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นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ เปนระบบสงเสริมการเกษตรที่ยึดพื้นที่เปนหลักในการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการของหนวยงานที่
เกี่ยวของ พรอมๆ ไปกับการรวมมือรวมใจของเกษตรกรที่รวมตัวกันเปนกลุมการผลิต มีผูจัดการแปลงเปน
ผูบริหารจัดการพื้นที่ในทุกกิจกรรมตลอดหวงโซอุปทาน
โดยมีเปาหมายการพัฒนา 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพและ
พัฒนาใหไดมาตรฐาน การบริหารจัดการ และการจัดการดานการตลาด โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่
ตามขอมูลแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map) หรือเปนพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงและพัฒนา
ได มีขนาดที่คุมคาตอการลงทุน (Economy of Scale) สามารถใชปจจัยการผลิตรวมกันจากการรวมซื้อรวม
ขาย การใชเครื่องมือ/อุปกรณ/เครื่องจักรกลรวมกันไดอยางคุมคา ซึ่งจะสงผลใหตนทุนการผลิตลดลง มี
กระบวนการกลุมที่เขมแข็ง เชน กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จัดการอยางเปนระบบ และงายตอการเขาถึงการสงเสริม สนับสนุนจากภาครัฐทั้งดานองคความรู แหลงทุน ให
เกิดการพัฒนาที่เขมแข็งตอไปในอนาคต ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิต
นอกจากนี้ ยังเนนใหกลุมเกษตรกรแปลงใหญมีชองทางการตลาดรองรับ และสามารถเชื่อมโยงไปสูการพัฒนา
ตลาดใหกวางขวาง และหลากหลายยิ่งขึ้น มีปจจัยพื้นฐานเพียงพอตอการผลิต มีการนําเครื่องจักรกล
การเกษตรเขามาใชในการพัฒนาการผลิต สงเสริมใหเกษตรกรเขาสูกระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินคา และรวมกันดําเนินการบริหารจัดการการผลิต ตั้งแต
การรวมกันกําหนดเปาหมายการผลิต การถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอน จนถึงการเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชนแบบประชารัฐ
สําหรับผลการดําเนินงานปจจุบัน มีดังนี้ (ขอมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563) 1) มีการรับรองแปลงใหญ จํานวน 6,868 แปลง เกษตรกร 408,194 ราย พื้นที่
6,615,298 ไร 2) มูลคาเพิ่มในการผลิตสินคาแปลงใหญสะสม 4 ป (2559-2562) รวมมูลคาเพิ่ม 36,180.25 ลานบาท โดยแบงเปน ลดตนทุน 16,888.76
ลานบาท และเพิ่มผลผลิต 19,291.48 ลานบาท 3) การรับรองมาตรฐาน รวมทั้งสิ้น 157,832 ราย ไดแก GAP 131,262 ราย เกษตรอินทรีย 15,509 ราย
RSPO 2,270 ราย อื่นๆ 8,791 ราย และ 4) การเชื่อมโยงการตลาดแปลงใหญ ไดแก ตลาดขอตกลงลวงหนา 876 แปลง ตลาดอื่นๆ 5,964 แปลง และตลาด
ออนไลน 304 แปลง
ดาน นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา กรมสงเสริมการเกษตรยังไดกําหนดจัดงาน “เกษตรสรางชาติ” ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 27-30
สิงหาคม 2563 นี้ ณ ที่อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล 9-10 อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งเปนมหกรรม product premium จากเกษตรกรไทย เพื่อใหงานมีสวนสําคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจมหภาครวมทั้งการสรางโอกาส ใหกับพี่นองเกษตรกร โดยการสงเสริมใหเกษตรกรพัฒนายกระดับสินคาเกษตร
