สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 20 มกราคม 2559
1. กระบี่ถกหาวิธแี ก้'ด้วงแรด'ระบาด หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อานวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริม
การเกษตร ได้เป็นประธานเปิดการประชุมกาหนดแนวทางการจัดการศัตรูปาล์มน้ามัน ซึ่งจัดขึ้นโดยสานักงาน
เกษตรจังหวัดกระบี่ โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านอารักขาพืชของสานักงานเกษตรจังหวัดใน 14 จังหวัดภาคใต้และ
ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อปรึกษาหารือเรื่องจัดการศัตรูปาล์มน้ามัน หลังด้วงแรดกาลังระบาดหนักใน
หลายพื้นที่
2. นครปฐมจัดงานประกวดกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ งาน 'กล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ นครปฐม 59'
หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง
นายบุ ญ เลี้ ย ง ข่ า ยม่ า น เกษตรจั ง หวั ด นครปฐม กล่ า วว่ า จ.นครปฐมมี ก ารปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ
หลากหลายชนิด และ กล้วยไม้ก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ อันดับต้นๆ ของจังหวัดนครปฐม ได้มีการส่งเสริม
การผลิตกล้วยไม้ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านคุณภาพของผลผลิตและปริมาณการผลิต ทาให้มูลค่าการส่งออก
กล้วยไม้ของจังหวัดนครปฐมสูงขึ้น การผลิตและการส่งออกกล้วยไม้ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นจานวน
มากแต่ผลผลิตที่ส่งออกยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในต่างประเทศ โดยจังหวัดนครปฐมร่วมกับ
กรมส่งเสริมการเกษตร และภาคีเครือข่ายกาหนดจัดงานโดยใช้ชื่องานว่างาน "กล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
นครปฐม 59" ในวันที่ 20-24 มกราคม 2559
3. ชาวบ้านเดือดร้อนหนอนผีเสื้อ บุกบ้านสัมผัสถูกขนถึงคันคะเยอ หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
ชาวบ้านเดื่อใต้ อ.เมืองหนองคาย เดือดร้อนหนัก ถูกขนพิษฝูงหนอนผีเสื้อ คันคะเยอแสบร้อน เป็นตุ่ม
คันทั่วร่าง ต้องกางมุ้งให้เด็กและก่อไฟใช้ควันไล่ สร้างความเดือดร้อนให้ตนและลูกหลาน
นายเวียน ธรรมสอน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ลง
พื้นที่ตรวจสอบ ระบุว่า อาจเป็นหนอนบุ้งเหลือง ที่อยู่ระยะกลายเป็นดักแด้ ก่อนจะเป็นผีเสื้อ และเมื่อเป็น
ผีเสื้อแล้ววงจรก็จะกลับมาเป็นหนอนอีกครั้ง จึงนาสารเมตาไลเซี่ยม หรือสารชีวพันธุ์ใช้สาหรับกาจัดหนอน
แมลงตัวใหญ่ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อคน ให้ชาวบ้านไว้ 2 ขวด ผสมน้าได้ 40 ลิตร ฉีดพ่นเพื่อตัดวงจรการระบาด

4. แนะใช้พชื คลุมดินช่วงแล้งลดน้้าระเหย หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
นายพิเชียร ระวิระ เกษตรจั งหวัดหนองบัวลาภู กล่าวว่า ขณะนี้เข้าสู่หน้าแล้ง ทาให้หลายพื้นที่ใน
จ.หนองบัวลาภู ต้องเตรียมการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแล้งที่ในขณะนี้ได้ส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรในหลายพื้นที่ การคลุมดินโดยให้เลือกใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง ซากพืช
ตระกูลถั่ว กากถั่วลิสง แกลบ ใบไม้แห้ง ปุ๋ยหมัก ขี้เลื่อย ซึ่งพืชเหล่านี้จะช่วยรักษาความชื้นของหน้าดินได้เป็น
อย่างดี ซึ่งจะช่วยลดการระเหยของน้าลงประมาณ 10-50%
5. เกษตรพังงาปลูก'ข้าวดอกข่า'ฝ่าวิกฤติ! ยุคพืชเศรษฐกิจภาคใต้ราคาตกต่้า หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า ในภาวะที่พืชเศรษฐกิจของภาคใต้ ทั้งยางพารา
และปาล์มน้ามัน กาลังประสบปัญหาเรื่องราคาตกต่า เป็นระยะเวลาติดต่อกันยาวนาน ซึ่งเกษตรกรไม่สามารถ
