สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2564
ส่วนกลาง
ประเด็น
เกษตรอัจฉริยะ
ทุเรียน

หัวข้อข่าว
1.เปิดตัวเกษตรอัจฉริยะ Handy Sense
2.รมว .เฉลิมชัย “สั่งคุมเข้มเกษตรกร ห้ามตัดทุเรียนอ่อน
ขายเด็ดขาด หวั่นฉุดราคาทุเรียนตกต่ำหลังพบข้อมูลมี
ขบวนการตัดทุเรียนอ่อนลักลอบออกต่างประเทศ ทุบตลาด
ทุเรียนไทย เตือนหากตรวจพบฟันไม่เลี้ยง โทษจำคุก3 ปี
3.‘เฉลิมชัย’สั่งห้ามตัดทุเรียนอ่อนขาย พ่อค้ารับซื้อเข้าข่าย
หลอกลวง ติดคุก
ตลาดนำการเกษตร
4.พัฒนาสินค้าเกษตรสู่ออนไลน์ สร้างรายได้ที่มั่นคง
5.พัฒนาสินค้าเกษตรสู่ออนไลน์ สร้างรายได้ที่มั่นคง
พืชผัก
6.กรมส่งเสริมการเกษตรปลื้มโครงการผักร่วมใจผลตอบรับดี
แปลงใหญ่
7.กรมส่งเสริมฯ เดินเครื่องยกระดับเกษตรแปลงใหญ่
8.รองอธิบดี กสก.ลงพื้นที่สกลนคร เดินสายชี้แจงทำความ
เข้าใจ แนวทางยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
9.รองอธิบดี กสก.ลงพื้นที่สกลนคร เดินสายชี้แจงทำความ
เข้าใจ แนวทางยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
10.รองอธิบดี กสก.แจงยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่ เพิม่ ผลผลิต ลดต้นทุน
11.รองอธิบดี กสก.ลงพื้นที่สกลนคร
12.รองอธิบดี กสก.ลงพื้นที่สกลนคร
13.สกลนคร กสก.หนุนยกระดับแปลงใหญ่
14.รองอธิบดี กสก.แจงทำความเข้าใจยกระดับแปลงใหญ่
15.รองอธิบดี กสก.แจงทำความเข้าใจยกระดับแปลงใหญ่
16.รองอธิบดี กสก.ลุยอีสานแจงโครงการยกระดับแปลงใหญ่
17.รองอธิบดี กสก.ลงพื้นที่อุดรธานี
18.รองอธิบดี กสก.ลงพื้นที่อุดรธานี
19.ความก้าวหน้ายกระดับเกษตรแปลงใหญ่
Single Big Data
20.เกษตรตั้งคณะทำงานร่วมขับเคลื่อนพัฒนาคนและ
ผลิตภัณฑ์สินค้าผลไม้ตอบโจทย์ตลาดนำการผลิต
21.เกษตรตั้งคณะทำงานร่วมขับเคลื่อนพัฒนาคน-ผลไม้
22.เกษตรตั้งคณะทำงานร่วมขับเคลื่อนพัฒนาคน-ผลไม้
ตลาดเกษตรกรออนไลน์ 23.กสก.ดัน www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com
Master Trainer
24.กสก.ชูโครงการอบรมเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรหลัก
Agri-Map
25.สสก.4 ขอนแก่น สัมมนาเชิงรุกหาแนวทางจัดการ
ผลผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร (Agri-Map)

ช่องทางการเผยแพร่
หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
Vioce เสียงประชาชน

หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
เทคโนโลยีชาวบ้าน
เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน
บลูชิพ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
สยามรัฐ
Line Today
ข่าวด่วนทันเหตุการณ์
คมชัดลึก
กรุงเทพธุรกิจ
TalkNews
NationTV
ไทยรัฐ
สยามรัฐ
Thailand+
เกษตรก้าวไกล
เทคโนโลยีชาวบ้าน
Thailand+
สยามรัฐ
เกษตรสาระดีดอทคอม
หนังสือพิมพ์มติชน
ข่าวสด
NNT

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2564
ส่วนภูมิภาค
ประเด็น
การจัดการน้ำ
ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
Field day
มันสำปะหลัง
แปลงใหญ่ ถั่วลายเสือ
ตลาดนำการผลิต
สินค้าเกษตร
Field day
อื่น ๆ
ประเด็น
ไม้ผล
ประกันรายได้

ทุเรียน

หัวข้อข่าว
26.เกษตรเลยร่วมประชุมวิเคราะห์สภาพแวดล้อม-ทิศทาง
ดำเนินโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
27.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชตรัง แหล่งผลิตขยายพืชพันธุ์ดีภาคใต้
28.ไอเดียแจ๋ว เกษตรธาตุพนมนำเกษตรกรเรียนรู้พื้นที่จริง
แบบ New normal พร้อมถ่ายทอดความรู้เกษตร ปี 64
29.อ.ยะหา จ.ยะลาจัดกิจกรรมงาน Field day ปี 64
30.ชูด่านมะขามเตี้ยต้นแบบปลูกมันสำปะหลัง
31.กสก.ชูแปลงใหญ่ถั่วลิสงลายเสือของดีแม่ฮ่องสอน ผลิต
ได้คุณภาพ การันตีตลาดรับซื้อทุกเมล็ด
32.พัฒนาสินค้าเกษตรสู่ออนไลน์ สร้างรายได้มั่นคง
33.พัฒนาสินค้าเกษตรสู่ออนไลน์ สร้างรายได้มั่นคง
34.เกษตรกรติดปีกบิน! พัฒนาสินค้าเกษตรสู่ออนไลน์
35.ผู้ว่าฯนครราชสีมา ชู KOS ความภูมิใจของชาวโคราช
ช่วยพัฒนาสินค้าเกษตร สร้างความมั่นคงภาคเกษตรกรรม
36.กระบี่จัดงาน Field day
หัวข้อข่าว
37.ชาวสวนผลไม้ ต.ไม้รูด ปลื้มวันนี้มีแหล่งน้ำสมบูรณ์
ส่งผลให้ผลผลิตดี
38.ชาวสวนผลไม้ คลองใหญ่ ตราด ปลื้มใจ! วันนี้มีแหล่งน้ำ
39.พาณิชย์ลงพื้นทีช่ ี้แจง-ติดตามโครงการประกันรายได้
เกษตรกร สินค้าเกษตร ปี 2
40.พาณิชย์ลงพื้นทีช่ ี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกร
สินค้าเกษตร ปี 2
41.เฉลิมชัย คุมเข้มห้ามตัดทุเรียนอ่อนขาย
42.เฉลิมชัยสั่งปรายขบวนการลักลอบตัดทุเรียนอ่อนส่งขาย
***************************

ช่องทางการเผยแพร่
NNT
เทคโนโลยีชาวบ้าน
สำนักข่าวความมั่นคง
NNT
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
เทคโนโลยีชาวบ้าน
ข่าวสด
เกษตรก้าวไกล
NNT
NBT
ช่องทางการเผยแพร่
กรุงเทพธุรกิจ
สยามรัฐ
ThauNewsbiz
มติชน
ฐานเศรษฐกิจ
เดลินิวส์

” รมว .เฉลิมชัย “สั่งคุมเข้มเกษตรกร ห้ามตัดทุเรียนอ่อนขายเด็ดขาด หวั่นฉุดราคาทุเรียนตกต่ำ
หลังพบข้อมูลมีขบวนการตัดทุเรียนอ่อนลักลอบออกต่างประเทศ ทุบตลาดทุเรียนไทย เตือนหากตรวจพบฟันไม่เลี้ยง โทษจำคุก3 ปี
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าจากที่มีข่าวว่ามีขบวนการลักลอบตัดทุเรียนอ่อนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
และจังหวัดใกล้เคียงออกมาขายจำนวนมาก โดยบางส่วนมีขบวนการลักลอบส่งออกไปยังต่างประเทศนั้น ล่าสุด ได้สั่งการให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ทั้งกรม
ส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร เข้าดำเนินการตรวจสอบเป็นการเร่งด่วนโดยเฉพาะล้งที่สง่ ออก และให้รายงานมาที่กระทรวงเกษตรฯเป็นการ
เร่งด่วนหากพบว่ามีการลักลอบตัดทุเรียนอ่อนจริง จะดำเนินการขัน้ เด็ดขาดเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรียนอ่อนในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ โดยร่วมกับฝ่าย
ปกครองในพื้นที่ โดยใช้บทลงโทษทางกฎหมายได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อใน
แหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอันเป็นเท็จนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการ
อื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรูอ้ ยู่แล้วว่าอาจ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเป็นมาตรการทางอาญา
นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตรได้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และเข้าสุม่ ตรวจทุกล้งทุเรียน หากพบทุเรียนอ่อนจะมีการแจ้งเตือน และถ้ายังมี
การกระทำผิดมาตรฐานซ้ำๆ ก็จะมีการพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรองของล้งต่อไป
อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคมของทุกปีจะเป็นช่วงที่ทุเรียนเริ่มออกสูต่ ลาด โดยเฉพาะทุเรียนภาคตะวันออกในช่วงต้นฤดูกาลจะมี
ราคาสูง เนื่องจากผลผลิตที่ออกสูต่ ลาดยังมีปริมาณน้อย ประกอบกับมียอดสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านพ่อค้าคนกลางและล้งอีกจำนวนมาก เป็นโอกาสของ
เกษตรกรที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น อาจเกิดแรงจูงใจให้รีบตัดทุเรียนออกขายในช่วงนี้เพื่อทำกำไร ในขณะที่ทุเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ครบอายุการเก็บเกี่ยว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยในเรื่องคุณภาพของทุเรียนและผลกระทบด้านการตลาดจึงขอย้ำว่าการตัดทุเรียนอ่อน หรือด้อยคุณภาพ
ออกจำหน่ายนั้น ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกและพ่อค้าคนกลางที่รับมาจำหน่ายมีความผิดตามกฎหมายและเป็นการทำลายความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคและอาจส่งผล
ให้ราคาทุเรียนตกต่ำลงและสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนเองในระยะยาวด้วย
ทั้งนี้หากเกษตรกรมีผลผลิตที่พร้อมตัดจำหน่ายก่อนวันที่ 10 เมษายน 2564 หากต้องการจะตัดจำหน่ายจะต้องแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร
เกษตร หรือเกษตรอำเภอก่อนตัด ซึ่งจะช่วยควบคุมคุณภาพผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดได้อีกทางหนึ่ง
“สำหรับผลเสียหายที่เกิดจากการขายทุเรียนอ่อน นอกจากจะทำลายความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าเกษตรของผู้บริโภคภายในประเทศแล้ว ยังจะ
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อตลาดส่งออกอีกด้วย เนื่องจากในอนาคตอันใกล้ประเทศคู่แข่งของไทยอย่างเวียดนามและกัมพูชาจะสามารถผลิตทุเรียน
คุณภาพได้มากขึ้น และมีความได้เปรียบทุเรียนไทย เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่ำกว่า อีกทั้งที่ตั้งยังอยู่ใกล้ประเทศจีนที่เป็นตลาดส่งออกใหญ่ของไทย
มากกว่าด้วย ซึ่งหากยังมีการลักลอบส่งออกทุเรียนอ่อนไปตลาดต่างประเทศ จะทำให้ทุเรียนไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับประเทศคู่แข่งในไม่
ช้า” นายเฉลิมชัย กล่าว

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้
ความสำคัญกับนโยบายตลาดนำการผลิต เพื่อให้เกษตรกรได้มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตอย่างต่อเนือ่ ง มีรายได้ทมี่ ั่นคงและยั่งยืนนั้น กรมส่งเสริม
การเกษตรได้ดำเนินการจัดหาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรใหม่ๆ ให้กับเกษตรกร โดยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง
โดยเฉพาะตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเซนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ตั้งแต่ปี
2562 เพื่อสนับสนุนนโยบายตลาดนำการผลิตดังกล่าว และการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้โครงการ
“ผักร่วมใจ ผักปลอดภัย” โดยทางตลาดไทได้จัดสรรพื้นที่จำหน่ายเฉพาะสำหรับผลผลิตผักที่ได้มาตรฐาน GAP มีการตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วย QR
Code การสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าประเภทอื่นให้เกษตรกรในอัตราพิเศษ แยกเป็นสัดส่วน สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์สารพิษ รวมถึงช่วยเหลือ
อำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการจำหน่าย และในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 ระบาด ตลาดไทได้สนับสนุนพื้นที่พิเศษให้เกษตรกรเปิดท้าย
รถขายสินค้าเกษตรโดยไม่คดิ ค่าใช้จ่าย จำนวน 3 เดือน เพื่อระบายสินค้าเกษตร
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จากผลการดำเนินงานโครงการผักร่วมใจ ผักปลอดภัย ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 พบว่าได้รับการตอบรับทีด่ ี
จากการเกษตรกร สามารถเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี โดยจังหวัดทีเ่ ข้าร่วมโครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงปัจจุบัน รวม
32 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคเหนือ ได้แก่ น่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย สุโขทัย กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ ตาก พิจิตร ลำปาง ภาคตะวันออก
ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา สกลนคร และภาคกลาง ได้แก่
ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม กลุ่มเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ จำนวน 116 กลุ่ม 525 ราย พื้นที่เพาะปลูกรวม 3,792.3 ไร่ และโดยเป็นสินค้าที่มีใบรับรอง GAP, เกษตรอินทรีย,์ PGS, Thai
GAP รวม 873 ใบ โดยในปี 2563 มีชนิดสินค้าเข้าสู่ตลาด 85 ชนิด ปริมาณ 36,434 ตัน สามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรกว่า 1,200 ล้านบาท
ทั้งนี้โครงการผักร่วมใจได้ผ่านการตรวจประเมินรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้า Q (Q Shop) จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
(มกอช.) และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี
สำหรับข้อตกลงตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเซนจ์ จำกัด (ตลาดไท) มี
ระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนนโยบายตลาดนำการผลิต และส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และผลิตสินค้า
ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP หรืออื่นๆ พร้อมประชาสัมพันธ์ คัดเลือก และแนะนำกลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน ที่ได้ไปส่งเสริมให้มี
ใบรับรองระบบการผลิต อาทิ GAP หรือใบรับรองการผลิตอื่นที่เชื่อถือได้ ในขณะที่ทางตลาดไท ได้จดั สรรพื้นที่จำหน่ายสินค้า GAP พร้อมสนับสนุน
การจัดทำ QR Code เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ การสนับสนุนข้อมูลรายชื่อชนิดพืชผักที่มีจำหน่ายน้อยและไม่ต่อเนื่อง ในโครงการฯ เพื่อเป็นข้อมูล
แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ในการส่งเสริมและการวางแผนการผลิตสินค้าผักปลอดภัยให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
การสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้เกษตรกรในอัตราพิเศษ แยกเป็นสัดส่วน สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์สารพิษ บริหารข้อมูลด้านการตลาดให้แก่
เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านการตลาดให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรทีส่ นใจ โดยในช่วงสถานการณ์โรคโค
วิด 19 ระบาด ตลาดไทสนับสนุนพื้นที่พิเศษให้เกษตรกรเปิดท้ายรถขายสินค้าเกษตรเพื่อระบายสินค้าเกษตร และมีเจ้าหน้าที่จากตลาดไทลงพื้นที่
เพื่อให้แนวทางเกษตรกรในการผลิต การตลาด และการส่งสินค้าเข้าจำหน่ายในพื้นที่โครงการผักร่วมใจในจังหวัดต่างๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรม
ส่งเสริมการเกษตรอีกด้วย
ทั้งนี้ ทางตลาดไท แจ้งว่า เนื่องจากตลาดยังมีความต้องการสินค้าผักบางชนิด เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดขอน และหน่อไม้ฝรั่ง จึงได้ปรับพื้นทีก่ ารค้าบนลาน
ผักให้มีพื้นที่ผักหมุนเวียนจำหน่ายเปิดท้าย สำหรับเกษตรกร ผู้รวบรวมท้องถิ่นเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับเกษตรกร กลุม่ เกษตรกร ผูป้ ลูกผักราย
ใหม่มีโอกาสเข้ามาจำหน่ายผลผลิต และเชื่อมโยงการค้าโดยตรงกับผู้ซื้อ ผู้ค้า หรือผู้ประกอบการในตลาดไทได้ หากเกษตรกรสนใจเข้าร่วมการ
จำหน่ายสินค้าผักในพื้นที่ดังกล่าว สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่แผนกสรรหาและพัฒนาสินค้าจากแหล่งผลิต ตลาดไท หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08
9110 6130 และ 08 0919 0277 หรือ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2264 6264

