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แจ้ งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน ป้ องกันผลผลิตเสี ยหายช่ วง 1-4 มี.ค.นี้

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนให้ระวัง
พายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 1-4 มีนาคม 2564 ซึ่งประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลกั ษณะของพายุฝนฟ้า
คะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า สาหรับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและภาคตะวันออกจะมี
ผลกระทบในวันที่ 1-3 มีนาคม 2564 ส่ วนภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล จะ
เริ่ มได้รับผลกระทบในวันที่ 2-4 มีนาคม 2564 ดังนั้น กรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงขอให้เกษตรกรและประชาชนบริ เวณประเทศ
ไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยูใ่ นที่โล่งแจ้ง ใต้ตน้ ไม้ใหญ่
สิ่ งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สาหรับเกษตรกรควรเตรี ยมการป้ องกันและระวังความเสี ยหายที่จะเกิดต่อผลผลิต
ทางการเกษตรไว้ดว้ ย โดยเฉพาะสวนไม้ผลซึ่งเป็ นพืชที่ปลูกครั้งเดียวอยูไ่ ด้นานหลายปี เกษตรกรจาเป็ นต้องเตรี ยมความ
พร้อมรับมือกับปั ญหาภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ท้ งั ภัยแล้ง ลมพายุ และน้ าท่วมไว้ล่วงหน้า ซึ่งขณะนี้ผลไม้ภาคตะวันออก
หลายชนิดใกล้จะออกสู่ ตลาดเป็ นจานวนมาก ทั้งทุเรี ยน มังคุด เงาะ และลองกอง ส่ วนภาคเหนื อมีท้ งั ลาไยและลิ้นจี่ที่ใกล้ออก
สู่ตลาด

