สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
(Department of Agricultural Extension)
วันที่ ๒๗-๒๙ กุมภาพันธ์ 255๙
สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันทีเ่ กีย่ วข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร ดังนี้
๑. คอลัมน์: ข่าวสั้น: ภูเก็ตหนุนวิสาหกิจชุมชน
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
นายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันมีชุมชนต่าง ๆ มาจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน 266 กลุ่ม สมาชิก 4,581 คน ประเภทที่มีมากที่สุด คือ การแปรรูปอาหารจํานวน 57 กลุ่ม ด้านการ
บริการ 42 กลุ่ม และด้านการผลิตพืชจํานวน 37 กลุ่ม โดยชุมชนที่มีผลการดําเนินงานดีที่สุดของจังหวัด
ได้แ ก่ ท่องเที่ยว เกษตรเชิงอนุรักษ์ จํานวน 8 กลุ่ม สามารถดําเนิ นการเป็นต้ นแบบได้ 6 แห่ ง คือ กลุ่ ม
ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ตําบล ไม้ขาว ตําบลป่าคลอก ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง ตําบลกมลา อําเภอกะทู้
และตําบลราไวย์ อําเภอเมืองภูเก็ต
๒. สสส.ชู "เชียงราย" ต้นแบบความสําเร็จ เมืองอาหารปลอดภัย เว็บไซต์ไทยรัฐ, เชียงรายเป็นสุขด้วย
บูรณาการอาหารปลอดภัย หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, สสส. ชูต้นแบบความสําเร็จอาหารปลอดภัย เชียงราย
เป็นสุข หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, สสส.ชู 'เชียงราย' ต้นแบบ เมืองอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เส้นทางเกษตรสีเขียว หนังสือพิมพ์บา้ นเมือง ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
นายสุเทพ ทิพรัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า หัวใจหลักของการสร้างเมืองเกษตรสีเขียวและ
อาหารปลอดภัยหรือ Chiangrai Green Network มี 5 องค์ประกอบที่สําคัญได้แก่ Green Community,
Green Service, Green Health, Green Plus และ Green Heart โดยนําการเกษตรเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
ขับเคลื่ อนด้วยการพัฒนาระบบความปลอดภั ยด้านอาหารตลอดห่วงโซ่ อาหารระบบคุณภาพร้านอาหาร
มาตรฐานสากล (TRQS) และแผนการตลาด G Network Marketing นอกจากผลผลิตที่ได้จะปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค ช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรจากการขายผลผลิตแล้ว ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากการ
เจ็บป่วยซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการใช้สารเคมีได้อีกด้วย

๓. คอลัมน์: ทําเองได้หายจน: น้อมนําพระราชดําริขยายผลเกษตรเพือ่ อาหารกลางวัน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มีพระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยทรง
เล็งเห็นว่าการพัฒนาจะนําไปสู่การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์ได้
อย่ างเต็ม ศักยภาพ ทําให้ เด็กเติ บโตอย่างคนที่มีคุณภาพ เป็นกําลังที่จะช่วยพัฒนาชุ มชนของตนเองและ
ประเทศชาติต่อไป
โดยกิจกรรมดังกล่าวนั้น ได้มีการจัดทําแปลงผลิตพืชในโรงเรียน (วัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุ์ผัก ไม้ผล
ถั่ว เมล็ ดแห้ ง ) จํ า นวนทั้ งสิ้ น 166 โรงเรี ย น ซึ่ ง การสนั บ สนุ นปั จ จั ย การผลิ ต แบ่ ง ออกเป็ น 3 กลุ่ ม ดั ง นี้
1. กลุ่มโรงเรียน ตชด. ที่มีปัญหาการผลิตไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้งไม่ได้ตามความต้องการของนักเรียน จึงต้องหา
วิธีการผลิตไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้งให้เพียงพอกับความต้องการ จํานวน 4 โรงเรียน 2. กลุ่มโรงเรียน ตชด.