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตนได้ลง
พื้นที่ใน จ.สกลนคร เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตร
สมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้เกษตรกรมีการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งใน
การบริหารจักการ โดยใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม
เชื่อมโยงตลาด และสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอได้ติดตาม แนะนำกลุ่มกระตุ้นให้
เกษตรกรเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ ในการซื้อจ้างซึ่งจะเป็นมติใหม่ของกลุ่มกิจกรรม
แปลงใหญ่ เพื่อความยั่งยืนของกลุ่มต่อไป... อ่านต่อที่ :
https://dailynews.co.th/politics/833422

เมือวันที่ 26 มี.ค. นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้แผนงานหรือ
โครงการที่มีวัตถุประสงค์ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจักการ โดยใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ ต่อ
ยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเชื่อมโยงตลาด และสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพ
ผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน
โดยจังหวัดสกลนครพิจารณาแปลงใหญ่ที่ผ่านการจัดชั้นคุณภาพ และดำเนินการให้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทั้งนี้ รองอธิบดีได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอได้ติดตาม แนะนำกลุ่ม
แปลงใหญ่ให้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด และให้จัดซื้อจัดจ้างตามความต้องการ และมติของกลุ่ม และ
แนะนำให้กลุ่มนำเครื่องจักรกลไปใช้ตามกิจกรรมของกลุ่ม เพื่อความยั่งยืนของกลุ่มต่อไป

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่สกลนคร ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางยกระดับแปลงใหญ่
ด้วยเกษตรสมัยใหม่
วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงแนวทาง
การดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้แผนงาน
หรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เพื่อให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีม่ ีความหลากหลาย มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจักการ โดยใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน
แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเชื่อมโยงตลาด และสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิต การลดต้นทุนการ
ผลิต เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน
โดยจังหวัดสกลนครพิจารณาแปลงใหญ่ที่ผ่านการจัดชั้นคุณภาพ และดำเนินการให้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
ทั้งนี้ รองอธิบดีได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอได้ติดตาม แนะนำกลุ่มแปลงใหญ่ให้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด และให้จัดซื้อจัดจ้างตามความต้องการ และมติของกลุ่ม และแนะนำให้กลุ่มนำเครื่องจักรกล
ไปใช้ตามกิจกรรมของกลุ่ม เพื่อความยั่งยืนของกลุ่มต่อไป

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่สกลนคร ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางยกระดับแปลง
ใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงแนวทาง
การดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้แผนงาน
หรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มคี วามหลากหลาย มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจักการ โดยใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ ต่อ
ยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเชื่อมโยงตลาด และสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพ
ผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน
โดยจังหวัดสกลนครพิจารณาแปลงใหญ่ที่ผ่านการจัดชั้นคุณภาพ และดำเนินการให้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
ทั้งนี้ รองอธิบดีได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอได้ติดตาม แนะนำกลุ่มแปลงใหญ่ให้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด และให้จัดซื้อจัดจ้างตามความต้องการ และมติของกลุ่ม และแนะนำให้กลุ่มนำเครื่องจักรกล
ไปใช้ตามกิจกรรมของกลุ่ม เพื่อความยั่งยืนของกลุ่มต่อไป

วันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร นาย
ณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทาง การ
ดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด ทั้งนี้ ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความ
หลากหลาย มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจักการ โดยใช้นวัตกรรม
สมัยใหม่ ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเชื่อมโยงตลาด และสร้างโอกาสในการ
เพิ่มคุณภาพผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563
นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จังหวัดสกลนคร มีแปลงใหญ่ที่
ผ่านการจัดชั้นคุณภาพผ่านการพิจารณา 22 แปลง วงเงิน 60,849,700 บาท จำแนกเป็น แปลง
ใหญ่ด้านข้าว จำนวน 15 แปลง แปลงใหญ่ด้านพืช จำนวน 6 แปลง แปลงใหญ่ด้านประมง จำนวน
1 แปลง ซึ่งน้อยมากตนรู้สึกผิดหวังมาก เพราะสกลนครควรมี 100 แปลงขึ้นไปเช่นเดียวกับจังหวัด
อื่นๆ ซึ่งรัฐบาล พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เงินที่กู้มา เพื่อให้กับกลุ่มแปลงใหญ่
กลุ่มละ 3,000,000 ล้านบาท โดยให้ฟรีๆอีก 10 ปีก็ไม่มีอีกแล้ว โดยแต่ละกลุ่มสามารถสร้างความ
เข้มแข็งให้กับกลุ่มตนเอง ทั้งยังสามารถนำไปซื้อเครื่องมือ เครื่องจักรตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆได้ ซึ่ง
ได้แจ้งและกำชับให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ได้ออกติดตาม แนะนำกลุ่มแปลงใหญ่ ให้จัดซื้อจัดจ้างตาม
ความต้องการและมติของกลุ่ม และแนะนำให้กลุ่มนำเครื่องจักรกลไปใช้ตามกิจกรรมของกลุ่ม เพื่อ
ความยั่งยืนของกลุ่มต่อไป

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงแนวทาง
การดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้แผนงาน
หรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มคี วามหลากหลาย มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจักการ โดยใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ ต่อ
ยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเชื่อมโยงตลาด และสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพ
ผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน
โดยจังหวัดสกลนครพิจารณาแปลงใหญ่ที่ผ่านการจัดชั้นคุณภาพ และดำเนินการให้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
ทั้งนี้ รองอธิบดีได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอได้ติดตาม แนะนำกลุ่มแปลงใหญ่ให้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด และให้จัดซื้อจัดจ้างตามความต้องการ และมติของกลุ่ม และแนะนำให้กลุ่มนำเครื่องจักรกล
ไปใช้ตามกิจกรรมของกลุ่ม เพื่อความยั่งยืนของกลุ่มต่อไป

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่สกลนคร ชี้แจงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
เพิ่มคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุน มีโอกาสทำตลาด สร้างรายได้ยั่งยืน
เมื่อวันที่ 26 มี.ค.64 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ จ.สกลนคร
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด
ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นายณัฏฐกิตติ์ กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความ
หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ โดยใช้นวัตกรรม
สมัยใหม่ ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม เชื่อมโยงตลาด และสร้างโอกาสใน
การเพิ่มคุณภาพผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน โดยจังหวัด
สกลนครพิจารณาแปลงใหญ่ที่ผ่านการจัดชั้นคุณภาพ และดำเนินการให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ
"ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอติดตาม แนะนำกลุ่มแปลงใหญ่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด และให้
จัดซื้อจัดจ้างตามความต้องการ และมติของกลุ่ม ทั้งยังแนะนำให้กลุ่มนำเครื่องจักรกลไปใช้ตาม
กิจกรรมของกลุ่ม เพื่อความยั่งยืนของกลุ่มต่อไป" รองอธิบดีกสก.กล่าว.

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน
การประชุมชี้แจงและให้ข้อมูลแก่กลุม่ แปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมัยใหม่และเชือ่ มโยงตลาด ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอดุ รธานี อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงให้ข้อมูล สร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ที่
อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนการ
เข้าร่วมโครงการ

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้เจ้าหน้าทีส่ ำนักงานเกษตร
จังหวัด/ อำเภอ เร่งลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจเชิงรุกกับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ที่เสนอความต้องการเข้าร่วมโครงการ
ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดให้ได้รับทราบ ทั้งในประเด็นการจดทะเบียนนิติบุคคล การจัดทำบัญชี
ขั้นตอนการจัดซื้อ และประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
การเกษตรเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ในการดำเนินงานทุกขั้นตอนโดยเฉพาะการจดทะเบียนนิติบุคคล และการจัดทำ
บัญชี เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ ดังนั้นเพื่อเป็นการเร่งรัดการดำเนินการให้ทันกำหนดเวลา จึงได้ลงพื้นที่จังหวัดต่างๆ
เพื่อร่วมชี้แจงให้ข้อมูล สร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล หรืออยูร่ ะหว่างการพิจารณาทบทวนการเข้าร่วมโครงการ เพื่อที่เกษตรกรกลุม่ แปลงใหญ่จะไม่เสียโอกาสเข้าถึง
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ในการพัฒนาอาชีพต่อไป
ด้านนายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีได้จัดการประชุมชี้แจงและให้ข้อมูล
แก่กลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้เชิญประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีมาร่วมให้
ความรู้เรื่อง การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ด้วย
สำหรับผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 มีนาคม 2564 จังหวัดอุดรธานี มีกลุ่มแปลงใหญ่เสนอความต้องการเข้าร่วมโครงการ
จำนวน 108 แปลง โดยเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่ดูแลโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 19 แปลง กรมการข้าว 64 แปลง กรมปศุสตั ว์ 7
แปลง การยางแห่งประเทศไทย 15 แปลง กรมหม่อนไหม 1 แปลง และกรมประมง 2 แปลง โดยมีกลุม่ แปลงใหญ่ยืนยันเข้าร่วม
โครงการ 71 แปลง คิดเป็น 66% แบ่งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่ดูแลโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 15 แปลง กรมการข้าว 37 แปลง
กรมปศุสตั ว์ 5 แปลง การยางแห่งประเทศไทย 12 แปลง และกรมประมง 2 แปลง ในขณะที่มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ยืนยันไม่เข้าร่วม
โครงการ 37 แปลง คิดเป็น 34% โดยเป็นกลุม่ แปลงใหญ่ทดี่ ูแลโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 4 แปลง กรมการข้าว 27 แปลง กรม
ปศุสัตว์ 2 แปลง การยางแห่งประเทศไทย 3 แปลง และกรมหม่อนไหม 1 แปลง สำหรับผลการจดทะเบียนเป็นนิติบคุ คลตาม
ประมวลแพ่งและพาณิชย์ กลุ่มแปลงใหญ่ยืนยันเข้าร่วมโครงการได้ดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว 43 กลุม่ คิดเป็น 61%
(รูปแบบบริษัท 2 แห่ง และห้างหุน้ ส่วนจำกัด 41 แห่ง) และอยูร่ ะหว่างดำเนินการอีก 28 กลุม่ คิดเป็น 39%
ทั้งนี้ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและลด
ต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม และ ยกระดับการผลิต
ไปสูส่ ินค้าที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้เจ้าหน้าทีส่ ำนักงานเกษตร
จังหวัด/ อำเภอ เร่งลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจเชิงรุกกับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ที่เสนอความต้องการเข้าร่วมโครงการ
ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดให้ได้รับทราบ ทั้งในประเด็นการจดทะเบียนนิติบุคคล การจัดทำบัญชี
ขั้นตอนการจัดซื้อ และประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
การเกษตรเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ในการดำเนินงานทุกขั้นตอนโดยเฉพาะการจดทะเบียนนิติบุคคล และการจัดทำ
บัญชี เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ ดังนั้นเพื่อเป็นการเร่งรัดการดำเนินการให้ทันกำหนดเวลา จึงได้ลงพื้นที่จังหวัดต่างๆ
เพื่อร่วมชี้แจงให้ข้อมูล สร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล หรืออยูร่ ะหว่างการพิจารณาทบทวนการเข้าร่วมโครงการ เพื่อที่เกษตรกรกลุม่ แปลงใหญ่จะไม่เสียโอกาสเข้าถึง
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ในการพัฒนาอาชีพต่อไป
ด้านนายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีได้จัดการประชุมชี้แจงและให้ข้อมูล
แก่กลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้เชิญประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีมาร่วมให้
ความรู้เรื่อง การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ด้วย
สำหรับผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 มีนาคม 2564 จังหวัดอุดรธานี มีกลุ่มแปลงใหญ่เสนอความต้องการเข้าร่วมโครงการ
จำนวน 108 แปลง โดยเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่ดูแลโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 19 แปลง กรมการข้าว 64 แปลง กรมปศุสตั ว์ 7
แปลง การยางแห่งประเทศไทย 15 แปลง กรมหม่อนไหม 1 แปลง และกรมประมง 2 แปลง โดยมีกลุม่ แปลงใหญ่ยืนยันเข้าร่วม
โครงการ 71 แปลง คิดเป็น 66% แบ่งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่ดูแลโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 15 แปลง กรมการข้าว 37 แปลง
กรมปศุสตั ว์ 5 แปลง การยางแห่งประเทศไทย 12 แปลง และกรมประมง 2 แปลง ในขณะที่มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ยืนยันไม่เข้าร่วม
โครงการ 37 แปลง คิดเป็น 34% โดยเป็นกลุม่ แปลงใหญ่ทดี่ ูแลโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 4 แปลง กรมการข้าว 27 แปลง กรม
ปศุสัตว์ 2 แปลง การยางแห่งประเทศไทย 3 แปลง และกรมหม่อนไหม 1 แปลง สำหรับผลการจดทะเบียนเป็นนิติบคุ คลตาม
ประมวลแพ่งและพาณิชย์ กลุ่มแปลงใหญ่ยืนยันเข้าร่วมโครงการได้ดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว 43 กลุม่ คิดเป็น 61%
(รูปแบบบริษัท 2 แห่ง และห้างหุน้ ส่วนจำกัด 41 แห่ง) และอยูร่ ะหว่างดำเนินการอีก 28 กลุม่ คิดเป็น 39%
ทั้งนี้ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและลด
ต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม และ ยกระดับการผลิต
ไปสูส่ ินค้าที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่อุดรธานี ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่เน้น
สร้างความเข้าใจเกษตรกร ช่วยดูแลทุกขั้นตอน
นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
จังหวัด/อำเภอ เร่งลงพื้นที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ เชิงรุกกับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ที่เสนอความต้องการเข้าร่วมโครงการยกระดับ
แปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดให้ได้รับทราบ
ทั้งในประเด็นการจดทะเบียนนิติบุคคล การจัดทำบัญชี ขั้นตอนการจัดซื้อ และประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
รวมทั้งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรการเกษตรเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ในการดำเนินงานทุกขั้นตอนโดยเฉพาะ
การจดทะเบียนนิติบุคคล และการจัดทำบัญชี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ดังนั้น เพื่อเป็นการเร่งรัดการดำเนินการให้ทันกำหนดเวลา จึงได้ลงพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพื่อร่วมชี้แจงให้ข้อมูล สร้างความเข้าใจและความ
มั่นใจให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนการเข้าร่วม
โครงการ เพื่อที่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่จะไม่เสียโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ในการพัฒนาอาชีพต่อไป
ด้าน นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีได้จัดการประชุมชี้แจงและให้ข้อมูลแก่กลุ่ม
แปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้เชิญประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีมาร่วมให้ความรู้เรื่อง การจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ด้วย
สำหรับผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 มีนาคม 2564 จังหวัดอุดรธานี มีกลุ่มแปลงใหญ่เสนอความต้องการเข้าร่วมโครงการ จำนวน
108 แปลง โดยเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่ดูแลโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 19 แปลง กรมการข้าว 64 แปลง กรมปศุสัตว์ 7 แปลง การยาง
แห่งประเทศไทย 15 แปลง กรมหม่อนไหม 1 แปลง และกรมประมง 2 แปลง
โดยมีกลุ่มแปลงใหญ่ยืนยันเข้าร่วมโครงการ 71 แปลง คิดเป็น 66% แบ่งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่ดูแลโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 15 แปลง
กรมการข้าว 37 แปลง กรมปศุสัตว์ 5 แปลง การยางแห่งประเทศไทย 12 แปลง และกรมประมง 2 แปลง ในขณะที่มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่
ยืนยันไม่เข้าร่วมโครงการ 37 แปลง คิดเป็น 34% โดยเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่ดูแลโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 4 แปลง กรมการข้าว 27
แปลง กรมปศุสัตว์ 2 แปลง การยางแห่งประเทศไทย 3 แปลง และกรมหม่อนไหม 1 แปลง
สำหรับผลการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ กลุ่มแปลงใหญ่ยืนยันเข้าร่วมโครงการได้ดำเนินการจดทะเบียนนิติ
บุคคลแล้ว 43 กลุ่ม คิดเป็น 61% (รูปแบบบริษัท 2 แห่ง และห้างหุ้นส่วนจำกัด 41 แห่ง) และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 28 กลุ่ม คิด
เป็น 39%
ทั้งนี้ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน
การผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม และ ยกระดับการผลิตไปสู่สินค้า
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