กรมส่ งเสริ มการเกษตรขอแนะนาวิธีการดูแลสวนไม้ผลในระยะก่อนและหลังการเกิดพายุฤดูร้อน เพื่อป้องกันบรรเทาความ
เสี ยหายหรื ออันตรายที่อาจเกิดขึ้น
โดยในระยะก่ อนการเกิดพายุฤดูร้อนควรดูแลดังนี้
1) ขอให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ระวังผลผลิตที่อยูใ่ นระยะพัฒนาจากผลอ่อนใกล้จะเป็ นผลแก่ พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวอาจได้รับ
ความเสี ยหายได้ และระมัดระวังการใช้เชื้อเพลิงในการทากิจกรรมต่างๆ ในระยะนี้ไว้ดว้ ย เนื่องจากบางช่วงอากาศจะแห้งมาก
เสี่ ยงต่อการเกิดอัคคีภยั และไฟป่ าได้
2) เกษตรกรควรปลูกต้นไม้บงั ลม เช่น ไม้ไผ่ กระถินณรงค์ ขี้เหล็กบ้าน และสะเดาอินเดีย เพื่อลดความรุ นแรงของลมก่อนที่
จะเข้าถึงสวนผลไม้หรื อพื้นที่เพาะปลูก จะช่วยลดความสูญเสี ยจากพายุลมแรงได้
3) ควรตัดแต่งกิ่งที่แน่นทึบหรื อกิ่งที่ไม่ให้ผลผลิตออกเพื่อให้ทรงพุ่มโปร่ ง ไม่ตา้ นลม สาหรับต้นไม้ผลที่อายุมากและมีลาต้น
สูง อาจตัดทอนส่วนยอดให้ต่าลงเพื่อป้องกันไม่ให้ตน้ ไม้โค่นล้มง่ายเมื่อถูกลมพายุพดั แรง ขณะเดียวกันควรใช้เชือกโยงกิ่ง
และต้นเพื่อป้ องกันกิ่งฉี กหัก รวมทั้งใช้ไม้ค้ ากิ่งและค้ าต้นเพื่อช่วยพยุงไม่ให้โค่นลงได้ง่าย 4) สาหรับสวนที่เริ่ มให้ผลผลิต
ควรทยอยเก็บผลผลิตที่แก่ออกไปบ่มหรื อจาหน่ายก่อนเพื่อลดความเสี ยหายที่อาจได้รับจากพายุ กรณีผลไม้บางชนิดที่อ่อน
ไม่สมบูรณ์ รู ปทรงไม่ปกติหรื อมีขนาดเล็ก เช่น มะม่วง อาจเก็บไปจาหน่ายก่อนได้ เพื่อลดน้ าหนักบนกิ่งและต้นลง
ระยะหลังจากเกิดพายุฤดูร้อน ควรดูแลดังนี้
1) สวนไม้ผลที่ได้รับผลกระทบจากพายุ สามารถที่จะฟื้ นฟูได้โดยทาการตัดแต่งกิ่งที่ฉีกหัก หรื อต้นไม้ที่โค่นล้มออกทันทีที่
พื้นดินในบริ เวณสวนแห้ง
2) ขณะที่ดินยังเปี ยกชื้นอยู่ เกษตรกรไม่ควรนาเครื่ องจักรกลเข้าไปในสวน เพราะจะทาให้โครงสร้างดินถูกทาลายและอัด
แน่นได้ง่าย
3) กรณีที่มีดินโคลนทับถมเข้ามาในสวน เมื่อดินแห้งให้ขุดหรื อปาดเอาดินโคลนที่ทบั ถมออกจากบริ เวณทรงพุ่มให้ลึกถึง
ระดับดินเดิมเพื่อให้การถ่ายเทอากาศดีข้ นึ และหากต้นไม้เอนลง ให้ใช้เชือกหรื อลวดดึงลาต้นให้ต้ งั ตรง โดยยึดไว้กบั หลัก
หรื อไม้ผลต้นอื่น พร้อมตัดแต่งกิ่งออก 1 ใน 3 ของที่มีอยู่ ซึ่งจะช่วยให้ตน้ ไม้ผลฟื้ นตัวเร็ วขึ้น จากนั้นควรฉี ดพ่นปุ๋ ยทางใบ
ให้แก่ไม้ผล และเมื่อดินแห้งเป็ นปกติ ควรพรวนดินเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่รากพืช ซึ่งจะทาให้รากแตกใหม่ได้ดีข้ นึ และควร
ใส่ปุ๋ยบารุ งต้นด้วย
