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8 

 

 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220629141340
517 

 

 

นายอนุชา ยาอีด ผู้อ้านวยการส้านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า 
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรแปลงใหญ่ ถือเป็นกลไกส้าคัญ      
ในการด้าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดระยะเวลา 6-7 ปี ที่มีการด้าเนินงานมา 
ได้เกิดผลส้าเร็จเป็นที่น่าพอใจในทุกมิติและมีแนวโน้มการพัฒนาของเกษตรกรที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีการ
เชื่อมโยงการท้างานกับเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF) ในการพัฒนาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดย ศพก.เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่ถูกต้องและ
เหมาะสม เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งบูรณาการการท้างานกับหน่วยงานต่างๆ 
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถการขยายผลองค์ความรู้  
นวัตกรรม และผลงานวิจัย ไปสู่เกษตรกรแปลงใหญ่ได้  ในส่วนภาคใต้มี ศพก.หลัก จ้านวน 151 ศพก. และ 
ศพก. เครือข่าย จ้านวน 2,176 แห่ง มีแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองแล้ว จ้านวน 1,209 แปลง รวมพ้ืนที่ 
680,799 ไร่ เกษตรกร 64,661 ราย และมีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเป็น Young Smart Farmer แล้ว 
จ้านวน 3,421 คน ขับเคลื่อนโดยศูนย์บ่มเพาะเกษตรเกษตรกรุ่นใหม่ (ศบพ.) ศูนย์หลัก จ้านวน 14 ศูนย์ 
และ ศูนย์เครือข่าย จ้านวน 118 ศูนย์ ซึ่งทั้ง 3 เครือข่ายได้ร่วมกันขับเคลื่อนการเกษตรของภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง 

นายอนุชา ยาอีด กล่าวเพ่ิมเติมว่า ส้านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 
ก้าหนดจัดประชุมเครือข่ายคณะกรรมการ ศพก. แปลงใหญ่ และ Young smart farmer ระดับเขต ปีละ 4 ครั้ง 
โดยครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 3 ประจ้าปี 2565 จัดขึ้นที่ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรอ้าเภอเชียรใหญ่ และ แปลงใหญ่ส้มโอต้าบลคลองน้อย อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเด็นส้าคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ การร่วมมือกันการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของภาคใต้ เริ่มตั้งแต่ ศพก. 
ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ต่างๆ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ขับเคลื่อนให้น้าเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ผลงานวิจัย โดยเฉพาะจาก ศูนย์ AIC ที่มีอยู่ทุกจังหวัด ซึ่งศูนย์ AIC เน้นการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน โดยจะ
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รวบรวมช่างเกษตร ปราชญ์เกษตร ซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความส้าเร็จในการใช้เทคโนโลยีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นการบริหารจัดการในพ้ืนที่แปลงใหญ่ ดึง Smart Farmer และ Young 
Smart Farmer เข้าร่วม ทั้ งที่ เป็นวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสหกรณ์  เสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้าน               
e-commerce การสร้าง Story ของสินค้า Packaging รวมถึงมาตรการ กฎระเบียบการรับรองต่างๆ          
ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรก้าวเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 อย่างครบวงจร มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง      
มีองค์ความรู้ มีเครือข่ายข่ายที่ดี พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคง และยั่งยืนสืบไป นอกจากนี้ ส้านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ท้า MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิชาการ
ต่างๆ เพ่ือน้าองค์ความรู้ผลวิจัยมาขยายสู่เกษตรกรผ่าน ศพก. เป็นแหล่งเรียนรู้ เมื่อมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่  
ก็ขยายไปสู่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ โดยน้าเกษตรอัจฉริยะ มาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนแนวทาง
การด้าเนินงาน BCG Model .ในการขับเคลื่อน ศพก. สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งภาคใต้เองมีพืชหลากหลาย      
ทั้งยางพารา ปาล์มน้้ามัน ข้าว ไม้ผล พืชผัก ตลอดจนกิจกรรมด้านประมง ปศุสัตว์ การท้าเกษตรแบบ
ผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ การผลิตขยายพันธุ์แหนแดงเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเป็นฐานเรียนรู้ใน ศพก. 
การพัฒนา ศพก.เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การผลิตสื่อองค์ความรู้ของ ศพก. และการส่งเสริมการผลิตพืช
ปลอดภัยได้มาตรฐานของสินค้า ศพก. และแปลงใหญ่ อีกทั้ง ศพก.ยังเป็นแหล่งให้ความรู้และฝึกอาชีพ         
ให้เกษตรกรในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 เพื่อสร้างรายได้และมีอาหารบริโภคในครัวเรือน มีการ
สรุปผลการด้าเนินงานโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเป็น
โครงการส้าคัญตามแผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด 19 มีแปลงใหญ่ด้านพืช
เข้าร่วมโครงการในระยะที่ 1 จ้านวน 123 แปลง ด้าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการแนะน้า
และตรวจบัญชี โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
การประกวดแปลงใหญ่ ปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกจะลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลใน ระหว่างวันที่ 27 
มิถุนายน- 1 กรกฎาคม 2565 และกิจกรรมของน้อง ๆ เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และโมเดล
การท้างานร่วมกัน 3 เครือข่าย มีการจัดท้าฐานข้อมูลด้านการเกษตร และน้าไปใช้ประโยชน์ 

นอกจากนี้ประเด็นส้าคัญอีกประการ ก็คือ การเตรียมเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ศพก. และแปลงใหญ่
ในระดับต่างๆ ซึ่งจะหมดวาระลงในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้เสนอขอแก้ไข
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยมีสาระส้าคัญ ดังนี้ (1) ปรับปรุงบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อน
นโยบายจาก คณะกรรมการอ้านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส้าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับ
จังหวัด แก้ไขเป็น คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด/ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร     
(2) การเพ่ิมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ศพก.ทุกระดับในการเชื่อมโยงการด้าเนินงานกับทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องและติดตามประเมินผล และ(3) ปรับปรุงวาระการด้ารงต้าแหน่งของคณะกรรมการ ศพก.ทุกระดับ 
จากเดิมครั้งละ 2 ปี เป็น 4 ปี และเมื่อพ้นจากต้าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งได้อีก ไม่จ้ากัดวาระ
ดังนั้น เจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการท้างาน ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และ     
ทันต่อบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งแนวทางในการขับเคลื่อนภาคเกษตรภายใต้หลักตลาดน้าการผลิต   
จะให้ความส้าคัญตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของตลาด ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพ่ือเชื่ อมโยง     
กับการวางแผนการผลิต และน้าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับ     
ความต้องการของตลาด มีการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร การตรวจสอบย้อนกลับ ตลอดจน
ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร นายอนุชา กล่าวทิ้งท้าย 
 


