สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
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วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 255๙
สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันทีเ่ กีย่ วข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร ดังนี้
๑. ขอนแก่นเดินหน้าเปิดอบรมหนุนเพิม่ ผลิตภาพการผลิตช่วยเหลือเกษตรกรสูภ้ ัยแล้ง
หนังสือพิมพ์แนวหน้า ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
นายกําธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เปิดตัวโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
โดย ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจั นทึ ก เกษตรจั งหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้ อนรับ ที่ศูนย์การเรียนรู้ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
๒. ตราดฝนตกชุกทุเรียนผลผลิตดีกว่าผลไม้อื่น สํานักข่าวไอ เอ็น เอ็น ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตร จ.ตราด เปิดเผยว่า ในฤดูการผลิตผลไม้ปี 2559 ทางสํานักงานเกษตร
จังหวัด ได้ให้เกษตรอําเภอเดินทางออกไปสํารวจจํานวนผลผลิตของชาวสวนผลไม้ในทุกพื้นที่ เพื่อประเมินถึง
ผลผลิตผลไม้ในปีนี้ ทั้ง ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง ซึ่งพบว่า ปีนี้ทุเรียนมีผลผลิตที่ดี และน่าจะมีราคาสูง
กว่าทุกปี ช่วงที่ออกผลจะออก ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม เป็นต้นไป โดยเฉพาะที่ตําบลอ่าวใหญ่ จะมีผลผลิต
ออกมาก่อนทุกพื้นที่ ทําให้มรี าคาสูงเกิน 100 บาท/กิโลกรัม ส่งผลดีต่อเกษตรกร ทําให้มีรายได้สูงกว่าปีที่
ผ่านมา
๓. รณรงค์ปลูกข้าวหอมพันธุป์ ทุมธานี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
ได้รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อําเภอบางบ่อ 2 ตําบล
พื้ น ที่ 2,200 ไร่ เกษตรกร 100 ราย ได้ แ ก่ ตํ า บลคลองสวน พื้ น ที่ 1,000 ไร่ เกษตรกร 50 ราย
ตําบลคลองนิยมยาตรา พื้นที่ 1,200 ไร่ เกษตรกร 50 ราย พร้อมกับรณรงค์ให้เกษตรกรปลูกข้าวหอมพันธุ์
ปทุมธานี 1 ที่มีคุณสมบัติกลิ่นหอม เหนียว อ่อนนุ่ม แปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุงจําหน่าย โดยเครื่องสีข้าวที่
ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง-ตอนกลาง ในปี 2559
๔. เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพืน้ ทีต่ ิดตามปัญหาทุเรียน ดอก ผล เล็ก ร่วง เนื่องจากอากาศเย็นและลมแรง
สํานักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
นายมนัส วิรเศรษฐ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่
สวนทุเรียน “ห้วยแม่ระนาง” ของนายศรีวงศ์ หล้าพวงคํา และสวน “ห้วยต้นซ้อ” ของนายบุญชู แสนพวง
ตําบลแม่พูล อําเภอลับแล โดยพบปัญหาทุเรียน ดอก ผลเล็ก ร่วง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากอากาศเย็น
และลมแรง ประกอบกับความชื้นในดินมีน้อย จึงแนะนําให้เกษตรกรดูแลตัดแต่งกิ่งขนาดเล็ก เพื่อให้พร้อมออก
ดอกรุ่นต่อไป

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
หัวข้อข่าว ขอนแก่นเดินหน้าเปิดอบรมหนุนเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยแล้ง
นายกําธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เปิดตัวโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ
เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดย ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก
เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ ที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ เปิดเผยว่า การเปิดตัวโครงการดังกล่าว มีหลักการสําคัญคือ เป็นแนวทางที่ให้ความรู้แก่เกษตรกร
โดยถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
การอบรมเรียนรู้ ฝึก วิธีการพัฒนาตนเองและสามารถปรั บ ตัวอยู่ร่วมบริบ ทสังคม เศรษฐกิจธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
ดังนั้น เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว สามารถนําไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและ
ประกอบอาชีพเสริมในช่วงประสบปัญหาภัยแล้ง ทาง จ.ขอนแก่น จึงได้ขับเคลื่อนการดําเนินศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
สินค้าเกษตรในทุกอําเภอ อําเภอละ 1 ศูนย์ รวม 26 ศูนย์ ประกอบด้วย เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้
ฐานการเรียนรู้ และการอบรมเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบ 90 ชั่วโมง ใน 4 กลุ่ม คือ ด้านสร้างการรับรู้ ความเข้าใจกันในการ
ขับเคลื่อนประเทศ สร้างโอกาสในการแข่งขันเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน
ทั้งนี้ จ.ขอนแก่น ได้เปิดตัวโครงการดังกล่าว พร้อมกัน ทั้ง 26 ศูนย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร จํานวน 6,500 ราย และ
จะดําเนินการอบรมไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2559

