สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 14-16พฤศจิกายน 2558
1. คอลัมน์: ชกไม่มีมุม: ของดีเสาร์-อาทิตย์นี้ หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 14 พ.ย.58
สงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติร่วมเปิดงาน "เกษตรมหัศจรรย์ วันเส้นทางเศรษฐี
2558" จัดโดย นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน และเส้นทางเศรษฐี ในเครือมติชน เมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ ผ่านมา
2. ภาพข่าว: ข่าวข้นคนเข้ม: ทางเศรษฐี หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 15 พ.ย. 2558 (กรอบบ่าย)
ฐากูร บุนปาน กก.ผจก.เครือมติชน สงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมตัวแทน กฟผ.
แบงก์ไทยพาณิชย์ ซีพี อีซูซุ สยามคูโบต้า และกัลฟ์ เปิดงาน "เกษตรมหัศจรรย์-วันเส้นทางเศรษฐี'58" ที่เดอะมอลล์
บางกะปิ
3. คอลัมน์: เกาะข่าวเกษตร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 16 พ.ย. 2558 (กรอบบ่าย)
นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" ประจาปีงบประมาณ 2559 รุน่ ที่ 2
โดยมีนายพิชัย วงษ์บัวงาม เกษตรจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
4. คอลัมน์: ข่าวสั้นทุกทิศ: บรรเทาภัยแล้ง หนังสือพิมพ์บ้านเมือง วันที่ 16 พ.ย.58
นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตร จ.นครสวรรค์ ประชุมเกษตรอาเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการจัดทา
แผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ให้เกษตรกรสร้างโอกาสการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการผลิต หรือการปรับเปลี่ยนอาชีพ ที่ห้องประชุมสานักงานเกษตร จ.นครสวรรค์ เมื่อเร็วๆ นี้
5. เจาะเส้นทางกะหล่่าปลี 400 ล.'ภูทับเบิก'ม้งยึดพื้นที่ปลูกหมื่นไร่ใหญ่สุดเมืองไทย หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
ฉบับวันที่ 16 - 18 พ.ย. 2558
"ชัยพร คงสาคร" เกษตรอาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า พื้นที่ภูทับเบิกมีการ
ปลูกกะหล่าปลี ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สามารถปลูกได้ทั้งปี จากการสารวจพบว่าปีนี้มีไร่กะหล่าปลีประมาณ 12,000 ไร่
ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 8 ตัน ขณะที่พื้นราบจะปลูกได้แค่ครั้งเดียวส่วนเรื่องราคานั้น ขึ้นอยู่กับฤดูกาล ปัจจุบันการปลูกกะหล่าปลี
บนภูทับเบิก กรมส่งเสริมการเกษตรได้รณรงค์ให้มีการผลิตผักแบบปลอดภัย คือ สามารถใช้สารเคมีได้ในปริมาณที่จากัด
โดยวางเป้าหมายเกษตรกรปีละ 300 ราย

คอลัมน์ : ชกไม่ มีมุม: ของดีเสาร์ -อาทิตย์นี้ หนังสื อพิมพ์ ข่าวสด วันที่ 14 พ.ย.58
วงค์ ตาวัน
เสาร์ -อาทิตย์น้ ี มีโปรแกรมดีๆ เหมาะกับวันหยุดสุ ดสัปดาห์มาแนะนากัน โดยเฉพาะคนที่ชอบยกครอบครัวไปเดิน
ห้าง เน้นความเย็นฉ่ า ควรจะมุ่งไปที่หอ้ งเอ็มซี ซีฮอลล์ ห้างเดอะมอลล์ บางกะปิ รับรองว่าได้ท้ งั ความเพลิดเพลินเจริ ญใจ
ได้สาระความรู้
รวมทั้งจะได้ไอเดียดีๆ สาหรับพัฒนาธุ รกิจการเกษตรพันธุ์พืช เพื่อนาไปสู่ เส้นทางความเป็ นเศรษฐีได้อีกด้วย
เชิญชวนกันไปเลยที่งาน "เกษตรมหัศจรรย์ วันเส้นทางเศรษฐี 2558"
จัดโดย นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน และเส้นทางเศรษฐี ในเครื อมติชน ซึ่ งมีผลงานรับประกันคุณภาพได้
มีพิธีเปิ ดอันน่าตื่นตาตื่นใจไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ ผ่านมา โดยมีคุณสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ ม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติร่วมเปิ ดงาน
จากวันพฤหัสฯ จัดต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์น้ ีเป็ น วันสุ ดท้าย
ไปดูไปชมไปสัมผัสพืชพันธุ์อนั มหัศจรรย์ ได้ต้ งั แต่หา้ งเปิ ด 10 โมงเช้า ไปจนถึง 2 ทุ่มทุกวัน
สาหรับแฟนประจาของงานเกษตรมหัศจรรย์ที่จดั เป็ นประจามาหลายรอบแล้วนั้น คงไม่พลาด
เพราะปี นี้มีความแปลกใหม่พร้อมองค์ความรู ้มานาเสนอมากมาย
ส่ วนคนที่ยงั ไม่เคยไป ต้องบอกว่า นี่คือสุ ดยอดนิทรรศการแห่งปี !
