
เกษตรฯหารอืสมาคมการค้าปัจจยัการผลติทางการเกษตร ลุย ‘ลดต้นทนุการผลิต’ มุ่งหวงั 

ให้เกษตรกรมีโอกาสอยู่ดีกินดี

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร ได้เชิญสมาคมการค้าปัจจยัการผลติทางการเกษตร 

มาร่วมหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร โดยการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  

ได้ข้อสรปุ ดังนี ้คือ ได้มกีารลดราคาปัจจยัการผลติทางการเกษตรลง (ข้อมลู ณ วันท่ี 10 ม.ค. 63)  

โดยสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ได้ลดราคาปุ๋ยเคมี 200-800 บาท/ตัน  

จ�านวน 252,500 ตัน มูลค่าส่วนลด 112,050,000 บาท ระยะเวลาการด�าเนินการในช่วง 

เดือนมีนาคม-ธันวาคม 2563 สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ลดราคาปุ๋ยเคมี 400 บาท/ตัน จ�านวน 125,000 ตัน มูลค่าส่วนลด 50,000,000 บาท 

ระยะเวลาด�าเนินการ 15 มีนาคม-15 ธันวาคม 2563 สมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทย ลดราคาปุ๋ยอินทรีย์เม็ด-ผง 400-4,100 บาท/ตัน  

จ�านวน 142,000 ตัน และปุ๋ยอินทรีย์น�้า 22 บาท/ลิตร จ�านวน 40,000 ลิตร (40 ตัน) มูลค่าส่วนลดรวม 241,680,000 บาท ระยะเวลา 

ด�าเนินการในช่วงเดือนมีนาคม-ธันวาคม 2563 และสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร ก�าลังอยู่ระหว่างการด�าเนินการ 

หารือแนวทางลดต้นทุนการผลิต

เดินหน้าท�าฝนหลวง

คลีค่ลายภยัแล้ง-ฝุน่
ปล้ืมผลงานกรมฝนหลวง

และการบินเกษตร ตลอด 7 ปี 

พร้อมเร่งปฏิบัติการฝนหลวง

คลี่คลายภัยแล้ง ฝุ่นละออง-

หมอกควัน

ร้อยเอก ธรรมนสั พรหมเผ่า รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 7 ปีท่ีผ่านมา กรมฝนหลวง 

และการบนิเกษตร สามารถสนองตอบภารกิจงานของประเทศในการ

ปฏบัิติการท�าฝนเพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรและประชาชนทีข่าดแคลนน�า้ 

ได้ค่อนข้างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพการท�าฝนอยู่ท่ีประมาณ 

95% ขึ้นไป และในแต่ละปีสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ถึง  

200-300 ล้านไร่ รวมถึงในปีนี้บริเวณเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ตลอดจนพื้นที่จังหวัดต่างๆ ประสบกับปัญหาฝุ่นละออง

ขนาดเลก็ในอากาศ (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐานท่ีเพิม่มากข้ึน ก็สามารถ 

ช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวในเขตสาทร กรงุเทพฯ และช่วยบรรเทา

ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่การเกษตรและพื้นท่ีลุ่มรับน�้าอ่างเก็บน�้าที่มี

ปริมาณน�า้เก็บกักน้อยกว่า 30% ได้ เนือ่งจากหน่วยปฏบัิตกิารฝนหลวง 

เคลื่อนที่เร็วได้ขึ้น

ปีที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2563จดหมายข่าว

การเรียนรู้ด้วยตัวเอง
(Self Learning)

เกษตรฯชวนคนไทย ปลูกเพื่อ 
ป(ล)อด ล้านต้น ลด PM 2.5

ผุดศูนย์เทคโนโลยี
เกษตร 77 จังหวัด 2 64-5

(อ่านต่อหน้า 3)

เกษตรฯ เตรียมปั้นเกษตรรุ่นใหม่ ภายใต้

โครงการ “น�าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สาน

ต่ออาชีพเกษตรกร”

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จดัท�า

โครงการ “น�าลูกหลานเกษตรกรกลบับ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร” ขึน้  

มีเป้าหมายที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ท่ีมีใจรักอาชีพเกษตรกรและต้องการ

