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1.

ทําเองไดหายจน: เชียงใหมอบรมเกษตรกรสูแลง (หนังสือพิมพเดิลินิวส)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมคณะไดเดินทางมาเขาพบกับประชาชนตามโครงการอบรมเพื่อ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ไดรับผล กระทบจากภัยแลงป 2558/59 และจากปญหาราคาสินคา
เกษตร ณ ศูนยเรียนรูเพื่อประสิทธิ ภาพการผลิตบานดง การจัดบอรดนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับการปลูกพืช
ที่ใชน้ํานอยใหกับเกษตรกร และการสาธิตการเพาะเห็ดใหกับเกษตรกรเพื่อหลีกเลี่ยงการปลูกขาวนาปรังในชวง
น้ําแลง
สวนหนึ่งก็เปนการใหความรูกับพี่นองประชาชนที่วางงาน ไมสามารถดําเนินงานดานผลิตผลทางการเกษตร
ได ก็จัดใหมีการอบรม เพื่อใหทราบนโยบายของรัฐบาล และเตรียมความพรอมตอสูปญหาภัยแลง และนํา
ความรูที่ไดไปประกอบอาชีพ ไมวาจะเปนการเพาะปลูกเห็ดฟาง การปลูกพืชใชน้ํานอยตาง ๆ เพื่อที่จะนําพืชที่
เพาะปลูกไดมาบริโภค หรือนําไปจําหนาย สรางรายไดใหกับครอบครัว และลดการซื้อสินคาจากแหลงอื่น ๆ ซึ่ง
จะเปนการลดคาใชจายในครอบครัวไปในตัวดวย
เกินคาด! ชาวไรมันโคราชปลูก 'ทุเรียน' ออกนอกฤดูยอดจองขามป (หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน)
นายบุญถิ่น เดชสูงเนิน หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
กลาววา ปนี้ภัยแลงคอนขางรุนแรง พืชไร นาขาวไดรับผล กระทบเสียหายจํานวนมาก แตเกษตรกรสวนผลไม
ใน อ.ครบุรี รูจักปรับตัว และเตรียมแผนรองรับในการสํารองน้ําจึงไมไดรับผลกระทบมากนัก แตยอมรับวา
ผลผลิตอาจลดลงบาง
จากขอมูลพบวา อ.ครบุรี มีเกษตรกรผูปลูกทุเรียนจํานวน 171 ราย ผลผลิตออกมาปละกวา 4,200 ตัน สง
ขายเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมาก็ไมเพียงพอตอความตองการของตลาด โดยผลผลิตออกมาในเดือนกรกฎาคม
มีเพียงสวนของนายอนันตเทานั้นที่มีทุเรียนออกนอกฤดูทําใหไดราคาดี แตในปแรกผลผลิตอาจออกมาไมมาก
นัก คาดวาปตอไปจะมีผลผลิตนอกฤดูจํานวนมาก ขณะนี้ไดใหเจาหนาที่เกษตรอําเภอลงไปแนะนําเกษตรกรใน
การดูแลพัฒนาผลผลิต โดยเฉพาะเทคนิคเรงผลผลิตใหออกนอกฤดูกาล เพื่อจะขายไดราคาดี .
2.

อบรมภัยแลง (หนังสือพิมพมติชน)
สมุทรสาคร - นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร กลาววา ไดกําหนดจัดเวทีรับฟงความ
คิดเห็นจากชาวบานที่ประสบภัยแลง เพื่อแกปญหาภัยแลงแกเกษตรกร และรวมกับตัวแทน อปท.สํารวจปญหา
จัดอบรมความรูเพื่อเพิ่มผลผลิตแกเกษตรกร 3 อําเภอ
3.

