สรุปขาวกรมสงเสริมการเกษตร
ประจําวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
1. 'ถั่วเขียวพันธุใหม'พืชฮีโรตอยอดผลิตภัณฑรับภัยแลง
(หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันพุธที่ 19-22 พฤศจิกายน 2015)
ปหนา 2559 เขาวาเผาจริงสําหรับ ปญหาภัยแลง กลุมผูประกอบการใน กลุมธุรกิจเกษตร คงตอง
เตรียม รับมือกับผลผลิตที่อาจจะไมเพียงพอในอุตสาหกรรมตาง ๆ พืชทางเลือกอื่น ๆ อยางเชนถั่วเขียว
ที่สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลานนา
และ กรมวิชาการเกษตรรวมกันปรับปรุงพันธุเพื่อใหทนแลงไดมากขึ้น สามารถที่จะปลูก เก็บเกี่ยวทดแทน
สินคาเกษตร อื่น ๆ สรางรายไดใหกับเกษตรกร ขณะที่ วัตถุดิบตนน้ํา อยาง เมล็ดถั่วเขียว ก็ยังมีความตองการ
อยางมากในอุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อรองรับกับความตองการของตลาดตนน้ํา ทาง สวทช.และกรมสงเสริมการเกษตร รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีการปรับปรุงพันธุถั่วเขียวออกมา ทั้งหมด 6 พันธุ ทนแลง
ใหผลผลิตมาก โดยมีเปาหมายในการดําเนินงานในป 2559 วาจะผลิตเมล็ดพันธุสายพันธุใหมรวมกับ
กลุมเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุจํานวน 500 ไร ในพื้นที่จังหวัดตาง ๆ
เชน จังหวัดตาก เพชรบูรณ พิษณุโลก อุตรดิตถ อุทัยธานี นครปฐม ฯลฯ และขยายผลเมล็ดพันธุ
ใหแกเกษตรกรผูผลิตเมล็ดถั่วเขียว เปนพื้นที่ 7,700 ไรโดยพื้นที่ เปาหมาย เชน เพชรบูรณ อุทัยธานี พิษณุโลก
สระบุรี ลพบุรี นครสวรรค ชัยนาท อางทอง ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เปนตน คาดวาจะสราง
รายได ใหแกเกษตรกร 800 ครอบครัว หรือราว ๆ 4,000 คน สามารถสงเมล็ดถั่วเขียวจําหนายแกโรงงานแปร
รูปวุนเสนถั่วเขียวจํานวน 1,500 ตัน
2. คอลัมน: ดินดําน้ําดี: นราธิวาส พลิกนาราง 4 อําเภอปลูกขาวหอมกระดังงา
หนังสือพิมพเดลินิวสฉบับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
นายสิทธิชัย ศักดา ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส ประชุมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของประกอบดวย เกษตร
และสหกรณจังหวัดนราธิวาส สหกรณจังหวัด เกษตรอําเภอตากใบ เขารวมประชุมเพื่อหารือแนวทางการ
ดําเนินการพลิกฟนนารางเพื่อการปลูกขาวในพื้นที่ จ.นราธิวาส
โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ตากใบ ซึ่งที่ผานมาจังหวัดมีการประชุมเพื่อดําเนินการชวยเหลือ สนับสนุน
สงเสริม กลุมเกษตรกรทํานาอยางตอเนื่อง เพื่อไมใหมีการทิ้งพื้นที่นาไปทําอาชีพอื่น อีกทั้งมีการสงเสริมพัฒนา
ขาวหอมกระดังงาใหเปนที่ตองการของทองตลาด และถือเปนพันธุขาวที่เปนจุดเดนของอําเภอตากใบที่
สามารถสงจําหนายทั้งในพื้นที่และที่อื่น ๆ ไดอยางตอเนื่อง