4) หากสังเกตเห็นต้นไม้ผลใบเหี่ ยวเฉา ควรให้น้ าอย่างน้อย 7-10 วันต่อครั้ง หรื อให้น้ าปริ มาณเพียงพอต่อความต้องการของ
พืชเพื่อช่วยให้ไม้ผลผ่านช่วงแล้งไปได้

บทความพิเศษ : ยกระดับศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชนสู่ธุรกิจบริ การ แนะข้อมูลเครื อข่ายเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต

กรมส่งเสริ มการเกษตรต่อยอดการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ยกระดับสู่ธุรกิจบริ การดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน ผ่าน
กลไก ศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) ที่มีศกั ยภาพ 394 ศูนย์ พร้อมเชื่อมโยงเครื อข่ายเกษตรกร เพื่อขยายผลการจัดการดิน
และการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง ให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรในประเทศไทยมากยิง่ ขึ้น
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า กรมส่งเสริ มการเกษตรเห็นความสาคัญของงาน
ดินและปุ๋ ย ซึ่งเป็ นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่พืชทั้งปริ มาณและคุณภาพ แต่เกษตรกรส่ วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้เรื่ อง
การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง จึงจัดตั้งศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) ขึ้น จานวน 882 ศูนย์ ในปี 2558 ต่อมาปี
2560 ศดปช. ถูกจัดให้เป็ นเครื อข่ายของศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร (ศพก.) ด้านดินและปุ๋ ยในพื้นที่
มีการบริ หารจัดการโดยเกษตรกร เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ให้บริ การ
ตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินแบบรวดเร็ว บริ การวิชาการด้านดินและปุ๋ ย โดยให้คาแนะนาการ
จัดการดินและการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องด้วยเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิตรวมถึงเทคโนโลยีดา้ น
ดินปุ๋ ยอื่นที่เหมาะสม จัดกระบวนการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมด้านดินและปุ๋ ย จัดทาแปลงเรี ยนรู ้ จุดสาธิตเพื่อขยายผลการใช้ปุ๋ย
เพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งบริ การรวบรวมความต้องการและจัดหาแม่ปุ๋ยให้สมาชิกได้ใช้ตามคาแนะนา ซึ่งผลการ
ดาเนินงานของ ศดปช. 882 ศูนย์ ในปี 2563 สมาชิก ศดปช. สามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีในพืชเศรษฐกิจสาคัญ ได้แก่ ข้าว

