สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2559
1. ผวา‘หมอกควัน’ลามหนักช่วงแล้ง เกษตรฯปูพรมเตือนเกษตรกร10จว.งดเผาตอซังพืชเตรียมดิน
หนังสือพิมพ์ แนวหน้า ฉบับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
มาตรการแก้ไขปัญหาและเป้าหมายในการดาเนินโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรในปี
2559 กระทรวงเกษตรฯ สั่งหน่วยงานเกี่ยวข้อง โดยมี 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมฝนหลวงฯ เร่งส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร และปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกร ทา
การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา
ทาลาย /ทาการเกษตรปลอดการเผา โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เร่งสร้างเกษตรกรต้นแบบสร้างชุมชนเกษตร
ปลอดการเผาต้นแบบใน 20 จังหวัด และเป็นจุดเรียนรู้และขยายผลไปยังพื้นที่อื่นที่มีปัญหาการเผาต่อไป ใน
พื้นที่เป้าหมาย คือ ตาบลที่มีการเผาในระดับสูง โดยขับเคลื่อนด้วยกลไกของศูนย์บริการการเกษตรประจา
ตาบล(ศบกต.) และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
2. คอลัมน์ เกษตรวันนี้ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชสานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ผลิตเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มาสาหรับ
ควบคุมโรคพืช เพื่อมอบให้ผู้เข้าร่วมงานโครงการจังหวัดพบประชาชน และโครงการบาบัดทุกข์บารุงสุข สร้าง
รอย ยิ้มให้กับประชาชน นาไปทดลองใช้ ณ วัดประชาราษฎร์บารุง ต.รางพิกุล อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นาวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ศึกษาดู
งาน เรื่องกระบวนการผลิตข้าวคุณภาพ การแปรรูปข้าว การบรรจุภัณฑ์และการเชื่อมโยงด้านการตลาด ณ
ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัด เชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จากัด
3. คอลัมน์ ทาเองได้หายจน: เชียงใหม่อบรมเกษตรกรสู้แล้ง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์
2559
นายสมพล แสนคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายมนต์ชัย อักษรดิษฐ์ เกษตรอาเภอสันป่า
ตอง นากลุ่มชาวบ้าน ตาบลบ้านแม และตาบลน้าบ่อหลวงกว่า 50 คน ที่เข้าอบรม เข้าให้การต้อนรับ พร้อม
กับมีการจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชที่ใช้น้าน้อยให้กับเกษตรกร และการสาธิตการเพาะ
เห็ดให้กับเกษตรกรเพื่อหลีกเลี่ยงการปลูกข้าวนาปรังในช่วงน้าแล้ง

4. 'บุรีรัมย์'เตือนงดเผาหญ้า-ซังข้าว หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
นายวันชัย ทิพย์อักษร เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวเตือนประชาชนและเกษตรกรให้งดเผาหญ้าและตอซังข้าวตาม
ทุ่งนา ในช่วงที่สภาพอากาศแห้งแล้ง เพราะจะเสี่ยงทาให้เกิดไฟลุกลามไหม้พื้นที่ป่า หรือบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงได้รับ
ความเสียหายได้ สารวจพบว่าขณะนี้ได้มีเกษตรกรจุดไฟเผาหญ้า และตอซังข้าวในหลายพื้นที่ เช่น อ.คูเมือง พุทไธสง และ
อีกหลายอาเภอประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่นาทั้งหมดกว่า 3.3 ล้านไร่

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
คอลัมน์: เกษตรวันนี้
เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชสานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ผลิตเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มาสาหรับ
ควบคุมโรคพืช เพื่อมอบให้ผู้เข้าร่วมงานโครงการจังหวัดพบประชาชน และโครงการบาบัดทุกข์บารุงสุข สร้าง
รอย ยิ้มให้กับประชาชน นาไปทดลองใช้ ณ วัดประชาราษฎร์บารุง ต.รางพิกุล อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นาวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ศึกษาดู
งาน เรื่องกระบวนการผลิตข้าวคุณภาพ การแปรรูปข้าว การบรรจุภัณฑ์และการเชื่อมโยงด้านการตลาด ณ
ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัด เชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จากัด

