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ครั้งที่ 2/2564

ช่ องทางการเผยแพร่

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/วันที่: พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564
ปีที่: 71
ฉบับที่: 24532
หน้า: 1(ล่างขวา), 12
Col.Inch: 64.07 Ad Value: 67,273.50
PRValue (x3): 201,820.50
หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: แนะเกษตรกรเฝ้าระวัง'โรคและแมลงศัตรูพืช'ในฤดูแล้ง

รหัสข่าว: C-210422021050(22 เม.ย. 64/02:56)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/วันที่: พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564
ปีที่: 71
ฉบับที่: 24532
หน้า: 1(ล่างขวา), 12
Col.Inch: 64.07 Ad Value: 67,273.50
PRValue (x3): 201,820.50
หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: แนะเกษตรกรเฝ้าระวัง'โรคและแมลงศัตรูพืช'ในฤดูแล้ง

รหัสข่าว: C-210422021050(22 เม.ย. 64/02:56)

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/วันที่: พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14603
หน้า: 8(กลาง)
Col.Inch: 31.02 Ad Value: 27,918
PRValue (x3): 83,754
หัวข้อข่าว: เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง'โรค-แมลงศัตรูพืช'ฤดูแล้ง

รหัสข่าว: C-210422005050(22 เม.ย. 64/06:21)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

เตือนเกษตรกรเฝ้ำระวัง‘โรค-แมลงศัตรู พืช’ฤดูแล้ง
กรมส่ งเสริ มกำรเกษตร แนะเกษตรกรให้เฝ้ำระวังโรคและแมลงศัตรู พืชในช่วงฤดูแล้งอย่ำงเข้มงวด เน้นกำรป้ องกัน
ควบคุมอย่ำงถูกวิธี พร้อมให้เกษตรกรหมัน่ สำรวจแปลงปลูกเพื่อป้ องกันและกำจัดโรคหรื อแมลงศัตรู พืชได้อย่ำงทันท่วงที
นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร เปิ ดเผยว่ำ หลังจำกที่ประเทศไทยเข้ำสู่ ฤดูร้อนอย่ำงเป็ นทำงกำร
มำตั้งแต่ปลำยเดือนกุมภำพันธ์ที่ผำ่ นมำ ทำให้พ้นื ที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมี อุณหภูมิสูงขึ้นตั้งแต่ 35 องศำเซลเซี ยสขึ้นไป
อำกำศร้อนอบอ้ำว ควำมชื้ นในอำกำศมีนอ้ ย และคำดว่ำฤดูร้อนจะสิ้ นสุ ดประมำณกลำงเดือนพฤษภำคม ด้วยเหตุน้ ีจึงทำให้พืชผัก
หรื อผลิตผลทำงกำรเกษตรมีโอกำสสู งที่จะโดนแดดเผำไหม้จนถึงขั้นยืนต้นตำย รวมไปถึงกำรเกิดโรคและแมลงศัตรู พืชเข้ำ
ทำลำยสร้ำงควำมเสี ยหำยให้กบั ผลผลิต ฉะนั้นจึงอยำกจะฝำกเตือนให้เกษตรกรมีกำรเตรี ยมควำมพร้อมในช่วงฤดูร้อนนี้ เพรำะ
ด้วยสภำพอำกำศที่มีควำมชื้นต่ำติดต่อกันยำวนำนหลำยเดือนนับเป็ นสภำวะที่เหมำะสมสำหรับศัตรู พืชเจ้ำประจำที่ส่วนใหญ่จะ
เป็ นแมลงในกลุ่มปำกดูดต่ำงๆ อย่ำงเพลี้ยไฟเพลี้ยอ่อนเพลี้ยกระโดดสี น้ ำตำล (ที่มกั ระบำดในนำข้ำวช่วงอำกำศร้อน)แมลงหวีข่ ำว
และกลุ่มไรแดง เป็ นต้น ซึ่ งสำมำรถสร้ำงควำมเสี ยหำยให้กบั พืชที่ปลูกได้เป็ นจำนวนมำก ส่ วนโรคพืชในหน้ำแล้งที่ตอ้ งระวัง คือ
โรคพืชจำกเชื้อไวรัส ที่มำพร้อมกับแมลงปำกดูดเหล่ำนี้ที่เป็ นพำหะแพร่ กระจำยโรค
ทั้งนี้ แมลงปำกดูดจำพวกเพลี้ยต่ำงๆ รวมถึงเพลี้ยไฟและไรต่ำงๆ เป็ นศัตรู พืชที่พบระบำดมำกในช่วงหน้ำแล้ง ฝนทิง้ ช่วง
สำมำรถทำลำยพืชโดยกำรดูดกินน้ ำเลี้ยงจำกใบอ่อน ยอดอ่อน ตำใบ ตำดอก ของพืชหลำยชนิด เช่น แตงโม มะเขือเปรำะ มะเขือ
ยำว แตงกวำ มะระ ฟักเขียว ถัว่ ฝักยำว หน่อไม้ฝรั่ง ไม้ผล เช่น มะม่วง ส้มโอ มะนำว ส้มเขียวหวำน องุ่น พืชไร่ เช่นฝ้ำย ยำสู บ งำ
ทำนตะวัน ข้ำวโพดนอกจำกนี้ ยังพบเป็ นปั ญหำสำคัญในกำรเพำะปลูกไม้ดอกหลำยชนิด เช่น กล้วยไม้ เบญจมำศ กุหลำบ เยอร์ บี
ร่ ำ มะลิ ดำวเรื อง อีกด้วย
อธิ บดีกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร กล่ำวอีกว่ำ กำรป้ องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรู พืชในช่วงหน้ำแล้ง กรมส่ งเสริ ม
กำรเกษตรแนะนำให้เกษตรกรใช้วธิ ีเขตกรรมที่เหมำะสม เพื่อเป็ นกำรสร้ำงควำมแข็งแรงให้ตน้ พืชให้สำมำรถทนทำนและ
ป้ องกันกำรเข้ำทำลำยของโรคและแมลงศัตรู พืช ได้แก่เลือกใช้เมล็ดพันธุ์หรื อส่ วนขยำยพันธุ์ที่ปรำศจำกโรคและแมลงศัตรู พืชมำ
ปลูกหมัน่ ทำควำมสะอำดแปลง บำรุ งดูแลต้นพืชให้แข็งแรง โดยกำรใส่ ปุ๋ยให้น้ ำที่เหมำะสม กำจัดวัชพืชที่เป็ นแหล่งอำศัยของ
โรคและแมลงศัตรู พืช รวมถึงกำรสำรวจแปลงอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อที่จะควบคุมโรคและแมลงศัตรู พืชได้ทนั เวลำ และหำกพบกำร
เข้ำทำลำย ก็ทำกำรควบคุมโดยใช้ชีวภัณฑ์ หรื อ สำรสกัดธรรมชำติ หรื อสำรเคมีป้องกันและกำจัดศัตรู พืชที่เหมำะสมตำมลำดับ
โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยของผลผลิต ตัวเกษตรกร และผูบ้ ริ โภคเป็ นสำคัญ

