สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
ประจําวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2559
1. เชิญชวนเกษตรกรมาขึ้นและต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนภายในวันที่ 30 มกราคม 2559 นี้ ณ สํานักงาน
เกษตรจังหวัด/อําเภอ/เขต (กทม.) ใกล้บ้าน
2. นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐมพร้อมคณะนําผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่ดูการทําอาชีพเพาะพันธุ์
มะพร้าวน้ําหอม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้แบบโกอินเตอร์ โดย
มียอดออร์เดอร์จากต่างประเทศสั่งจองนับล้านต้น แต่ไม่สามารถผลิตได้ทัน จนต้องขยายพื้นที่เร่งปลูกต้นพันธุ์
แท้ เตรียมผลิตลูกไว้ทําพันธุ์อีกกว่า 80 ไร่ หวังสร้างรายได้ระยะยาว
3. นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร ครั้งที่
1/2559 โดยมี นายวันชัย ทิพย์อักษร เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
4. "พิชัย ทองกร" นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ กลุม่ อารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร เปิดเผย
ว่า กําลังเร่งส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชผักและผลไม้มาตรฐาน Thai GAP ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ ทั้งสิ้น 500 รายทัว่ ทั้งจังหวัดสกลนคร โดยตั้งเป้าไว้ว่าตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไปจะมีเกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการเฉลี่ยปีละ 200-300 ราย จะเน้นส่งเสริมให้ปลูกข้าวหอมมะลิ ข้าว กข.6 มะม่วงน้ําดอกไม้เพื่อ
การส่งออกที่อําเภอวาริชภูมิ ซึ่งกําลังเป็นที่นิยมของตลาด
5. นายประมวล ปัททุม เกษตรอําเภอนิคมคําสร้อย เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมเกษตรกร ในโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดภัยสู่ตลาด ตามมาตรการสําคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและ
คนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย ณ ศาลาประจําหมู่บ้านคลองสะอาด
ต.นากอก อ.นิคมคําสร้อย จ.มุกดาหาร

วันที่ 30 มกราคม 2559
หัวข้อข่าว ด่วน เชิญชวนขึ้นทะเบียนและต่ออายุวิสาหกิจชุมชน
ประจําปี 2559
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า วิสาหกิจชุมชนเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของกรมส่งเสริม
การเกษตร ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดําเนินการขับเคลื่อนและพัฒนา "วิสาหกิจชุมชน" มาอย่างต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ปัจจุบนั ได้รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแล้ว จํานวน
73,465 แห่งทั่วประเทศ มีสมาชิกรวมกว่า 1.25 ล้านคน อย่างไรก็ตาม จะมีการต่ออายุการขึ้นทะเบียนทุก 2 ปี ติดต่อกัน
และหากไม่มาต่อทะเบียนเป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกันจะทําให้ถูกเพิกถอนทะเบียนดังกล่าว อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้เกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนฯ และต่ออายุวิสาหกิจชุมชนนั้น ควรตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วน โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มาขึ้นทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติยื่นเอกสารคําร้อง ณ สํานักงานเกษตรอําเภอ/กิ่งอําเภอ/
