม้ไทยใน 5 ปี ข้างหน้า ช่วงปี 2565-2570 ได้วางยุทธศาสตร์ไว้ 5 ด้าน คือ
1.เพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบบริ หารจัดการผลไม้ในการผลิตและยกระดับมาตรฐานสิ นค้าไม้ผล โดยมีกลยุทธ์/กิจกรรมหลัก
ได้แก่ 1) ส่ งเสริ มการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบบริ หารจัดการผลไม้ในการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เน้น
การถ่ายทอดองค์ความรู ้และเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผลไม้ท้ งั ในและนอกฤดู การผลิตตามเขตความเหมาะสม (Zoning)
สอดคล้องตามฤดูกาล การผลิตผลไม้คุณภาพตามแหล่งกาเนิดภูมิศาสตร์ (GI) และไม้ผลอัตลักษณ์ ศึกษาปริ มาณผลผลิตและ
การกระจายผลผลิตสู่ ตลาด การเฝ้าระวังและพัฒนาการเตือนภัยพิบตั ิดา้ นการเกษตร เป็ นต้น 2) เพิม่ ศักยภาพการผลิตด้วยการ
ยกระดับมาตรฐานสิ นค้าไม้ผลเพื่อการส่ งออก เช่น ส่ งเสริ มการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรี ย ์ 2.พัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดไม้ผลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ 1) พัฒนาการตลาดไม้ผลในประเทศ
เช่น เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของตลาดกลางในแหล่งผลิต การรวบรวมผลผลิตและจาหน่ายผ่านสถาบันเกษตรกร การกระจายสิ นค้า
ไปยังจังหวัดนอกแหล่งผลิต กากับดูแลการนาเข้าผลไม้จากต่างประเทศ สร้างช่องทางการตลาดรู ปแบบใหม่และระบบตลาด
ออนไลน์ 2) พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดไม้ผลในต่างประเทศ เช่น อานวยความสะดวกให้ภาคเอกชน
ในการดาเนินงานศูนย์กระจายสิ นค้าในต่างประเทศ การเปิ ดตลาดใหม่ การรักษาและขยายตลาดเดิม แก้ไขปั ญหากฎหมาย
ระเบียบส่ งออก/นาเข้า 3) สร้างมูลค่าเพิ่มของผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรู ป 4) ส่ งเสริ มการบริ โภคผลไม้และการ
ประชาสัมพันธ์ท้ งั ในและต่างประเทศ 5) พัฒนางานวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการผลิตและการตลาดไม้ผล ได้แก่
การพัฒนาคุณภาพผลผลิต เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรู ปผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์ พฤติกรรมการบริ โภคผลไม้
รวมถึงคุณค่าทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ของผลไม้ 3.สร้างความเข้มแข็งและความเสมอภาคให้กบั เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรไม้ผล ได้แก่ การจัดตั้งกลุ่มและสร้างเครื อข่าย พัฒนาเกษตรกรที่มีศกั ยภาพ เช่น Smart Farmer และ Young
Smart Farmer ให้สามารถเป็ นผูป้ ระกอบการได้ 4. บริ หารจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในการผลิต
ผลไม้ครบวงจร ได้แก่ 1) บูรณาการหน่วยงานร่ วมปรับปรุ งและจัดทาข้อมูลการผลิตและการตลาดผลไม้ เน้นพัฒนา
ฐานข้อมูลด้านการผลิตการตลาดให้ครอบคลุมผลไม้เมืองร้อนที่สาคัญ 2) ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตสู่ การผลิตผลไม้ครบวงจร
เช่น บริ หารจัดการผลผลิตแบบป้ องกันความเสี่ ยงโดยใช้การตลาดนาการผลิต และ 5. พัฒนาเครื อข่ายการส่ งออกและ
ระบบโลจิสติกส์ ได้แก่ สนับสนุนการดาเนินงานของผูส้ ่ งออก โดยภาครัฐให้การสนับสนุนศูนย์รวบรวมสิ นค้าใน
ต่างประเทศ สร้างความร่ วมมือกับเครื อข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผูป้ ระกอบการขนส่ ง สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจยั ใน
การผลักดันการส่ งออก ส่ งเสริ มระบบตรวจสอบย้อนกลับ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการจาหน่ายในระบบตลาด
ออนไลน์ เป็ นต้น
ทั้งนี้ มีเป้ าประสงค์เพื่อสร้างเสถียรภาพราคาผลไม้เศรษฐกิจทั้ง 7 ชนิด โดยค่าเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ราคาต้องไม่ต่า
กว่าต้นทุนการผลิต เพิ่มผลตอบแทนและมีกาไรสุ ทธิ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 14,850 บาท/ไร่ ในปี 2565 เป็ น 17,600 บาท/ไร่ ในปี
2570 พร้อมเพิ่มมูลค่าการส่ งออกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรู ปให้เติบโตเพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี และการพัฒนา
คุณภาพที่ได้มาตรฐาน GAP ต้องสู งขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของแปลงที่ขอการรับรอง

เกษตรฯ เปิ ด Roadmap แผนปฏิบตั ิการพัฒนาผลไม้ไทย ปี 65–70

นายทวี มาสขาว รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยหลังการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการบูรณาการจัดทาแผนปฏิบตั ิ
การด้านการพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ.2565-2570 ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์ พอร์ ต กรุ งเทพมหานคร เมื่อช่วง
กลางเดือนสิ งหาคมที่ผา่ นมาว่า ปั จจุบนั ผลไม้ไทยนับเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กบั ประเทศไทยคิดเป็ นมูลค่าไม่นอ้ ย
กว่า 45,613 ล้านบาท ซึ่ งภาครัฐได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับผลไม้เศรษฐกิจหลัก 7 ชนิด ได้แก่
มะม่วง ทุเรี ยน มังคุด เงาะ ลองกอง ลาไย และลิ้นจี่ เพื่อผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้เป็ นที่ยอมรับของลูกค้า
ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมอบหมายให้กรมส่ งเสริ มการเกษตรในฐานะฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและ
บริ หารจัดการผลไม้ (Fruit Board) จัดการสัมมนาดังกล่าวขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นรอบด้านจากทุกภาคส่ วน เพื่อนาข้อมูล
และข้อเสนอแนะไปปรับปรุ งแผนปฏิบตั ิการด้านการพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ.2565-2570 หรื อยุทธศาสตร์การพัฒนาผลไม้ไทย
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2565-2570) ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ และยุทธศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่
การจัดการผลิต และผลิตไม้ผลคุณภาพสู่ ผบู ้ ริ โภค รวมทั้งเพื่อแก้ไขปั ญหาการตลาดสิ นค้าผลไม้ที่มีมายาวนานต่อเนื่ อง โดย
เปิ ดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบแผนปฏิบตั ิการด้านการพัฒนาผลไม้ไทยในส่ วนกลาง ระดับเขต และระดับจังหวัดของ
กรมฯ ตลอดจนหน่วยงานผูเ้ กี่ยวข้องทุกภาคส่ วน ได้บูรณาการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และเชื่อมโยงข้อมูลด้านการพัฒนาผลไม้
ไทยร่ วมกัน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและบริ หารจัดการผลไม้ไทยในอนาคต
สาหรับ Roadmap แผนปฏิบตั ิการพัฒนาผลไม้ไทยใน 5 ปี ข้างหน้า ช่วงปี 2565-2570 ได้วางยุทธศาสตร์ไว้ 5 ด้าน คือ
1.เพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบบริ หารจัดการผลไม้ในการผลิตและยกระดับมาตรฐานสิ นค้าไม้ผล โดยมีกลยุทธ์/กิจกรรม
หลัก ได้แก่ 1) ส่ งเสริ มการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบบริ หารจัดการผลไม้ในการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู ้และเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผลไม้ท้ งั ในและนอกฤดู การผลิตตามเขตความเหมาะสม
(Zoning) สอดคล้องตามฤดูกาล การผลิตผลไม้คุณภาพตามแหล่งกาเนิดภูมิศาสตร์ (GI) และไม้ผลอัตลักษณ์ ศึกษาปริ มาณ

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตสู่ ตลาด การเฝ้าระวังและพัฒนาการเตือนภัยพิบตั ิดา้ นการเกษตร เป็ นต้น 2) เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตด้วยการยกระดับมาตรฐานสิ นค้าไม้ผลเพื่อการส่ งออก เช่น ส่ งเสริ มการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรี ย ์
2.พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดไม้ผลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ 1) พัฒนาการตลาด
ไม้ผลในประเทศ เช่น เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของตลาดกลางในแหล่งผลิต การรวบรวมผลผลิตและจาหน่ายผ่านสถาบันเกษตรกร
การกระจายสิ นค้าไปยังจังหวัดนอกแหล่งผลิต กากับดูแลการนาเข้าผลไม้จากต่างประเทศ สร้างช่องทางการตลาดรู ปแบบ
ใหม่และระบบตลาดออนไลน์ 2) พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดไม้ผลในต่างประเทศ เช่น อานวยความ
สะดวกให้ภาคเอกชนในการดาเนินงานศูนย์กระจายสิ นค้าในต่างประเทศ การเปิ ดตลาดใหม่ การรักษาและขยายตลาดเดิม
แก้ไขปั ญหากฎหมายระเบียบส่ งออก/นาเข้า 3) สร้างมูลค่าเพิ่มของผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรู ป 4) ส่ งเสริ มการบริ โภค
ผลไม้และการประชาสัมพันธ์ท้ งั ในและต่างประเทศ 5) พัฒนางานวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการผลิตและการตลาด
ไม้ผล ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพผลผลิต เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรู ปผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ พฤติกรรมการ
บริ โภคผลไม้ รวมถึงคุณค่าทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ของผลไม้
3.สร้างความเข้มแข็งและความเสมอภาคให้กบั เกษตรกรและสถาบันเกษตรไม้ผล ได้แก่ การจัดตั้งกลุ่มและสร้าง
เครื อข่าย พัฒนาเกษตรกรที่มีศกั ยภาพ เช่น Smart Farmer และ Young Smart Farmer ให้สามารถเป็ นผูป้ ระกอบการได้
4.บริ หารจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในการผลิตผลไม้ครบวงจร ได้แก่ 1) บูรณาการ
หน่วยงานร่ วมปรับปรุ งและจัดทาข้อมูลการผลิตและการตลาดผลไม้ เน้นพัฒนาฐานข้อมูลด้านการผลิตการตลาดให้
ครอบคลุมผลไม้เมืองร้อนที่สาคัญ 2) ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตสู่ การผลิตผลไม้ครบวงจร เช่น บริ หารจัดการผลผลิตแบบ
ป้ องกันความเสี่ ยงโดยใช้การตลาดนาการผลิต
5.พัฒนาเครื อข่ายการส่ งออกและระบบโลจิสติกส์ ได้แก่ สนับสนุนการดาเนินงานของผูส้ ่ งออก โดยภาครัฐให้การ
สนับสนุนศูนย์รวบรวมสิ นค้าในต่างประเทศ สร้างความร่ วมมือกับเครื อข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผูป้ ระกอบการขนส่ ง
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจยั ในการผลักดันการส่ งออก ส่ งเสริ มระบบตรวจสอบย้อนกลับ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
เพื่อรองรับการจาหน่ายในระบบตลาดออนไลน์ เป็ นต้น
ทั้งนี้ มีเป้ าประสงค์เพื่อสร้างเสถียรภาพราคาผลไม้เศรษฐกิจทั้ง 7 ชนิด โดยค่าเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ราคาต้องไม่ต่า
กว่าต้นทุนการผลิต เพิ่มผลตอบแทนและมีกาไรสุ ทธิ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 14,850 บาท/ไร่ ในปี 2565 เป็ น 17,600 บาท/ไร่ ในปี
2570 พร้อมเพิม่ มูลค่าการส่ งออกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรู ปให้เติบโตเพิม่ ขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี และการพัฒนา
คุณภาพที่ได้มาตรฐาน GAP ต้องสู งขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของแปลงที่ขอการรับรอง

