สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
(Department of Agricultural Extension)
วันที่ ๑๗ ธันวาคม 2558
สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันทีเ่ กีย่ วข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร ดังนี้
๑. กสก.จับมือดีแทคส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเกษตรกร
สํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. วันที่ 16 ธันวาคม 2558 (กรอบบ่าย)
กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ ดีแทค และมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสํานึกรักบ้านเกิด เตรียมจัดพิธีร่วมลง
นามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเกษตรกรโดยใช้
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และเครือข่ายบริการที่เข้าถึงทุกพื้นที่ประเทศไทย โดยผนึกกําลังกับเครือข่าย
เกษตรกรทั่วประเทศ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสร้างเกษตรกรไทย สู่การเป็น Smart Farmer
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ที่ห้องไลบรารี่ ชั้น 32 ดีแทค สํานักงานใหญ่
อาคารจามจุรีสแควร์ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ
๒. จังหวัดแพร่ อบรมหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย และได้มาตรฐาน
สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ (กรอบบ่าย)
นายธวั ช ชั ย สิ ท ธิ วี ร ะกุ ล เกษตรจั ง หวั ด แพร่ เป็ น ประธานเปิ ด การอบรมหลั ก สู ต รการถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย และได้มาตรฐาน ปี 2559 ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอําเภอหนองม่วง
ไข่ จังหวัดแพร่ ซึ่งสํานักงานเกษตรจังหวัดแพร่จัดขึ้น เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตพริกปลอดภัยจาก
สารเคมี ให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย ให้ผลผลิตพริกของจังหวัดแพร่ ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อ
ผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการลดการใช้สารเคมีในด้านการเกษตรของเกษตรกรที่ทําลายสิ่งแวดล้อม
๓. เกษตรกร ปลูกเมล่อนสร้างรายได้หลังยางราคาตก
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับวันที่ 1๗ ธันวาคม 2558
นายสมชาย บริพันธุ์ ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน)
เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางศูนย์ฯ ได้จัดทําแปลงสาธิตการปลูกเมล่อนภายในโรงเรือน ซึ่งได้ทดลองปลูกแล้ว 2 แปลง
ผลปรากฏว่า เมล่อนที่ผลิตได้มีคุณภาพดี เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ให้ผลผลิตน่าพอใจและเมื่อนําออกจําหน่าย
ก็สามารถขายได้ราคากิโลกรัมละ 100-150 บาท 1 ผล จะมีราคาประมาณ 200-300 บาท ขณะที่การ
ลงทุนปลูกก็สามารถทําได้ไม่ยาก แต่เกษตรกรต้องมีการสร้างโรงเรือน

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ (กรอบบ่าย)
หัวข้อข่าว กสก.จับมือดีแทคส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเกษตรกร
กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ ดีแทค และมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสํานึกรักบ้านเกิด เตรียมจัดพิธีร่วมลง
นามด้านการส่งเสริมการนําเทคโนโลยีการสื่อสาร
กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ ดีแทค และมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสํานึกรักบ้านเกิด เตรียมจัดพิธีร่วมลง
นามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเกษตรกรโดยใช้
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และเครือข่ายบริการที่เข้าถึงทุกพื้นที่ประเทศไทย โดยผนึกกําลังกับเครือข่าย
เกษตรกรทั่วประเทศ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสร้างเกษตรกรไทย สู่การเป็น Smart Farmer
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ที่ห้องไลบรารี่ ชั้น 32 ดีแทค สํานักงานใหญ่
อาคารจามจุรีสแควร์ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้
แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเกษตรกร
ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น และด้านการสนับสนุนกิจกรรมและ
การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารสู่ เ กษตรกร โดย นายโอฬาร พิ ทั ก ษ์ อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การเกษตร
และนายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสํานึกรักบ้านเกิด