ปกติ จํานวน 9 โรงเรียน และ 3. กลุ่มโรงเรียน สพฐ. กศน. จํานวน 153 โรงเรียน
๔. คอลัมน์: เกษตรวันนี้ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสํานักงานเกษตรอําเภอกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จัดกระบวน
การพัฒนาสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเครือข่าย (ต.กบินทร์) โดยบรรยาย ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในการ
ใช้สาร ชีวภัณฑ์ป้องกันกําจัดศัตรูพืช พร้อมฝึกปฏิบัติการขยายสารชีวภัณฑ์ เพื่อนําไปใช้ในแปลงเพาะปลูกตนเอง
ณ ที่ทําการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเครือข่าย ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
หัวข้อข่าว คอลัมน์: ข่าวสั้น: ภูเก็ตหนุนวิสาหกิจชุมชน
นายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันมีชุมชนต่าง ๆ มาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 266 กลุ่ม สมาชิก 4,581 คน
ประเภทที่มีมากที่สุด คือ การแปรรูปอาหารจํานวน 57 กลุ่ม ด้านการบริการ 42 กลุ่ม และด้านการผลิตพืชจํานวน 37 กลุ่ม โดยชุมชนที่มีผลการ
ดําเนินงานดีที่สุดของจังหวัด ได้แก่ ท่องเที่ยว เกษตรเชิงอนุรักษ์ จํานวน 8 กลุ่ม สามารถดําเนินการเป็นต้นแบบได้ 6 แห่ง คือ กลุ่มท่องเที่ยว
เกษตรเชิงอนุรักษ์ตําบล ไม้ขาว ตําบลป่าคลอก ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง ตําบลกมลา อําเภอกะทู้และตําบลราไวย์ อําเภอเมืองภูเก็ต สําหรับ
แนวทางขับเคลื่อนปี 2559 แบ่งการส่งเสริม เป็น 2 ระดับ ประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนระดับเริ่มต้น และวิสาหกิจชุมชนจํากัดก้าวหน้า โดยเน้น
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาดและ ผู้บริโภค รวมถึงการสร้างเครือข่ายเรียนรู้การผลิต การตลาดทั้งภายในและนอก
ชุมชนและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้วย

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
หัวข้อข่าว สสส.ชู "เชียงราย" ต้นแบบความสําเร็จ เมืองอาหารปลอดภัย
นายกิตติ ทิศกุล ผู้จัดการโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กล่าวภายหลังพาสื่อมวลชนสัญจร จ.เชียงราย ตามรอยเส้นทางเกษตรสีเขียว อาหารปลอดภัยใน “โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย เชียงราย
เป็นสุข” ว่า ปัจจุบันความปลอดภัยด้านอาหารยังคงเป็นปัญหาและเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการมีสุขภาวะที่ดีของคนไทย เนื่องจากระบบการเกษตรของ
ประเทศส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในกระบวนการผลิต จากรายงานการสํารวจขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติพบว่า
ไทยมีการใช้ยาฆ่าแมลงมากเป็นอันดับ 5 ของโลก ใช้ยาฆ่าหญ้าเป็นอันดับ 4 ของโลก มีการนําเข้าสารเคมีปีละกว่าแสนล้านตัน มูลค่ากว่าสองหมื่น
ล้านบาท ซึ่งผลจากการตรวจเลือดเกษตรกรไทยพบว่ากว่า 4 ล้านคนยังอยู่ในเกณฑ์น่าห่วงและเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ในขณะที่ข้อมูลของกระทรวง
สาธารณสุขระบุว่า คนไทยป่วยจากพิษสารกําจัดศัตรูพืชปีละเกือบ 1,800 คน มีทั้งพิษแบบเฉียบพลัน เช่น คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ และ
พิษเรื้อรัง เช่น โรคผิวหนัง มะเร็ง โรคระบบประสาท นอกจากเกษตรกรที่ถือเป็นต้นน้ําของการผลิตที่เสี่ยงแล้ว ผู้บริโภคก็เสี่ยงต่ออันตรายด้าน
สุขภาพด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะจากสารพิษอันตรายที่ปนเปื้อนในพืช ผัก ผลไม้ ที่วางขายในท้องตลาด
นายกิตติกล่าวว่า สสส.เห็นถึงความสําคัญของผลกระทบร้ายแรงทางสุขภาพ จึงได้ดําเนินโครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข ทํางาน
บูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนางานด้านอาหารปลอดภัย
ในระดับจังหวัด จนเกิดความเข้มแข็งส่งเสริมให้เกิดต้นแบบของตลาดสีเขียว ที่สร้างระบบการผลิต การกระจาย การบริโภคอาหารปลอดภัยใน
ระดับชุมชน จนสามารถแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยด้านอาหารของจังหวัดเชียงรายได้เป็นผลสําเร็จ ส่งผลให้เชียงรายสามารถประกาศให้การ
ดําเนินงานอาหารปลอดภัยเป็นวาระของจังหวัดได้เป็นแห่งแรกของประเทศ
“การดําเนินโครงการฯกว่า 2 ปีที่ผ่านมามีเครือข่ายภาคเกษตรกรเข้าร่วมแล้ว 25 ชุมชนเครือข่ายร้านอาหารเข้าร่วม 91 ร้าน และมี
ผู้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายผู้บริโภคในโครงการฯ 10,754 คน และตั้งเป้าหมายภายในอีก 3 ปีข้างหน้า จะขยายพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 18 อําเภอใน
จังหวัดเชียงราย สามารถสร้างแบรนด์เชียงรายเป็นเมืองเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัย สามารถเป็นต้นแบบของการทํางานบูรณาการร่วมกัน
ให้กับจังหวัดอื่นๆ” นายกิตติกล่าว
นายสุเทพ ทิพรัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า หัวใจหลักของการสร้างเมืองเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยหรือ Chiangrai Green
Network มี 5 องค์ประกอบที่สําคัญได้แก่ Green Community, Green Service, Green Health, Green Plus และ Green Heart โดยนํา
การเกษตรเชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิ จ ขั บ เคลื่อนด้วยการพัฒนาระบบความปลอดภัย ด้านอาหารตลอดห่ วงโซ่ อาหารระบบคุ ณ ภาพร้ านอาหาร
มาตรฐานสากล (TRQS) และแผนการตลาด G Network Marketing นอกจากผลผลิตที่ได้จะปลอดภัยต่อผู้บริโภค ช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับ
เกษตรกรจากการขายผลผลิตแล้ว ยังช่วย
ลดภาระค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วยซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการใช้สารเคมีได้อีกด้วย
ทั้งนี้ มีตัวอย่างเกษตรกรในพื้นที่ทําการเกษตรอินทรีย์และสนับสนุนแนวคิดเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษในพื้นที่ ได้แก่ 1.คุณรจนา เขื่อน
ขัน เกษตรกรรุ่นใหม่ชุมชนบ้านภูตาด ใช้แนวทางกสิกรรมไร้สารพิษมาบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้จากการขายผลผลิต
จากเกษตรอินทรีย์ 2.พ่อหลวงอินทร์จันทร์ บุญตัน ตัวอย่างเกษตรกรผู้เปลี่ยนวิถีชีวิตจากการทําเกษตรแบบเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์แบบครัวเรือน
ช่วยลดภาวะการเจ็บป่วยจากสารพิษยาฆ่าแมลง 3.ลุงศรีบุตร คําฝั้น เกษตรกรชุมชนบ้านป่างิ้ว ผู้ใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ปลูกผักตามฤดูกาลมา
ช่วยปลดหนี้สร้างรายได้ด้วยวิถีเกษตรแบบพอเพี ยง รวมถึง โรงแรมดุ สิตไอส์แลนด์ รี สอร์ตและเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารปลอดภั ย
จ.เชียงราย ในฐานะผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากชุมชน.