เกษตรฯ ผนึกพาณิ ชย์จบั มือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนาการผลิต ตั้งอนุกรรมการและคณะทางานร่ วมผลักดัน 4 พันธกิจ
โดยการสร้างและใช้ขอ้ มูลฐานเดียวกัน (Single Big Data) สร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิ ชย์ตลาด” สร้าง
ความเชื่อมัน่ ด้านคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ รวมทั้งพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาด
นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร เปิ ดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการร่ วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนาการผลิต รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อย 4 คณะ โดยมีอธิบดี
กรมส่ งเสริ มการเกษตรเป็ นประธานอนุกรรมการร่ วมขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาด มีหน้าที่หลักจัดทาแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสิ นค้าเกษตร สิ นค้าเกษตรแปรรู ป สิ นค้าเกษตร
นวัตกรรม และสิ นค้าอื่น ๆ ที่มาจากภาคเกษตรกรรมให้ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ มุ่งคานึงถึง
ศักยภาพความคุม้ ค่าในกระบวนการผลิต การออกแบบและพัฒนาหลักสู ตรรวมถึงขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร ผูป้ ระกอบการ และผูส้ ่ งออก เพื่อให้ผลิตสิ นค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของตลาด โดยเชิญ
ผูแ้ ทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งผูเ้ กี่ยวข้องมาให้ขอ้ มูลและเสนอข้อคิดเห็น พร้อมรายงาน
ผลความก้าวหน้าการดาเนินงานต่อคณะกรรมการร่ วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนาการผลิตนั้น ภายใต้
คณะอนุกรรมการร่ วมฯ ดังกล่าวได้มีการแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบตั ิการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์
สิ นค้าเกษตรเพิ่มขึ้นอีก 4 คณะ เพื่อดูแล 4 กลุ่มสิ นค้าเกษตร ได้แก่ 1. สิ นค้าข้าว พืชไร่ และพืชสวน 2. สิ นค้าผลไม้ 3.
สิ นค้าปศุสัตว์ และ 4. สิ นค้าประมง
สาหรับคณะทางานจัดทาแผนปฏิบตั ิการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าผลไม้ มีรองอธิบดีกรมส่ งเสริ ม
การเกษตร ที่ได้รับมอบหมายเป็ นประธานคณะทางาน คณะทางานประกอบด้วยผูแ้ ทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผูแ้ ทนจากกระทรวงพาณิ ชย์ นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคตะวันออก นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคใต้ นายก
สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย รองประธานสภาอุตสาหกรรมสิ นค้าเกษตร ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ และผูแ้ ทนจาก
สถาบันการศึกษา มีหน้าที่จดั ทาแผนปฏิบตั ิการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าผลไม้ การแปรรู ป รวมทั้ง
นวัตกรรม พร้อมเสนอแผนปฏิบตั ิการขับเคลื่อนในด้านดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์
ให้ตรงตามความต้องการของตลาดพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิต่อไป
ด้านนางอุบล มากอง ผู้อานวยการกองพัฒนาเกษตรกร กรมส่ งเสริมการเกษตร ในฐานะคณะทางานและเลขานุการฯ กล่าว
ว่า ทั้งนี้ คณะทางานฯ ได้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) และจัดทายกร่ างแนวทางการจัดทา
แผนปฏิบตั ิการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าผลไม้ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่าน
มา แบ่งเป็ น 2 ประเด็นสาคัญ คือ 1. การพัฒนาศักยภาพของเกษตร สถาบันเกษตรกร ผูป้ ระกอบการ และผูส้ ่ งออกที่มีการ
ผลิต/ประกอบการผลไม้ 4 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ทุเรี ยน มังคุด และลาไย 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลไม้ 4 ชนิด ได้แก่
มะม่วง ทุเรี ยน มังคุด และลาไย ให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี และแนวทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ตลาดนาการผลิตตั้งแต่ตน้ น้ า กลางน้ า และปลายน้ า ดังนี้ ต้นน้ า : พัฒนา
ศักยภาพและยกระดับเกษตรกรเป็ น Smart Farmer, Young Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน รวมกลุ่ม
เกษตรแปลงใหญ่ ลดต้นทุนการผลิต และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิต มีศูนย์ AIC ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู ้ดา้ น
เทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่ การจัดทาระบบ GAP ออนไลน์เพื่อง่ายต่อการเข้าถึง เกษตรกรสามารถใช้
ประโยชน์และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ กลางน้ า : พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร ผูร้ วบรวมคัดแยก/บรรจุผลผลิต/แปร
รู ป เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพให้มีความเข้มแข็งในการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ มีกลไกการบริ หาร
จัดการสิ นค้าเกษตร มีขอ้ มูลการเกษตร Single Big Data ที่ทุกภาคส่ วนสามารถใช้เป็ นฐานข้อมูลเดียวกันในการ
บริ หารจัดการอุปทานสิ นค้าเกษตรครบวงจร สามารถจัดเก็บและใช้ขอ้ มูลเพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับตลาด การ
จัดชั้นตลาดต่างประเทศ ในประเทศ รวมไปถึงการแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ปลายน้ า : พัฒนาศักยภาพของ
ผูป้ ระกอบการโลจิสติกส์ดา้ นการเกษตรอย่างเป็ นระบบไปสู่ ตลาดผูบ้ ริ โภคทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มประสิ ทธิภาพ
อุตสาหกรรมการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเพิม่ มูลค่าสิ นค้าเกษตรในรู ปแบบของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร เวชสาอาง และอื่น
ๆ เป็ นต้น การขยายช่องทางการตลาดเชื่อมโยงตลาดทุกระดับ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้สู่ผบู ้ ริ โภคในทุกมิติ
เพื่อนาไปสู่ เป้าหมายการพัฒนา คือ ผลิตภัณฑ์ดี มีคุณภาพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ตอบโจทย์และสนองนโยบายตลาดนาการผลิต
ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงพาณิ ชย์ ร่ วมกันขับเคลื่อนการดาเนินงาน

เกษตรฯ ผนึกพาณิชย์จับมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ตั้งอนุกรรมการและคณะทำงานร่วมผลักดัน 4 พันธกิจ โดยการสร้างและใช้
ข้อมูลฐานเดียวกัน (Single Big Data) สร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐานความ
ปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ รวมทั้งพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วม
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อย 4 คณะ โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานอนุกรรมการ
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด มีหน้าที่หลักจัดทำแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสินค้า
เกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าเกษตรนวัตกรรม และสินค้าอื่นๆ ที่มาจากภาคเกษตรกรรมให้ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
มุ่งคำนึงถึงศักยภาพความคุ้มค่าในกระบวนการผลิต การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรรวมถึงขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้ประกอบการ และผูส้ ่งออก เพื่อให้ผลิตสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของตลาด โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและเสนอข้อคิดเห็น พร้อมรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตนั้น ภายใต้คณะอนุกรรมการร่วมฯ ดังกล่าวได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบตั ิการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและ
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นอีก 4 คณะ เพื่อดูแล 4 กลุ่มสินค้าเกษตร ได้แก่ 1.สินค้าข้าว พืชไร่และพืชสวน 2.สินค้าผลไม้ 3.สินค้าปศุสัตว์ และ 4.
สินค้าประมง
สำหรับคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าผลไม้ มีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ทีไ่ ด้รบั มอบหมายเป็น
ประธานคณะทำงาน คณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาค
ตะวันออก นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย รองประธานสภาอุตสาหกรรมสินค้าเกษตร ประธานสมาพันธ์โลจิ
สติกส์ และผู้แทนจากสถาบันการศึกษา มีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าผลไม้ การแปรรูป รวมทั้งนวัตกรรม
พร้อมเสนอแผนปฏิบตั ิการขับเคลือ่ นในด้านดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป
ด้านนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการฯ กล่าวว่า ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้มี
การประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) และจัดทำยกร่างแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าผลไม้
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา แบ่งเป็น 2 ประเด็นสำคัญ คือ
1.การพัฒนาศักยภาพของเกษตร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผูส้ ่งออกที่มีการผลิต/ประกอบการผลไม้ 4 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน มังคุด
และลำไย
2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลไม้ 4 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน มังคุด และลำไย ให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแนวทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ดังนี้
ต้นน้ำ : พัฒนาศักยภาพและยกระดับเกษตรกรเป็น Smart Farmer, Young Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน รวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ลดต้นทุนการ
ผลิต และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิต มีศูนย์ AIC ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่ การจัดทำระบบ GAP
ออนไลน์เพื่อง่ายต่อการเข้าถึง เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
กลางน้ำ : พัฒนาศักยภาพกลุม่ เกษตรกร ผูร้ วบรวมคัดแยก/บรรจุผลผลิต/แปรรูป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มีความเข้มแข็งในการเข้าถึงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ มีกลไกการบริหารจัดการสินค้าเกษตร มีข้อมูลการเกษตร Single Big Data ที่ทุกภาคส่วนสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน
ในการบริหารจัดการอุปทานสินค้าเกษตรครบวงจร สามารถจัดเก็บและใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับตลาด การจัดชั้นตลาดต่างประเทศ
ในประเทศ รวมไปถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ปลายน้ำ : พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบไปสูต่ ลาดผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพ
อุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอาง และอื่นๆ เป็นต้น การขยายช่องทาง
การตลาดเชื่อมโยงตลาดทุกระดับ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรูส้ ผู่ ู้บริโภคในทุกมิติ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนา คือ ผลิตภัณฑ์ดี มีคณ
ุ ภาพ
มีรายได้เพิม่ ขึ้น ตอบโจทย์และสนองนโยบายตลาดนำการผลิตซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน

เกษตรฯ ผนึกพาณิชย์จับมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ตั้งอนุกรรมการและคณะทำงานร่วมผลักดัน 4 พันธกิจ โดยการสร้างและใช้
ข้อมูลฐานเดียวกัน (Single Big Data) สร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐานความ
ปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ รวมทั้งพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด
นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการร่วมเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อย 4 คณะ โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานอนุกรรมการ
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด มีหน้าทีห่ ลักจัดทำแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าเกษตรนวัตกรรม และสินค้าอื่น ๆ ที่มาจากภาคเกษตรกรรมให้ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ มุ่งคำนึงถึงศักยภาพความคุ้มค่าในกระบวนการผลิต การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรรวมถึงขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออก เพื่อให้ผลิตสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของตลาด โดยเชิญผูแ้ ทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและเสนอข้อคิดเห็น พร้อมรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อ
คณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตนั้น ภายใต้คณะอนุกรรมการร่วมฯ ดังกล่าวได้มีการแต่งตัง้ คณะทำงานจัดทำ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นอีก 4 คณะ เพื่อดูแล 4 กลุ่มสินค้าเกษตร ได้แก่ 1. สินค้าข้าว พืชไร่
และพืชสวน 2. สินค้าผลไม้ 3. สินค้าปศุสัตว์ และ 4. สินค้าประมง
สำหรับคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าผลไม้ มีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
เป็นประธานคณะทำงาน คณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ นายกสมาพันธ์ชาวสวน
ทุเรียนภาคตะวันออก นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย รองประธานสภาอุตสาหกรรมสินค้าเกษตร ประธาน
สมาพันธ์โลจิสติกส์ และผู้แทนจากสถาบันการศึกษา มีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบตั ิการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าผลไม้ การแปรรูป
รวมทั้งนวัตกรรม พร้อมเสนอแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนในด้านดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาดพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป
ด้านนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการฯ กล่าวว่า ทั้งนี้ คณะ
ทำงานฯ ได้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) และจัดทำยกร่างแนวทางการจัดทำแผนปฏิบตั ิการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและ
ผลิตภัณฑ์สินค้าผลไม้ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา แบ่งเป็น 2 ประเด็นสำคัญ คือ 1. การพัฒนาศักยภาพของเกษตร
สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออกที่มีการผลิต/ประกอบการผลไม้ 4 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน มังคุด และลำไย 2. การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากผลไม้ 4 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน มังคุด และลำไย ให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแนวทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ดังนี้ ต้นน้ำ : พัฒนา
ศักยภาพและยกระดับเกษตรกรเป็น Smart Farmer, Young Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน รวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ลดต้นทุนการผลิต และ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิต
มีศูนย์ AIC ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่
การจัดทำ
ระบบ GAP ออนไลน์เพื่อง่ายต่อการเข้าถึง เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ กลางน้ำ : พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
เกษตรกร ผู้รวบรวมคัดแยก/บรรจุผลผลิต/แปรรูป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มีความเข้มแข็งในการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่
มีกลไกการบริหารจัดการสินค้าเกษตร มีข้อมูลการเกษตร Single Big Data ที่ทุกภาคส่วนสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันในการบริหารจัดการ
อุปทานสินค้าเกษตรครบวงจร สามารถจัดเก็บและใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับตลาด การจัดชั้นตลาดต่างประเทศ ในประเทศ
รวมไปถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ปลายน้ำ : พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบไปสูต่ ลาด
ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร เวชสำอาง และอื่น ๆ เป็นต้น การขยายช่องทางการตลาดเชื่อมโยงตลาดทุกระดับ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่ผู้บริโภคในทุก
มิติ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนา คือ ผลิตภัณฑ์ดี มีคุณภาพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ตอบโจทย์และสนองนโยบายตลาดนำการผลิตซึ่งกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน

กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนิน ภารกิจในการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
ให้มีคุณภาพได้ มาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขัน และเพิ่มรายได้ข องเกษตรกร ตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร
นางมาลินี ยุ วนานนท์ ผู้อำนวยการสำนัก ส่ งเสริมและจัดการสิ นค้าเกษตร กรมส่ งเสริมการเกษตร กล่า วว่า กรมส่งเสริม
การเกษตรได้มีการส่ งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ลักษณะบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ย วข้ องพร้อมๆไปกั บการ
ร่วมมือร่วมใจของเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็ นกลุ่มในการผลิต โดยมีผู้จัดการแปลงเป็นผู้บริหารจั ดการ พื้นที่ทุ กกิจ กรรม
ตลอดห่วงโซ่อุป ทาน มีเจ้าหน้า ที่ของหน่วยงานต่า งๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้จัด การแปลงมาอย่า งต่ อเนื่อ ง
ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้ ถ่ายโอนภารกิ จ ผู้จัดการแปลงให้กั บเกษตรกร โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง เพื่อ ให้มีก ารบริหารจัดการร่วมกัน และให้เ กษตรกรเป็นศู นย์กลางในการดำเนิ นงาน
ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัย การผลิตที่มีคุณภาพดีราคาถูก อาทิ พั นธุ์ ปุ๋ย และการใช้
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เช่ น เครื่ องจั กรกลการเกษตร (Motor Pool) เพื่ อลดต้นทุ น เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนการจัดการด้า นการตลาด โดยหน่วยงานภาครั ฐให้ การสนับสนุ น และอำนวยความสะดวก
นอกจากนี้ ในการสร้างความเชื่อ มั่นให้กั บเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
ทางกรมส่งเสริมการเกษตรมีเจ้ าหน้าที่ ที่เข้ ารับการอบรมสามารถเป็นวิ ทยากรหลัก (Master Trainer) ในการพัฒ นา
เกษตรกรเป็ นผู้จัดการแปลง และสามารถใช้เครื่อ งมือ บทเรียนสำเร็จรูปในการพัฒ นาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงได้
ทั้งนี้ การจัดเจ้าหน้ าที่เพื่อเป็ นวิ ทยากรหลัก (Master Trainer) ในการอบรมเกษตรกรให้เป็นผู้ จัดการแปลง
จะมีหลักสูตรในการอบรม ดังนี้ 1. ปรั ชญาทางการเกษตรแปลงใหญ่/ศาสตร์ พระราชาเพิ่มค่าเกษตรแปลงใหญ่ อย่า ง
ยั่งยืน 2. การจัดทำแผนธุรกิจของแปลงใหญ่แบบครบวงจร 3. การวิเคราะห์ ความเสี่ย ง การต่ อสู้เพื่อเอาชนะวิ กฤตที่
คุกคามเกษตรแปลงใหญ่ และความเป็นไปได้ ทางธุรกิจ การเกษตรแบบครบวงจร 4. การสร้างแบรนด์และการจัด การ
ตลาดของผลิตภัณ ฑ์เกษตรแปลงใหญ่ (Product Price Place Promotion Personalize) 5. การใช้ระบบ Smart
Agricultural ในเกษตรแปลงใหญ่ 6. บทเรียนความสำเร็จกั บ เกษตรแปลงใหญ่ ของโลกและประเทศไทย 7. ขั้ นตอนการ
ต่อยอดสู่ SME เกษตรแปลงใหญ่ (วิสาหกิจ ,หจก.,สหกรณ์) 8. การทำแผนการสอน การถ่ายทอดและการกำกับ การ
เรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ 9. การประเมินการเรียนรู้อ อนไลน์ และการติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ภาคสนาม และ
10. การจัดทำบทเรีย น การถอดบทเรียนความสำเร็จ และบทบาทใหม่ข องการส่งเสริมการเกษตร 4.0 (E-agricultural
Promotion)
สำหรับแปลงที่ดำเนิ นการเป็ นปี ที่ 3 (แปลงใหญ่ปี 2562) จำนวน 1,583 แปลง และแปลงใหญ่ปี 2561 จำนวน 977
แปลง เนื่อ งจากประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสืบเนื่อ งจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังมีการระบาดในพื้นที่ต่า งๆ อย่างแพร่หลาย กรมส่งเสริมการเกษตรจึงปรับวิธีการอบรม
พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงให้มี ความเหมาะสมกับสถานการณ์ ด้วยการจัด ให้มีการพั ฒนาผู้จัดการแปลงภายใน
จังหวัดที่ตั้งแปลง โดยจะมีก ารจัดทำบทเรียนสำเร็จรูป หลั กสูต รพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงและอบรมพัฒ นา
เจ้าหน้าที่เพื่ อเป็นวิทยากรหลัก (Master Trainer)

