สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
(Department of Agricultural Extension)
วันที่ ๑๖-18 มกราคม 255๙
สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันทีเ่ กีย่ วข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร ดังนี้
๑. เกษตรกรลงปลูกพืชใช้นา้ํ น้อย แก้วกิ ฤตใช้นา้ํ ตามนโยบายรัฐ
เว็บไซต์แนวหน้า วันที่ 1๕ มกราคม 255๙ (กรอบบ่าย)
15 ม.ค. 59 นายโสภณ บูรประทีป เกษตรอําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง และนายสุนันต์ ศรัณยุตม์
ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลตาขัน อําเภอบ้านค่าย นําเกษตรกรในพื้นที่ทําพิธี
ลงแขกปลูกมันเทศ บริเวณแปลงปลูกของเกษตรกรชาวบ้านยางขาคีม หมู่ 9 ตําบลตาขัน อําเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง ซึ่งสํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านค่าย และศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลตาขัน อําเภอบ้านค่าย ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชใช้น้ําน้อยแทนข้าวนาปรัง
ที่ใช้น้ําในปริมาณมาก ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณการใช้น้ํา ป้องกันวิกฤตภัยแล้งที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ในพื้นที่ตําบลตาขันในหน้าแล้งนี้
๒. จ.พระนครศรีอยุธยา เตรียมนําพันธุพ์ ชื ใช้นา้ํ น้อยแจกจ่ายให้กบั เกษตรกรกว่าหมื่นราย เพือ่ ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน หลังพบเกษตรกรหลายพืน้ ทีป่ ระสบผลสําเร็จ
สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมนําพันธุ์พืชใช้น้ําน้อยแจกจ่ายให้กับเกษตรกรกว่าหมื่นราย เช่น ถั่ว
เขี ย ว และพื ช ผั ก ต่ า งๆ หลั ง พบว่ า ทุ ก อํ า เภอ ที่ เ คยปลู ก ข้ า วนาปรั ง นํ า พื ช ใช้ น้ํ า น้ อ ยไปปลู ก ทดแทน มี
ผลตอบแทนเร็ว และค่าตอบแทนสูง พร้อมกันนี้ได้จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรควบคู่กันเพื่อ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน หลังพบเกษตรกรหลายพื้นที่ประสบผลสําเร็จ
๓. สนง.เกษตรจังหวัดสงขลา เชิญชวนเกษตรกรและผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 และผลกระทบจากปัญหาราคา
สินค้าเกษตรตกต่ํา สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙
สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา เชิญชวนเกษตรกรและผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 และผลกระทบจากปัญหาราคา
สินค้าเกษตรตกต่ํา เร่งสร้างรายได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชน
๔. ร้อยเอ็ดหนุนชาวสวนยางปลูกพืชแซมแปลง สํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙
เกษตรอําเภอเมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด นําร่องการส่งเสริมการปลูกข่าในป่ายางพารา โดยใช้พื้นที่ปลูก
ข่าเป็นแถวยาวตามร่องแปลง และใช้ระบบน้ําหยดเพื่อให้เกษตรกรเก็บผลผลิตขายส่งตลาด สร้างรายได้
หมุนเวียน ก่อนการเปิดกรีดยางพารา ใน 7 ปี ข้างหน้านอกจากนั้น ในพื้นที่ว่าง ร่องแปลงยังสามารถปลูกหอม
ฟัก แฟง ฟักทอง แตงร้าน พืชใช้น้ําน้อย

๕. คอลัมน์: ข่าวสั้นภูมิภาค: ปลูกผลไม้นอกฤดู หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดจันทบุรี นําหัวหน้าฝ่ายนักวิชาการเกษตรและสื่อมวลชน
ลงพื้นที่ติดตามดูผลงานการส่งเสริมเกษตรกรผลิตผลไม้นอกฤดู ที่สวนผลไม้ นายธนู โกสัลล์วัฒนา บ้านบ่อ
กลาง หมู่ 10 ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี
๖. เปิดศูนย์เรียนรู้คุมศัตรูมะม่วง 2 จุดใน‘สระบุรี’ลดความเสี่ยงการระบาดให้เกษตรกร
เว็บไซต์แนวหน้า วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙
นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรีเปิดเผยว่า สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้จัดตั้งจุด
เรียนรู้การควบคุมศัตรูมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว ตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรหลังจากการระบาด
ศัตรูพืช โดยดําเนินการใน 2 จุด คือ กลุ่มผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกและแปรรูปบ้านพระพุทธบาทน้อยต.
