
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่19 สิงหาคม 2563 

ส่วนกลาง 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
งานเกษตรสร้างชาติ 
คร้ังท่ี 2 

1 พบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพนัธ์การจดังานเกษตรสร้างชาติ 
คร้ังท่ี 2 

รัฐบาลไทย 

 2 นายกรัฐมนตรีย  ้าสร้างความเขม้แขง็ภาคการเกษตร ชูวสิาหกิจชุมชน 
และ Young Smart Farmer เป็นกลไกเสริมรากฐานเศรษฐกิจไทยมี
ความแขง็แรง 

รัฐบาลไทย 

MOU 3 กรมส่งเสริมการเกษตรจบัมือมิตรผล Farm channel 
บา้นพอเพียง 
สู้โควดิ - 19 

4 โครงการบา้นพอเพียงสู้โควิด - 19 Farm channel 

ช่างเกษตร 5 สร้างช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 3 Farm channel 
ล าไย 6 กระทรวงเกษตรฯ เห็นชอบเยยีวยาชาวสวนล าไยกวา่ 3 พนัลา้น  

ชูโมเดล ‘‘เกษตร พาณิชยท์นัสมยั’’ 
Farm channel 

YSF 7 การพฒันาและสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer Farm channel 
ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ไมผ้ล 8 แปลงใหญ่มะพร้าวนา้หอมด าเนินสะดวก สร้างจุดเด่น ปลูกแบบ

อินทรีย ์พร้อมต่อยอดแปรรูปเพิ่มมูลค่า 
ข่าวสด 

9 ทุเรียนทะเลหอย The phatanan 



 

 

 



 

 

นายกรัฐมนตรีย  ้าสร้างความเขม้แขง็ภาคการเกษตร ชูวสิาหกิจชุมชน และ Young Smart Farmer เป็นกลไกเสริม

รากฐานเศรษฐกิจไทยมีความแขง็แรง 

 วนัน้ี (18 ส.ค. 63) เวลา 08.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยทุธ์ 

จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม เยีย่มชมนิทรรศการการจดังานเกษตรสร้างชาติ คร้ังท่ี 2 

และรวมพลคนเกษตรสร้างชาติ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมร่วมประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการจดังานผา้สืบสาน 

อนุรักษศิ์ลปะผา้ถ่ิน ด ารงไว ้ในแผน่ดินอุทยัธานี “อุทยัธานี ของดีอยูท่ี่ผา้” จงัหวดัอุทยัธานี ประจ าปี 2563 โดยมีนายเฉลิม ศรี

อ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอิทธิพล คุณปล้ืม รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม 

นางสาวมนญัญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายดิสทตั โหตระกิตย ์เลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี ร่วมชมนิทรรศการในคร้ังน้ีดว้ย 

  โอกาสน้ี นายกรัฐมนตรีใหค้วามสนใจลายผา้ไทยและช่ืนชมลายผา้ทอพื้นเมืองท่ีมีลายเป็นอตัลกัษณ์ จากอดีตจนถึง

ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาลวดลายผา้ใหมี้ความสวยงามมากยิง่ข้ึน รวมถึงน าผา้ทอมาต่อยอดเป็นผลิตภณัฑท่ี์ร่วมสมยั ตรงกบั

ความตอ้งการของตลาด นายณรงค ์รักร้อย ผูว้า่ราชการจงัหวดัอุทยัธานี ไดน้ าเสนอตวัอยา่งผลิตภณัฑผ์า้ทอท่ีเป็นเอกลกัษณ์

ของจงัหวดัอุทยัธานี จากกลุ่มผา้ทอโสดาและกลุ่มผา้ทอพื้นเมือง ร่วมประชาสัมพนัธ์การจดังานผา้สืบสาน อนุรักษศิ์ลปะผา้



ถ่ิน ด ารงไว ้ในแผน่ดินอุทยัธานี “อุทยัธานี ของดีอยูท่ี่ผา้” จงัหวดัอุทยัธานี ประจ าปี 2563 จะจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 5 – 13 ก.ย. 

2563 ณ บริเวณสนามกีฬาจงัหวดัอุทยัธานี 

 จากนั้น นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะเขา้พบนายกรัฐมนตรีเพื่อ

ประชาสัมพนัธ์งานเกษตรสร้างชาติ คร้ังท่ี 2 และรวมพลคนเกษตรสร้างชาติ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ ์Premium to fly จากเกษตรกรไทย ส่งเสริมให้เกษตรกรพฒันายกระดบัสินคา้เกษตรและแสดงศกัยภาพในการผลิต

สินคา้เกษตร จากตลาดทอ้งถ่ิน ตลาดภูมิภาค สู่ตลาดต่างประเทศและตลาดออนไลน์ ควบคู่ไปกบัการสร้างเครือข่าย Young 