รวบรวมพืชพันธุ์ต่างๆ ที่หาดูได้ยาก รวมดาวผลไม้แปลกใหม่ทวั่ ไทย ไม้ดอกไม้ประดับก็มี
ไปแล้วจะได้เห็น พรรณพืชที่หายากกว่า 100 สายพันธุ์ กล้วยกว่า 50 สายพันธุ์, มะพร้าว 20 สายพันธุ์, มะละกอ 12
สายพันธุ์ รวมไปถึงพืชผักผลไม้แปลกตา
พร้อมนาเสนอความรู ้ดา้ นการพัฒนาสายพันธุ์พืชชนิดต่างๆ และยังมีสินค้าแปรรู ปทางการเกษตร อาหาร และสิ นค้า
นานาชนิดจาหน่ายในงานอีกด้วย
ทั้งหลายทั้งปวง ก็ดว้ ยแรงสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ, การ
ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย, ธนาคารไทยพาณิ ชย์, บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด, ตรี เพชรอีซูซุเซลส์, สยามคู
โบต้า และกลุ่มบริ ษทั กัลฟ์
นามาสู่ ความสมบูรณ์พร้อมทุกด้านที่วา่ ครบทุกด้าน เพราะไม่ใช่นาพืชพรรณมาให้ดูอย่างเดียว แต่ยงั พร้อมด้วย
ความรู ้วทิ ยาการเพื่อเกษตรกรรุ่ นใหม่ การต่อยอดสิ นค้า ไอเดียเสริ มธุ รกิจเอสเอ็มอี
เพื่อให้สมกับการไปสู่ เส้นทางเศรษฐีในที่สุด!นอกจากนี้ ยังมีการจาหน่ายพันธุ์พืชต่างๆ สิ นค้ากลุ่มเกษตร อุปกรณ์
ตกแต่งสวน ของกินของใช้ระดับ 5 ดาวจากโอท็อปจังหวัดต่างๆ และผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีทวั่ ประเทศกว่า 150 ร้านค้า
แล้วที่พลาดไม่ได้
คือการแจกเมล็ดพันธุ์พืชผักฟรี ให้แก่ผมู ้ าร่ วมงานทุกวัน

เจาะเส้ นทางกะหลา่ ปลี 400 ล.'ภูทบั เบิก'ม้ งยึดพืน้ ทีป่ ลูกหมื่นไร่ ใหญ่ สุดเมืองไทย
หนังสื อพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 16 - 18 พ.ย. 2558
ชื่อเสี ยงของ "ภูทบั เบิก" ติดลมบนไปแล้วในฐานะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย ที่นี่ยงั เป็ นหุบเขากะหล่าปลีนบั
หมื่นไร่ ป้ อนผลผลิตให้คนไทยได้บริ โภคตลอดทั้งปี อีกด้วย
"กะหล่าปลี" ถือเป็ นผักคู่ครัวไทย เพราะราคาไม่แพงเกินไป สามารถนามาทาอาหารหลากหลายเมนู และยังเป็ นเครื่ องเคียง กินแกล้ม
กับอาหารจานหลัก ส่วนเมนูยอดนิยม ของคนเมือง และภัตตาคารก็คือ กะหล่าปลี ทอดน้ าปลา สนนราคาอยูท่ ี่จานละ 100 กว่าบาท นับเป็ น
พืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่เพชรบูรณ์ไม่นอ้ ยทีเดียว
กะหล่าทาเงินปี ละกว่า 400 ล้าน
ข้อมูลจากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุวา่ ในปี 2557 มีพ้นื ที่ปลูกกะหล่าปลีท้ งั ประเทศ 69,108 ไร่ ผลผลิตรวมประมาณ
248,440 ตัน ขณะที่กรมส่งเสริ มการเกษตร รายงานว่า ปี 2557 จังหวัดเพชรบูรณ์มีพ้นื ที่ปลูกกะหล่าปลี 19,256 ไร่ ให้ผลผลิตราว 1.5 แสน