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
หัวข้อข่าว เชียงรายเป็นสุขด้วยบูรณาการอาหารปลอดภัย
การเลือกรับประทานอาหารนอกจากจะคํานึงถึงโภชนาการที่ได้รับต้องครบ 5 หมู่ รวมทั้งปริมาณไม่มากหรือน้อยจนเกินไปแล้ว
ที่สําคัญสมัยนี้ยังต้องคํานึงถึงความปลอดภัยที่เรารับประทานเข้าไปแล้วจะต้องสะอาด ไร้การปนเปื้อนของสารเคมี เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ทําให้
เกิดโรคต่างๆ มากมาย และหากสะสมเข้าไปในร่างกายมากอาจจะทําให้อันตรายถึงชีวิตได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ควรจะประมาท เพราะเป็นประเด็นใกล้
ตัวที่อาจเกิดขึ้นได้กับตัวเรา หรือคนในครอบครัว
ด้วยความตระหนักถึงภัยดังกล่าว จึงเป็นที่มาของพื้นที่ต้นแบบด้านสุขภาวะจังหวัดเชียงราย เมืองเกษตรสีเขียว อาหารปลอดภัย ใน "โครงการ
บูรณาการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข" ซึ่งจัดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ที่เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนมาศึกษาดูงานเพื่อนําไปเผยแพร่ให้จังหวัดอื่นๆ
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า เชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้ให้ความสําคัญกับการทํา
เกษตรอินทรีย์ มีพลเมืองถึงหนึ่งล้านสองแสนคน ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเยือน มากิน มาเที่ยว มากกว่าล้านคน
จังหวัดเชียงรายจึงได้ร่วมกับหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมตัวทํา
โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข นําเอาเรื่องอา หารปลอดภัยมาส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มา
เยือนให้ชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยว รวมทั้ง เด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้รับความปลอดภัยจากอาหารการกิน
อีกทั้งยังได้กําหนดให้เกษตรอินทรีย์เป็นวาระจังหวัด เชียงรายเมืองเกษตรสีเขียวอาหารปลอดภัย เป็นแห่งแรกของประเทศ มีการจัดตั้งศูนย์
ตรวจคุณภาพพืชผักที่ ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย พร้อมเปิดตลาดเกษตรกรทุกวันศุกร์ ณ แยกดอยตอง มณฑลทหารบกที่ 37
นายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า แนวคิดขับเคลื่อนเรื่องอาหารปลอดภัยของจังหวัดเชียงราย ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ํา
(เกษตรกร/ผู้ผลิต) กลางน้ํา (ผู้แปรรูป/ผู้ขนส่ง/ผู้ขาย) และปลายน้ํา (ผู้บริโภค) โดยการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิต พืชผักปลอดสารพิษด้วยวิถีเกษตร
อินทรีย์ และสร้างผู้ซื้อคือร้านอาหาร เชื่อมโยงเข้าด้วยการสร้างระบบตลาดสีเขียวให้เกษตรกรมีแหล่งจําหน่ายสินค้าและให้ประชาชนผู้บริโภคเข้าถึง
แหล่งอาหารปลอดภัย ซึ่งหัวใจหลักของการสร้างเมืองเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัย หรือ Chiangrai Green Network มี 5 องค์ประกอบ ที่สําคัญ
ได้แก่ ข้อ 1.Green Community ข้อ 2.Green Service ข้อ 3.Green Health ข้อ 4.Green Plus และ ข้อ 5.Green Heart
โดยนําการเกษตรเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านอาหารตลอดห่วงโซ่อา หาร ระบบคุณภาพร้านอาหาร
มาตรฐานสา กล (TRQS) และแผนการตลาด G Network Marketing
นอกจากผลผลิตที่ได้จะปลอดภัย ช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรจากการขายผลผลิตแล้ว ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วยซึ่งเป็น
ผลกระทบมาจากการใช้สารเคมีได้อีกด้วย
ทั้งนี้ มีตัวอย่างเกษตรกรในพื้นที่ทําการเกษตรอินทรีย์และสนับสนุนแนวคิดเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษในพื้นที่ ได้แก่ 1.คุณรจนา เขื่อนขัน
เกษตรกรรุ่นใหม่ชุมชนบ้านภูตาด ใช้แนวทางกสิกรรมไร้สารพิษมาบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างรายได้จากการขายผลผลิตจากเกษตร
อินทรีย์
