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สรุปขา่วกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันท่ี  10 - 12 ธันวาคม 2565 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ช่วยเหลือเกษตรกร  
ประสบภัยน ้ำท่วม 

1. ก.เกษตรฯ เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยน ้ำ
ท่วมภำคใต้ พร้อมเตรียมฟื้นฟูหลังน ้ำลด 

ส ำนักข่ำว กรมประชำสัมพันธ์  

ช่วยเหลือเกษตรกร  
ประสบภัยน ้ำท่วม 

2. รัฐบำลเร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัย         
ในภำคใต ้

เนช่ัน ออนไลน์  

โครงกำร “ต้นกล้ำสำนฝัน     
ปันรัก...สูลู่กหลำน” 

3. กระทรวงเกษตรฯ มุ่งส่งเสริมและสนับสนุน   
พันธ์ุไม้มี ค่ำ ภำยใต้โครงกำร “ต้นกล้ำสำนฝัน     
ปันรัก...สู่ลูกหลำน” 

ข่ำวสด ออนไลน ์

โครงกำร “ต้นกล้ำสำนฝัน     
ปันรัก...สูลู่กหลำน” 

4. เกษตรฯ เดินหน้ำโครงกำร 'ต้นกล้ำสำนฝัน     
ปันรัก...สู่ลูกหลำน' 

แนวหน้ำ ออนไลน ์
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221212175046360 
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https://www.nationtv.tv/news/378895896 

 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามที่มีฝนฟ้าคะนอง และมี  
ฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่ตอนล่างของภาค ทำให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อพื้นที่การเกษตร และวิถีชีวิตของเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกร      
ในพื้นที่ดังกล่าว  จึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งดำเนินการลงพื้นที่ไปบูรณาการให้ความช่วยเหลือที่จำเป็น
แก่เกษตรกรในเบื้องต้นแล้ว เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร และเตรียมการสำรวจความเสียหายทันที
หลังน้ำลด เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป 

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร
ไดส้ั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับรายงาน
พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง พัทลุง และสงขลา 
เกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 15,690 ราย มีพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายจำนวน 24,484.75 ไร่ แยกเป็น
ข้าว 5,376.75 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 3,347.00 ไร่ ไม้ผลไม้ผืนต้นและอื่นๆ 15,048.00 ไร่ (ข้อมูล ณ 12 ธันวาคม 
2565) และขณะนี้อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าไปประสานการให้ความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมการสำรวจและช่วยเหลือ
เกษตรกรรองรับภายหลังน้ำลด ทั้งการลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่ความเสียหาย การเตรียมเช้ือราไตรโคเดอร์มา และ
การเตรียมผลิตพืชพันธ์ุดี ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร  
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สำหรับการสนับสนุนเช้ือราไตรโคเดอร์มา กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช (ศทอ.) จังหวัดสงขลา และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี การเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) จังหวัด         
สุราษฎร์ธานี จะสนับสนุนหัวเช้ือช้ันขยาย จำนวน 7,000 ขวด ซึ่งนำมาขยายเป็นเช้ือราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ได้เพิ่ม
ถึง 105,000 กิโลกรัม และพร้อมสนับสนุนเช้ือราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ อีกจำนวน 3,000 กิโลกรัม รวมสามารถ      
ใช้ฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลดได้ประมาณ 108,000 ไร่ (เช้ือราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ 1 กิโลกรัมสามารถใช้ได้กับ
พื้นที่ 1 ไร่) โดย กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมสนับสนุนเช้ือราไตรโคเดอร์มาให้แก่เกษตรกรสำหรับนำไปใช้ฟื้นฟูพื้นที่
การเกษตรหลังน้ำลดได้อย่างเพียงพอกับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ทั้งนี้ เช้ือราไตรโคเดอร์มา สามารถใช้ในการควบคุม
โรคพืชได้หลายชนิด ทั้งบริเวณราก ลำต้น และใบ เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคใบติดของทุเรียน โรคเน่าคอดิน      
โรคกาบใบแห้งของข้าว โรคเหี่ยว โรคแอนแทรคโนสของพริก เป็นต้น โดยเกษตรกรสามารถขอรับเช้ือราไตรโคเดอร์มา 
ไดท้ี่สำนักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) ในพื้นที่ของท่าน 