ตัน หรื อให้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ ละ 8 ตัน ซึ่งมีสดั ส่วนที่สูงเกินครึ่ งของทั้งประเทศ
จังหวัดเพชรบูรณ์จึงกลายเป็ นแหล่งผลิตกะหล่าปลีที่ใหญ่ที่สุด โดยแหล่งปลูกสาคัญอยูบ่ นพื้นที่ภูทบั เบิก อาเภอหล่มเก่า มีพ้นื ที่ปลูก
กะหล่าปลีมากถึง 6,000 ไร่ ปลูกได้ปีละ 2-3 ครั้ง รวมทั้งปี ประมาณ 12,000 ไร่ ให้ผลผลิตราว 9.6 หมื่นตัน
ผูป้ ลูกส่วนใหญ่ก็คือ ชาวม้งบนภูทบั เบิก เพราะกะหล่าปลีจะเติบโตได้ดีในสภาพอากาศหนาวเย็น ซึ่งวิถีการค้าของชาวม้งจะลงทุน
ปลูกเอง และเก็บผลผลิต นามาแพ็กใส่ถุงพลาสติก ถุงละ 10 กิโลกรัม แล้วนาไปเรี ยงจนเต็มคันรถกระบะได้คราวละ 1 ตัน ก่อนที่จะลาเลียง
ลงจากเขา มุ่งตรงมา ที่ตลาดกลางผักและผลไม้ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ตลาดสันติสุข) ตั้งอยูบ่ ริ เวณแยกหล่มสัก เพื่อขายส่งให้กบั พ่อค้าแม่คา้ ที่
คอยรับซื้อไปขายปลีกต่อไป
ในแต่ละวันบรรยากาศการซื้อขายผักเป็ นไปอย่างคึกคัก พ่อค้าแม่คา้ จะจอดรถบรรทุกตามล็อก เพื่อรอซื้อผักในรถของเกษตรกรที่วงิ่
เข้ามาในตลาด หากพบว่า รถคันไหนมีชนิดผัก และปริ มาณที่ตอ้ งการ ก็จะส่งคนเข้าประชิด เพื่อเจรจาต่อรองราคา หากพอใจก็ตกลงซื้อขาย
กันทันที โดยราคาผักชนิดต่าง ๆ จะขึ้นอยูก่ บั ฤดูกาล สาหรับกะหล่าปลีจากภูทบั เบิกขายส่งอยูท่ ี่ ราคากิโลกรัมละ 4-20 บาท
หากคานวณรายได้จากการจาหน่ายกะหล่าปลีของภูทบั เบิกที่ราคา 4 บาท/กก. จากปริ มาณผลผลิตราว 9.6 หมื่นตัน คิดเป็ นมูลค่า
ประมาณ 384 ล้านบาท ขณะที่ปัจจุบนั ราคาขายปลีกที่ตลาดไท อยูท่ ี่ประมาณ 10 บาท/กก. คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 960 ล้านบาท
ภูทบั เบิกเมืองกะหล่า 1.2 หมื่นไร่
"ชัยพร คงสาคร" เกษตรอาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิ ดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า พื้นที่ภูทบั เบิกมีการปลูกกะหล่าปลี ที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย สามารถปลูกได้ท้ งั ปี จากการสารวจพบว่าปี นี้มีไร่ กะหล่าปลีประมาณ 12,000 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยไร่ ละ 8 ตัน ขณะที่พ้นื
ราบจะปลูกได้แค่ครั้งเดียว
"บนภูทบั เบิกสามารถปลูกกะหล่าได้ท้ งั ปี เฉลี่ยปี ละ 2-3 รอบ แต่หากมีน้ าดี ๆ บางคนทาได้มากที่สุด 4 รอบ ใช้วธิ ีนาสายยางต่อน้ า
จากภูเขาอีกลูกที่ห่างกัน 7-8 กิโลเมตร มาใส่ไว้ในบ่อเพื่อใช้รดกะหล่าปลี เมื่อมีอายุ 70 กว่าวันก็สามารถตัดขายได้ จากนั้นพักดินอีกเกือบ 1
เดือน แต่บางช่วงที่ราคาดีเกษตรกรจะเร่ งปลูกโดยพักดินแค่ 1-2 สัปดาห์ ระหว่างนั้นก็จะเพาะต้นกล้าไว้ในหลุมกระบะเพื่อปลูก"