เตือนเกษตรกรเฝ้ำระวัง โรค-แมลงศัตรู พืช ฤดูแล้ง
กรมส่ งเสริ มกำรเกษตร แนะเกษตรกรให้เฝ้ำระวังโรคและแมลงศัตรู พืชในช่วงฤดูแล้งอย่ำงเข้มงวด เน้นกำรป้ องกัน
ควบคุมอย่ำงถูกวิธี พร้อมให้เกษตรกรหมัน่ สำรวจแปลงปลูกเพื่อป้ องกันและกำจัดโรคหรื อแมลงศัตรู พืชได้อย่ำงทันท่วงที
นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร เปิ ดเผยว่ำ หลังจำกที่ประเทศไทยเข้ำสู่ ฤดูร้อนอย่ำงเป็ นทำงกำร
มำตั้งแต่ปลำยเดือนกุมภำพันธ์ที่ผำ่ นมำ ทำให้พ้นื ที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมี อุณหภูมิสูงขึ้นตั้งแต่ 35 องศำเซลเซี ยสขึ้นไป
อำกำศร้อนอบอ้ำว ควำมชื้ นในอำกำศมีนอ้ ย และคำดว่ำฤดูร้อนจะสิ้ นสุ ดประมำณกลำงเดือนพฤษภำคม ด้วยเหตุน้ ีจึงทำให้พืชผัก
หรื อผลิตผลทำงกำรเกษตรมีโอกำสสู งที่จะโดนแดดเผำไหม้จนถึงขั้นยืนต้นตำย รวมไปถึงกำรเกิดโรคและแมลงศัตรู พืชเข้ำ
ทำลำยสร้ำงควำมเสี ยหำยให้กบั ผลผลิต ฉะนั้นจึงอยำกจะฝำกเตือนให้เกษตรกรมีกำรเตรี ยมควำมพร้อมในช่วงฤดูร้อนนี้ เพรำะ
ด้วยสภำพอำกำศที่มีควำมชื้นต่ำติดต่อกันยำวนำนหลำยเดือนนับเป็ นสภำวะที่เหมำะสมสำหรับศัตรู พืชเจ้ำประจำที่ส่วนใหญ่จะ
เป็ นแมลงในกลุ่มปำกดูดต่ำงๆ อย่ำงเพลี้ยไฟเพลี้ยอ่อนเพลี้ยกระโดดสี น้ ำตำล (ที่มกั ระบำดในนำข้ำวช่วงอำกำศร้อน)แมลงหวีข่ ำว
และกลุ่มไรแดง เป็ นต้น ซึ่ งสำมำรถสร้ำงควำมเสี ยหำยให้กบั พืชที่ปลูกได้เป็ นจำนวนมำก ส่ วนโรคพืชในหน้ำแล้งที่ตอ้ งระวัง คือ
โรคพืชจำกเชื้อไวรัส ที่มำพร้อมกับแมลงปำกดูดเหล่ำนี้ที่เป็ นพำหะแพร่ กระจำยโรค
ทั้งนี้ แมลงปำกดูดจำพวกเพลี้ยต่ำงๆ รวมถึงเพลี้ยไฟและไรต่ำงๆ เป็ นศัตรู พืชที่พบระบำดมำกในช่วงหน้ำแล้ง ฝนทิ้งช่วง
สำมำรถทำลำยพืชโดยกำรดูดกินน้ ำเลี้ยงจำกใบอ่อน ยอดอ่อน ตำใบ ตำดอก ของพืชหลำยชนิด เช่น แตงโม มะเขือเปรำะ มะเขือ
ยำว แตงกวำ มะระ ฟักเขียว ถัว่ ฝักยำว หน่อไม้ฝรั่ง ไม้ผล เช่น มะม่วง ส้มโอ มะนำว ส้มเขียวหวำน องุ่น พืชไร่ เช่นฝ้ำย ยำสู บ งำ
ทำนตะวัน ข้ำวโพดนอกจำกนี้ ยังพบเป็ นปั ญหำสำคัญในกำรเพำะปลูกไม้ดอกหลำยชนิด เช่น กล้วยไม้ เบญจมำศ กุหลำบ เยอร์ บี
ร่ ำ มะลิ ดำวเรื อง อีกด้วย
อธิ บดีกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร กล่ำวอีกว่ำ กำรป้ องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรู พืชในช่วงหน้ำแล้ง กรมส่ งเสริ ม
กำรเกษตรแนะนำให้เกษตรกรใช้วธิ ีเขตกรรมที่เหมำะสม เพื่อเป็ นกำรสร้ำงควำมแข็งแรงให้ตน้ พืชให้สำมำรถทนทำนและ
ป้ องกันกำรเข้ำทำลำยของโรคและแมลงศัตรู พืช ได้แก่เลือกใช้เมล็ดพันธุ์หรื อส่ วนขยำยพันธุ์ที่ปรำศจำกโรคและแมลงศัตรู พืชมำ
ปลูกหมัน่ ทำควำมสะอำดแปลง บำรุ งดูแลต้นพืชให้แข็งแรง โดยกำรใส่ ปุ๋ยให้น้ ำที่เหมำะสม กำจัดวัชพืชที่เป็ นแหล่งอำศัยของ
โรคและแมลงศัตรู พืช รวมถึงกำรสำรวจแปลงอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อที่จะควบคุมโรคและแมลงศัตรู พืชได้ทนั เวลำ และหำกพบกำร
เข้ำทำลำย ก็ทำกำรควบคุมโดยใช้ชีวภัณฑ์ หรื อ สำรสกัดธรรมชำติ หรื อสำรเคมีป้องกันและกำจัดศัตรู พืชที่เหมำะสมตำมลำดับ
โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยของผลผลิต ตัวเกษตรกร และผูบ้ ริ โภคเป็ นสำคัญ

เกษตรกร เฮ! ผลไม้ภำคตะวันออก รำคำพุง่ ล้งเหมำล่วงหน้ำ ส่ งจีน

ได้เวลำ “เกษตรกร” ลืมตำอ้ำปำก! ผลไม้ภำคตะวันออกรำคำพุง่ “ทุเรี ยน” มีนอ้ ยทำรำคำดี เซอร์ไพรส์ “มังคุด” กิโลกรัม
ละเกือบ 200 บำท
นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร เผยว่ำ จำกกำรสำรวจข้อมูลเอกภำพไม้ผลภำคตะวันออก
(ระยอง จันทบุรี ตรำด) ปี 2564 (ข้อมูล วันที่ 19 เมษำยน 64) โดยคณะกรรมกำรพัฒนำและบริ หำรจัดกำรผลไม้ (Fruit Board)
พบว่ำ
ทุเรี ยน ภำพรวมประมำณกำรผลผลิต 575,542 ตัน เก็บเกี่ยวแล้ว 108,930 ตัน คิดเป็ นร้อยละ 18.93 โดยทุเรี ยนเกรด A
รำคำ 113.33 บำท/กก. ซึ่งเป็ นรำคำเฉลี่ยรำยสัปดำห์ ต้นทุนกำรผลิตอยูท่ ี่ 12.25 บำท/กก.
มังคุด ภำพรวมประมำณกำรผลผลิต 106,796 ตัน เก็บเกี่ยวแล้ว 3,292 ตัน คิดเป็ นร้อยละ 3.08 โดยมังคุดเกรด A รำคำ
196.67 บำท/กก. ต้นทุนกำรผลิตอยูท่ ี่ 11.94 บำท/กก.
เงำะ (โรงเรี ยน) ภำพรวมประมำณกำรผลผลิต 197,708 ตัน เก็บเกี่ยวแล้ว 8,763 ตัน คิดเป็ นร้อยละ 4.43 โดยเกรด A รำคำ
55 บำท/กก. ต้นทุนกำรผลิตอยูท่ ี่ 8.95 บำท/กก.
ลองกอง ประมำณกำรผลผลิตภำคตะวันออก 20,080 ตัน ขณะนี้ยงั ไม่มีกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยต้นทุนกำรผลิตอยูท่ ี่
21.26 บำท/กก.
ขณะที่ลิ้นจี่ (นครพนม 1) ภำคเหนื อ (เชียงใหม่ เชียงรำย น่ำน พะเยำ) ภำพรวมประมำณกำรผลผลิต 30,716 ตัน เก็บเกี่ยว
แล้ว 3 ตัน คิดเป็ นร้อยละ 0.01 โดยเกรด AA รำคำ 100 บำท/กก. ต้นทุนกำรผลิตอยูท่ ี่ 17.43 บำท/กก.

แนวทำงกำรรับซื้ อทุเรี ยนในช่วงเดือนมกรำคม – มีนำคมที่ผำ่ นมำ ล้งและพ่อค้ำผูส้ ่ งออกตั้งรำคำรับซื้ อแบบเหมำสวน ซึ่ งมีกำร
จัดแบ่งตำมเกรดส่ งออกตำมมำตรฐำน GAP และ GMP ที่ประเทศจีนกำหนด รำคำอยูร่ ะหว่ำงกก.ละ 130 – 190 บำท
ทั้งนี้ รำคำรับซื้ อแบบเหมำสวนล่วงหน้ำ ทุเรี ยนเกรดมำตรฐำนส่ งออกเกรด AB ล้ง รับซื้ อในรำคำกิโลกรัมละ 160 บำท
เนื่องจำกปี นี้กำลังซื้ อจำกจีนเพิ่มมำกขึ้นตำมภำวะเศรษฐกิจที่ฟ้ื นตัวหลังจำกโควิด-19
ผนวกกับควำมต้องกำรซื้ อในประเทศ และในปี นี้ผลผลิตทุเรี ยนได้รับควำมเสี ยหำยเยอะช่วงก่อนเก็บผลผลิต เนื่องจำกมี
พำยุฤดูร้อนเกิดขึ้นทำให้ทุเรี ยนใกล้เก็บเกี่ยวพลัดหล่นจำกต้นเสี ยหำยจำนวนมำก จนผลิตไม่พอต่อควำมต้องกำร ส่ งผลให้รำคำ
ทุเรี ยนพุง่ สู งขึ้นและยังคงอยูใ่ นระดับสู งต่ออีกปี