วันที่ 16 กุมภาพันธ 2559

คอลัมน: ทําเองไดหายจน: เชียงใหมอบรมเกษตรกรสูแลง
สราวุธ แสนวิชา / ทิวลิป มหาวงค
เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 59 ที่ผานมา นายโอภาส กลัน่ บุศย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมคณะไดเดินทาง
มาเขาพบกับประชาชนตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ไดรับผล กระทบจากภัยแลงป
2558/59 และจากปญหาราคาสินคาเกษตร ณ ศูนยเรียนรูเพื่อประสิทธิ ภาพการผลิตบานดง หมูที่ 11 ต.บานแม
อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม
โดยมี นายสมพล แสนคําเกษตรจังหวัดเชียงใหม พรอมดวย นายมนตชัย อักษรดิษฐ เกษตรอําเภอสันปาตอง
นํากลุมชาวบาน ตําบลบานแม และตําบลน้ําบอหลวงกวา 50 คน ที่เขาอบรม เขาใหการตอนรับ พรอมกับมีการจัดบอรด
นิทรรศการใหความรูเ กี่ยวกับการปลูกพืชที่ใชน้ํานอยใหกับเกษตรกร และการสาธิตการเพาะเห็ดใหกับเกษตรกรเพื่อ
หลีกเลี่ยงการปลูกขาวนาปรังในชวงน้ําแลง
นายโอภาส กลั่นบุศย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยวา ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา ที่ตองการใหพี่นองประชาชนมีความรู ความเขาใจในการดําเนินการเรื่องผลผลิตทางการเกษตร ซึ่ง
ไดเล็งเห็นวา ศูนยเรียนรูพัฒนาการเกษตรที่มีอยูในประเทศไทย จํานวน 882 ศูนย จะเปนศูนยฯ เรียนรูที่จะใหความรูกับ
พี่นองเกษตรกรได
ประกอบกับในสภาวะตอนนี้มีปญหาภัยแลงเกิดขึน้ ทางรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ก็จะใชศนู ยการ
เรียนรูเหลานี้อบรมพี่นองประชาชน นอกเหนือจากการแจกปจจัยการผลิตแลว ก็ตองการใหพี่นองประชาชนมีรายไดไมวา
จะเปนการปลูกพืชที่ใชน้ํานอย การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว รวมถึงพืชเพื่อการบริโภค และการจําหนาย ซึ่งในสวนราชการ
ไมวาจะเปนกรมปศุสัตว กรมประมง กรมสงเสริมการเกษตรก็ไดดําเนินการไปแลว
สวนหนึ่งก็เปนการใหความรูกับพี่นองประชาชนที่วางงาน ไมสามารถดําเนินงานดานผลิตผลทางการเกษตรได
ก็จัดใหมีการอบรม เพื่อใหทราบนโยบายของรัฐบาล และเตรียมความพรอมตอสูปญหาภัยแลง และนําความรูที่ไดไป
ประกอบอาชีพ ไมวาจะเปนการเพาะปลูกเห็ดฟาง การปลูกพืชใชน้ํานอยตาง ๆ เพื่อที่จะนําพืชที่เพาะปลูกไดมาบริโภค
หรือนําไปจําหนาย สรางรายไดใหกับครอบครัว และลดการซื้อสินคาจากแหลงอืน่ ๆ ซึ่งจะเปนการลดคาใชจายใน
ครอบครัวไปในตัวดวย
โดยการอบรมนั้น ไดเริ่มพรอมกันทั้งหมด 882 ศูนยทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 1 ก.พ. 59 เปนตนมา ในแตละศูนย
การเรียนรูก็จะมีการอบรมทั้งหมด 5 รุน รุนละ 50 คน รุนละ 15 วัน ซึ่งทางรัฐบาลก็มีงบประมาณสวนหนึ่งในการมาดูแล
พี่นองประชาชนที่ไดเขามารวมการอบรมในครั้งนี้
ในการนี้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณไดเนนย้ํากับเกษตรกรที่เขารับการอบรมดวยวา ปญหาภัยแลงปนี้
จะแลงหนักมาก ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา คลองชลประทาน มีน้ําลดนอยลงกวาปที่ผานมาถึงครึ่งหนึ่ง เพราะฉะนั้น
เกษตรกรที่ปลูกขาวนาปรัง ก็ควรงดการปลูก เพราะทางรัฐบาลอาจจะไมมนี ้ําให ควรหันไปปลูกพืชที่ใชน้ํานอยแทน และ
ปลูกพืชตามที่ถนัด
ทั้งนี้นอกจากการอบรมเพิ่มความรูใหกับประชาชนแลว ก็ยังมีการจางงานใหกับประชาชนดวยการขุดลอกคูคลอง
ในพื้นที่ ซึ่งทางกรมชลประทานจะเปนผูดูแลในเรื่องงบประมาณตาง ๆ รวมถึงการขุดสระน้ําเพิ่มขึ้น ซึ่งสระน้ําขนาดเล็ก
ก็จะมอบใหกับกรมพัฒนาที่ดินดําเนินการ การทําฝนหลวง หากมีอุณหภูมิที่เหมาะสม ทางกรมฝนหลวงก็จะเปน
ผูดําเนินการควบคูกันไป
ซึ่งทุกหนวยงานก็กําลังเรงดําเนินการชวยเหลือพี่นองประชาชนใหสามารถผานวิกฤติภัยแลงของปนี้ไปใหได และ
มั่นใจวาหากทุกฝายรวมกันประหยัดน้ําที่มีอยู ก็จะทําใหมีน้ําใชไปจนถึงเดือน พ.ค. 59 ซึ่งเขาสูฤดูฝนแนนอน.