เกษตรฯ เผยมติ ครม. เยียวยำชำวสวนลำไยปี ’63 ไร่ ละ 2,000 บำท ไม่ เกิน 25 ไร่

ที่ประชุม ครม.มีมติ 25 ส.ค.63 อนุมตั ิการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563 อัตราไร่ ละ 2,000 บาท ไม่
เกิน 25 ไร่ /ครัวเรื อน โดยให้ฟ้ื นฟูการผลิตลาไยที่ได้รับผลกระทบด้านการผลิตและตลาดจากสถานการณ์การระบาดของโรค
โควิด-19 และต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่ งเสริ มการเกษตรภายใน 15 ก.ย.นี้
ดร.เฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยว่า ลาไยเป็ นไม้ผลเศรษฐกิจที่สาคัญของ
ประเทศไทย เนื่ องจากมีศกั ยภาพการผลิตค่อนข้างสู ง โดยในปี 2562 มีผลผลิตจานวน 1,011,276 ตัน มูลค่าการส่ งออกลาไย
สด 583,297 ตัน คิดเป็ น 20,812 ล้านบาท และลาไยอบแห้ง 164,575 ตัน คิดเป็ น 8,780 ล้านบาท ตลาดหลักที่สาคัญ ได้แก่ จีน
เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งจากผลกระทบด้านสภาพอากาศที่ร้อนแล้งส่ งผลให้ลาไยมีการออกดอกและติดผลมากแต่ผล
ลาไยไม่ได้คุณภาพ รวมทั้งเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทาให้ชาวสวนลาไยได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 25 สิ งหาคม 2563 ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาและบริ หารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ที่ได้รับแจ้ง
จากสภาอาชีพเกษตรกร และมอบหมายให้กรมส่ งเสริ มการเกษตรในฐานะเลขานุการ Fruit Board เสนอโครงการเยียวยา
เกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563 เพื่อช่วยเหลือชาวสวนให้สามารถฟื้ นฟูการผลิตลาไยที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านการผลิตและ
การตลาด รวมทั้งส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบตั ิต่อสวนลาไยเพื่อประกอบอาชีพได้อย่างยัง่ ยืน เป้ าหมายของ

โครงการจะต้องเป็ นเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563 ที่ข้ ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่ งเสริ มการเกษตรทุกครัวเรื อน ประมาณ
200,000 ครัวเรื อน พื้นที่ไม่เกิน 1,200,000 ไร่ และเป็ นพื้นที่ลาไยที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุตน้ ลาไยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป) อัตราไร่ ละ
2,000 บาท ครัวเรื อนละไม่เกิน 25 ไร่ พร้อมเน้นย้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดาเนิ นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลาไยอย่าง
ทัว่ ถึง โปร่ งใส เป็ นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อป้ องกันการทุจริ ตและให้เกิดประโยชน์ต่อพี่นอ้ งเกษตรกรชาวสวนลาไยมาก
ที่สุด
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า สาหรับเงื่อนไขการรับแจ้งยืนยันสิ ทธิ์ เข้าร่ วม
โครงการเยียวยาชาวสวนลาไย ปี 2563 เกษตรกรที่มีสิทธิ์ เข้าร่ วมโครงการฯ จะต้องมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว เป็ น
หัวหน้าครัวเรื อนที่ข้ ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกลาไยกับกรมส่ งเสริ มการเกษตรภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 และในกรณี ที่
เป็ นเกษตรกรซึ่ งเคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ก่อนหน้านี้แล้ว (ก่อนมีมติคณะรัฐมนตรี วนั ที่ 25 สิ งหาคม 2563) ขอให้มา
ปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 สาหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ยงั ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมา
ก่อน หากเกษตรกรประสงค์จะเข้าร่ วมโครงการฯ ต้องมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 15 กันยายน 2563
เช่นเดียวกัน โดยต้องเตรี ยมเอกสารและหลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้พร้อม ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน
สาเนาเอกสารสิ ทธิ์ (ถ้ามี) สาหรับทะเบียนบ้านที่นามาขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะต้องมีการกาหนดบ้านเลขที่ และกรณี ที่ยา้ ยเข้า
ทะเบียนบ้านใหม่ ต้องดาเนินการตามเงื่อนไขของกระทรวงมหาดไทย ก่อนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ส่ วนการจ่ายเงินให้
เกษตรกรจะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงที่เปิ ดบัญชีเงินฝากไว้กบั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ซึ่งจะดาเนินการตามกรอบระยะเวลาโครงการให้แล้วเสร็ จภายในเดือนธันวาคม 2563

กรมส่ งเสริมฯนำเกษตรกรแปลงใหญ่ พบผู้ประกอบกำร ชวนร่ วมงำนเกษตรสร้ ำงชำติ ครั้งที่ 2

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า โครงการระบบส่ งเสริ มเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็ น
ระบบส่ งเสริ มการเกษตรที่ยึดพื้นที่เป็ นหลักในการดาเนินงานในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมๆไปกับ
การร่ วมมือร่ วมใจของเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็ นกลุ่มการผลิต มีผจู ้ ดั การแปลงเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการพื้นที่ในทุกกิจกรรมตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน โดยมีเป้ าหมายการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพและพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน การบริ หารจัดการ และการจัดการด้านการตลาดโดยคานึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ตามข้อมูลแผนที่เกษตร
เพื่อการบริ หารจัดการเชิงรุ ก (Agri Map) หรื อเป็ นพื้นที่ที่สามารถปรับปรุ งและพัฒนาได้ มีขนาดที่คุม้ ค่าต่อการลงทุน
(Economy of Scale) สามารถใช้ปัจจัยการผลิตร่ วมกันจากการรวมซื้ อรวมขาย การใช้เครื่ องมือ/อุปกรณ์/เครื่ องจักรกลร่ วมกัน
ได้อย่างคุม้ ค่า ซึ่ งจะส่ งผลให้ตน้ ทุนการผลิตลดลง มีกระบวนการกลุ่มที่เข้มแข็ง เช่น กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรื อ
สหกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ และง่ายต่อการเข้าถึงการส่ งเสริ ม สนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้าน
องค์ความรู ้ แหล่งทุน ให้เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคตใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมหรื อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิต
“นอกจากนี้ ยังเน้นให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มีช่องทางการตลาดรองรับ และสามารถเชื่อมโยงไปสู่ การพัฒนา
ตลาดให้กว้างขวาง และหลากหลายยิง่ ขึ้นมีปัจจัยพื้นฐานเพียงพอต่อการผลิต มีการนาเครื่ องจักรกลการเกษตรเข้ามาใช้ในการ
พัฒนาการผลิต ส่ งเสริ มให้เกษตรกรเข้าสู่ กระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสิ นค้า และร่ วมกันดาเนินการบริ หารจัดการ

การผลิต ตั้งแต่การร่ วมกันกาหนดเป้ าหมายการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตทุกขั้นตอน จนถึง
การเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชนแบบประชารัฐ” อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าว
สาหรับผลการดาเนินงานปั จจุบนั มีดงั นี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิ งหาคม 2563)
1) มีการรับรองแปลงใหญ่ จานวน 6,868 แปลง เกษตรกร 408,194 ราย พื้นที่ 6,615,298 ไร่
2) มูลค่าเพิ่มในการผลิตสิ นค้าแปลงใหญ่สะสม 4 ปี (2559-2562) รวมมูลค่าเพิ่ม 36,180.25 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น ลด
ต้นทุน 16,888.76 ล้านบาท และเพิม่ ผลผลิต 19,291.48 ล้านบาท
3) การรับรองมาตรฐาน รวมทั้งสิ้ น 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 ตลาดข้อตกลงล่วงหน้า 876 แปลง ตลาดอื่นๆ 5,964 แปลง และ
ตลาดออนไลน์ 304 แปลง
พร้อมกันนี้ เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์จดั งาน “เกษตรสร้างชาติ” ครั้งที่ 2 กรมส่ งเสริ มการเกษตรนาโดยนายทวี มาส
ขาว รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร ได้ตวั แทนเกษตรกรแปลงใหญ่ เข้าเยีย่ มและพบปะผูป้ ระกอบการ รวมถึงสื่ อมวลชน
เพื่อเชิ ญชวนร่ วมงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ผลผลิตคุณภาพ ต่อยอดทางธุ รกิจ
โดย นายทวี มาสขาว รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตรยังได้กาหนดจัดงาน “เกษตร
สร้างชาติ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิ งหาคม 2563 นี้ ณ ที่อิมแพค เอ็กซิ บิชนั่ ฮอลล์ 9-10 อิมแพคเมืองทองธานี ซึ่งเป็ น
มหกรรม productpremium จากเกษตรกรไทย เพื่อให้งานมีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเชื่ อมโยงกับ
เศรษฐกิจมหภาครวมทั้งการสร้างโอกาสให้กบั พี่นอ้ งเกษตรกรโดยการส่ งเสริ มให้เกษตรกรพัฒนายกระดับสิ นค้าเกษตรและ
แสดงศักยภาพในการผลิตสิ นค้าเกษตรเพื่อเข้าสู่ การแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จากตลาดท้องถิ่น ตลาด
ภูมิภาค สู่ ตลาดต่างประเทศและตลาดออนไลน์ให้คนเมืองได้เห็นอย่างเป็ นรู ปธรรมและเปิ ดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างกันทั้งเกษตรกรผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค ซึ่ งย่อมจะส่ งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานรากมีการกระจายตัวของรายได้มากขึ้น
ตลอดจนสามารถเชื่ อมโยงระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคได้โดยตรงเชิญชวนพี่นอ้ งประชาชน ผูป้ ระกอบการ นักธุ รกิจ และผูท้ ี่
สนใจเข้าเยีย่ มชมงาน ร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรและทาความเข้าใจว่า เกษตรสร้างชาติได้อย่างไร และ
สิ นค้าเกษตรไทย พร้อมไปตลาดโลกแล้ว
กิจกรรมสาคัญภายในงานประกอบด้วย พบปะ แลกเปลี่ยน พูดคุยกับเกษตรกรตัวจริ ง ที่เป็ นต้นแบบในการประกอบ
อาชีพ จากการขยายผลโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ จาก 6 แห่งทัว่ ประเทศ เกษตรแปลงใหญ่ ที่รวมกลุ่มการผลิต
เปลี่ยนสิ นค้าจากขายในประเทศ ยกระดับสิ นค้า Premium to fly เครื อข่ายเกษตรกรรุ่ นใหม่ Young Smart Farmer ที่ประสบ
ความสาเร็ จในการประกอบอาชีพการเกษตร มีความรู ้และมีความภาคภูมิใจในอาชีพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ทุกคน
หันกลับมาทาการเกษตรเป็ นอนาคตของการปฏิรูปภาคการเกษตรต่อไป พบความอลังการของกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้
ฟอกอากาศ หลากหลายประเภท พร้อมเข้าใจกลไกการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ กระบวนการส่ งเสริ มผ่านการรวมกลุ่ม
เกษตรกร เพื่อเป็ นเครื อข่ายในการส่ งต่อความรู ้ไปสู่ เกษตรกรรายย่อยอื่นๆ สร้างการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิดูแลพื้นที่