สองคอน อ.แก่งคอย และ กลุ่มผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี มี
เกษตรกรเข้าร่วม 97 ราย รวมพื้นที่กว่า 1,600 ไร่ เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ร่วมโครงการให้มีความรู้เรื่องการ
ควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและสามารถเลือกใช้วิธีจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

วันที่ 15 มกราคม 2559
หัวข้อข่าว เกษตรกรลงปลูกพืชใช้น้ําน้อย แก้วิกฤตใช้น้ําตามนโยบายรัฐ
15 ม.ค. 59 ผู้ สื่ อ ข่ า วรายงานว่ า นายโสภณ บู ร ประที ป เกษตรอํ า เภอบ้ า นค่ า ย จั ง หวั ด ระยอง
และนายสุนันต์ ศรัณยุตม์ ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลตาขัน อําเภอบ้านค่าย
นําเกษตรกรในพื้นที่ทําพิธีลงแขกปลูกมันเทศ บริเวณแปลงปลูกของเกษตรกรชาวบ้านยางขาคีม หมู่ 9 ตําบล
ตาขัน อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งสํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านค่าย
และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลตาขัน อําเภอบ้านค่าย ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชใช้น้ํา
น้อยแทนข้าวนาปรังที่ใช้น้ําในปริมาณมาก ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณการใช้น้ํา ป้องกัน
วิกฤตภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ตําบลตาขันในหน้าแล้งนี้
นายโสภณ บูรประทีป เกษตรอําเภอบ้านค่าย กล่าวว่า พื้นที่ตําบลตาขัน เป็นตําบลที่มีพื้นที่ปลูกข้าว
นาปรังกว่า 5,590 ไร่ ถึงแม้ว่าจังหวัดระยอง จะยังไม่มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง แต่หากไม่ช่วยส่งเสริมให้มีการ
ปลูกพืชใช้น้ําน้อยแทนข้าวนาปรังอาจจะทําให้เกิดวิกฤตภัยแล้งในพื้นที่ได้ ดังนั้นสํานักงานเกษตรจังหวัด
ระยอง สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านค่าย และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลตาขัน
อําเภอบ้านค่าย จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ตําบลตาขัน หันมาปลูกพืชใช้น้ําน้อยแทนข้าวนาปรังในช่วง
หน้าแล้งนี้ โดยเฉพาะมันเทศ และถั่วลิสง เป็นพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ให้ผลผลิตเต็มที่ ราคาดีอีกด้วย
ประกอบพื้นที่ของตําบลตาขันมีการปลูกมันเทศ – ถั่วลิสงอย่างแพร่หลายอยู่แล้ว และยังเป็นพืชเศรษฐกิจตัว
หนึ่งของตําบลตาขันอีกด้วย โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ําน้อยดังกล่าว เป็นเกษตรกรใน
พื้นที่หมู่ 3 – 4 – 9 ตําบลตาขัน จํานวน 62 ราย พื้นที่ 260 ไร่ โดยแยกเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันเทศจํานวน
15 ราย พื้นที่ 90 ไร่ และเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง จํานวน 47 ราย พื้นที่ 170 ไร่ โดยได้รับงบประมาณทั้งสิ้น
2,309,000 บาท
ทั้งนี้หลังจากการลงแปลงปลูกแล้ว จากนี้ไปจนถึงเดือนเมษายน 2559 นี้ ก็จะสามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้ ซึ่งจากการส่งเสริมให้เกษตรในพืน้ ที่ตําบลตาขันปลูกพืชใช้น้ําน้อยแทนการปลูกข้าวนาปรังในช่วง
หน้าแล้งดังกล่าวนี้ จะช่วยให้เกษตรกรลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรังได้ถึง 260 ไร่ ลดปริมาณการใช้นา้ํ ได้กว่า
2,600,000 ลูกบาศก์เมตร และยังสามารถลดความเสี่ยง ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงที่หน้าแล้งอีกด้วย
โดยหลังจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายโครงการไปยังพื้นที่อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาภัยแล้งใน
พื้นที่อําเภอบ้านค่ายต่อไปด้วย

วันที่ 17 มกราคม 2559
หัวข้อข่าว จ.พระนครศรีอยุธยา เตรียมนําพันธุ์พืชใช้น้ําน้อยแจกจ่ายให้กับ
เกษตรกรกว่าหมื่นราย เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน หลังพบเกษตรกรหลาย