กาหนดราคาผลผลิตเองได้ สานักงานเกษตรจังหวัดพังงาได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเสริมรายได้ ที่ใช้น้า
น้อย โดยการปลูกข้าวไร่แซมในระหว่างแถวยางพาราและปาล์มน้ามันที่ปลูกใหม่จนถึงอายุ 3 ปี พันธุ์ข้าวที่
ปลูกส่วนใหญ่ใช้ข้าวไร่พันธุ์ดอกข่า ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองคุณภาพดี มีชื่อเสียงของจังหวัดพังงา สาหรับฤดูกาล
ผลิตนี้ จ.พังงา มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวไร่ จานวน 1,839 ไร่ โดยเกษตรกรจะทาแบบอนุรักษ์ ไม่มีการบุกเบิก
พื้นที่ป่าเพื่อปลูกข้าวไร่ พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ใน ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง และ ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา
ซึ่งเกษตรกรจะเริ่มปลูกประมาณปลายเดือน ก.ค.-ส.ค. และเก็บเกี่ยวช่วงปลายเดือนพ.ย.-ธ.ค. ผลผลิตเฉลี่ย
ประมาณ 500 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตรวม 920 ตัน ซึ่งเกษตรกรจะเป็นผู้กาหนดราคาขายเอง โดยสามารถ
จาหน่ายข้าวเปลือกได้ตันละ 30,000 บาท

วันที่ 20 มกราคม 2559
กระบี่ถกหาวิธแี ก้'ด้วงแรด'ระบาด
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อานวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เป็นประธานเปิดการประชุมกาหนดแนวทางการจัดการศัตรูปาล์มน้ามัน ซึง่ จัดขึ้น
โดยสานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านอารักขาพืชของสานักงานเกษตรจังหวัดใน 14 จังหวัด
ภาคใต้ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
สาหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องจัดการศัตรูปาล์มน้ามัน หลังด้วงแรดกาลังระบาดหนัก
ในหลายพื้นที่ เนื่องจากเกษตรกรที่ทาสวนปาล์มได้ทยอยตัดโค่นปาล์มน้ามันเพื่อทาการปลูกใหม่ เพราะ
หมดอายุการเก็บเกี่ยว แต่หลังจากตัดโค่นได้ปล่อยทิ้งไว้ ขาดการจัดการที่ดี จนกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และ
แพร่ระบาดของด้วงแรด
ทั้งนี้ ในพื้นที่ จ.กระบี่ มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามันทั้งสิ้นประมาณ 9 แสนไร่ โดยปาล์มที่มีอายุเกิน 20 ปี
มีเนื้อที่การปลูกมากกว่า 2 แสนไร่ ซึ่งเกษตรกรได้เริ่มทยอยโค่นปาล์มเก่าแล้วปลูกทดแทนใหม่ แต่ไม่มีวิธี
จัดการต้นปาล์มที่ถูกต้อง จนทาให้เกิดการระบาดดังกล่าว จึงต้องจัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อหาทางหยุดยั้งการ
แพร่ระบาด โดยด้วงแรดสามารถทาลายได้ทั้งมะพร้าวและปาล์มน้ามัน ซึ่งจากตัวเลขที่มีการจัดเก็บข้อมูลของ
กรมส่งเสริมการเกษตร พบว่าด้วงแรดมีการระบาดในต้นมะพร้าวกว่า 3,000 ไร่ ของพื้นที่ 17 จังหวัด ส่วน
ใหญ่อยูใ่ นโซนภาคใต้
ส่วนแนวทางที่จะนาไปใช้ในการควบคุมด้วงแรด จะเน้นการใช้เชื้อราเขียวเมตา ไรเซี่ยมเป็นตัวควบคุม
ตัวหนอนของด้วงแรด เพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิตของด้วงแรดไม่ให้เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัย รวมถึงการใช้ฟีโร
โมนเป็นตัวล่อให้ตัวเต็มวัยของด้วงแรดมาติดกับดักเป็นการลดอัตราการขยายพันธุ์ของประชากรด้วงแรดในรุ่น
ต่อไป ซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้ปัญหา ด้วงแรดในพื้นที่สวนปาล์มน้ามันจะลดน้อยหรือหมดสิ้นไป หากเกษตรกร
ร่วมมือร่วมใจกับเจ้าหน้าที่ช่วยกันจัดการ

วันที่ 20 มกราคม 2559
นครปฐมจัดงานประกวดกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ งาน
'กล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ นครปฐม 59'
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานแถลงข่าวงานประกวดกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้