ส่วนการเตรียมผลิตพืชพันธ์ุดี ดำเนินการโดยศูนย์ขยายพันธ์ุพืชทั้ง 10 ศูนย์ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร ภายใต้โครงการผลิตพืชพันธ์ุดีเพื่อสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย และ     
ใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งได้ดำเนินการเพาะพันธ์ุเตรียมพร้อมรับมืออยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะพืช
พันธ์ุที่เกษตรกรนิยมเพาะปลูกและรับประทาน อาทิ พริก มะเขือเปราะ มะเขือเทศ มะเขือยาว มะเขือพวง กะเพรา 
แมงลัก กระเจี๊ยบเขียว กล้วยน้ำว้า มะละกอ ทุเรียน กาแฟ เป็นต้น  

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในส่วนเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือยังคงเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์        
วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ในอัตรา
ดังนี้ ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,048 บาทต่อไร่ ตามพื้นที่
เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ทั้งนี้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 
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กระทรวงเกษตรฯ มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์ไม้มีค่า ไม้ผล ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจและพืชผักพืชอาหาร
ให้แก่เกษตรกร ส าหรับท าการเกษตรตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และเพ่ิม พ้ืนท่ีสีเขียวของประเทศ ภายใต้
โครงการ “ต้นกล้าสานฝันปันรัก…สู่ลูกหลาน” ต้ังเป้าเปิดรับสมัครเกษตรกรท่ีสนใจเข้าร่วมกว่า 20,000 ราย 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธำนพิธีเปิดโครงกำรสร้ำง       
กำรรับรู้กำรด ำเนินงำนโครงกำร “ต้นกล้ำสำนฝันปันรัก…สู่ลูกหลำน” โดยมีนำยธนำ ชีรวินิจ เลขำนุกำร
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำยสมเกียรติ กอไพศำล ประธำนคณะท ำงำนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ นำยประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรม
ส่งเสริมกำรเกษตร ผู้บริหำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกรมป่ำไม้ ผู้แทนกรมพัฒนำธุรกิจ และผู้แทน
ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์ เข้ำร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวจัดข้ึน
โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธ์ุไม้มีค่ำ ไม้ผล ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจและพืชผัก
พืชอำหำรให้แก่เกษตรกร ส ำหรับท ำกำรเกษตรตำมระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

ส ำหรับพันธ์ุไม้ที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ศูนย์ปฏิบัติกำรและศูนย์ขยำยพันธ์ุพืชของ  
กรมส่งเสรมิกำรเกษตร ด ำเนินกำรผลิตพันธ์ุไม้มีค่ำ ไม้ผล ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ และพืชผักพืชอำหำร รวม 372,300 ต้น 
และได้รับกำรสนับสนุนจำกกรมป่ำไม้ เป็นต้นกล้ำไม้มีค่ำ ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ จ ำนวน 1,166,100 ต้น เช่น สัก พะยูง 
ประดู่ ชิงชัน ตะแบก เป็นต้น รวมพันธ์ุไม้ทั้งสิ้น 1,538,400 ต้น โดยมีกำรแบ่งกลุ่มตำมควำมเหมำะสมของพื้นที่
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

กลุ่มแรก คือ เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่ท ำเกษตรไม่เหมำะสม (Zoning) 
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กลุ่มสอง คือ เกษตรกรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ต้นแบบ  โดย

เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มนี้ จะได้รับพันธ์ุไม้ รวมจ ำนวน 200 ต้นต่อรำย แบ่งเป็น ไม้ผลและพืชผักอำหำร จ ำนวน 8 ชนิด 
(ไผ่ซำงหม่น มะขำมเปรี้ยวฝักใหญ่ มะม่วง สะเดำ อะโวคำโด กล้วย พริก มะเขือ) และต้นกล้ำไม้มีค่ำ ไม้ยืนต้น
เศรษฐกิจ 

กลุ่มสำม คือ สมำชิกศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) และเข้ำร่วมกิจกรรม
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น ำ (อบรม/ดูงำน) ภำยใต้โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพ       
กำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 โดยเกษตรกรจะได้รับพันธ์ุไม้ รวมจ ำนวน 50 ต้น    
ต่อรำย แบ่งเป็น ไม้ผลและพืชผักอำหำร จ ำนวน 5 ชนิด (มะขำมเปรี้ยวฝักใหญ่ มะม่วง กล้วย พริก มะเขือ) และ     
ต้นกล้ำไม้มีค่ำ ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ 