กลบัคืนสูบ้่านเกิด เป็นการขับเคลือ่นกลุม่เกษตรกรรุน่ใหม่ 

เตรียมปั้นเกษตรรุ่นใหม่

เดนิหน้าพฒันาศนูย์ข้าวชมุชน ผลิต

เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ตั้งเป้า 100 

ตันต่อศูนย์ 

นายประภตัร โพธสธุน รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ศนูย์ข้าวชุมชน ถือเป็น 

ส่วนส�าคัญทีจ่ะต้องผลติเมลด็พนัธ์ุคณุภาพดใีห้ได้และเพยีงพอกับความ

ต้องการใช้ในแต่ละปี โดยในปีนี้ได้มีการสนับสนุนศูนย์ข้าวชุมชนอย่าง

เต็มรูปแบบ ทั้งด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (อ่านต่อหน้า 3)

(อ่านต่อหน้า 3)

เร่งพฒันาศนูย์ข้าวชมุชน



หนุน “พะเยาโมเดล” น�าร่องยางพาราแปรรูปสร้าง

รายได้ เพิ่มราคาช่วยเหลือชาวสวนยาง

ร้อยเอก ธรรมนัส 

พรหมเผ่า รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ได้

เปิดเผยว่า ในแต่ละป ี

ประเทศไทยเป็นผู ้ผลิตและส่งออกยางพาราธรรมชาติ

อันดับหนึ่งของโลก แต่ปัจจุบันพบว่าราคายางพาราน้ัน

ตกต�่าลงไปอย่างมาก ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  

โดยควรใช้พะเยาโมเดลเป็นต้นแบบ ทั้งนี้ ทางการยางแห่ง 

ประเทศไทย (กยท.) ได้ตั้งโรงงานน�้ายางข้น แปรรูปเป็น 

ผลติภณัฑ์ ทีจ่งัหวดัพะเยา เพือ่จ�าหน่ายภายในและภายนอก

ประเทศ รวมทั้งการน�าไปใช้ในภาครัฐ กระตุ้นราคายาง  

สามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรชาวสวนยางให้มีรายได ้

ท่ีมากขึ้นและยั่งยืน ส�าหรับประเทศไทยมีพื้น ท่ีปลูก 

ยางพาราทั้งหมด 18,948,272 ไร่ โดยภาคเหนือมีพื้นที ่

ปลูกยางพารา 895,396 ไร่ 

เกษตรฯ ดีเดย์ตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตร 77 จังหวัด ลงนาม MOU 14 มหาวิทยาลัยร่วมปฏิรูป 

ภาคเกษตรครั้งใหญ่                      

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้ง “ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech 

and Innovation Center : AIC)” ร่วมกับ 14 มหาวิทยาลัย โดยมีรูปแบบโครงสร้าง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ 

ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4. มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ 5. มหาวิทยาลัยบูรพา 6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี 9. มหาวิทยาลัยนเรศวร 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

เข้มสหกรณ์จังหวัด เน้นขับเคล่ือนนโยบาย

กระทรวง ดูแลควบคุมการผลิต มาตรฐาน ISO 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า  

ได้มอบนโยบายให้สหกรณ์จงัหวดัรุน่ใหม่ ท�างานขับเคลือ่นนโยบายของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ บรูณาการและประสานงานการท�างานร่วมกบักรมต่างๆ โดยให้แนวทาง 

การควบคมุการผลติ และการใช้สารเคมทีางการเกษตร และมาตรฐาน ISO ในโรงงาน  

เพื่อความปลอดภัยของเกษตรกรและผู้บริโภค 

Egg Board จัดสรรโควตาเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ ปี 2563 เห็นชอบให้โควตาผู้ประกอบการเลี้ยงปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่ (GP) 

3,800 ตัว แม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) 460,000 ตัว

นายอนันต์ สวุรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่

และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) เห็นชอบแผนการน�าเข้าเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ ปี 2563 โดยเห็นชอบให้เลี้ยงปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่ (GP) 

จ�านวน 3,800 ตัว และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) จ�านวน 460,000 ตัว โดยจัดสรรโควตาให้ผู้ประกอบการก่อน 440,000 ตัว  

(อ่านต่อหน้า 3)