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง อ้อย ไม้ผล พืชผัก ยางพารา และปาล์มน้ ามัน ได้เฉลี่ย 25% และผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 14% ใน
พื้นที่ 222,293 ไร่ และเนื่ องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการผลิตและการระบายสิ นค้า
เกษตรของเกษตรกรไทย กรมส่งเสริ มการเกษตรได้รับอนุมตั ิ “โครงการพัฒนาธุรกิจบริ การดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน (One Stop
Service)” จาก ครม. เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ให้ใช้เงินกูภ้ ายใต้แผนฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 สามารถเพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวิเคราะห์
ดินและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและเพื่อพัฒนา ต่อยอด ศดปช. ที่มีศกั ยภาพให้สามารถดาเนินธุรกิจในการจัดหาปุ๋ ยที่มี
คุณภาพใช้ในชุมชน สร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองให้แก่เกษตรกร โดยมีเกษตรกรเป้าหมายคือ เกษตรกรสมาชิก ศดปช.
แปลงใหญ่ ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจสาคัญ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันสาปะหลัง ไม้ผล พืชผัก ยางพารา ปาล์มน้ ามัน) ใน 394
ศูนย์ 63 จังหวัด จานวนประมาณ 107,000 ราย
ทั้งนี้ ศดปช. ทั้ง 394 ศูนย์ จะได้รับชุดตรวจวิเคราะห์ดิน (Soil test kit) แม่ปุ๋ย 3 สู ตร ได้แก่ สู ตร 46-0-0 สูตร 18-46-0
และสูตร 0-0-60 จานวนหนึ่งเพื่อเป็ นทุนตั้งต้นในการทาธุรกิจ และเครื่ องผสมปุ๋ ย จานวน 1 เครื่ อง โดยศูนย์จดั การดินปุ๋ ย
ชุมชนให้บริ การความรู ้เรื่ องดินและปุ๋ ย บริ การตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจวิเคราะห์ดินแบบรวดเร็ ว (Soil test kit) รวบรวม
จัดหา บริ การปุ๋ ยคุณภาพดีให้แก่สมาชิก และบริ การผสมปุ๋ ยด้วยเครื่ องผสมปุ๋ ย หากเกษตรกรไม่สามารถผสมปุ๋ ยเองได้ รวมทั้ง
สนับสนุนเกษตรกรรวมกลุ่มการเรี ยนรู ้ โดย ศดปช. ต้องจดทะเบียนขายปุ๋ ยกับกรมวิชาการเกษตร เพื่อจะได้สามารถขายปุ๋ ย
ให้กบั เกษตรกรทัว่ ไปได้ และเพื่อต้องการสร้างความมีส่วนร่ วม สมาชิก ศดปช. ทุกคนต้องลงหุน้ เพื่อเป็ นทุนในการบริ หาร
จัดการ ทั้งค่าไฟฟ้า ค่าจ้าง เป็ นต้น ตามรู ปแบบการทาธุรกิจของแต่ละศูนย์ที่มีการประชุมวางแผนการดาเนินงานร่ วมกัน
“หากศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชนสามารถดาเนินธุรกิจบริ การดินและปุ๋ ยได้ ศูนย์จะมีรายได้จากการให้บริ การตรวจ
วิเคราะห์ดิน จาหน่ายปุ๋ ย และบริ การผสมปุ๋ ย มีเงินทุนหมุนเวียน สร้างรายได้ให้แก่ศูนย์จากผลกาไรของศูนย์ นอกจากสมาชิก
จะได้รับผลประโยชน์แล้ว ยังสามารถแบ่งปันให้แก่ชุมชน ในรู ปแบบสาธารณประโยชน์ต่างๆ และในอนาคตศูนย์ยงั สามารถ
ขยายธุรกิจบริ การออกไปในด้านปัจจัยการผลิตอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งจะทาให้ศูนย์มีความเข้มแข็ง สามารถดาเนิ นธุรกิจได้อย่าง
ยัง่ ยืน”อธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตรกล่าว
ด้าน นายสิ ทธิพร เชิดนาม เลขาศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชนวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ ยบ้านไทรนอง ต.สองพี่นอ้ ง อ.ท่าใหม่
จ.จันทบุรี ซึ่งเป็ นตัวอย่างโมเดลธุรกิจบริ การดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน เปิ ดเผยว่า ศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชนวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ ย
บ้านไทรนอง เกิดจากการรวมกลุ่มของชาวสวนในพื้นที่ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริ มการเกษตร เพื่อให้
เกษตรกรเรี ยนรู ้และดาเนินการตรวจวิเคราะห์ดินก่อนการปลูกพืช นาไปสู่ การเพิ่มธาตุอาหารที่ตรงกับความต้องการของพืช
สามารถผสมปุ๋ ยเคมีเพื่อใช้เอง ตามค่าวิเคราะห์ดินได้ ส่งผลให้ที่ผา่ นมาช่วยลดต้นทุนในการทาการเกษตรให้สมาชิกได้เป็ น
อย่างดี และขณะนี้ได้มีการขยายผลเชื่อมโยงกับเครื อข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้สู่การนาไปปฏิบตั ิได้
เอง รวมถึงต่อยอดธุรกิจในการจัดหาปุ๋ ยที่มีคุณภาพใช้ในชุมชน โดยให้สมาชิกถือหุน้ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่ วมและเพื่อใช้ใน
การบริ หารจัดการ ซึ่งขณะนี้ มีกาลังการผลิตประมาณ 8 ตันต่อวันเพื่อจาหน่ายให้กบั เครื อข่ายเกษตรกรในพื้นที่ตามคาสัง่ ซื้อ
เท่านั้น ซึ่งโครงการนี้ช่วยให้เกษตรกรมีความรู ้เรื่ องดิน การใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามค่าวิเคราะห์ดิน ช่วยให้ลดต้นทุนการผลิต
ได้มาก