2.พ่อหลวงอินทร์จันทร์ บุญตัน ตัวอย่างเกษตรกรผู้เปลี่ยนวิถีชีวิตจากการทําเกษตรแบบเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์แบบครัวเรือน ช่วยลด
ภาวะการเจ็บป่วยจากสารพิษยาฆ่าแมลง 3.ลุงศรี บุตรคําฝั้น เกษตรกรชุมชนบ้านป่างิ้ว ผู้ใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ปลูกผักตามฤดูกาลมาช่วยปลดหนี้
สร้างรายได้ด้วยวิถีเกษตรแบบพอเพียง รวมถึงโรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท และเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารปลอดภัย จ.เชียงราย ในฐานะผู้ซื้อ
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากชุมชน
ด้านนายกิตติ ทิศสกุล ผู้จัดการโครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข กล่าวว่า ปัจจุบันความปลอดภัยด้านอาหารยังคงเป็นปัญหาและเป็น
ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีสุขภาวะที่ดีของคนไทย เนื่องจากระบบการเกษตรของประเทศส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในกระบวนการผลิต จาก
รายงานการสํารวจขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ พบว่า ไทยมีการใช้ยาฆ่าแมลงมากเป็นอันดับ 5 ของโลก ใช้ยาฆ่าหญ้าเป็นอันดับ 4
ของโลก มีการนําเข้าสารเคมีปีละกว่าแสนล้านตัน มูลค่ากว่าสองหมื่นล้านบาท ซึ่งผลจากการตรวจเลือดเกษตรกรไทยพบว่า กว่า 4 ล้านคนยังอยู่ใน
เกณฑ์น่าห่วงและเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย
ในขณะที่ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า คนไทยป่วยจากพิษสารกําจัดศัตรูพืชปีละเกือบ 1,800 คน มีทั้งพิษแบบเฉียบพลัน เช่น คลื่นไส้
อาเจียน วิงเวียนศีรษะ และพิษเรื้อรัง เช่น โรคผิวหนัง มะเร็ง โรคระบบประสาท นอกจากเกษตรกรที่ถือเป็นต้นน้ําของการผลิตที่เสี่ยงแล้ว ผู้บริโภคก็
เสี่ยงต่ออันตรายด้านสุขภาพด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะจากสารพิษอันตรายที่ปนเปื้อนในพืช ผัก ผลไม้ ที่วางขายในท้องตลาด
นายกิตติกล่าวต่อไปว่า สสส.เห็นถึงความสําคัญของผลกระทบร้ายแรงทางสุขภาพ จึงได้ดําเนินโครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข ทํางาน

บูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนางานด้านอาหารปลอดภัยใน
ระดับจังหวัด
จนเกิดความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้เกิดต้นแบบของตลาดสีเขียว ที่สร้างระบบการผลิต การกระจาย การบริโภคอาหารปลอดภัยในระดับชุมชน
สามารถแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยด้านอาหารของจังหวัดเชียงรายได้เป็นผลสําเร็จ ส่งผลให้เชียงรายสามารถประกาศให้การดําเนินงานอาหาร
ปลอดภัยเป็นวาระของจังหวัดได้เป็นแห่งแรกของประเทศ
"การดําเนินโครงการฯ กว่า 2 ปีที่ผ่านมา มีเครือข่ายภาคเกษตรกรเข้าร่วมแล้ว 25 ชุมชน เครือข่ายร้านอาหารเข้า
ร่วม 91 ร้ าน และมีผู้เ ข้าร่ว มเป็น เครือข่ ายผู้บ ริโภคในโครงการฯ 10,754 คน และตั้ ง เป้ าหมายภายในอี ก 3 ปีข้ างหน้ า จะขยายพื้ น ที่
ครอบคลุมทั้ง 18 อําเภอในจังหวัดเชียงราย เกษตรกรปลอดภัยจากการทําเกษตรมากขึ้น ร้านอาหารได้ใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยจากท้องถิ่น ผู้บริโภคจังหวัด
เชียงรายเข้าถึงและได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยมากขึ้น ทางโครงการสามารถขยายแนวคิดการทํางานบูรณาการร่วมกับทุกพื้นที่และสร้างเครือข่าย
ต้นแบบท่องเที่ยวชุมชนสนับสนุนการเกษตรที่ปลอดภัยได้ครบทุกอําเภอ มีศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าที่ปลอดภัยของจังหวัดสามารถสร้างจุดแข็ง
และสร้างแบรนด์เชียงรายเป็นเมืองเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัย สามารถเป็นต้นแบบของการทํางานบูรณาการร่วมกันให้กับจังหวัดอื่นๆ ได้" นาย
กิตติกล่าว
ความพยายามควบคุมอาหารตั้งแต่ต้นทางและกลางทางให้ได้มาตรฐาน ผลสุดท้ายย่อมส่งผลดีต่อลูกหลานของเราที่จะได้บริโภควัตถุดิบ สะอาด
โภชนาการครบถ้วนในชั้นปลายทาง ที่มีผลต่อความปลอดภัยต่อสุขภาวะโดยรวม.