การเกษตรของตัวเองในทุกด้านทั้งการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต ผ่าน ศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ผลิตสิ นค้าเกษตร (ศพก.) การเฝ้าระวังศัตรู พืช ผ่าน ศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน (ศจช.) ส่ งเสริ มการใช้ดินและปุ๋ ยที่เหมาะสมใน
การปลูกพืช ผ่าน ศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) รวมทั้งสร้างตัวแทนเกษตรกรเพื่อส่ งต่อข้อมูลข่าวสาร ผ่าน อาสาสมัคร
เกษตรกร (อกม.)
นอกจากนี้ยงั ได้ตื่นตาไปกับ นวัตกรรมการเกษตร โชว์เทคโนโลยีไบโอรี แอคเตอร์ ขยายเนื้อเยื่อสัปปะรดกินสด
พันธุ์ MD2 และโชว์นวัตกรรมการเกษตร จากภาคีเครื อข่าย เช่น หุ่นยนต์อารักขาพืช จาก ม.เกษตร อิ่มท้อง กับครัวไทย ห้าม
พลาดการช๊อปปิ้ งสิ นค้าเกษตรคุณภาพ productpremium หลากหลายประเภท กว่า 1,000 รายการ เพื่อย้าความมัน่ ใจ “อาหาร
ไทย อาหารโลก” ภายใต้วสิ ัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิ ชย์ตลาด”อาหารสด เช่น ผักปลอดภัยจาก ตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด ทัว่
ประเทศ เป็ นต้นว่า อินผลัมผลสด บุรีรัมย์ หน่อไม้ฝรั่งอินทรี ย ์ ชัยภูมิผลไม้ปลอดสารพิษ อโวคาโว วังน้ าเขียว ส้มโอทับทิม
สยาม นครศรี ธรรมราช อาหารแปรรู ป เช่น ปลานิลหยอง หนองบัวลาภู ปลาส้มสติ๊ก นครราชสี มา ปลาร้าก้อนสาเร็ จ
อานาจเจริ ญ เงาะสอดไส้ฟรี ซดราย ชุมพร อาหารปรุ งสุ ก เช่น ข้าวหมกอาหรับ ปั ตตานี หมูหมักปลาร้า สุ พรรณบุรี เส้นจันท์
ผัดซอสมังคุด จันทบุรี น้ าพริ กด้วงมะพร้าว เลย นาซิ ดาแฆ นราธิ วาส ซาเตข้าวอัด นราธิ วาส อาหารสุ ขภาพ เช่น ผักเคลแผ่น
อบกรอบ นครปฐม น้ าผักโขมผสมฟักทอง จันทบุรี ซุ ปข้าวไรซ์เบอร์ รี่เสริ มคอลลาเจน ชลบุรี ชาเห็ดหลินจือ สระแก้ว ผง
มะเขือเทศชงพร้อมดื่ม อาหารนวัตกรรม เช่น มะม่วงเบาผง สงขลา มะม่วงป๊ อบ สุ โขทัย บิสกิตกล้วยน้ าว้าสอดไส้แยมมะกรู ด
พิจิตร กล้วยผง กาแพงเพชร มะพร้าวผง สมุทรสาคร จิ้งหรี ดผง สุ โขทัย มะขามผงชงดื่ม อุตรดิตถ์ สแปรดถัว่ ลายเสื อ
แม่ฮ่องสอน
เลือกสรรพัสตราภรณ์ กว่า 100 ร้านค้า จากแม่บา้ นเกษตรกรคุณภาพ เช่น ผ้าทอนาหมื่น ตรัง ผ้าไหมแก้มฝ้ายทอมือ
น่าน ผ้าไหมยกดอก ลาพูน ผ้าทอมัดหมี่สี่ตะกอ ลพบุรี
สร้างโอกาสธุ รกิจเกษตร จับคู่ Business Matching เปิ ดโอกาสให้กบั เกษตรกรไทย ได้เป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร
พบปะผูส้ ่ งออก Start up ส่ งสิ นค้าดีมีคุณภาพสู่ ตลาดสากล รวมทั้งการส่ งเสริ มให้เกษตรกรขยายช่องทางการจาหน่ายสิ นค้า
ผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น โดยจาหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรออนไลน์.com
ฝึ กอาชีพ DIY หนึ่งวันทาได้จริ ง กว่า 30 หลักสู ตร เช่นขนมจีนน้ ายาเห็ด ผักบุง้ ดองสู ตรโบราณ พวงมาลัยใบเตย การ
ขยายพันธุ์แคคตัส น้ าพริ กกากหมู
กิจกรรมสาระบันเทิง ให้บริ การความรู ้แก่เกษตรกรและผูเ้ ข้าชมงาน การล้างผักอย่างปลอดภัย คาแนะนาการปลูกพืช
คลินิกพืช โชว์การเดินแบบผ้าไทย สาธิ ตการทาอาหารจากเชฟชั้นนา มินิคอนเสริ ตจ์ ากศิลปิ นชื่อดัง
ขอเชิ ญมาร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชาติ และเห็นถึงพลังของพี่นอ้ งเกษตรกรไทย ในงานเกษตรสร้างชาติ
ครั้งที่ 2 มหกรรม product premium ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิ งหาคม 2563 ณ ที่อิมแพค เอ็กซิ บิชนั่ ฮอลล์ 9-10 อิมแพคเมือง
ทองธานี “Smart & Strong Together รวมพลังส่ งเสริ มเกษตรไทย ก้าวไกลมัน่ คง”

กรมส่ งเสริมกำรเกษตรนำเกษตรกรแปลงใหญ่ พบสื่ อและผู้ประกอบกำร

เชิญชวนร่ วมงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ผลผลิตคุณภาพ ต่อยอดทางธุ รกิจ
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า โครงการระบบส่ งเสริ มเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็ น
ระบบส่ งเสริ มการเกษตรที่ยึดพื้นที่เป็ นหลักในการดาเนินงานในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมๆ ไปกับ
การร่ วมมือร่ วมใจของเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็ นกลุ่มการผลิต มีผจู ้ ดั การแปลงเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการพื้นที่ในทุกกิจกรรมตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน โดยมีเป้ าหมายการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิม่ ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพและพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน การบริ หารจัดการ และการจัดการด้านการตลาดโดยคานึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ตามข้อมูลแผนที่เกษตร
เพื่อการบริ หารจัดการเชิงรุ ก (Agri Map) หรื อเป็ นพื้นที่ที่สามารถปรับปรุ งและพัฒนาได้ มีขนาดที่คุม้ ค่าต่อการลงทุน
(Economy of Scale) สามารถใช้ปัจจัยการผลิตร่ วมกันจากการรวมซื้ อรวมขาย การใช้เครื่ องมือ/อุปกรณ์/เครื่ องจักรกลร่ วมกัน

ได้อย่างคุม้ ค่า ซึ่ งจะส่ งผลให้ตน้ ทุนการผลิตลดลง มีกระบวนการกลุ่มที่เข้มแข็ง เช่น กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรื อ
สหกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ และง่ายต่อการเข้าถึงการส่ งเสริ ม สนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้าน
องค์ความรู ้ แหล่งทุน ให้เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคตใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมหรื อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิต
นอกจากนี้ ยังเน้นให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มีช่องทางการตลาดรองรับ และสามารถเชื่อมโยงไปสู่ การพัฒนาตลาด
ให้กว้างขวาง และหลากหลายยิง่ ขึ้นมีปัจจัยพื้นฐานเพียงพอต่อการผลิต มีการนาเครื่ องจักรกลการเกษตรเข้ามาใช้ในการ
พัฒนาการผลิต ส่ งเสริ มให้เกษตรกรเข้าสู่ กระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสิ นค้า และร่ วมกันดาเนินการบริ หารจัดการ
การผลิต ตั้งแต่การร่ วมกันกาหนดเป้ าหมายการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตทุกขั้นตอน จนถึง
การเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชนแบบประชารัฐ
สาหรับผลการดาเนินงานปั จจุบนั มีดงั นี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิ งหาคม 2563) 1) มีการรับรองแปลงใหญ่ จานวน 6,868
แปลง เกษตรกร 408,194 ราย พื้นที่ 6,615,298 ไร่ 2) มูลค่าเพิ่มในการผลิตสิ นค้าแปลงใหญ่สะสม 4 ปี (2559-2562) รวม
มูลค่าเพิ่ม 36,180.25 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น ลดต้นทุน 16,888.76 ล้านบาท และเพิ่มผลผลิต 19,291.48 ล้านบาท 3) การรับรอง
มาตรฐาน รวมทั้งสิ้ น 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 ตลาดข้อตกลงล่วงหน้า 876 แปลง ตลาดอื่นๆ 5,964 แปลง และตลาด
ออนไลน์ 304 แปลง
ด้านนายทวี มาสขาว รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตรยังได้กาหนดจัดงาน “เกษตร
สร้างชาติ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิ งหาคม 2563 นี้ ณ ที่อิมแพค เอ็กซิ บิชนั่ ฮอลล์ 9-10 อิมแพคเมืองทองธานี ซึ่งเป็ น
มหกรรม productpremium จากเกษตรกรไทย เพื่อให้งานมีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เชื่ อมโยงกับ
เศรษฐกิจมหภาครวมทั้งการสร้างโอกาส ให้กบั พี่นอ้ งเกษตรกร โดยการส่ งเสริ มให้เกษตรกรพัฒนายกระดับสิ นค้าเกษตร
และแสดงศักยภาพในการผลิตสิ นค้าเกษตร เพื่อเข้าสู่ การแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จากตลาดท้องถิ่น ตลาด
ภูมิภาค สู่ ตลาดต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ ให้คนเมืองได้เห็นอย่างเป็ นรู ปธรรม และเปิ ดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างกัน ทั้งเกษตรกรผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค ซึ่ งย่อมจะส่ งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานราก มีการกระจายตัวของรายได้มากขึ้น
ตลอดจนสามารถเชื่ อมโยงระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคได้โดยตรงเชิญชวนพี่นอ้ งประชาชน ผูป้ ระกอบการ นักธุ รกิจ และผูท้ ี่
สนใจ เข้าเยีย่ มชมงาน ร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตร และทาความเข้าใจว่า เกษตรสร้างชาติได้อย่างไร
และสิ นค้าเกษตรไทย พร้อมไปตลาดโลกแล้ว
กิจกรรมสาคัญภายในงานประกอบด้วย พบปะ แลกเปลี่ยน พูดคุยกับเกษตรกรตัวจริ ง ที่เป็ นต้นแบบในการประกอบ
อาชีพ จากการขยายผลโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ จาก 6 แห่งทัว่ ประเทศ เกษตรแปลงใหญ่ ที่รวมกลุ่มการผลิต
เปลี่ยนสิ นค้าจากขายในประเทศ ยกระดับสิ นค้า Premium to fly เครื อข่ายเกษตรกรรุ่ นใหม่ Young Smart Farmer ที่ประสบ
ความสาเร็ จในการประกอบอาชีพการเกษตร มีความรู ้ และมีความภาคภูมิใจในอาชีพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ทุก
คนหันกลับมาทาการเกษตร เป็ นอนาคตของการปฏิรูปภาคการเกษตรต่อไป พบความอลังการของกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ
ไม้ฟอกอากาศ หลากหลายประเภท พร้อมเข้าใจกลไกการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ กระบวนการส่ งเสริ มผ่านการรวมกลุ่ม
เกษตรกร เพื่อเป็ นเครื อข่ายในการส่ งต่อความรู ้ไปสู่ เกษตรกรรายย่อยอื่นๆ สร้างการมีส่วนร่ วม ในการปฏิบตั ิดูแลพื้นที่