สานักงานเกษตรอาเภอกันตัง จังหวัดตรัง ส่ งมอบเชื้อราไตรโคเดอร์ มา รอบที่ 3 ให้ แก่ ผ้ ูประสบอุทกภัยในช่ วงปลายปี 2563

วันนี้ (1 มี.ค.64) นายสรวง พรหมบุญทอง เกษตรอาเภอกันตัง จังหวัดตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สานักงานเกษตร
อาเภอกันตัง ส่ งมอบเชื้อราไตรโคเดอร์มา รอบที่ 3 ตามโครงการฟื้ นฟูพ้นื ที่การเกษตรจากอุทกภัย โดยมอบเชื้อราไตรโคเดอร์
มาให้แก่ผปู ้ ระสบอุทกภัยในช่วงปลายปี 2563 จานวน 40 กิโลกรัม เพื่อกาจัดโรคเชื้อราที่เกิดจากน้ าท่วมขังเป็ นเวลานาน และ
ใช้ฟ้ื นฟูปรับสภาพดินให้พร้อมสาหรับการปลูกพืชทดแทนพืชที่เสี ยหายจากน้ าท่วม วิธีการใช้สามารถทาได้หลายวิธี เช่น การ
ผสมกับปุ๋ ยอินทรี ยห์ รื อปุ๋ ยคอก การผสมน้ าฉี ดพ่น หรื อการใช้เชื้อสดหว่านโดยตรง รอบที่ 3 เกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือ
คือเกษตรกรพื้นที่ตาบลควนธานีและตาบลบางหมาก อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ทั้งนี้ เชื้อราไตรโคเดอร์ มาเป็ นเชื้อราชั้นสู งที่ดารงชีวิตอยูใ่ นดิน อาศัยเศษซากพืช ซากสัตว์ และอินทรี ยวัตถุเป็ นแหล่ง
อาหาร เจริ ญได้รวดเร็ วบนอาหาร เชื้อราหลายชนิดสร้างเส้นใยสี ขาวและผลิตส่ วนขยายพันธุ์ที่เรี ยกว่า “โคนิเดีย” หรื อ
“สปอร์” จานวนมากรวมเป็ นกลุ่มหนาแน่นจนเห็นเป็ นสี เขียว เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็ นศัตรู (ปฏิปักษ์) ต่อเชื้อราสาเหตุโรค
พืชหลายชนิด โดยวิธีการเบียดเบียนหรื อเป็ นปรสิ ต และแข่งขันหรื อแย่งใช้อาหารที่เชื้อโรคต้องการ นอกจากนี้ เชื้อราไตรโค
เดอร์มายังสามารถผลิตปฏิชีวนสาร และสารพิษ ตลอดจนน้ าย่อยหรื อเอนไซม์ สาหรับช่วยละลายผนังเส้นใยของเชื้อโรคพืช
คุณสมบัติพิเศษของเชื้อราไตรโคเดอร์มาคือ สามารถช่วยละลายแร่ ธาตุให้อยูใ่ นรู ปที่เป็ นประโยชน์ต่อพืช จึงช่วยส่งเสริ มการ
เจริ ญเติบโตของพืชและชักนาให้ตน้ พืชมีความต้านทานต่อเชื้อโรคพืชทั้งเชื้อราและแบคทีเรี ยสาเหตุโรค

เกษตรจังหวัดระยอง ประเมินการส่ งออกผลไม้ปีนีไ้ ม่น่าห่ วง แต่กงั วลเรื่ องน้าและความปลอดภัยด้านอาหาร
เน้ นให้ เกษตรกรผลิตผลไม้ให้ ได้มาตรฐาน GAP

นางมาริ น สมคิด นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรกรชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดระยอง เปิ ดเผย
ว่า ที่ผา่ นมาจังหวัดระยอง ส่งออกทุเรี ยนและมังคุดไปต่างประเทศมากกว่าบริ โภคภายในประเทศ ซึ่งได้ปีนี้ปริ มาณการ
ส่งออกไม่เพียงต่อการต้องการของต่างประเทศ แต่เป็ นห่วงเรื่ องการบริ หารจัดการน้ าที่ไม่เพียงพอสาหรับการเกษตรที่มีพ้นื ที่
เพาะปลูกเพิ่มขึ้น และเรื่ องความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เนื่องจากต่างประเทศให้ความสาคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยด้าน
อาหาร หรื อ GAP ทั้งความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ความปลอดภัยจากโรคพืชและแมลง หากไม่ป้องกันให้ดีจะส่งผล
กระทบต่อการส่งออกอย่างรุ นแรง
จึงเร่ งให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ผลิตผลไม้ให้ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ให้มากขึ้นส่ วนการ
จาหน่ายตลาดภายในประเทศ ได้วางแผนการจาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเตรี ยมสติกเกอร์ QR Codeแสดงมาตรฐาน
รับรองคุณภาพจากเจ้าของสวน พร้อมกล่องบรรจุผลไม้ เพื่อช่วยสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนเหมือนกับปี ที่ผา่ นมา คาดว่า
ปริ มาณทุเรี ยนจะเพิ่มขึ้นกว่าปี ที่ผา่ นมาเล็กน้อย ส่วนมังคุด ผลผลิตลดลงเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์