สำนักงำนส่งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น สัมมนำเชิงปฏิบตั ิกำรแนวทำงกำรบริ หำรจัดกำรกำร
ผลิตสิ นค้ำเกษตรตำมแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรเชิงรุ ก (Agri-Map) ปี 2564 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนำยดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 4 จังหวัด
ขอนแก่น เป็ นประธำนเปิ ดสัมมนำ กล่ำวรำยงำนโดย นำงสำวเกศณี เถื่อนบัวระบัติ ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริ มและ
พัฒนำกำรผลิต
นำยดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น กล่ำว
ว่ำ กำรบริ หำรจัดกำรพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) เป็ นหัวใจสำคัญของกำรจัดกำรผลผลิตทำงกำรเกษตรให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด ซึ่งเป็ นเรื่ องสำคัญอย่ำงยิง่ ในกำรดูแลเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยต้องยึดหลักกำรของพื้นที่ที่เกษตรกรใช้เป็ นฐำนกำรผลิตว่ำ สภำพ
ดิน น้ ำ ฝน อำกำศ แสงแดด ลม ฯลฯ เป็ นอย่ำงไร พืช ปศุสัตว์ ประมงที่เกษตรกรจะปลูกจะเลี้ยงต้องกำร
อำหำร อุณหภูมิ แสง อย่ำงไร ตลอดฤดูกำลผลิต หรื อตลอดปี แล้วนำมำจับคู่ให้เหมำะสมกันที่สุดหรื ออำจใช้เกณฑ์
ของ Soil Suitability และ Crop Requirement มำจับคู่กนั
ทั้งนี้ ต้องมีกำรตลำดรองรับอย่ำงแน่นอนด้วย เพื่อให้ตน้ ทุนของเกษตรกรต่ำสุด ประสิ ทธิภำพกำรผลิต
สูงสุด เมื่อผลิตแล้วต้องขำยได้ในรำคำที่เกษตรกรอยูไ่ ด้อย่ำงมีควำมสุข ไม่ทำลำยธรรมชำติและภูมิสังคม ซึ่งถือว่ำ
นักวิชำกำรส่งเสริ มกำรเกษตรทุกคนต้องรู ้ตอ้ งเข้ำใจพื้นที่ของตัวเอง จึงจะดูแลและส่งเสริ มเกษตรกรแต่ละรำยได้อย่ำง
เห็นผล กรมส่งเสริ มกำรเกษตรได้ให้ควำมสำคัญของงำนกำรบริ หำรจัดกำรพื้นที่เหมำะสมน้อย (S3) หรื อไม่
เหมำะสม (N) โดยเฉพำะในพื้นที่ที่ปลูกข้ำวและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตจำกชนิดสิ นค้ำเดิม
ในพื้นที่ที่ไม่เหมำะสมไปสู่กำรผลิตสิ นค้ำชนิดใหม่ที่มีควำมเหมำะสม ตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปัจจุบนั ที่จะเป็ นกลไก
สำคัญในกำรเชื่อมโยงกับศูนย์เรี ยนรู ้กำรเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรผลิตสิ นค้ำเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ในอนำคต

สำนักงำนเกษตรจังหวัดเลยร่ วมประชุมวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและทิศทำงทำงกำรดำเนินโครงกำรรักษ์น้ ำ
เพื่อพระแม่ของแผ่นดินและร่ วมประชุมประชุมชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำร 1 ตำบล 1 กลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่
กรมส่งเสริ มกำรเกษตร สำนักงำนเกษตรจังหวัดเลย โดย นำยประดิษฐ์ อินตำพรม เกษตรจังหวัด
เลย มอบหมำยให้นำงนันทิยำ ศรี ทดั จันทำ หัวหน้ำกลุ่มอำรักขำพืช สำนักงำนเกษตรจังหวัดเลย ประชุมเชิง
ปฏิบตั ิกำร เรื่ องกำรทบทวนและวิเครำะห์สภำพแวดล้อมเพื่อกำหนดเป้ำหมำยและทิศทำงกำรดำเนินงำนของ
แผนปฏิบตั ิกำรโครงกำร "รักษ์น้ ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน" ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2566-2570) ที่โรงแรมดิ
เอ็มเพรสพรี เมียร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จำกนั้น นำยประดิษฐ์ อินตำพรม เกษตรจังหวัดเลย มอบหมำยให้นำยเธียรธวัช สุขะ นักวิชำกำร
ส่งเสริ มกำรเกษตรชำนำญกำร เข้ำร่ วมกำรประชุมชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำร 1 ตำบล 1 กลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่ำนระบบทำงไกลออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดเลย เพื่อ
รับทรำบรำยละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนกำรดำเนินงำนและข้อกำหนดในกำรขยำยระยะเวลำรับสมัครเพิ่มเติมใน
รอบที่ 5 พร้อมทั้ง มีกำรพิจำรณำทบทวนข้อมูลเกษตรกรที่ขอลำออกจำกโครงกำร 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่

พันธุ์พืชดี มีคุณภาพ นับเป็นปัจจัยหลักทีส่ ำคัญและจำเป็นสำหรับเกษตรกรในการผลิตพืช เพื่อให้มีผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโดยตรง เนื่องจากการใช้พันธุ์พืชทีม่ ีคุณภาพดีจะลดปริมาณการใช้พันธุ์
พืชต่อไร่ ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ที่ผ่านมา ผลผลิตพืชเศรษฐกิจบางชนิดของประเทศไทยผลิตได้ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการใช้ภายในประเทศ ต้องมีการนำเข้าผลผลิตหรือวัตถุดิบอื่นทดแทนจากต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่าหลายหมืน่ ล้านบาท
ต่อปี และมีแนวโน้มสูงขึน้ ทุกปี
กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จำนวน 10 ศูนย์ เป็นศูนย์
ขยายพันธุ์พืชที่ 1-10 ซึ่งมีบทบาทและภารกิจหลักในการขยายพันธุ์พืช ใน 4 สายการผลิต คือ ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ และ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดหาแม่พันธุ์พืชพันธุ์ดี และจัดสร้างเกษตรกรเครือข่ายการผลิตขยายพันธุ์พืช รวมทั้ง
การจัดทำสื่อเรียนรู้ประชาสัมพันธ์และจัดงานสถานีถ่ายทอดความรูด้ ้านการผลิตและขยายพันธุ์พืชเพื่อให้เกษตรกรได้รับรู้ถึงการ
ดำเนินงานผลิตขยายพันธุ์พืชของศูนย์ขยายพันธุ์พืชดังกล่าวและเข้าถึงพืชพันธุ์ดีได้ต่อไป
ทั้งนี้ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง นับเป็นแหล่งผลิตพันธุ์พืชที่สำคัญครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัด
ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา และจังหวัดปัตตานี โดยมีบทบาท ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ ในการศึกษา พัฒนา
วิจัย ทดสอบ ประยุกต์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชพันธุ์ดี วางแผนการผลิตพืชพันธุ์ดีให้สอดคล้องกับความต้องการของ
เกษตรกร ผลิตพืชพันธุ์ดีให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและขยายกระจายพันธุ์พืช เพื่อ
ใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ฝึกอาชีพด้านการผลิตและขยายพันธุ์พืชแก่เกษตรกรทั่วไปและผูส้ นใจ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารวิชาการด้านการผลิตขยายพันธุ์พืช และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น รวมทั้งให้บริการทางการเกษตรอื่นๆ
ปัจจุบัน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง ดำเนินการจัดแปลงแม่พันธุ์พืชพันธุ์ดี ทั้งไม้ผลและไม้ประดับ จำนวน 13 แปลง เช่น
มะละกอ มังคุด จำปาดะ สะตอ โกสน และแปลงสาธิต เช่น พืชสมุนไพร ไม้ป่า ไม้ยืนต้น พืชท้องถิ่น แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โดยพืชเด่น 4 สายการผลิตของศูนย์ ประกอบด้วย
1. พืชที่ใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ได้แก่ กล้วย (กล้วยหิน กล้วยน้ำว้า กล้วยหอมทอง) และกล้วยไม้ป่า จำนวน 20
สายพันธุ์ (สนับสนุนโครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
2. พืชที่ใช้วิธีการผลิตต้นพันธุ์ ได้แก่ พริกขี้หนูพันธุ์เดือยไก่ มะเขือเปราะพันธุ์คางกบ มะละกอฮอลแลนด์ และพริกไทย
(พันธุ์ซาราวัก ซีลอน และพันธุ์ปะเหลียน)
3. พืชที่ใช้วิธีการผลิตท่อนพันธุ์ ได้แก่ อ้อยคั้นน้ำ (พันธุ์สิงคโปร์)
4. พืชที่ใช้วิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ พริกขี้หนูเดือยไก่ ถั่วพุ่ม มะเขือเทศ และกระเจี๊ยบเขียว
สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่สนใจพันธุ์พืชพันธุ์ดี หรือหลักสูตรฝึกอาชีพต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลข
โทรศัพท์ (075) 582-312-3 ในวันและเวลาราชการ หรือเข้าชมเว็บไซต์ของทางศูนย์ ได้ที่ www.aopdt08.doae.go.th

•
•
•
•
•

ไอเดียแจ๋ว !! เกษตรธาตุพนม นำเกษตรกรเรียนรู้จริงพื้นที่แบบ New Normal พร้อมถ่ายทอดความรู้การเกษตรสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 64
วันนี้ (25 มีนาคม 2564) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ชุมชนนาถ่อน บ้านนาถ่อนเหนือ หมู่ที่
12 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมนางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อ
เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2564 โดยมีนางศสิมา สุภาษร เกษตรอำเภอธาตุพนม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่ง
ภายในงานมีการให้บริการด้านการเกษตร แบบครบวงจร พร้อมจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ในการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร พร้อมแก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตรในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้มากกว่า 200 คน
นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มนี โยบายและมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็น
หน่วยงานในการจัดตั้งศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)ขึ้น ในทุกอำเภอทั่วประเทศ จำนวน 882 ศูนย์ ซึง่ เป็นจุดที่จะถ่ายทอด
องค์ความรู้ในการทำการเกษตร โดยเน้นการลดต้นทุนการผลิต การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตและผลิตสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพ โดยภายใน ศพก. จะมี
เกษตรกรต้นแบบที่คอยให้ความรูแ้ ละถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรที่สนใจ ซึ่งจะมีหลักสูตรและฐานการเรียนรู้ต่างๆ สำหรับองค์ความรู้ที่เกษตรกรมีอยูจ่ ะ
นำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเอง และทำการเกษตรที่ยั่งยืนได้ในอนาคต ซึ่งจากการ
คัดเลือกพื้นที่ในการเป็นจุดถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การผลิตในฤดูกาลผลิตใหม่ในปีนี้ของอำเภอธาตุพนม ซึ่งมีสินค้าเด่นคือข้าว
และเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวคุณภาพดีอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนม โดยมีการนำเทคโนโลยีและการแปรรูปผลผลิตที่หลากหลาย สร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อม
กับการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพืน้ ที่ที่เข้มแข็ง จึงเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
สำหรับการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2564 มีวตั ถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และช่วยเหลือ
เกษตรกรในพื้นที่ที่อาจประสบปัญหาด้านการเกษตร โดยเกษตรกรที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรูต้ ามสถานีเรียนรู้ โดยมีการ
แบ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรออกเป็นกลุม่ ย่อยเพื่อเข้าเรียนรูภ้ ายใต้ 5 สถานีเรียนรู้ ได้แก่
สถานีเรียนรู้ที่ 1 การปลูกข้าวครบวงจร ซึ่งมีหลักสูตรการลดต้นทุนการผลิต พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า การเพิ่มมูลค่าและการเชื่อมโยงด้าน
การตลาด
สถานีเรียนรู้ที่ 2 การปลูกถั่วลิสงครบวงจร เกษตรกรจะได้เรียนรู้ถงึ การผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิม่ มูลค่าของผลผลิต
สถานีเรียนรู้ที่ 3 การผลิตสารภัณฑ์ เรียนรู้การผลิตและกาสรใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิต
สถานีเรียนรู้ที่ 4 ปศุสัตว์ โดยมีการสาธิตการนำฟางข้าวไปผลิตอาหารสัตว์ พร้อมการใช้ประโยชน์เพื่อลดปัญหาการเผาฟางข้าว
สถานีเรียนรู้ที่ 5 ประมง เรียนรู้การเพาะเลี้ยงและสร้างรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรที่คอยให้บริการด้านการเกษตรแบบครบวงจร ทำให้เกษตรกรได้รับการบริการที่
สะดวก รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ในการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่อย่างเต็มที่
***ภาพ/ ข่าว : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ร่ วมกับ เกษตรอาเภอยะหา, ศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต
สิ นค้าเกษตรยะหา (ศพก.), และประชาชนในพื้นที่ ร่ วมกิจกรรม วันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่ มต้นฤดูการผลิต
ใหม่ "Field Day" ประจาปี 2564 ณ ศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร ตาบลบา
โร๊ ะ อาเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้มีการถ่ายทอดความรู ้ให้กบั ประชาชนใน
พื้นที่ เกี่ยวกับการทาเกษตรแบบพอเพียง เพื่อถ่ายทอดความรู ้แบบเห็นของจริ ง ซึ่งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้เกษตรกร
ได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขา ซึ่งเป็ นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายอุดม แก้ว
นาค ปลัดอาเภอยะหา เป็ นประธานเปิ ดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้ให้
การสนับสนุน โรตี – ชาชัก บริ การให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมในกิจกรรม
สาหรับกิจกรรม วันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่ มต้นฤดูการผลิตใหม่ หรื อที่เรี ยกว่า งาน
วัน Field Day เพื่อเปิ ดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทาง
การตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็ นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีกรมส่งเสริ มการเกษตร เป็ นหน่วยงานหลักในการจัดงาน โดยใช้ศูนย์เรี ยนรู ้
การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิต สิ นค้าเกษตร หรื อ ศพก. ซึ่งเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทางการเกษตรที่มีเกษตรกรผูน้ าเป็ น
บริ การจัดการ ภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นสถานที่จดั
งาน Field Day จึงเป็ นสัญญาณของการเริ่ มต้นฤดูการผลิตใหม่ที่เหมาะสม สาหรับปี การผลิตนี้ โดยเกษตรกร
จะได้นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทาการเกษตรทฤษฎีใหม่มายึดถือปฏิบตั ิและขยายผล ซึ่งจะทาให้
เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวต่อไป

ปัญหาของเกษตรกรในปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการเพาะปลูก แต่ปัญหาหลักๆ จะอยู่ที่ช่องทางการตลาด ต้องพึ่งพาการขายแบบ
ช่องทางเดิมๆ ที่มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อและไม่สามารถกำหนดราคาเองได้ จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา เกษตรกรเริ่ม
เล็งเห็นถึงการทำตลาดออนไลน์มากขึ้น เพราะช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย ซึ่งในหลายพื้นที่ไม่สามารถทำ
การค้าขายแบบตลาดปกติหรือตลาดออฟไลน์ได้ เพราะทุกคนกังวลและเกรงว่าจะเกิดความเสี่ยงเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่แออัด เป็น
การสัมผัสกับเชื้อโควิด-19 จึงส่งผลให้การค้าขายสินค้าทางการเกษตรที่ผ่านมามีการทำตลาดออนไลน์มากขึ้น เกษตรกรมีการ
พัฒนาสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดตามไปด้วย
คุณสุพัฒน์ อ่อนคง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ให้ข้อมูลว่า จากสถานการณ์โควิด19 ทำให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าไม่สามารถเดินมาหาตลาดออฟไลน์ได้ ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับจังหวัดราชบุรี จึงคิดจัดทำ
ตลาดออนไลน์หรือแอปพลิเคชันภายใต้ชื่อ “เกษตรโมบายราชบุรี” เพื่อให้ผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ได้ โดยพี่น้อง
เกษตรกรต้องเตรียมสินค้าให้ได้มาตรฐานพร้อมที่จะจัดส่งไปถึงมือผู้บริโภค
“กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีนโยบายตลาดนำการผลิต โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด มีการส่งเสริมให้
เกษตรกรพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ และเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GAP เมื่อมีการส่งเสริมอย่างมีคุณภาพแล้ว เกษตรกรก็มักจะมี
คำถามว่า จะให้ไปขายที่ไหน ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จึงได้มีการริเริ่มตั้งตลาดเกษตรกร หรือ
Farmer Market ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงและเรียนรู้ช่องทางการตลาดรวมถึงการนำ
สินค้ามาจำหน่ายด้วยตนเอง และเกษตรกรจะได้พบกับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งที่นี่ก็มีตลาดเกษตรกรแบบกางเต็นท์ประจำหน้า
สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสถานที่ราชการ และพัฒนาไปสู่ตลาดเกษตรกรถาวร ในรูปแบบศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้า
เกษตร ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ก่อสร้างอาคารขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกร ก็จะมีประมาณ 50 กว่าร้าน เรียกว่า
เปิดตลาดออฟไลน์” คุณสุพัฒน์ กล่าว
จากสินค้าตลาดออฟไลน์ สู่ตลาดออนไลน์เต็มรูปแบบ
ตลาดออฟไลน์ที่มีการนำผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพมาจำหน่ายนั้น คุณสุพัฒน์ บอกว่า เป็นตลาดเกษตรโมบายราชบุรี โดยนำ
ชื่อมาจากตลาดออนไลน์ ซึ่งจังหวัดราชบุรีเรามีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า “เกษตรโมบาย” ซึ่งเป็นตลาดที่มีสินค้าผ่านการรับรอง
มาตรฐาน GAP นำสินค้ามาตรฐานต่างๆ มาให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อได้อย่างมั่นใจ พร้อมกันนี้เกษตรกรได้มีการปรับตัว ผลิตสินค้าตาม
ความต้องการของตลาด คือ การตลาดนำการผลิตตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร
“พอเกษตรกรเริ่มจับทางการทำตลาดได้ว่า ลูกค้าหรือกลุ่มผู้บริโภคต้องการอะไร การผลิตสินค้าทางการเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการจึงเป็นเรื่องสำคัญ ต่อมาเมื่อเกษตรกรมีสินค้าที่ได้มาตรฐาน เราในฐานะผู้ดูแล จึงส่งเสริมการทำตลาดให้กับพี่น้อง

ปัญหาของเกษตรกรในปัจจุบั นไม่ได้อยู่ที่ เรื่องของการเพาะปลูก แต่ปัญ หาหลัก ๆ จะอยู่ ที่ช่องทางการตลาด ต้ องพึ่งพาการขายแบบ
ช่องทางเดิม ๆ ที่มีพ่ อค้าคนกลางมารับซื้ อและไม่สามารถกำหนดราคาเองได้ จากสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมา เกษตรกรเริ่มเล็ง เห็นถึง
การทำตลาดออนไลน์ม ากขึ้น เพราะช่องทางออนไลน์ เป็นช่องทางที่ เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย ซึ่งในหลายพื้นที่ไม่สามารถทำการค้า ขายแบบ
ตลาดปกติ หรือตลาดออฟไลน์ได้ เพราะทุกคนกัง วลและเกรงว่าจะเกิดความเสี่ ยงเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่ แออัด เป็น การสั มผัสกับเชื้ อโควิด 19 จึ งส่งผลให้การค้า ขายสิน ค้ าทางการเกษตรที่ผ่านมามีการทำตลาดออนไลน์มากขึ้น เกษตรกรมี การพัฒนาสินค้าทางการเกษตรให้ได้
มาตรฐาน ให้ส อดคล้องกับความต้องการของตลาดตามไปด้ ว ย
คุณสุ พัฒน์ อ่อนคง หั วหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจัง หวัด ราชบุรี ให้ข้อมูลว่า จากสถานการณ์โ ควิด -19 ทำ
ให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าไม่สามารถเดินมาหาตลาดออฟไลน์ได้ ทางสำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับจัง หวัด ราชบุรี จึงคิดจั ดทำตลาดออนไลน์
หรือแอปพลิ เคชันภายใต้ชื่ อ “เกษตรโมบายราชบุรี” เพื่ อให้ผู้บริโ ภคสั่งซื้ อสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ได้ โดยพี่น้องเกษตรกรต้ องเตรียม
สินค้าให้ได้ มาตรฐานพร้อมที่ จะจัดส่งไปถึงมื อผู้บริโ ภค
“กรมส่ง เสริมการเกษตร ได้มี นโยบายตลาดนำการผลิต โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด มี การส่ งเสริมให้ เกษตรกร
พัฒนาสินค้าให้มี คุณ ภาพ และเข้าสู่ การรับรองมาตรฐาน GAP เมื่ อมี การส่ง เสริม อย่างมีคุ ณภาพแล้ว เกษตรกรก็มั กจะมีคำถามว่า จะให้ไป
ขายที่ไหน ทางสำนักงานเกษตรจัง หวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จึงได้มี การริเริ่มตั้ งตลาดเกษตรกร หรือ Farmer Market ตาม
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงและเรียนรู้ช่ องทางการตลาดรวมถึง การนำสินค้า มาจำหน่ายด้วย
ตนเอง และเกษตรกรจะได้พ บกับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่ งที่นี่ก็มีตลาดเกษตรกรแบบกางเต็น ท์ประจำหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสถานที่
ราชการ และพัฒนาไปสู่ตลาดเกษตรกรถาวร ในรูปแบบศูน ย์เรียนรู้การบริหารจัด การสิน ค้าเกษตร ซึ่ง กรมส่งเสริม การเกษตรได้ก่ อสร้าง
อาคารขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์เรีย นรู้ของเกษตรกร ก็จะมีประมาณ 50 กว่า ร้าน เรีย กว่า เปิ ดตลาดออฟไลน์” คุณสุพัฒน์ กล่า ว
จากสิน ค้าตลาดออฟไลน์ สู่ต ลาดออนไลน์เต็มรูป แบบ
ตลาดออฟไลน์ที่มีการนำผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณ ภาพมาจำหน่ายนั้น คุณสุพัฒน์ บอกว่า เป็นตลาดเกษตรโมบายราชบุรี โดยนำชื่อมา
จากตลาดออนไลน์ ซึ่งจังหวัด ราชบุรีเรามี แอปพลิ เคชันที่ชื่ อว่า ”เกษตรโมบาย” ซึ่งเป็นตลาดที่มีสินค้าผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP นำ
สินค้ามาตรฐานต่าง ๆ มาให้ผู้บริโภคได้เลื อกซื้ อได้อย่างมั่น ใจ พร้อมกันนี้เกษตรกรได้มี การปรับตัว ผลิ ตสินค้าตามความต้องการของตลา ด
คือ การตลาดนำการผลิ ตตามนโยบายของกรมส่ง เสริม การเกษตร

ปัญหาของเกษตรกรในปัจจุบั นไม่ได้อยู่ที่ เรื่องของการเพาะปลูก แต่ปัญ หาหลัก ๆ จะอยู่ ที่ช่องทางการตลาด ต้ องพึ่งพาการขายแบบ
ช่องทางเดิม ๆ ที่มีพ่ อค้าคนกลางมารับซื้ อและไม่สามารถกำหนดราคาเองได้ จากสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมา เกษตรกรเริ่มเล็ง เห็นถึง
การทำตลาดออนไลน์ม ากขึ้น เพราะช่องทางออนไลน์ เป็นช่องทางที่ เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย ซึ่งในหลายพื้นที่ไม่สามารถทำการค้า ขายแบบ
ตลาดปกติ หรือตลาดออฟไลน์ได้ เพราะทุกคนกัง วลและเกรงว่าจะเกิดความเสี่ ยงเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่ แออัด เป็น การสั มผัสกับเชื้ อโควิด 19 จึ งส่งผลให้การค้า ขายสิน ค้ าทางการเกษตรที่ผ่านมามีการทำตลาดออนไลน์มากขึ้น เกษตรกรมี การพัฒนาสินค้าทางการเกษตรให้ได้
มาตรฐาน ให้ส อดคล้องกับความต้องการของตลาดตามไปด้ ว ย
คุณสุ พัฒน์ อ่อนคง หั วหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจัง หวัด ราชบุรี ให้ข้อมูลว่า จากสถานการณ์โ ควิด -19 ทำ
ให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าไม่สามารถเดินมาหาตลาดออฟไลน์ได้ ทางสำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับจัง หวัด ราชบุรี จึงคิดจั ดทำตลาดออนไลน์
หรือแอปพลิ เคชันภายใต้ชื่ อ “เกษตรโมบายราชบุรี” เพื่ อให้ผู้บริโ ภคสั่งซื้ อสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ได้ โดยพี่น้องเกษตรกรต้ องเตรียม
สินค้าให้ได้ มาตรฐานพร้อมที่ จะจัดส่งไปถึงมื อผู้บริโ ภค
“กรมส่ง เสริมการเกษตร ได้มี นโยบายตลาดนำการผลิต โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด มี การส่ งเสริมให้ เกษตรกร
พัฒนาสินค้าให้มี คุณ ภาพ และเข้าสู่ การรับรองมาตรฐาน GAP เมื่ อมี การส่ง เสริม อย่างมีคุ ณภาพแล้ว เกษตรกรก็มั กจะมีคำถามว่า จะให้ไป
ขายที่ไหน ทางสำนักงานเกษตรจัง หวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จึงได้มี การริเริ่มตั้ งตลาดเกษตรกร หรือ Farmer Market ตาม
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงและเรียนรู้ช่ องทางการตลาดรวมถึง การนำสินค้า มาจำหน่ายด้วย
ตนเอง และเกษตรกรจะได้พ บกับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่ งที่นี่ก็มีตลาดเกษตรกรแบบกางเต็น ท์ประจำหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสถานที่
ราชการ และพัฒนาไปสู่ตลาดเกษตรกรถาวร ในรูปแบบศูน ย์เรียนรู้การบริหารจัด การสิน ค้าเกษตร ซึ่ง กรมส่งเสริม การเกษตรได้ก่ อสร้าง
อาคารขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์เรีย นรู้ของเกษตรกร ก็จะมีประมาณ 50 กว่า ร้าน เรีย กว่า เปิ ดตลาดออฟไลน์” คุณสุพัฒน์ กล่า ว
จากสิน ค้าตลาดออฟไลน์ สู่ต ลาดออนไลน์เต็มรูป แบบ
ตลาดออฟไลน์ที่มีการนำผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณ ภาพมาจำหน่ายนั้น คุณสุพัฒน์ บอกว่า เป็นตลาดเกษตรโมบายราชบุรี โดยนำชื่อมา
จากตลาดออนไลน์ ซึ่งจังหวัด ราชบุรีเรามี แอปพลิ เคชันที่ชื่ อว่า ”เกษตรโมบาย” ซึ่งเป็นตลาดที่มีสินค้าผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP นำ
สินค้ามาตรฐานต่าง ๆ มาให้ผู้บริโภคได้เลื อกซื้ อได้อย่างมั่น ใจ พร้อมกันนี้เกษตรกรได้มี การปรับตัว ผลิ ตสินค้าตามความต้องการของตลา ด
คือ การตลาดนำการผลิ ตตามนโยบายของกรมส่ง เสริม การเกษตร
“พอเกษตรกรเริ่มจับทางการทำตลาดได้ว่า ลูกค้าหรือกลุ่ม ผู้บริโภคต้ องการอะไร การผลิ ตสินค้าทางการเกษตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการจึง เป็นเรื่องสำคัญ ต่ อมาเมื่ อเกษตรกรมีสินค้าที่ได้ มาตรฐาน เราในฐานะผู้ดูแล จึงส่งเสริม การทำตลา ดให้ กับ พี่น้องเกษตรกรมาก

วันนี้ (29 มี.ค.64) ที่หา้ งสรรพสิ นค้า เทิร์มินิล 21 จังหวัดนครราชสี มา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผูว้ า่
ราชการจังหวัดนครราชสี มา เป็ นประธานประชุมกรมการจังหวัดนครราชสี มา และหัวหน้าส่วนราชการ
ประจาจังหวัดนครราชสี มา ครั้งที่ 3 /2564 ประจาเดือนมีนาคม 2564 พร้อมกันนี้ผวู ้ า่ ราชการ
จังหวัดนครราชสี มา เป็ นประธานมอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยข์ ้นั พื้นฐานจังหวัด
นครราชสี มา Korat Organic Standard:KOS ให้แก่ตวั แทนเกษตรกร 12 ราย จากเกษตรกร
ที่ผา่ นการรับรองจากคณะทางานฯ จานวน 120 ราย โดยมีนายกังสดาล สวัสดิ์ชยั เกษตรจังหวัด
นครราชสี มาเป็ นคนกล่าวสรุ ปผลงานตามมาตรฐานเกษตรอินทรี ยข์ ้นั พื้นฐานจังหวัด
นครราชสี มา Korat Organic Standard : KOS
โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสี มา กล่าวว่า เกษตรอินทรี ยข์ ้นั พื้นฐาน
จังหวัดนครราชสี มา Korat Organic Standard :KOS เป็ นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัด
นครราชสี มา เป็ นมาตรฐานเกษตรอินทรี ยข์ ้นั พื้นฐานของจังหวัดนครราชสี มาเอง จะสร้างความปลอดภัย มี
การผลิตตามวิถีธรรมชาติ รักษาสิ่ งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตร เกิดความมัน่ คงในอาชีพของพี่
น้องเกษตรกร ถึงแม้วา่ ผูบ้ ริ หารจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ขอให้การดาเนินการมาตรฐานเกษตรอินทรี ยข์ ้นั
พื้นฐานนี้มีการขับเคลื่อนและพัฒนาต่อไป และขอให้ช่วยกันสนับสนุนสิ นค้าเกษตรอินทรี ยน์ ้ ี เพื่อเกษตรกร
มีอาชีพที่ยงั่ ยืน