การเกษตรของตัวเองในทุกด้าน ทั้ง การลดต้นทุนและการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต ผ่าน ศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตสิ นค้าเกษตร (ศพก.) การเฝ้าระวังศัตรู พืช ผ่าน ศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน (ศจช.) ส่ งเสริ มการใช้ดินและปุ๋ ยที่
เหมาะสมในการปลูกพืช ผ่าน ศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) รวมทั้งสร้างตัวแทนเกษตรกร
เพื่อส่ งต่อข้อมูลข่าวสาร ผ่าน อาสาสมัครเกษตรกร (อกม.) ตื่นตาไปกับ นวัตกรรมการเกษตร โชว์เทคโนโลยีไบโอรี
แอคเตอร์ ขยายเนื้ อเยือ่ สัปปะรดกินสด พันธุ์ MD2 และโชว์นวัตกรรมการเกษตร จากภาคีเครื อข่าย เช่น หุ่ นยนต์อารักขาพืช
จาก ม.เกษตร อิ่มท้อง กับครัวไทย ห้ามพลาดการช๊อปปิ้ งสิ นค้าเกษตรคุณภาพproductpremium หลากหลายประเภท กว่า
1,000 รายการ เพื่อย้าความมัน่ ใจ “อาหารไทย อาหารโลก” ภายใต้วสิ ัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิ ชย์ตลาด”อาหารสด เช่น ผัก
ปลอดภัยจาก ตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด ทัว่ ประเทศ/ อินผลัมผลสด บุรีรัมย์/ หน่อไม้ฝรั่งอินทรี ย ์ ชัยภูมิ/ ผลไม้ปลอดสารพิษ
/อโวคาโว วังน้ าเขียว / ส้มโอทับทิมสยาม นครศรี ธรรมราชอาหารแปรรู ป เช่น ปลานิลหยอง หนองบัวลาภู/ ปลาส้มสติ๊ก
นครราชสี มา/ ปลาร้าก้อนสาเร็ จ อานาจเจริ ญ / เงาะสอดไส้ฟรี ซดราย ชุมพร อาหารปรุ งสุ ก เช่น ข้าวหมกอาหรับ ปั ตตานี /หมู
หมักปลาร้า สุ พรรณบุรี/ เส้นจันท์ผดั ซอสมังคุด จันทบุรี /น้ าพริ กด้วงมะพร้าว เลย/นาซิ ดาแฆ นราธิ วาส /ซาเตข้าวอัด
นราธิ วาส อาหารสุ ขภาพ เช่น ผักเคลแผ่นอบกรอบ นครปฐม/ น้ าผักโขมผสมฟักทอง จันทบุรี/ ซุ ปข้าวไรซ์เบอร์ รี่เสริ ม
คอลลาเจน ชลบุรี/ ชาเห็ดหลินจือ สระแก้ว / ผงมะเขือเทศชงพร้อมดื่ม อาหารนวัตกรรม เช่น มะม่วงเบาผง สงขลา/ มะม่วงป๊
อบ สุ โขทัย /บิสกิตกล้วยน้ าว้าสอดไส้แยมมะกรู ด พิจิตร / กล้วยผง กาแพงเพชร / มะพร้าวผง สมุทรสาคร / จิ้งหรี ดผง
สุ โขทัย / มะขามผงชงดื่ม อุตรดิตถ์ / สแปรดถัว่ ลายเสื อ แม่ฮ่องสอน เลือกสรรพัสตราภรณ์ กว่า 100 ร้านค้า จากแม่บา้ น
เกษตรกรคุณภาพ เช่น ผ้าทอนาหมื่น ตรัง / ผ้าไหมแก้มฝ้ายทอมือ น่าน / ผ้าไหมยกดอก ลาพูน / ผ้าทอมัดหมี่สี่ตะกอ ลพบุรี
สร้างโอกาสธุ รกิจเกษตร จับคู่ Business Matching เปิ ดโอกาสให้กบั เกษตรกรไทย ได้เป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร พบปะผู ้
ส่ งออก Start up ส่ งสิ นค้าดีมีคุณภาพสู่ ตลาดสากล รวมทั้งการส่ งเสริ มให้เกษตรกรขยายช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าผ่านระบบ
ออนไลน์มากขึ้น โดยจาหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรออนไลน์.comฝึ กอาชีพ DIY หนึ่งวันทาได้จริ ง กว่า 30 หลักสู ตร เช่น
ขนมจีนน้ ายาเห็ด ผักบุง้ ดองสู ตรโบราณ พวงมาลัยใบเตย การขยายพันธุ์แคคตัส น้ าพริ กกากหมู กิจกรรมสาระบันเทิง
ให้บริ การความรู ้แก่เกษตรกรและผูเ้ ข้าชมงาน การล้างผักอย่างปลอดภัย คาแนะนาการปลูกพืช คลินิกพืช โชว์การเดินแบบผ้า
ไทย สาธิ ตการทาอาหารจากเชฟชั้นนา มินิคอนเสริ ตจ์ ากศิลปิ นชื่อดัง มาร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชาติ และเห็นถึง
พลังของพี่นอ้ งเกษตรกรไทย ในงานเกษตรสร้างชาติ
ครั้งที่ 2 มหกรรม product premium ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิ งหาคม 2563 ณ ที่อิมแพค เอ็กซิ บิชนั่ ฮอลล์ 9-10 อิม
แพคเมืองทองธานี “Smart & Strong Together รวมพลังส่ งเสริ มเกษตรไทย ก้าวไกลมัน่ คง”

ยิง่ ใหญ่แห่ งปี ….งำนเกษตรสร้ ำงชำติ ครั้งที่ 2 และรวมพลคนสร้ ำงชำติ Smart & Strong Together รวมพลังส่ งเสริมเกษตร
ไทย ก้ำวไกลมั่นคง ระหว่ำงวันที่ 27-30 สิ งหำคม 2563 ณ ทีอ่ มิ แพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9-10 อิมแพคเมืองทองธำนี
ปี 2562 ประเทศไทยส่ งออกสิ นค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม มูลค่ารวม 1.25 ล้านล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วน
16.4% ของการส่ งออกสิ นค้าไทยในภาพรวม ซึ่ งประเทศไทยติดอันดับ 11 ของประเทศผูส้ ่ งออกอาหารของโลก และเป็ น
อันดับ 2 ของเอเชียรองจากจีน ขณะที่มูลค่าตลาดอาหารในประเทศ มีมูลค่ากว่า 2 ล้านล้านบาท ภาพรวมตลาดอาหารของไทย
ทั้งในประเทศและส่ งออก มีมูลค่ารวมมากกว่า 3 ล้านล้านบาท ถือว่ามีศกั ยภาพสู ง และยังมีโอกาสอีกมาก
จากสถานการณ์โควิดหลายประเทศเริ่ มคลี่คลายโดยเฉพาะทางฝั่งเอเชีย สิ นค้าเกษตรและอาหารของไทยเป็ นที่จบั ตา
มอง เพราะมีความโดดเด่นในตลาดโลก หากเน้นเรื่ องคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety) ที่เป็ นวิถีใหม่ หรื อ
New Normal ซึ่ งผูบ้ ริ โภคทัว่ โลกได้ให้ความสาคัญกับอาหารปลอดภัยมากขึ้น จะมีส่วนช่วยผลักดันยุทธศาสตร์ “ตลาดนาการ
ผลิต” โดยมุ่งเน้นเรื่ องคุณภาพมาตรฐานให้ประสบความสาเร็ จ และจะช่วยเพิ่มมูลค่าการส่ งออกสิ นค้าอาหารของไทยเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่ งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับกระทรวง พานิชย์ ผลักดัน นโยบาย เกษตรผลิต พานิชย์ตลาด เป้ าหมายนี้จะ
สาเร็ จสมบูรณ์ไม่ได้ ถ้าวันนี้เราไม่มีรากฐานที่แข็งแรงของภาคการเกษตร
ซึ่ งถือเป็ นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศ เนื่องจากพี่นอ้ งส่ วนใหญ่ยงั อยูใ่ นภาคการเกษตร หากมองย้อนกลับ
ไปจนถึงวันนี้ทุกอย่าง ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ ึน ได้รับความเชื่ อมัน่ จากต่างชาติมากขึ้น มี Start up ภาคการเกษตร
มี Young Smart Farmer เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งทุกคนเปรี ยบเสมือนเป็ นอนาคตที่สาคัญในภาคการเกษตร ที่จะทาให้ประเทศ
เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง

รัฐบาลมุ่งเสริ มสร้างให้เกิดรากฐานที่ดี เพื่อเดินไปสู่ เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน พวกเราจะร่ วมกันสร้างชาติ ผ่านภาค
การเกษตรที่สาคัญไปด้วยกัน ลดความเหลื่อล้ า ให้เกิดความมัน่ คง เข้มแข็ง ยัง่ ยืน เพราะภาคการเกษตรเปรี ยบเสมือนรากฐาน
ที่สาคัญของประเทศ ถ้ารากต้นไม้แข็งแรง ต้นไม้จึงจะเติบโตแผ่กิ่งก้านใบออกดอกติดผลได้ แต่ภาคการเกษตรจะเข้มแข็ง
ไม่ได้ หากไม่มีกระบวนการสร้างและพัฒนาเกษตรกรให้พ่ งึ พาตนเอง
การส่ งเสริ มการเกษตรของไทยได้สร้างความเข้มแข็งด้วยกระบวนการกลุ่มผ่านองค์กรเกษตรกร ปั จจุบนั มีกลุ่ม
เกษตรกรที่เข้มแข็ง ได้แก่ เกษตรแปลงใหญ่ จานวน 6,888 กลุ่ม สมาชิก 406,755 ราย Smart Farmer 1,101,650 ราย มี
เกษตรกรรุ่ นใหม่ Young Smart Farmer ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้วกว่า 13,051 ราย สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรรวมทั้ง
ประเทศ จานวน 5,292 กลุ่ม จานวนสมาชิก 121,121 ราย วิสาหกิจชุมชน 90,757 แห่ง สมาชิก 1,530,766 ราย เครื อข่าย
วิสาหกิจชุมชน 540 แห่ง สมาชิก 12,439 ราย กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร 10,386 กลุ่ม สมาชิก 280,084 ราย มีศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร หรื อ ศพก. ที่มีเกษตรกรต้นแบบ 882 ราย และมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ น (อกม.) ที่คอย
สนับสนุนงานทัว่ ประเทศ 75,105 ราย ซึ่ งทั้งหมดเป็ นผลมาจากการพัฒนางานส่ งเสริ มการเกษตร ถือเป็ นความสาเร็ จที่เกิดขึ้น
ในการสร้างเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
นอกจากนี้ ยังยกระดับเกษตรกรให้เป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร พร้อมกับการผลักดันนโยบาย “เกษตรทันสมัย” ให้เกิด
กลุ่มเกษตรนวัตกรรม เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรู ป เกษตรเทคโนโลยี และเกษตรพอเพียง ส่ งเสริ มให้เกษตรกรผลิตและ
รักษาคุณภาพมาตรฐานสิ นค้าเกษตร คานึงถึงความปลอดภัยเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และยังส่ งเสริ มให้เกิดตลาดสิ นค้าพรี
เมียม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สิ นค้า และเพิ่มมูลค่าการส่ งออกของประเทศ เช่น สิ นค้า GAP สิ นค้า Organic รวมถึงการสร้าง
สิ นค้าอัตลักษณ์ เช่น สิ นค้า GI นอกจากการสร้างความเข้มแข็งผ่านการรวมกลุ่มเกษตรกร การผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพ ด้าน
การตลาด ยังจับมือภาคธุ รกิจ ตลาดออฟไลน์ ตลาด modern trade และ บริ ษทั ขนส่ งยักษ์ใหญ่ รวมถึง ตลาดออนไลน์จบั มือกับ
E-commerce ภาคธุ รกิจ และเปิ ดเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เชื่ อมโยงระหว่างภาคการผลิตทางการเกษตรและอาหารสู่
ช่องทางการตลาดใหม่ๆ ที่มีศกั ยภาพ เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ในมาตรฐานสิ นค้าเกษตร และอาหารของไทยให้เป็ นที่ยอมรับ
ในตลาดโลก รวมถึงการพัฒนาศักยภาพช่องทางการกระจายสิ นค้าเกษตร สร้างโอกาสการขายสิ นค้าให้กลุ่มเกษตรกรในทุก
กลุ่มสิ นค้า และแสดงความมัน่ ใจในศักยภาพของสิ นค้าเกษตรไทยให้พร้อมถึงการเป็ นครัวโลกด้วย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมส่ งเสริ มการเกษตร จึงจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-30
สิ งหาคม 2563 นี้ ณ ที่อิมแพค เอ็กซิ บิชนั่ ฮอลล์ 9-10 อิมแพค เมืองทองธานี เป็ นมหกรรม product premium จากเกษตรกร
ไทย เพื่อให้งานมีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เชื่ อมโยงกับเศรษฐกิจมหภาครวมทั้งการสร้างโอกาส ให้กบั
พี่นอ้ งเกษตรกร โดยการส่ งเสริ มให้เกษตรกรพัฒนายกระดับสิ นค้าเกษตร และแสดงศักยภาพในการผลิตสิ นค้าเกษตร เพื่อเข้า
สู่ การแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จากตลาดท้องถิ่น ตลาดภูมิภาค สู่ ตลาดต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ ให้
คนเมืองได้เห็นอย่างเป็ นรู ปธรรม และเปิ ดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกัน ทั้งเกษตรกรผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง
ย่อมจะส่ งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานราก มีการกระจายตัวของรายได้มากขึ้น ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงระหว่างผูผ้ ลิตและ
ผูบ้ ริ โภคได้โดยตรง เชิ ญชวนพี่นอ้ งประชาชน ผูป้ ระกอบการ นักธุ รกิจ และผูท้ ี่สนใจ เข้าเยีย่ มชมงาน ร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ง ใน
การขับเคลื่อนภาคการเกษตร และทาความเข้าใจว่า เกษตรสร้างชาติได้อย่างไร และสิ นค้าเกษตรไทย พร้อมไปตลาดโลกแล้ว