ส่วนเรื่ องราคานั้น เกษตรอาเภอหล่มเก่าบอกว่า ขึ้นอยูก่ บั ฤดูกาล บางฤดูที่ผลผลิต ล้นตลาด ราคาจะตกต่าเหลือเพียงกิโลกรัมละ 2
บาท แต่หากราคาดีบางครั้งขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 20 บาท อย่างเช่นเดือนกรกฎาคมที่ผา่ นมา ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 16 หรื อหมูบ่ า้ น ภูทบั เบิกใหม่ มี
พื้นที่ปลูกกะหล่าปลี 5 ไร่ มีคนมาเหมาในราคา 6 แสนบาท เพราะเป็ นช่วงที่พ้นื ที่อื่นไม่มีกะหล่า
คุมใช้สารเคมีหนุนปลอดภัย

ปั จจุบนั การปลูกกะหล่าปลีบนภูทบั เบิก กรมส่งเสริ มการเกษตรได้รณรงค์ให้มีการผลิตผักแบบปลอดภัย คือ สามารถใช้สารเคมีได้ใน
ปริ มาณที่จากัด โดยวางเป้ าหมายเกษตรกรปี ละ 300 ราย แบ่งเป็ นกลุ่มละ 10 คน แต่ละกลุ่มให้คดั เลือกแกนนามา 1 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน
เพื่อมาอบรม 9 ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่จะอบรมถ่ายทอดเรื่ องผักปลอดภัย การใช้สารชีวภัณฑ์แทนสารเคมี เช่น เชื้อแบคทีเรี ย หรื อ บีที ไตรโคร
เดอร์มา เพื่อฉี ดราดผักแทนสารเคมี ซึ่งเป็ นอันตรายต่อหนอน แต่ไม่อนั ตรายต่อคน นอกจากนั้น ยังเรี ยนรู ้แมลงชนิดต่าง ๆ ว่าชนิดใดร้าย
หรื อชนิดใดดี เพื่อกลับไปถ่ายทอดให้ลูกทีม ต่อไป
"ถ้าผักใครมีสารตกค้าง ใครที่ฉีดยา มากไป ต่อไปหากไทยเข้าสู่เออีซี การค้าเสรี แล้ว ผักเราจะขายไม่ได้ เราจึงต้องคุมมาตรฐานความ
ปลอดภัยให้ได้ ตรงนี้เป็ นการเริ่ มทาที่ตน้ น้ า จากนั้นกลางน้ า ปลายน้ า เราฝึ กให้เขารู ้จกั รวมกลุ่ม ซื้อ-ขาย เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ ย ยา ในรู ปสหกรณ์"
นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานต่าง ๆ มาช่วย อาทิ สาธารณสุขอาเภอมาตรวจเลือด กรมวิชาการเกษตรมาทาเรื่ องมาตรฐาน GAP
สานักงานสหกรณ์จงั หวัดสอนให้ทาบัญชี และพัฒนาปรับปรุ งดิน ส่วนพาณิ ชย์จะช่วยเรื่ องตลาด โดยต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผา่ นมาได้พา
ตัวแทนม้ง ไปดูตลาด สี่ มุมเมือง และตลาดศรี เมือง ราชบุรี เพื่อหาตลาด เนื่องจากรถผักไม่สามารถเข้าไปขายได้ โดยไม่มีคู่คา้
แยก "หล่มสัก" แหล่งซื้อขายใหญ่
อย่างไรก็ตาม ตลาดใหญ่ที่สุดของกะหล่าปลี จากภูทบั เบิก คือ ตลาดสันติสุข บริ เวณแยกหล่มสัก ซึ่งเกษตรกรแต่ละรายต่างก็มีพอ่ ค้า
แม่คา้ ประจาที่คอยรับซื้อผลผลิตจากไร่ โดยราคาจะขึ้นลงไม่แน่นอน แต่ที่แน่นอนคือ ขายหมดคันรถทุกครั้ง
"จิตรา จรัสวชิรกุล" ผูจ้ ดั การตลาดกลางผัก และผลไม้จงั หวัดเพชรบูรณ์ หรื อ ตลาดสันติสุข เปิ ดเผยว่า ตลาดแห่งนี้เปิ ดมานานกว่า 30