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/วันที่: พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11103
Col.Inch: 10.53 Ad Value: 16,321.50
ภาพข่าว: ซอกแซก108: ประกันภูมิอากาศ

รหัสข่าว: C-210422012081(22 เม.ย. 64/03:50)

หน้า: 16(ล่าง)
PRValue (x3): 48,964.50

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม
วันที่: พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26124
Col.Inch: 22.48 Ad Value: 47,208
ภาพข่าว: ตรีศูล: ร่วมลงนาม

รหัสข่าว: C-210422004004(22 เม.ย. 64/02:06)

หน้า: 5(ล่างซ้าย)
PRValue (x3): 141,624

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

จังหวัดเลย จัดงำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่ มต้นฤดูกำลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564

นำยโสภณ สุ วรรณรัตน์ รองผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัดเลย เป็ นประธำนเปิ ดงำนถ่ำยทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่ มต้นฤดูกำลผลิตใหม่
(Field Day) ปี 2564 ที่กลุ่มแปลงใหญ่แก้วมังกรตำบลร่ องจิก (ศพก.เครื อข่ำย) บ้ำนนำขำมป้ อม หมู่ที่ 4 ตำบลร่ องจิก อำเภอภูเรื อ
จังหวัดเลย โดยมี นำงสำวภูมำริ นทร์ คงเพียรธรรม นำยอำเภอภูเรื อ นำยประดิษฐ์ อินตำพรม เกษตรจังหวัดเลย หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กำนันผูใ้ หญ่บำ้ น และวิสำหกิจชุมชน เกษตรจำกทุกตำบลในอำเภอภู
เรื อ ร่ วมงำนประมำณ 200 คน
นำยโสภณ สุ วรรณรัตน์ รองผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัดเลย กล่ำวว่ำ กำรจัดงำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่ มต้นฤดูกำลผลิต
ใหม่ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจกับเกษตรกรในพื้นที่ในกำรเตรี ยมควำมพร้อมก่อนเริ่ มต้นฤดูกำลผลิตใหม่ ซึ่ งจะทำให้เกษตรกรมี
ต้นทุนในกำรผลิตที่ลดลง มีรำยได้เพิ่มขึ้น และยังเป็ นกำรทำกำรเกษตรที่ยง่ั ยืนในอนำคต รวมไปถึงกำรลดต้นทุนกำรผลิตและ
เชื่อมโยงด้ำนกำรตลำด อีกทั้งเป็ นกำรถ่ำยทอดควำมรู ้แบบเห็นของจริ ง ซึ่ งเป็ นกำรเปิ ดโอกำสให้เกษตรกรได้รับทรำบเทคโนโลยี
กำรผลิตใหม่ ๆ ช่องทำงกำรตลำด แหล่งข้อมูล กำรเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชำกำรผูเ้ ชี่ยวชำญในแต่ละสำขำ

นำยประดิษฐ์ อินตำพรม เกษตรจังหวัดเลย กล่ำวว่ำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบำยให้กรมส่ งเสริ มกำรเกษตร ใน
ฐำนะที่เป็ นหน่วยงำนหลักในกำรส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสำหกิจชุมชนให้มี
ควำมเข้มแข็ง พึ่งพำตนเองได้ โดยจัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้กำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรผลิตสิ นค้ำเกษตร ในระดับชุมชนอำเภอละ 1 ศูนย์
รวม 882 ศูนย์ทว่ั ประเทศ เพื่อเป็ นแหล่งศึกษำเรี ยนรู ้ของเกษตรกรและประชำชนที่สนใจในด้ำนกำรเกษตรต่ำง ๆ จำกสถำนที่จริ ง
โดยเรี ยนรู ้จำกเกษตรกรต้นแบบ ที่ทำอำชีพกำรเกษตรและประสบผลสำเร็ จ และจำกฐำนเรี ยนรู ้ต่ำง ๆ
ภำยในศูนย์ฯ สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต ผลผลิตที่ได้เพิม่ ขึ้นและมีคุณภำพยิง่ ขึ้น โดยเน้นกำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตที่
เหมำะสม พร้อมทั้งกำรน้อมนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง มำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
เพื่อเกษตรกรนำควำมรู ้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง โดยจัดให้มีฐำนเรี ยนรู ้ต่ำง ๆ จำกหน่วยงำนภำคีเครื อข่ำยที่เกี่ยวข้อง จำนวน
8 ฐำน ประกอบด้วย ฐำนเรี ยนรู ้ดำ้ นประมง, ฐำนเรี ยนรู ้ดำ้ นปศุสัตว์, ฐำนเรี ยนรู ้ดำ้ นบัญชีครัวเรื อน, ฐำนเรี ยนรู ้กำรลดต้นทุนอ้อย
โรงงำน, ฐำนเรี ยนรู ้กำรผลิตและกำรใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ ยพืชสด, ฐำนเรี ยนรู ้กำรปลูกพืชผัก ไม้ผลเมืองหนำว และ ฐำนเรี ยนรู ้เรื่ อง
สำรชีวภัณฑ์ พร้อมทั้งได้มีเครื อข่ำย ศพก. และกลุ่มวิสำหกิจชุมชน ได้นำสิ นค้ำเกษตร สิ นค้ำแปรรู ปมำจำหน่ำยอีกด้วย

เกษตรกรสุ โขทัยผนึกกำลังปลูกอ้อย ป้ อนโรงงำนน้ ำตำล สร้ำงรำยได้ยงั่ ยืน

แปลงใหญ่ออ้ ยดงคู่ อ.ศรี สัชนำลัย จ.สุ โขทัย รวมกลุ่มแปลงใหญ่เข้มแข็ง สร้ำงตลำดรองรับชัดเจน ส่ งผลให้เกษตรกรมี
รำยได้แน่นอน
เมื่อวันที่ 22 เม.ย.64 นำยณรงค์ นิลสนธิ ประธำนแปลงใหญ่ออ้ ยดงคู่ อ.ศรี สัชนำลัย จ.สุ โขทัย กล่ำวว่ำ แปลงใหญ่ออ้ ยดง
คู่ มีสมำชิกจำนวน 60 คน พื้นที่ปลูกอ้อยกว่ำ 1,650 ไร่ ปลูกอ้อยพันธุ์ ขอนแก่น 3 ซึ่ งได้จดทะเบียนวิสำหกิจชุมชน ชื่อวิสำหกิจ
ชุมชนอ้อยแปลงใหญ่ดงคู่ จุดเด่นของกลุ่มคือ มีผนู ้ ำและคณะกรรมกำรที่สำมำรถบริ หำรจัดกำรกลุ่มที่มีควำมโปร่ งใสและมีควำม
เป็ นธรรมกับสมำชิก จะเห็นได้จำกกลุ่มได้เปิ ดบัญชีธนำคำรเป็ นบัญชีส่วนกลำงที่สมำชิกสำมำรถตรวจสอบเงินหมุนเวียนผ่ำน
บัญชีได้ มีกำรทำสมุดบันทึกรำยรับรำยจ่ำย และนำมำเสนอในที่ประชุมกลุ่มทุกครั้ง
กลุ่มยังมีกำรเตรี ยมควำมพร้อมกำรวำงแผนกำรปลูกอ้อยตั้งแต่ตน้ ทำงจนถึงปลำยทำง เกษตรกรสมำชิกปลูกอ้อย 1 รอบ
ต่อปี ขั้นตอนกำรปลูกอ้อยโรงงำนคือเกษตรกรที่จะปลูกอ้อยต้องทำสัญญำซื้ อขำยกับโรงงำนและรับโควตำ เกษตรกรจะเริ่ มปลูก
อ้อยช่วงเดือนพฤศจิกำยนถึงมีนำคม และเก็บเกี่ยวช่วงเดือนมีนำคม ใส่ ปุ๋ย 2 ครั้ง โรงงำนรับซื้ ออ้อยของสมำชิกแปลงใหญ่อยูท่ ี่
920 บำทต่อตัน ค่ำตัด 180 บำทต่อตัน และค่ำขนส่ ง 100 บำทต่อตัน ที่ผำ่ นมำผลผลิตเฉลี่ย 10 ตัน ต่อไร่ จึงทำให้ผลผลิตอ้อยมี
กำรตลำดรองรับที่แน่นอน คือจำหน่ำยให้กบั โรงงำนน้ ำตำลทิพย์สุโขทัย จำหน่ำยเข้ำโรงงำนประมำณ 15,000 ตันต่อปี และกลุ่ม
ได้เปิ ดให้สมำชิกลงหุ น้ และรับเงินปั นผลเฉลี่ยคืนให้สมำชิกที่มำลงหุ น้ ไว้ทุกสิ้ นปี งบประมำณ ดอกเบี้ยกว่ำร้อยละ 9 ต่อปี
ด้ำนนำยประสิ ทธิ์ ทรัพย์สุข เกษตรกรสมำชิกแปลงใหญ่ออ้ ยดงคู่ กล่ำวว่ำ กลุ่มมีบญั ชีรำยรับรำยจ่ำยที่สำมำรถตรวจสอบ
ได้ เห็นได้จำกกำรจัดซื้ ออุปกรณ์กำรปลูกอ้อย เครื่ องจักรกล ที่จดั ซื้ อมำเป็ นชื่ อของกลุ่มแปลงใหญ่ท้ งั หมด เพื่อใช้ร่วมกันภำยใน
กลุ่ม ซึ่ งกำรที่ผนู ้ ำและคณะกรรมกำรกลุ่มแปลงใหญ่ออ้ ยดงคู่ มีกระบวนกำรบริ หำรจัดกำรที่มีควำมเป็ นธรรมและโปร่ งใสนั้น