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙
หัวข้อข่าว สสส. ชูต้นแบบความสําเร็จอาหารปลอดภัย เชียงราย
เป็นสุข
ราวิน เสริมวิทยากุล
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ปัจจุบันการบริโภค พืชผักปลอดภัยจากสารเคมีหรือจากเกษตร
อินทรีย์กําลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะผู้คนให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น เชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยว และเป็นจังหวัด
หนึ่งที่ได้ให้ความสําคัญกับการทําเกษตรอินทรีย์ มีพลเมืองถึงหนึ่งล้านสองแสนคน ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเยือนมากกว่าล้าน
คน มากิน มาเที่ยว เป็นจํานวนมาก จึงได้ร่วมกับหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) รวมตัวกันทําโครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข นําเอาเรื่องอาหารปลอดภัยมาส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อรองรับ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนให้ชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยจากอาหารการกิน อีกทั้งยังได้กําหนดให้เกษตร
อินทรีย์เป็นวาระจังหวัด เชียงรายเมืองเกษตรสีเขียวอาหารปลอดภัย เป็นแห่งแรกของประเทศ มีการจัดตั้งศูนย์ตรวจคุณภาพพืชผักที่ ต.นางแล
อ.เมืองเชียงราย พร้อมเปิดตลาดเกษตรกรทุกวันศุกร์ ณ แยกดอยตอง มณฑลทหารบกที่ 37
นายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ในเบื้องต้นได้รวบรวมเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก ภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม มา
เป็นเครือข่าย จากนั้นส่งนักวิชาการออกให้ความรู้ แนะนํา ให้เกษตรกรปลูกพืชผักไร้สารพิษ การปลูกผักแบบกางมุ้งเพื่อป้องกันการรบกวนของ
แมลงศัตรูพืช การทําปุ๋ยชีวภาพเพื่อเร่งการเจริญเติบโตและขับไล่แมลงศัตรูพืชด้วยสมุนไพร จนสามารถตั้งเป็นเครือข่ายแหล่งผลิตพืชผักไร้
สารพิษ มีเกษตรกรตอบรับเข้าร่วมเป็นจํานวนมาก ก็ต้องจัดหาสถานที่ระบายและช่องทางการจําหน่ายสินค้า จัดตั้งตลาดเกษตรกรเพื่อให้
เกษตรกรนําพืชผักไร้สารพิษมาจําหน่ายให้ประชาชนโดยตรง ไม่มีพ่อค้าคนกลาง และเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ซื้อ สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้
ส่งเจ้าหน้าที่มาประจําอยู่ที่ตลาด เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่นํามาจําหน่าย ต้องไม่มีสารพิษตกค้าง รวมทั้งออกขอความร่วมมือภัตตาคาร
ร้านอาหาร มาอุดหนุนซื้อพืชผักไร้สารพิษไปประกอบอาหารจําหน่ายแก่ผู้บริโภค ซึ่งเป็นช่องทางจําหน่ายอีก ช่องทางหนึ่งของเกษตรกร ส่วน
ทางเทศบาลได้จัดรถราง "ท่องเส้นทางสีเขียวเมืองเชียงราย" นํานักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจแวะเวียนมาชมโครงการ ชมตลาดเกษตรซื้อ
สินค้าเกษตรปลอดภัย ชมแปลงผักเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร กลายเป็นเส้นทาง ท่องเที่ยวด้วย
นายมานะ จันทร์หอม ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ทเชียงราย ในฐานะภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัย
เชียงรายเป็นสุข กล่าวว่า ทางโรงแรมได้ใช้ที่ดินว่างเปล่าที่มีอยู่ปลูกพืชผักต่าง ๆ เน้นการไม่ใช้สารเคมีจนขยายผลออกมาเรื่อย ๆ เรามีโรงเรือน
ทําปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพ เป็นการนําเศษอาหาร พืชผัก ต่าง ๆ ที่เหลือใช้ในแต่ละวันมาทําการหมักเพื่อนําไปใส่แปลงผักและใช้ไล่แมลง
ศัตรูพืช พบว่าที่ผ่านมา ได้ผลดีเพราะพนักงานร่วมใจกันดูแลแปลงผักทุกวัน เพราะจะได้กินพืชผัก อาหารที่ปลอดภัย ด้านแขกที่
เข้าพักโรงแรมได้ให้ความสนใจ พากันลงไปชม แปลงผักจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของโรงแรม บางคนยังเลือกพืชผัก
เพื่อให้แม่ครัว นําไปปรุงเป็นอาหาร ส่วนคนที่สนใจการทําอาหาร ทางโรงแรมก็ทําเป็นโปรแกรมสอนทําอาหารจากพืชผักและสมุนไพรที่นํามา
จากแปลงผักอินทรีย์ของโรงแรมเลยด้วย จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการต่าง ๆ ทั่วเชียงรายได้หันมาให้ความสําคัญกับเกษตรอินทรีย์ เพื่อจะได้
ร่วมกันทําให้เชียงรายกลายเป็นเมืองแห่งอาหารปลอดภัยและเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน ซึ่งโรงแรมยินดีจะเป็นสถานที่ให้