2 จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์

เกษตรเดินหน้าโครงการส่งเสริมเล้ียงสัตว์

สร้างอาชีพ “เกษตรสร้างชาติ” ในพื้นที่ภาคใต้

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ได้ท�าการ kick off ชี้แจง 

ขั้นตอน แนวทางการด�าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการ 

ที่เกี่ยวเนื่อง (เกษตรสร้างชาติ) ในพื้นที่ภาคใต้แล้ว โดยเริ่มที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ซึง่ทีผ่่านมา หลายจงัหวัดในภาคใต้ได้รบัผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบกึ

จดัสรรโควตาเลีย้งไก่ไข่พนัธุ์ ปี 2563

ผดุศนูย์เทคโนโลยีเกษตร 77 จงัหวดั

หนุน “พะเยาโมเดล”
น�าร่องแปรรูปยาง

มอบสหกรณ์เคล่ือนงานเกษตร

ลุย “เกษตรสร้างชาติ” ภาคใต้

(อ่านต่อหน้า 3)

(อ่านต่อหน้า 3)

(อ่านต่อหน้า 3)

(อ่านต่อหน้า 3)



(ต่อจากหน้า 2)เกษตรอัจฉริยะ

 

(ต่อจากหน้า 1)ฝนหลวง

(ต่อจากหน้า 1)เกษตรรุ่นใหม่

(ต่อจากหน้า 2)ศูนย์เทคโนโลยีเกษตร

(ต่อจากหน้า 2)“พะเยาโมเดล”

(ต่อจากหน้า 2)เกษตรสร้างชาติ

(ต่อจากหน้า 2)สหกรณ์เคลื่อนงานเกษตร

(ต่อจากหน้า 2)โควตาเลี้ยงไก่ไข่

ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือทันทีเมื่อสภาพ

อากาศเหมาะสม ส�าหรับแผนการด�าเนินงานใน

การก้าวสูปี่ที ่8 ของกรมฝนหลวงฯ จะมกีารเปิด

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเป็น 7 ศูนย์ทั่วประเทศ 

ขณะท่ีด้านโครงการวิจยัและเทคโนโลยีฝนหลวง 

ได้เร่งพฒันางานวิจยัเพือ่เสรมิประสทิธภิาพการ

ปฏิบัติการฝนหลวง อาทิ โครงการวิจัยพัฒนา

อากาศยานไร้นกับนิ (UAV) การใช้จรวดดดัแปร

สภาพอากาศ เป็นต้น 

13. มหาวทิยาลยัวลยัลักษณ์ และ 14. มหาวทิยาลยั 

หอการค้าไทย โดยแบ่งการขบัเคลือ่นเป็น 12 ศนูย์  

AIC ประจ�าจงัหวดั และ 2 ศนูย์ แห่งความเป็นเลศิ  

ท้ังน้ี แนวทางการขับเคลื่อนเน้นการส่งเสริม

เทคโนโลยเีกษตร สิง่ประดษิฐ์ นวตักรรมในรปูแบบ 

ต่างๆ โดยจะใช้ฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ผสมผสาน 

ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเข้า 

ด้วยกัน โดยจะรวบรวม ช่างเกษตร ปราชญ์เกษตร  

ซ่ึงเป็นเกษตรกรต้นแบบ ใช้เทคโนโลยีที่เป็น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้น 