ดาน นายอํานวย ฤทธิชัย เกษตรจังหวัดนราธิวาส กลาววา ปจจุบันในพื้นที่อําเภอตากใบมีพื้นที่นาราง
ลดลงจากเมื่อกอนมาก ซึ่งจากเดิมที่มีอยู 6,500 ไร ปจจุบัน เหลือ 4,500 ไร อยูในพื้นที่ของ ต.พรอน ต.ไพร
วัน ต.นานาค ต.โฆษิต และ ต.สาลาใหม ซึ่งทางสํานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ไดบูรณาการรวมกับหลายๆ
หนวยงานใน การสงเสริมเพื่อใหมีการพลิกฟนนารางมาเปนนาขาวอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหชาวนามีรายไดเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะการปลูกขาวหอมกระดังงา ซึ่งเปนขาวที่นิยมบริโภคของประชาชนในพื้นที่ภาคใต
ดาน นายสวัสดิ์ ออนประชู ผูจัดการ โรงสีขาวพิกุลทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส กลาววา ปจจุบันกลุม
เกษตรกรในพื้นที่ที่ ปลูกขาวหอมกระดังงาโดยรวมจะมีรายได ไมต่ํากวา 20 ลานบาทตอป ซึ่งหากมีการ ขยาย

ตลาดเพิ่มมากขึ้น และมีการสงเสริม ใหเกษตรกรชาวนาปลูกขาวหอมกระดังงา เพิ่มจากเดิมก็จะเปนการ
สงเสริมใหเกษตรกรมีรายไดที่เพิ่มขึ้นและมีปริมาณรายไดที่มาก ขึ้นดวย
อยางไรก็ตามสําหรับในชวงเทศกาลปใหมนี้ ทางจังหวัดนราธิวาส ไดมีการสงเสริม "ขาวกลอง" ที่ผลิต
จากขาวหอมกระดังงา มาเปนของขวัญแทนความรัก ความผูกพันและหวงใยในการสงมอบความสุขใหกันของ
ผูคนโดยทั่วไปดวย ซึ่งผูสนใจสามารถติดตอสอบถามไดที่ สํานักงานโรงสีขาวพิกุลทอง อ. ตากใบ จ.นราธิวาส.
3. ชาวนายิ้มปลูกแตงกวาดี
(หนังสือพิมพมติชนฉบับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558)
ภายหลังจังหวัดอางทองทําความเขาใจกับชาวนาเรื่องตนทุนน้ําชวงหนาแลงต่ํา พรอมขอความรวมมือ
เกษตรกรงดปลูกขาวนาปรังฤดูกาลผลิตใหม โดยทางเกษตรจังหวัดไดประชาสัมพันธแนะนําการเลี้ยงสัตวการ
ปลูกพืชใชน้ํานอยทดแทนสรางรายไดหลังจากหยุดการทํานา
น.ส.ผองพรรณ ปานทอง อายุ 28 ป ชาวนาหมู 4 ต.บานพราน อ.แสวงหา กลาววา มีที่นาจํานวน 5
ไร หลังไดรับคําแนะนําจากเกษตรจังหวัดมาปลูกแตงกวาสูภัยแลง โดยใชเงินลงทุน คาแรง เมล็ดพันธุ ปุย
ยาฆาแมลง เพียง 10,000 บาทเศษ และใชเวลาอีก 1 เดือนกวาก็จะเก็บผลผลิตไดแลว คาดเก็บผลผลิตได
ประมาณวันละ 500 กิโลกรัม โดยขายสงอยูที่ราคากิโลกรัมละ 10 บาท เก็บขาย 2 งวดก็คุมทุน ที่เหลือก็เปน
กําไรอยางงาม และหากเก็บเกี่ยวแตงกวาหมดแลว ก็จะทําการปลูกถั่วฝกยาวเพื่อเปนการฟนฟูแรธาตุในดินใน
ครั้งตอไป--จบ--

'ถั่วเขียวพันธุใหม'พืชฮีโรตอยอดผลิตภัณฑรับภัยแลง
Source - ประชาชาติธุรกิจ (Th)
ฉบับวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2015
ปหนา 2559 เขาวาเผาจริงสําหรับ ปญหาภัยแลง กลุมผูประกอบการใน กลุมธุรกิจเกษตร คงตองเตรียม รับมือกับ