และแสดงศักยภาพในการผลิตสินคาเกษตร เพื่อเขาสูการแขงขันในตลาดโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ จากตลาดทองถิ่น ตลาดภูมิภาค สูตลาดตางประเทศ และตลาด
ออนไลน ใหคนเมืองไดเห็นอยางเปนรูปธรรม และเปดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ทั้งเกษตรกรผูผลิตและผูบริโภค ซึ่งยอมจะสงผลดีตอเศรษฐกิจฐานราก มี
การกระจายตัวของรายไดมากขึ้น ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงระหวางผูผ ลิตและผูบริโภคไดโดยตรง เชิญชวนพี่นองประชาชน ผูประกอบการ นักธุรกิจ และผูที่สนใจ เขาเยี่ยม
ชมงาน รวมเปนสวนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตร และทําความเขาใจวา เกษตรสรางชาติไดอยางไร และสินคาเกษตรไทย พรอมไปตลาดโลกแลว
กิจกรรมสําคัญภายในงานประกอบดวย พบปะ แลกเปลี่ยน พูดคุยกับเกษตรกรตัวจริง ที่เปนตนแบบในการประกอบอาชีพ จากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จาก 6 แหงทั่วประเทศ เกษตรแปลงใหญ ที่รวมกลุมการผลิต เปลี่ยนสินคาจากขายในประเทศ ยกระดับสินคา Premium to fly เครือขายเกษตรกรรุน
ใหม Young Smart Farmer ที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตร มีความรู และมีความภาคภูมิใจในอาชีพ สามารถสรางแรงบันดาลใจใหกับทุกคน
หันกลับมาทําการเกษตร เปนอนาคตของการปฏิรูปภาคการเกษตรตอไป พบความอลังการของกลวยไม ไมดอกไมประดับ ไมฟอกอากาศ หลากหลายประเภท พรอม
เขาใจกลไกการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ กระบวนการสงเสริมผานการรวมกลุมเกษตรกร เพื่อเปนเครือขายในการสงตอความรูไปสูเกษตรกรรายยอยอื่นๆ สรางการมีสวน
รวม ในการปฏิบัติดูแลพื้นที่การเกษตรของตัวเองในทุกดาน ทั้งการลดตนทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร (ศพก.) การเฝาระวังศัตรูพืช ผานศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) สงเสริมการใชดินและปุยที่เหมาะสมในการปลูกพืช ผานศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.)
รวมทั้งสรางตัวแทนเกษตรกร
เพื่อสงตอขอมูลขาวสาร ผานอาสาสมัครเกษตรกร (อกม.) ตื่นตาไปกับนวัตกรรมการเกษตร โชวเทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร ขยายเนื้อเยื่อสัปปะรดกินสด พันธุ MD2
และโชวนวัตกรรมการเกษตร จากภาคีเครือขาย เชน หุนยนตอารักขาพืช จาก ม.เกษตร อิ่มทองกับครัวไทย หามพลาดการชอปปงสินคาเกษตรคุณภาพ product
premium หลากหลายประเภท กวา 1,000 รายการ เพื่อย้ําความมั่นใจ “อาหารไทย อาหารโลก” ภายใตวิสัยทัศน “เกษตรผลิต พาณิชยตลาด” อาหารสด เชน ผัก
ปลอดภัยจาก ตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด ทั่วประเทศ/อินผลัมผลสด บุรีรัมย/หนอไมฝรั่งอินทรีย ชัยภูมิ/ผลไมปลอดสารพิษ/อะโวกาโว วังน้ําเขียว/สมโอทับทิมสยาม
นครศรีธรรมราช อาหารแปรรูป เชน ปลานิลหยอง หนองบัวลําภู/ปลาสมสติ๊ก นครราชสีมา/ปลารากอนสําเร็จ อํานาจเจริญ/เงาะสอดไสฟรีซดราย ชุมพร อาหารปรุง
สุก เชน ขาวหมกอาหรับ ปตตานี/หมูหมักปลารา สุพรรณบุรี/เสนจันทผัดซอสมังคุด จันทบุรี/น้ําพริกดวงมะพราว เลย/นาซิดาแฆ นราธิวาส/ซาเตขาวอัด นราธิวาส
อาหารสุขภาพ เชน ผักเคลแผนอบกรอบ นครปฐม/น้ําผักโขมผสมฟกทอง จันทบุรี/ซุปขาวไรซเบอรรี่เสริมคอลลาเจน ชลบุรี/ ชาเห็ดหลินจือ สระแกว/ผงมะเขือเทศ
ชงพรอมดื่ม อาหารนวัตกรรม เชน มะมวงเบาผง สงขลา/มะมวงปอบ สุโขทัย/บิสกิตกลวยน้ําวาสอดไสแยมมะกรูด พิจิตร/กลวยผง กําแพงเพชร/มะพราวผง