เกษตรอ่างทอง จัดงานแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับแปลงใหญ่

วันที่ 1 มี.ค.64 เวลา 09.30 น.ณ อาคารสานึกรักบ้านเกิด องค์การบริ หารส่วนจังหวัดอ่างทอง สานักงานเกษตรจังหวัด
อ่างทอง จัดงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับแปลงใหญ่ โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผูว้ า่
ราชการจังหวัดอ่างทอง เป็ นประธานเปิ ดงาน และมีท่านสมศักดิ์ ปริ ศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ นายภราดร ปริ ศนานันทกุล สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง นายกสุ รเชษ นิ่มกุล นายก อบจ. นายปริ ญญา
เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการบริ หารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ และเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ จานวน
300 คน ร่ วมงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้ดาเดินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริ ม
การเกษตร จัดทาโครงการภายใต้กรอบการฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร ซึ่งอยูภ่ ายใต้กรอบนโยบายแผนงานเกษตรอัจฉริ ยะ โดยกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้
จัดทาโครงการยกระดับแปลงใหญ่ดว้ ยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้กบั แปลง
ใหญ่ แปลงละไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริ หารจัดการแปลงใหญ่
โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรู ปสร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงตลาด ทั้งนี้ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ได้รับทราบและอนุมตั ิโครงการยกระดับแปลงใหญ่ดว้ ยเกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาด ทั้งประเทศจานวน 5,250 แปลง จังหวัดอ่างทอง มี 21 แปลง โดยให้ดาเนินการให้ถูกต้อง เป็ นไปตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ตอ้ งดาเนินการการจด

ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ให้แล้วเสร็ จก่อนที่จะให้เงินสนับสนุนใน
การจัดซื้อเครื่ องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งวัสดุทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ โดยมีข้นั ตอนการเสนอของ
โครงการฯ ดังนี้
1. กลุ่มแปลงใหญ่ทบทวนกิจกรรม และจดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อเข้าร่ วมโครงการ
ตามความสมัครใจของกลุ่ม ให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2564 ซึ่งจังหวัดอ่างทองมีกลุ่มที่สมัครใจจะดาเนินการตาม
เงื่อนไข จานวน 19 กลุ่ม งบประมาณ 47,909,648 บาท
2. คณะกรรมการบริ หารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ดว้ ยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระดับอาเภอ และระดับจังหวัด
พิจารณากลัน่ กรองเห็นชอบแผนการดาเนิ นงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และพิจารณาอนุมตั ิโครงการฯ ภายในวันที่
30 เมษายน 2564
3. จังหวัดขอรับการจัดสรรงบประมาณของกลุ่มแปลงใหญ่ และกรมฯ จัดสรรงบประมาณให้จงั หวัด ภายใน 31 พฤษภาคม
2564
4. จังหวัดทาบันทึกข้อตกลง/โอนเงินให้กบั กลุ่มแปลงใหญ่ ภายใน 30 มิถุนายน 2564
5. กลุ่มแปลงใหญ่ดาเนินงานตามแผนและรายงานผลการดาเนินงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
เพื่อให้การดาเนิ นงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็ นการเพิ่มทางเลือกให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่
สานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองจึงได้เชิญผูป้ ระกอบการด้านเครื่ องจักรกล ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร จานวน 13
แห่ง ได้นาสิ นค้ามาจัดแสดงและประชาสัมพันธ์ในงานฯ เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ จานวน 300 คน (19 กลุ่ม) ที่ร่วม
โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ดว้ ยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดอ่างทอง ได้เรี ยนรู ้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ และนาข้อมูลไปประกอบการพิจารณาทบทวนแผนการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
เครื่ องจักรกล ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรที่เหมาะสมกับการดาเนินกิจกรรมของกลุ่ ม