งาน "กล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ นครปฐม 59" โดย มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน
เกษตรจังหวัดนครปฐม นายสุวรรณ หิรัญวรวุฒิกุล เจ้าของสวนสุวรรณภูมิออคิดส์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ นายกสมาคมไม้
ดอก ไม้ประดับ นายเย็นลือชา วีระวัฒนะเมทิน เกษตรกรปลูกกล้วยไม้ มาร่วมงาน
จากนั้นนายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงานว่า จ.นครปฐมมีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลากหลาย
ชนิด และ กล้วยไม้ก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ อันดับต้นๆ ของจังหวัดนครปฐม ได้มีการส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้ให้มีความ
พร้อมทัง้ ทางด้านคุณภาพของผลผลิตและปริมาณการผลิต ทาให้มูลค่าการส่งออกกล้วยไม้ของจังหวัดนครปฐมสูงขึน้ ในปี
2558 มีมูลค่าการส่งออกกล้วยไม้ของจังหวัดนครปฐมประมาณปีละไม่ต่ากว่า 500 ล้านบาท การผลิตและการส่งออก
กล้วยไม้ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นจานวนมากแต่ผลผลิตที่ส่งออกยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดใน
ต่างประเทศ
จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้แหล่งใหญ่ของประเทศ โดยจังหวัดนครปฐมมีพื้นที่ปลูกกล้วยไม้ในสกุลต่างๆ
มากมาย มีพื้นที่ปลูกกล้วยไม้จานวน 10,946 ไร่ เป็นกล้วยไม้ตัดดอกประมาณ 8,687 ไร่ ในสกุลหวาย สกุลม็อคค่ารา สกุล
ออนซิเดียม สกุลแวนด้า และยังมีพื้นที่ปลูกกล้วยไม้กระถางเพื่อจาหน่ายต้นติดดอก และส่งออกต้นกล้วยไม้ประมาณ 2,259
ไร่ ในสกุลหวายสกุลม็อคค่ารา สกุลแวนด้า สกุลแคทลียา ไม้ไทยพันธุ์แท้ ไม้ไทยลูกผสม จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่ปลูกกล้วยไม้
ในทุกอาเภอ เช่น อ.บางเลน, สามพราน, นครชัยศรี และ อ.พุทธมณฑล ใน อ.กาแพงแสนมีพื้นที่ปลูกกล้วยไม้ประมาณ 558
ไร่ จ.นครปฐม ยังมีการ ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาการผลิตให้ได้คุณภาพ
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่เป็นปริมณฑลของ
กรุงเทพมหานคร มีความเจริญในทุกด้านทั้งด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ถ้ากล่าวเฉพาะด้านการเกษตร กล้วยไม้นับเป็น
พืชเศรษฐกิจหลักชนิดหนึ่งของจังหวัดนครปฐม ที่สามารถทารายได้ให้แก่เกษตรกรของจังหวัดนครปฐมปีละไม่ต่ากว่า 500
ล้านบาท ทั้งจากการส่งออกและจาหน่ายในประเทศ และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ หรือท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เพื่อชมวิถีชีวิตเกษตรกร
จังหวัดนครปฐมในปี 2559 โดยร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สมาคมกล้วยไม้สกุลช้าง สมาคม
พฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย สมาคม-ชมรม กลุ่มและองค์กรต่างๆ ใน
ด้านกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ของจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียง กาหนดจัดงานโดยใช้ชื่องานว่างาน "กล้วยไม้ ไม้
ดอก ไม้ประดับ นครปฐม 59" เป็นการประกวดกล้วยไม้สกุลต่างๆ เช่น สกุลช้าง สกุลแคทลียา โดยจัดงาน ณ สวนกล้วยไม้
สุวรรณภูมิออร์คิดส์ อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการตอบรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งได้กาหนดการจัด
งานประกวดกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้และอื่นๆ "กล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ นครปฐม 59" เริ่มงานในวันที่ 20 มกราคมถึงวันที่
24 มกราคม 2559 โดยสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.