พื้นที่ประสบผลสําเร็จ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมนําพันธุ์พืชใช้น้ําน้อยแจกจ่ายให้กับเกษตรกรกว่าหมื่นราย เพื่อลด
รายจ่ายในครัวเรือน หลังพบเกษตรกรหลายพื้นที่ประสบผลสําเร็จ
นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ขณะนี้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร
ตามมาตรการที่ 1 ลดรายจ่ายในครัวเรือนด้านพืช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เตรียมแจกจ่ายพันธุ์พืชใช้น้ํา
น้อยให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่าหมื่นราย เช่น ถั่วเขียว และพืชผักต่างๆ หลังพบว่าทุกอําเภอ
ที่เคยปลูกข้าวนาปรังนําพืชใช้น้ําน้อยไปปลูกทดแทน มีผลตอบแทนเร็ว และค่าตอบแทนสูง พร้อมกันนี้ได้จัด
อบรมให้ความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรควบคู่กัน
“ด้ า นพื ช 11,000 คน รวมถึ ง ประมง ปศุ สั ต ว์ กว่ า 2 หมื่ น ราย ที่ จ ะได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ ใน
มาตรการที่ 1 เพื่อเป็นการลดรายจ่ายใยครัวเรือน และสําหรับมาตรการที่ 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กําลัง
รวบรวมความต้องการของชุมชนที่เสนอโครงการจากส่วนกลางแล้ว จํานวน 302 โครงการ เป็นเงิน 119
ล้านบาท”
นายไพศาล สังข์มงคล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันจัดงานอยุธยาเกษตรแฟร์ ทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคมนี้ ทั้ง 16 อําเภอ จะนําผลงานและเกษตรกรที่ประสบ
ผลสําเร็จจากการปลูกพืชน้ําน้อยมาแสดง และแนะนําให้กบั เกษตรกรที่สนใจเพิ่มเติมภายในงานอีกด้วย
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วันที่ 17 มกราคม ๒๕๕๙
หัวข้อข่าว สนง.เกษตรจังหวัดสงขลา เชิญชวนเกษตรกรและผู้ทสี่ นใจสมัคร
เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 และผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้า
เกษตรตกต่ํา
สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา เชิญชวนเกษตรกรและผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 และผลกระทบจากปัญหาราคา
สินค้าเกษตรตกต่ํา เร่งสร้างรายได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชน
นายธงชัย คีรีนารถ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สํานักงาน
เกษตรจั ง หวั ดสงขลา กล่ า วว่ า รัฐ บาลได้ตระหนัก และมี ความห่วงใยเกษตรกร รวมถึงประชาชนที่ ได้รั บ
ผลกระทบจากภัยแล้ง จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน ให้สามารถประกอบ
อาชีพเพื่อสร้างรายได้ สามารถดํารงชีวิตผ่านวิกฤตภัยแล้งไปได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบ
ภาวะภัยแล้งในปี 2558/2559 และปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา โดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ที่กําลัง
ประสบปัญหากับราคายางตกต่ํา จึงได้จัดทําโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 และผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา โดยได้มอบหมาย
ให้ ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร ซึ่ ง มี อ ยู่ ใ นทุ ก อํ า เภอทั่ ว ประเทศ 882 ศู น ย์
ดําเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ สามารถนําไปปรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมในช่วงที่ประสบภัยแล้ง เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยเปิดรับสมัคร
เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ อําเภอละ 5 รุ่น รุ่นละ 50 คน อบรมรุ่นละ 15 วัน เริ่มอบรมในช่วง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2559 โดยเปิดอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ทั้ ง 882 ศู น ย์ ทั่ ว ประเทศ ในส่ ว นของจั ง หวั ด สงขลา สามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ฯ