สมุทรสาคร/จิ้งหรีดผง สุโขทัย/มะขามผงชงดื่ม อุตรดิตถ/สแปรดถั่วลายเสือ แมฮองสอน เลือกสรรพัสตราภรณ กวา 100 รานคา จากแมบานเกษตรกรคุณภาพ เชน
ผาทอนาหมื่น ตรัง/ผาไหมแกมฝายทอมือ นาน/ผาไหมยกดอก ลําพูน/ผาทอมัดหมี่สี่ตะกอ ลพบุรี
สรางโอกาสธุรกิจเกษตร จับคู Business Matching เปดโอกาสใหกับเกษตรกรไทย ไดเปนผูประกอบการเกษตร พบปะผูสงออก Start up สงสินคาดีมีคุณภาพสูตลาด
สากล รวมทั้งการสงเสริมใหเกษตรกรขยายชองทางการจําหนายสินคาผานระบบออนไลนมากขึ้น โดยจําหนายผานตลาดเกษตรกรออนไลน.com ฝกอาชีพ DIY หนึ่ง
วันทําไดจริง กวา 30 หลักสูตร เชน ขนมจีนน้ํายาเห็ด ผักบุงดองสูตรโบราณ พวงมาลัยใบเตย การขยายพันธุแค็กตัส น้ําพริกกากหมู กิจกรรมสาระบันเทิง ใหบริการ
ความรูแกเกษตรกรและผูเขาชมงาน การลางผักอยางปลอดภัย คําแนะนําการปลูกพืช คลินกิ พืช โชวการเดินแบบผาไทย สาธิตการทําอาหารจากเชฟชั้นนํา มินิ
คอนเสิรตจากศิลปนชื่อดัง
มารวมเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนชาติ และเห็นถึงพลังของพีน่ องเกษตรกรไทย ในงานเกษตรสรางชาติ ครั้งที่ 2 มหกรรม product premium ระหวาง
วันที่ 27-30 สิงหาคม 2563 ณ ที่ อิมแพค เอ็กซิบิชนั่ ฮอลล 9-10 อิมแพค เมืองทองธานี “Smart & Strong Together รวมพลังสงเสริมเกษตรไทย กาว
ไกลมั่นคง”

นายธวัชชัย สิทธิวรี ะกุล เกษตรจังหวัดลําปาง พรอมดวยหัวหนากลุม/ฝาย เกษตรอําเภอทั้ง 13 อําเภอ และ
เจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง ใหการตอนรับคณะนิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร จาก
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม นําทีมโดย นางสาวศิริลักษณ กมล ผูอํานวยการ
กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต พรอมดวยนายพงศชัย ไชยพิเศษ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ และ
นางสาวกนกขวัญ ปญญาสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ทั้งนี้ นางเยาวเรศ ทิฐธรรม หัวหนากลุม
ยุทธศาสตรและสารสนเทศ ไดทําการบรรยายสรุปการดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตร ประจําป 2563
ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง
พรอมกันนี้ คณะฯ ไดรวมติดตามลงพื้นที่พบปะเกษตรกร และเยี่ยมชมการดําเนินงานแปลงใหญสับปะรดตําบล
บานสา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ณ ศาลาอเนกประสงค หมูที่ 5 บานสามัคคี ตําบลบานสา อําเภอแจหม
จังหวัดลําปาง ซึ่งมีสมาชิก จํานวน 40 ราย มีพื้นที่ปลูก 1,000 ไร ปลูกสับปะรดปตตาเวีย ซึ่งไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐาน GAP ผลผลิตแบงออกเปน จําหนายสับปะรดผลสด 40% ราคากิโลกรัมละ 20 – 50 บาท และ
สับปะรดสงโรงงานแปรรูป 60% ราคากิโลกรัมละ 13.20 บาท โดยการดําเนินงานที่ผานมา ไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานบูรณาการ อาทิเชน สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งไดมีการดําเนินงานการขับเคลื่อนงานสงเสริมการเกษตรเชิงทาทายระดับพื้นที่ (Challenge) ทําใหเกษตรกร
ลดตนทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ผลผลิตไดรับการรับรองตามคุณภาพมาตรฐานสินคา GAP มี
การเพิ่มมูลคาผลผลิตดวยแปรรูปผลผลิตและการพัฒนาบรรจุภัณฑ รวมถึงสามารถบริหารจัดการกลุมไดดียิ่งขึ้น