การจัดการในพื้นที่แปลงใหญ่ ดึงกลุ่ม Young 

Smart Farmer เข้าร่วม เสริมสร้างองค์ความรู้ 

ทั้งด้าน e-commerce, การสร้าง Story และ  

Packaging รวมถึงมาตรการ กฎระเบียบ 

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร โดยเป้าหมาย 

ในปี 2563 จะจัดตั้งศูนย ์ฯ ให ้แล ้วเสร็จ  

77 ศูนย์ ในสถาบันการศึกษาทั้ง 77 จังหวัด

ในส่วนจังหวัดพะเยานั้น มีพื้นที่ปลูกยางพารา 

ที่เกษตรกรได้มาขึ้นทะเบียนกับทางการยาง

แห่งประเทศไทย (กยท.) ประมาณ 65,000 ไร่ 

ผลผลติยางพาราส่วนใหญ่ คอื ยางพาราก้อนถ้วย  

ซ่ึงมีปัญหาค่อนข้างมากในเรื่องของราคา และ

เร่ืองท�าลายสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การยางแห่ง

ประเทศไทย จ.พะเยา จึงพยายามที่จะให้

เกษตรกร จ.พะเยา ปรบัเปลีย่นจากการจ�าหน่าย

ยางพาราก้อนถ้วย เป็นยางพาราสดให้มากขึ้น

ตั้งแต่ ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า ตลอดจน 

ช่วยกันดูแลโครงการน�าลูกหลานเกษตรกร 

กลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร โดยหาก

ต้องการเมล็ดพันธุ์พืชชนิดใด สามารถประสาน 

กับกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 

หรือต้องการเคร่ืองมือให้ประสานกับหน่วยงาน 

กรมท่ีเก่ียวข้องทีพ่ร้อมจะสนบัสนนุการขบัเคลือ่น 

ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โดยในปีนีจ้ะมกีารประกวดสหกรณ์แต่ละจังหวัด 

ซึง่จะมแีนวทางการด�าเนนิการต่อไป

ให้มีงานท�าและได้กลับบ้าน ทั้งนี้ เกษตรกรต้อง

มีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริงในการท�าการเกษตร 

โดยทางกระทรวง และกรมส่งสริมสหกรณ์ได ้

ด�าเนนิการสนบัสนนุให้สหกรณ์ในพืน้ที ่ท�าหน้าที่ 

เป็นพีเ่ลีย้งในการดแูลเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ  

ทัง้ในด้านการถ่ายทอดความรู้ จดัหาปัจจยัการผลติ  

บริการเครื่องจักรและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 

การเข้าถึงแหล่งเงินลงทุน และแนะน�าช่องทาง 

การจ�าหน่ายผลผลิตสู่ตลาด ขณะนี้มีผู ้สนใจ 

เข้าร่วมโครงการประมาณ 5,000 คน โดยก�าหนด 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการคือ มีอายุ 

ไม่เกิน 50 ปี มทีีดิ่นเป็นของตนเองหรอืสามารถ

เช่าทีดิ่นเพือ่ประกอบอาชีพเกษตรกรได้ ในกรณี

ไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง กรมจะจัดสรรท่ีดินใน

เขตนิคมสหกรณ์ ซึ่งมีอยู่ 17 แห่ง พื้นที่กว่า 

639 ไร่ ท้ังนี้ จะท�าการประกาศผู้ท่ีได้รับการ 

คดัเลอืกเข้าร่วมโครงการ ในวันที ่2 มนีาคม 2563 

จากกรมการข้าว ศูนย์ละ 3 ตัน ระบบการ

ควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าว

ชุมชน รวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้ด้านการ

ผลิตเมล็ดพันธุ ์ข้าวคุณภาพดีให้แก่สมาชิกท่ี 

เข้าร่วมโครงการ และที่ส�าคัญ เป็นปีแรกที่ได้ 

งบประมาณในการจัดซ้ือเคร่ืองอบลดความช้ืน

เมล็ดพันธุ์ข้าว จ�านวน 20 ชุด และเครื่องคัด

ท�าความสะอาดเมลด็พนัธุข้์าว จ�านวน 200 ชุด 

ให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และ 

คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนให้แก่ศูนย์ข้าว

ชุมชนเพิ่มข้ึนในปีต่อไป ซ่ึงจะส่งผลให้พัฒนา

ศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้มี

ปริมาณเพิ่มข้ึนเพียงพอต่อความต้องการของ

ชุมชน โดยมีเป้าหมายให้ศูนย์ข้าวชุมชนผลิต

เมล็ดพันธุ์ข้าวได้ไม่น้อยกว่า 100 ตันต่อศูนย์

ส่วนอีก 20,000 ตัว ให้กันไว้ที่กรมปศุสัตว์ 

แล้วค่อยน�ามาพิจารณาอีกครั้ง หากมีแนวโน้ม

ขาดแคลนพันธุ์สัตว์ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้

พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 

2563-2567) เพือ่พฒันาและบรหิารจดัการไก่ไข่ 

ให้เกิดความเป็นธรรมทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 

ท�าให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย รัฐบาล

เล็งเห็นว่าการปลูกพืชใช้น�้ามากอาจมีปัญหา

ท�าให้เกษตรกรขาดทุน ดังนั้น จึงเกิดโครงการ

ดังกล่าวข้ึน โดย ธ.ก.ส. อ�านวยสินเชื่อวงเงิน 

รวม 5 หมืน่ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ 0.01% ต่อปี  

โดยสนบัสนนุสนิเชือ่ไม่เกินกลุม่ละ 10 ล้านบาท  

หรือดอกเบ้ียล้านละ 100 บาท/ปี ระยะเวลา 

3 ปี ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 62 - 30 พ.ย. 65 ส�าหรับ 