ปี แล้ว พื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ถือเป็ นตลาดผักและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุด แห่งหนึ่งในภาคเหนือ มีผกั เกือบทุกชนิดค้าขายกันทุกวัน โดยเฉลี่ยจะมี
รถขนผักเข้ามาที่ตลาดวันละประมาณ 300 คัน ทั้งคันเล็ก และใหญ่ โดยตลาดจะเก็บค่าเข้าคันละ 20-60 บาท/เที่ยว ขึ้นอยูก่ บั ขนาดของรถ
โดยรถขนผักที่เข้ามาตลาด 80% เป็ นรถในพื้นที่ ส่วนอีก 20% มาจากนอกพื้นที่ อาทิ จังหวัดตาก เชียงใหม่ เป็ นต้น
ขณะที่ผกั และผลไม้เหล่านี้ จะกระจายไปตามตลาดใหญ่ ๆ ทัว่ ประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นตลาดไท ตลาดสี่ มุมเมือง ตลาดที่ขอนแก่น
อุดรธานี นครราชสี มา ชลบุรี และบรรทุกไปขายถึงภาคใต้
"รถที่มาจอดในตลาด สามารถขนผักได้ประมาณ 2-2.5 ตัน ถ้าเป็ นรถคันเล็กจะบรรทุกได้เฉลี่ยคันละ 1 ตัน แต่ละวันมีรถเข้ามา
ประมาณ 300 คัน โดยเฉลี่ยผักจะออกจากตลาดวันละ 300-500 ตัน ซึ่งคาดว่ามีปริ มาณครึ่ งหนึ่งของผักทั้งประเทศ ตลาดแห่งนี้น่าจะใหญ่
ที่สุดในภาคเหนือ ที่สาคัญคือเพชรบูรณ์มีความหลากหลายของผักเยอะกว่าที่อื่น และผลผลิตออกทั้งปี ตลาดจึงคึกคักทุกวัน"
จิตราบอกอีกว่า ช่วงที่ผกั ราคาแพงคือ ช่วงเทศกาลกินเจ ราคากะหล่าปลีเคยขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 10-20 บาท แต่ช่วงนี้อยูท่ ี่กิโลกรัมละ
3-4 บาท ทั้งนี้ตลาดไม่สามารถกาหนดราคาได้ อยูท่ ี่การตกลงกันเองระหว่างเกษตรกรกับพ่อค้าแม่คา้
นี่คือเส้นทางของธุรกิจกะหล่าปลีจากดอยสูงภูทบั เบิก ก่อนที่จะกระจายผลผลิตไปสู่กน้ ครัวทัว่ ไทย—

ภาพข่ าว: ข่ าวข้ นคนเข้ ม: ทางเศรษฐี หนังสื อพิมพ์ ข่าวสด ฉบับวันที่ 15 พ.ย. 2558 (กรอบบ่ าย)
ฐากูร บุนปาน กก.ผจก.เครื อมติชน สงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร พร้อมตัวแทน กฟผ. แบงก์
ไทยพาณิ ชย์ ซีพี อีซูซุ สยามคูโบต้า และกัลฟ์ เปิ ดงาน "เกษตรมหัศจรรย์-วันเส้นทางเศรษฐี'58" ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ

คอลัมน์ : เกาะข่ าวเกษตร หนังสื อพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 16 พ.ย. 2558 (กรอบบ่ าย)
"ทิด ทางไทย"
เกาะข่าวเกษตรประจาฉบับวันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ...
... สมาคมทูน่าไทยได้เข้าพบ ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิ บดีกรมประมง เพื่อหารื อปั ญหา ต่าง ๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ประมงทูน่าของไทย ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เมื่อวันก่อน...