ผลผลิตที่อาจจะไมเพียงพอในอุตสาหกรรมตาง ๆ พืชทางเลือกอื่น ๆ อยางเชนถั่วเขียว ที่ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลานนา และ กรมวิชาการเกษตรรวมกันปรับปรุงพันธุ
เพื่อใหทนแลงไดมากขึ้น สามารถที่จะปลูก เก็บเกีย่ วทดแทนสินคาเกษตร อื่น ๆ สรางรายไดใหกับเกษตรกร ขณะที่ วัตถุดิบ
ตนน้ํา อยาง เมล็ดถั่วเขียว ก็ยังมีความตองการอยางมากในอุตสาหกรรมอาหาร
ขอมูลจากกรมวิชาการเกษตรระบุ ป 2558 ไทยมีพื้นที่ผลิตถั่วเขียวประมาณ 829,145 ไร มีความตองการเมล็ดพันธุ
โดยประมาณ 4,146 ตัน แตรัฐผลิตได 617 ตัน หรือรอยละ 15 ของความตองการเมล็ดพันธุทั้งประเทศ ขณะที่ความตองการ
ในการใชผลผลิตถั่วเขียวในประเทศประมาณ 100,000 ตันตอป โดยมีโรงงานแปรรูปถั่วเขียวรายใหญ ๆ ประมาณ 4 โรง ซึ่งมี
กําลังการผลิตปละ 15,000-20,000 ตันตอป ที่เหลือเปนโรงงานขนาดกลางและเล็กอีกกวา 10 โรงงาน
โดยถั่วเขียวจะกระจายไปอยูในอุตสาห กรรมอาหาร เชน การผลิตแปง วุนเสน เพาะเปนถั่วงอก และเขาสูโ รงงานทํา
ไสขนม ในอุตสาหกรรมอาหาร และเปนสวนประกอบ อาหารอื่น ๆ
ปจจุบันภัยแลงทําใหการปลูกถั่วเขียวในแถบ CLMV ไมเพียงพอกับความตองการและมีการสั่งซื้อจากประเทศไทย
จํานวนมาก และตอนนี้ก็ยังเปนปญหาอยางตอเนื่อง ทั้งในประเทศและการสงออก
ถั่วเขียวฮีโรพันธุใหมมาแลว
เพื่อรองรับกับความตองการของตลาดตนน้ํา ทาง สวทช.และกรมสงเสริมการเกษตร รวมทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา มีการปรับปรุงพันธุถั่วเขียวออกมา ทั้งหมด 6 พันธุ ทนแลง ใหผลผลิตมาก โดยมีเปาหมายในการดําเนินงาน
ในป 2559 วาจะผลิตเมล็ดพันธุสายพันธุใหมรวมกับกลุม เกษตรกรผูผ ลิตเมล็ดพันธุจํานวน 500 ไร ในพื้นที่จังหวัดตาง ๆ
เชน จังหวัดตาก เพชรบูรณ พิษณุโลก อุตรดิตถ อุทัยธานี นครปฐม ฯลฯ และขยายผลเมล็ดพันธุใหแกเกษตรกรผูผลิต
เมล็ดถั่วเขียว เปนพื้นที่ 7,700 ไรโดยพื้นที่ เปาหมาย เชน เพชรบูรณ อุทัยธานี พิษณุโลก สระบุรี ลพบุรี นครสวรรค ชัยนาท
อางทอง ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เปนตน คาดวาจะสรางรายได ใหแกเกษตรกร 800 ครอบครัว หรือราว ๆ
4,000 คน สามารถสงเมล็ดถั่วเขียวจําหนายแกโรงงานแปรรูปวุนเสนถั่วเขียวจํานวน 1,500 ตัน
ขณะที่ สวทช.ภาคเหนือมีแผนที่จะใหเกษตรกรปลูกถั่วเขียวทดแทนการปลูกขาวโพดอีกดวย
วุนเสนยืนยัน เทรนดสุขภาพแรง
สําหรับระยะใกล การปลูกถั่วเขียวเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร แทบจะไมเพียงพอ เพราะนอกจากจะใชในประเทศแลว
เรายัง สงขายเพื่อนบานดวย
คุณจรัญญา เหลีย่ มสมบัติ ผูอํานวยการ ฝายวิจัยและประกันคุณภาพ บริษัท สิทธินันท จํากัด ผูผลิตวุนเสนตราตนสน
กลาววา
"ตอนนี้ปญหาแรกคือ การปลูกใหพอกับ ตลาดในและตางประเทศที่มีความตองการมากพอ ๆ กัน สวนการมองหา
นวัตกรรมใหม ๆ เรามองวาถั่วเขียวเปนอาหารสุขภาพ อยางเชน วุนเสน สามารถใชเปนอาหารทดแทนสําหรับคนเปน