กิจกรรมสาคัญภายในงาน ประกอบด้วย
พบปะ แลกเปลี่ยน พูดคุยกับเกษตรกรตัวจริ ง ที่เป็ นต้นแบบในการประกอบอาชีพ จากการขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ จาก 6 แห่งทัว่ ประเทศ เกษตรแปลงใหญ่ที่รวมกลุ่มการผลิต เปลี่ยนสิ นค้าจากขายในประเทศ
ยกระดับสิ นค้า Premium to fly, เครื อข่ายเกษตรกรรุ่ นใหม่ Young Smart Farmer ที่ประสบความสาเร็ จในการประกอบอาชีพ
การเกษตร มีความรู ้ และมีความภาคภูมิใจในอาชีพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ทุกคนหันกลับมาทาการเกษตร เป็ น
อนาคตของการปฏิรูปภาคการเกษตรต่อไป
พบความอลังการของกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ฟอกอากาศ หลากหลายประเภท
เข้าใจกลไกการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ กระบวนการส่ งเสริ มผ่านการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็ นเครื อข่ายในการส่ ง
ต่อความรู ้ไปสู่ เกษตรกรรายย่อยอื่นๆ สร้างการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิดูแลพื้นที่การเกษตรของตัวเองในทุกด้าน ทั้งการลด
ต้นทุนและการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต ผ่านศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร (ศพก.) การเฝ้าระวัง
ศัตรู พืชผ่านศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน (ศจช.) ส่ งเสริ มการใช้ดินและปุ๋ ยที่เหมาะสมในการปลูกพืชผ่านศูนย์จดั การดินปุ๋ ย
ชุมชน (ศดปช.) รวมทั้งสร้างตัวแทนเกษตรกร เพื่อส่ งต่อข้อมูลข่าวสารผ่านอาสาสมัครเกษตรกร (อกม.)
ตื่นตาไปกับนวัตกรรมการเกษตร โชว์เทคโนโลยีไบโอรี แอคเตอร์ ขยายเนื้อเยือ่ สับปะรดกินสดพันธุ์ MD2 และโชว์
นวัตกรรมการเกษตร จากภาคีเครื อข่าย เช่น หุ่นยนต์อาราขาพืช จาก ม.เกษตร
อิ่มท้อง กับครัวไทย ห้ามพลาดการช็อปปิ้ งสิ นค้าเกษตรคุณภาพ product premium หลากหลายประเภท กว่า 1,000
รายการ เพื่อย้าความมัน่ ใจ “อาหารไทย อาหารโลก” ภายใต้วสิ ัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิ ชย์ตลาด”
อาหารสด เช่น ผักปลอดภัยจาก ตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด ทัว่ ประเทศ/ อินทผลัมผลสด บุรีรัมย์/หน่อไม้ฝรั่งอินทรี ย ์
ชัยภูมิ/ ผลไม้ปลอดสารพิษ/อะโวกาโด วังน้ าเขียว/ส้มโอทับทิมสยาม นครศรี ธรรมราช
อาหารแปรรู ป เช่น ปลานิลหยอง หนองบัวลาภู/ปลาส้มสติ๊ก นครราชสี มา/ปลาร้าก้อนสาเร็ จ อานาจเจริ ญ/เงาะสอด
ไส้ฟรี ซดราย ชุมพร
อาหารปรุ งสุ ก เช่น ข้าวหมกอาหรับ ปั ตตานี/หมูหมักปลาร้า สุ พรรณบุรี/เส้นจันท์ผดั ซอสมังคุด จันทบุรี/น้ าพริ กด้วง
มะพร้าว เลย/นาซิดาแฆ นราธิวาส/ซาเตข้าวอัด นราธิวาส
อาหารสุ ขภาพ เช่น ผักเคลแผ่นอบกรอบ นครปฐม/น้ าผักโขมผสมฟักทอง จันทบุรี/ซุ ปข้าวไรซ์เบอร์ รี่เสริ มคอลลา
เจน ชลบุรี/ ชาเห็ดหลินจือ สระแก้ว/ผงมะเขือเทศชงพร้อมดื่ม
อาหารนวัตกรรม เช่น มะม่วงเบาผง สงขลา/มะม่วงป๊ อบ สุ โขทัย/บิสกิตกล้วยน้ าว้าสอดไส้แยมมะกรู ด พิจิตร/กล้วย
ผง กาแพงเพชร/มะพร้าวผง สมุทรสาคร/จิ้งหรี ดผง สุ โขทัย/มะขามผงชงดื่ม อุตรดิตถ์/สแปรดถัว่ ลายเสื อ แม่ฮ่องสอน
เลือกสรรพัสตราภรณ์ กว่า 100 ร้านค้า จากแม่บา้ นเกษตรกรคุณภาพ เช่น ผ้าทอนาหมื่น ตรัง/ผ้าไหมแก้มฝ้ายทอมือ
น่าน/ผ้าไหมยกดอก ลาพูน/ผ้าทอมัดหมี่สี่ตะกอ ลพบุรี

สร้างโอกาสธุ รกิจเกษตร จับคู่ Business Matching เปิ ดโอกาสให้กบั เกษตรกรไทย ได้เป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร
พบปะผูส้ ่ งออก Start up ส่ งสิ นค้าดีมีคุณภาพสู่ ตลาดสากล รวมทั้งการส่ งเสริ มให้เกษตรกรขยายช่องทางการจาหน่ายสิ นค้า
ผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น โดยจาหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรออนไลน์.com
ฝึ กอาชีพ DIY หนึ่งวันทาได้จริ ง 28 หลักสู ตร เช่น ขนมจีนน้ ายาเห็ด ผักบุง้ ดองสู ตรโบราณ พวงมาลัยใบเตย การ
ขยายพันธุ์แค็กตัส น้ าพริ กกากหมู
กิจกรรมสาระบันเทิง ให้บริ การความรู ้แก่เกษตรกรและผูเ้ ข้าชมงาน การล้างผักอย่างปลอดภัย คาแนะนาการปลูกพืช
คลินิกพืช โชว์การเดินแบบผ้าไทย สาธิ ตการทาอาหารจากเชฟชั้นนา มินิคอนเสิ ร์ตจากศิลปิ นชื่อดังมาเป็ นส่ วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนชาติ และเห็นถึงพลังของพี่นอ้ งเกษตรกรไทย ในงาน เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 มหกรรม product premium ระหว่าง
วันที่ 27-30 สิ งหาคม 2563 ณ ที่อิมแพค เอ็กซิ บิชน่ั ฮอลล์ 9-10 อิมแพคเมืองทองธานี “Smart & Strong Together รวมพลัง
ส่ งเสริ มเกษตรไทย ก้าวไกลมัน่ คง”
ตัวอย่ำงผลสำเร็จงำนส่ งเสริมกำรเกษตร
“กล้ วยนำ้ ว้ ำ สู่ Inno Product”
กล้วยน้ าว้า เป็ นกล้วยที่ถูกพัฒนามาจากลูกผสมระหว่างกล้วยป่ ากับกล้วยตานี บริ โภคกันอย่างแพร่ หลาย ปลูกง่าย
รสชาติดี คนไทยรับประทานกล้วยน้ าว้าทั้งผลสดและแปรรู ป ซึ่ งมีคุณค่าทางโภชนาการมาก
เกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยน้ าว้า ที่ข้ ึนทะเบียนกับกรมส่ งเสริ มการเกษตรจานวน 60,281 ครัวเรื อน พื้นที่ปลูก 186,751.37
ไร่ กรมส่ งเสริ มการเกษตร ได้ส่งเสริ มให้เกษตรกรปรับรู ปแบบการผลิตเป็ นเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่วา่ ง ให้กล้วยน้ าว้า
เป็ นพืชแซมในสวน ช่วยสร้างรายได้ตลอดทั้งปี กล้วยน้ าว้ามีตน้ ทุนการผลิต 5,881 บาท/ไร่ /ปี ให้ผลผลิตเมื่อมีอายุเฉลี่ยได้ 1
ปี ได้ผลตอบแทนสุ ทธิ 7,618 บาท/ไร่ /ปี ส่ วนใหญ่เกษตรกรจะขายเป็ นกล้วยสด ซึ่ งเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดภายในจังหวัด
และตลาดนอกจังหวัดหรื อตามแหล่งท่องเที่ยว
นอกจากนี้ และรวมกลุ่มเป็ นเกษตรกรแปลงใหญ่ จานวน 26 แปลง เกษตรกร จานวน 1,028 ราย พื้นที่กล้วยน้ าว้า
แปลงใหญ่ 12,926 ไร่ 13 จังหวัด ที่มีพ้นื ที่แปลงใหญ่ ได้แก่ นนทบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ พิษณุ โลก เชียงใหม่
แพร่ น่าน มหาสารคาม ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย และเพชรบูรณ์ การรวมกลุ่มแปลงใหญ่ ยังทาให้เกษตรกร สามารถลด
ต้นทุน และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต ได้อีกทางหนึ่งด้วย
กำรแปรรู ป สู่ Inno Product “บิสกิตกล้ วยนำ้ ว้ ำสอดไส้ แยมมะกรู ด”
โดย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ าพริ กไร้สารกันบูด หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยพุก จังหวัดพิจิตร ที่เกษตรกรใช้วตั ถุดิบในท้องถิ่น เช่น
ข่า ตะไคร้ มะกรู ด กล้วยน้ าว้า ผลิตเป็ นพริ กแกงและกล้วยฉาบ
แนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ สู่ การเป็ น Inno Product : จากการผลิตพริ กแกงและกล้วยฉาบ ทาให้มีวตั ถุดิบที่เหลือทั้งกล้วยและ
เนื้อมะกรู ด จึงได้พฒั นาเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ แป้ งกล้วยน้ าว้าที่มีคุณสมบัติตา้ นทานการย่อยเป็ นแป้ งที่มีเส้นใยอาหารที่ดี
สามารถผ่านเข้าไปถึงลาไส้ใหญ่และถูกย่อยโดยจุลินทรี ยใ์ นลาไส้ใหญ่ได้ผลิตภัณฑ์เป็ นกรดไขมันสายสั้นๆ ที่เอื้อต่อการ