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หัวขอขาว เกินคาด! ชาวไรมันโคราชปลูก 'ทุเรียน' ออกนอกฤดู
ยอดจองขามป

ศูนยขาวนครราชสีมา -เกษตรกร อ.ครบุรี โคราช พลิกไรมันฯ ปลูกทุเรียน เงาะ ลองกอง และมังคุด ประสบความสําเร็จ
เกินคาด ผลผลิตดก รสชาติอรอยคุณภาพเยีย่ มและเรงทุเรียนออกนอกฤดูสําเร็จลูกคาจองซื้อขามป สรางรายไดดีเงินตุง
กระเปา เผยเปนแหลงเรียนรูแหงใหม ดานเกษตรจังหวัดเผยอําเภอเดียวปลูกทุเรียนกวา 171 ไร ผลผลิตปละกวา 4.2
พันตัน ไมเพียงพอปอนตลาด
ผูสื่อขาวรายงานวา ที่สวนทุเรียน "สอนสวัสดิ์" สวนทุเรียนใหญที่สุดใน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นายอนันต
ชองปา หรือพี่พิณ อายุ 58 ป ผูใหญบานบานโปงสนวน ม.7 ต.ลําเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เจาของสวนทุเรียน
"สอนสวัสดิ์" ไดนําผูสื่อขาวเยี่ยมชมสวนทุเรียนบนเนื้อที่ 21 ไร
นายอนันตบอกวา สวนทุเรียนแหงนี้เปนความภูมิใจของพี่นอง 3 ครอบครัว ไดพลิกพื้นดินจากการทําไรมัน
สําปะหลังมานานหลายสิบปเปลีย่ นมาเปนสวนผลไมเมื่อ 10 ปที่แลว โดยปลูกทั้งทุเรียน ลองกอง เงาะ ลําไย มังคุด
มะไฟ และผักสวนครัว ไดแรงบันดาลใจมาจากการไปดูสวนผลไมที่ จ.ระยอง และจันทบุรี ประกอบกับทุกคนชอบกิน
ผลไม อีกทั้งราคามันสําปะหลังตกต่ํา รวมทั้งตองการทําเปนตัวอยางใหเกษตรกรไดปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชดวยจึงได
ซื้อตนพันธุมาทดลองปลูก
วิธีการปลูกนั้นก็เหมือนกับการปลูกผลไมอนื่ ๆ คือ ขุดหลุมขนาดความกวาง 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร
ใชปุยหมัก 2 กิโลกรัมปูรองพื้นกอนปลูก ผลไมกลุมนี้จะใหผลผลิตเมื่ออายุประมาณ 3-5 ป รดน้ําเชาเย็น แตเมื่อตนโต
แลวจะใหน้ํา 2 วัน 1 ครั้ง ขึ้นอยูก ับสภาพอากาศ โดย ใชน้ําจากบอน้ําที่เก็บสํารองไว รดน้ําผานระบบสปริงเกอร
สําหรับปนี้ถือเปนปแรกที่ทุเรียนออกผลนอกฤดู สวนใหญตนทุเรียนหรือกิ่งที่ไมออกผลในปที่ผานมาจะมาออก
นอกฤดู ประกอบกับมีการบํารุงใหปุยดีจึงทําใหลูกใหญ ซึ่งทุเรียนหมอนทองที่ออกมานี้มีรสชาติอรอย เนื้อหนา กรอบ
เม็ดเล็ก หวานมันถูกใจผูบริโภค ไมแพทุเรียนจากแหลงผลิตภาคตะวันออก หรืออรอยกวาดวยซ้ํา ขณะนี้ทยอยตัดขายไป