เบาหวานได เพราะการยอยของวุน เสนทําใหระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอยางชา ๆ ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และตับออนไมตองทํางานหนัก ซึ่งเปนผลดีสําหรับผูท ี่มีอาการโรคเบาหวาน และผูที่มี ความเสีย่ ง
นอกจากนี้ ตางประเทศ ในเกาหลี ก็มีความตองการในการนําไปทําเปนแปง กวนเปนวุน สําหรับรับประทานดวย
ดานมหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา โดยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
เชนนําความรูภมู ิปญญาชาวบานในเรื่องถั่วเขียวแกรอนใน มาศึกษาและสกัดสารสําคัญ และการวิจัยยังเนนไปที่สังคมผูสูงวัย
ตํารับอาหารพื้นบาน ที่วิเคราะหคณ
ุ คาทาง โภชนาการที่ชัดเจน เพื่อสงเสริมเผยแพรใหกับผูสนใจอีกดวย--จบ-ที่มา: หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 19 - 22 พ.ย. 2558—

คอลัมน: ดินดําน้ําดี: นราธิวาส พลิกนาราง 4 อําเภอปลูกขาวหอมกระดังงา
Source - เดลินิวส (Th)
หนังสือพิมพฉบับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
ที่หองทํางานผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส นายสิทธิชัย ศักดา ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส ประชุม
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของประกอบดวย เกษตรและสหกรณจังหวัดนราธิวาส สหกรณจังหวัด เกษตรอําเภอตากใบ
เขารวมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดําเนินการพลิกฟนนารางเพื่อการปลูกขาวในพื้นที่ จ.นราธิวาส
โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ตากใบ ซึ่งที่ผานมาจังหวัดมีการประชุมเพื่อดําเนินการชวยเหลือ สนับสนุน
สงเสริม กลุมเกษตรกรทํานาอยางตอเนื่อง เพื่อไมใหมีการทิ้งพื้นที่นาไปทําอาชีพอื่น อีกทั้งมีการสงเสริมพัฒนา
ขาวหอมกระดังงาใหเปนที่ตองการของทองตลาด และถือเปนพันธุขาวที่เปนจุดเดนของอําเภอตากใบที่
สามารถสงจําหนายทั้งในพื้นที่และที่อื่น ๆ ไดอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาสยืนยันวาการสงเสริมกลุมเกษตรกรทํานาถือเปนเรื่องสําคัญที่ทาง
จังหวัดนราธิวาสเอง มีการสงเสริมมาอยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ 2559 นี้จังหวัดไดสนับสนุน
งบประมาณ 4,600,000 บาท ในการเขาไปขยายพื้นที่การปลูกขาวหอมกระดังงาจากเดิมที่มีอยู 2,000 ไร ใน
พื้นที่ อ.ตากใบ โดยจะสงเสริมอีก 1,000 ไร ในพื้นที่ของ อ.ตากใบ อ.เจาะไอรอง อ.สุไหงปาดี และ อ.เมือง
เพื่อผลิตขาวหอมกระดังงาสูทองตลาดให มากขึ้น
ตลอดจนเปนการสงเสริมไมใหเกษตร กรชาวนาเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น โดย ทิ้งใหพื้นที่นาตอง
รางเหมือนเมื่ออดีตที่ผานมา ซึ่งทางจังหวัดจะมีการเรงพัฒนากระบวนการ ผลิตขาวหอมกระดังงาอยางครบ