เจริ ญของจุลินทรี ยท์ ี่มีประโยชน์ต่อลาไส้ โดยนามาเป็ นส่ วนผสมในการทาขนมปั งบิสกิต สอดไส้แยมมะกรู ดที่ผลิตจากเนื้อ
มะกรู ดนามาให้ความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสม ได้แยมที่ให้รสหวานอมเปรี้ ยวและกลิ่นที่หอมสดชื่น นามาอบขึ้นรู ปเป็ น
บิสกิตกล้วยน้ าว้าสอดไส้แยมมะกรู ด เป็ นผลิตภัณฑ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั วัตถุดิบในชุมชน ได้เป็ นอย่างดี
บรรจุภณั ฑ์ : พัฒนาให้ทนั สมัย มีสีสันที่เป็ นเอกลักษณ์ ปั จจุบนั เป็ นผลิตภัณฑ์ของฝากที่มีอตั ลักษณ์ประจาถิ่น รวมทั้งมี
เรื่ องราวที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์ และเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค
ที่อยู่ : เลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยพุก อาเภอดงเจริ ญ จังหวัดพิจิตร ผูป้ ระสานงานวิสาหกิจชุมชน คุณพรรณี มัน่ หลา เบอร์
โทรศัพท์ : (089) 959-2408
การนากล้วยน้ าว้ามาแปรรู ปเพิ่มมูลค่า นอกจากบิสกิตกล้วยน้ าว้าสอดไส้แยมมะกรู ดแล้ว ยังมีวสิ าหกิจชุมชนกลุ่ม
ผูผ้ ลิตและพัฒนาการแปรรู ปกล้วยตาบลระหาน จังหวัดกาแพงเพชร แปรรู ปกล้วยผงสาเร็ จรู ปชนิ ดชงดื่มจากแป้ งกล้วยน้ าว้า
100% ใช้เทคนิคการทาให้แป้ งกล้วยเป็ นวุน้ (Gelatinize) ก่อนนามาผลิตเป็ นผงกล้วยชงพร้อมดื่ม ซึ่ งใช้กล้วยน้ าว้าในระยะสุ ก
พอดี มีรสหวานกลมกล่อมตามธรรมชาติ นาไปทาแห้ง (Drying) ด้วยอุณหภูมิที่เฉพาะเจาะจง ทาให้ได้ผงที่มีความชื้น
เหมาะสม แล้วจึงนามาบดละเอียดทาให้ได้ผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยที่ใช้ชงร้อนละลายได้ดี สามารถนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหาร หรื อขนม มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ รสชาติดี หอมหวาน ละมุน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูเ้ ลี้ยงและแปรรู ปปลา บ้าน
วังแร่ จังหวัดพิษณุ โลก แปรรู ปแยมกล้วยน้ าว้าชนิดแผ่นจากกล้วยน้ าว้ามะลิอ่อง เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผลิตจากกล้วยน้ าว้า
พันธุ์โบราณ สี เหลืองนวล เนื้ อสัมผัสเหนียวนุ่ม รสชาติหวานกลม กล่อม มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ผลิตเป็ นแยมกล้วยแผ่น โดย
ใช้เทคนิคการเกิดเจล (Gelling) และขึ้นรู ปเป็ นแผ่น สามารถนาเสริ ฟพร้อมขนมปั งหรื ออาหารว่างต่างๆ ได้ มีประโยชน์ต่อ
สุ ขภาพ และสะดวกต่อการบริ โภค ได้รสชาติกล้วยในรู ปแบบใหม่ และความหวานจากธรรมชาติ พร้อมคุณประโยชน์จาก
กล้วยแท้

พืชทำงเลือกใหม่ “อะโวกำโด” product premium
อะโวกาโด (Avocado) เป็ นผลไม้เศรษฐกิจที่เจริ ญเติบโตได้ดีในทุกสภาพพื้นที่ ให้ผลผลิตเร็ ว ให้ผลผลิตดก
มีความหลากหลายของพันธุ์ ทาให้มีผลผลิตกระจายครอบคลุมตลอดทั้งปี เป็ นผลไม้เพื่อสุ ขภาพที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการสู ง ให้ค่าพลังงานสู งแต่มีปริ มาณน้ าตาลต่า จึงเป็ นที่นิยม มีปริ มาณความต้องการสู งทั้งตลาดภายใน
และต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่ งเสริ มการเกษตร มีแผนที่จะพัฒนาอะโวกาโดเป็ นพืชเศรษฐกิจ ทางเลือก
ใหม่ มีทีมบูรณาการฯ แบบครบวงจร ส่ งเสริ มให้เกษตรกรเพิ่มพื้นที่ปลูก พร้อมเปลี่ยนจากพันธุ์พ้นื เมือง เป็ นพันธุ์ดี ปั จจุบนั มี
ความต้องการ ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ สาหรับตลาดภายในประเทศมีความต้องการสู ง โดยในปี 2561 มีการ
นาเข้าถึง 762 ตัน มูลค่า 154,399,344 บาท ขณะที่การส่ งออกประเทศไทยสามารถส่ งออกเพียง 19 ตัน ในปี 2561 มูลค่า

763,607 บาท ขณะที่ตลาดโลกมีความต้องการสู งมาก เช่น ในปี 2560 ประเทศสหรัฐอเมริ กามีการนาเข้า คิดเป็ นมูลค่า 2,000
ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงนับเป็ นโอกาสของเกษตรกรผูป้ ลูกอะโวกาโด
กรมส่ งเสริ มการเกษตร จึงได้ดาเนินการวิจยั พัฒนาและส่ งเสริ มให้อะโวกาโดเป็ นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ ปั จจุบนั
มีเกษตรกรผูป้ ลูกอะโวกาโด ที่ข้ ึนทะเบียนกับกรมส่ งเสริ มการเกษตร จานวน 3,315 ครัวเรื อน เนื้อที่ปลูก 18,231 ไร่ มีการ
รวมกลุ่มทา เกษตรแปลงใหญ่ จานวน 13 แปลง เกษตรกร 459 ราย มีพ้นื ที่แปลงใหญ่รวม 4,598 ไร่ ในจังหวัดตากและ
แม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ การขยายพื้นที่ปลูก เช่น พื้นที่จงั หวัดกาแพงเพชร เป็ นต้น
ปั จจุบนั มีเกษตรกรรุ่ นใหม่นิยมปลูกอะโวกาโดเพิ่มมากขึ้น เช่น นายชุติมนั ต์ จันทร์ฝาย Young Smart Farmer
เจ้าของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่ นใหม่ จังหวัดกาแพงเพชร รวมกลุ่มทาคลัสเตอร์ อะโวคกาโดครบวงจร มีสมาชิก 10 ราย พื้นที่
ปลูกรวม 50 ไร่ ทั้งในพื้นที่จงั หวัดตากและกาแพงเพชร โดยวางแผนตั้งแต่การปลูก ขยายพันธุ์ ควบคุมการผลิตไปจนถึงการ
ประชาสัมพันธ์ และการจัดจาหน่ายตลาดในประเทศ อย่างเป็ นเป็ นระบบ

ชวนเทีย่ วงำนเกษตรสร้ ำงชำติ ช้ อปสิ นค้ ำเกษตร-หัตถกรรมระดับพรีเมียมจำกทัว่ ไทย พร้ อมเวิร์กช็อปสร้ ำงอำชีพ ทีง่ ำน
เกษตรสร้ ำงชำติ ครั้งที่ 2 ระหว่ำง 27-30 ส.ค.นี้ ทีอ่ มิ แพคเมืองทองธำนี
ใกล้เข้ามาแล้ว สาหรับ งานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ซึ่ งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 30 สิ งหาคมศกนี้ ณ อิมแพค เอ็ก
ซิ บิชนั่ ฮอลล์ 9-10 อิมแพคเมืองทองธานี
โดยเป็ นที่ทราบกันอยูแ่ ล้วว่า ประเทศไทยเรา มีการส่ งออกสิ นค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมเป็ นหนึ่งในรายได้
หลักของประเทศ โดยในปี 2562 ประเทศไทยส่ งออกสิ นค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม มูลค่ารวม 1.25 ล้านล้านบาท คิด
เป็ นสัดส่ วน 16.4% ของการส่ งออกสิ นค้าไทยในภาพรวม ซึ่ งประเทศไทยติดอันดับ 11 ของประเทศผูส้ ่ งออกอาหารของโลก
และเป็ นอันดับ 2 ของเอเชียรองจากจีน
จากสถานการณ์โควิดหลายประเทศเริ่ มคลี่คลายโดยเฉพาะทางฝั่งเอเชีย สิ นค้าเกษตรและอาหารของไทยเป็ นที่จบั ตา
มอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับกระทรวงพานิชย์ ผลักดันนโยบาย “เกษตรผลิต พานิชย์ตลาด” ที่ผา่ นมาได้มีการ
ส่ งเสริ มการเกษตรของไทย สร้างความเข้มแข็งด้วยกระบวนการกลุ่มผ่านองค์กรเกษตรกร ปั จจุบนั มีกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง
อาทิ เกษตรแปลงใหญ่ จานวน 6,888 กลุ่ม สมาชิก 406,755 ราย Smart Farmer 1,101,650 ราย มีเกษตรกรรุ่ นใหม่ Young
Smart Farmer ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้วกว่า 13,051 ราย สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรรวมทั้งประเทศ นอกจากนี้ยงั ยกระดับ
เกษตรกรให้เป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร พร้อมกับการผลักดันนโยบาย “เกษตรทันสมัย”

