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นายกรัฐมนตรี ย้าสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ชูวสิ าหกิจชุมชน และ Young Smart Farmer เป็ นกลไกเสริ ม
รากฐานเศรษฐกิจไทยมีความแข็งแรง
วันนี้ (18 ส.ค. 63) เวลา 08.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์
จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม เยีย่ มชมนิทรรศการการจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2
และรวมพลคนเกษตรสร้างชาติ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมร่ วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงานผ้าสื บสาน
อนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่น ดารงไว้ ในแผ่นดินอุทยั ธานี “อุทยั ธานี ของดีอยูท่ ี่ผา้ ” จังหวัดอุทยั ธานี ประจาปี 2563 โดยมีนายเฉลิม ศรี
อ่อน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอิทธิ พล คุณปลื้ม รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงวัฒนธรรม
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิ การ
นายกรัฐมนตรี ร่ วมชมนิทรรศการในครั้งนี้ดว้ ย
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ให้ความสนใจลายผ้าไทยและชื่นชมลายผ้าทอพื้นเมืองที่มีลายเป็ นอัตลักษณ์ จากอดีตจนถึง
ปัจจุบนั ได้มีการพัฒนาลวดลายผ้าให้มีความสวยงามมากยิง่ ขึ้น รวมถึงนาผ้าทอมาต่อยอดเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมสมัย ตรงกับ
ความต้องการของตลาด นายณรงค์ รักร้อย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุทยั ธานี ได้นาเสนอตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผา้ ทอที่เป็ นเอกลักษณ์
ของจังหวัดอุทยั ธานี จากกลุ่มผ้าทอโสดาและกลุ่มผ้าทอพื้นเมือง ร่ วมประชาสัมพันธ์การจัดงานผ้าสื บสาน อนุ รักษ์ศิลปะผ้า

ถิ่น ดารงไว้ ในแผ่นดินอุทยั ธานี “อุทยั ธานี ของดีอยูท่ ี่ผา้ ” จังหวัดอุทยั ธานี ประจาปี 2563 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 13 ก.ย.
2563 ณ บริ เวณสนามกีฬาจังหวัดอุทยั ธานี
จากนั้น นายเฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อ
ประชาสัมพันธ์งานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 และรวมพลคนเกษตรสร้างชาติ โดยกรมส่ งเสริ มการเกษตร เพื่อจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ Premium to fly จากเกษตรกรไทย ส่ งเสริ มให้เกษตรกรพัฒนายกระดับสิ นค้าเกษตรและแสดงศักยภาพในการผลิต
สิ นค้าเกษตร จากตลาดท้องถิ่น ตลาดภูมิภาค สู่ ตลาดต่างประเทศและตลาดออนไลน์ ควบคู่ไปกับการสร้างเครื อข่าย Young
Smart Farmer เพื่อให้คนรุ่ นใหม่หนั กลับมาทาการเกษตร เป็ นส่ วนหนึ่งในการปฏิรูปภาคการเกษตรในอนาคต ทั้งนี้
นายกรัฐมนตรี ยงั ให้ความสนใจ “กล้วยบิสกิตกล้วยน้ าว้า สอดไส้แยมมะกรู ด” โดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ าพริ กไร้สารกัน
บูด และ พืชทางเลือกใหม่ “อะโวคาโด” Product Premium พร้อมแนะนาเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน ให้สร้างความเข้มแข็ง
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในห่ วงโซ่เกษตร ตั้งแต่ตน้ ทาง กลางทาง ปลายทาง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ตอ้ งการเห็นเกษตร
ไทยแข็งแรง

นายเฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นาคณะผูบ้ ริ หารเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 และรวมพลคนเกษตรสร้างชาติ 18 สิ งหาคม 2563
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กระทรวงเกษตรฯ เห็นชอบเยียวยาชาวสวนลาไยกว่า 3 พันล้าน ชูโมเดล ‘‘เกษตร พาณิ ชย์ทนั สมัย’’
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แปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอมดาเนินสะดวก สร้างจุดเด่น ปลูกแบบอินทรี ย ์ พร้อมต่อยอดแปรรู ปเพิ่มมูลค่า

แปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอมไปลิ่ว กรมส่ งเสริ มการเกษตรหนุนรวมกลุ่มแล้วใน 8 จังหวัด 17 แปลง พร้อมเสริ ม
ความรู ้เกษตรกรที่ดาเนิ นสะดวก หวังต่อยอดสร้างแปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอมอินทรี ย ์ เปิ ดช่องทางออนไลน์สร้างตลาด
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า มะพร้าวน้ าหอม นับเป็ นผลไม้เศรษฐกิจที่สาคัญ
อีกชนิดหนึ่งที่กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้แนะนาให้เกษตรกรปลูกเพื่อตอบสนองความต้องการ
ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ องของตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่ งเสริ มให้เกิดการรวมกลุ่มภายใต้ระบบส่ งเสริ มเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ปั จจุบนั เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเป็ นแปลงใหญ่แล้วจานวน 17 แปลง ใน 8จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กรุ งเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา นครปฐม สมุทรปราการ และจังหวัดสงขลารวมจานวนเกษตรกรที่
เข้าร่ วม 533 ราย ทั้งนี้การส่ งเสริ มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอมเน้นให้เกษตรกรใช้หลักตลาดนาการผลิต และใช้ช่องทาง
การตลาดใหม่ๆ เช่นการจาหน่ายผ่านสื่ อออนไลน์
ด้านนายประยูร วิสุทธิ ไพศาล ประธานแปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอมตาบลแพงพวย อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรีกล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้เข้ามาช่วยสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม

เป็ นแปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอม ทาให้เกษตรกรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ไม่วา่ จะในด้านที่เกี่ยวกับการจัดการ
สวนมะพร้าวน้ าหอมจนถึงการส่ งออกการผลิตมะพร้าวน้ าหอมให้ได้คุณภาพและมาตรฐานส่ งออก และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน้ าหอม ทาให้เกิดการยกระดับการปลูกและการจัดการสวนที่ได้มาตรฐาน สามารถสร้างผลผลิต
คุณภาพที่ตรงกับความต้องการของตลาด รวมถึงการเปิ ดช่องทางการตลาดถึงผูบ้ ริ โภคได้เพิ่มขึ้น
“สาหรับการทาสวนมะพร้าวน้ าหอมในปั จจุบนั เพื่อสนองตอบความนิยมของผูบ้ ริ โภคที่เน้นใส่ ใจ เรื่ องสุ ขภาพมากขึ้น จึงมี
การปรับเปลี่ยนรู ปแบบมาเป็ นสวนมะพร้าวน้ าหอมแบบอินทรี ยท์ ี่เน้นให้เป็ นธรรมชาติมากที่สุด ไม่มีการใช้สารเคมี หันมาใช้
ตัวห้ าตัวเบียนในการช่วยกาจัดแมลงศัตรู มะพร้าว เช่น การใช้แตนเบียน เข้ามาช่วยควบคุมแมลงศัตรู มะพร้าว ซึ่ งได้รับการ
สนับสนุนพ่อแม่พนั ธุ์และองค์ความรู ้จากกรมส่ งเสริ มการเกษตร ลดการใช้สารเคมี เพื่อสร้างผลผลิตคุณภาพที่ปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริ โภค รวมถึงการพัฒนาสิ นค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น จาหน่ายในรู ปแบบน้ ามะพร้าวพร้อมดื่มในขวดใส และ
มะพร้าวแก้วพร้อมรับประทาน โดยขูดเนื้ อและมีน้ าใส่ แก้วซี ลฝาอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากมะพร้าวน้ าหอม
ทั้งหมด เช่น น้ าตาลมะพร้าว และต้นพันธุ์มะพร้าว”
นายประยูร กล่าวต่อไปว่า สาหรับสายพันธุ์มะพร้าวน้ าหอมที่นิยมปลูกเป็ นพันธุ์กน้ จีบ ซึ่ งมีลกั ษณะเด่นคือให้ผล
ขนาดใหญ่และปริ มาณน้ ามะพร้าวมากแต่ละปี สามารถเก็บผลผลิตออกขายได้ประมาณ 15–18 ทะลาย โดยตัดผลได้ทุก 20 วัน
สาหรับการดูแลจัดการสวน ถ้าเป็ นช่วงหน้าฝนอย่างในขณะนี้ จะปล่อยให้ตน้ มะพร้าวเติบโตไปตามธรรมชาติ ส่ วนหน้าแล้ง
จะคอยดูแลรดน้ าทุก 3 วัน ตัดหญ้าให้ส้ นั ไม่รกรุ งรัง และรักษาความชื้นบนผิวดินสามารถเก็บผลผลิตออกขายได้ตลอดทั้งปี
แต่ช่วงฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคม–เมษายน ผลผลิตน้อยลดลงจากปกติประมาณ ร้อยละ70–80 จึงต้องจัดการดูแลสวน
มะพร้าวอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้ตน้ มะพร้าวขาดคอ โดยใช้วธิ ี การให้น้ าบารุ งต้น และให้ปุ๋ยคอกจากขี้หมู โดยบารุ งต้น เฉลี่ย
4 เดือน/ครั้ง และเฉลี่ยต้นละ 1 กระสอบ
“ที่สาคัญอีกประการและเป็ นปั ญหาที่เกษตรกรทาสวนมะพร้าวต้องประสบ คือ การระบาดของหนอนหัวดาในช่วง
ฤดูแล้ง เพราะแมลงศัตรู พืชชนิดนี้ ชอบอากาศร้อนแล้ง จึงคอยดูแลจัดการสวนให้มีความชื้นอย่างสม่าเสมอในช่วงฤดูแล้ง
โดยใช้เรื อรดน้ าในแปลงปลูกมะพร้าวทุก 3 วัน ครั้งละประมาณ 1 ชัว่ โมง วิธีน้ ีใช้ได้ผลดี เพราะไม่ค่อยเจอปั ญหาหนอนหัว
ดาระบาดรุ นแรงเหมือนกับที่อื่นๆ”
“ส่ วนการจัดการด้านการตลาด จะมีการวางแผนการผลิตร่ วมกับกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ที่วนั นี้มีพ้นื ที่ปลูกรวม 3,000
ไร่ ซึ่ งเน้นทาตลาดเองทั้งหมด ไม่ส่งผ่านพ่อค้าคนกลาง ด้วยการบริ หารจัดการให้เป็ นระบบทั้งในรู ปของผลสด และต่อยอด
เพิ่มมูลค่าด้วยการนามาแปรู ปเป็ นผลผลิตภัณฑ์ต่างๆ สร้างการรับรู ้ของลูกค้าผ่านสื่ อออนไลน์เป็ นหลัก” นายประยูรกล่าวใน
ที่สุด
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