วงจร ทั้งบรรจุภัณฑจากขาวที่แปรรูปแลว ตลอดถึงกระบวนการผลิตเพื่อใหไดขาวหอมกระดังงาคุณภาพ และ
ตลาดใหการรองรับ โดยมีการสนับสนุนรถดํานา รถเกี่ยวขาว รถไถ ตลอดถึงการใหองคความรูกับเยาวชนรุน
ใหมที่สนใจดานการปลูกขาว เพื่อทดแทนเกษตรกรรุนเกาตอไป
ดาน นายอํานวย ฤทธิชัย เกษตรจังหวัดนราธิวาส กลาววา ปจจุบันในพื้นที่อําเภอตากใบมีพื้นที่นาราง
ลดลงจากเมื่อกอนมาก ซึ่งจากเดิมที่มีอยู 6,500 ไร ปจจุบัน เหลือ 4,500 ไร อยูในพื้นที่ของ ต.พรอน ต.ไพร
วัน ต.นานาค ต.โฆษิต และ ต.สาลาใหม ซึ่งทางสํานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ไดบูรณาการรวมกับหลายๆ
หนวยงานใน การสงเสริมเพื่อใหมีการพลิกฟนนารางมาเปนนาขาวอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหชาวนามีรายไดเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะการปลูกขาวหอมกระดังงา ซึ่งเปนขาวที่นิยมบริโภคของประชาชนในพื้นที่ภาคใต
ดาน นายสวัสดิ์ ออนประชู ผูจัดการ โรงสีขาวพิกุลทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส กลาววา ปจจุบันกลุม
เกษตรกรในพื้นที่ที่ ปลูกขาวหอมกระดังงาโดยรวมจะมีรายได ไมต่ํากวา 20 ลานบาทตอป ซึ่งหากมีการ ขยาย
ตลาดเพิ่มมากขึ้น และมีการสงเสริม ใหเกษตรกรชาวนาปลูกขาวหอมกระดังงา เพิ่มจากเดิมก็จะเปนการ
สงเสริมใหเกษตรกรมีรายไดที่เพิ่มขึ้นและมีปริมาณรายไดที่มาก ขึ้นดวย
อยางไรก็ตามสําหรับในชวงเทศกาลปใหมนี้ ทางจังหวัดนราธิวาส ไดมีการสงเสริม "ขาวกลอง" ที่ผลิต
จากขาวหอมกระดังงา มาเปนของขวัญแทนความรัก ความผูกพันและหวงใยในการสงมอบความสุขใหกันของ
ผูคนโดยทั่วไปดวย ซึ่งผูสนใจสามารถติดตอสอบถามไดที่ สํานักงานโรงสีขาวพิกุลทอง อ. ตากใบ จ.นราธิวาส.

ชาวนายิ้มปลูกแตงกวาดี
Source - มติชน (Th)
หนังสือพิมพฉบับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
ภายหลังจังหวัดอางทองทําความเขาใจกับชาวนาเรื่องตนทุนน้ําชวงหนาแลงต่ํา พรอมขอความรวมมือ
เกษตรกรงดปลูกขาวนาปรังฤดูกาลผลิตใหม โดยทางเกษตรจังหวัดไดประชาสัมพันธแนะนําการเลี้ยงสัตวการ
ปลูกพืชใชน้ํานอยทดแทนสรางรายไดหลังจากหยุดการทํานา
น.ส.ผองพรรณ ปานทอง อายุ 28 ป ชาวนาหมู 4 ต.บานพราน อ.แสวงหา กลาววา มีที่นาจํานวน 5
ไร หลังไดรับคําแนะนําจากเกษตรจังหวัดมาปลูกแตงกวาสูภัยแลง โดยใชเงินลงทุน คาแรง เมล็ดพันธุ ปุย ยา
ฆาแมลง เพียง 10,000 บาทเศษ และใชเวลาอีก 1 เดือนกวาก็จะเก็บผลผลิตไดแลว คาดเก็บผลผลิตได
ประมาณวันละ 500 กิโลกรัม โดยขายสงอยูที่ราคากิโลกรัมละ 10 บาท เก็บขาย 2 งวดก็คุมทุน ที่เหลือก็เปน
กําไรอยางงาม และหากเก็บเกี่ยวแตงกวาหมดแลว ก็จะทําการปลูกถั่วฝกยาวเพื่อเปนการฟนฟูแรธาตุในดินใน
ครั้งตอไป--จบ-ที่มา: หนังสือพิมพมติชน