ชาวสวนผลไม้ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ปลื้มวันนี้มีแหล่งน้ำสมบูรณ์ ส่งให้ผลผลิตดี มีรายได้ต่อเนื่อง
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกันคล้ายลูกคลื่น ทางตอนบนของจังหวัดเป็นภูเขาและพื้นที่สูง เหมาะแก่การทําสวนผลไม้ ปลูก
ยางพาราและปลูกสัปปะรด มีเทือกเขาบรรทัดยาว 165 กิโลเมตร ทิศตะวันออกเป็นพรมแดนไทย - กัมพูชา ด้านตะวันตกและทางใต้ติดชายฝั่งทะเล มีความยาว
ถึง 165.5 กิโลเมตร ทำให้มีป่าชายเลนเกิดขึ้นจำนวนมาก
สภาพภูมิอากาศไม่ร้อนจัด หรือหนาวจนเกินไป มีฝนตกชุกเนื่องจากพื้นที่ติดทะเลมีภูเขาโอบล้อม ทำให้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดผ่านประจำและยังได้รับ
อิทธิพลจากลมทะเลอีกด้วย ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 5,000 มม.ต่อปี แม้จะมีฝนตกชุกแต่ยังขาดแคลนแหล่งเก็บกักน้ำที่มีคุณภาพ ทำให้น้ำไหลลงสู่ทะเลอย่าง
รวดเร็ว ในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ประชาชนประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ขาดแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรที่เพียงพอ
ล่าสุดเมื่อวันพฤหัสที่ 18 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการ ฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่จังหวัดตราด
และได้กล่าวในระหว่างการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัด
ตราด ว่า เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2522 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริ ให้พิจารณา
โครงการจัดหาน้ำให้บริเวณศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย
ชึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย รับสั่งให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือมนุษยธรรมแก่ชาวกัมพูชาที่
อพยพหนีมาจากการสู้รบในประเทศกัมพูชา โดยกรมชลประทาน ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริ ด้วยการ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กขึ้น 2 อ่าง ในบริเวณ
ใกล้เคียงกัน คือ อ่างเก็บน้ำคลองเขาล้าน และอ่างเก็บน้ำคลองมะนาว อ่างเก็บน้ำคลองเขาล้านฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2523 ส่งน้ำสนับสนุนเพื่อการอุปโภคบริโภค และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้านได้อย่างเพียงพอตลอดปี รวมทั้งช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรบริเวณ
ใกล้เคียงกว่า 100 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้แก่หน่วยปฏิบัติเฉพาะกิจ ทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน อีกด้วย
สำหรับอ่างเก็บน้ำคลองมะนาว ก่อสร้างเมื่อปี 2537 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ให้แก่ราษฎรในตำบลไม้รูด จำนวน 450 คน 120
ครอบครัว ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร กว่า 650 ไร่ ให้สามารถปลูกพืชสวน อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด สับปะรด สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน รวมทั้งเป็นการ
สนับสนุนการท่องเที่ยวให้แก่พื้นที่จังหวัดตราดอีกด้วย
องคมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดตราด มีพืชเศรษฐกิจหลายชนิด สภาพทั่วไปมีฝนตกชุกแต่ยังขาดแคลนแหล่งเก็บกักน้ำที่ มีคุณภาพทำให้ช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้ง
ช่วงเกิดความแห้งแล้ง ต้นพืชและประชาชนขาดแคลนน้ำ แหล่งเก็บน้ำทั้ง 2 แห่งคือ อ่างเก็บน้ำคลองเขาล้าน และอ่างเก็บน้ำคลองมะนาวนั้น เป็นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ มาตั้งแต่ปี 2522 - 2523 เกษตรกรได้ประโยชน์มาก ในด้านการบริหารจัดการ มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อจัดการน้ำให้ได้รับประโยชน์
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ปัจจุบันมีการดำเนินการท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำสะพานหิน เพื่อเติมน้ำให้แก่อ่างเก็บน้ำคลองเขาล้านกับ อ่างเก็บน้ำคลองมะนาว ซึ่งมัก
ขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพ ลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีการดำเนินการแล้วกว่า 80 โครงการ ซึ่งเป็นฎีกาที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ ในพื้นที่ภาคกลาง
มีจำนวน 10 โครงการ แต่ละโครงการสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในหนี่งปี ขณะที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์ได้อย่างยาวนาน
ทางด้านนายชายดาว ขำวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านคลองมะนาว กล่าวว่า พื้นที่ตรงนี้เป็น
ชายแดน ในอดีตมีการสู้รบแบบต่อเนื่องหลายปี ขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูงทำให้ขาดแคลนแหล่งน้ำ ประชาชนจะต้องขุดบ่อที่ลึกและเกิ ดการแย่งน้ำกิน น้ำใช้
เพราะปริมาณน้ำน้อย บางรายต้องเดินทางไกลเพื่อมาเอาน้ำไปใช้ ทางการเกษตรต้องอาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียว ต่อมาประชาชนในพื้นที่ได้ร่ วมกันบริจาคพื้นที่ทำ
กินเพื่อสนองพระราชดำริในการสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อเก็บน้ำในหน้าฝน และมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งให้สามารถเพาะปลูกพืชได้อย่างหลากหลาย ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
หลังจากอ่างเก็บน้ำสร้างเสร็จ พี่น้องคลองมะนาวลูกบ้านผมดีใจมากต่างเฮกันเลย เพราะมีน้ำใช้ทั้งปี จนถึงทุกวันนี้มีความเป็นอยู่ดี กินดี มีสวนทุเรียน แต่ก่อนมีแต่
ป่า มีแต่ยางพารา ขณะนี้เปลี่ยนมาเป็นชาวสวน แต่ละปีสร้างรายได้ดีมาก ทุกวันนี้มีน้ำใช้ไม่ขาด โดยตนเองได้ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง และพันธุ์ชะนี ปีนี้
ผลผลิตดีมาก ประสบผลสำเร็จมาเป็นปีที่ 4 แล้ว เราได้รับความรู้จากกรมส่งเสริมการเกษตร และผสมผสานเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้รู้ว่าทุเรียนชอบปุ๋ย
อะไร และวิธีการจัดการแมลงศัตรูพืช เราไม่เน้นใช้ยาเพราะจะมีผลกระทบกับผู้บริโภค แต่ต้องต้องหาวิธีมาจำกัด อาทิ การกำจัดหนอนด้วง โดยใช้อวนดักปลา มา
ล้อมต้น ทำให้สามารถกำจัดด้วงตัวแม่ เพราะถ้ามาติดก็จะขยายพันธุ์ไม่ได้ เลยทำให้ไม่มีปัญหาตัวด้วงกัดกินทำลายต้นทุเรียน การให้ปุ๋ยอย่างถูกหลัก และมีปุ๋ย
อินทรีย์ช่วย จะเป็นปุ๋ยขี้ค้างคาวหรือกระดูกป่นก็ใช้ได้ และควบคุมการออกดอกของต้นทุเรียนเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ สำหรับผลผลิตทุเรียนจะมีล้ง (ผู้
รวบรวมผลไม้) มารับซื้อถึงสวน
' ปีนี้ถูกเหมาผลผลิตไปหมดแล้ว พันธุ์หมอนทองเหมาขายในกิโลกรัมละ 160 บาท ส่วนชะนีได้กิโลกรัมละ 135 บาท”
“ เมื่อมีน้ำทุกอย่างก็ดีขึ้น มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำปัจจุบันมีสมาชิกในตำบลไม้รูด 187 ครัวเรือน โดยติดตั้งมิเตอร์เก็บเงินจากสมาชิกในการนำน้ำไปใช้ รายได้นำมา
เป็นทุนในการปรับปรุงบำรุงรักษาทั้งอ่างเก็บน้ำและระบบการให้บริการน้ำ รู้สึกปลื้มใจที่ประชาชนในพื้นที่ทุกคนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่อง ”

รายงาน: ชาวสวนผลไม้ คลองใหญ่ จ.ตราด ปลื้มใจ! วันนี้มีแหล่งน้ำสมบูรณ์ ผลผลิตดี มีรายได้ต่อเนื่อง
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกันคล้ายลูกคลื่น ทางตอนบนของจังหวัดเป็นภูเขาและพื้นทีส่ ูง เหมาะแก่การทำสวนผลไม้ ปลูก
ยางพาราและปลูกสัปปะรด ด้วยภูมิพื้นที่มีเทือกเขาบรรทัดยาว 165 กิโลเมตร ทิศตะวันออกเป็นพรมแดนไทย - กัมพูชา ด้านตะวันตกและทางใต้ติดชายฝั่งทะเล
มีความยาวถึง 165.5 กิโลเมตร ทำให้มีป่าชายเลนเกิดขึ้นจำนวนมาก สภาพภูมิอากาศไม่ร้อนจัด หรือหนาวจนเกินไป มีฝนตกชุกเนื่องจากพื้นที่ติดทะเลมีภูเขา
โอบล้อม ทำให้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดผ่านประจำและยังได้รับอิทธิพลจากลมทะเลอีกด้วย ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 5,000 มม.ต่อปี แม้จะมีฝนตกชุกแต่
ยังขาดแคลนแหล่งเก็บกักน้ำที่มีคณ
ุ ภาพ ทำให้น้ำไหลลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว ในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ประชาชนประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ขาดแหล่งน้ำ
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรที่เพียงพอ
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่ผา่ นมา พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการ ฯ ลงพื้นที่ตดิ ตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา
แหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่จังหวัดตราด และได้กล่าวใน
ระหว่างการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ว่า เมื่อ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2522 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้พิจารณาโครงการจัดหาน้ำให้
บริเวณศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย รับสั่งให้จัดตั้ง
ศูนย์ช่วยเหลือมนุษยธรรมแก่ชาวกัมพูชาที่อพยพหนีมาจากการสู้รบในประเทศกัมพูชา โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการสนองพระราชดำริ ด้วยการก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ำขนาดเล็กขึ้น 2 อ่าง ในบริเวณใกล้เคียงกัน คือ อ่างเก็บน้ำคลองเขาล้าน และอ่างเก็บน้ำคลองมะนาว
อ่างเก็บน้ำคลองเขาล้านฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2523 ส่งน้ำสนับสนุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ราชการุณย์
สภากาชาดไทยเขาล้านได้อย่างเพียงพอตลอดปี รวมทั้งช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรบริเวณใกล้เคียงกว่า 100 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้แก่หน่วย
ปฏิบัติเฉพาะกิจ ทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน อีกด้วย สำหรับอ่างเก็บน้ำคลองมะนาว ก่อสร้างเมื่อปี 2537 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนน้ำสำหรับอุปโภค
บริโภค ให้แก่ราษฎรในตำบลไม้รดู จำนวน 450 คน 120 ครอบครัว ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร กว่า 650 ไร่ ให้สามารถปลูกพืชสวน อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด
สับปะรด สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวให้แก่พื้นที่จังหวัดตราดอีกด้วย
องคมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดตราดมีพืชเศรษฐกิจหลายชนิด สภาพทั่วไปมีฝนตกชุกแต่ยังขาดแคลนแหล่งเก็บกักน้ำที่มีคุณภาพทำให้ช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้ง
ช่วงเกิดความแห้งแล้ง ต้นพืชและประชาชนขาดแคลนน้ำ แหล่งเก็บน้ำทั้ง 2 แห่งคือ อ่างเก็บน้ำคลองเขาล้าน และอ่างเก็บน้ำคลองมะนาวนั้น เป็นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ มาตั้งแต่ปี 2522 - 2523 เกษตรกรได้ประโยชน์มาก ในด้านการบริหารจัดการ มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อจัดการน้ำให้ได้รับประโยชน์
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ปัจจุบันมีการดำเนินการท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำสะพานหิน เพื่อเติมน้ำให้แก่อ่างเก็บน้ำคลองเขาล้านกับอ่างเก็บน้ำคลองมะนาว ซึ่ง
มักขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีการดำเนินการแล้วกว่า 80 โครงการ ซึ่งเป็นฎีกาที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ ในพื้นที่ภาค
กลางมีจำนวน 10 โครงการ แต่ละโครงการสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในหนึ่งปี ขณะที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์ได้อย่างยาวนาน
ทางด้าน นายชายดาว ขำวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านคลองมะนาว กล่าวว่า พื้นที่ตรงนี้เป็น
ชายแดน ในอดีตมีการสู้รบแบบต่อเนื่องหลายปี ขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูงทำให้ขาดแคลนแหล่งน้ำ ประชาชนจะต้องขุดบ่อที่ลึกและเกิดการแย่งน้ำกิน น้ำใช้
เพราะปริมาณน้ำน้อย บางรายต้องเดินทางไกลเพื่อมาเอาน้ำไปใช้ ทางการเกษตรต้องอาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียว ต่อมาประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันบริจาคพื้นที่ทำ
กินเพื่อสนองพระราชดำริในการสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อเก็บน้ำในหน้าฝน และมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งให้สามารถเพาะปลูกพืชได้อย่างหลากหลาย ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
หลังจากอ่างเก็บน้ำสร้างเสร็จ พี่นอ้ งคลองมะนาวลูกบ้านผมดีใจมากต่างเฮกันเลย เพราะมีน้ำใช้ทั้งปี จนถึงทุกวันนี้มีความเป็นอยู่ดี กินดี มีสวนทุเรียน แต่ก่อนมีแต่
ป่า มีแต่ยางพารา ขณะนี้เปลี่ยนมาเป็นชาวสวน แต่ละปีสร้างรายได้ดีมาก ทุกวันนี้มีน้ำใช้ไม่ขาด โดยตนเองได้ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง และพันธุ์ชะนี ปีนี้
ผลผลิตดีมาก ประสบผลสำเร็จมาเป็นปีที่ 4 แล้ว
“เราได้รับความรู้จากกรมส่งเสริมการเกษตร และผสมผสานเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้รู้ว่าทุเรียนชอบปุ๋ยอะไร และวิธีการจัดการแมลงศัตรูพืช เราไม่เน้นใช้
ยาเพราะจะมีผลกระทบกับผู้บริโภค แต่ต้องต้องหาวิธีมาจำกัด อาทิ การกำจัดหนอนด้วง โดยใช้อวนดักปลา มาล้อมต้น ทำให้สามารถกำจัดด้วงตัวแม่ เพราะถ้ามา
ติดก็จะขยายพันธุ์ไม่ได้ เลยทำให้ไม่มีปัญหาตัวด้วงกัดกินทำลายต้นทุเรียน การให้ปุ๋ยอย่างถูกหลัก และมีปุ๋ยอินทรีย์ช่วย จะเป็นปุ๋ยขี้ค้างคาวหรือกระดูกป่นก็ใช้ได้
และควบคุมการออกดอกของต้นทุเรียนเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ สำหรับผลผลิตทุเรียนจะมีล้ง (ผู้รวบรวมผลไม้) มารับซื้อถึงสวน ปีนี้ถูกเหมาผลผลิตไป
หมดแล้ว พันธุ์หมอนทองเหมาขายในกิโลกรัมละ 160 บาท ส่วนชะนีได้กโิ ลกรัมละ 135 บาท” นายชายดาว ขำวงศ์ กล่าว
เมื่อมีน้ำทุกอย่างก็ดีขึ้น มีการจัดตัง้ กลุ่มผู้ใช้น้ำ ปัจจุบันมีสมาชิกในตำบลไม้รูด 187 ครัวเรือน โดยติดตั้งมิเตอร์เก็บเงินจากสมาชิกในการนำน้ำไปใช้ รายได้นำมา
เป็นทุนในการปรับปรุงบำรุงรักษาทั้งอ่างเก็บน้ำและระบบการให้บริการน้ำ รู้สึกปลื้มใจที่ประชาชนในพื้นที่ทุกคนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นายวิชัย โภชนกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมกับรองอธิบดีกรมการค้าภายใน (นางสาวพัชรี พยัควงษ์) ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อชี้แจงและติดตามโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร ปีการผลิต 2563/64 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
โรงแรมบุรีสรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
การดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงไว้ต่อรัฐสภาในปี 2 ที่ผ่านมา
สินค้าข้าว ประกันรายได้ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันตันละ 15,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันตันละ
14,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า
ราคาประกันตันละ 10,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันตันละ
11,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันตันละ 12,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 16 ตัน โดยเริ่มจ่ายส่วนต่างแล้วงวดที่ 1 จ่าย
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และจ่ายทุกสัปดาห์ ซึ่งขณะนี้ ธ.ก.ส. โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรไปแล้ว 4.66 ล้านครัวเรือน จำนวนเงิน 48,073.92 ล้าน
บาท คงเหลือการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอีก 10 งวด สำหรับสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประกันรายได้ กิโลกรัมละ 8.50 บาทที่ความชื้น 14.5% งวด
แรกจ่ายวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 งวดต่อไปจะจ่ายทุกเดือน โดย ธ.ก.ส. โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรไปแล้ว 0.313 ล้านครัวเรือน จำนวนเงิน
1,219.80 ล้านบาท คงเหลือ
การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอีก 7 งวด ส่วนสินค้ายางพารานัน้ ยางแผ่นชั้น 3 กิโลกรัมละ 60 บาท
น้ำยางข้นกิโลกรัมละ 57 บาท และยางก้อนถ้วยกิโลกรัมละ 23 บาท โดย ธ.ก.ส. โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรไปแล้ว 1.45 ล้านครัวเรือน จำนวนเงิน
7,169.143 ล้านบาท คงเหลือการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอีก 1 งวด ด้านสินค้ามันสำปะหลัง ประกันกิโลกรัมละ 2.50 บาท โดยจ่ายทุกเดือน 12
งวด งวดแรกจ่ายเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดย ธ.ก.ส. โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรไปแล้ว 0.158 ล้านครัวเรือน จำนวนเงิน 1,377.21 ล้านบาท
คงเหลือการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอีก 7 งวด ด้านสินค้าปาล์มน้ำมันประกันกิโลกรัมละ 4 บาท โดยเริม่ จ่ายงวดแรก 15 มกราคม 2564 ซึ่งที่ผ่าน
มาราคาตลาดสูงของปาล์มน้ำมันกว่าราคาประกัน จึงไม่มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกร
โดยผลการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร ปี 2 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา สำหรับสินค้าข้าว
ธ.ก.ส. โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรไปแล้ว 15,715 ครัวเรือน จำนวนเงิน 22.99 ล้านบาท นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ได้โอนเงินให้เกษตรกรตามโครงการสนับสนุน
ค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผูป้ ลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ เรียบร้อยแล้ว สำหรับสินค้ายางพารา ธ.ก.ส. โอนเงิน
ชดเชยให้เกษตรกรไปแล้ว 104,547 ครัวเรือน จำนวนเงิน 616.20 ล้านบาท ยกเว้นราคาตลาดยางพารางวดที่ 5 และปาล์มน้ำมันซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งเป็น
ผลมาจากมาตรการคู่ขนานต่าง ๆ ของรัฐบาล ส่งผลให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตทั้งหมดได้ในราคาที่สูงกว่าราคาทีร่ ัฐบาลประกันไว้ ทำให้เกษตรกรมี
รายได้สูงกว่าที่รัฐบาลช่วยเหลือ ทั้งนี้ ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำชับให้พี่น้องเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรตรงตามความเป็นจริง ซึ่งหากมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรสามารถสอบถามได้ทสี่ ำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่
จากการสอบถามพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน พบว่า พี่น้องเกษตรกรมีความพึงพอใจในโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร และมาตรการเสริมต่าง ๆ
รวมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินโครงการดังกล่าว
ในปีต่อไปควบคู่กับแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาพี่น้องเกษตรกรในการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ หากพี่น้องเกษตรกรมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการหรือมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการรับซื้อสินค้าเกษตร สามารถ
สอบถามหรือร้องเรียนได้ทสี่ ายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่