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการและขอรับการ

สนับสนุนสินเช่ือ ธกส. ตามโครงการส่งเสริม 

การเลี้ยงสัตว์ฯ มีดังนี้ 1. จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม  

1 ครัวเรือน 1 กลุ่ม และ 1 กลุ่ม 1 กิจกรรม  

2. รับสมัครและเลือกเมนูอาชีพ โดยมีตลาด 

น�าการผลิต 3. พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ กลุ่มละ

ไม่เกิน 10 ล้านบาท และ 4. ด�าเนินการจัดซื้อ/

จัดหาปัจจัยการผลิต
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(ต่อจากหน้า 1)ศูนย์ข้าวชุมชน
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับส�ำนักงำน
กำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) กรุงเทพมหำนคร สถำบัน
กำรศึกษำ และภำคเอกชน ด�ำเนินโครงกำร “ปลูกเพื่อ 
ป(ล)อด ล้ำนต้น ลด PM 2.5” ภำยใต้โครงกำร Green 
City by MOAC ข้ึน เพื่อลดผลกระทบปัญหำฝุ ่น  
PM 2.5 ท่ีสูงเกินมำตรฐำนในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึง 
พ้ืนที่อื่นๆ ทั่วประเทศ พร้อมแจกต้นกล้ำให้ประชำชน 
ฟรี น�ำไปปลูกเพื่อสร้ำงพื้นที่สีเขียวทั่วกรุง

เม่ือวันที่ 9 ก.พ. 63 ณ บริเวณ PARC PARAGON ศูนย์การค้า

สยามพารากอน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้น ลด PM 

2.5” ภายใต้โครงการ Green City by MOAC จดัโดย กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ผูบ้รหิารระดบัสงูกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทัง้ผูบ้รหิารจากหน่วยงาน 

ต่างๆ อาทิ กรุงเทพมหานคร ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย ตลอดจนภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และสื่อมวลชน  

เข้าร่วมงาน

นายเฉลมิชยั กล่าวว่า จากปัญหาทีป่ระเทศไทยก�าลงัเผชญิกบัฝุน่ละออง 

ขนาดเลก็กว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ทีส่งูเกนิมาตรฐาน และพบในหลายจงัหวดั 

ของพืน้ทีภ่าคเหนอื ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดยเฉพาะ 

ในพื้นที่กรุงเทพฯ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการ

อย่างเร่งด่วน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงร่วมกับส�านักงานการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.) กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษา และภาค

เอกชน ด�าเนินโครงการ “ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้น ลด PM 2.5”  

ภายใต้โครงการ Green City by MOAC ขึน้ เพือ่เป็นการลดผลกระทบ 

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ที่สูงเกิน

มาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ เสมือนการ

สรา้งภมูิต้านทานในระยะยาว รวมทัง้เปน็การเปดิโอกาสให้ประชาชน

และเกษตรกรที่สนใจเพาะพันธุ์เพื่อจ�าหน่ายเป็นอาชีพเสริม  โดยเป็น

ความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆ ซึ่งจะน�าร่อง

ด�าเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และขยายผลไปในทุกจังหวัด 

ทัว่ประเทศ เริม่ด�าเนนิการตัง้แต่เดอืน ก.พ. 63 เป็นต้นไป จะแจกต้นกล้า 

ที่มีประสิทธิภาพสูงในการดูดซับฝุ่น PM 2.5 พร้อมกับคู่มือการดูแล

ต้นกล้าในรูปแบบออนไลน์ 

นอกจากนี้ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จะร่วมมือกัน

ในการแจกจ่ายต้นกล้าล้านต้นให้กับประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 