และมีชองทางการจําหนายมากขึ้น
ทั้งนี้ คณะนิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร ฯ ไดใหคําแนะนําในการขับเคลื่อนการดําเนินงานและให
กําลังใจแกเกษตรกรแปลงใหญสับปะรดตําบลบานสา รวมไปถึงเจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอแจหม จังหวัด
ลําปาง

ชวนเที่ยวงานเกษตรสรางชาติ ชอปสินคาเกษตร-หัตถกรรมระดับพรีเมียมจากทั่วไทย พรอมเวิรกช็อปสรางอาชีพ ที่งานเกษตร
สรางชาติ ครั้งที่ 2 ระหวาง 27-30 ส.ค.นี้ ที่อิมแพคเมืองทองธานี
ใกลเขามาแลว สําหรับ งานเกษตรสรางชาติ ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 27 – 30 สิงหาคมศกนี้ ณ อิมแพค เอ็กซิบิชั่น
ฮอลล 9-10 อิมแพคเมืองทองธานี
โดยเปนที่ทราบกันอยูแลววา ประเทศไทยเรา มีการสงออกสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมเปนหนึ่งในรายไดหลักของประเทศ
โดยในป 2562 ประเทศไทยสงออกสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม มูลคารวม 1.25 ลานลานบาท คิดเปนสัดสวน 16.4%
ของการสงออกสินคาไทยในภาพรวม ซึ่งประเทศไทยติดอันดับ 11 ของประเทศผูสงออกอาหารของโลก และเปนอันดับ 2 ของเอเชีย
รองจากจีน
จากสถานการณโควิดหลายประเทศเริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะทางฝงเอเชีย สินคาเกษตรและอาหารของไทยเปนที่จับตามอง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ไดรวมกับกระทรวงพานิชย ผลักดันนโยบาย “เกษตรผลิต พานิชยตลาด” ที่ผานมาไดมีการสงเสริมการเกษตร
ของไทย สรางความเขมแข็งดวยกระบวนการกลุมผานองคกรเกษตรกร ปจจุบันมีกลุมเกษตรกรที่เขมแข็ง อาทิ เกษตรแปลง
ใหญ จํานวน 6,888 กลุม สมาชิก 406,755 ราย Smart Farmer 1,101,650 ราย มีเกษตรกรรุนใหม Young Smart
Farmer ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพแลวกวา 13,051 ราย สมาชิกกลุมยุวเกษตรกรรวมทั้งประเทศ นอกจากนี้ยังยกระดับเกษตรกร
ใหเปนผูประกอบการเกษตร พรอมกับการผลักดันนโยบาย “เกษตรทันสมัย”
พรอมกันนี้ก็ผลักดันใหเกิดกลุมเกษตรนวัตกรรม เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป เกษตรเทคโนโลยี และเกษตรพอเพียง สงเสริมให
เกษตรกรผลิตและรักษาคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร บุกสูตลาดสินคาพรีเมียม สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา และเพิ่มมูลคาการ
สงออกของประเทศ อีกทั้งยังจับมือภาคธุรกิจ ตลาดออฟไลน ตลาด modern trade และ บริษัทขนสงยักษใหญ รวมถึง ตลาด
ออนไลนจับมือกับ E-commerce เปดเว็บไซตตลาดเกษตรกรออนไลน
และลาสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย กรมสงเสริมการเกษตร ไดจัดงาน “เกษตรสรางชาติ” ครั้งที่ 2 ระหวาง
วันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2563 นี้ ณ ที่อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล 9-10 อิมแพคเมืองทองธานี เปนมหกรรม product
premium จากเกษตรกรไทยที่จะขนมาใหชาวเมืองไดชอป ไดชิมกันอยางจุใจ
สําหรับไฮไลตหามพลาด สําหรับใครที่เตรียมตัวจะมาเที่ยวในงานนี้ แนนอนวา ตองเปนการชอปสินคาเกษตร "อิ่มทอง กับครัว
ไทย" ซึ่งนักชอปจะไดพบกับ สินคาเกษตรคุณภาพ product premium หลากหลายประเภท กวา 1,000 รายการ ตอกย้ําความ
มั่นใจ "อาหารไทย อาหารโลก" ภายใตวิสัยทัศน "เกษตรผลิต พาณิชยตลาด" ที่ขนสินคาเด็ดมาจากทั่วฟาเมืองไทย ไมวาจะเปน..