ส่ งผลให้สมำชิกมีควำมไว้วำงใจเป็ นอย่ำงมำก โดยกลุ่มเสี ยภำษีให้สรรพำกรทุกปี เพรำะเงินผ่ำนบัญชีธนำคำรของกลุ่ม มีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์เข้ำมำตรวจสอบ แสดงให้เห็นถึงควำมโปร่ งใสในทุกๆ ด้ำน ทั้งนี้ กรมส่ งเสริ มกำรเกษตร โดยเกษตรตำบลดง
คู่ ได้เข้ำมำส่ งเสริ มแปลงใหญ่ออ้ ยดงคู่ดำ้ นกำรรวมกลุ่มแปลงใหญ่ กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนอ้อยแปลงใหญ่ดงคู่ สนับสนุน
งบประมำณ ฝึ กอบรมให้ควำมรู ้ กำรทำบัญชี พร้อมทั้งเป็ นที่ปรึ กษำให้กบั เกษตรกรกลุ่มอีกด้วย
นอกจำกนี้ กลุ่มแปลงใหญ่ออ้ ยดงคู่ ยังได้จดั ซื้ อรถตัดอ้อย จำนวน 1 คัน รำคำ 11,800,000 บำท โดยกูจ้ ำกโครงกำร
สนับสนุนสิ นเชื่อเพื่อพัฒนำกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 บำทต่อปี จำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร จำนวน 10,000,000 บำท และระดมทุนสมทบ จำนวน 1,800,000 บำท โดยมีเป้ำหมำยบริ กำรรับจ้ำงตัดอ้อย ในรำคำ
180 บำทต่อตัน เพื่อใช้รับจ้ำงในพื้นที่เกษตรกรที่ปลูกอ้อยใกล้เคียงที่ไม่ได้สมัครเป็ นสมำชิกกลุ่มแปลงใหญ่อีกประมำณ 1,157 ไร่
เป็ นกำรเพิม่ รำยได้อีกทำงหนึ่ งให้กบั กลุ่ม และช่วยให้สมำชิกประหยัดต้นทุนในกำรตัดอ้อย ช่วยแก้ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน
ในกำรตัดอ้อย นอกจำกนี้บริ ษทั ยังรับซื้ อใบอ้อยอัดแท่งเพื่อนำไปผลิตเป็ นพลังงำนไฟฟ้ำชีวมวล รับซื้ อในรำคำตันละ 130 บำท
อีกทั้งยังเป็ นกำรช่วยรณรงค์กำรงดเผำตอซังอ้อย ที่ทำให้เกิดมลพิษทำงอำกำศ ฝุ่ น PM 2.5 ได้อีกทำงหนึ่งด้วย.

แปลงใหญ่ออ้ ยดงคู่ อ.ศรี สัชนำลัย จ.สุ โขทัย รวมกลุ่มแปลงใหญ่เข้มแข็ง สร้ำงตลำดรองรับชัดเจน ส่ งผลให้เกษตรกรมีรำยได้
แน่นอน

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.64 นำยณรงค์ นิลสนธิ ประธำนแปลงใหญ่ออ้ ยดงคู่ อ.ศรี สัชนำลัย จ.สุ โขทัย กล่ำวว่ำ แปลงใหญ่ออ้ ยดง
คู่ มีสมำชิกจำนวน 60 คน พื้นที่ปลูกอ้อยกว่ำ 1,650 ไร่ ปลูกอ้อยพันธุ์ ขอนแก่น 3 ซึ่ งได้จดทะเบียนวิสำหกิจชุมชน ชื่อวิสำหกิจ
ชุมชนอ้อยแปลงใหญ่ดงคู่ จุดเด่นของกลุ่มคือ มีผนู ้ ำและคณะกรรมกำรที่สำมำรถบริ หำรจัดกำรกลุ่มที่มีควำมโปร่ งใสและมีควำม
เป็ นธรรมกับสมำชิก จะเห็นได้จำกกลุ่มได้เปิ ดบัญชีธนำคำรเป็ นบัญชีส่วนกลำงที่สมำชิกสำมำรถตรวจสอบเงินหมุนเวียนผ่ำน
บัญชีได้ มีกำรทำสมุดบันทึกรำยรับรำยจ่ำย และนำมำเสนอในที่ประชุมกลุ่มทุกครั้ง
กลุ่มยังมีกำรเตรี ยมควำมพร้อมกำรวำงแผนกำรปลูกอ้อยตั้งแต่ตน้ ทำงจนถึงปลำยทำง เกษตรกรสมำชิกปลูกอ้อย 1 รอบ
ต่อปี ขั้นตอนกำรปลูกอ้อยโรงงำนคือเกษตรกรที่จะปลูกอ้อยต้องทำสัญญำซื้ อขำยกับโรงงำนและรับโควตำ เกษตรกรจะเริ่ มปลูก
อ้อยช่วงเดือนพฤศจิกำยนถึงมีนำคม และเก็บเกี่ยวช่วงเดือนมีนำคม ใส่ ปุ๋ย 2 ครั้ง โรงงำนรับซื้ ออ้อยของสมำชิกแปลงใหญ่อยูท่ ี่
920 บำทต่อตัน ค่ำตัด 180 บำทต่อตัน และค่ำขนส่ ง 100 บำทต่อตัน ที่ผำ่ นมำผลผลิตเฉลี่ย 10 ตัน ต่อไร่ จึงทำให้ผลผลิตอ้อยมี

กำรตลำดรองรับที่แน่นอน คือจำหน่ำยให้กบั โรงงำนน้ ำตำลทิพย์สุโขทัย จำหน่ำยเข้ำโรงงำนประมำณ 15,000 ตันต่อปี และกลุ่ม
ได้เปิ ดให้สมำชิกลงหุ น้ และรับเงินปั นผลเฉลี่ยคืนให้สมำชิกที่มำลงหุ น้ ไว้ทุกสิ้ นปี งบประมำณ ดอกเบี้ยกว่ำร้อยละ 9 ต่อปี
ด้ำนนำยประสิ ทธิ์ ทรัพย์สุข เกษตรกรสมำชิกแปลงใหญ่ออ้ ยดงคู่ กล่ำวว่ำ กลุ่มมีบญั ชีรำยรับรำยจ่ำยที่สำมำรถตรวจสอบ
ได้ เห็นได้จำกกำรจัดซื้ ออุปกรณ์กำรปลูกอ้อย เครื่ องจักรกล ที่จดั ซื้ อมำเป็ นชื่ อของกลุ่มแปลงใหญ่ท้ งั หมด เพื่อใช้ร่วมกันภำยใน
กลุ่ม ซึ่ งกำรที่ผนู ้ ำและคณะกรรมกำรกลุ่มแปลงใหญ่ออ้ ยดงคู่ มีกระบวนกำรบริ หำรจัดกำรที่มีควำมเป็ นธรรมและโปร่ งใสนั้น
ส่ งผลให้สมำชิกมีควำมไว้วำงใจเป็ นอย่ำงมำก โดยกลุ่มเสี ยภำษีให้สรรพำกรทุกปี เพรำะเงินผ่ำนบัญชีธนำคำรของกลุ่ม มีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์เข้ำมำตรวจสอบ แสดงให้เห็นถึงควำมโปร่ งใสในทุกๆ ด้ำน ทั้งนี้ กรมส่ งเสริ มกำรเกษตร โดยเกษตรตำบลดง
คู่ ได้เข้ำมำส่ งเสริ มแปลงใหญ่ออ้ ยดงคู่ดำ้ นกำรรวมกลุ่มแปลงใหญ่ กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนอ้อยแปลงใหญ่ดงคู่ สนับสนุน
งบประมำณ ฝึ กอบรมให้ควำมรู ้ กำรทำบัญชี พร้อมทั้งเป็ นที่ปรึ กษำให้กบั เกษตรกรกลุ่มอีกด้วย
นอกจำกนี้ กลุ่มแปลงใหญ่ออ้ ยดงคู่ ยังได้จดั ซื้ อรถตัดอ้อย จำนวน 1 คัน รำคำ 11,800,000 บำท โดยกูจ้ ำกโครงกำร
สนับสนุนสิ นเชื่อเพื่อพัฒนำกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 บำทต่อปี จำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร จำนวน 10,000,000 บำท และระดมทุนสมทบ จำนวน 1,800,000 บำท โดยมีเป้ำหมำยบริ กำรรับจ้ำงตัดอ้อย ในรำคำ
180 บำทต่อตัน เพื่อใช้รับจ้ำงในพื้นที่เกษตรกรที่ปลูกอ้อยใกล้เคียงที่ไม่ได้สมัครเป็ นสมำชิกกลุ่มแปลงใหญ่อีกประมำณ 1,157 ไร่
เป็ นกำรเพิม่ รำยได้อีกทำงหนึ่ งให้กบั กลุ่ม และช่วยให้สมำชิกประหยัดต้นทุนในกำรตัดอ้อย ช่วยแก้ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน
ในกำรตัดอ้อย นอกจำกนี้บริ ษทั ยังรับซื้ อใบอ้อยอัดแท่งเพื่อนำไปผลิตเป็ นพลังงำนไฟฟ้ำชีวมวล รับซื้ อในรำคำตันละ 130 บำท
อีกทั้งยังเป็ นกำรช่วยรณรงค์กำรงดเผำตอซังอ้อย ที่ทำให้เกิดมลพิษทำงอำกำศ ฝุ่ น PM 2.5 ได้อีกทำงหนึ่งด้วย.

แปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้ำนห้วยสำรำญ รวมกลุ่มขำย ต่อยอดสู่ แหล่งท่องเที่ยว สร้ำงรำยได้ร้อยล้ำนต่อปี

วิสำหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้ำนห้วยสำรำญ-ห้วยเจริ ญ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัด
อุดรธำนี เกษตรกรปลูกดอกเบญจมำศ มะลิ ดอกพุด คัตเตอร์ สร้อยทอง สร้อยไก่ ดำวเรื อง ไม้ประดับ ได้แก่ พุด ใบเตย ปลูกเพื่อ
จำหน่ำย และปลูกเพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้ำงรำยได้ให้กบั เกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่หลักร้อยล้ำนบำทต่อปี
นำยบุญแถม ยอดแก้ว ประธำนกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้ำนห้วยสำรำญ-ห้วยเจริ ญ กล่ำวว่ำ เดิมบ้ำนห้วย
สำรำญ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี เกษตรกรมีอำชีพทำนำ ทำไร่ มนั สำปะหลัง ในช่วงนั้นประมำณ ปี พ.ศ.2523
มีเกษตรกรในหมู่บำ้ นนำเบญจมำศพันธุ์มูเซอมำปลูกและเกิดรำยได้ ทำให้เกษตรกรในหมู่บำ้ นสนใจทำกำรปลูกไม้ดอก แบบต่ำง
คนต่ำงปลูกผลผลิตออกมำไม่ได้คุณภำพ ต่อมำมีเจ้ำหน้ำที่จำกสำนักงำนเกษตรอำเภอเมืองอุดรธำนี กรมส่ งเสริ มกำรเกษตร ได้เข้ำ
มำรวมกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกไม้ดอกบ้ำนห้วยสำรำญ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยนำพันธุ์เบญจมำศจำกต่ำงประเทศเข้ำมำทดลอง
ปลูกและมีกำรใช้เทคโนโลยีต่ำงๆ ทั้งนำเกษตรกรไปทัศนศึกษำกำรปลูกไม้ดอกที่จงั หวัดเชียงใหม่ เชียงรำย จึงนำควำมรู ้ที่ได้ มำ

ทำกำรปลูกและปรับปรุ งคุณภำพผลผลิตออกมำได้มำตรฐำนเป็ นที่ตอ้ งกำรของตลำดและทำให้เกิดเป็ นรำยได้หลักของหมู่บำ้ น มี
รำยได้ดีกว่ำกำรทำกำรเกษตรอย่ำงอื่น จนเกิดมีกำรอพยพแรงงำนคืนถิ่น จนถึงปั จจุบนั นี้
นำยสุ นทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอ กล่ำวว่ำ ตำบลหนองไฮ มีพ้นื ที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 645 ไร่ ควำมเหมำะสม
ของดินเป็ น S1 ทุกแปลง พื้นที่ปลูกอยูน่ อกเขตชลประทำนทุกแปลงปลูกโดยอำศัยน้ ำจำกแหล่งน้ ำเช่น สระน้ ำในไร่ นำ บ่อบำดำล
หนองสำธำรณะประจำหมู่บำ้ น หนองกกดู่ และอ่ำงเก็บน้ ำลำปลำค่ำว มีเกษตรกรปลูกไม้ดอก จำนวน 104 รำย เป็ น Smart Farmer
จำนวน 20 รำย ดอกไม้ที่สำมำรถปลูกได้ท้ งั ปี จะมีดอกดำวเรื อง คัตเตอร์ กุหลำบร้อยมำลัย ดอกพุด และดอกเบญจมำศที่ช่วงปลูก
จะอยูร่ ะหว่ำงปี มกรำคม-มีนำคม และยังสร้ำงรำยได้เสริ มให้เกษตรกรโดยกำรสร้ำงเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
โดยในช่วงตุลำคม-กุมภำพันธุ์ ของทุกปี ทั้งหมูบำ้ นจะมีดอกไม้ที่บำนทั้งหมดสวยงำมเป็ นจุดที่เหมำะให้นกั ท่องเที่ยวมำ
ถ่ำยรู ป มีค่ำเข้ำชมอยูท่ ี่ 20 บำท เท่ำนั้น และเมื่อหมดหน้ำท่องเที่ยวยังสำมำรถปลูกดอกไม้ที่เป็ นที่ตอ้ งกำรของตลำด เช่น ดำวเรื อง
กุหลำบร้อยมำลัยไปจำหน่ำย ตลำดในตัวเมืองจังหวัดอุดรธำนีและมีพอ่ ค้ำต่ำงจังหวัดมำรับซื้ อเช่น เลย หนองบัวลำภู หนองคำย
ร้อยเอ็ด ขอนแก่น และพ่อค้ำจำกปำกคลองตลำด ปริ มำณผลผลิตไม้ดอก เกษตรกรผลิตได้ 350 ตัน/ปี สร้ำงรำยได้มำถึงร้อยล้ำน
บำทต่อปี
ด้ำนนำยอเนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดอุดรธำนี กล่ำวว่ำ วิสำหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้ำนห้วยสำรำญห้วยเจริ ญ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนีจะมีนโยบำยของแปลงใหญ่คือ 1.กำรลดต้นทุน โดยกำร ลดกำรใช้
สำรเคมี โดยกำรใช้สำรไล่แมลง สำรชีวภัณฑ์กำรใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ เช่น มูลไก่ และฮอร์ โมน 2.กำรเพิ่มผลผลิต กำรใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับ
ปุ๋ ยอินทรี ย ์ กำรให้แสงสว่ำง เพื่อยืดควำมยำวของช่อดอก 3.กำรเพิ่มมูลค่ำ โดยกำรจัดช่อร้อยมำลัย และจัดกำรเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร โดยรำยได้เฉลี่ยจำกกำรจำหน่ำยไม้ดอกของเกษตรกรอยูท่ ี่ไร่ ละ 150,000 บำท สร้ำงรำยได้ปีละ 100 ล้ำนบำท

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร
วันที่: พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26124
Col.Inch: 51.63 Ad Value: 108,423
หัวข้อข่าว: ปลูกผักปลอดสารพิษส่งขาย

รหัสข่าว: C-210422004073(22 เม.ย. 64/03:29)

หน้า: 17(ล่าง)
PRValue (x3): 325,269

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร
วันที่: พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26124
Col.Inch: 51.63 Ad Value: 108,423
หัวข้อข่าว: ปลูกผักปลอดสารพิษส่งขาย

รหัสข่าว: C-210422004073(22 เม.ย. 64/03:29)

หน้า: 17(ล่าง)
PRValue (x3): 325,269

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร
วันที่: พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26124
Col.Inch: 60.30 Ad Value: 126,630
หัวข้อข่าว: เกษตรกรรวมกลุ่มปลูกอ้อยเพิ่มรายได้