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
หัวข้อข่าว ตราดฝนตกชุกทุเรียนผลผลิตดีกว่าผลไม้อื่น
เกษตรกร จ.ตราด เผย ปีนี้ฝนชุกกว่าปีก่อน ทําให้ทุเรียนมีผลผลิตมาก ขณะที่ มังคุด ออกใบมากกว่าดอก
นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตร จ.ตราด เปิดเผยว่า ในฤดูการผลิตผลไม้ปี 2559 ทางสํานักงานเกษตรจังหวัด ได้ให้
เกษตรอําเภอเดินทางออกไปสํารวจจํานวนผลผลิตของชาวสวนผลไม้ในทุกพื้นที่ เพื่อประเมินถึงผลผลิตผลไม้ในปีนี้ ทั้ง ทุเรียน
เงาะ มังคุด และลองกอง ซึ่งพบว่า ปีนี้ทุเรียนมีผลผลิตที่ดี และน่าจะมีราคาสูงกว่าทุกปี ช่วงที่ออกผลจะออก ตั้งแต่ช่วงเดือน
มีนาคม เป็นต้นไป โดยเฉพาะที่ตําบลอ่าวใหญ่ จะมีผลผลิตออกมาก่อนทุกพื้นที่ ทําให้มีราคาสูงเกิน 100 บาท/กิโลกรัม
ส่งผลดีต่อเกษตรกร ทําให้มีรายได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนเงาะและมังคุด รวมทั้งผลไม้อื่น ๆ คาดว่า ผลผลผลิตจะน้อยกว่าทุกปี
เนื่องจากปีนี้มีฝนตกชุกมากกว่าปกติ แทนที่ต้นไม้จะเกิดดอกออกผลมาก กลับออกใบมากกว่าดอก ทําให้ผลไม้ในภาพรวมมี
ปริมาณน้อย ทั้งนี้ มังคุดได้รับผลกระทบมากสุด ทางเกษตรอําเภอจะเข้าไปช่วยเหลือ และแนะนําการทําให้เกิดดอกเพิ่มขึ้น
ซึ่งช่วงนี้พอจะสามารถช่วยได้ระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม เกษตร จ.ตราด กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อผลผลิตผลไม้น้อย ทางสํานักงานเกษตร จ.ตราด จะส่งนักวิชาการ
ไปแนะนําให้ชาวสวนผลไม้ยกระดับคุณภาพให้ดีมากขึ้น โดยเฉพาะทุเรียน เพื่อชดเชยกับจํานวนผลไม้ที่มีน้อย เช่น การตัด
ทุเรียนจะเน้นตัดทุเรียนที่แก่ เพื่อให้ได้ราคาที่สูง เพื่อจะนําส่งขายต่างประเทศ

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
หัวข้อข่าว รณรงค์ปลูกข้าวหอมพันธุ์ปทุมธานี
ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันก่อน นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า สํานักงานเกษตรจังหวัด
สมุทรปราการ ได้รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อําเภอบางบ่อ 2 ตําบล
พื้นที่ 2,200 ไร่ เกษตรกร 100 ราย ได้แก่ ตําบลคลองสวน พื้นที่ 1,000 ไร่ เกษตรกร 50 ราย ตําบลคลองนิยมยาตรา
พื้นที่ 1,200 ไร่ เกษตรกร 50 ราย พร้อมกับรณรงค์ให้เกษตรกรปลูกข้าวหอมพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่มีคุณสมบัติกลิ่นหอม
เหนียว อ่อนนุ่ม แปรรูปเป็น ข้า วสารบรรจุถุง จําหน่า ย โดยเครื่อ งสีข้าวที่ไ ด้รับ การสนับ สนุน จากกลุ่มจัง หวัด ภาคกลางตอนกลาง ในปี 2559 ตามแนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าข้าวอย่างยั่งยืนของจังหวัดสมุทรปราการ
นายเศรณี ยังกล่าวต่อว่า ปัจจุบันจังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ปลูกข้าว 2 อําเภอ คือ อําเภอบางบ่อ และอําเภอบาง
เสาธง รวมกัน จํานวน 28,026 ไร่ เกษตรกร 1,026 ราย และมีแนวโน้มลดลงจากการขยายตั วของภาคอุตสาหกรรม
ดังนั้นสํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการจึงได้ประสานงานกับสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการและภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท
ลานนาค้าข้าว บริษัทค้าข้าวสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สหกรณ์การเกษตร พาณิชย์จังหวัด ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และหน่วยงานในจังหวัดสมุทรปราการ จัดให้มีเวทีเจรจาซื้อข้าวจากกลุ่มเกษตรกร
โดยตรงจํา นวน 3 กลุ่ม ได้แ ก่ กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนศูน ย์ผ ลิ ตเมล็ดพั นธุ์และแปรรูป ข้า ว ตําบลคลองสวน อํา เภอบางบ่อ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์และแปรรูปข้าว ตําบลคลองนิยมยาตรา อําเภอบางบ่อ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ข้าว ตําบลบางเสาธง อําเภอบางบ่อ คิดว่าจะทําให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจปลูกข้าวหอมพันธุ์ปทุมธานี 1 แปรรูปจําหน่าย
เกิดความมั่นคงในอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป.

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
หัวข้อข่าว เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ติดตามปัญหาทุเรียน ดอก ผล
เล็ก ร่วง เนื่องจากอากาศเย็นและลมแรง
นายมนัส วิรเศรษฐ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่สวนทุเรียน
“ห้วยแม่ระนาง” ของนายศรีวงศ์ หล้าพวงคํา และสวน “ห้วยต้นซ้อ” ของนายบุญชู แสนพวง ตําบลแม่พูล อําเภอลับแล
โดยพบปัญหาทุเรียน ดอก ผลเล็ก ร่วง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากอากาศเย็น และลมแรง ประกอบกับความชื้นในดินมีน้อย
จึงแนะนําให้เกษตรกรดูแลตัดแต่งกิ่งขนาดเล็ก เพื่อให้พร้อมออกดอกรุ่นต่อไป
ทั้งนี้ อําเภอลับแล เป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนหลงลับแล และหลินลับแล ซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีผลผลิตเฉลี่ยปีละกว่า 23,000 ตัน มูลค่ากว่า 3,500 ล้านบาท