อาหารสด เชน ผักปลอดภัยจาก ตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด ทั่วประเทศ/ อินผลัมผลสด บุรีรัมย/ หนอไมฝรั่งอินทรีย ชัยภูมิ/ ผลไม
ปลอดสารพิษ /อโวคาโว วังน้ําเขียว / สมโอทับทิมสยาม นครศรีธรรมราช
อาหารแปรรูป เชน ปลานิลหยอง หนองบัวลําภู/ ปลาสมสติ๊ก นครราชสีมา/ ปลารากอนสําเร็จ อํานาจเจริญ / เงาะสอดไสฟรีซดราย
ชุมพร
อาหารปรุงสุก เชน ขาวหมกอาหรับ ปตตานี /หมูหมักปลารา สุพรรณบุรี/ เสนจันทผัดซอสมังคุด จันทบุรี /น้ําพริกดวงมะพราว เลย/
นาซิดาแฆ นราธิวาส /ซาเตขาวอัด นราธิวาส
อาหารสุขภาพ เชน ผักเคลแผนอบกรอบ นครปฐม/ น้ําผักโขมผสมฟกทอง จันทบุรี/ ซุปขาวไรซเบอรรี่เสริมคอลลาเจน ชลบุรี/ ชา
เห็ดหลินจือ สระแกว / ผงมะเขือเทศชงพรอมดื่ม
อาหารนวัตกรรม เชน มะมวงเบาผง สงขลา/ มะมวงปอบ สุโขทัย /บิสกิตกลวยน้ําวาสอดไสแยมมะกรูด พิจิตร / กลวยผง
กําแพงเพชร / มะพราวผง สมุทรสาคร / จิ้งหรีดผง สุโขทัย / มะขามผงชงดื่ม อุตรดิตถ / สแปรดถั่วลายเสือ แมฮองสอน
และอยาลืมไปแวะเลือกซื้อสินคาชุดสวย ผาทอสุดปงจากกวา 100 รานคา โดยแมบานเกษตรกรคุณภาพ เชน ผาทอนาหมื่น จาก จ.
ตรัง, ผาไหมแกมฝายทอมือ จาก จ.นาน, ผาไหมยกดอก จาก จ.ลําพูน, ผาทอมัดหมี่สี่ตะกอ จาก จ.ลพบุรี

ที่ประชุม ครม. มีมติ 25 ส.ค. 63 อนุมัติการชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลําไย ป 2563 อัตราไรละ 2,000 บาท ไมเกิน 25
ไร/ครัวเรือน โดยใหฟนฟูการผลิตลําไยที่ไดรับผลกระทบดานการผลิตและตลาดจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 และตอง
ขึ้นทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตรภายใน 15 ก.ย. 63 นี้
ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยวา ลําไยเปนไมผลเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย
เนื่องจากมีศักยภาพการผลิตคอนขางสูง โดยในป 2562 มีผลผลิตจํานวน 1,011,276 ตัน มูลคาการสงออกลําไยสด 583,297 ตัน
คิดเปน 20,812 ลานบาท และลําไยอบแหง 164,575 ตัน คิดเปน 8,780 ลานบาท ตลาดหลักที่สําคัญ ไดแก จีน เวียดนาม และ
อินโดนีเซีย ซึ่งจากผลกระทบดานสภาพอากาศที่รอนแลงสงผลใหลําไยมีการออกดอกและติดผลมากแตผลลําไยไมไดคุณภาพ รวมทั้ง
เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหชาวสวนลําไยไดรับความเดือดรอน
ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ไดเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม (Fruit
Board) ที่ไดรับแจงจากสภาอาชีพเกษตรกร และมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการ Fruit Board เสนอโครงการ
เยียวยาเกษตรกรชาวสวนลําไย ป 2563 เพื่อชวยเหลือชาวสวนใหสามารถฟนฟูการผลิตลําไยที่ไดรับผลกระทบทั้งดานการผลิตและ
การตลาด รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหมีแนวทางปฏิบัติตอสวนลําไยเพื่อประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน เปาหมายของโครงการจะตอง
เปนเกษตรกรชาวสวนลําไย ป 2563 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมสงเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน ประมาณ 200,000 ครัวเรือน
พื้นที่ไมเกิน 1,200,000 ไร และเปนพื้นที่ลําไยที่ใหผลผลิตแลว(อายุตนลําไยตั้งแต 5 ปขึ้นไป) อัตราไรละ 2,000 บาท ครัวเรือนละ
ไมเกิน 25 ไร พรอมเนนย้ําหนวยงานที่เกี่ยวของใหดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนลําไยอยางทั่วถึง โปรงใส เปนธรรม และ