สํานักงานเกษตรเขต (กทม.) ที่รับจดทะเบียน โดยทําการยื่นแบบคําขอดําเนินการต่อ (แบบ สวช. 03) และแบบจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน พร้อมทั้งแสดงเอกสารสําคัญ จํานวน 7 รายการ ดังนี้
1. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน (ท.ว.ข.2)
2. เอกสารสําคัญแสดงการดําเนินกิจการ (ท.ว.ข.3)
3. สําเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นแบบ
4. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)
5. บันทึกแจ้งความ (กรณี ท.ว.ช.2/ท.ว.ข.3 สูญหาย)
6. ข้อบังคับ หรือ ข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
7. แผนประกอบการ
ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของเกษตรกร จึงขอเชิญชวนเกษตรกรมาขึ้นและต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนภายในวันที่
30 มกราคม 2559 นี้ ณ สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ/เขต (กทม.) ใกล้บ้านท่าน สามารถสอบถามรายละเอียด
http://www.sceb.doae.go.th

วันที่ 30 มกราคม 2559
หัวข้อข่าว พันธุ์มะพร้าวน้ําหอมสามพรานโกอินเตอร์
มะพร้าวน้ําหอมเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยมาช้านาน และประเทศไทยก็เป็นแหล่งผลิตที่
สําคัญติดอันดับต้นๆ ของโลกอีกด้วย เนื่องจากมะพร้าวน้ําหอม มีรสชาติหอมหวานดื่มแล้วชืน่ ใจ ปัจจุบันได้มี
โรงงานผลิตน้ํามะพร้าวสําเร็จรูป ส่งออกหลายประเทศทัว่ โลก
ดังนั้นการผลิตมะพร้าวน้ําหอมปัจจุบันนี้ จึงยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงาน ทั้งนี้อาจเกิดจากที่ผ่าน
มา พื้นที่การปลูกมะพร้าวน้ําหอมเหลือน้อยลง จึงทําให้ขณะนีร้ าคามะพร้าวน้าํ หอมต่อลูก มีราคาที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงทํา
ให้เกษตรกรและนักค้าหัวธุรกิจ เริ่มหันมาสนใจกับการปลูกมะพร้าวน้ําหอมกันอย่างจริงจังกันจํานวนมาก ด้วยการทุ่ม
ลงทุนซื้อที่ดิน พร้อมสั่งจองต้นพันธุ์มะพร้าวน้าํ หอมไปปลูก เพื่อสร้างรายได้ในอนาคต ไม่เว้นแม้กระทัง่ ต่างประเทศ
เช่น เขมร ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ด้วยเหตุนี้อาชีพการเพาะต้นมะพร้าวน้ําหอม จึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ค่อนข้าง
สดใส และสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกําอยูใ่ นขณะนี้ เพราะมีออร์เดอร์สงั่ จองทัง้ ภายในประเทศ และต่างประเทศ
เข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่สามารถผลิตให้ได้ทันต่อความต้องการ
นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐมพร้อมคณะนําผู้สื่อข่าว ลงพื้นทีด่ ูการทําอาชีพเพาะพันธุ์
มะพร้าวน้ําหอม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งนับเป็นอีกหนึง่ อาชีพที่สร้างรายได้แบบโกอินเตอร์ โดยมียอด
ออร์เดอร์จากต่างประเทศสั่งจองนับล้านต้น แต่ไม่สามารถผลิตได้ทัน จนต้องขยายพื้นที่เร่งปลูกต้นพันธุ์แท้ เตรียม
ผลิตลูกไว้ทําพันธุ์อีกกว่า 80 ไร่ หวังสร้างรายได้ระยะยาว
นางมาลัยพร จรดล อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 54/1 หมู่ 1 ตําบลบางช้าง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เจ้าของสวน "จรดล" ที่ยดึ อาชีพเพาะพันธุ์มะพร้าว และพันธุไ์ ม้ผลอื่นๆ มานานกว่า 20 ปี จนเป็นเกษตรกรรายเดียว
ของอําเภอสามพราน และยังได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นของอําเภอสามพรานอีกด้วย เปิดเผยว่า ทุกวันนี้ได้ทําการ
เพาะพันธุ์มะพร้าวน้ําหอมไว้จํานวนหลายหมื่นลูก มีทั้งพันธุ์น้ําหอมของนครปฐม และพันธุ์น้ําหวานของสมุทรสาคร