Smart Farmer เพื่อใหค้นรุ่นใหม่หนักลบัมาท าการเกษตร เป็นส่วนหน่ึงในการปฏิรูปภาคการเกษตรในอนาคต ทั้งน้ี 

นายกรัฐมนตรียงัใหค้วามสนใจ “กลว้ยบิสกิตกลว้ยน ้าวา้ สอดไส้แยมมะกรูด” โดย วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน ้าพริกไร้สารกนั

บูด และ พืชทางเลือกใหม่ “อะโวคาโด” Product Premium พร้อมแนะน าเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน ใหส้ร้างความเขม้แขง็ 

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในห่วงโซ่เกษตร ตั้งแต่ตน้ทาง กลางทาง ปลายทาง สอดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาลท่ีตอ้งการเห็นเกษตร

ไทยแขง็แรง 

  



 

 

นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น าคณะผูบ้ริหารเขา้พบนายกรัฐมนตรี เพื่อ

ประชาสัมพนัธ์การจดังานเกษตรสร้างชาติ คร้ังท่ี 2 และรวมพลคนเกษตรสร้างชาติ 18 สิงหาคม 2563 

  



 

ช่องทาง  

   

ประเด็น  กรมส่งเสริมการเกษตรจบัมือมิตรผล 

  



 

ช่องทาง   

   

 

ประเด็น  โครงการบา้นพอเพียงสู้โควิด 19 

  



 

ช่องทาง   

   

 

ประเด็น  สร้างช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 3 

  



 

ช่องทาง   

   

 

ประเด็น  กระทรวงเกษตรฯ เห็นชอบเยยีวยาชาวสวนล าไยกวา่ 3 พนัลา้น ชูโมเดล ‘‘เกษตร พาณิชยท์นัสมยั’’ 

  



 

ช่องทาง   

   

 

ประเด็น  การพฒันาและสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer 

  



 

แปลงใหญ่มะพร้าวน ้าหอมด าเนินสะดวก สร้างจุดเด่น ปลูกแบบอินทรีย ์พร้อมต่อยอดแปรรูปเพิ่มมูลค่า 

 

แปลงใหญ่มะพร้าวน ้าหอมไปล่ิว กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนรวมกลุ่มแลว้ใน 8 จงัหวดั 17 แปลง พร้อมเสริม

ความรู้เกษตรกรท่ีด าเนินสะดวก หวงัต่อยอดสร้างแปลงใหญ่มะพร้าวน ้าหอมอินทรีย ์เปิดช่องทางออนไลน์สร้างตลาด 

 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ มะพร้าวน ้าหอม นบัเป็นผลไมเ้ศรษฐกิจท่ีส าคญั

อีกชนิดหน่ึงท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดแ้นะน าใหเ้กษตรกรปลูกเพื่อตอบสนองความตอ้งการ 

 ท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองของตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมใหเ้กิดการรวมกลุ่มภายใตร้ะบบส่งเสริมเกษตร

แบบแปลงใหญ่ ปัจจุบนัเกษตรกรมีการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่แลว้จ านวน 17 แปลง ใน 8จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัราชบุรี 

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา นครปฐม สมุทรปราการ และจงัหวดัสงขลารวมจ านวนเกษตรกรท่ี

เขา้ร่วม 533 ราย ทั้งน้ีการส่งเสริมแปลงใหญ่มะพร้าวน ้าหอมเนน้ใหเ้กษตรกรใชห้ลกัตลาดน าการผลิต และใชช่้องทาง

การตลาดใหม่ๆ เช่นการจ าหน่ายผา่นส่ือออนไลน์ 

 ดา้นนายประยรู วสุิทธิไพศาล ประธานแปลงใหญ่มะพร้าวน ้าหอมต าบลแพงพวย อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดั

ราชบุรีกล่าวเพิ่มเติมวา่ จากการท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ขา้มาช่วยสนบัสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม 

 



เป็นแปลงใหญ่มะพร้าวน ้าหอม ท าใหเ้กษตรกรมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ไม่วา่จะในดา้นท่ีเก่ียวกบัการจดัการ 

 สวนมะพร้าวน ้าหอมจนถึงการส่งออกการผลิตมะพร้าวน ้ าหอมใหไ้ดคุ้ณภาพและมาตรฐานส่งออก และการพฒันา

ผลิตภณัฑจ์ากมะพร้าวน ้าหอม ท าใหเ้กิดการยกระดบัการปลูกและการจดัการสวนท่ีไดม้าตรฐาน สามารถสร้างผลผลิต

คุณภาพท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาด รวมถึงการเปิดช่องทางการตลาดถึงผูบ้ริโภคไดเ้พิ่มข้ึน 

 “ส าหรับการท าสวนมะพร้าวน ้าหอมในปัจจุบนั เพื่อสนองตอบความนิยมของผูบ้ริโภคท่ีเนน้ใส่ใจ เร่ืองสุขภาพมากข้ึน จึงมี