รหัสข่าว: C-210422004075(22 เม.ย. 64/03:33)

หน้า: 1(บนขวา), 17
PRValue (x3): 379,890

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร
วันที่: พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26124
Col.Inch: 60.30 Ad Value: 126,630
หัวข้อข่าว: เกษตรกรรวมกลุ่มปลูกอ้อยเพิ่มรายได้

รหัสข่าว: C-210422004075(22 เม.ย. 64/03:33)

หน้า: 1(บนขวา), 17
PRValue (x3): 379,890

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร
วันที่: ศุกร์ 23 เมษายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26125
Col.Inch: 55.46 Ad Value: 116,466
หัวข้อข่าว: เลี้ยงผึ้งโพรงไทยสร้างรายได้

รหัสข่าว: C-210423035137(22 เม.ย. 64/08:55)

หน้า: 17(ล่าง)
PRValue (x3): 349,398

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 23 เมษายน 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11104
หน้า: 12(ล่างขวา)
Col.Inch: 56.08 Ad Value: 61,688
PRValue (x3): 185,064
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทย อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รหัสข่าว: C-210423037075(22 เม.ย. 64/07:39)

หน้า: 1/2

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 23 เมษายน 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11104
หน้า: 12(ล่างขวา)
Col.Inch: 56.08 Ad Value: 61,688
PRValue (x3): 185,064
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทย อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รหัสข่าว: C-210423037075(22 เม.ย. 64/07:39)

หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: Live/Super บันเทิง
วันที่: ศุกร์ 23 เมษายน 2564
ปีที่: 13
ฉบับที่: 3416
หน้า: 17(ล่างขวา)
Col.Inch: 29.74 Ad Value: 44,610
PRValue (x3): 133,830
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: กลุ่มแปลงใหญ่อ้อยชัยภูมิ หนุนสมาชิกใช้เทคโนโลยี ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างคุณภาพ...

รหัสข่าว: C-210423040081(23 เม.ย. 64/04:56)

หน้า: 1/1

“เฉลิมชัย” เร่ งดันไทยฮับฮำลำลโลก เดินหน้ำบุกตลำด 2 พันล้ำนคน

“เฉลิมชัย” เร่ งดันไทยฮับฮำลำลโลก เห็นชอบพิมพ์เขียว 2570 เดินหน้ำ “1 วิสัยทัศน์ 5 แนวทำง” บุกตลำด 2 พันล้ำนคน ดึง
“สคช.” ยกระดับมำตรฐำนคุณวุฒิวชิ ำชีพฮำลำล จับมือ “ศอบต.” ขับเคลื่อน 3 โครงกำรอุตสำหกรรมฮำลำลภำคใต้พร้อมขยำย
บทบำทไทยในเวทีโลกผนึกองค์กำรควำมร่ วมมือกลุ่มประเทศอิสลำม (OIC) จัดงำนฮำลำลนำนำชำติเดือนมิถุนำยน
วันนี้ (21 เม.ย.64) นำยอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึ กษำรัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐำนะประธำน
คณะกรรมกำรส่ งเสริ ม สิ นค้ำและผลิตผลกำรเกษตรมำตรฐำน “ฮำลำล” (ฮำลำลบอร์ด-Halal Board) แถลงว่ำ อุตสำหกรรมฮำลำล
มีควำมสำคัญต่อประเทศไทยเป็ นอย่ำงยิง่ และถือว่ำเป็ นโอกำสของประเทศไทย เนื่องจำกไทยมีศกั ยภำพในกำรผลิตสิ นค้ำอำหำร
และเกษตรอันดับ 2 ของเอเชีย รองจำกจีน และเป็ นอันดับ 12 ของโลก และภำยใต้ “5 ยุทธศำสตร์ปฏิรูปภำคเกษตรฯ” ของดร.
เฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เล็งเห็นถึงโอกำสและศักยภำพของประเทศไทยภำยใต้
วิกฤติกำรณ์โควิด-19 ในกำรเป็ นประเทศผูน้ ำในกำรผลิตและส่ งออก สิ นค้ำอำหำรและผลผลิตเกษตรมำตรฐำนฮำลำลสู่ ตลำด
เป้ ำหมำยใหม่กลุ่มประเทศมุสลิม 2,000 ล้ำนคน และผูบ้ ริ โภคสิ นค้ำฮำลำลที่ไม่ใช่มุสลิมทัว่ โลกภำยใต้ควำมร่ วมมือกับกระทรวง
พำณิ ชย์และทุกภำคีภำคส่ วน

ปี 2563 ที่ผำ่ นมำ ตลำดอำหำรและเครื่ องดื่มฮำลำลทัว่ โลก มีมูลค่ำ 1,533,280 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (48,004,350 ล้ำนบำท) และ
ประเมินว่ำจะเพิ่มขึ้นเป็ น 2,285,190 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (รำว 71,545,354 ล้ำนบำท) ในปี 2569 โดยมีอตั รำกำรเติบโตเฉลี่ยปี ละ
20% คิดเป็ นมูลค่ำเพิ่มปี ละ 560 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (16.8 ล้ำนล้ำนบำท)
ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมกำรส่ งเสริ มสิ นค้ำและผลิตผลกำรเกษตรมำตรฐำน “ฮำลำล” ครั้งที่ 2/2564 ได้ให้ควำม
เห็นชอบเนื้ อหำร่ ำงวิสัยทัศน์และนโยบำยกำรส่ งเสริ มสิ นค้ำและผลิตผลกำรเกษตรมำตรฐำนฮำลำล (1 วิสัยทัศน์ 5 แนวทำง) ซึ่ง
จัดทำขึ้นโดยอนุกรรมกำรจัดทำวิสัยทัศน์และนโยบำยกำรส่ งเสริ มสิ นค้ำและผลิตผลกำรเกษตรมำตรฐำน “ฮำลำล” โดยมี
เป้ ำหมำยให้ไทยเป็ นประเทศผูน้ ำในกำรผลิต กำรแปรรู ป กำรส่ งออกและกำรพัฒนำสิ นค้ำเกษตร และอำหำรฮำลำลที่ได้รับควำม
เชื่อมัน่ ในระดับสำกล และเข้ำสู่ ตลำดโลกด้วยมำตรฐำนฮำลำลไทย
โดยใช้หลักศำสนำ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภำยในปี 2570 ผ่ำนกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนที่กำหนด
ทั้งหมด 5 แนวทำง ได้แก่ (1) เพิ่มศักยภำพหน่วยงำนรับรองมำตรฐำนฮำลำล (2) สร้ำงควำมเชื่อมัน่ ให้กบั สิ นค้ำเกษตรและอำหำร
ด้วยมำตรฐำนฮำลำลไทย วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (3) เสริ มสร้ำงองค์ควำมรู ้ในกำรผลิต และกำรบริ หำรจัดกำร
ตั้งแต่ระดับฟำร์ มจนถึงผูบ้ ริ โภค (4) เพิ่มศักยภำพทำงตลำด และโลจิสติกส์ (5) ยกระดับควำมเชื่อมัน่ ให้กบั ผูบ้ ริ โภคทั้งใน และ
ต่ำงประเทศ
ทั้งนี้ ร่ ำงวิสัยทัศน์ดงั กล่ำวเปรี ยบเสมือนพิมพ์เขียวฮำลำลไทย (Thailand Halal Blueprint) ฉบับแรกที่มีควำมสมบูรณ์
ประกอบด้วยเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ แผนปฏิบตั ิกำร (Action Plan) เป็ นแผนแม่บทสำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมฮำลำลของไทยให้
มีศกั ยภำพในกำรแข่งขันในตลำดที่สำคัญ ผ่ำนกำรดำเนิ นกิจกรรม และโครงกำรที่กำหนดในแผนปฏิบตั ิกำรโดยร่ ำงวิสัยทัศน์
ดังกล่ำวจะเสนอให้รัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจำรณำ เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ต่อไป
นอกจำกนี้ คณะอนุกรรมกำรส่ งเสริ มกำรผลิตและกำรลงทุนเกี่ยวกับสิ นค้ำและผลิตผล กำรเกษตรมำตรฐำน “ฮำลำล”
และคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจเพื่อส่ งเสริ มกำรค้ำและผลิตผลกำรเกษตร มำตรฐำน “ฮำลำล” ในพื้นที่ชำยแดนใต้
ได้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรส่ งเสริ มอุตสำหกรรมไก่และโคครบวงจรที่จงั หวัดยะลำ 2 โครงกำร มีเกษตรกรเข้ำร่ วม
โครงกำรหลำยร้อยรำยในพื้นที่โครงกำรละกว่ำ 3,000 ไร่ ขณะนี้อยูใ่ นขั้นตอนกำรทำสัญญำโรงไฟฟ้ำชีวมวล และโครงกำร
อุตสำหกรรมไก่ที่จงั หวัดปั ตตำนี ซึ่ งทั้ง 3 โครงกำร เป็ นกำรทำงำนบนควำมร่ วมมือกับศอบต.อย่ำงใกล้ชิดเพื่อให้ 3 จังหวัดภำคใต้
เป็ นฮับของอุตสำหกรรมอำหำรฮำลำลตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้
“ที่ประชุมยังมีมติให้เปลี่ยนชื่ อและปรับภำรกิจหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำรจัดทำวิสัยทัศน์และนโยบำยฯ เป็ น
คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และนโยบำยฯ เพื่อขยำยกำรส่ งเสริ มสนับสนุนอุตสำหกรรมฮำลำลในภำคเหนือภำคอีสำน
ภำคกลำงและภำคตะวันออก โดยเฉพำะในจังหวัดชำยแดนที่เป็ นเมืองท่ำหน้ำด่ำน เช่น อุดรธำนี เชียงรำย ตำก เป็ นต้น ส่ วน
ภำคใต้มีอนุกรรมกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจฮำลำลภำคใต้รับผิดชอบอยูแ่ ล้ว โดยเร่ งขับเคลื่อนโครงกำร 1 กลุ่มจังหวัด 1 นิคม
อุตสำหกรรม” ภำยใต้ควำมร่ วมมือกับสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยและศูนย์ AIC เพื่อเป็ นฐำนกำรผลิตแปรรู ปสร้ำงมูลค่ำ
สิ นค้ำเกษตรในกำรส่ งออกไปอำเซี ยน เอเซี ยตะวันออก เอเชียใต้ เอเซียกลำง ตะวันออกกลำง อัฟริ กำ ยุโรป และอเมริ กำ
นอกจำกนี้ที่ประชุมยังได้เชิญนำยพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ จำกสำนักงำนมำตรฐำนคุณวุฒิวชิ ำชีพ (สคช.) ร่ วมหำรื อแนว
ทำงกำรพัฒนำผูป้ ระกอบกำร และบุคลำกรในอุตสำหกรรมฮำลำลของไทยในยุคเกษตร 4.0 ผ่ำนกำรเสริ มสร้ำงควำมรู ้ และทักษะ
ฝี มือให้สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณวุฒิวชิ ำชีพที่สถำบันคุณวุฒิวชิ ำชีพเป็ นผูก้ ำหนด ซึ่ งสำมำรถนำมำเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิ

แห่งชำติได้ โดยสถำบันคุณวุฒิวชิ ำชีพได้กำหนดมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวชิ ำชีพสำหรับผูป้ ระกอบอำหำรฮำลำล ซึ่ งสอดคล้อง
กับหลักศำสนำ และมำตรฐำนสำกล
อีกทั้งยังได้เชิญผูป้ ระกอบกำรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้เข้ำร่ วมโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อยกระดับผูป้ ระกอบอำหำร
ฮำลำลของไทย โดยคณะกรรมกำรฯ จะจัดทำควำมร่ วมมือร่ วมกับสถำบันฯ ในด้ำนกำรขยำยผลสำขำอำชีพที่กำหนดมำตรฐำน
เสร็ จแล้ว กำรจัดหลักสู ตรฝึ กอบรมออนไลน์ กำรให้กำรรับรองตำมมำตรฐำนอำชีพ รวมถึงกำรจัดทำมำตรฐำนอำชี พเพิ่มเติมใน
สำขำที่ยงั ขำดแคลน โดยเฉพำะอำชีพที่ปรึ กษำธุ รกิจด้ำนฮำลำล ซึ่ งจะมีบทบำทสำคัญในกำรพัฒนำผูป้ ระกอบกำรฮำลำลไทย
ทำงด้ำน รศ.ดร.วินยั ดะห์ลนั ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์วทิ ยำศำสตร์ฮำลำล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรี ยำกร
ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันมำตรฐำนฮำลำลแห่งประเทศไทยรำยงำนควำมคืบหน้ำงำนสมัชชำฮำลำลไทยแลนด์ 2021( Thailand Halal
Assembly 2021 )ซึ่ งจะจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 2-3 มิถุนำยน 2564 ผ่ำนระบบ video conference ภำยใต้ธีม A Virtual Way for Actual
Halal World ซึ่งจะมีกำรแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโอกำส และควำมท้ำทำยต่ออุตสำหกรรมฮำลำล และกำรรับรองฮำลำลใน
ยุคหลัง COVID-19 โดยงำน Thailand Halal Assembly 2021 จะมีสถำบันมำตรฐำนและมำตรวิทยำของประเทศอิสลำม (SMIIC)
ภำยใต้องค์กำรควำมร่ วมมือประเทศอิสลำม (OIC) และสำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทยเป็ นเจ้ำภำพร่ วมกับ
ศูนย์วทิ ยำศำสตร์ ฮำลำลและสถำบันมำตรฐำนฮำลำลแห่งประเทศไทย
ภำยในงำนจะประกอบไปด้วยกำรประชุมวิชำกำรด้ำนฮำลำล และกำรจัดแสดงสิ นค้ำฮำลำล รวมกว่ำ 4 กิจกรรมสำคัญ
ได้แก่
1. กำรประชุมนำนำชำติวำ่ ด้วยวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีฮำลำล2021 (The International Halal Science and Technology
Conference 2021 )
2. กำรประชุมนำนำชำติฮำลำลว่ำด้วยอุตสำหกรรมและธุ รกิจครั้งที่14 (The 14th Halal Science, Industry and Business
Virtual Conference)
3. กำรประชุมว่ำด้วยกำรรับรองและมำตรฐำนฮำลำลนำนำชำติ (The International Halal Standards and Certification
Convention)
4. งำนนำนำชำติไทยแลนด์ฮำลำลเอ็กซ์โป (Thailand International Halal Expo 2021 Virtual Expo)
“นับเป็ นกำรขยำยบทบำทของไทยในเวทีโลกครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งโดยเฉพำะกำรแสดงถึงมำตรฐำนฮำลำลไทยและกำรพัฒนำ
สิ นค้ำเกษตรและอำหำรฮำลำล”
สำหรับกำรประชุมของคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 เม.ย. มีนำยอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึ กษำรัฐมนตรี วำ่ กำร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มสิ นค้ำและผลิตผลกำรเกษตรมำตรฐำน “ฮำลำล” ทำหน้ำที่
ประธำนกำรประชุมโดยมีผเู ้ ข้ำร่ วมประชุม อำทิ นำยสมชวน รัตนมังคลำนนท์ ผูต้ รวจรำชกำรกระทรวง นำยขจร เรำประเสริ ฐ
รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสำร รองประธำนและเลขำธิ กำรหอกำรค้ำไทยในจีน นำยสมศักดิ์ เมดำน
รองเลขำธิ กำรคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรี ยำกร ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันมำตรฐำนฮำลำลแห่ง
ประเทศไทย นำยชยดิฐ หุ ตำนุวชั ร์ รศ.ดร.วินยั ดะห์ลนั ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์วทิ ยำศำสตร์ ฮำลำล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย นำยพิริย
พงศ์ แจ้งเจนเวทย์ผแู ้ ทนสถำบันคุณวุฒิวชิ ำชีพ (องค์กำรมหำชน) นำยอำนวย ศรี ระแก้ว ผูช้ ่วยเลขำธิ กำรศูนย์อำนวยกำรบริ หำร
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ตัวแทนหน่วยงำนรำชกำร เช่น กระทรวงกำรต่ำงประเทศ กระทรวงเกษตร กระทรวงพำณิ ชย์ กระทรวง
อุตสำหกรรม ภำคเอกชน ภำคประชำชนที่เกี่ยวข้อง

