สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
(Department of Agricultural Extension)
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 255๙
สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันทีเ่ กีย่ วข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร ดังนี้
๑. คอลัมน์: นอกชายคา: โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
หนังสือพิมพ์บา้ นเมือง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
นายสมเกียรติ วิจิตร ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร นายชาตรี บุญนาค
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนาทางการเกษตร เขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน
เกษตรกรจังหวัดนครปฐม และคณะกรรมการ ได้มาทําการประเมินคัดเลือกเป็นกลุ่มยุวเกษตรกรวัดเกาะวัง
ไทร และที่ ป รึ ก ษากลุ่ ม ยุ ว เกษตรกรดี เ ด่ น ในระดั บ ประเทศ ณ โรงเรี ย นวั ด เกาะวั ง ไทร ตํ า บลถนนขาด
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๒. ภาพข่าว: ทั่วทิศเมืองไทย: แจกเป็ด หนังสือพิมพ์บา้ นเมือง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผวจ.พิจิตร, พ.อ.ชัยเดช สุรวดี รอง ผบ.กกล.รส.มทบ.36 ธรรมนูญ แจ่มศรี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร สุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตรได้ร่วมกันแจกเป็ดเทศกบินทร์บุรีให้กับ
เกษตรกรที่ห้องประชุม อบต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
๓. คอลัมน์: ข่าวสั้น: เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
จั งหวั ดหนองคาย
ณ ศู นย์ เรีย นรู้ก ารเพิ่ม ประสิท ธิภาพการผลิ ตสิ นค้ าเกษตร ตํ าบลปะโค อ.เมือ ง
จ.หนองคาย
๔. จังหวัดแพร่ เปิดงาน วันผักปลอดภัยสู่ระบบมาตรฐาน Asean GAP ปี 2559
สํานักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
จังหวัดแพร่ เปิดงานวันผักปลอดภัย สู่ระบบมาตรฐาน Asean GAP ปี 59 ณ บริเวณหน้า
สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตพืชผักปลอดภัยของจังหวัดแพร่ และให้ผู้บริโภคมี
ความมั่นใจในการซื้อและบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ
๕. เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ระบุ ทุกภาคส่วนในพื้นที่ พร้อมขับเคลื่อนแผนชุมชนบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง
อย่างเต็มที่ สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
นายอํานาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่าโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อ
บรรเทาผลกระทบภัยแล้ง หรือแผนชุมชน ซึ่งเป็นมาตรการที่ 4 ใน 8 มาตรการช่วยเหลือวิกฤติภัยแล้งของ
รัฐบาล ในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ เสนอโครงการ 87 โครงการ งบประมาณกว่า 48 ล้านบาท โดยเป็น
โครงการภาคเกษตรอื่ นๆ 71 โครงการ และนอกภาคการเกษตร 16 โครงการ ผ่ า นความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแล้ว 32 โครงการ งบประมาณกว่า 15 ล้านบาท คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณภายใน
เดือนนี้

๖. คอลัมน์: เกษตรวันนี้ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
นายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรจังหวัด
ภูเก็ต ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
นายเสรีย์ แป้นคง เกษตรจังหวัดนราธิวาส พบปะเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ตามโครงการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพยางพาราครบวงจร ที่สํานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้น โดยมี นายพยัคฆ์ ลําพรหมสุข
เจ้าหน้าที่งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษา การพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.นราธิวาส ร่วม
เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชแซมในสวนยางพารา
๗. คอลัมน์: เกษตรวันนี้ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
นายบุญเลี้ยง ข่ายม่านเกษตรจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายวันชัย กล่อมเกลี้ยง หัวหน้ากลุ่ม
อารักขาพืช และเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ออกติดตามการดําเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิ ต ของเกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากภั ย แล้ ง ปี 2558/59 และจากปั ญ หาราคาสิ น ค้ า เกษตร
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 4 ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม
๘. คอลัมน์: ย่อยข่าวอปท.: อบรมเกษตรกร'บางขุนกอง' หนังสือพิมพ์มติชน ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
นายสมเดช คงกระพันธ์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับเรือโทกฤษณ์ จินตะเวช นายอําเภอบางกรวย