ทั้ง 16 อําเภอ
ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ความเข้าใจร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนประเทศ เพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้ฐานวิธีคิด มีความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง
ประชารัฐที่นําไปสู่ความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติในแต่ละพื้นที่เป็นผู้ดูแล , กลุ่มวิชาที่ 2 สร้าง
โอกาสในการแข่งขัน เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้วิธีเพิ่มผลิตภาพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
รวมกลุ่มตามหลักการสหกรณ์และการบัญชีโดยหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ดูแล ,กลุ่มวิชาที่ 3
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคม
และทางปัญญาโดยมีหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดูแล และกลุ่มที่วิชาที่ 4 สร้างรายได้และลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะการปฏิบัติอาชีพทางเลือกนอกภาคเกษตร เช่นการ
แปรรูปและถนอมอาหาร การสร้างมูลค่าสินค้าท้องถิ่น การผลิตพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภคและแบ่งปัน การ
ควบคุมไฟป่า เป็นต้น
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โดยมีหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ในพื้นที่เป็นผู้ดูแล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
กล่าวเพิ่มเติมว่า สําหรับเกษตรกรและประชาชนผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สํานักงานเกษตร
อําเภอ ทุกอําเภอในจังหวัดสงขลา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าอาหารกลางวัน ค่าพาหนะและ
ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติและเอกสารเพื่อสร้างทักษะ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2559

วันที่ 17 มกราคม ๒๕๕๙
หัวข้อข่าว ร้อยเอ็ดหนุนชาวสวนยางปลูกพืชแซมแปลง
ร้อยเอ็ด หนุน ชาวสวนยางปลูกข่า - พืชใช้น้ําน้อย แซมร่องแปลง สร้างรายได้หมุนเวียน
เกษตรอําเภอเมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด นําร่องการส่งเสริมการปลูกข่าในป่ายางพารา โดยใช้พื้นที่ปลูกข่า
เป็ น แถวยาวตามร่ อ งแปลง และใช้ ร ะบบน้ํ า หยดเพื่ อ ให้ เ กษตรกรเก็ บ ผลผลิ ต ขายส่ ง ตลาด สร้ า งรายได้
หมุนเวียน ก่อนการเปิดกรีดยางพารา ใน 7 ปี ข้างหน้านอกจากนั้น ในพื้นที่ว่าง ร่องแปลงยังสามารถปลูกหอม
ฟัก แฟง ฟักทอง แตงร้าน พืชใช้น้ําน้อย โดยทางจังหวัด ได้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง นาย
อนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แต่งตั้งคณะทํางาน มี นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัด
ร้อยเอ็ ด เป็ นกรรมการและเลขานุการ มอบหมายให้ เกษตรอํ าเภอ 20 อําเภอ ดํ าเนินการ ตามรู ปแบบ
กิจกรรมที่มีความเหมาะสมในพื้นที่ การปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อย อายุสั้น ตลาดมีความต้องการสูง คือ พืชอาหาร
หรือการเลี้ยงสัตว์ปีก เป็ด ไก่ สัตว์เล็ก สุกร ปลาในวงบ่อซีเมนต์ ซึ่งการปลูกข่า เป็นพืชทางเลือกอีกชนิดหนึ่ง
ของเกษตรกร

วันที่ 18 มกราคม ๒๕๕๙
หัวข้อข่าว ข่าวสั้นภูมิภาค: ปลูกผลไม้นอกฤดู
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่สวนผลไม้ นายธนู โกสัลล์วัฒนา บ้านบ่อกลาง หมู่ 10 ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดจันทบุรี นําหัวหน้าฝ่ายนักวิชาการเกษตรและสื่อมวลชน ลงพื้นที่
ติดตามดูผลงานการส่งเสริมเกษตรกรผลิตผลไม้นอกฤดู เพื่อป้องกันปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ํา ซึ่งเป็น
สวนผลไม้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผลไม้นอกฤดู เพื่อกระจายผลผลิตออกสู่
ตลาด ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้มากยิ่งขึ้น.