ผู้ประกอบการอื่นมาศึกษาดูงานเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่การแข่งขัน แต่เกษตรอินทรีย์ คือไฮไลต์ที่จะทําให้ทั้งจังหวัดได้ประโยชน์ร่วมกัน
นายกิตติ ทิศกุล ผู้จัดการโครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) กล่าวว่า ปัจจุบั นความปลอดภัยด้านอาหารยังคงเป็นปัญหาและเป็นปัจ จัยเสี่ยงต่อการมีสุขภาวะที่ดีของคนไทยเนื่องจากระบบ
การเกษตรของประเทศส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในกระบวนการผลิต จากรายงานการสํารวจขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ พบว่าไทยมีการใช้ยาฆ่าแมลงมากเป็นอันดับ 5 ของโลก ใช้ยาฆ่าหญ้าเป็นอันดับ 4 ของโลก มีการนําเข้าสารเคมีปีละกว่าแสน
ล้านตัน มูลค่ากว่าสองหมื่นล้านบาท ซึ่งผลจากการตรวจเลือดเกษตรกรไทยพบว่ากว่า 4 ล้านคนยังอยู่ในเกณฑ์น่าห่วงและเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย

ในขณะที่ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า คนไทยป่วยจากพิษสารกําจัดศัตรูพืชปีละเกือบ 1,800 คน มีทั้งพิษแบบเฉียบพลัน เช่น
คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ และพิษเรื้อรัง เช่น โรคผิวหนัง มะเร็ง โรคระบบประสาท นอกจากเกษตรกรที่ถือเป็น ต้นน้ําของการผลิตที่เสี่ยง
แล้ว ผู้บริโภคก็เสี่ยง ต่ออันตรายด้านสุขภาพด้วยเช่นกัน
นายกิตติ กล่าวต่อไปว่า สสส. เห็นถึงความสําคัญของผลกระทบร้ายแรงทางสุขภาพ จึงได้ดําเนินโครงการอาหารปลอดภัย เชียงราย
เป็นสุข" ทํางานบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนางาน
ด้านอาหารปลอดภัยในระดับจังหวัด จนเกิดความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้เกิดต้นแบบของตลาดสีเขียว ที่สร้างระบบการผลิต การกระจาย การ
บริโภคอาหารปลอดภัยในระดับชุมชน จนสามารถแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยด้านอาหารของจังหวัดเชียงรายได้เป็นผลสําเร็จ ส่งผลให้
เชียงรายสามารถประกาศให้การดําเนินงานอาหารปลอดภัยเป็นวาระของจังหวัดได้เป็นแห่งแรกของประเทศ
"การดําเนินโครงการฯกว่า 2 ปีที่ผ่านมามีเครือข่ายภาคเกษตรกรเข้าร่วมแล้ว 25 ชุมชนเครือข่ายร้านอาหารเข้าร่วม 91 ร้าน และมี
ผู้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายผู้บริโภคในโครงการฯ 10,754 คน และตั้งเป้าหมายภายในอีก 3 ปีข้างหน้า จะขยายพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 18 อําเภอใน
จังหวัดเชียงราย สามารถสร้างแบรนด์เชียงรายเป็นเมืองเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัย สามารถเป็น ต้นแบบของการทํางานบูรณาการ
ร่วมกันให้กับ จังหวัดอื่น ๆ ด้วย" นายกิตติ กล่าว.

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
หัวข้อข่าว สสส.ชู 'เชียงราย' ต้นแบบ เมืองอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเส้นทางเกษตรสีเขียว
ปัจจุบันการบริโภคพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีหรือจากเกษตรอินทรีย์ กําลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะผู้คนให้ความสําคัญกับ
การดูแลสุขภาพมากขึ้น
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวในพิธีต้อนรับคณะสื่อมวลชนที่เดินทางมาศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบด้านสุข
ภาวะจังหวัดเชียงราย เมืองเกษตรสีเขียว อาหารปลอดภัยใน "โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข" ว่า เชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยว
และเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้ให้ความสําคัญกับการทําเกษตรอินทรีย์ มีพลเมืองถึง 1,200,000 คน ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเยือน
มากกว่าล้านคน มากิน มาเที่ยวเป็นจํานวนมาก จึงได้ร่วมกับหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) รวมตัวทําโครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข นําเอาเรื่องอาหารปลอดภัยมาส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อรองรับ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนให้ชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยว ได้รับความปลอดภัยจากอาหารการกิน อีกทั้งยังได้กําหนดให้เกษตรอินทรีย์
เป็นวาระจังหวัดเชียงรายเมืองเกษตรสีเขียวอาหารปลอดภัย เป็นแห่งแรกของประเทศ มีการจัดตั้งศูนย์ตรวจคุณภาพพืชผักที่ ต.นางแล อ.เมือง จ.