โดยจะคัดของแท้มาเพาะขาย จะไม่มีการปนมะพร้าวกลายพันธุ์อย่างแน่นอน จึงเป็นที่ไว้วางใจต่อลูกค้าเสมอมา ด้วย
การรับประกันของแท้ ที่ร้านจึงมีออร์เดอร์สงั่ จองเข้ามาจํานวนมาก ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ และวันนี้ทาง
บริษทั จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ก็ได้นํารถสิบล้อเข้ามารับต้นพันธุ์จํานวน 6,000 ต้น รวมทัง้ ยังมีออร์เดอร์ต้องส่งขึ้น
รถไฟไปยังจังหวัดสงขลา ชายแดนภาคใต้ อีกจํานวนมาก
นางมาลัยพร กล่าวต่ออีกว่า ที่ผ่านมาก็มีออร์เดอร์จากประเทศเขมร ต้องการต้นพันธุ์มะพร้าวน้ําหอมจํานวน
1,000,000 ต้น แต่ไม่สามารถผลิตให้ได้ทัน จึงต้องปฏิเสธออร์เดอร์ไป เนือ่ งจากปัจจุบันประเทศไทยกําลังประสบ
ปัญหาเกีย่ วกับผลผลิต เพราะพื้นที่ในการผลิตมีการลดลงอย่างมาก เนือ่ งจากเกษตรกรรุ่นใหม่หันไปปลูกพืชอย่างอื่น
ทดแทน อีกทัง้ ช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมาสภาพอากาศที่แปรปรวน จึงส่งผลกระทบให้มะพร้าวติดผลน้อยลง จึงทําให้ไม่
สามารถหาลูกพันธุ์แท้มาผลิตต้นได้ ดังนั้นขณะนี้ทางสวนจึงได้ทําการเช่าพื้นที่ จํานวน 80 ไร่ เพื่อทําการปลูกต้น
มะพร้าวพันธุ์นา้ํ หอมไว้ทงั้ หมด ประมาณ 4,800 ต้น เพื่อไว้ทําพันธุ์โดยเฉพาะ
นายบุญเลี้ยง กล่าวต่อท้ายว่า ทั้งนี้มนั่ ใจว่าการยึดอาชีพนี้ยังคงสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เพราะมะพร้าวน้ําหอม
เป็นที่นิยมการบริโภคของประชาชนทั้งโลก และมะพร้าวน้ําหอมของไทยก็มีจดุ เด่นเรื่องของกลิ่นหอม มากกว่าคู่แข่ง
อย่างฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย อีกทัง้ ยังมีการผลิตในรูปของสําเร็จรูป ทําให้สะดวกต่อการบริโภค ดังนั้นการทําอาชีพ
เพาะขยายลูกพันธุ์มะพร้าวน้ําหอม และการปลูกมะพร้าวน้ําหอมเพื่อขายลูกเชิงธุรกิจ จึงมีอนาคตที่ค่อนข้างไปได้ดี
เนื่องจากการทํามะพร้าวเชิงธุรกิจ เป็นการลงทุนเพียงครัง้ เดียว แต่มีอายุยืนนานนับสิบปีนั่นเอง

วันที่ 31 มกราคม 2559
หัวข้อข่าว เกษตรวันนี้
นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมโครงการอบรมเพื่อ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร
ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นายวันชัย ทิพย์อักษร เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ สํานักงานเกษตรจังหวัด
บุรีรัมย์

วันที่ 30 มกราคม 2559
หัวข้อข่าว 'สกลนคร'ลุยผัก/ผลไม้ไร้สารพิษส่งสินค้าเกษตร
ขึ้นห้าง-สายการบิน
กระแสการบริโภคผักและผลไม้ปลอดภัยกําลังมาแรง คนเริ่มหันมา ใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น ส่งผลดี ต่อเกษตรกรผู้ปลูก
พืชผักและผลไม้ปลอดภัย ทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออกที่ยังมีความต้องการสินค้ามีมาตรฐานความปลอดภัยสูง โดยเฉพาะ
ตลาดยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ที่ตรวจสินค้าเกษตรจากไทยอย่างเข้มงวด
ปัจจุบันมาตรฐาน "Thai GAP" จึงมีบทบาทต่อวงการเกษตรมากขึ้น หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกําลัง หันมา
ส่งเสริมให้เกษตรกรเร่งพัฒนามาตรฐานระบบการผลิตภาคเกษตรของไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าและผู้บริโภค ว่าสินค้า
เกษตรที่ผลิตในประเทศไทยมีมาตรฐานและกระบวนการที่ปลอดภัยจากสารเคมีและเชื้อโรคที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ผลิต