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
ทาเองได้หายจน: เชียงใหม่อบรมเกษตรกร
สู้แล้ง
นายสมพล แสนคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายมนต์ชัย อักษรดิษฐ์ เกษตรอาเภอสันป่าตอง นากลุ่ม
ชาวบ้าน ตาบลบ้านแม และตาบลน้าบ่อหลวงกว่า 50 คน ที่เข้าอบรม เข้าให้การต้อนรับ พร้อมกับมีการจัดบอร์ดนิทรรศการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชที่ใช้น้าน้อยให้กับเกษตรกร และการสาธิตการเพาะเห็ดให้กับเกษตรกรเพื่อหลีกเลี่ยงการปลูก
ข้าวนาปรังในช่วงน้าแล้ง
นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินการเรื่องผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งได้
เล็งเห็นว่า ศูนย์เรียนรู้พัฒนาการเกษตรที่มีอยู่ในประเทศไทย จานวน 882 ศูนย์ จะเป็นศูนย์ฯ เรียนรูท้ ี่จะให้ความรู้กับพี่น้อง
เกษตรกรได้
ประกอบกับในสภาวะตอนนี้มีปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้น ทางรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็จะใช้ศูนย์การ
เรียนรูเ้ หล่านี้อบรมพี่น้องประชาชน นอกเหนือจากการแจกปัจจัยการผลิตแล้ว ก็ต้องการให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ไม่ว่าจะ
เป็นการปลูกพืชทีใ่ ช้น้าน้อย การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมถึงพืชเพื่อการบริโภค และการจาหน่าย ซึ่งในส่วนราชการไม่ว่าจะ
เป็นกรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้ดาเนินการไปแล้ว
ส่วนหนึ่งก็เป็นการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนที่ว่างงาน ไม่สามารถดาเนินงานด้านผลิตผลทางการเกษตรได้ ก็จดั ให้
มีการอบรม เพื่อให้ทราบนโยบายของรัฐบาล และเตรียมความพร้อมต่อสู้ปญ
ั หาภัยแล้ง และนาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ
ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกเห็ดฟาง การปลูกพืชใช้น้าน้อยต่าง ๆ เพื่อที่จะนาพืชที่เพาะปลูกได้มาบริโภค หรือนาไปจาหน่าย
สร้างรายได้ให้กับครอบครัว และลดการซื้อสินค้าจากแหล่งอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวไปในตัวด้วย
โดยการอบรมนั้น ได้เริ่มพร้อมกันทั้งหมด 882 ศูนย์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 59 เป็นต้นมา ในแต่ละศูนย์การ
เรียนรู้กจ็ ะมีการอบรมทั้งหมด 5 รุ่น รุ่นละ 50 คน รุ่นละ 15 วัน ซึ่งทางรัฐบาลก็มีงบประมาณส่วนหนึง่ ในการมาดูแลพี่น้อง
ประชาชนที่ได้เข้ามาร่วมการอบรมในครั้งนี้
ในการนี้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เน้นย้ากับเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมด้วยว่า ปัญหาภัยแล้งปีนี้จะแล้ง
หนักมาก ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้า คลองชลประทาน มีน้าลดน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมาถึงครึ่งหนึ่ง เพราะะะนั้นเกษตรกรที่ปลูก
ข้าวนาปรัง ก็ควรงดการปลูก เพราะทางรัฐบาลอาจจะไม่มีน้าให้ ควรหันไปปลูกพืชที่ใช้น้าน้อยแทน และปลูกพืชตามที่ถนัด
ทั้งนี้นอกจากการอบรมเพิ่มความรู้ให้กับประชาชนแล้ว ก็ยงั มีการจ้างงานให้กับประชาชนด้วยการขุดลอกคูคลองใน
พื้นที่ ซึ่งทางกรมชลประทานจะเป็นผู้ดูแลในเรื่องงบประมาณต่าง ๆ รวมถึงการขุดสระน้าเพิ่มขึ้น ซึ่งสระน้าขนาดเล็กก็จะมอบ
ให้กับกรมพัฒนาที่ดินดาเนินการ การทาฝนหลวง หากมีอุณหภูมิที่เหมาะสม ทางกรมฝนหลวงก็จะเป็นผู้ดาเนินการควบคู่กัน
ไป
ซึ่งทุกหน่วยงานก็กาลังเร่งดาเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้สามารถผ่านวิกฤติภยั แล้งของปีนี้ไปให้ได้ และมั่นใจ
ว่าหากทุกฝ่ายร่วมกันประหยัดน้าที่มีอยู่ ก็จะทาให้มีน้าใช้ไปจนถึงเดือน พ.ค. 59 ซึ่งเข้าสู่ฤดูฝนแน่นอน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

'บุรีรัมย์'เตือนงดเผาหญ้า-ซังข้าว

บุรีรัมย์ - นายวันชัย ทิพย์อักษร เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวเตือนประชาชนและเกษตรกรให้งดเผาหญ้าและตอซัง
ข้าวตาม ทุง่ นา ในช่วงที่สภาพอากาศแห้งแล้ง เพราะจะเสี่ยงทาให้เกิดไฟลุกลามไหม้พื้นที่ปา่ หรือบ้านเรือนที่อยูใ่ กล้เคียง
ได้รับความเสียหายได้ ประกอบกับการเผาตอซังข้าวยังก่อให้เกิดหมอกควันสร้างมลพิษกับสิ่งแวดล้อม กระทบผู้ขับรถ
สัญจรไปมาบนท้องถนนทาให้ทศั นวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัตเิ หตุ ทั้งดินเสือ่ มสภาพ ส่งผล กระทบ
กับแหล่งหากินของนกและสัตว์หลายชนิดด้วย ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งแหล่งอาหารก็ลดน้อยลงอยู่แล้ว สารวจพบว่าขณะนี้
ได้มีเกษตรกรจุดไฟเผาหญ้า และตอซังข้าวในหลายพื้นที่ เช่น อ.คูเมือง พุทไธสง และอีกหลายอาเภอประมาณ 20
เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่นาทัง้ หมดกว่า 3.3 ล้านไร่
หากพบผู้ใดฝ่าฝืนจุดไฟเผา หรือปล่อยให้ลุกลามไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตป่าสงวน
แห่งชาติ จะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ มีโทษทั้งจาและปรับ