ตรวจสอบได เพื่อปองกันการทุจริตและใหเกิดประโยชนตอพี่นองเกษตรกรชาวสวนลําไยมากที่สุด
ดาน นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา สําหรับเงื่อนไขการรับแจงยืนยันสิทธิ์เขารวมโครงการเยียวยา
ชาวสวนลําไย ป 2563 เกษตรกรที่มีสิทธิ์เขารวมโครงการฯ จะตองมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแลว เปนหัวหนาครัวเรือนที่ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกลําไยกับกรมสงเสริมการเกษตรภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 และในกรณีที่เปนเกษตรกรซึ่งเคยขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรไวกอนหนานี้แลว (กอนมีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 สิงหาคม 2563) ขอใหมาปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันภายใน
วันที่ 15 กันยายน 2563 สําหรับเกษตรกรรายใหมที่ยังไมเคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมากอน
หากเกษตรกรประสงคจะเขารวมโครงการฯ ตองมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 เชนเดียวกัน
โดยตองเตรียมเอกสารและหลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหพรอม ไดแก บัตรประชาชน ทะเบียนบาน สําเนาเอกสารสิทธิ์ (ถามี)
สําหรับทะเบียนบานที่นํามาขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะตองมีการกําหนดบานเลขที่ และกรณีที่ยายเขาทะเบียนบานใหม ตองดําเนินการ
ตามเงื่อนไขของกระทรวงมหาดไทย กอนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สวนการจายเงินใหเกษตรกรจะโอนเงินเขาบัญชีเกษตรกร
โดยตรงที่เปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งจะดําเนินการตามกรอบระยะเวลาโครงการ
ใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563
ทั้งนี้ นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลําปาง กลาวย้ํากับพี่นองเกษตรกรผูปลูกลําไย ที่ปลูกลําไยอยูแลว แตยังไมไดแจงการปลูก
กับสํานักงานเกษตรอําเภอในพื้นที่ใกลบาน ขอใหดําเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกลําไย โดยสามารถสอบถามรายละเอียดที่
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบตําบล หรือเกษตรอําเภอ เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตอไป ทั้งนี้ เกษตรกรทานใดที่ไดมีการ
แจงขอมูลเท็จในทะเบียนเกษตรกร จะถือวาเปนความผิดทางกฎหมายตามมาตรา 137 และมาตรา 267 แหงประมวลกฎหมายอาญา

นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลําปาง เปดเผยวา กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีนโยบาย
ดําเนินการ “การตลาดนําการเกษตร” และ “เกษตร 4.0” เพื่อยกระดับเกษตรกรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี สามารถจําหนายสินคาบนแพลตฟอรมออนไลนตางๆ ที่มีอยูในปจจุบัน และเปนการเพิ่ม
ชองทางการตลาดใหเกษตรกรกระจายผลผลิต ในชวงผลผลิตออกมาสูตลาดมาก รวมถึงชวยใหเกษตรกรขยาย
ฐานกลุมลูกคาเพิ่มขึ้นอยางไมจํากัด สงผลใหเกิดการพัฒนาสินคาเกษตรใหตรงกับความตองการของตลาด ลด
ความเหลื่อมล้ํา และสามารถนําเสนอสินคาที่มีคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผลจากเกษตรกรสูผูบริโภคโดยตรง
ซึ่งการแนะนําแหลงจําหนายสินคาเกษตรในชองทางออนไลน โดยกรมสงเสริมการเกษตร จึงเปนวิธีหนึ่งที่
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน เปนทางเลือกใหประชาชนดํารงชีวิตในชวงวิกฤติ สรางความมั่นใจในสินคา