พร้อมกันนี้ก็ผลักดันให้เกิดกลุ่มเกษตรนวัตกรรม เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรู ป เกษตรเทคโนโลยี และเกษตร
พอเพียง ส่ งเสริ มให้เกษตรกรผลิตและรักษาคุณภาพมาตรฐานสิ นค้าเกษตร บุกสู่ ตลาดสิ นค้าพรี เมียม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั
สิ นค้า และเพิ่มมูลค่าการส่ งออกของประเทศ อีกทั้งยังจับมือภาคธุ รกิจ ตลาดออฟไลน์ ตลาด modern trade และ บริ ษทั ขนส่ ง
ยักษ์ใหญ่ รวมถึง ตลาดออนไลน์จบั มือกับ E-commerce เปิ ดเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ และล่าสุ ด กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดย กรมส่ งเสริ มการเกษตร ได้จดั งาน “เกษตรสร้างชาติ” ครั้งที่ 2 ระหว่าง วันที่ 27 – 30 สิ งหาคม 2563 นี้ ณ
ที่อิมแพค เอ็กซิ บิชนั่ ฮอลล์ 9-10 อิมแพคเมืองทองธานี เป็ นมหกรรม product premium จากเกษตรกรไทยที่จะขนมาให้
ชาวเมืองได้ชอ้ ป ได้ชิมกันอย่างจุใจ
สาหรับไฮไลต์หา้ มพลาด สาหรับใครที่เตรี ยมตัวจะมาเที่ยวในงานนี้ แน่นอนว่า ต้องเป็ นการช้อปสิ นค้าเกษตร "อิ่ม
ท้อง กับครัวไทย" ซึ่ งนักช้อปจะได้พบกับ สิ นค้าเกษตรคุณภาพ product premium หลากหลายประเภท กว่า 1,000 รายการ
ตอกย้าความมัน่ ใจ "อาหารไทย อาหารโลก" ภายใต้วสิ ัยทัศน์ "เกษตรผลิต พาณิ ชย์ตลาด" ที่ขนสิ นค้าเด็ดมาจากทัว่ ฟ้า
เมืองไทย ไม่วา่ จะเป็ น..
อาหารสด เช่น ผักปลอดภัยจาก ตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด ทัว่ ประเทศ/ อินผลัมผลสด บุรีรัมย์/ หน่อไม้ฝรั่งอินทรี ย ์
ชัยภูมิ/ ผลไม้ปลอดสารพิษ /อโวคาโว วังน้ าเขียว / ส้มโอทับทิมสยาม นครศรี ธรรมราช
อาหารแปรรู ป เช่น ปลานิลหยอง หนองบัวลาภู/ ปลาส้มสติ๊ก นครราชสี มา/ ปลาร้าก้อนสาเร็ จ อานาจเจริ ญ / เงาะ
สอดไส้ฟรี ซดราย ชุมพร
อาหารปรุ งสุ ก เช่น ข้าวหมกอาหรับ ปั ตตานี /หมูหมักปลาร้า สุ พรรณบุรี/ เส้นจันท์ผดั ซอสมังคุด จันทบุรี /น้ าพริ ก
ด้วงมะพร้าว เลย/นาซิ ดาแฆ นราธิวาส /ซาเตข้าวอัด นราธิ วาส
อาหารสุ ขภาพ เช่น ผักเคลแผ่นอบกรอบ นครปฐม/ น้ าผักโขมผสมฟักทอง จันทบุรี/ ซุ ปข้าวไรซ์เบอร์ รี่เสริ มคอลลา
เจน ชลบุรี/ ชาเห็ดหลินจือ สระแก้ว / ผงมะเขือเทศชงพร้อมดื่ม
อาหารนวัตกรรม เช่น มะม่วงเบาผง สงขลา/ มะม่วงป๊ อบ สุ โขทัย /บิสกิตกล้วยน้ าว้าสอดไส้แยมมะกรู ด พิจิตร /
กล้วยผง กาแพงเพชร / มะพร้าวผง สมุทรสาคร / จิ้งหรี ดผง สุ โขทัย / มะขามผงชงดื่ม อุตรดิตถ์ / สแปรดถัว่ ลายเสื อ
แม่ฮ่องสอน และอย่าลืมไปแวะเลือกซื้ อสิ นค้าชุดสวย ผ้าทอสุ ดปั งจากกว่า 100 ร้านค้า โดยแม่บา้ นเกษตรกรคุณภาพ เช่น ผ้า
ทอนาหมื่น จาก จ.ตรัง, ผ้าไหมแก้มฝ้ายทอมือ จาก จ.น่าน, ผ้าไหมยกดอก จาก จ.ลาพูน, ผ้าทอมัดหมี่สี่ตะกอ จาก จ.ลพบุรี
พร้อมทั้งยังเปิ ดพื้นที่สร้างโอกาสธุ รกิจเกษตร จับคู่ Business Matching เปิ ดโอกาสให้กบั เกษตรกรไทย ได้เป็ น
ผูป้ ระกอบการเกษตร พบปะผูส้ ่ งออก Start up ส่ งสิ นค้าดีมีคุณภาพสู่ ตลาดสากล รวมทั้งการส่ งเสริ มให้เกษตรกรขยายช่อง
ทางการจาหน่ายสิ นค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น โดยจาหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรออนไลน์.com

ฝึ กอาชีพ DIY หนึ่งวันทาได้จริ ง 28 หลักสู ตร เช่น ขนมจีนน้ ายาเห็ด ผักบุง้ ดองสู ตรโบราณ พวงมาลัยใบเตย การ
ขยายพันธุ์แคคตัส น้ าพริ กกากหมู
กิจกรรมสาระบันเทิง ให้บริ การความรู ้แก่เกษตรกรและผูเ้ ข้าชมงาน การล้างผักอย่างปลอดภัย คาแนะนาการปลูกพืช
คลินิกพืช โชว์การเดินแบบผ้าไทย สาธิ ตการทาอาหารจากเชฟชั้นนา มินิคอนเสริ ตจ์ ากศิลปิ นชื่อดัง
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอัดแน่นด้วยสาระความรู ้ความบันเทิงอีกมากมาย อาทิ เวทีพบปะ แลกเปลี่ยน พูดคุยกับ
เกษตรกรตัวจริ ง ที่เป็ นต้นแบบในการประกอบอาชีพ จากการขยายผลโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ จาก 6 แห่งทัว่
ประเทศ
ทาความรู ้จกั เกษตรแปลงใหญ่ที่รวมกลุ่มการผลิต เปลี่ยนสิ นค้าจากขายในประเทศ ยกระดับสิ นค้า Premium to fly,
เครื อข่ายเกษตรกรรุ่ นใหม่ Young Smart Farmer ที่ประสบความสาเร็ จในการประกอบอาชีพการเกษตร มีความรู ้ และมีความ
ภาคภูมิใจในอาชีพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ทุกคนหันกลับมาทาการเกษตร เป็ นอนาคตของการปฏิรูปภาค
การเกษตรต่อไป
พบความอลังการของกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ฟอกอากาศ หลากหลายประเภท
เข้าใจกลไกการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ กระบวนการส่ งเสริ มผ่านการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็ นเครื อข่ายในการส่ ง
ต่อความรู ้ไปสู่ เกษตรกรรายย่อยอื่นๆ สร้างการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิดูแลพื้นที่การเกษตรของตัวเองในทุกด้าน ทั้งการลด
ต้นทุนและการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต ผ่านศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร (ศพก.) การเฝ้าระวัง
ศัตรู พืชผ่านศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน (ศจช.) ส่ งเสริ มการใช้ดินและปุ๋ ยที่เหมาะสมในการปลูกพืชผ่านศูนย์จดั การดินปุ๋ ย
ชุมชน (ศดปช.) รวมทั้งสร้างตัวแทนเกษตรกร เพื่อส่ งต่อข้อมูลข่าวสารผ่านอาสาสมัครเกษตรกร (อกม.)
ตื่นตาไปกับ นวัตกรรมการเกษตร โชว์เทคโนโลยีไบโอรี แอคเตอร์ ขยายเนื้อเยือ่ สัปปะรดกินสดพันธุ์ MD2 และโชว์
นวัตกรรมการเกษตร จากภาคีเครื อข่าย เช่น หุ่นยนต์อาราขาพืช จาก ม.เกษตร
มาเป็ นส่ วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชาติ และเห็นถึงพลังของพี่นอ้ งเกษตรกรไทย ในงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2
มหกรรม product premium ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิ งหาคม 2563 ณ ที่อิมแพค เอ็กซิ บิชนั่ ฮอลล์ 9-10 อิมแพคเมืองทองธานี
“Smart & Strong Together รวมพลังส่ งเสริ มเกษตรไทย ก้าวไกลมัน่ คง”

กรมส่ งเสริมกำรเกษตร เชิ ญชวนร่ วมงำนเกษตรสร้ ำงชำติ ครั้งที่ 2 ประชำสั มพันธ์ ผลผลิตคุณภำพ ต่ อยอดทำงธุรกิจ

กรมส่ งเสริมกำรเกษตร เผยนวัตกรรมกำรปลูกองุ่นบนพืน้ ทีส่ ู งสำหรับเกษตรกรสู งวัย เพิม่ ปริมำณ-คุณภำพผลผลิต-ดูแล
รักษำง่ ำย

นายอาชว์ชยั ชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า องุ่น เป็ นไม้ผลทางเลือกที่กรมส่ งเสริ ม
การเกษตรแนะนาให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกเป็ นอาชีพ เพราะให้ผลตอบแทนสู ง เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด ทดแทนพืชที่
สร้างผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เช่น ข้าวโพด เป็ นต้น และยังสามารถเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรได้อีกด้วย แต่การปลูก
องุ่นในระบบเดิมจาเป็ นต้องใช้แรงงานมากและไม่เหมาะสมกับเกษตรกรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูส้ ู งอายุ เนื่ องจากทรงต้น และ
วิธีการตัดแต่งยุง่ ยาก
ดังนั้น กรมส่ งเสริ มการเกษตร จึงขอแนะนาวิธีการปลูกองุ่นที่พฒั นาขึ้นใหม่จากผลการศึกษาวิจยั ของสถาบันวิจยั
และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้แก่ รู ปแบบการจัดทรงต้น และระยะปลูก 3 แบบ คือ ทรงต้นแบบตัว H ระยะปลูก
6×3 เมตร แบบตัว T ระยะปลูก 6×3 เมตร และแบบตัว T ระยะปลูก 6×1.5 เมตร ซึ่งสามารถให้ผลผลิต 70-100 กิโลกรัมต่อต้น
ต่อปี
นอกจากนี้ ยังมีการวิจยั และพัฒนาต่อยอดรู ปแบบค้างองุ่นแบบใหม่ เพื่อเพิ่มคุณภาพและปริ มาณผลผลิตต่อพื้นที่
และสะดวกต่อการปฏิบตั ิดูแลรักษายิง่ ขึ้น รวมทั้งเพื่อให้รูปแบบค้าง มีความหลากหลาย สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมสภาพ
พื้นที่และวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่แตกต่างกันได้

โดยมีทรงต้นรู ปแบบใหม่ 6 แบบ คือ ทรงต้นสู งแบบตัว T ระยะปลูก 1.2 x 8 เมตร ที่สามารถเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่โรงเรื อน
ทรงต้นแนวตั้งที่สามารถเพิ่มความสะดวกในการปฏิบตั ิดูแลรักษา ซึ่ งมี 5 แบบ คือ ทรงต้นเตี้ยแบบแนวรั้ว แบบตัว Y สู ง
แบบตัว Y ต่า แบบตัว Y ดัดแปลงสู ง และแบบตัว Y ดัดแปลงต่า โดยทั้งหมดใช้ระยะปลูก 1.5 x 8 เมตร และได้มีการพัฒนา
รู ปแบบโรงเรื อนให้เหมาะสมกับทรงต้นและค้างรู ปแบบใหม่ๆ
รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ทรงต้นที่เกษตรกรส่ วนใหญ่ใช้ในปั จจุบนั คือ ทรงต้นแบบตัว H
ระยะปลูก 6×3 เมตร แบบตัว T ระยะปลูก 6×3 เมตร และแบบตัว T ระยะปลูก 1.2 x 8 เมตร สาหรับทรงต้นแนวตั้งแบบตัว Y
เป็ นองค์ความรู ้ใหม่ที่เหมาะกับเกษตรกรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูส้ ู งอายุ มีทรงต้นที่สะดวกต่อการปฏิบตั ิดูแลรักษา
การผลิตองุ่นแบบประณี ต ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสู ง ภายใต้ระบบการปลูกที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ใช้ตน้ ทุนการ
ผลิตในการทาโรงเรื อนและค้างต่ากว่าโรงเรื อนขนาดมาตรฐานทัว่ ไป อีกทั้งยังสามารถลดผลกระทบที่มีต่อผลผลิตองุ่นจาก
ความแปรปรวนของสภาพอากาศได้อีกด้วย
สาหรับการตัดแต่งกิ่งองุ่นให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสู งนั้นเป็ นการนาหลักการตัดแต่งกิ่งแบบโครงการหลวงมาปรับ
ใช้ คือ ให้ตดั แต่งกิ่งแบบ 1 กิ่ง ตัดแต่ง 2 ครั้ง ต่อปี โดยตัดแต่งครั้งที่ 1 แบบยาว (Cane pruning) และดัดโค้งกิ่งหลังตัดแต่ง
เพื่อเพิ่มปริ มาณและความสม่าเสมอของตาที่แตก ทาให้ผลผลิตต่อต้นเพิ่มมากขึ้นถึง 109 กิโลกรัม/ต้น/ครั้ง จากการตัดแต่งกิ่ง
แบบปกติที่ให้ผลผลิต 50 กิโลกรัม/ต้น/ครั้ง โดยให้ทาในช่วงระหว่างเดือนสิ งหาคม-กันยายน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสู ง
เก็บเกี่ยวในฤดูหนาวถึงฤดูแล้ง
และตัดแต่งกิ่งเดิมเป็ นครั้งที่ 2 โดยตัดแบบสั้น (Spur pruning) ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เพื่อสร้างกิ่งใหม่ที่
สมบูรณ์และให้ผลผลิตนอกฤดู ระบบการตัดแต่งกิ่งแบบนี้ทาให้ตน้ องุ่นให้ผลผลิตสู งมาก สม่าเสมอ และยาวนาน เพราะมี
ระบบการสร้างกิ่งทดแทน ทาให้ตน้ องุ่นมีความแข็งและสมบูรณ์อยูเ่ สมอ และสามารถควบคุมให้กิ่งอยูบ่ นพื้นที่คา้ งได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