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (กรอบบ่าย)
หัวข้อข่าว จังหวัดแพร่ อบรมหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช
ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
เกษตรจังหวัดแพร่ อบรมหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย และได้มาตรฐาน
พั ฒนาเกษตรกรให้ส ามารถผลิตพริ กปลอดภัยจากสารเคมี ให้ ได้ ม าตรฐานและมี ปลอดภัยต่อผู้ ผ ลิตและ
ผู้บริโภค
นายธวั ช ชั ย สิ ท ธิ วี ร ะกุ ล เกษตรจั ง หวั ด แพร่ เป็ น ประธานเปิ ด การอบรมหลั ก สู ต รการถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย และได้มาตรฐาน ปี 2559 ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอําเภอหนองม่วง
ไข่ จังหวัดแพร่ ซึ่งสํานักงานเกษตรจังหวัดแพร่จัดขึ้น เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตพริกปลอดภัยจาก
สารเคมี ให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย ให้ผลผลิตพริกของจังหวัดแพร่ ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อ
ผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการลดการใช้สารเคมีในด้านการเกษตรของเกษตรกรที่ทําลายสิ่งแวดล้อม
เกษตรจังหวัดแพร่กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2559 กลุ่มอารักขาพืช ได้รับมอบหมายจากสํานักงาน
เกษตรจังหวัดแพร่ ให้รับผิดชอบดําเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพริกเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมให้มี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย ปี 2559 โดยมีเป้าหมายเป็นเกษตรกรในพื้นที่ 2 อําเภอได้แก่อําเภอหนองม่วง
ไข่และอําเภอสอง จํานวน 120 ราย ซึ่งจากการประชาสัมพันธ์ รับสมัครเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย คัดเลือก
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจํานวน 120 ราย เป็นเกษตรกรจากอําเภอสอง 40 รายและอําเภอหนองม่วงไข่
80 ราย จัดทําแผนการอบรมหลักสูตรดังกล่าว จํานวน 3 รุ่น ๆ ละ 2 วัน
โดยจะมีกิจกรรม 2 ภาคส่วน คือภาคทฤษฎี เกี่ยวกับความรู้เรื่องสถานการณ์การผลิตและการตลาด
การปลูกพริกให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน GMP ความรู้เรื่องดินและปุ๋ย การบริหารจัดการศัตรูพริก แมลงวัน
ผลไม้และการป้องกันกําจัด การบริหารจัดการกลุ่มและองค์กรให้ประสบผลสําเร็จ การบริหารจัดการศัตรูพืช
แบบผสมผสาน และการจัดตั้งศูนย์การศัตรูพืชชุมชน การวางแผนผลิตพริกที่มีคุณภาพ ส่วนภาคปฏิบัติ จะ
เป็นการฝึกและขยายการใช้สารชีวภัณฑ์ ในการกําจัดศัตรูพริก พร้อมกับจัดตั้งกลุ่มจํานวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 2025 คน คัดเลือกผู้นํา ไปศึกษาดูงานจังหวัดขอนแก่น และใช้ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การผลิตพริก
ปลอดภัยในพื้นที่ กลุ่มละ 1 ครั้ง พร้อมรับวัสดุ อุปกรณ์ปัจจัยการผลิต

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
หัวข้อข่าว เกษตรกร ปลูกเมล่อนสร้างรายได้หลังยางราคาตก
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกเมล่อนหารายได้เสริม
ช่วงราคายางตกต่ํา
กระบี่/ นายสมชาย บริพันธุ์ ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืช
สวน) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางศูนย์ฯ ได้จัดทําแปลงสาธิตการปลูกเมล่อนภายในโรงเรือน ซึ่งได้ทดลองปลูกแล้ว
2 แปลง ผลปรากฏว่า เมล่อนที่ผลิตได้มีคุณภาพดี เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ให้ผลผลิตน่าพอใจและเมื่อนํา
ออกจําหน่ายก็สามารถขายได้ราคากิโลกรัมละ 100-150 บาท 1 ผล จะมีราคาประมาณ 200-300 บาท
ขณะที่การลงทุนปลูกก็สามารถทําได้ไม่ยาก แต่เกษตรกรต้องมีการสร้างโรงเรือน
นายสมชาย กล่าวเพิ่มเติมว่า เมล่อนที่ปลูกสาธิตที่ศูนย์ฯ มี 2 สายพันธุ์ คือ เนื้อสีเหลือง และสีขาว
ซึ่งหลังผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงที่ผ่านมา สามารถจําหน่ายได้ดี เพราะชาวกระบี่ มีความต้องการสูง
และมีกําลังซื้อมาก อย่างไรก็ตาม พืชชนิดนี้ถือว่าเป็นพืชที่สร้างรายได้เสริมค่อนข้างดีประกอบกับปัจจุบันราคา
สินค้าเกษตร โดยเฉพาะยางตกต่ํา และทางศูนย์ฯ เตรียมเปิดอบรมการปลูกทุกขั้นตอนในช่วงเดือนมกราคม
2559 นี้ หากผู้ใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ และรับเพียง 50 คนเท่านั้น