คุณภาพใหกับผูบริโภค ตลอดจนเปนแนวทางในการทําการคาที่ยั่งยืนของเกษตรกร โดยตลาดสินคาเกษตร
ออนไลน เปนศูนยกลางในการรวบรวมและจัดแสดงสินคาดานการเกษตรที่มีคุณภาพจากเกษตรกรหรือกลุม
เกษตรกรทั่วประเทศ มาไวบนเว็บไซต www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com
สําหรับสินคาดานการเกษตรของจังหวัดลําปาง ที่มีจัดแสดงบนเว็บไซต www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com
อาทิ กาแฟอาราบิกาคั่วเมล็ด และแมคคาเดเมีย จากดอยแมแจม อําเภอเมืองปาน, ขาวแตนธานี ขาวแตนน้ํา
แตงโม อําเภอเมืองลําปาง, เห็ดกรอบปรุงรสพรอมบริโภค อําเภอแมทะ, กาแฟคั่วเมล็ดและคั่วบด จาก “ไร
กาแฟปางมะโอ” อําเภอแมทะ, ขาวกลองอินทรีย จาก “ไรกันตพัฒน” เกษตรกรรุนใหม Young Smart
Farmer จากอําเภอเมืองลําปาง, น้ําพริกกรอบสมุนไพร จากกลุมแมบานเกษตรกร อําเภอแมเมาะ, ขาวกลอง
สายน้ําแร ขาวที่ปลูกโดยน้ําแรธรรมชาติ ของอําเภอเมืองปาน, กาแฟคั่วบด จากไร “กาแฟตั๋วกะหมี” กาแฟ
คุณภาพดีจากบานใหมพัฒนา ตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน และขาวกลองไรซเบอรรี่ออรแกนิคน้ําบอไหล
หาง จาก “ประสิทธิ์ ออรแกนิค ฟารม” ขาวไรซเบอรรี่ออรแกนิค และขาวหอมมะลิออรแกนิค จากอําเภอ
เมืองลําปาง

นางสมจิตร เองฉวน อยูบานเลขที่ 99/4 หมูที่ 2 ตําบลคลองทอมเหนือ อําเภอคลองทอม จังหวัด
กระบี่ กลาวถึงการสรางรายไดจากการขายสินคาเกษตรในระบบออนไลน วา กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ
สดคลองทอมเหนือ จังหวัดกระบี่ มีสมาชิกจํานวน 80 คน มีตนเองเปนประธานกลุม ไดเปดจําหนายสินคา
กาแฟมาประมาณ 12 ปแลว ซึ่งกาแฟที่จําหนายอยูมี 4 ชนิด ไดแก 1.กาแฟเมล็ดคั่ว 2.กาแฟทรีอินวัน 3.
กาแฟดํา และ 4.กาแฟสุขภาพ จัดจําหนายแพ็คละ 120 บาท
ที่ผานมาไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ตั้งแตเริ่มตนการปลูกการผลิต การให
ความรู การเพาะตนกลา การแปรรูป การคัดสรรเมล็ดกาแฟ จนไดรับมาตรฐาน GI มาตรฐาน อย. มาตรฐาน
ฮาลาล จากสถานการณโรค COVID-19 ทําใหสินคาหลายชนิดไดรับผลกระทบ ยอกขายตกต่ํา ขาดรายได แต
ในสวนของกาแฟที่กลุมดําเนินการอยู ไมไดรับผลกระทบใด ๆ โดยทางสํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ไดเขามา
สงเสริมในเรื่องการขาย ดวยการเปดจําหนายในระบบออนไลน ในชื่อ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com ทํา
ใหตัวสินคาทุกตัวที่มีการขายเปนที่รูจักตัวสินคามากขึ้น สรางรายไดกวา 7 หมื่นบาทตอเดือน
โดยสินคากาแฟที่ขายดีมาก ๆ คือ กาแฟดํา เพราะในปจจุบนั ลูกคา หรือคอกาแฟทั้งหลายจะเนนไป
ในทางสุขภาพ มักหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟที่ผสมน้ําตาล การดื่มกาแฟสดจะชวยในเรื่องของความจํา และยังดี
ตอสุขภาพหากดื่มในปริมาณที่เหมาะสม จึงกลายเปนกระแสในการดูแลสุขภาพการดื่มกาแฟสดในตอนเชา จะ
ทําใหไดอารมณและอรรถรสในการดื่มไดรสชาติกาแฟ โดยการนํากาแฟสดที่ปลูกมาดิฟ จึงทําใหไดรสชาติ
กาแฟที่เปนเอกลักษณ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเปนซองเล็ก ๆ เพื่อความสะดวกในการบริโภค และยังมีการ
เนนในเรื่องของการทําเฟรนชาย ขายราคากาแฟสด โดยมีการสอนในเรื่องของการชงกาแฟ ขณะนี้ มีคนสนใจ
จํานวนมาก คาดวาจะมีการเปดในทุกอําเภอของจังหวัดกระบี่ เพื่อใหกาแฟกระบี่เปนที่รูจักมากขึ้น
กาแฟกระบี่ เปนกาแฟสายพันธุโรบัสตา ปลูกในพื้นที่ราบ มีความสูงจากระดับทะเลไมมากนัก ความ
