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ขาวจากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจออนไลน ฉบับประจำวันที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 หนา .. มูลคาขาว 162,752.ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสือสารองค์กร ได้จด
ั ระบบข่าวสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/

กัญชา-ผลไม-ประมง พลิกโฉม'เกษตรตะวันออก'
ภาคตะวันออกเปนแหลงเกษตรสำคัญของประเทศ โดยมีพืชเศรษฐกิ จสำคัญ คือ ผลไม ยางพารา และ
กำลังมีการพัฒนา พืชเศรษฐกิจตัวใหม คือ "กัญชา" ซึ่งภาครัฐ เดินหนาสรางอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร โดยใช
เทคโนโลยีเกษตรและการเชื่อมโลจิสติกส เกษตรสูอินโดจีนและตลาดโลก
อลงกรณ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการ
บริหารศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) เปดเผยวา กระทรวงเกษตรและสหกรณไดดำเนินการ ขับเคลื่อน
ศูนยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยี (AIC) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 ใน 5 จังหวัด ประกอบดวย จันทบุรี ตราด
นครนายก ปราจีนบุรีและ สระแกว
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ จะไดนำไปพิจารณาตอยอดและดำเนินการ Business matching การ
สนับสนุนทุนวิจัย และนำเขาสู Innovation Catalog เพื่อใชขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรตอไป โดยมีการ
รายงานความกาวหนาการ ดำเนินงานและผลงานของ AIC ทั้ง 5 ศูนย ที่มีความโดดเดน เหมาะสมที่จะผลักดัน
พัฒนาและแกปญหาภาคการเกษตร ในพื้นที่ ประกอบดวย
1.การพัฒนาการผลิตอากาศยาน ไรคนขับ ของศูนย AIC จันทบุรีที่ผลิตขึ้นใชเองภายในประเทศ
(Made In Thailand) เพื่อใชในการเกษตรกรรมแมนยำ (Precious Agriculture) และสนับสนุนการเปน
Silicon valley เมืองหลวงแหงผลไม การแปรรูปผลไมของมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก โมเดลการ
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ถ า ยทอดเทคโนโลยี เ กษตร สู  ฟ าร ม เกษตรกรและ สถาบั น เกษตรกร ของมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ
โรฒ องครักษของศูนย AIC นครนายก
2.การพัฒนาระบบฟารมอัจฉริยะ (Smart Farming) ของวิทยาลัยชุมชนซึ่งเปนศูนย AIC จ.ตราด
3.การพั ฒ นาพั น ธุ  ก ุ  งก า มกราม กุ  ง ขาว ของมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาตอบโจทย ป ระมงเพาะเลี ้ ย ง และ
อุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ "กัญซา" เครื่องดื่มแนวใหม (Functional drink) จากกัญชาของ ศูนย
AIC ปราจีนบุรี โดยประสานความรวมมือ กับโรงพยาบาล เจาพระยาอภัยภูเบศรตอไป เพื่อชูจุดเดน "ปราจีนบุรี
เมืองแหงสมุนไพร"
สำหรั บคณะกรรมการความร วมมือ ระหวา งกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสภาอุ ตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย (กรกอ.) ไดเห็นชอบในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหารทั่วประเทศ เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยง
และตอบโจทยตลอดหวงโซของผลผลิตการเกษตร โดยขณะนี้ไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหาร (Food&Agro industry promotion subcommittee) และ คณะอนุกรรมการความรวมมือระหวาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณระดับภาค 5 ภาคภายใต 2 โครงการหลัก คือ
1.โครงการ 1 กลุมจังหวัด 1 นิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหารใน 18 กลุมจังหวัด เพื่อกระจายการลงทุน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเพิ่มการแปรรูปสรางมูลคาสินคาเกษตรครอบคลุมทุกจังหวัดทุกกลุมจังหวัดตาม
ศักยภาพและอัตลักษณของแตละพื้นที่
2.โครงการเกษตรอัจฉริยะเกษตรแมนยำ 2 ลานไร โดยใชเทคโนโลยีและเกษตรแปลงใหญเปนแกน
ขับเคลื่อนรวมกับกิจการอุตสาหกรรมขนาดใหญ (Big Brothers)
โดยในเขตกลุมจังหวัดนี้มีศักยภาพสูงมากในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรผลไม สมุนไพร ประมง พืช
อนาคต กัญชงกัญชา เครื่องจักรกลเกษตรเปนตน โดยมี ตนแบบจากเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปครบวงจรในจ.