... นสพ.ประเสริ ฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จงั หวัดสุ รินทร์ มอบหมายให้ นสพ.เทอดศักดิ์ ดีเสมอ นายสัตวแพทย์
ชานาญการพิเศษ ร่ วมงานวันรวมน้ าใจหลัง่ ไหลสู่ กาชาด ประจาปี 2558 ณ จวนผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุ รินทร์ โดยมอบ
รถจักรยาน จานวน 4 คัน เพื่อสนับสนุนเป็ นของรางวัลในงานกาชาดจังหวัดสุ รินทร์ ประจาปี 2558...
... นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง รองอธิ บดีดา้ นปฏิบตั ิการ กรมพัฒนา ที่ดิน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยีย่ มศูนย์วจิ ยั การอนุรักษ์
ดินและน้ า อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา โดยมีนายประสิ ทธิ์ สงนุย้ ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั การอนุรักษ์ดินและน้ า ให้
การต้อนรับ เมื่อวันก่อน...
... นายสุ รพล จารุ พงศ์ รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร ฝ่ ายบริ หาร ให้เกียรติเป็ นประธานในพิธีเปิ ดการฝึ กอบรม
ข้าราชการที่อยูร่ ะหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ หลักสู ตร "การเป็ นข้าราชการที่ดี" ประจาปี งบประมาณ 2559 รุ่ นที่ 2
โดยมีนายพิชยั วงษ์บวั งาม เกษตรจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมจันทรา รี สอร์ท จังหวัดนครนายก...
... นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ เป็ นประธานในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อจัดทา
แผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559-2560 โดยมีผทู ้ ี่เกี่ยวข้องจาก กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และชุมนุมสหกรณ์ ฯลฯ เข้าร่ วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ เมื่อวันก่อน......

คอลัมน์ : ข่ าวสั้ นทุกทิศ: บรรเทาภัยแล้ ง หนังสื อพิมพ์ บ้านเมือง วันที่ 16 พ.ย.58
นครสวรรค์/ เมื่อเร็ วๆ นี้ ที่หอ้ งประชุมสานักงานเกษตร จ.นครสวรรค์ นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตร จ.นครสวรรค์
ประชุมเกษตรอาเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่ งรัดการจัดทาแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชน
เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ให้เกษตรกรสร้างโอกาสการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต หรื อการปรับเปลี่ยนอาชีพ โดยไม่กาหนด
วงเงินที่จะขอรับการสนับสนุ น ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามกรอบ 8 ด้าน คือ 1.การจัดการแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรของชุมชน
เพื่อให้เกิดการใช้น้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยไม่เป็ นการขุดลอกหรื อสร้างแหล่งน้ าใหม่ เช่น การ
กระจายน้ าไปสู่ ไร่ นา เลี้ยงสัตว์ ระบบน้ าหยด พลาสติกคลุมแปลงปลูกพืช 2.การผลิตทางการเกษตรและการแปรรู ป
ผลผลิตเพื่อสร้างรายได้ในฤดูแล้ง เช่น การปลูกแตงเมล่อน ถัว่ เขียว ถัว่ เหลือง ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง 3.การปรับปรุ ง
ส่ งเสริ มศักยภาพการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต เช่น โรงเรื อนเกษตร ลานตาก ธนาคารพันธุ์พืช และโครงการพัฒนาดินให้
อุม้ น้ า 4.ด้านการจัดการเพื่อลดความสู ญเสี ยผลผลิตทางการเกษตร เช่น ศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน เพื่อผลิตเชื้อ สารชี วพันธุ์
พืชสมุนไพร ที่ใช้ควบคุมศัตรู พืช โดยไม่เป็ นการซื้ อปุ๋ ย สารเคมี และยาปราบศัตรู พืช 5.ด้านเศรษฐกิจพอเพียง สร้างแหล่ง
อาหารในชุมชนและฟาร์มชุมชน 6.ด้านการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ 7.ด้านอาชีพนอกภาคการเกษตร เช่น ทอผ้า ตัด
เย็บเสื้ อผ้า ทอผ้าห่ม จักสาน การเย็บผ้ากึ่งอุตสาหกรรม และงานหัตถกรรม 8.การจ้างงาน เช่น การขุดลอกคลองส่ งน้ าเข้า
ไร่ นา โดยให้แล้วเสร็ จก่อนส่ งถึงสานักงานเกษตรจังหวัด