โดยก�าหนดช่องทางการแจกจ่ายต้นไม้ไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่ออ�านวย

ความสะดวกแก่ประชาชน อาท ิส�านกังานเขต 50 เขต ร้าน Fresh Mart  

100 สาขาทั่วกรุงเทพฯ (CPF) โรงเรียน และวัด เป็นต้น
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ส�าหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถลงทะเบียนผ่านทาง

เวบ็ไซต์ www.green-city.online เพ่ือขอรบัต้นกล้าได้คนละ 5 ต้น  

โดยระบุส�านักงานเขตที่สะดวกเดินทางไปรับ ซึ่งมีต้นกล้ารวม 

ทัง้ส้ิน จ�านวน 6 ชนดิ ได้แก่ กระดมุทอง ไม้ตระกูลคล้า (คล้าหาง

นกยงู) ไม้ตระกูลว่าน (เศรษฐเีรือนใน) ไม้ตระกลูเฟิน (เฟินขนนก  

เฟินเจ้าฟ้า) ไม้เลื้อย (ตีนตุ๊กแก) และต้นสนไซเปรส เตรียม 

แจกจ่ายให้แก่ประชาชนทีอ่าศยัในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร ส่งเสรมิ

ให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการปลกูต้นไม้ ทัง้บรเิวณในและนอกบ้าน  

สถานที่ท�างาน ริมถนน และสวนสาธารณะ เพื่อเป็นการลดผล 

กระทบปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ในปีหน้า 

และปีต่อไป ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย�้าให้ประชาชนที่น�าต้นกล้า 

ไปปลูกนั้น ต้องช่วยกันดูแลรักษาต้นกล้าในระยะยาว ให้เจริญ

เติบโตเพื่อความยั่งยืนในการสร้างพ้ืนท่ีสีเขียวท่ัวประเทศ โดยมี

การติดตามและส่งเสริมการขยายผลในโครงการระยะยาว โดย

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อก�ากับติดตามและขับเคลื่อนโครงการ

“รัฐบาลมีความกังวลและเป็นห่วงต่อสถานการณ์ปัญหาฝุ่น 

PM 2.5 โดยมีมาตรการที่ก�าลังด�าเนินการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 

รวมถงึโครงการ “ปลกูเพือ่ป(ล)อด” ทีด่�าเนนิการในวนันี ้จะท�าการ 

ขยายผลไปสู่เมืองใหญ่ๆ ทุกภูมิภาค เพื่อแก้ปัญหามลภาวะอย่าง 

ยัง่ยืน ขอยนืยนัว่าโครงการนีจ้ะด�าเนนิการต่อเนือ่ง มคีณะกรรมการ 

ติดตาม เช่ือว่าหากทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกัน จะสามารถ

ผ่านวกิฤติไปได้ จงึขอเชญิชวนพีน้่องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึง่ 

ในการปลูกจิตส�านึกเพิ่มพื้นที่สีเขียว” นายเฉลิมชัย กล่าว

ทั้งนี้ หากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับความร่วมมือจาก

ทุกภาคส่วนในการร่วมกันปลูกได้เพียงร้อยละ 10 ของพื้นที่  

จะสามารถลดจ�านวนวนัทีฝุ่่น PM 2.5 เกนิค่ามาตรฐานได้ถึง 1-3 วนั  

ผูท้ีส่นใจเข้าร่วมกจิกรรม “ปลกูเพือ่ป(ล)อด ล้านต้น ลด PM 2.5”  

ภายใต้โครงการ Green City by MOAC โดยลงทะเบียนได้ที่  

www.green-city.online และร่วมกนัตดิแฮชแทก็ #ปลกูเพือ่ปอด  

#ล้านต้นลดPM2จดุ5 ในสือ่โซเชยีลต่างๆ เพือ่เป็นการประชาสมัพนัธ์ 

โครงการไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ



 

โตขึ้นอยากเป็นอะไร เป็นค�าถามที่ผู้ใหญ่ในอดีตมักถามเด็กน้อย ค�าตอบที่ได้ส่วนใหญ่หนีไม่พ้น ต�ารวจ ทหาร หมอ พยาบาล  