ชลบุรีและในเขตพัฒนาพิเศษตะวันออก หรือ EEC
นอกจากนี้ ไดมีการมอบหมายให คณะ กรกอ.ภาคตะวันออกขับเคลื่อนโครงการสรางนิคมอุตสาหกรรม
เขตผูประกอบการอุตสาหกรรมหรือเขตชุมชนอุตสาหกรรมนับเปนเขตอุตสาหกรรมอาหารเปนโซนที่ 9 ซึ่ง AIC
จันทบุรีสนใจที่จะพัฒนาซิลิคอนวัลเลย ผลไมภายใตคอนเซปต "มหานครผลไม" ในรูปแบบเดียวกับที่มหาวิทยาลัย
สแตนฟอรดดำเนินการสรางซิลิคอนวัลเลย แหงเทคโนโลยีในมลรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐ
"การพัฒนากลุมจังหวัดนี้จะตองผนึกศักยภาพกับทางอีอีซี 3 จังหวัด บวกกับจังหวัดภาคตะวันออก 5 จังหวัด ตาม
แผนพัฒนาเชื่อมโยงภาคการเกษตร โดยใชศักยภาพ การเปนประตูเศรษฐกิจสูตลาดอินโดจีนไดแกกัมพูชา ลาวและ
เวียดนามที่มีตลาดรองรับ ดวยประชากรกวา 120 ลานคนซึ่งอยูติดพรมแดนภาคตะวันออก คือ จันทบุรี ตราดและ
สระแกว"
พรอมทั้งเชื่อมภาคตะวันออก-เชื่อมโลก ดวยเสนทางโลจิสติกสการขนสงสินคา ไปทุกมณฑลในจีน และ
ผานจีนสูภูมิภาคเอเซีย ยุโรป และรัสเซียดวยระบบราง โดยมีการขนสงผานดานโมฮานเสนทาง ไทย-ลาว-จีน และ
ผานดานผิงเสียงบนเสนทาง ไทย-ลาวเวียดนาม
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ทั ้ ง นี ้ จะเป น ระบบการขนส ง ใหม ร ั บ มื อ มาตรการควบคุมการแพรระบาดของ โควิดในประเทศที่
ตอ งขนสงสินคา ผ านและในประเทศคู ค า แนวทางทั้งหมดเปน สวนหนึ่งของ "5 ยุ ทธศาสตรการพัฒนาภาค
เกษตรกรรม" ของ "เฉลิมชัย ศรีออน" รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาค
ตะวันออก สูมิติใหมๆ อยางเต็มรูปแบบ
นอกจากนี้ ภาครัฐไดมีการขับเคลื่อ น โครงการระเบีย งผลไมภาคตะวันออก หรือ EFC ซึ่งจะมีการ
ขับเคลื่อนหองเย็นทันสมัย เพื่อใหผลไมไทยขายตรงสูตลาด และเกษตรกรรายไดไมขาดมือ โดยเปนโครงการหลัก
ของแผนพัฒนาภาคเกษตรใน EEC ซึ่งเมื่อ วันที่ 25 ม.ค.2564 ไดมีการลงนามความรวมมือ จัดทำระบบหองเย็น
ระหวางบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.)
โดยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เตรียมจัดทำระบบสมาชิกชาวสวนผลไมและกลุมสหกรณที่พรอม
เขารวมโครงการ โดยระยะแรกจะคัดเลือกจากกลุมชาวสวนทุเรียนที่ไดรับมาตรฐานสากลสำหรับสงออก (GAP) ใน
เบื้องตนโครงการ EFC ตั้งเปาสรางรายไดใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการเพิ่มขึ้น 20-30% ตองผนึกศักยภาพอีอ ีซีกับ
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จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเพื ่ อ ยกระดั บ เกษตรและเชื ่ อ มประตู เ ศรษฐกิ จ สู  อ ิ น โดจี น อลงกรณ
พลบุตร
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