ผู้บริโภค สัตว์ รวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสกลนครเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้
"พิชัย ทองกร" นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ กลุ่มอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร บอกกับ "ประชาชาติธุรกิจ"
ว่า กําลังเร่งส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชผักและผลไม้มาตรฐาน Thai GAP ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 500 รายทั่ว
ทั้งจังหวัดสกลนคร โดยตั้งเป้าไว้ว่าตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไปจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเฉลี่ยปีละ 200-300 ราย จะเน้น
ส่งเสริมให้ปลูกข้าวหอมมะลิ ข้าว กข.6 มะม่วงน้ําดอกไม้เพื่อการส่งออกที่อําเภอวาริชภูมิ ซึ่งกําลังเป็นที่นิยมของตลาด
นอกจากนั้นจะส่งเสริมการปลูก แคนตาลูป ขณะนี้มีการทดลองปลูกกันจํานวนมากและได้ผลผลิตคุณภาพดี แต่ตลาดยังไม่
กว้างมากนัก ส่วนใหญ่เกษตรกรจะนํามาวางจําหน่ายสองข้างถนน ในจังหวัดสกลนคร ในอนาคตเตรียมประสาน ผู้ค้าปลีกค้าส่งผลไม้
ให้มารับซื้อ เพิ่มช่องทาง การจําหน่ายสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
ทั้งนี้ จะมีการจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรตลอดทั้งปี มุ่งให้ความรู้ตั้งแต่การเตรียมดิน การวัดคุณภาพดิน การหาแหล่งน้ํา
ธรรมชาติที่ปราศจากสารปนเปื้อน การให้นักวิชาการมาตรวจสภาพความเหมาะสมของอากาศ การหาเมล็ดพันธุ์ท่ีดี การดูแลรักษา
กําจัดศัตรูพืชผ่านระบบ Thai GAP ที่ไม่ใช้ ยาฆ่าแมลง ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้าง รวมถึง การเก็บเกี่ยวที่ถูกวิธี การแพ็กเกจจิ้ง และการ
ขนส่งจนถึงมือผู้บริโภคจะต้องถูกสุขลักษณะ
สําหรับเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐาน Thai GAP หากเป็นผลไม้และผักสวนครัว และข้าวจะได้รับใบรับรองมาตรฐานและ
สติ๊กเกอร์ไว้ติดแพ็กเกจจิ้งสินค้าจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัจจุบันมีเกษตรกรหลายรายเริ่มสร้างแบ
รนด์ขา้ วบรรจุถุง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในภาวะที่ราคาข้าวตกต่ํา
"สุขุม จันทรเกษม" ประธานสํานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร บอกว่า ปัจจุบันสหกรณ์ฯเร่งส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืช
Thai GAP ที่ใช้น้ําน้อยระยะสั้น เช่น แตงโม เพื่อสู้ภัยแล้งที่ส่อเค้าทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งแผนการดําเนินงานจะเริ่มตั้งแต่การ
แจกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและผ่านมาตรฐานให้กับเกษตรกร
หลังจากนั้นจะเข้าไปอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูก การดูแลรักษา การกําจัดศัตรูพืช และหาตลาดให้ด้วย โดยส่งไปจําหน่ายที่
ตลาดไท ห้างสรรพสินค้า และสายการบินชื่อดัง ซึ่งได้ราคาดีกว่าการจําหน่ายทั่วไป ทําให้คุณภาพชีวิตเกษตรกรดีขึ้นในแง่ของรายได้
และมีสุขภาพอนามัยที่ดี
ไม่เพียงแต่แตงโม ยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพริกและมะเขือเทศป้อนโรงงานผลิตซอส ตลาดตอบรับดีมาก
การส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครปลูกพืชมาตรฐาน Thai GAP ยังคงดําเนินต่อไป เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตรให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคที่มีความต้องการผักและผลไม้ปลอดสารพิษมากขึ้น
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