วันที่ 18 มกราคม ๒๕๕๙
หัวข้อข่าว เปิดศูนย์เรียนรู้คุมศัตรูมะม่วง 2จุดใน‘สระบุรี’
ลดความเสี่ยงการระบาดให้เกษตรกร
นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรีเปิดเผยว่า สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้จัดตั้งจุด
เรียนรู้การควบคุมศัตรูมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว ตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรหลังจากการระบาด
ศัตรูพืช โดยดําเนินการใน 2 จุด คือ กลุ่มผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกและแปรรูปบ้านพระพุทธบาทน้อย
ต.สองคอน อ.แก่งคอย และ กลุ่มผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
มีเกษตรกรเข้าร่วม 97 ราย รวมพื้นที่กว่า 1,600 ไร่ เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ร่วมโครงการให้มีความรู้เรื่องการ
ควบคุ ม ศั ต รู พื ช โดยวิ ธี ผ สมผสานและสามารถเลื อ กใช้ วิ ธี จั ด การศั ต รู พื ช ที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อาทิ การผลิตฮอร์ โมนไข่ซึ่งมีประโยชน์ในการเร่งดอก เร่งผลเร่งการเจริญเติ บโตและเสริมความแข็งแรง
สมบูรณ์ให้ต้นพืช โดยการผลิตฮอร์โมนไข่นั้น เกษตรกรสามารถทําได้เองโดยใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น จึงเป็น
การช่วยลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการเปลี่ยนยอดมะม่วง ที่มีข้อดีคือช่วยเพิ่มความหลากหลาย
ของสายพั น ธุ์ ช่ ว ยให้ ต้ น มะม่ ว งทนทานแข็ ง แรงและยั ง สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ต้ น มะม่ ว ง อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาการตัดแต่งกิ่งมะม่วงให้ถูกวิธี การผลิตมะม่วงนอกฤดูอีกด้วย
สําหรับผู้ที่จะปลูกมะม่วง โดยเฉพาะมะม่วงน้ําดอกไม้ให้ได้คุณภาพนั้น เกษตรจังหวัดสระบุรี แนะนํา
ว่า ผู้ปลูกจะต้องดูแลต้นมะม่วงให้สมบูรณ์ เริ่มจากการใช้ปุ๋ยคอกที่ควรใส่เป็นประจําทุกปี โดยจะใส่ช่วงต้นฤดู
ฝนหรื อ ใส่ ห ลั ง จากการตั ด แต่ ง กิ่ ง เสร็ จ เนื่ อ งจากปุ๋ ย คอกเป็ น พื้ น ฐานของความสมบู ร ณ์ ข องต้ น มะม่ ว ง
ซึ่งจุดสําคัญของการผลิตมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองให้ได้คุณภาพนั้น คือผิวของผลจะต้องปราศจากร่องรอยการ
ทํ า ลายจากโรคและแมลง ดั ง นั้ น ในระยะดอกมะม่ ว งโรย จะต้ อ งเฝ้ า ระวั ง การระบาด การเข้ า ทํ า ลาย
ของเพลี้ย ไฟ ซึ่ งนั บ เป็น แมลงศัตรู ที่มีค วามสํ าคัญ ที่ สุ ด เมื่อ ระยะดอกมะม่ วงโรยจึ ง ให้ ฉี ดพ่ นสารป้ องกั น
และกําจัดเพลี้ยไฟ ซึ่งจะได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดตั้งจุดเรียนรู้การควบคุมศัตรูมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยวนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเครื่องมือเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านอารักขาพืช ให้สามารถปฏิบัติงานด้านจัดการศัตรูพืชได้อย่างมี
ประสิทธิภาพควบคุมและลดพื้นที่ระบาดศัตรูพืชได้