กิจกรรมภายในงาน วันที่ 20 มกราคม 2559 จัดให้มีการประกวดกล้วยไม้และไม้ประดับ รับลงทะเบียนส่งไม้เข้า
ประกวด เวลา 08.00-12.00 น. คณะกรรมการตัดสิน เวลา 13.30-15.30 น. พิธีเปิดงาน "กล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
นครปฐม 59" เวลา 16.00 น. กิจกรรมงาน วันที่ 21 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2559 ชมความงามและความ
หลากหลายของกล้วยไม้ที่ประดับตกแต่งในบริเวณงานและกล้วยไม้ที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลตั้งแต่เวลา 09.0018.00 น. จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เที่ยวชมงานประกวดกล้วยไม้ "กล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
นครปฐม 59"

วันที่ 20 มกราคม 2559
ชาวบ้านเดือดร้อนหนอนผีเสื้อ บุกบ้านสัมผัสถูกขน
ถึงคันคะเยอ:
ชาวบ้านเดื่อใต้ อ.เมืองหนองคาย เดือดร้อนหนัก ถูกขนพิษฝูงหนอนผีเสื้อ คันคะเยอแสบร้อน เป็นตุ่ม
คันทั่วร่าง ต้องกางมุ้งให้เด็กและก่อไฟใช้ควันไล่
เมื่อวันที่ 20 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านเดื่อใต้ ซอย 11 หมู่ 8 ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย
ต่างได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากตัวหนอนบุ้งสีเหลืองหรือหนอนผีเสื้อ ซึ่งแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว เข้าไป
ในบ้านพักอาศัย โดยชาวบ้านที่ไปถูกต้องสัมผัสขน จะมีอาการแสบคัน เป็นตุ่ม จนใช้ชีวิตกันไม่เป็นสุข นาง
อนงค์ มาตะวงษ์ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 34 หมู่ 8 ต.บ้านเดื่อใต้บอกว่า ฝูงหนอนบุ้งสีเหลืองได้คืบคลาน
เข้ามาในบ้านตนจานวนมาก สร้างความเดือดร้อนให้ตนและลูกหลาน เพราะเมื่อใดที่เผลอไปก็จะเกิดอาการคัน
คะเยอ แสบร้อนเป็นตุ่ม จนต้องกางมุ้งให้หลานอยู่ พร้อมก่อไฟใช้ควันไล่ไม่ให้ตัวหนอนเข้ามาในบ้าน ยิ่ง
อากาศเย็นตัวหนอนก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้เวลามีลมพัดมาขนของตัวบุ้งจะปลิวไปติดตามตัวเกิด
อาการผื่นคันไปตามๆกัน แม้จะกวาดมาเผาไฟยังไม่หมด นอกจากนี้หนอนยังได้กัดกินใบมะขาม และใบไม้อยู่
ใกล้กันด้วย
นางนงคราญ แก้วอุน่ อายุ 35 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเดื่อใต้ กล่าวว่า ตนได้ออกสารวจลูกน้ายุงลายตาม
หมู่บ้าน จนมาที่ซอย 11 พบกับนางอนงค์ มาตะวงษ์ ขอให้มาช่วย กาจัดหนอนบุ้งเหลืองที่อาศัยต้นมะขาม
ตรงข้ามบ้านเป็นแหล่งขยายพันธุ์ และเริ่มไต่ยั้วเยี้ยตามผนังบ้าน หลังคา เกาะอยูต่ ามรั้วบ้านเป็นจานวนมาก
จึงแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และแจ้งไปยัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเดื่อ ซึ่ง ผอ.รพ.สต.