แปลงใหญ่ "มะพร้ ำวนำ้ หอม"ไปลิว่ ต่ อยอดแปรรู ปเพิม่ มูลค่ ำสู่ ตลำดออนไลน์

แปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอมไปลิ่ว กรมส่ งเสริ มการเกษตรหนุนรวมกลุ่มแล้วใน 8 จังหวัด 17 แปลง พร้อมเสริ ม
ความรู ้เกษตรกรที่ดาเนิ นสะดวก หวังต่อยอดสร้างแปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอมอินทรี ย ์ สร้างตลาดเปิ ดช่องทางออนไลน์ เผย
ปั จจุบนั มีสมาชิกแปลงใหญ่ มีพ้นื ที่ปลูกรวม 3,000 ไร่
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยว่า มะพร้าวน้ าหอม
นับเป็ นผลไม้เศรษฐกิจที่สาคัญอีกชนิ ดหนึ่งที่กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้แนะนาให้เกษตรกรปลูกเพื่อตอบสนองความต้องการ
ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ องของตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่ งเสริ มให้เกิดการรวมกลุ่มภายใต้ระบบส่ งเสริ มเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ปั จจุบนั เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเป็ นแปลงใหญ่แล้วจานวน 17 แปลง ใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กรุ งเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา นครปฐม สมุทรปราการ และจังหวัดสงขลา
นายประยูร กล่าวอีกว่า สาหรับการทาสวนมะพร้าวน้ าหอมในปั จจุบนั เพื่อสนองตอบความนิยมของผูบ้ ริ โภคที่เน้นใส่
ใจเรื่ องสุ ขภาพมากขึ้น จึงมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบมาเป็ นสวนมะพร้าวน้ าหอมแบบอินทรี ยท์ ี่เน้นให้เป็ นธรรมชาติมากที่สุด
ไม่มีการใช้สารเคมี หันมาใช้ตวั ห้ าตัวเบียนในการช่วยกาจัดแมลงศัตรู มะพร้าว เช่น การใช้แตนเบียน เข้ามาช่วยควบคุมแมลง
ศัตรู มะพร้าว ซึ่ งได้รับการสนับสนุนพ่อแม่พนั ธุ์และองค์ความรู ้จากกรมส่ งเสริ มการเกษตร ลดการใช้สารเคมี เพื่อสร้าง
ผลผลิตคุณภาพที่ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค

"รวมถึงการพัฒนาสิ นค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น จาหน่ายในรู ปแบบน้ ามะพร้าวพร้อมดื่มในขวดใส และ
มะพร้าวแก้วพร้อมรับประทาน โดยขูดเนื้ อและมีน้ าใส่ แก้วซี ลฝาอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากมะพร้าวน้ าหอม
ทั้งหมด เช่น น้ าตาลมะพร้าวและต้นพันธุ์มะพร้าว”นายประยูร กล่าว
นายประยูร กล่าวต่อไปว่า สาหรับสายพันธุ์มะพร้าวน้ าหอมที่นิยมปลูกเป็ นพันธุ์กน้ จีบ ซึ่ งมีลกั ษณะเด่นคือให้ผล
ขนาดใหญ่และปริ มาณน้ ามะพร้าวมากแต่ละปี สามารถเก็บผลผลิตออกขายได้ประมาณ 15–18 ทะลาย โดยตัดผลได้ทุก 20 วัน
สาหรับการดูแลจัดการสวน ถ้าเป็ นช่วงหน้าฝนอย่างในขณะนี้ จะปล่อยให้ตน้ มะพร้าวเติบโตไปตามธรรมชาติ ส่ วนหน้าแล้ง
จะคอยดูแลรดน้ าทุก 3 วัน ตัดหญ้าให้ส้ นั ไม่รกรุ งรัง และรักษาความชื้นบนผิวดินสามารถเก็บผลผลิตออกขายได้ตลอดทั้งปี
แต่ช่วงฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคม–เมษายน ผลผลิตน้อยลดลงจากปกติประมาณ ร้อยละ70–80 จึงต้องจัดการดูแลสวน
มะพร้าวอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้ตน้ มะพร้าวขาดคอ โดยใช้วธิ ี การให้น้ าบารุ งต้น และให้ปุ๋ยคอกจากขี้หมู โดยบารุ งต้น เฉลี่ย
4 เดือน/ครั้ง และเฉลี่ยต้นละ 1 กระสอบ
“ที่สาคัญอีกประการและเป็ นปั ญหาที่เกษตรกรทาสวนมะพร้าวต้องประสบ คือ การระบาดของหนอนหัวดาในช่วง
ฤดูแล้ง เพราะแมลงศัตรู พืชชนิดนี้ ชอบอากาศร้อนแล้ง จึงคอยดูแลจัดการสวนให้มีความชื้นอย่างสม่าเสมอในช่วงฤดูแล้ง
โดยใช้เรื อรดน้ าในแปลงปลูกมะพร้าวทุก 3 วัน ครั้งละประมาณ 1 ชัว่ โมง วิธีน้ ีใช้ได้ผลดี เพราะไม่ค่อยเจอปั ญหาหนอนหัว
ดาระบาดรุ นแรงเหมือนกับที่อื่นๆ” นายประยูร กล่าว
นายประยูร กล่าวด้วยว่า ส่ วนการจัดการด้านการตลาด จะมีการวางแผนการผลิตร่ วมกับกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ที่
วันนี้มีพ้ืนที่ปลูกรวม 3,000 ไร่ ซึ่ งเน้นทาตลาดเองทั้งหมด ไม่ส่งผ่านพ่อค้าคนกลาง ด้วยการบริ หารจัดการให้เป็ นระบบทั้งใน
รู ปของผลสด และต่อยอดเพิ่มมูลค่าด้วยการนามาแปรู ปเป็ นผลผลิตภัณฑ์ต่างๆ สร้างการรับรู ้ของลูกค้าผ่านสื่ อออนไลน์เป็ น
หลัก
ด้านนายประยูร วิสุทธิ ไพศาล ประธานแปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอมตาบลแพงพวย อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
กล่าวเสริ มว่า จากการที่กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้เข้ามาช่วยสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเป็ นแปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอม ทา
ให้เกษตรกรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่วา่ จะในด้านที่เกี่ยวกับการจัดการ
สวนมะพร้าวน้ าหอมจนถึงการส่ งออกการผลิตมะพร้าวน้ าหอมให้ได้คุณภาพและมาตรฐานส่ งออก และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน้ าหอม ทาให้เกิดการยกระดับการปลูกและการจัดการสวนที่ได้มาตรฐาน สามารถสร้างผลผลิต
คุณภาพที่ตรงกับความต้องการของตลาด รวมถึงการเปิ ดช่องทางการตลาดถึงผูบ้ ริ โภคได้เพิม่ ขึ้น

เกษตรลำปำง สรุ ปผลกำรดำเนินงำนหมู่บ้ำนเกษตรวิถีอินทรี ย์ ในพืน้ ทีน่ ำร่ อง 13 อำเภอ

สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง ขับเคลื่อนงานนโยบายภาครัฐด้วยระบบส่ งเสริ มการเกษตรของจังหวัดลาปาง ในปี
2563 ซึ่ งมีนโยบายที่สาคัญ ได้แก่ การขับเคลื่อนหมู่บา้ นเกษตรวิถีอินทรี ย ์ จังหวัดลาปาง เป้ าหมาย 17 หมู่บา้ น (อาเภอละ 1
หมู่บา้ น) เน้นหนัก 4 หมู่บา้ น (ชนิดพืช ข้าว พืชผัก สับปะรด) ซึ่ งสอดคล้องกับงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ
(Agenda) ที่ตอ้ งการให้เกษตรกรอยูด่ ีมีสุขอย่างยัง่ ยืน โดยเน้นการส่ งเสริ มเกษตรอินทรี ย ์ และนโยบายของท่านผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดลาปาง คือ ลาปาง “สุ ข” ทุกด้าน ในการแก้ไขการใช้สารเคมีในการเกษตร จึงใช้กระบวนการส่ งเสริ มการเกษตรเชิง
พื้นที่ (Arae based) ในการขับเคลื่อน
สาหรับการดาเนินงานในปี 2563 ประกอบด้วย การขับเคลื่อนโดยใช้กระบวนการส่ งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่ (Arae
based) โดยมีพี่เลี้ยงระดับจังหวัดลาปาง เป็ นวิทยากร, การ ดาเนินการต่อเนื่ องใน 17 จุดนาร่ อง และเพิ่มพื้นที่ดาเนิ นการในทุก
อาเภออย่างน้อยอาเภอละ 1 จุด, การกาหนดขอบเขตพื้นที่ดาเนินการเป็ นระดับตาบล ตาบลละ 1 จุด รวม 96 จุด (แผนปี 64),
การใช้งบประมาณปกติเป็ นหลัก ทั้งการบริ หารจัดการและการดาเนิ นการตามโครงการ/กิจกรรมของชุมชน, การพัฒนาต่อ
ยอดจากฐานการพัฒนาที่มีอยูแ่ ล้ว ได้แก่ แปลงใหญ่ YSF วิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่ งเสริ มอาชีพ กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร อกม.
ฯลฯ, การใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน ขับเคลื่อนด้วยกลไก/เครื อข่ายของชุมชน นอกจากนี้ ทีมนิเทศสานักงาน
เกษตรจังหวัดร่ วมขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยร่ วมกับสานักงานเกษตรอาเภอ และได้รับงบประมาณจากองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดลาปาง (อบจ.) 13 จุดนาร่ อง
ทั้งนี้ มีแผนการดาเนินการปี 2564/2565 โดยปี 2564 ต่อยอดโครงการส่ งเสริ มหมู่บา้ นเกษตรวิถีอินทรี ย ์ 13 หมู่บา้ น
และพื้นที่ขยายผล โครงการส่ งเสริ มหมู่บา้ นเกษตรวิถีอินทรี ย ์ 96 หมู่บา้ น และปี 2565 พื้นที่ขยายผล โครงการส่ งเสริ ม
หมู่บา้ นเกษตรวิถีอินทรี ย ์ 9 หมู่บา้ น โดยงบฯ ภาค โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการระดับภาคประมาณ 1.5 ล้านบาท

ขยำยผล ศูนย์ จัดกำรศัตรู พืชชุ มชน (ศจช.) เพื่อเกษตรกร

นายมงคล จอมพันธ์ ผูอ้ านวยการสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เปิ ดเผยว่าสานักงาน
ส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้กาหนดนโยบายและเป้ าหมายขยายผลศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน (ศจช.)
แก่เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ ภายใต้เป้ าหมายเพื่อพัฒนาเกษตรกรและชุมชนให้จดั การศัตรู พืชได้ดว้ ยตนเอง ส่ งเสริ มผลิต
ขยายศัตรู ธรรมชาติ สารชีวภัณฑ์ พร้อมติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรู พืชเบื้องต้นได้ดว้ ยตนเอง ภายใต้การบริ หาร
จัดการที่ชุมชนมีส่วนร่ วม เพื่อลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตสะอาดเป็ นคุณต่อผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค

