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กรมส่ งเสริมการเกษตรประกาศ ปี 2564 “ยกระดับเกษตรกร ฟื้ นฟู
เศรษฐกิจชุมชน” ก้าวสู่ เกษตรวิถีใหม่

กรมส่งเสริ มการเกษตรจัดงานพบสื่ อมวลชน Meet the Press “ยกระดับเกษตรกร ฟื้ นฟูเศรษฐกิจชุมชน” ชูนโยบายปี
2564 ก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่ ปรับรู ปแบบการทางานส่งเสริ มเกษตรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์ ยึดหลักตลาดนา
การเกษตร หนุนใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม สร้างความอุ่นใจให้เกษตรกรทุกพื้นที่อยูด่ ีมีสุขอย่างยัง่ ยืน
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยถึง ทิศทางการดาเนินงานส่งเสริ มการเกษตร ในปี 2564 หลังจาก
ปี ที่ผา่ นมาจนถึงขณะนี้ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะภาคเกษตรได้รับผลกระทบตั้งแต่การผลิต จนถึงการตลาด ส่งผลต่อ
รายได้และการประกอบอาชีพ รวมถึงเป็ นปัจจัยเร่ งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมดิจิทลั ความใส่ใจเรื่ องความปลอดภัยจากอาหาร
และสุขอนามัย จึงนับเป็ นความท้าทายของกรมส่งเสริ มการเกษตรที่จะต้องปรับวิธีการทางาน เพื่อยังคงให้เ กิดประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผลที่ดีเช่นเดียวกับในภาวะปกติ การก้าวเข้าสู่เกษตรวิถีใหม่ (New Normal) สิ่ งที่ตอ้ งดาเนินการควบคู่กบั การ
เปลี่ยนแปลง คือ การส่งเสริ มและพัฒนาเกษตรกร โดยปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต การบริ หารจัดการสิ นค้าให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค ใช้ตลาดนาการเกษตรเป็ นหลัก เพื่อยกระดับเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ นึ ส่งเสริ มการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรเกิดรายได้ที่ยงั่ ยืน ด้วยการ “ยกระดับเกษตรกร ฟื้ นฟูเศรษฐกิจชุมชน” ในแต่ละด้านโดยมีแนวทางใน
การพัฒนา คือ
1. ส่งเสริ มการรวมกลุ่มในรู ปแบบแปลงใหญ่ และพัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน โดยยกระดับแปลงใหญ่
ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อสร้างความเข้มแข็งส่งเสริ มให้เกษตรกรทางานในรู ปแบบเครื อข่าย พัฒนา
กระบวนการผลิตให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน การผลิตสิ นค้าเกษตรปลอดภัย การผลิตสิ นค้าเกษตรมูลค่าสูง การใช้
เทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มประสิ ทธิการผลิต สร้างตราสิ นค้า (Brand) มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ เป็ นต้น
2. พัฒนาตลาดเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสิ นค้า โดยยึดหลักตลาดนาการผลิต เพื่อให้เกษตรกรสามารถจาหน่ายผลผลิต
ทางตลาดออนไลน์ได้มากขึ้น สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร การทา
Contract Farming การจาหน่ายสิ นค้าเกษตรตามชั้นคุณภาพ ส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้
สามารถบริ หารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน สร้างรายได้จากการขายสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น สร้างเศรษฐกิจ
ชุมชน
3. ส่งเสริ มการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ได้แก่ ยกระดับการทางานของศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) ให้เป็ น
กลไกหลักของชุมชนในการให้บริ การด้านดินและปุ๋ ย รวมทั้งส่งเสริ มการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต ช่วยสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นในชุมชน
4. บริ หารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยัง่ ยืน โดยส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของเกษตรกรในชุมชน เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร สร้างเครื อข่ายปลอดการเผาให้เข้มแข็งครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น สนับสนุนการ
ใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ส่งเสริ มการใช้ปยพื
ุ๋ ชสด ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยอินทรี ย์ เป็ นต้น
5. พัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริ หารจัดการ ปรับวิธีการทางานให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทลั ในการบริ หาร
จัดการองค์กร รวมทั้งการให้บริ การในส่วนของกรมส่งเสริ มการเกษตรมากขึ้น
อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า จากการระบาดของโรค COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและการกระจายสิ นค้า
เกษตรของเกษตรกร ดังนั้น กรมส่งเสริ มการเกษตรจึงต้องการให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นเพื่อลดผลกระทบจากการชะลอ
ตัวของภาคเศรษฐกิจสาคัญ ตามกรอบนโยบายด้านเกษตรโดยเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต พัฒนาศักยภาพการผลิตและต่อยอดของเดิม
ให้ดีข้ นึ ซึ่ง ครม.ได้มีมติอนุมตั ิให้ใช้เงินกูภ้ ายใต้แผนฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID19 ขณะนี้ จานวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ดว้ ยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และ 2) โครงการ
พัฒนาธุรกิจบริ การด้านดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ทั้งนี้ ในการ “ยกระดับเกษตรกร” เป้าหมายสาคัญ คือ
ยกระดับการรวมกลุ่มเกษตรกร สู่การดาเนินการในรู ปแบบธุรกิจเกษตร สร้างโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสม กลุ่มเป้าหมายสาคัญ ได้แก่ เกษตรแปลงใหญ่ และ เกษตรกรศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.)
สาหรับโครงการยกระดับแปลงใหญ่ดว้ ยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีเงื่อนไขการเข้าร่ วมโครงการ คือ ต้องเป็ นแปลงใหญ่ที่
ผ่านการรับรองและอยูใ่ นระบบ Co-farm.doae.go.th ของกรมส่งเสริ มการเกษตรที่ได้เสนอความต้องการเข้าร่ วมโครงการ

ซึ่ง ครม. มีมติอนุมตั ิงบประมาณไว้แล้ว จานวน 5,250 แปลง โดยเป็ นแปลงใหญ่ที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องไม่เกินวงเงินเดิมที่เคยเสนอขอความต้องการและ
ได้รับการอนุมตั ิจาก ครม. แล้ว รวมทั้งต้องดาเนินกิจกรรมที่ไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการอื่นๆ ผลการดาเนินงาน (ณ วันที่ 15 ก.พ.
2564) มีกลุ่มแปลงใหญ่แจ้งเข้าร่ วมโครงการฯ แล้ว จานวน 1,555 แปลง เป็ นกลุ่มแปลงใหญ่ที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จานวน 879 แปลง และกลุ่มแปลงใหญ่ที่อยูร่ ะหว่างจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จานวน 676 แปลง ตัวอย่างกลุ่มแปลงใหญ่ที่จดั แสดงครั้งนี้เป็ น
ของ นายพิพฒั น์ เต็งเศรษฐศักดิ์ แปลงใหญ่มงั คุดหมู่ 1 ต.ชากไทย อ.เขาคิชกูฎ จ.จันทบุรี ปัจจุบนั มีสมาชิก 70 ราย พื้นที่ 1098
ไร่ จดทะเบียนเป็ น บริ ษทั วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มงั คุดคิชฌกูฎ จากัด มีการต่อยอดโดยขอรับการสนับสนุนเป็ นเครื่ องคัดมังคุด
เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพในการส่งออกด้วยตนเอง จากเดิมที่ทางกลุ่มได้มีการรวบรวมผลผลิตและคัดด้วยมือแล้วส่งให้ลง้
ส่วนโครงการพัฒนาธุรกิจบริ การดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) จะสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อให้เกิดเงินทุน
หมุนเวียนในรู ปแบบธุรกิจชุมชน ตัวอย่างโมเดลธุรกิจบริ การดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน ได้แก่ ศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน ต.หนองค้า อ.พยุห์
จ.ศรี สะเกษ ของนายสมชิต แซ่อ้ งึ เกษตรกร ศดปช. ปัจจุบนั มีสมาชิก 176 ราย ได้ดาเนินการในเชิงธุรกิจ มีการให้บริ การตรวจ
วิเคราะห์ดิน ให้คาแนะนาการจัดการดินปุ๋ ยที่ถูกต้อง บริ การจัดหาแม่ปุ๋ยและผสมปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรื อปุ๋ ยสั่งตัด ซึ่งเป็ นปุ๋ ยเต็ม
สูตรและใช้ปุ๋ยอินทรี ยท์ ี่ศูนย์ผลิตเองเป็ นตัวเติมเต็ม มีการวางแผนบริ หารจัดการกิจกรรมศูนย์อย่างดี เช่น ให้สมาชิกเลี้ยงวัวเพื่อให้มี
วัตถุดิบมูลทาปุ๋ ยเพียงพอและต่อเนื่อง มีการจัดสรรกาไรสู่สมาชิก สะสมเข้ากลุ่ม ใช้เพื่อสาธารณะ และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
โดยศูนย์แห่งนี้มองโอกาสในการขยายธุรกิจบริ การเพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้ใช้ปุ๋ยคุณภาพเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต “หาก
สมาชิกใน ต.หนองค้า หันมาใช้ปยตามค่
ุ๋
าวิเคราะห์ดินจะทาให้ศูนย์ฯ สามารถจาหน่ายปุ๋ ยรวมมูลค่าประมาณ 35 ล้านบาท ดังนั้น
สมาชิก ศดปช. แห่งนี้จึงร่ วมกันการผลิตปุ๋ ยที่มีคุณภาพ ให้บริ การดี มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในชุมชนรู ้จกั ธุรกิจบริ การ
ของศดปช.เพิ่มขึ้น” ขณะเดียวกันสานักงานเกษตรจังหวัด สานักงานเกษตรอาเภอได้ให้ความรู ้ที่ถูกต้องและช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างการรับรู ้ให้กบั เกษตรกรทัว่ ไปอีกทางหนึ่ง
อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการ “ฟื้ นฟูเศรษฐกิจชุมชน” กรมฯ ได้ขบั เคลื่อนการดาเนินงานในมิติ
ดังกล่าว 2 โครงการสาคัญ ได้แก่ 1) ส่งเสริ มการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร และ 2) การส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป้าหมาย
สาคัญ คือ การฟื้ นฟูเศรษฐกิจชุมชน เช่น การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นาไปสู่การลดการเผาในพื้นที่เกษตร
และการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในรู ปแบบเครื อข่ายชุมชน สร้างต้นแบบการท่องเที่ยววิถีเกษตร สร้างรายได้สู่ชุมชน
สาหรับกิจกรรมส่งเสริ มการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ได้นาเสนอกรณีตวั อย่างของ จ.พระนครศรี อยุธยา ซึ่งมีวิธีการจัดการเศษวัสดุ
เหลือใช้จากการเกษตร โดยนาร่ องจัดทาจุดสาธิตการทาปุ๋ ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตร สาธิตการอัดฟางก้อน จัดทาสื่ อรณรงค์
“หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร” รวมทั้งบูรณาการร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ร่ วมกับกรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรมการไถกลบตอ
ซังฟางข้าว ลดการเผาฟางและตอซังข้าว, MOU หน่วยงานในท้องถิ่น (อบต.รางจระเข้ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรี อยุธยา) ร่ วมกับ
บริ ษทั SCG ซีเมนต์จากัด และบริ ษทั สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชัน่ จากัด ในการ ทา MOU มอบเครื่ องจักรกลการเกษตร เพื่อใช้ใน

โครงการ “ฟางอัดก้อน ลดการเผา Zero Burn”, ทาชีวมวลอัดแท่ง ซึ่งบริ ษทั SCG ตั้งโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่ง โดยรับซื้อ
ฟางอัดก้อนจากเกษตรกร เพื่อนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิต และนาชีวมวลที่ ได้ไปใช้ในโรงงานปูนซีเมนต์ของ SCG
อีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งถือเป็ นการช่วยฟื้ นฟูเศรษฐกิจของชุมชน คือ เชิญชวนให้คนไทยหันมาส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศ
เพิ่มขึ้น โดยกรมฯ มุ่งเน้นการส่งเสริ มเป็ นคลัสเตอร์การท่องเที่ยว ให้เกิดการหมุนเวียนเครื อข่ายและกระตุน้ เศรษฐกิจชุมชน โดย
เสนอจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ไม่ไกลจาก กทม. เช่นตัวอย่างของ นายมงคลศิลป์ ลีนะกนิษฐ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว
เชิงเกษตร อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสี มา ซึ่งให้บริ การด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวครอบคลุมทั้งอาเภอ
มีการสร้างสรรค์กิจกรรมสาหรับนักท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาสิ นค้าการเกษตรเพื่อเป็ นของฝากแก่นกั ท่องเที่ยว ปัจจุบนั มีสมาชิก
28 คน กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่โดดเด่น เป็ นอัตลักษณ์ของอาเภอวังน้ าเขียว ได้แก่ การปลูกพืช เช่น พุทรานมสด
หม่อน องุ่น ทุเรี ยน ลาไย อโวกาโด ข้าวโพด ผักสลัด และไม้ดอกไม้ประดับ , การเลี้ยงสัตว์ เช่น ฟาร์มเป็ ดกากีแคมเบล และการ
อนุรักษ์ควายไทย, การเกษตรแบบผสมผสาน, ฟาร์มสเตย์ (ที่พกั นักท่องเที่ยว) และผลิตภัณฑ์แปรรู ปทางการเกษตรต่าง ๆ รวมถึง
สิ นค้าของชุมชน
การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็ นเพียงส่วนหนึ่งในนโยบาย ปี 2564 ที่กรมส่งเสริ มการเกษตรมุ่งขับเคลื่อนการดาเนินงานในมิติของการ
“ก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่” และไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมส่งเสริ มการเกษตรก็พร้อมจะก้าวไปกับ พี่นอ้ งเกษตรกร
ทาหน้าที่เป็ นมิตรแท้ในการดูแลเกษตรกรให้อยูด่ ีมีสุขอย่างยัง่ ยืนต่อไป

กรมส่ งเสริมการเกษตร ประกาศ ปี 64 “ยกระดับเกษตรกร
ฟื้ นฟูเศรษฐกิจชุ มชน” ก้ าวสู่ เกษตรวิถีใหม่
กรมส่ งเสริมการเกษตร จัดงานพบสื่ อมวลชน Meet the Press “ยกระดับเกษตรกร ฟื้ นฟูเศรษฐกิจชุ มชน” ชูนโยบายปี 2564
ก้าวสู่ เกษตรวิถีใหม่ ปรับรูปแบบการทางานส่ งเสริมเกษตรพร้ อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์ ยึดหลักตลาดนาการเกษตร หนุนใช้
เทคโนโลยีนวัตกรรม สร้ างความอุ่นใจให้ เกษตรกรทุกพื้นที่อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 19 ก.พ. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยถึง ทิศทางการดาเนินงานส่งเสริ มการเกษตร ในปี
2564 หลังจากปี ที่ผา่ นมาจนถึงขณะนี้ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะภาคเกษตรได้รับผลกระทบตั้งแต่การผลิต จนถึง
การตลาด ส่งผลต่อรายได้และการประกอบอาชีพ รวมถึงเป็ นปัจจัยเร่ งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมดิจิทลั ความใส่ใ จเรื่ องความ
ปลอดภัยจากอาหารและสุขอนามัย จึงนับเป็ นความท้าทายของกรมส่งเสริ มการเกษตรที่จะต้องปรับวิธีการทางาน เพื่อยังคงให้เกิด
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลที่ดีเช่นเดียวกับในภาวะปกติ การก้าวเข้าสู่เกษตรวิถีใหม่ (New Normal) สิ่ งที่ตอ้ งดาเนินการควบคู่
กับการเปลี่ยนแปลง คือ การส่งเสริ มและพัฒนาเกษตรกร โดยปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต การบริ หารจัดการสิ นค้าให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค ใช้ตลาดนาการเกษตรเป็ นหลัก เพื่อยกระดับเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ นึ ส่งเสริ มการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรเกิดรายได้ที่ยงั่ ยืน ด้วยการ “ยกระดับเกษตรกร ฟื้ นฟูเศรษฐกิจชุมชน” ในแต่ละด้านโดยมี
แนวทางในการพัฒนา คือ

1.ส่งเสริ มการรวมกลุ่มในรู ปแบบแปลงใหญ่ และพัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน โดยยกระดับแปลงใหญ่ดว้ ยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลาด เพื่อสร้างความเข้มแข็งส่งเสริ มให้เกษตรกรทางานในรู ปแบบเครื อข่าย พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน การผลิตสิ นค้าเกษตรปลอดภัย การผลิตสิ นค้าเกษตรมูลค่าสูง การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิการผลิต สร้างตราสิ นค้า
(Brand) มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ เป็ นต้น
2.พัฒนาตลาดเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสิ นค้า โดยยึดหลักตลาดนาการผลิต เพื่อให้เกษตรกรสามารถจาหน่ายผลผลิตทางตลาดออนไลน์
ได้มากขึ้น สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร การทา Contract Farming การจาหน่ายสิ นค้า
เกษตรตามชั้นคุณภาพ ส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้สามารถบริ หารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน สร้างรายได้จากการขายสิ นค้า
และผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น สร้างเศรษฐกิจชุมชน
3.ส่งเสริ มการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ได้แก่ ยกระดับการทางานของศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) ให้เป็ นกลไกหลักของชุมชน
ในการให้บริ การด้านดินและปุ๋ ย รวมทั้งส่งเสริ มการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิต ช่วยสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นในชุมชน
4.บริ หารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยัง่ ยืน โดยส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของเกษตรกรในชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาใน
พื้นที่การเกษตร สร้างเครื อข่ายปลอดการเผาให้เข้มแข็งครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร ส่งเสริ มการใช้ปยพื
ุ๋ ชสด ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยอินทรี ย ์ เป็ นต้น
5.พัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริ หารจัดการ ปรับวิธีการทางานให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทลั ในการบริ หารจัดการองค์กร รวมทั้ง
การให้บริ การในส่วนของกรมส่งเสริ มการเกษตรมากขึ้น
อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า จากการระบาดของโรค COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและการกระจายสิ นค้าเกษตร
ของเกษตรกร ดังนั้น กรมส่งเสริ มการเกษตรจึงต้องการให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นเพื่อลดผลกระทบจากการชะลอตัวของภาค
เศรษฐกิจสาคัญ ตามกรอบนโยบายด้านเกษตรโดยเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต พัฒนาศักยภาพการผลิตและต่อยอดของเดิมให้ดีข้ นึ ซึ่ง ครม.
ได้มีมติอนุมตั ิให้ใช้เงินกูภ้ ายใต้แผนฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ขณะนี้ จานวน 2
โครงการ ได้แก่ 1) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ดว้ ยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และ 2) โครงการพัฒนาธุรกิจบริ การด้านดิน
และปุ๋ ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ทั้งนี้ ในการ “ยกระดับเกษตรกร” เป้าหมายสาคัญ คือ ยกระดับการรวมกลุ่มเกษตรกร สู่
การดาเนินการในรู ปแบบธุรกิจเกษตร สร้างโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม กลุม่ เป้าหมายสาคัญ ได้แก่
เกษตรแปลงใหญ่ และ เกษตรกรศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.)
สาหรับโครงการยกระดับแปลงใหญ่ดว้ ยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีเงื่อนไขการเข้าร่ วมโครงการ คือ ต้องเป็ นแปลงใหญ่ที่ผา่ น
การรับรองและอยูใ่ นระบบ Co-farm.doae.go.th ของกรมส่งเสริ มการเกษตรที่ได้เสนอความต้องการเข้าร่ วมโครงการ ซึ่ง ครม.
มีมติอนุมตั ิงบประมาณไว้แล้ว จานวน 5,250 แปลง โดยเป็ นแปลงใหญ่ที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องไม่เกินวงเงินเดิมที่เคยเสนอขอความต้องการและได้รับการอนุมตั ิจาก
ครม. แล้ว รวมทั้งต้องดาเนินกิจกรรมที่ไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการอื่นๆ ผลการดาเนินงาน (ณ วันที่ 15 ก.พ.64) มีกลุ่มแปลงใหญ่แจ้งเข้า
ร่ วมโครงการฯ แล้ว จานวน 1,555 แปลง เป็ นกลุ่มแปลงใหญ่ที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ จานวน 879 แปลง และกลุ่มแปลงใหญ่ที่อยูร่ ะหว่างจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จานวน 676 แปลง ตัวอย่างกลุ่มแปลงใหญ่ที่จดั แสดงครั้งนี้เป็ นของ นายพิพฒั น์ เต็งเศรษฐศักดิ์ แปลงใหญ่
มังคุดหมู่ 1 ต.ชากไทย อ.เขาคิชกูฎ จ.จันทบุรี ปัจจุบนั มีสมาชิก 70 ราย พื้นที่ 1098 ไร่ จดทะเบียนเป็ น บริ ษทั วิสาหกิจชุมชนแปลง
ใหญ่มงั คุดคิชฌกูฎ จากัด มีการต่อยอดโดยขอรับการสนับสนุนเป็ นเครื่ องคัดมังคุด เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพในการส่งออกด้วยตนเอง จาก
เดิมที่ทางกลุ่มได้มีการรวบรวมผลผลิตและคัดด้วยมือแล้วส่ งให้ลง้

ส่วนโครงการพัฒนาธุรกิจบริ การดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) จะสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อให้เกิดเงินทุน
หมุนเวียนในรู ปแบบธุรกิจชุมชน ตัวอย่างโมเดลธุรกิจบริ การดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน ได้แก่ ศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน ต.หนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรี
สะเกษ ของนายสมชิต แซ่อ้ งึ เกษตรกร ศดปช. ปัจจุบนั มีสมาชิก 176 ราย ได้ดาเนินการในเชิงธุรกิจ มีการให้บริ การตรวจวิเคราะห์ดิน
ให้คาแนะนาการจัดการดินปุ๋ ยที่ถูกต้อง บริ การจัดหาแม่ปุ๋ยและผสมปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรื อปุ๋ ยสั่งตัด ซึ่งเป็ นปุ๋ ยเต็มสูตรและใช้ปุ๋ย
อินทรี ยท์ ี่ศูนย์ผลิตเองเป็ นตัวเติมเต็ม มีการวางแผนบริ หารจัดการกิจกรรมศูนย์อย่างดี เช่น ให้สมาชิกเลี้ยงวัวเพื่อให้มีวตั ถุดิบมูลทาปุ๋ ย
เพียงพอและต่อเนื่อง มีการจัดสรรกาไรสู่สมาชิก สะสมเข้ากลุ่ม ใช้เพื่อสาธารณะ และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก โดยศูนย์แห่งนี้มอง
โอกาสในการขยายธุรกิจบริ การเพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้ใช้ปยคุ
ุ๋ ณภาพเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต “หากสมาชิกใน ต.หนองค้า หันมา
ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินจะทาให้ศูนย์ฯ สามารถจาหน่ายปุ๋ ยรวมมูลค่าประมาณ 35 ล้านบาท ดังนั้น สมาชิก ศดปช. แห่งนี้จึงร่ วมกันการ
ผลิตปุ๋ ยที่มีคุณภาพ ให้บริ การดี มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในชุมชนรู ้จกั ธุรกิจบริ การของศดปช.เพิ่มขึ้น” ขณะเดียวกันสานักงาน
เกษตรจังหวัด สานักงานเกษตรอาเภอได้ให้ความรู ้ที่ถูกต้องและช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู ้ให้กบั เกษตรกรทัว่ ไปอีกทางหนึ่ง
อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการ “ฟื้ นฟูเศรษฐกิจชุมชน” กรมฯ ได้ขบั เคลื่อนการดาเนินงานในมิติดงั กล่าว
2 โครงการสาคัญ ได้แก่ 1) ส่งเสริ มการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร และ 2) การส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป้าหมายสาคัญ คือ การ
ฟื้ นฟูเศรษฐกิจชุมชน เช่น การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นาไปสู่การลดการเผาในพื้นที่เกษตร และการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในรู ปแบบเครื อข่ายชุมชน สร้างต้นแบบการท่องเที่ยววิถีเกษตร สร้างรายได้สู่ชุมชน
สาหรับกิจกรรมส่งเสริ มการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ได้นาเสนอกรณีตวั อย่างของ จ.พระนครศรี อยุธยา ซึ่ งมีวิธีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้
จากการเกษตร โดยนาร่ องจัดทาจุดสาธิตการทาปุ๋ ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตร สาธิตการอัดฟางก้อน จัดทาสื่ อรณรงค์ “หยุดเผาใน
พื้นที่การเกษตร” รวมทั้งบูรณาการร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ร่ วมกับกรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรมการไถกลบตอซังฟางข้าว ลดการ
เผาฟางและตอซังข้าว, MOU หน่วยงานในท้องถิ่น (อบต.รางจระเข้ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรี อยุธยา) ร่ วมกับบริ ษทั SCG ซีเมนต์จากัด
และบริ ษทั สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชัน่ จากัด ในการ ทา MOU มอบเครื่ องจักรกลการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการ "ฟางอัดก้อน ลดการเผา
Zero Burn", ทาชีวมวลอัดแท่ง ซึ่งบริ ษทั SCG ตั้งโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่ง โดยรับซื้อฟางอัดก้อนจากเกษตรกร เพื่อนาไปใช้
เป็ นวัตถุดิบในการผลิต และนาชีวมวลที่ได้ไปใช้ในโรงงานปูนซีเมนต์ของ SCG

อีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งถือเป็ นการช่วยฟื้ นฟูเศรษฐกิจของชุมชน คือ เชิญชวนให้คนไทยหันมาส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศ
เพิ่มขึ้น โดยกรมฯ มุ่งเน้นการส่งเสริ มเป็ นคลัสเตอร์การท่องเที่ยว ให้เกิดการหมุนเวียนเครื อข่ายและกระตุน้ เศรษฐกิจชุมชน โดยเสนอจุด
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ไม่ไกลจาก กทม. เช่นตัวอย่างของ นายมงคลศิลป์ ลีนะกนิษฐ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.วัง
น้ าเขียว จ.นครราชสี มา ซึ่งให้บริ การด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวครอบคลุมทั้งอาเภอ มีการสร้างสรรค์
กิจกรรมสาหรับนักท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาสิ นค้าการเกษตรเพื่อเป็ นของฝากแก่นกั ท่องเที่ยว ปัจจุบนั มีสมาชิก 28 คน กิจกรรมด้าน
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่โดดเด่น เป็ นอัตลักษณ์ของอาเภอวังน้ าเขียว ได้แก่ การปลูกพืช เช่น พุทรานมสด หม่อน องุ่น ทุเรี ยน ลาไย อโว
กาโด ข้าวโพด ผักสลัด และไม้ดอกไม้ประดับ,การเลี้ยงสัตว์ เช่น ฟาร์มเป็ ดกากีแคมเบล และการอนุรักษ์ควายไทย,การเกษตรแบบ
ผสมผสาน,ฟาร์มสเตย์ (ที่พกั นักท่องเที่ยว) และผลิตภัณฑ์แปรรู ปทางการเกษตรต่างๆ รวมถึงสิ นค้าของชุมชน
การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็ นเพียงส่วนหนึ่งในนโยบาย ปี 2564 ที่กรมส่งเสริ มการเกษตรมุง่ ขับเคลื่อนการดาเนินงานในมิติของการ “ก้าวสู่
เกษตรวิถีใหม่” และไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมส่ งเสริ มการเกษตรก็พร้อมจะก้าวไปกับพีน่ อ้ งเกษตรกร ทาหน้าที่เป็ น
มิตรแท้ในการดูแลเกษตรกรให้อยูด่ ีมีสุขอย่างยัง่ ยืนต่อไป

โควิดบล็อค!เกษตรกรขายไม้ผลไม่ได้

กรมส่ งเสริมการเกษตรเปิ ดโมเดลแนวทางบริหารจัดการผลผลิตและตลาดสินค้าเกษตร ช่ วยเหลือเกษตรกรช่ วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด
กระจายผลผลิตเกษตรคุณภาพให้ คนไทยได้ บริโภค ขณะทีย่ ังส่ งออกต่ างประเทศไม่ ได้ เปิ ดแคมเปญ “ซื้อสิ นค้ าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศ
ไทยอยู่รอด”
19ก.พ.64/ นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โรคโควิด-19) ที่แพร่ กระจายไปทัว่ โลกในขณะนี้ ส่ งผลกระทบในวงกว้างกับผลผลิตเกษตรของพี่นอ้ งเกษตรกรที่กาลังจะทยอยออกสู่
ตลาดในระยะนี้ ทั้งไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักต่าง ๆ ซึ่งไม่สามารถส่ งออกไปจาหน่ายต่างประเทศได้ อีกทั้งภาคธุรกิจและสถานบริ การหลายแห่งปิ ดตัว
ลง ทาให้ลดจานวนการสัง่ ซื้อสิ นค้าเกษตรลง เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว ดังนั้น เพื่อเป็ นการป้องกันปัญหาราคาสิ นค้าเกษตรตกต่าและผลผลิต
กระจุกตัวในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้จดั ทาแนวทางการบริ หารจัดการผลผลิตและตลาดสิ นค้าเกษตรในแต่ละระดับ โดยการจัดการระดับพื้นที่ ในระดับ
อาเภอ กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้สั่งการให้สานักงานเกษตรอาเภอติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์การผลิตการตลาดสิ นค้าเกษตรเป็ นระยะ และในระดับ
จังหวัดให้ดาเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพาณิ ชย์จงั หวัด องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น และภาคเอกชน ให้บริ หารจัดการสิ นค้าในพื้นที่โดยการจัดหาแหล่งรับซื้ อผลผลิต และใช้พ้นื ที่ใน “ตลาดเกษตรกร” ทั้ง 77 จังหวัด ที่กรม
ส่ งเสริ มการเกษตรได้จดั ตั้งขึ้น นอกจากนี้ ให้สานักงานเกษตรจังหวัดเป็ นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์การจาหน่ายสิ นค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ
รวมทั้งเสนอคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) พิจารณาแก้ไขปัญหาอีกทางหนึ่งด้วย

การจัดการระดับส่ วนกลาง ทั้งในระดับเขตและกรมจะเร่ งหาแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ กรณี ที่ระดับพื้นที่ไม่สามารถดาเนินการได้ โดยกรม
ส่ งเสริ มการเกษตรจะประสานงานจัดหาช่องทางจาหน่ายและกระจายสิ นค้าด้านการเกษตรต่าง ๆ ให้กบั เกษตรกร ได้แก่ ตลาด Modern
trade เช่น Tesco Lotus, Big C และ Makro ตลาดกลางค้าส่งขนาดใหญ่ เช่น ตลาดไท ตลาดเฉพาะกิจ เช่น จาหน่ายสินค้า
ในรู ปแบบค้าส่ งร่ วมกับบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทยจากัด การส่ งเสริ มการจาหน่ายสิ นค้าผ่านระบบออนไลน์ และช่องทางตลาดอื่น ๆ พร้อมทั้งประสานความ
ร่ วมมือกับบริ ษทั ขนส่ง เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่จาหน่ายสินค้าด้านการเกษตรออนไลน์
การจัดการระดับประเทศ ในกรณีของพืชเศรษฐกิจหลักที่สาคัญซึ่งมีการบริ หารจัดการทุกมิติอยูแ่ ล้ว โดยคณะกรรมการบริ หารระดับประเทศ (บอร์ด)
เช่น ผลไม้ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ข้าวโพด มันสาปะหลัง อ้อย กรมส่งเสริ มการเกษตรจะได้ดาเนินการนาเสนอบอร์ดที่กรมฯ ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการ
และประสานงานกับหน่วยงานที่ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของบอร์ดอื่น นาเสนอบอร์ดของชุดนั้นเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
อย่างไรก็ตามขณะนี้ฤดูกาลของไม้ผลคุณภาพกาลังจะทยอยออกสู่ ตลาดในหลายพื้นที่ เช่น มะม่วง มีท้ งั ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
และภาคตะวันตก ทุเรี ยน มังคุด เงาะในภาคตะวันออก ลิ้นจี่และลาไยในภาคเหนือ ผลไม้บางชนิดยังไม่สามารถส่ งออกไปจาหน่ายต่างประเทศได้
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะที่ จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ่งมีพ้นื ที่ปลูกมะม่วง 50,764 ไร่
พื้นที่ให้ผล 36,925 ไร่ เป็ นมะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้สีทองซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 18,000 ไร่ ปลูกมากที่สุดใน อ.
สามร้อยยอด คาดการณ์ว่าปริ มาณผลผลิตมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองจะออกมากที่สุดในช่วงวันที่ 15 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 จานวน
1,530 ตัน คิดเป็ นมูลค่าราว 25 ล้านบาท
สานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ได้ประชุมหารื อร่ วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง วางแผนกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดและ
จะส่ งผลกระทบกับเกษตรกรผูป้ ลูกมะม่วงในพื้นที่ เกิดเป็ น “ประจวบคีรีขนั ธ์โมเดล”
อย่างไรก็ตาม ในระดับอาเภอ สานักงานเกษตรอาเภอ/จังหวัด วิเคราะห์สถานการณ์ และคาดการณ์ปริ มาณผลผลิตและช่วงเวลาที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาด
ล่วงหน้า ระดับจังหวัด ประชุมวางแผนแก้ไขปัญหาร่ วมกับทุกภาคส่ วน ทั้งฝ่ ายปกครอง องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูน้ าชุมชน และภาคเอกชน (ล้ง)
จัดหาจุดจาหน่ายเพื่อช่วยระบายสิ นค้าในช่วงผลผลิตออกมาก เช่น สถานีบริ การน้ ามัน ปตท. ระหว่างวันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 จัด
งานเทศกาลรณรงค์บริ โภคมะม่วงในห้างสรรพสินค้าร่ วมกับศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 และ
กระจายผลผลิตโดยสานักงานเกษตรจังหวัดประชาสัมพันธ์รับคาสั่งซื้อผลผลิตภายในจังหวัด
อีกทั้งยังมีสานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดประชาสัมพันธ์รับคาสั่งซื้อใน 14 จังหวัดภาคใต้ ผ่านสานักงานพาณิชย์จงั หวัดต่าง ๆ ในรู ปแบบการส่งมะม่วง
ของดีเกรดพรี เมี่ยมบรรจุกล่อง 2 ขนาด คือ ขนาดกล่องละ 10 ก.ก. ราคา 450 บาท และขนาดกล่องละ 4 ก.ก. ราคา 200 บาท และได้
ประสานงานมาที่ส่วนกลาง ระดับกรม ช่วยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในภาพรวม พร้อมเชิญชวนเที่ยวงาน “เทศกาลมะม่วงสามร้อยยอด ประจาปี
2564” ณ บริ เวณสถานีบริ การน้ ามัน ปตท.สามร้อยยอด และ ปตท.กุยบุรี ฝั่งขาล่องใต้

ปราจีนบุรี จัดกิจกรรม ” รณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น” ป้องกัน P.M. 2.5 ระยะ
ยาว ( คลิป )

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บริเวณแปลงสาธิต ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี นายปิยะ สมัคร
พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธาน เปิดการ “รณรงค์
ลดการเผาในท้องถิ่น” ป้องกัน P.M. 2.5 ระยะยาว
โดยมี นายกิตติพงษ์ งามจริง เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานและเจ้าหน้าที่
สังกัดกระทรวงเกษตรในพื้นที่พร้อมด้วยเกษตรกร ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก
สำหรับการรณรงค์ในครั้งนี้ สร้างเสริมองค์ความรู้ และจิตสำนึกของผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ได้เห็น
ถึงความสำคัญของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผา ช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง P.M. 2.5 แนะนำการใช้
เทคโนโลยีทดแทนการเผา ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการทำเกษตรอย่างยั่งยืน สาธิต
การไถกลบต่อซังข้าวจากภาคเอกชนให้พี่น้องเกษตรกรสามารถนำไปใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่
การเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป

ไทยรัฐออนไลน์
17 ก.พ. 2564 15:44 น.