พาณิชย์ลงพื้นที่ชี้แจงติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรสินค้าเกษตร ปี 2
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 นายวิชัย โภชนกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมกับรองอธิบดี
กรมการค้าภายใน (นางสาวพัชรี พยัควงษ์) ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร
เพื่อชี้แจงและติดตามโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร ปีการผลิต 2563/64 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรสี รีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
การดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงไว้ต่อรัฐสภาในปี 2 ที่ผ่านมา สินค้าข้าว ประกันรายได้ข้าวเปลือกหอมมะลิ
ราคาประกันตันละ 15,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันตันละ 14,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 16 ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันตันละ 10,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันตันละ 11,000 บาท ปริมาณไม่เกิน
25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันตันละ 12,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 16 ตัน โดยเริ่มจ่ายส่วนต่างแล้วงวดที่ 1 จ่ายเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน
2563 และจ่ายทุกสัปดาห์ ซึ่งขณะนี้ ธ.ก.ส. โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรไปแล้ว 4.66 ล้านครัวเรือน จำนวนเงิน 48,073.92 ล้านบาท คงเหลือ
การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอีก 10 งวด สำหรับสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประกันรายได้ กิโลกรัมละ 8.50 บาทที่ความชื้น 14.5% งวดแรกจ่าย
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 งวดต่อไปจะจ่ายทุกเดือน โดย ธ.ก.ส. โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรไปแล้ว 0.313 ล้านครัวเรือน จำนวนเงิน 1,219.80
ล้านบาท คงเหลือ
การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอีก 7 งวด ส่วนสินค้ายางพารานัน้ ยางแผ่นชั้น 3 กิโลกรัมละ 60 บาท น้ำยางข้นกิโลกรัมละ 57 บาท และยางก้อน
ถ้วยกิโลกรัมละ 23 บาท โดย ธ.ก.ส. โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรไปแล้ว 1.45 ล้านครัวเรือน จำนวนเงิน 7,169.143 ล้านบาท คงเหลือการกำหนด
ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอีก 1 งวด ด้านสินค้ามันสำปะหลัง ประกันกิโลกรัมละ 2.50 บาท โดยจ่ายทุกเดือน 12 งวด งวดแรกจ่าย
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดย ธ.ก.ส. โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรไปแล้ว 0.158 ล้านครัวเรือน จำนวนเงิน 1,377.21 ล้านบาท คงเหลือการ
กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอีก 7 งวด ด้านสินค้าปาล์มน้ำมันประกันกิโลกรัมละ 4 บาท โดยเริ่มจ่ายงวดแรก 15 มกราคม 2564 ซึ่งที่ผ่านมาราคา
ตลาดสูงของปาล์มน้ำมันกว่าราคาประกัน จึงไม่มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกร
โดยผลการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร ปี 2 ในพืน้ ที่จังหวัดสงขลา สำหรับสินค้าข้าว ธ.ก.ส. โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรไปแล้ว 15,715
ครัวเรือน จำนวนเงิน 22.99 ล้านบาท นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ได้โอนเงินให้เกษตรกรตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ เรียบร้อยแล้ว สำหรับสินค้ายางพารา ธ.ก.ส. โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรไปแล้ว 104,547
ครัวเรือน จำนวนเงิน 616.20 ล้านบาท ยกเว้นราคาตลาดยางพารางวดที่ 5 และปาล์มน้ำมันซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการคู่ขนานต่าง ๆ
ของรัฐบาล ส่งผลให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตทั้งหมดได้ในราคาที่สูงกว่าราคาทีร่ ัฐบาลประกันไว้ ทำให้เกษตรกรมีรายได้สูงกว่าที่รัฐบาล
ช่วยเหลือ ทั้งนี้ ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำชับให้พี่น้องเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรตรงตามความเป็นจริง ซึ่งหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรสามารถสอบถามได้ทสี่ ำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่
จากการสอบถามพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน พบว่า พี่น้องเกษตรกรมีความพึงพอใจในโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร และมาตรการเสริมต่าง ๆ
รวมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินโครงการดังกล่าวในปีต่อไปควบคู่กบั แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาพี่น้องเกษตรกรในการรักษาเสถียรภาพราคา
สินค้าเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรย่างยั่งยืน ทั้งนี้ หากพี่น้องเกษตรกรมีปญ
ั หาข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการหรือมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล
หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการรับซื้อสินค้าเกษตร สามารถสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์
จังหวัดในพื้นที่

ขึ้น เพื่อให้มี การขายหลายช่ องทาง ไม่ได้เน้น ขายแต่ ตลาดออฟไลน์เพี ยงอย่างเดียว แต่สามารถทำตลาดออนไลน์ส่งตรงไปถึงมือผู้บริโภค
รวมทั้งสร้างเป็นสินค้าคุณภาพส่งขายยังตลาดโมเดิร์น เทรดอี กด้วย จึงทำให้ เวลานี้ร้านค้าบางร้านที่มีสินค้าได้มาตรฐา น ก็จะมีปริมาณการ
สั่งซื้อจากลูกค้าเข้ามาอย่างต่ อเนื่ อง สามารถขายสินค้าได้ เกิดรายได้ หลายช่องทาง” คุณสุพัฒน์ กล่า ว
วิสาหกิจชุม ชนเกษตรปลอดภัยบ้า นหนองหลวง จ.ราชบุ รี
แหล่ง รวบรวมสิ นค้าออนไลน์ครบวงจร
คุณนิรัญชรา สุขไข่ ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภั ยบ้านหนองหลวง ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จัง หวั ดรราชบุรี ให้ข้อมูล
ว่า วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ เริ่ม จากการก่อตั้งมาครั้ง แรกมีส มาชิกเพี ยง 7 คน เท่านั้น ต่ อมามีการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง ให้กับ กลุ่ม จน
ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ที่ 33 คน เนื้ อที่ทำการเกษตรอยู่ที่ 100 กว่าไร่ โดยทางกลุ่มได้ผลิ ต สินค้าเกษตรที่ปลอดภัย เช่น ผัก ผลไม้ เพื่ อ
จำหน่ายให้กับผู้บริโภคเป็น หลัก จากสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมา ทำให้กลุ่ มได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากในการทำตลาด จึงได้
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทำตลาดให้ส อดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น โดยปรับจากเดิมที่ ทำแต่ตลาดออฟไลน์ มาสร้างแบรนด์สินค้า ให้ได้
มาตรฐานและเข้าสู่ระบบออนไลน์แบบเต็มรูป แบบ
“ที่ผ่านมาเนื่ องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ผลผลิตค่อนข้างมีปัญหา คือไม่มีที่ ขาย เพราะตลาดปิด ไม่ อยากออกไปในพื้นที่เสี่ยง ก็เลย
มาปรึกษาหารือกันว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไร จึงได้ เดิ นไปหาสำนักงานเกษตรจัง หวั ดราชบุรี กรมส่งเสริม การเกษตร คุยถึงปั ญหา จะ
ให้ช่ว ยเหลื อปัญหาตรงนี้ ให้ หน่อย ทางเกษตรจั งหวั ดจึงได้ แนะนำและเข้ามาดูแล และได้มอบแอปพลิ เคชันชื่ อว่าเกษตรโมบาย ให้ทางกลุ่ม
ได้มาใช้และเพิ่มช่ องทางการตลาด ตั้งแต่นั้นมาเราก็เรียนรู้มากขึ้น และทำตลาดทั้ง ออฟไลน์และออนไลน์ควบคู่กันไป” คุ ณนิรัญชรา กล่า ว
เมื่ อมีลู กค้า ให้ ความสนใจสินค้าทางการเกษตรและสินค้าแปรรูป ของกลุ่ม มากขึ้น คุณนิ รัญ ชรา บอกว่า จึงได้มีการพัฒนาสินค้าทาง
การเกษตรอยู่ เสมอ และนำสินค้าดีประจำท้ องถิ่นมาพัฒนาให้มีคุณ ภาพ อย่างเช่น ผักสวนครัว ที่เด่นดั งในย่านนี้คือ กะหล่ำดอก เนื่ องจาก
กะหล่ำดอกที่นี่มีรสชาติดี หวาน กรอบ และก็ไม่ เหนียว ที่ สำคัญคือ เป็นอาชีพที่ เกษตรกรที่นี่ทำมาตั้ง แต่บ รรพบุรุษ เมื่อความต้ องการ ของ
ลูกค้ามี มากจึงได้พัฒนาการปลูกให้มี หัว ใหญ่และได้มาตรฐาน จนประสบผลสำเร็จตามที่ ต ลาดต้องการ
“พอเราทำตลาดออนไลน์เป็น เราไม่ได้ขายแค่ในออนไลน์ แต่สามารถเชื่อมต่อทั้ง ออนไลน์และออฟไลน์ได้ ทำให้ กลุ่ม ของเราขายสินค้าได้
เยอะ และทุ กปัญ หาที่เราเจอ เรามีพี่ เลี้ยงที่ดี ในการดูแล นั่ นก็คือกรมส่ง เสริมการเกษตร มีปัญหาก็คุยกับทางสำนักงานเกษตรจัง หวั ด
ตลอดเวลา ช่วยให้ปัญหาของเราได้รับการแก้ไข้ สรุปมีปัญ หาอะไรเราก็จะมีพี่ เลี้ยงคอยดูแล ทำให้ปัญ หาทุกปัญ หาสามารถแก้ไ ขได้ ช่วย
ให้ การ พัฒนาตนเองของกลุ่ม ทั้งเรื่องขายออนไลน์มี ความทั นยุคทันสมัยมากขึ้นตามไปด้ ว ย” คุณนิรัญชรา กล่า ว
การพัฒนาสิน ค้า เกษตรให้มี คุณ ภาพช่ วยสร้างรายได้จ ากตลาดออนไลน์เพิ่มอีกหนึ่งช่ องทาง
คุณสุพัฒน์ ได้กล่าวถึง ความสำเร็จ ของกลุ่ มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านหนองหลวงว่า การที่กลุ่ มวิสาหกิจฯ แห่งนี้มี การส่ง เสริมให้
สมาชิกที่นี่ได้เข้ามาเรียนรู้และสามารถทำการตลาดผ่านทางช่องทางออนไลน์อยู่เป็นประจำ จึงทำให้กลุ่ มมี การพัฒนาสินค้าทางการเกษตร
ที่ทันสมัยและตรงตามความต้ องการของตลาด โดยเฉพาะปั จจุบันสามารถทำตลาดออนไลน์เชื่อมโยงไปสู่ตลาดออฟไลน์ได้มากขึ้น เช่น ส่ง
จำหน่ายสินค้าขึ้น ห้างโมเดิร์นเทรดที่มี การสั่งสินค้าจากที่นี่ในปริมาณที่มากขึ้นตามไปด้ว ย
“เมื่อพี่น้ องเกษตรกรสามารถผลิตสินค้าได้มาตรฐาน และรู้ว่าลูกค้าต้ องการอะไร จึงช่วยให้สินค้าตรงสเปกและขายได้ ตลอดทั้งปี เพื่ อ
รักษาศักยภาพในการผลิต ให้ มั่นคง เพื่ อที่จะสามารถต่ อรองกับคู่ค้าได้ ดังนั้น การพัฒนาเกษตรกร สินค้า การพัฒนาเรื่องมาตรฐาน และ
การทำตลาด จึงเป็น เรื่อ งที่สำคัญที่เกษตรกรต้ องรู้ ก็จะช่วยให้ เกษตรกรไทยยืนได้ด้วยตัว เอง ขายให้เป็น เพื่ อเป็นเกษตรกรมื ออาชีพ” คุณ
สุพัฒน์ กล่า ว
สำหรับเกษตรกรท่า นใด สนใจในเรื่องของการทำตลาดออนไลน์ “เกษตรโมบาย” ต้ องการเพิ่มช่องทางการตลาด สามารถติดต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอได้ทุ กอำเภอ หรือที่ สำนักงานเกษตรจังหวัด ราชบุรี ตั้ง อยู่ที่ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จั งหวัดรราชบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ (032) 315-023