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีควำมพร้อมส ำหรับกำรแจกจ่ำยได้ต้ังแต่เดือนธันวำคม 2565 เป็นต้น
ไป เพื่อสร้ำงกำรรับรู้กำรด ำเนินงำนโครงกำรให้เกษตรกรและผู้สนใจได้รับรู้ถึงควำมส ำคัญของกำรปลูกไม้เพื่อใช้
ประโยชน์ เป็นไม้มีค่ำทำงเศรษฐกิจ เป็นหลักประกันได้ในอนำคต ตลอดจนเป็นกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ
ต่อไป โดยได้บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับกรมป่ำไม้ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์ 
และหน่วยงำนภำคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเพิ่มกำรรับรู้ของเกษตรกรให้มำกขึ้น 

“กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบำยส ำคัญด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตรในกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิต       
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ส่งเสริมกำรปลูกป่ำเศรษฐกิจและ
อุตสำหกรรมจำกป่ำปลูกแบบครบวงจร และแผนแม่บทแห่งชำติภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติก ำหนดพื้นที่ป่ำไม้และพื้นที่    
สีเขียวไม่น้อยกว่ำร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ อีกทั้งยังให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมเกษตรกรและประชำชนปลูก
ไม้ยืนต้นมีค่ำ เพรำะนอกจำกจะเป็นกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศแล้ว ยังสำมำรถใช้เป็นหลักทรัพย์ค ้ำประกัน    
เพื่อขอกู้เงิน ท ำให้เข้ำถึงสินเช่ือที่มีกฎหมำยรองรับอย่ำงชัดเจน ส่งเสริมให้มีกำรให้หลักประกันทำงธุรกิจมำกยิ่งข้ึน 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่กำรประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” ดร.เฉลิมชัย กล่ำว 

ด้ำน นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ กรมส่งเสริมกำรเกษตร   
น ำหลักกำรและแนวคิดตำมนโยบำยของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์           
มำต่อยอดเป็นโครงกำร “ต้นกล้ำสำนฝันปันรัก…สู่ลูกหลำน” โดยมีเกษตรกรเป้ำหมำย จ ำนวน 27 ,537 รำย 
ประกอบด้วย เกษตรกรตำมโครงกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่ท ำกำรเกษตรไม่เหมำะสม จ ำนวน 1 ,000 รำย ศูนย์เรียนรู้    
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรต้นแบบ จ ำนวน 77 แห่ง และสมำชิกศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพ   
กำรผลิตสินค้ำเกษตร จ ำนวน 26,460 รำย ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะช่วยยกระดับคุณภำพชีวิต
และสร้ำงประโยชน์ให้แก่ เกษตรกร ครอบครัว ชุมชน ได้อย่ำงยั่งยืน โดยโครงกำรสำมำรถเห็นผลได้ในทุกระยะ 
ตั้งแต่ระยะที่หนึ่ง ที่เกษตรกรสำมำรถเก็บเกี่ยวประโยชน์จำกพืชผัก ระยะที่สองที่เกษตรกรสำมำรถเก็บเกี่ยว
ประโยชน์จำกไม้ผล และระยะที่สำมที่เกษตรกรสำมำรถเก็บเกี่ยวประโยชน์จำกไม้เศรษฐกิจ ไม้ยืนต้น ซึ่งจะท ำให้
เกษตรกรมีรำยได้ต่อเนื่องและยั่งยืน 
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เกษตรฯ เดินหน้าโครงการ "ต้นกล้าสานฝันปันรัก...สู่ลูกหลาน" หนุนพันธุ์ไม้มีค่า ไม้ผล ไม้ยืนต้น
เศรษฐกิจและพืชผักพืชอาหารให้แก่เกษตรกร ส าหรับท าการเกษตรตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เพ่ิมพ้ืนท่ี          
สีเขียว 

นำยเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธำนพิธีเปิดโครงกำรสร้ำงกำร
รับรู้กำรด ำเนินงำนโครงกำร “ต้นกล้ำสำนฝันปันรัก...สู่ลูกหลำน” โดยมีนำยประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และผู้บริหำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกรมป่ำไม้ ผู้แทนกรมพัฒนำธุรกิจ และผู้แทนธนำคำร
เพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์ เข้ำร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ทั้งนี้ นำยเฉลิมชัย กล่ำวว่ำ โครงกำรดังกล่ำวจัดข้ึนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธ์ุไม้มีค่ำ ไม้ผล ไม้ยืนต้น
เศรษฐกิจและพืชผักพืชอำหำรให้แก่เกษตรกร ส ำหรับท ำกำรเกษตรตำมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งพันธ์ุไม้ที่จะ
สนับสนุนให้เกษตรกรที่ เข้ำร่วมโครงกำร ศูนย์ปฏิบัติกำรและศูนย์ขยำยพันธ์ุพืชของกรมส่งเสริมกำรเกษตร 
ด ำเนินกำรผลิตพันธ์ุไม้มีค่ำ ไม้ผล ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ และพืชผักพืชอำหำร รวม 372,300 ต้น และได้รับกำร
สนับสนุนจำกกรมป่ำไม้ เป็นต้นกล้ำไม้มีค่ำ ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ จ ำนวน 1,166,100 ต้น เช่น สัก พะยูง ประดู่ ชิงชัน 
ตะแบก เป็นต้น รวมพันธ์ุไม้ทั้งสิ้น 1,538,400 ต้น โดยมีกำรแบ่งกลุ่มตำมควำมเหมำะสมของพื้นที่ออกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ 

กลุ่มแรก คือ เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่ท ำเกษตรไม่เหมำะสม (Zoning) กลุ่มสอง คือ 
เกษตรกรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ต้นแบบ โดยเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มนี้ จะได้รับ
พันธ์ุไม้ รวมจ ำนวน 200 ต้นต่อรำย แบ่งเป็น ไม้ผลและพืชผักอำหำร จ ำนวน 8 ชนิด (ไผ่ซำงหม่น มะขำมเปรี้ ยว      
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ฝักใหญ่ มะม่วง สะเดำ อะโวคำโด กล้วย พริก มะเขือ) และต้นกล้ำไม้มีค่ำ ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจกลุ่มสำม คือ สมำชิก
ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) และเข้ำร่วมกิจกรรมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้กับ
เกษตรกรผู้น ำ (อบรม/ดูงำน) ภำยใต้โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสทิธิภำพกำรผลติสินค้ำเกษตร (ศพก.) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 โดยเกษตรกรจะได้รับพันธ์ุไม้ รวมจ ำนวน 50 ต้นต่อรำย แบ่งเป็น ไม้ผลและพืชผักอำหำร 
จ ำนวน 5 ชนิด (มะขำมเปรี้ยวฝักใหญ่ มะม่วง กล้วย พริก มะเขือ) และต้นกล้ำไม้มีค่ำ ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ 

อย่ำงไรก็ตำม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีควำมพร้อมส ำหรับกำรแจกจ่ำยได้ต้ังแต่เดือนธันวำคม 2565 
เป็นต้นไป เพื่อสร้ำงกำรรับรู้กำรด ำเนินงำนโครงกำรให้เกษตรกรและผู้สนใจได้รับรู้ถึงควำมส ำคัญของกำรปลูกไม้   
เพื่อใช้ประโยชน์ เป็นไม้มีค่ำทำงเศรษฐกิจ เป็นหลักประกันได้ในอนำคต ตลอดจนเป็นกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวของ
ประเทศต่อไป โดยได้บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับกรมป่ำไม้ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ
สหกรณ์ และหน่วยงำนภำคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเพิ่มกำรรับรู้ของเกษตรกรให้มำกขึ้น 

"กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบำยส ำคัญด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตรในกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิต     
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ส่งเสริมกำรปลูกป่ำเศรษฐกิจและ
อุตสำหกรรมจำกป่ำปลูกแบบครบวงจร และแผนแม่บทแห่งชำติภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติก ำหนดพื้นที่ป่ำไม้และพื้นที่    
สีเขียวไม่น้อยกว่ำร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ อีกทั้งยังให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมเกษตรกรและประชำชน     
ปลูกไม้ยืนต้นมีค่ำ เพรำะนอกจำกจะเป็นกำรเพิ่มพื้นทีส่ีเขียวของประเทศแลว้ ยังสำมำรถใช้เป็นหลักทรัพย์ค ้ำประกัน
เพื่อขอกู้เงิน ท ำให้เข้ำถึงสินเช่ือที่มีกฎหมำยรองรับอย่ำงชัดเจน ส่งเสริมให้มีกำรให้หลักประกันทำงธุรกิจมำกยิ่งข้ึน 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่กำรประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศต่อไป" นำยเฉลิมชัย กล่ำว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