บันทึก
SHARE
กรมส่งเสริ มการเกษตร หนุนวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรี ย ์ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ส่งวัตถุดิบตากแห้งมาตรฐานเกษตร
อินทรี ยใ์ ห้กบั 2 โรงพยาบาลดัง สร้างรายได้ให้กบั สมาชิกอย่างยัง่ ยืน
เมื่อวันที่ 17 ก.พ.64 นายปิ ยะ สมัครพงศ์ ผูอ้ านวยการสานักงานการส่งเสริ มเกษตรที่ 3 เปิ ดเผยว่า กรมส่งเสริ มการเกษตร มี
นโยบายเรื่ องการทาเกษตรแบบแปลงใหญ่ และได้เข้ามาสนับสนุนกับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่สมุนไพร หรื อ วิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรอินทรี ย ์ ที่ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี นาเกษตรกรที่ทาเกษตรมารวมกลุ่มเป็ นแปลงใหญ่สมุนไพร จากนั้นกรมฯ ได้
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่ องการผลิตพืชด้วยเกษตรอินทรี ยเ์ พื่อเพิ่มผลผลิตนาองค์ความรู ้ของเจ้าหน้าที่มาถ่ายทอดแนะนา โดยมี
สานักงานเกษตรอาเภอแก่งหางแมวเป็ นพี่เลี้ยง ประกอบกับที่ตรงนี้เป็ นแปลงใหญ่สมุนไพรที่มีศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิภาพ
การผลิตสิ นค้าเกษตร หรื อ ศพก. ตั้งอยูด่ ว้ ย เกษตรกรจึงได้เรี ยนรู ้การผลิตสิ นค้า ซึ่งเกษตรกรได้เลือกพืช 2 ชนิด ได้แก่
ยางพารา/สมุนไพร โดยศูนย์ ศพก.แห่งนี้เป็ นแหล่งรวบรวมสมุนไพร ซึ่งสมุนไพรทุกชนิดเราก็นาข้อมูลการจัดการแบบกลุ่มมา
รวมกันไว้ อะไรก็ตามที่แพทย์แผนไทยต้องการ เราเองต้องเป็ นส่วนหนึ่งในการผลิต เพื่อส่งวัตถุดิบให้กบั ทางแพทย์แผนไทย ซึ่ง
ส่วนใหญ่แล้วทางการแพทย์ตอ้ งการสมุนไพรฟ้าทลายโจร และว่านต่างๆ ไม่ใช่เฉพาะเกษตรกร จ.จันทบุรี เท่านั้น แต่เกษตรกร
จากจังหวัดในภาคอีสาน ก็ได้มาศึกษาหาความรู ้จากที่นี่เหมือนกัน เพื่อเป็ นการต่อยอด โดยส่วนใหญ่สมุนไพรของเกษตรกร
แบบแปลงใหญ่น้ ีได้ส่งวัตถุดิบ สมุนไพรตากแห้ง ไปที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี
นางสาวอารี รัตน์ พูนปาล ประธานแปลงใหญ่ กล่าวว่า แปลงใหญ่สมุนไพร ที่ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ได้รวมกลุ่มกันเพื่อ
เสริ มสร้างรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มจากการปลูกพืชสมุนไพร กลุ่มได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1,330,084 บาท สนับสนุน
ผ่านกิจกรรมขยายพันธุ์พืชสมุนไพร จัดซื้อพันธุ์พชื สมุนไพรและปัจจัยให้กบั สมาชิกไปปลูกในพื้นที่ตนเอง และมีการจัดซื้อ
อุปกรณ์การแปรรู ป พร้อมมีการจ้างแรงงานในกลุ่มสมาชิกและชุมชน จานวน 94 คน ยังมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาช้างป่ าที่เข้ามา
ทาลายพืชผลทางการเกษตรทาให้เกษตรกรขาดรายได้ โดยใช้พืชสมุนไพรเป็ นแนวทาง ในการพึ่งพาตนเองเป็ นอาชีพเสริ ม และ
ด้านการรักษาสุขภาพ ด้วยการใช้พชื สมุนไพร

แรกเริ่ มตั้งเป็ นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีสมาชิก 18 ราย และได้จดจัดตั้งเป็ นกลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรอินทรี ยแ์ ก่งหางแมว ในวันที่
6 ต.ค.2559 จนปัจจุบนั มีสมาชิก 35 ราย การบริ หารจัดการภายในกลุ่ม จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู ้ดา้ นการผลิตพืชใน
ระบบเกษตรอินทรี ย ์ วิถีพ่ ึงพาตนเอง การรู ้จกั และใช้ประโยชน์สมุนไพร การแปรรู ป มีการรับซื้อสมุนไพรที่สมาชิกปลูกที่ได้
มาตรฐานเกษตรอินทรี ยม์ าแปรรู ปเพื่อใช้ในคลินิกแพทย์แผนไทยร่ วมสมัยเพื่อปรุ งรักษา และเพือ่ ใช้พ่ งึ พาตนเองในชุมชน เช่น
เครื่ องยาสุม ลูกประคบ ยาหม่อง น้ ามันเขียว ยาพอกตา เป็ นต้น และวิสาหกิจชุมชนยังได้รวมตัวกันเป็ นแปลงใหญ่สมุนไพร ทา
ให้สามารถผลิตสมุนไพรแปรรู ป เป็ นวัตถุดิบแห้ง ส่งให้กบั รพ.พระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี จากสมุนไพร 9 ชนิด ปัจจุบนั เพิ่ม
เป็ น 59 ชนิด จาหน่ายภายใต้เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรี ย ์ อ.แก่งหางแมว และเพื่อเกิดการยกระดับกลุ่มให้มี
มาตรฐานเกษตรอินทรี ยร์ ะดับสากล ใช้มาตรฐาน ifaom สร้างกลุม่ เครื อข่ายผูผ้ ลิตพืชสมุนไพร เกิดตลาดสัญญาล่วงหน้า
ให้กบั มูลนิธิ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และทางกลุ่มแปลงใหญ่สมุนไพร ต.เขาวงกต ยังได้จดจัดตั้งนิติบุคคลในรู ปแบบบริ ษทั
จากัด ชื่อ จันทบูรณ์ เฮิร์บ จากัด เพือ่ พัฒนากลุ่มให้มนั่ คงและยัง่ ยืนต่อไป.