“พอเกษตรกรเริ่มจับทางการทำตลาดได้ว่า ลูกค้าหรือกลุ่ม ผู้บริโภคต้ องการอะไร การผลิ ตสินค้าทางการเกษตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการจึง เป็นเรื่องสำคัญ ต่ อมาเมื่ อเกษตรกรมีสินค้าที่ได้ มาตรฐาน เราในฐานะผู้ดูแล จึงส่งเสริม การทำตลา ดให้ กับ พี่น้องเกษตรกรมาก
ขึ้น เพื่อให้มี การขายหลายช่ องทาง ไม่ได้เน้น ขายแต่ ตลาดออฟไลน์เพี ยงอย่างเดียว แต่สามารถทำตลาดออนไลน์ส่งตรงไปถึงมือผู้บริโภค
รวมทั้งสร้างเป็นสินค้าคุณภาพส่งขายยังตลาดโมเดิร์น เทรดอี กด้วย จึงทำให้ เวลานี้ร้านค้าบางร้านที่มีสินค้าได้มาตรฐา น ก็จะมีปริมาณการ
สั่งซื้อจากลูกค้าเข้ามาอย่างต่ อเนื่ อง สามารถขายสินค้าได้ เกิดรายได้ หลายช่องทาง” คุณสุพัฒน์ กล่า ว
วิสาหกิจชุม ชนเกษตรปลอดภัยบ้า นหนองหลวง จ.ราชบุ รี
แหล่ง รวบรวมสิ นค้าออนไลน์ครบวงจร
คุณนิรัญชรา สุขไข่ ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภั ยบ้านหนองหลวง ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จัง หวั ดรราชบุรี ให้ข้อมูล
ว่า วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ เริ่ม จากการก่อตั้งมาครั้ง แรกมีส มาชิกเพี ยง 7 คน เท่านั้น ต่ อมามีการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง ให้กับ กลุ่ม จน
ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ที่ 33 คน เนื้ อที่ทำการเกษตรอยู่ที่ 100 กว่าไร่ โดยทางกลุ่มได้ผลิ ต สินค้าเกษตรที่ปลอดภัย เช่น ผัก ผลไม้ เพื่ อ
จำหน่ายให้กับผู้บริโภคเป็น หลัก จากสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมา ทำให้กลุ่ มได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากในการทำตลาด จึงได้
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทำตลาดให้ส อดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น โดยปรับจากเดิมที่ ทำแต่ตลาดออฟไลน์ มาสร้างแบรนด์สินค้า ให้ได้
มาตรฐานและเข้าสู่ระบบออนไลน์แบบเต็มรูป แบบ
“ที่ผ่านมาเนื่ องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ผลผลิตค่อนข้างมีปัญหา คือไม่มีที่ ขาย เพราะตลาดปิด ไม่ อยากออกไปในพื้นที่เสี่ยง ก็เลย
มาปรึกษาหารือกันว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไร จึงได้ เดิ นไปหาสำนักงานเกษตรจัง หวั ดราชบุรี กรมส่งเสริม การเกษตร คุยถึงปั ญหา จะ
ให้ช่ว ยเหลื อปัญหาตรงนี้ ให้ หน่อย ทางเกษตรจั งหวั ดจึงได้ แนะนำและเข้ามาดูแล และได้มอบแอปพลิ เคชันชื่ อว่าเกษตรโมบาย ให้ทางกลุ่ม
ได้มาใช้และเพิ่มช่ องทางการตลาด ตั้งแต่นั้นมาเราก็เรียนรู้มากขึ้น และทำตลาดทั้ง ออฟไลน์และออนไลน์ควบคู่กันไป” คุ ณนิรัญชรา กล่า ว
เมื่ อมีลู กค้า ให้ ความสนใจสินค้าทางการเกษตรและสินค้าแปรรูป ของกลุ่ม มากขึ้น คุณนิ รัญ ชรา บอกว่า จึงได้มีการพัฒนาสินค้าทาง
การเกษตรอยู่ เสมอ และนำสินค้าดีประจำท้ องถิ่นมาพัฒนาให้มีคุณ ภาพ อย่างเช่น ผักสวนครัว ที่เด่นดั งในย่านนี้คือ กะหล่ำดอก เนื่ องจาก
กะหล่ำดอกที่นี่มีรสชาติดี หวาน กรอบ และก็ไม่ เหนียว ที่ สำคัญคือ เป็นอาชีพที่ เกษตรกรที่นี่ทำมาตั้ง แต่บ รรพบุรุษ เมื่อความต้ องการ ของ
ลูกค้ามี มากจึงได้พัฒนาการปลูกให้มี หัว ใหญ่และได้มาตรฐาน จนประสบผลสำเร็จตามที่ ต ลาดต้องการ
“พอเราทำตลาดออนไลน์เป็น เราไม่ได้ขายแค่ในออนไลน์ แต่สามารถเชื่อมต่อทั้ง ออนไลน์และออฟไลน์ได้ ทำให้ กลุ่ม ของเราขายสินค้าได้
เยอะ และทุ กปัญ หาที่เราเจอ เรามีพี่ เลี้ยงที่ดี ในการดูแล นั่ นก็คือกรมส่ง เสริมการเกษตร มีปัญหาก็คุยกับทางสำนักงานเกษตรจัง หวั ด
ตลอดเวลา ช่วยให้ปัญหาของเราได้รับการแก้ไข้ สรุปมีปัญ หาอะไรเราก็จะมีพี่ เลี้ยงคอยดูแล ทำให้ปัญ หาทุกปัญ หาสามารถแก้ไ ขได้ ช่วย
ให้ การ พัฒนาตนเองของกลุ่ม ทั้งเรื่องขายออนไลน์มี ความทั นยุคทันสมัยมากขึ้นตามไปด้ ว ย” คุณนิรัญชรา กล่า ว
การพัฒนาสิน ค้า เกษตรให้มี คุณ ภาพช่ วยสร้างรายได้จ ากตลาดออนไลน์เพิ่มอีกหนึ่งช่ องทาง
คุณสุพัฒน์ ได้กล่าวถึง ความสำเร็จ ของกลุ่ มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านหนองหลวงว่า การที่กลุ่ มวิสาหกิจฯ แห่งนี้มี การส่ง เสริมให้
สมาชิกที่นี่ได้เข้ามาเรียนรู้และสามารถทำการตลาดผ่านทางช่องทางออนไลน์อยู่เป็นประจำ จึงทำให้กลุ่ มมี การพัฒนาสินค้าทางการเกษตร
ที่ทันสมัยและตรงตามความต้ องการของตลาด โดยเฉพาะปั จจุบันสามารถทำตลาดออนไลน์เชื่อมโยงไปสู่ตลาดออฟไลน์ได้มากขึ้น เช่น ส่ง
จำหน่ายสินค้าขึ้น ห้างโมเดิร์นเทรดที่มี การสั่งสินค้าจากที่นี่ในปริมาณที่มากขึ้นตามไปด้ว ย
“เมื่อพี่น้ องเกษตรกรสามารถผลิตสินค้าได้มาตรฐาน และรู้ว่าลูกค้าต้ องการอะไร จึงช่วยให้สินค้าตรงสเปกและขายได้ ตลอดทั้งปี เพื่ อ
รักษาศักยภาพในการผลิต ให้ มั่นคง เพื่ อที่จะสามารถต่ อรองกับคู่ค้าได้ ดังนั้น การพัฒนาเกษตรกร สินค้า การพัฒนาเรื่องมาตรฐาน และ
การทำตลาด จึงเป็น เรื่อ งที่สำคัญที่เกษตรกรต้ องรู้ ก็จะช่วยให้ เกษตรกรไทยยืนได้ด้วยตัว เอง ขายให้เป็น เพื่ อเป็นเกษตรกรมื ออาชีพ” คุณ
สุพัฒน์ กล่า ว
สำหรับเกษตรกรท่า นใด สนใจในเรื่องของการทำตลาดออนไลน์ “เกษตรโมบาย” ต้ องการเพิ่มช่องทางการตลาด สามารถติดต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอได้ทุ กอำเภอ หรือที่ สำนักงานเกษตรจังหวัด ราชบุรี ตั้ง อยู่ที่ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จั งหวัดรราชบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ (032) 315-023

เกษตรกรมากขึ้น เพื่อให้มีการขายหลายช่องทาง ไม่ได้เน้นขายแต่ตลาดออฟไลน์เพียงอย่างเดียว แต่สามารถทำตลาดออนไลน์ส่งตรง
ไปถึงมือผู้บริโภค รวมทั้งสร้างเป็นสินค้าคุณภาพส่งขายยังตลาดโมเดิร์นเทรดอีกด้วย จึงทำให้เวลานี้ร้านค้าบางร้านที่มีสินค้าได้
มาตรฐาน ก็จะมีปริมาณการสั่งซื้อจากลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สามารถขายสินค้าได้ เกิดรายได้หลายช่องทาง” คุณสุพัฒน์ กล่าว
วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านหนองหลวง จ.ราชบุรี
แหล่งรวบรวมสินค้าออนไลน์ครบวงจร
คุณนิรัญชรา สุขไข่ ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านหนองหลวง ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดรราชบุรี ให้
ข้อมูลว่า วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เริ่มจากการก่อตั้งมาครั้งแรกมีสมาชิกเพียง 7 คน เท่านั้น ต่อมามีการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่ม จนปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ที่ 33 คน เนื้อที่ทำการเกษตรอยู่ที่ 100 กว่าไร่ โดยทางกลุ่มได้ผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย เช่น
ผัก ผลไม้ เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคเป็นหลัก จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้กลุ่มได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากในการ
ทำตลาด จึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทำตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น โดยปรับจากเดิมที่ทำแต่ตลาดออฟไลน์ มาสร้าง
แบรนด์สินค้าให้ได้มาตรฐานและเข้าสู่ระบบออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ
“ที่ผ่านมาเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผลผลิตค่อนข้างมีปัญหา คือไม่มีที่ขาย เพราะตลาดปิด ไม่อยากออกไปในพื้นที่เสี่ยง
ก็เลยมาปรึกษาหารือกันว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไร จึงได้เดินไปหาสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร คุยถึง
ปัญหา จะให้ช่วยเหลือปัญหาตรงนี้ให้หน่อย ทางเกษตรจังหวัดจึงได้แนะนำและเข้ามาดูแล และได้มอบแอปพลิเคชันชื่อว่าเกษตรโม
บาย ให้ทางกลุ่มได้มาใช้และเพิ่มช่องทางการตลาด ตั้งแต่นั้นมาเราก็เรียนรู้มากขึ้น และทำตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ควบคู่กัน
ไป” คุณนิรัญชรา กล่าว
เมื่อมีลูกค้าให้ความสนใจสินค้าทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปของกลุ่มมากขึ้น คุณนิรัญชรา บอกว่า จึงได้มีการพัฒนาสินค้าทาง
การเกษตรอยู่เสมอ และนำสินค้าดีประจำท้องถิ่นมาพัฒนาให้มีคุณภาพ อย่างเช่น ผักสวนครัว ที่เด่นดังในย่านนี้คือ กะหล่ำดอก
เนื่องจากกะหล่ำดอกที่นี่มีรสชาติดี หวาน กรอบ และก็ไม่เหนียว ที่สำคัญคือ เป็นอาชีพที่เกษตรกรที่นี่ทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เมื่อ
ความต้องการของลูกค้ามีมากจึงได้พัฒนาการปลูกให้มีหัวใหญ่และได้มาตรฐาน จนประสบผลสำเร็จตามที่ตลาดต้องการ
“พอเราทำตลาดออนไลน์เป็น เราไม่ได้ขายแค่ในออนไลน์ แต่สามารถเชื่อมต่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้ ทำให้กลุ่มของเราขาย
สินค้าได้เยอะ และทุกปัญหาที่เราเจอ เรามีพี่เลี้ยงที่ดีในการดูแล นั่นก็คือ กรมส่งเสริมการเกษตร มีปัญหาก็คุยกับทางสำนักงาน
เกษตรจังหวัดตลอดเวลา ช่วยให้ปัญหาของเราได้รับการแก้ไข้ สรุปมีปัญหาอะไรเราก็จะมีพี่เลี้ยงคอยดูแล ทำให้ปัญหาทุกปัญหา
สามารถแก้ไขได้ ช่วยให้การ พัฒนาตนเองของกลุ่มทั้งเรื่องขายออนไลน์มีความทันยุคทันสมัยมากขึ้นตามไปด้วย” คุณนิรัญชรา
กล่าว
การพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพช่วยสร้างรายได้จากตลาดออนไลน์เพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง
คุณสุพัฒน์ ได้กล่าวถึงความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านหนองหลวงว่า การที่กลุ่มวิสาหกิจฯ แห่งนี้มีการ
ส่งเสริมให้สมาชิกที่นี่ได้เข้ามาเรียนรู้และสามารถทำการตลาดผ่านทางช่องทางออนไลน์อยู่เป็นประจำ จึงทำให้กลุ่มมีการพัฒนา
สินค้าทางการเกษตรที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของตลาด โดยเฉพาะปัจจุบันสามารถทำตลาดออนไลน์เชื่อมโยงไปสู่ตลาด
ออฟไลน์ได้มากขึ้น เช่น ส่งจำหน่ายสินค้าขึ้นห้างโมเดิร์นเทรดที่มีการสั่งสินค้าจากที่นี่ในปริมาณที่มากขึ้นตามไปด้วย
“เมื่อพี่น้องเกษตรกรสามารถผลิตสินค้าได้มาตรฐาน และรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร จึงช่วยให้สินค้าตรงสเปกและขายได้ตลอดทั้งปี
เพื่อรักษาศักยภาพในการผลิตให้มั่นคง เพื่อที่จะสามารถต่อรองกับคู่ค้าได้ ดังนั้น การพัฒนาเกษตรกร สินค้า การพัฒนาเรื่อง
มาตรฐาน และการทำตลาด จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่เกษตรกรต้องรู้ ก็จะช่วยให้เกษตรกรไทยยืนได้ด้วยตัวเอง ขายให้เป็น เพื่อเป็น
เกษตรกรมืออาชีพ” คุณสุพัฒน์ กล่าว
สำหรับเกษตรกรท่านใด สนใจในเรื่องของการทำตลาดออนไลน์ “เกษตรโมบาย” ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาด สามารถ
ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอได้ทุกอำเภอ หรือที่สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดร
ราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ (032) 315-023

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่มีข่าวว่ามีขบวนการลักลอบตัดทุเรียนอ่อนในพื้นที่ จ.
จันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงออกมาขายจำนวนมาก ซึ่งบางส่วนมีการลักลอบส่งออกต่างประเทศนั้น ล่าสุด ตนได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรและ
กรมวิชาการเกษตรเร่งตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งล้งที่ส่งออกแล้ว ให้รายงานมาที่กระทรวงเกษตรฯ ทันที หากพบว่ามีการลักลอบตัดทุเรียนอ่อนจริง
จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรียนอ่อนในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ โดยร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ด้วยใช้บทลงโทษทางกฎหมาย ได้แก่
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอันเป็น
เท็จนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
มาตรา 47 ระบุว่าผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รหู้ รือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเป็นมาตรการทางอาญา นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตรได้เพิ่ม
จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และเข้าสุ่มตรวจทุกล้งทุเรียน ถ้าพบทุเรียนอ่อน จะมีการแจ้งเตือน แต่ถ้าพบว่ายังมีการกระทำผิดมาตรฐานซ้ำๆ ก็จะมี
การพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรองของล้งต่อไป
รมว.เกษตรฯ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค.ของทุกปี จะเป็นช่วงที่ทุเรียนเริม่ ออกสู่ตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนภาค
ตะวันออกในช่วงต้นฤดูกาลจะมีราคาสูง เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดยังมีปริมาณน้อย ประกอบกับมียอดสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านพ่อค้าคนกลางและล้งอีก
จำนวนมาก จึงเป็นโอกาสของเกษตรกรที่จะมีรายได้เพิ่ม ซึ่งอาจเกิดแรงจูงใจให้รีบตัดทุเรียนออกขายในช่วงนี้เพื่อทำกำไร ขณะที่ทุเรียนส่วนใหญ่ยังไม่
ครบอายุการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้หากเกษตรกรมีผลผลิตที่พร้อมตัดจำหน่ายก่อนวันที่ 10 เม.ย.นี้ ถ้าต้องการจะตัดจำหน่าย จะต้องแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครเกษตร หรือเกษตรอำเภอ ก่อนตัด ซึ่งจะช่วยควบคุมคุณภาพผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดได้อีกทางหนึ่ง
นายเฉลิมชัย กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ มีความห่วงใยในเรื่องคุณภาพของทุเรียนและผลกระทบด้านการตลาด จึงขอย้ำว่าการตัดทุเรียนอ่อนหรือด้อย
คุณภาพออกจำหน่ายนั้น เกษตรกรผู้ปลูกและพ่อค้าคนกลางที่รับมาจำหน่ายมีความผิดตามกฎหมาย และเป็นการทำลายความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค รวมถึง
อาจส่งผลให้ราคาทุเรียนตกต่ำลง และสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรทีป่ ลูกทุเรียนในระยะยาว อีกทั้งจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อตลาดส่งออกอีกด้วย
เนื่องจากในอนาคตอันใกล้ประเทศคู่แข่งของไทย อย่างเวียดนามและกัมพูชาจะสามารถผลิตทุเรียนคุณภาพได้มากขึ้น และมีความได้เปรียบทุเรียนไทย
เนื่องจาก ต้นทุนการผลิตต่ำกว่า และที่ตั้งอยู่ใกล้ประเทศจีนทีเ่ ป็นตลาดส่งออกใหญ่ของไทย ถ้ายังมีการลักลอบส่งออกทุเรียนอ่อนไปตลาดต่างประเทศ
จะทำให้ทุเรียนไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับประเทศคู่แข่งในไม่ช้า.
... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/politics/833609