ด้วยในอดีตนั้น การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีไม่ได้รวดเร็วดั่งปัจจุบัน ความรู้ที่ได้จากระบบการศึกษาอาจสามารถใช้ได้ในอีก 10 ป ี

ข้างหน้า แต่ในปัจจบุนัความรูท้ีเ่คยศกึษาจากรัว้มหาวทิยาลยั จะสามารถน�ามาใช้ในการท�างานมากน้อยเพยีงใด ในปัจจบัุนและอนาคตการเปลีย่นแปลง

ในยุคปัจจุบัน หรือ ยุค Digital Disruptive นั้น เกิดข้ึนเร็วกว่าที่การศึกษาในระบบจะปรับตัวได้ทัน บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก เช่น IBM Google  

Apple Starbucks ประกาศรับสมัครบุคลากรท่ีมีความสามารถตรงตามต�าแหน่งงาน และไม่สนใจปริญญาอีกต่อไป โดยให้ความส�าคัญกับทักษะ  

ความสามารถในการปฏบิตังิานทีจ่�าเป็นในปัจจบุนั ตามความต้องการขององค์การ ซึง่ความรูใ้นระบบการศกึษาอาจไม่เพยีงพอต่อการปฏบิติังานในอนาคต

ดงัน้ัน การปฏบิตังิานในปัจจบุนัจะต้องมกีารศกึษา เรยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตังิานในรปูแบบใหม่ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็อยูเ่สมอ การเรยีนรูด้้วยตัวเอง  

(Self Learning) จึงเป็นทกัษะทีมี่ความจ�าเป็นต่อการปฏิบตังิานในปัจจบุนัและอนาคต แต่เดมินัน้การศกึษาเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ จะต้องได้รบัความรูจ้ากผูรู้้  

หรือต�ารา แต่ปัจจุบันสามารถศึกษาได้ในระบบ Internet ได้ทุกที่ ทุกเวลา มีข้อมูลมากมายมหาศาลให้เลือก และหลากหลายช่องทาง การได้มาซึ่ง

ข้อมูลนั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แต่สิ่งที่ต้องค�านึงถึงและเป็นทักษะที่ส�าคัญในปัจจุบันคือ การคัดกรองความเป็นจริงของข้อมูล การเลือกแหล่งข้อมูล

ที่มีความน่าเชื่อถือ จะเป็นสิ่งที่ส�าคัญกว่าการได้มาซึ่งข้อมูล 

แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 

พ.ศ. 2560) นั้น ได้ให้ความส�าคัญกับแนวทางการพัฒนาก�าลังคนภาครัฐให้มีทักษะดิจิทัลในประเด็นการก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของบุคลากรภาครัฐใน

การพัฒนาตนเองและน�าวิธีการพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10 คือ 70 พัฒนาตนเองและเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน : 20 เรียนรู้จากผู้อื่น : 10 เรียนรู้ 

จากการฝึกอบรม จะเห็นว่าแนวทางการพัฒนาบุคลากรในปัจจุบันและอนาคตนั้น ได้ให้น�้าหนักไปที่การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) มากถึง 

ร้อยละ 70 ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราจะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เท่าทันกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ให้ไม่เป็นคนตกยุค

ด้วยการเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก
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Knowledge Management

โดย กองการเจ้าหน้าที่

กำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
(Self Learning)



 

ยคุ Disruption คอื ยคุทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ มแีต่ 

สิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ หรือเป็นส่ิงที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเป็นไปได้  

จนสามารถพลกิโฉมวถิชีวีติของคนเรา โดยเกดิจากปัจจยัหลกั 4 ประการ คอื

1. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแบบที่ 

 ไม่เคยมีมาก่อน

2. การมองมมุใหม่ของคนรุน่ใหม่ ท�าให้เกดินวตักรรมทีส่่งผลกระทบ 

 มากมายในหลายๆ ด้าน

3. การเกิดขึ้นของสตาร์ทอัพหรือธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่เน้นการน�า 

 เทคโนโลยมีาแก้ปัญหาและเพิม่ขดีความสามารถของการให้บริการ

4. ข้อมูลข่าวสารที่มีมากขึ้นและรวดเร็วขึ้น ผ่านอุปกรณ์ส�าคัญ คือ 

 โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต

ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ เราจะอยู่อย่างไร และเตรยีมพร้อม 