โดยมีประเด็นสำคัญประกอบด้วย ควำมร่ วมมือในด้ำนกำรพัฒนำมำตรฐำนคุณวุฒิวชิ ำชีพผูป้ ระกอบฮำลำล ผลกำร
ดำเนินงำนส่ งเสริ มสิ นค้ำและผลิตผลกำรเกษตรมำตรฐำนฮำลำล ในปี พ.ศ.2563 และปี 2564 พร้อมรับทรำบรำยงำนกำร
ดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรจัดทำวิสัยทัศน์และนโยบำยกำรส่ งเสริ มสิ นค้ำและผลิตผล กำรเกษตรมำตรฐำน “ฮำลำล”
คณะอนุกรรมกำรส่ งเสริ มกำรค้ำสิ นค้ำและผลิตผลกำรเกษตรมำตรฐำน “ฮำลำล”คณะอนุกรรมกำรส่ งเสริ มกำรผลิตและกำร
ลงทุนเกี่ยวกับสิ นค้ำและผลิตผล กำรเกษตรมำตรฐำน “ฮำลำล” และคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจเพื่อส่ งเสริ มกำรค้ำ
และผลิตผลกำรเกษตร มำตรฐำน “ฮำลำล” ในพื้นที่ชำยแดนใต้ รวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรแก้ไขปั ญหำเนื้ อวัวปลอมซึ่ งได้ผลเป็ นที่
น่ำพอใจ

กระทรวงเกษตรฯ ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 2/2564
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษำยน 2564 นำยอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึ กษำรัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ น
ประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนำยอำพันธุ์ เวฬุตนั ติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในฐำนะรองประธำนคณะกรรมกำรฯ เข้ำร่ วม พร้อมด้วยผูแ้ ทนหน่วยงำนภำคีและผูแ้ ทนเกษตรกรเข้ำร่ วมประชุม ผ่ำน
VDO Conference จำกห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ งที่ประชุมได้รับทรำบควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนที่
เกี่ยวข้องด้ำนเกลือทะเลไทย ดังนี้
1) ผลกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูท้ ำนำเกลือสมุทร ประจำปี 2563 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียน จำนวน 650 ครัวเรื อน 1,150
แปลง พื้นที่กำรผลิต จำนวน 25,707.88 ไร่
2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง หลักเกณฑ์กำรขอและออกใบรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบตั ิทำงกำรเกษตรที่ดีสำหรับกำรทำนำเกลือทะเลและเกลือทะเลธรรมชำติ และกรมส่ งเสริ มกำรเกษตรจัดทำ
ระบบกำรขอรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิทำงกำรเกษตรที่ดีสำหรับกำรทำนำเกลือทะเลและเกลือทะเลธรรมชำติเรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ง
เกษตรกรสำมำรถยืน่ ขอคำรับรองได้ ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอในพื้นที่
3) สำนักงำนกำรวิจยั แห่งชำติ อนุมตั ิโครงกำรวิจยั ด้ำนเกลือทะเล จำนวน 2 โครงกำร ดังนี้
3.1 กำรพัฒนำและยกระดับเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์เกลือทะเลไทยสู่ กำรยอมรับเชิงพำณิ ชย์
3.2 กำรพัฒนำต้นแบบนวัตกรรมระบบผลิตเกลือทะเลคุณภำพสู งด้วยกำรสะตุเกลืออัตโนมัติเพื่อเพิ่มมูลค่ำของ
เกลือทะเลไทย
4) คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำเรื่ องหนี้สินของกองทุนสงเครำะห์เกษตรกรเห็นชอบให้กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ได้รับกำร
ขยำยระยะเวลำกำรชำระหนี้ และงดเว้นค่ำปรับโครงกำรสร้ำงระบบกำรผลิตและกำรตลำดเกลือทะเลของสถำบันเกษตรกรด้วย
วิธีกำรยกระดับรำคำให้ยงั่ ยืนเป็ นระยะเวลำ 2 ปี โดยให้กรมส่ งเสริ มสหกณ์จดั ทำรำยละเอียดเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำร
สงเครำะห์เกษตรกรพิจำรณำต่อไป
5) องค์กำรบริ หำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ ยืน (อพท.) นำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำและบริ หำร
จัดกำรแหล่งท่องเที่ยวชำยฝั่งทะเลภำคตะวันตก (Thailand Riviera) สนับสนุนกำรท่องเที่ยวในเส้นทำงนำเกลือตำมแนวคิด “เกลือ
เม็ดสุ ดท้ำย สู่ ทรำยเม็ดแรก” ระยะทำงกว่ำ 100 กิโลเมตร ทั้งหมด 6 กลุ่มแผนงำน 75 โครงกำร งบประมำณ 347 ล้ำนบำท
6) คณะรัฐมนตรี อนุมตั ิในหลักกำรร่ ำงประกำศกระทรวงพำณิ ชย์ เรื่ องกำหนดให้เกลือเป็ นสิ นค้ำที่ตอ้ งมีหนังสื อรับรอง
และต้องปฏิบตั ิตำมมำตรกำรจัดระเบียบในกำรเข้ำนำเข้ำมำในรำชอำณำจักร พ.ศ..... เพื่อนำมำกำหนดแนวทำงกำรช่วยเหลือ
เกษตรกรชำวนำเกลือทะเลจำกปัญหำรำคำเกลือตกต่ำ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จดั ทำโครงกำรกระจำยเกลือทะเลค้ำงสต็อกเพื่อเสนอกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
(คบท.) เพื่อช่วยเหลือกำรกระจำยเกลือค้ำงสต็อก ปี 62/63 จำนวน 200,000 ตัน
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เกี่ยวข้องด้ำนเกลือทะเลไทย ดังนี้
1) ผลกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูท้ ำนำเกลือสมุทร ประจำปี 2563 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียน จำนวน 650 ครัวเรื อน 1,150
แปลง พื้นที่กำรผลิต จำนวน 25,707.88 ไร่
2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง หลักเกณฑ์กำรขอและออกใบรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบตั ิทำงกำรเกษตรที่ดีสำหรับกำรทำนำเกลือทะเลและเกลือทะเลธรรมชำติ และกรมส่ งเสริ มกำรเกษตรจัดทำ
ระบบกำรขอรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิทำงกำรเกษตรที่ดีสำหรับกำรทำนำเกลือทะเลและเกลือทะเลธรรมชำติเรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ง
เกษตรกรสำมำรถยืน่ ขอคำรับรองได้ ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอในพื้นที่
3) สำนักงำนกำรวิจยั แห่งชำติ อนุมตั ิโครงกำรวิจยั ด้ำนเกลือทะเล จำนวน 2 โครงกำร ดังนี้
3.1 กำรพัฒนำและยกระดับเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์เกลือทะเลไทยสู่ กำรยอมรับเชิงพำณิ ชย์
3.2 กำรพัฒนำต้นแบบนวัตกรรมระบบผลิตเกลือทะเลคุณภำพสู งด้วยกำรสะตุเกลืออัตโนมัติเพื่อเพิ่มมูลค่ำของ
เกลือทะเลไทย
4) คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำเรื่ องหนี้สินของกองทุนสงเครำะห์เกษตรกรเห็นชอบให้กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ได้รับกำร
ขยำยระยะเวลำกำรชำระหนี้ และงดเว้นค่ำปรับโครงกำรสร้ำงระบบกำรผลิตและกำรตลำดเกลือทะเลของสถำบันเกษตรกรด้วย
วิธีกำรยกระดับรำคำให้ยงั่ ยืนเป็ นระยะเวลำ 2 ปี โดยให้กรมส่ งเสริ มสหกณ์จดั ทำรำยละเอียดเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำร
สงเครำะห์เกษตรกรพิจำรณำต่อไป
5) องค์กำรบริ หำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ ยืน (อพท.) นำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำและบริ หำร
จัดกำรแหล่งท่องเที่ยวชำยฝั่งทะเลภำคตะวันตก (Thailand Riviera) สนับสนุนกำรท่องเที่ยวในเส้นทำงนำเกลือตำมแนวคิด “เกลือ
เม็ดสุ ดท้ำย สู่ ทรำยเม็ดแรก” ระยะทำงกว่ำ 100 กิโลเมตร ทั้งหมด 6 กลุ่มแผนงำน 75 โครงกำร งบประมำณ 347 ล้ำนบำท
6) คณะรัฐมนตรี อนุมตั ิในหลักกำรร่ ำงประกำศกระทรวงพำณิ ชย์ เรื่ องกำหนดให้เกลือเป็ นสิ นค้ำที่ตอ้ งมีหนังสื อรับรอง
และต้องปฏิบตั ิตำมมำตรกำรจัดระเบียบในกำรเข้ำนำเข้ำมำในรำชอำณำจักร พ.ศ..... เพื่อนำมำกำหนดแนวทำงกำรช่วยเหลือ
เกษตรกรชำวนำเกลือทะเลจำกปัญหำรำคำเกลือตกต่ำ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จดั ทำโครงกำรกระจำยเกลือทะเลค้ำงสต็อกเพื่อเสนอกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
(คบท.) เพื่อช่วยเหลือกำรกระจำยเกลือค้ำงสต็อก ปี 62/63 จำนวน 200,000 ตัน