พิเศษของกาแฟคลองทอม หรือกาแฟกระบี่ จะมีรสชาติที่เขมขน ประกอบกับตําแหนงและสภาพอากาศของ
พื้นที่บริเวณคลองทอม จังหวัดกระบี่ เปนพื้นที่ที่อุดมสมบูรณดวยแรธาตุภูเขาไฟในดินสูง ทําใหรสชาติกาแฟ
คลองทอมเปนเอกลักษณ กาแฟคลองทอม จึงเปนพืชเศรษฐกิจประจําทองถิ่นที่สรางรายไดใหกับชุมชนเปน
อยางดี โดยมีเมล็ดกาแฟสดจะจําหนายอยูที่ราคากิโลกรัมละประมาณ 80 บาท แตเมื่อนํามาคั่วทําเปนกาแฟ
จะมีราคาสูงประมาณกิโลกรัมละ 400 บาท

วันที่ 26 ส.ค. 2563 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณ ศพก.อําเภอวังยาง บานยอดชาด ตําบลยอดชาด จังหวัด
นครพนม นายราชันย ไชยศิลป รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดนครพนม เปนประธานเปดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูระดับอําเภอ (DW) เพื่อขับเคลื่อนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ครั้งที่ 3 พรอม
รวมกันวิเคราะหแนวทางในการขับเคลื่อนการสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ โดยมีนายวิชาญ ซาตัน เกษตรอําเภอ
วังยาง กลาวตอนรับ ซึ่งมีเกษตรอําเภอพรอมดวยเจาหนาที่จากสํานักงานเกษตรอําเภอ จํานวน 6 (สายใต)
อําเภอเขารวมการจัดเวทีฯ ในครั้งนี้
นายราชันย ไชยศิลป รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เปดเผยวา สําหรับการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูระดับอําเภอ (DW) เพื่อขับเคลื่อนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เปนอีกเวที
หนึ่งที่จะชวยใหเกิดความสัมพันธของเจาหนาที่ รวมไปถึงเปนการแลกเปลี่ยนประสบ การณการทํางานรวมกัน
โดยเนนการมีสวนรวมจากทุกๆคน และยังคงใหความสําคัญในการดําเนินงานตามนโยบาย (Agenda) กับ
ภารกิจหลักของหนวยงาน (Function) กรมสงเสริมการเกษตร ภายใตการขับเคลื่อนตามระบบสงเสริม
การเกษตร (Training and. Visit System : T & V System) คือการเยี่ยมเยียนเกษตรกร สงเสริมและ
พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน เกษตรกรมีความเขมแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ยังไดมีการศึกษาดูงาน เรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางเจาหนาที่และเกษตรกร ที่ทํา
การเกษตรแบบผสมผสาน ในรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน สรางรายไดและอาชีพที่มั่นคง และถือ
เปนตนแบบของการทําการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองใหกับเกษตรกรในพื้นที่ไดนําไปปรับใช โดยมีกิจกรรมที่ให
เจาหนาที่ไดเรียนรูมากมาย ไดแก การเลี้ยงหนูนา การเลี้ยงกบ และปลาเบญจพรรณ การปลูกไมผล ปศุสัตว
การปลูกพืชอินทรีย ซึ่งแตละจุดไดมีการอธิบายและใหขอมูล รวมทั้งการตอบซักถามของเจาหนาที่ ทําใหเกิด
การแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางกัน หลังจากการดูงานแลวจะมีการสรุปและวิเคราะหองคความรูรวมกัน ถึง
ปญหา แนวทางการแกไป และการพัฒนากิจกรรมใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งนอกจากการศึกษาดูงานในพื้นที่จริงแลว ยังมีการถายทอดความรูการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรใหกับ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรที่เขารวม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดกับกลุมเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อสรุปและ
ทราบถึงปญหาและแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่อําเภอวังยางตอไปในอนาคต