การปรับเปล่ียนรูปแบบมาเป็นสวนมะพร้าวน ้าหอมแบบอินทรียท่ี์เนน้ใหเ้ป็นธรรมชาติมากท่ีสุด ไม่มีการใชส้ารเคมี หนัมาใช้

ตวัห ้ าตวัเบียนในการช่วยก าจดัแมลงศตัรูมะพร้าว เช่น การใชแ้ตนเบียน เขา้มาช่วยควบคุมแมลงศตัรูมะพร้าว ซ่ึงไดรั้บการ

สนบัสนุนพอ่แม่พนัธ์ุและองคค์วามรู้จากกรมส่งเสริมการเกษตร ลดการใชส้ารเคมี เพื่อสร้างผลผลิตคุณภาพท่ีปลอดภยัต่อ

ผูบ้ริโภค รวมถึงการพฒันาสินคา้ใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน เช่น จ าหน่ายในรูปแบบน ้ามะพร้าวพร้อมด่ืมในขวดใส และ

มะพร้าวแกว้พร้อมรับประทาน โดยขดูเน้ือและมีน ้าใส่แกว้ซีลฝาอยา่งดี นอกจากน้ี ยงัมีผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากมะพร้าวน ้าหอม

ทั้งหมด เช่น น ้าตาลมะพร้าว และตน้พนัธ์ุมะพร้าว” 

 นายประยรู กล่าวต่อไปวา่ ส าหรับสายพนัธ์ุมะพร้าวน ้าหอมท่ีนิยมปลูกเป็นพนัธ์ุกน้จีบ ซ่ึงมีลกัษณะเด่นคือใหผ้ล

ขนาดใหญ่และปริมาณน ้ามะพร้าวมากแต่ละปีสามารถเก็บผลผลิตออกขายไดป้ระมาณ 15–18 ทะลาย โดยตดัผลไดทุ้ก 20 วนั 

ส าหรับการดูแลจดัการสวน ถา้เป็นช่วงหนา้ฝนอยา่งในขณะน้ี จะปล่อยใหต้น้มะพร้าวเติบโตไปตามธรรมชาติ ส่วนหนา้แลง้

จะคอยดูแลรดน ้าทุก 3 วนั ตดัหญา้ใหส้ั้น ไม่รกรุงรัง และรักษาความช้ืนบนผวิดินสามารถเก็บผลผลิตออกขายไดต้ลอดทั้งปี 

แต่ช่วงฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคม–เมษายน ผลผลิตนอ้ยลดลงจากปกติประมาณ ร้อยละ70–80 จึงตอ้งจดัการดูแลสวน

มะพร้าวอยา่งเหมาะสม เพื่อไม่ใหต้น้มะพร้าวขาดคอ โดยใชว้ธีิการใหน้ ้าบ ารุงตน้ และใหปุ๋้ยคอกจากข้ีหมู โดยบ ารุงตน้ เฉล่ีย 

4 เดือน/คร้ัง และเฉล่ียตน้ละ 1 กระสอบ 

 “ท่ีส าคญัอีกประการและเป็นปัญหาท่ีเกษตรกรท าสวนมะพร้าวตอ้งประสบ คือ การระบาดของหนอนหวัด าในช่วง

ฤดูแลง้ เพราะแมลงศตัรูพืชชนิดน้ี ชอบอากาศร้อนแลง้ จึงคอยดูแลจดัการสวนใหมี้ความช้ืนอยา่งสม ่าเสมอในช่วงฤดูแลง้ 

โดยใชเ้รือรดน ้าในแปลงปลูกมะพร้าวทุก 3 วนั คร้ังละประมาณ 1 ชัว่โมง วธีิน้ีใชไ้ดผ้ลดี เพราะไม่ค่อยเจอปัญหาหนอนหวั

ด าระบาดรุนแรงเหมือนกบัท่ีอ่ืนๆ” 

 “ส่วนการจดัการดา้นการตลาด จะมีการวางแผนการผลิตร่วมกบักลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ท่ีวนัน้ีมีพื้นท่ีปลูกรวม 3,000 

ไร่ ซ่ึงเนน้ท าตลาดเองทั้งหมด ไม่ส่งผา่นพอ่คา้คนกลาง ดว้ยการบริหารจดัการใหเ้ป็นระบบทั้งในรูปของผลสด และต่อยอด

เพิ่มมูลค่าดว้ยการน ามาแปรูปเป็นผลผลิตภณัฑ์ต่างๆ สร้างการรับรู้ของลูกคา้ผา่นส่ือออนไลน์เป็นหลกั” นายประยรูกล่าวใน

ท่ีสุด 

 

  



 

 

ช่องทาง   

 

 

ประเด็น  ทุเรียนทะเลหอย 