จ.นนทบุรี จัดการอบรมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี
2558/2559 และปัญ หาราคาสิ น ค้ า เกษตร ณ ศู นย์ เ รี ย นรู้ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิต สิน ค้ า เกษตร
ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
๙.คอลัมน์: ข่าวสั้น: ช่วยเหลือเกษตรกร หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
นายถาวร แก้วขาว เกษตรอําเภอสามโก้ อ.สามโก้จ. อ่างทอง กล่าวว่า ได้ออกพบประชาชนในท้องที่
ตามนโยบายของสํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด อ่ า งทอง เพื่ อ ชี้ แ จงทํ า ความเข้ า ใจกั บ เกษตรกร ตามโครงการ
แผนพั ฒ นาอาชี พ ฯ (ตามมาตรการที่ 4 ระยะ 2)ในท้ อ งที่ ต.มงคลธรมนิ มิ ต ร และ ต.สามโก้ อ.สามโก้
จ. อ่างทอง
๑๐. กรุงเก่าบริหารน้ํา ต่อสู้วกฤติภัยแล้ง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
นายพิชัย เข็มเงิน เกษตรอําเภอบางปะหัน เผยว่า ปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการลดพื้นที่ทํานาปรัง โดยหัน
มาปลูกพืชที่มีคุณภาพใช้น้ําน้อย เช่น กล้วยหอม มะละกอ พืชผักบางชนิด แตงโม แคนตาลูป ที่สําคัญคือเรา
ปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกมันเทศ ประมาณ 1,500-2,000 ลดพื้นที่นา หันมาปลูกมันเทศในหลายตําบล
ซึ่งพบว่ามีผลตอบแทนที่สูงกว่า มีตลาดรองรับ ทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
หัวข้อข่าว คอลัมน์: นอกชายคา: โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ ที่ โ รงเรี ย นวั ด เกาะวั ง ไทร ตํ า บลถนนขาด อํ า เภอเมื อ งนครปฐม จั ง หวั ด นครปฐม นายสมเกี ย รติ วิ จิ ต ร
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร นายชาตรี บุญนาค ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนาทางการเกษตร
เขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรกรจังหวัดนครปฐม และคณะกรรมการ ได้มาทําการประเมินคัดเลือก
เป็นกลุ่มยุวเกษตรกร
วัดเกาะวังไทร และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ในระดับประเทศ หลังจากที่กลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขตภาคตะวันตก
สําหรับกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดเกาะวังไทร เกิดจากการมองเห็นประโยชน์ในการทําการเกษตรของ นายอภิชาต จาด
คล้า ย อาจารย์ที่ป รึก ษากลุ่มยุ วเกษตรกรโรงเรียนวัดเกาะวัง ไทร ได้ เข้าร่วมเรียนรู้ ก ารทําการเกษตร จากนัก วิช าการส่ง เสริม
การเกษตรที่เข้าไปส่งเสริมการเรียนรู้ตามขบวนการ และประกอบกับต้องการที่จะวางพื้นฐานด้านการเกษตรให้กับเยาวชน ในการ
ประกอบอาชีพการเกษตร จึงเกิดการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรกับโรงเรียน เพื่อดําเนินการจัดตั้งชื่อว่า
"กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดเกาะวังไทร" โดยเริ่มแรกมีสมาชิกยุวเกษตรกร จํานวน 24 ราย ได้ทําการเรียนรู้การทําเกษตรพื้นฐาน
ด้านพืช และประมง กิจกรรมที่ทํา คือ การปลูกผัก เพาะเห็ด และเลี้ยงปลา ต่อมาสํานักงานเกษตรและสหกรณ์เกษตรจังหวัดได้เข้า
มาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนโรงเรียนต้นแบบ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัย
การเกษตรที่บูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ มีการวางแผนการฝึกปฏิบัติด้านการเกษตรทั้งด้าน
พืช ประมง ปศุสัตว์ และเคหกิจเกษตร ให้แก่นักเรียนสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน
ซึ่งกลุ่มยุวเกษตรกรมีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งต่อจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง มีทั้งที่ประสพผลสําเร็จ และขาดทุน แต่สิ่งที่
ได้รับคือ เด็กได้เรียนรู้ ฝึกความคิด ให้มีการริเริ่มสร้างสรรค์ และความอดทน นอกจากนั้นยังได้รับประสบการณ์ และความรู้พื้นฐาน
ด้านการเกษตรที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
หัวข้อข่าว ภาพข่าว: ทั่วทิศเมืองไทย: แจกเป็ด
ฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผวจ.พิจิตร, พ.อ.ชัยเดช สุรวดี รอง ผบ.กกล.รส.มทบ.36 ธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดพิจิตร สุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตรได้ร่วมกันแจกเป็ดเทศกบินทร์บุรีให้กับเกษตรกรที่ห้องประชุม
อบต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร โดยมีเกษตรกรจากตําบลท่าฬ่อ และตําบลปากทาง อ.เมืองพิจิตร ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ภัยแล้งมารับสิ่งของ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
หัวข้อข่าว คอลัมน์: ข่าวสั้น: เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
หนองคาย: เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตําบลปะโค อ.เมือง
จ.หนองคาย นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้า