เชียงราย พร้อมเปิดตลาดเกษตรกรทุกวันศุกร์ ณ แยกดอยตอง มณฑลทหารบกที่ 37
นายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า แนวคิดในการขับเคลื่อนเรื่องอาหารปลอดภัยของจังหวัดเชียงราย ต้องปลอดภัย
ตั้งแต่ ต้นน้ํา (เกษตรกร/ผู้ผลิต) กลางน้ํา (ผู้แปรรูป/ผู้ขนส่ง/ผู้ขาย) และปลายน้ํา (ผู้บริโภค) โดยการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิต พืชผักปลอด
สารพิษด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ และสร้างผู้ซื้อ คือร้านอาหาร เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน การสร้างระบบตลาดสีเขียวให้เกษตรกรมีแหล่งจําหน่ายสินค้าและ
ให้ประชาชนผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งอาหารปลอดภัยซึ่งหัวใจหลักของการสร้างเมืองเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัย หรือ Chiangrai Green
Network มี 5 องค์ประกอบ ที่สําคัญได้แก่ Green Community, Green Service, Green Health, Green Plus และ Green Heart โดยนํา
การเกษตรเชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิจ ขั บ เคลื่อนด้วยการพัฒนาระบบความปลอดภั ย ด้านอาหารตลอดห่ วงโซ่อาหารระบบคุณ ภาพร้ านอาหาร
มาตรฐานสากล (TRQS) และแผนการตลาด G Network Marketing นอกจากผลผลิตที่ได้จะปลอดภัย ช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรจากการ
ขายผลผลิต แล้วยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วยซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการใช้สารเคมีได้อีกด้วย
ทั้งนี้มีตัวอย่างเกษตรกรในพื้นที่ทําการเกษตรอินทรีย์และสนับสนุนแนวคิดเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษในพื้นที่ ได้แก่ 1.คุณรจนา เขื่อนขัน
เกษตรกรรุ่นใหม่ชุมชนบ้านภูตาด ใช้แนวทางกสิกรรมไร้สารพิษมาบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างรายได้จากการขายผลผลิตจาก
เกษตรอินทรีย์ 2.พ่อหลวงอินทร์จันทร์ บุญตัน ตัวอย่างเกษตรกรผู้เปลี่ยนวิถีชีวิตจากการทําเกษตรแบบเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์แบบครัวเรือน
ช่วยลดภาวการณ์เจ็บป่วยจากสารพิษยาฆ่าแมลง 3.ลุงศรี บุตรคําฝั้น เกษตรกรชุมชนบ้านป่างิ้ว ผู้ใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ปลูกผักตามฤดูกาลมา
ช่วยปลดหนี้สร้างรายได้ด้วยวิถีเกษตรแบบพอเพียง รวมถึงโรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ทและเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารปลอดภัย จ.
เชียงราย ในฐานะผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากชุมชน
ด้าน นายกิตติ ทิศกุล ผู้จัดการโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข กล่าวว่า ปัจจุบันความปลอดภัยด้านอาหารยังคงเป็นปัญหาและ
เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการมีสุขภาวะที่ดีของคนไทย เนื่องจากระบบการเกษตรของประเทศส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในกระบวนการผลิต
จากรายงานการสํารวจขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ พบว่าไทยมีการใช้ยาฆ่าแมลงมากเป็นอันดับ 5 ของโลก ใช้ยาฆ่าหญ้าเป็น
อันดับ 4 ของโลก มีการนําเข้าสารเคมีปีละกว่าแสนล้านตัน มูลค่ากว่าสองหมื่นล้านบาท ซึ่งผลจากการตรวจเลือดเกษตรกรไทยพบว่ากว่า 4 ล้าน
คนยังอยู่ในเกณฑ์น่าห่วงและเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ในขณะที่ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า คนไทยป่วยจากพิษสารกําจัดศัตรูพืชปีละเกือบ
1,800 คน มีทั้งพิษแบบเฉียบพลัน เช่น คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ และพิษเรื้อรัง เช่น โรคผิวหนัง มะเร็ง โรคระบบประสาท นอกจาก
เกษตรกรที่ถือเป็นต้นน้ําของการผลิตที่เสี่ยงแล้ว ผู้บริโภคก็เสี่ยงต่ออันตรายด้านสุขภาพด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะจากสารพิษอันตรายที่ปนเปื้อนในพืช
ผัก ผลไม้ ที่วางขายในท้องตลาด
นายกิตติ กล่าวต่อไปว่า สสส. เห็นถึงความสําคัญของผลกระทบร้ายแรงทางสุขภาพ จึงได้ดําเนินโครงการ "อาหารปลอดภัยเชียงรายเป็น
สุข" ทํางานบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนางานด้าน
อาหารปลอดภัยในระดับจังหวัด จนเกิดความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้เกิดต้นแบบของตลาดสีเขียว ที่สร้างระบบการผลิต การกระจาย การบริโภคอาหาร
ปลอดภัยในระดับชุมชน จนสามารถแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยด้านอาหารของจังหวัดเชียงรายได้เป็นผลสําเร็จ ส่งผลให้เชียงรายสามารถ
ประกาศให้การดําเนินงานอาหารปลอดภัยเป็นวาระของจังหวัดได้เป็นแห่งแรกของประเทศ

"การดําเนินโครงการฯ กว่า 2 ปีที่ผ่านมามีเครือข่ายภาคเกษตรกรเข้าร่วมแล้ว 25 ชุมชนเครือข่ายร้านอาหารเข้าร่วม 91 ร้าน และมี
ผู้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายผู้บริโภคในโครงการฯ 10,754 คน และตั้งเป้าหมายภายในอีก 3 ปีข้างหน้าจะขยายพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 18 อําเภอใน
จังหวัดเชียงราย เกษตรกรปลอดภัยจากการทําเกษตรมากขึ้น ร้านอาหารได้ใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยจากท้องถิ่น ผู้บริโภคจังหวัดเชียงรายเข้าถึงและ
ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยมากขึ้น ทางโครงการสามารถขยายแนวคิดการทํางานบูรณาการร่วมกับทุกพื้นที่และสร้างเครือข่ายต้นแบบ
ท่องเที่ยวชุมชนสนับสนุนการเกษตรที่ปลอดภัยได้ครบทุกอําเภอ มีศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าที่ปลอดภัยของจังหวัดเชียงราย สามารถสร้างจุด
แข็งให้เชียงรายและสร้างแบรนเชียงรายเป็นเมืองเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัย สามารถเป็นต้นแบบของการทํางานบูรณาการร่วมกันให้กับ
จังหวัดอื่นๆ ได้" นายกิตติ กล่าว
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จากสภาพปัญหาความทุกข์ยากในถิ่นทุรกันดาร หรือตามแนวตะเข็บชายแดน ในถิ่นที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ทําให้เกิดปัญหาต่าง ๆ
มากมาย ทั้งเรื่องสุขภาพ การศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงเรื่องของยาเสพติดที่อาจจะเข้ามาพัวพันได้
นอกจากนี้ก็ยังมีเยาวชนที่อาจจะขาดโอกาสในการพัฒนาความรู้ และสุขภาพที่ดี ด้วยเหตุนี้หลายหน่วยงานของภาครัฐ จึงได้ร่วมกัน
ดําเนินการเพื่อฟื้นฟูหมู่บ้านตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้สุขภาพของประชาชนดีขึ้น โดยน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปฏิบัติใช้ เช่นเดียวกับสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้นําโครงการพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาจัดทํา
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล
นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนา
เด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยทรงเล็งเห็นว่าการพัฒนาจะนําไปสู่การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กทั้ง
ร่ างกาย สติ ปั ญญาและอารมณ์ไ ด้ อย่ า งเต็ มศัก ยภาพ ทํ า ให้เ ด็ ก เติ บ โตอย่ า งคนที่ มี คุ ณ ภาพ เป็ น กําลั ง ที่จ ะช่ว ยพั ฒนาชุม ชนของตนเองและ
ประเทศชาติต่อไป
ทรงเริ่มต้นการดําเนินงานในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และขยายผลต่อไปยังโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ร่วมกันทําการเกษตรใน
โรงเรียนแล้วนําผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีอาหารบริโภคเพียงพอกับความต้องการ
ของนักเรียน รวมถึงให้กลุ่มนักเรียนมีองค์ความรู้และมีทักษะทางด้านการเกษตร สามารถพึ่งพาตนเองและนําไปพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยให้โรงเรียน
เป็นจุดเรียนรู้และขยายผลสู่ชุมชน
โดยกิจกรรมดังกล่าวนั้น ได้มีการจัดทําแปลงผลิตพืชในโรงเรียน (วัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุ์ผัก ไม้ผล ถั่วเมล็ดแห้ง) จํานวนทั้งสิ้น 166
โรงเรียน ซึ่งการสนับสนุนปัจจัยการผลิต แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มโรงเรียน ตชด. ที่มีปัญหาการผลิตไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้งไม่ได้ตาม
ความต้องการของนักเรียน จึงต้องหาวิธีการผลิตไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้งให้เพียงพอกับความต้องการ จํานวน 4 โรงเรียน 2. กลุ่มโรงเรียน ตชด.
ปกติ จํานวน 9 โรงเรียน และ 3. กลุ่มโรงเรียน สพฐ. กศน. จํานวน 153 โรงเรียน
ซึ่งที่ผ่านมาทางเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมอบรมครู นักเรียน และชุมชนในโรงเรียน ตชด. และบูรณาการการทํางานโดยร่วมกัน
วางแผนการใช้พื้นที่การเกษตรและการผลิตพืชในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่มีปัญหาด้านการผลิตไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้ง จํานวน 4 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านแกน้อย อําเภอเชียงดาว, โรงเรียน ตชด.เบญจมะ 1 อําเภอเวียงแหง, โรงเรียน ตชด.เฮียงไทยธํารงค์
อําเภอแม่อาย และศูนย์การศึกษาเรียนรู้ โรงเรียน ตชด. บ้านแม่หลองใต้ อําเภออมก๋อย
และเตรียมต่อยอดให้ครบทั้งหมดตามวัตถุประสงค์ เพื่อที่เด็กนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องของการเกษตรนอกห้องเรียนไปพร้อมกับการมี
อาหารที่เพียงพอ และในอนาคตเยาวชนเหล่านั้นจะสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาแหล่งชุมชน เพื่อให้เกิดความเจริญ และที่สําคัญ หาก
คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้ว ปัญหายาเสพติดก็จะลดลง ไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเยาวชนอีกด้วย.

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
หัวข้อข่าว คอลัมน์: เกษตรวันนี้
สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสํานักงานเกษตรอําเภอกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จัดกระบวน การพัฒนาสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
เครือข่าย (ต.กบินทร์) โดยบรรยาย ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในการใช้สาร ชีวภัณฑ์ป้องกันกําจัดศัตรูพืช พร้อมฝึกปฏิบัติการขยายสารชีวภัณฑ์ เพื่อ
นําไปใช้ในแปลงเพาะปลูกตนเอง ณ ที่ทําการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเครือข่าย ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันก่อน