ในการรับมืออย่างไร ดังนั้น เราจ�าเป็นต้องมีทักษะในการท�างาน ดังนี้

1. Creative Conception การมแีนวคดิทีแ่ปลกใหม่ สร้างสรรค์ เป็น 

 ความสามารถในการดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย สร้าง 

 อทิธพิลต่อการตอบสนองของอารมณ์ความรูส้กึของกลุม่เป้าหมาย  

 และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาลงมือปฏิบัติ

2. Logical Investigation การคดิวเิคราะห์อย่างมตีรรกะ เป็นความ 

 สามารถที่จะใช้เหตุผลวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อประเมินผล  

 พร้อมทั้งสามารถระบุวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงข้อดี-ข้อเสียของ 

 แต่ละวิธีการ จนหาทางออกที่ดีที่สุดได้

3. Wicked-Problem Self-Effififificacy การแก้ไขปัญหาทีซ่บัซ้อน เป็น 

 ความสามารถในการตรวจสอบและเลอืกใช้ข้อมลูจากแหล่งต่างๆ  

 ที่หลากหลาย เพื่อแก้ไขปัญหาซับซ้อนที่เกิดขึ้น

4. Connectedness การเข้าอกเข้าใจและอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ เป็นความ 

 สามารถในการเชือ่มต่อกับผูอื้น่และแสดงการตอบสนองระหว่างกนั 

 อย่างเหมาะสม เพือ่สร้างปฏสิมัพันธ์และอยูร่่วมกนัอย่างทีต้่องการ

5. Virtual Collaboration การประสานงานผ่านโลกเสมอืน เป็นความ 

 สามารถในการประสานงานและท�างานอย่างมีประสิทธิผล ผ่าน 

 ช่องทางต่างๆ บนโลกออนไลน์ โดยมข้ีอจ�ากัดด้านสถานทีแ่ละเวลา

6. Life-Long Leourning Experimentation การเรยีนรูแ้ละทดลอง 

 สิง่ต่างๆ ตลอดชีวิต เป็นความสามารถในการเรยีนรู ้พัฒนาตนเอง 

 อย่างต่อเนื่องและสมัครใจ

เทคนคิทีด่ขีองคนท�างานยคุนีอ้กีประการหน่ึง คือ เร่ืองของการเปิดใจ  

พร้อมเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เลิกท�างานแต่ในจุดที่คุณรู้สึกสบายใจ แล้วลอง

เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ หรือท�าสิ่งใหม่ๆ นอกเหนือจากสิ่งท่ีม่ันใจว่าตัวเอง

ท�าได้ดี แต่มันอาจปิดกั้นโอกาสในการเจริญก้าวหน้าของคุณได้เช่นกัน 

โดยเฉพาะที่มีเรื่องใหม่ๆ เข้ามาตลอดเวลา Disruption เกิดขึ้นอยู่ทุกหน

แห่งเช่นนี้ คนท�างานต้องพร้อมที่จะรับความท้าทายเสมอ กล้าเสี่ยงใน 

สิง่ทีค่ณุคดิดแีล้วว่ามนัคุม้ค่าทีเ่สีย่ง และอย่ากลวัทีจ่ะเผชญิหน้ากบัปัญหา 

หรือพยายามหลีกเลี่ยงยาก การกล้าลงมือท�า แม้จะท�าให้คุณล้มเหลวบ้าง 

แต่ก็ท�าให้คุณได้เรียนรู้เช่นกัน

แนวโน้มการท�างานใน Disruption เป็นสิ่งที่คนท�างานทุกคนไม่อาจ 

มองข้าม ต้องมีการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานให้ 

สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ หากเราสามารถเรียนรู้ที่จะ

ดึงศักยภาพของตัวผสานกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ก็จะท�าให้ 

เกิดผลดีต่อการท�างานและองค์กรได้อย่างแน่นอน 
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โดยส�านักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การสร้างทักษะและการเรียนรู้ใหม่
เพื่อรับมือ Disruption ได้อย่างไร?
การสร้างทักษะและการเรียนรู้ใหม่

เพื่อรับมือ Disruption ได้อย่างไร?
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