เกษตร จั ง หวั ด หนองคาย ซึ่ ง เป็ น ความร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่ ว มกั บ
กระทรวงมหาดไทยและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้เกษตรกรได้ฝึกอบรมเรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนา
ตนเอง และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมบริบท สังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต
ได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
หัวข้อข่าว จังหวัดแพร่ เปิดงาน วันผักปลอดภัยสู่ระบบมาตรฐาน Asean
GAP ปี 2559
จังหวัดแพร่ เปิดงานวันผักปลอดภัย สู่ระบบมาตรฐาน Asean GAP ปี 59 ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตพืชผักปลอดภัย
ของจังหวัดแพร่ และให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการซื้อและบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ
วัน นี้ (10 ก.พ.59)
ที่บ ริเวณหน้า สํ า นัก งานเกษตรจัง หวั ดแพร่ อํา เภอเมือ งแพร่ นายธวัช ชั ย สิทธิ วีระกุ ล
เกษตรจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานวันพืชผักปลอดภัยสู่ระบบมาตรฐาน Asean Gap ซึ่งสํานักงานเกษตรจังหวัดแพร่
จัดขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตพืชผักปลอดภัยของจังหวัดแพร่ และให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการซื้อและบริโภค
สินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงเผยแพร่ความรู้กระบวนการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพและมาตรฐานสู่ระบบมาตรฐาน Asean Gap
ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2559
เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ในการจัดงานครั้งนี้ ได้เชิญกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักจากโครงการต่างๆ ที่ไปส่งเสริมใน
พื้นที่ทุกอําเภอและเครือข่าย นําพืชผักมาจําหน่ายมากกว่า 30 กลุ่ม มีทั้งผักทั่วไปและผักพื้นบ้าน การจัดนิทรรศการความรู้
ด้านการผลิตพืชปลอดภัย และสาธิตการผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ เพื่อนําไปใช้ทดแทนการใช้สารเคมี สาธิตการวิเคราะห์
สารพิษในพืชผัก ตลอดจนจัดเวทีเสวนาหาแนวทางการผลิตพืชผักปลอดภัยและส่งเสริมการตลาดให้กว้างขวางมาก

ยิ่งขึ้นอีกด้วย

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
หัวข้อข่าว เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ระบุ ทุกภาคส่วนในพื้นที่ พร้อม
ขับเคลื่อนแผนชุมชนบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง อย่างเต็มที่
นายอํานาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่าโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบ
ภัยแล้ง หรือแผนชุมชน ซึ่งเป็นมาตรการที่ 4 ใน 8 มาตรการช่วยเหลือวิกฤติภัยแล้งของรัฐบาล ในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์
เสนอโครงการ 87 โครงการ งบประมาณกว่า 48 ล้านบาท โดยเป็นโครงการภาคเกษตรอื่นๆ 71 โครงการ และนอกภาค
การเกษตร 16 โครงการ ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 32 โครงการ งบประมาณกว่า 15 ล้านบาท คาดว่าจะ
ได้รับ จัดสรรงบประมาณภายในเดือนนี้ ซึ่งในพื้น ที่ได้มีการความเตรียมพร้อมแล้วทุกด้า น ทั้ง การประชุมทําความเข้าใจ
การแต่งตั้งคณะทํางานต่างๆ และยังมีประสบการณ์ดําเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล หรือโครงการตําบลละ 5
ล้านบาท จึงมั่นใจว่าเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณก็จะพร้อมดําเนินการได้ทันที
เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่าสําหรับแผนชุมชนที่เหลืออีก 55 โครงการ ที่เอกสารยังไม่สมบูรณ์นั้น สํานักงาน
เกษตรจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ได้ ร วบรวมส่ ง เอกสารไปยั ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แ ล้ ว เพื่ อ นํ า เข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของ
คณะรัฐมนตรีในรอบต่อไป

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
หัวข้อข่าว คอลัมน์: เกษตรวันนี้
"ทิด ทางไทย"
นายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมสํานักงาน
เกษตรจังหวัดภูเก็ต
นายเสรีย์ แป้นคง เกษตรจังหวัดนราธิวาส พบปะเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ตามโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ
ยางพาราครบวงจร ที่สํานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้น โดยมี นายพยัคฆ์ ลําพรหมสุข เจ้าหน้าที่งานวิชาการเกษตร
ศูนย์ศึกษา การพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.นราธิวาส ร่วมเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชแซม
ในสวนยางพารา และมีวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมถ่ายทอดความรู้ อาทิ การพัฒนาคุณภาพยางพารา การจัดการ