บางแลว คาดวาจะมีผลผลิตออกนอกฤดูไมนอยกวา 500 กิโลกรัม ขายกิโลกรัมละ 120-150 บาท มีลูกคาจองขามปไว
หมดแลว ขณะนี้ทุกตนกําลังออกดอกซึ่งจะเก็บผลผลิตไดในชวงเดือน กรกฎาคม โดยหนึ่งตนจะมีทุเรียนไมนอยกวา 100
ลูก คาดวาจะมีผลผลิตไมนอยกวา 2 ตัน สรางรายไดปละกวา 2-3 แสนบาท
ดานนางบัวสอน ชมตา อายุ 53 ป หนึ่งในเจาของสวน "สอนสวัสดิ์" กลาววา การจัดสวนผลไมของสวน "สอน
สวัสดิ์" ทําเปนระบบโดยยึดเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในพื้นที่ โดยปลูกไมใชสอยไมยืนตนรอบสวน
ไมทําลายปาไม เชน กลวยน้ําวา มะเขือพวง และผักสวนครัว อื่นๆ ที่กําลังเปนที่ตองการของตลาด และมีเจาหนาที่
เกษตรจังหวัดมาคอยใหคําแนะนํา ที่สําคัญคือ ไมมีการใชสารเคมี ฉะนั้นผลไมที่นจี่ ึงเปนผลไมปลอดสารพิษ ผูบริโภค
รับประทานไดอยางสนิทใจ และทุกปผลผลิตออกมาไมพอขายจึงไมมีขายสงใหแมคาคนกลาง เฉพาะขายที่สวนจากที่สั่ง
จองไวลวงหนาเปนป รวมทั้งขายใหคนในพื้นที่และผูที่เขามาศึกษาดูงานก็ไมเพียงพอแลว
ขณะที่นายบุญถิ่น เดชสูงเนิน หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
กลาววา ปนี้ภัยแลงคอนขางรุนแรง พืชไร นาขาวไดรับผล กระทบเสียหายจํานวนมาก แตเกษตรกรสวนผลไมใน อ.คร
บุรี รูจักปรับตัว และเตรียมแผนรองรับในการสํารองน้ําจึงไมไดรับผลกระทบมากนัก แตยอมรับวาผลผลิตอาจลดลงบาง
จากขอมูลพบวา อ.ครบุรี มีเกษตรกรผูปลูกทุเรียนจํานวน 171 ราย ผลผลิตออกมาปละกวา 4,200 ตัน สงขาย
เฉพาะในจังหวัดนครราชสีมาก็ไมเพียงพอตอความตองการของตลาด โดยผลผลิตออกมาในเดือน กรกฎาคม มีเพียงสวน
ของนายอนันตเทานั้นที่มีทุเรียนออกนอกฤดูทําใหไดราคาดี แตในปแรกผลผลิตอาจออกมาไมมากนัก คาดวาปตอไปจะมี
ผลผลิตนอกฤดูจํานวนมาก ขณะนี้ไดใหเจาหนาที่เกษตรอําเภอลงไปแนะนําเกษตรกรในการดูแลพัฒนาผลผลิต
โดยเฉพาะเทคนิคเรงผลผลิตใหออกนอกฤดูกาล เพื่อจะขายไดราคาดี .--จบ--

วันที่ 16 กุมภาพันธ 2559
หัวขอขาว อบรมภัยแลง
สมุทรสาคร - นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร กลาววา ไดกําหนดจัดเวทีรับฟง
ความคิดเห็นจากชาวบานที่ประสบภัยแลง เพื่อแกปญหาภัยแลงแกเกษตรกร และรวมกับตัวแทน อปท.
สํารวจปญหา จัดอบรมความรูเพื่อเพิ่มผลผลิตแกเกษตรกร 3 อําเภอ--จบ--