สวนยางเพื่อเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต และแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา โดยมี
เกษตรกร จาก 6 อําเภอ กว่า 250 ราย เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จ.นราธิวาส เมื่อวันก่อน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
หัวข้อข่าว คอลัมน์: เกษตรวันนี้
เกษตรวันนี้ ฉบับวันพุธที่ 10 กุมภา พันธ์ พ.ศ. 2559
นายบุญเลี้ยง ข่ายม่านเกษตรจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายวันชัย กล่อมเกลี้ยง หัวหน้ากลุ่ม
อารักขาพืช และเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ออกติดตามการดําเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิ ต ของเกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากภั ย แล้ ง ปี 2558/59 และจากปั ญ หาราคาสิ น ค้ า เกษตร
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 4 ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
หัวข้อข่าว คอลัมน์: ย่อยข่าวอปท.: อบรมเกษตรกร'บางขุนกอง'
นนทบุรี - เรือโทกฤษณ์ จินตะเวช นายอําเภอบางกรวย จ.นนทบุรี ร่วมกับนายสมเดช คงกระพันธ์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี
จั ด การอบรมโครงการอบรมเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ของเกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากภั ย แล้ ง ปี 2558/2559
และปัญหาราคาสินค้าเกษตร มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการพัฒนาภาคเกษตร และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
หัวข้อข่าว คอลัมน์: ข่าวสั้น: ช่วยเหลือเกษตรกร
อ่า งทอง : นายถาวร แก้ว ขาว เกษตรอํ า เภอสามโก้ อ.สามโก้จ . อ่า งทอง กล่า วว่ า ได้ อ อกพบประชาชนในท้องที่
ตามนโยบายของสํานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจกับเกษตรกร ตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพฯ
(ตามมาตรการที่4 ระยะ 2)ในท้องที่ ต.มงคลธรมนิมิตร และ ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ. อ่างทอง โดย นายสมพิศ พูลสวัสดิ์
เกษตรจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ได้ช่วยเหลือเกษตรกร โดยทําการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรของสํานักงานเกษตรจังหวัด
อ่างทอง แก่เกษตรกรเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง และมอบเมล็ดพืชผักเพื่อเป็นปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรในท้องที่ ต.องครักษ์
อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทองทดแทนการทํานาปรัง และจะดําเนินการในพื้นที่อื่นๆ ต่อไปอีก

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
หัวข้อข่าว กรุงเก่าบริหารน้ํา ต่อสู้วกฤติภัยแล้ง
นายกฤตภพ เฉื่อยฉ่ํา นายก อบต.ทับน้ํา อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จากวิกฤติภัยแล้ง ทาง
เจ้าหน้าที่ได้ขุดลอกคลองทับน้ําที่กักเก็บน้ําไว้ในหนอง คู คลอง บึงต่างๆ ทํามาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี 2549 มีน้ําใช้เพื่อ
การอุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี และหากในอนาคตน้ําประเทศไทย หรือน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาลดน้อยลง เรามี
แผนนําน้ําใต้ดินขึ้นมาใช้ โดยเจาะบาดาล 20 จุด จุดละ 4 นิ้ว จากนี้ไปถ้าน้ําในคลองไม่มี เราจะนําน้ําใต้ดินมาช่วยผสม ผสานให้
มีน้ําใช้ตลอดเวลา
นายกฤตภพ เผยต่อว่า ที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ให้มีน้ําใช้ตลอดทั้งปี โดยขุดลอกคูคลองในลักษณะ
แก้มลิง พร้อมกับทําฝายกักเก็บน้ําไว้ใช้ระยะ 2 กม.ต่อฝาย เริ่มจาก ต.ทับน้ํา อ.บางปะหัน ยาวไปถึงคลองบางกุ้ง ต.บ้านกุ่ม อ.
บางบาล ด้วยระยะทาง 8 กม. ซึ่งเป็นคลองทิ้งน้ําของชลประทาน พร้อมกันนี้ ได้เสริมเครื่องสูบน้ําท้ายคลอง เพื่อสูบน้ําจาก
แม่น้ําเจ้าพระยาช่วงที่มีน้ําขึ้นน้ําลงกักเก็บไว
นายพิชัย เข็มเงิน เกษตรอําเภอบางปะหัน เผยว่า ปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการลดพื้นที่ทํานาปรัง โดยหันมาปลูกพืชที่มี
คุณภาพใช้น้ําน้อย เช่น กล้วยหอม มะละกอ พืชผักบางชนิด แตงโม แคนตาลูป ที่สําคัญคือเราปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกมันเทศ
ประมาณ 1,500-2,000 ลดพื้นที่นา หันมาปลูกมันเทศในหลายตําบล ซึ่งพบว่ามีผลตอบแทนที่สูงกว่า มีตลาดรองรับ ทําให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น ล่าสุดมีเกษตรกรปรับเปลี่ยนแล้วร้อยละ 40 และพบว่าทุกคนทุกครัวเรือนต่างพึงพอใจ สมัครเป็นเกษตรกรหัวไวใจ
สู้ แนะนําเพื่อนๆเกษตรกรด้วยกัน ซึ่งจะนําไปสู่การแก้ปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ได้รวมกลุ่มปรับระบบแบบแปลง
ใหญ่ เพื่อวางแผนการผลิต วางแผนการตลาด ซึ่งทําให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี.