ได้ออกมาตรวจสอบเบื้องต้นบอกว่า เป็นหนอนผีเสื้อ ซึ่งจะได้นายาทาแก้ผื่นคันให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป
ขณะที่นายเวียน ธรรมสอน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสานักงานเกษตรจังหวัด
หนองคาย ซึ่งทราบข้อมูลและลงพื้นที่ตรวจสอบ ระบุว่า อาจเป็นหนอนบุ้งเหลือง ที่อยู่ระยะกลายเป็นดักแด้
ก่อนจะเป็นผีเสื้อ และเมื่อเป็นผีเสื้อแล้ววงจรก็จะกลับมาเป็นหนอนอีกครั้ง จึงนาสารเมตาไลเซี่ยม หรือสารชีว
พันธุ์ใช้สาหรับกาจัดหนอนแมลงตัวใหญ่ ทีไ่ ม่เป็นอันตรายต่อคน ให้ชาวบ้านไว้ 2 ขวด ผสมน้าได้ 40 ลิตร แต่
ในครั้งนี้ให้ผสมแบบเข้มข้นที่ 20 ลิตรต่อขวด ดาเนินการฉีดพ่นในวันถัดไปส่วนบ้านคนที่ไม่ต้องการให้เข้าบ้าน
ใช้ชอล์คขีดมดป้องกัน ให้หนอนอยู่ในวงจากัด ถ้าไม่กาจัดมีโอกาสจะขยายพันธุ์มากขึ้นหลังจากที่กลายเป็น
ผีเสื้อไปแล้วจะวางไข่ได้เยอะมากขึ้น ต้องรีบตัดวงจรการระบาดของหนอนบุ้งเหลืองให้เร็วที่สุด.
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แนะใช้พชื คลุมดินช่วงแล้งลดน้้าระเหย
หนองบัวลาภู-เกษตรหนองบัวลาภู แนะเกษตรกรในพื้นที่ใช้เศษพืชคลุมดินช่วงแล้ง รักษาความชื้น
ช่วยลดการระเหยน้าลงประมาณ 10-50%
นายพิเชียร ระวิระ เกษตรจังหวัดหนองบัวลาภู กล่าวว่า ขณะนี้เข้าสู่หน้าแล้ง ทาให้หลายพื้นที่ใน จ.
หนองบัวลาภู ต้องเตรียมการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแล้งที่ในขณะนี้ได้ส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรในหลายพื้นที่
ดังนั้น การปลูกพืชในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เกษตรกรควรจะมีการคลุมดินโดยให้เลือกใช้วัสดุที่หาง่าย
ในท้องถิ่น เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง ซากพืชตระกูลถั่ว กากถั่วลิสง แกลบ ใบไม้แห้ง ปุ๋ยหมัก ขี้เลื่อย ซึ่งพืช
เหล่านี้จะช่วยรักษาความชื้นของหน้าดินได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยลดการระเหยของน้าลงประมาณ 10-50%
นอกจากนี้ ยังได้กาชับให้เกษตรอาเภอและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจาตาบล ลงพื้นที่ให้
คาแนะนาแก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบล กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุม่ ยุวเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน และเกษตรทั่วไป ซึ่งกระจายกันทั่วไปในทุกพื้นที่ ส่วนวัสดุที่ใช้คลุมดินนัน้ บางครั้งเกษตรกร
อาจจะมองข้าม ด้วยการเผาทิ้งไป จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายวัสดุบางชนิดเมื่อใช้คลุมดินแล้วยังย่อยสลาย
กลายเป็นปุ๋ยบารุงดินไปในตัวอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรสงสัยสามารถขอคาแนะนา หรือปรึกษาได้ที่สานักงานเกษตรจังหวัด
หนองบัวลาภู โทรศัพท์ 0-4231-6788 กลุ่มอารักขาพืช หรือสานักงานเกษตรอาเภอทุกอาเภอ หรือ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลทุกตาบลที่ใกล้บ้านท่าน
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เกษตรพังงาปลูก'ข้าวดอกข่า'ฝ่าวิกฤติ!ยุคพืช
เศรษฐกิจภาคใต้ราคาตกต่้า
ในภาวะที่พืชเศรษฐกิจของภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นยางพารา หรือปาล์มน้ามัน กาลังประสบปัญหาราคาตกต่าติดต่อกัน
เป็นเวลานาน ทาให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก บางรายสู้ไม่ไหวถึงขั้นฆ่าตัวตาย แต่สาหรับคนพังงาพยายามต่อสู้
กับปัญหา โดยลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว หันมาปลูกพืชแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความเสี่ยงด้าน
ราคา ซึ่งพบว่า ข้าวไร่ กลายเป็นพืชที่น่าสนใจและกาลังมาแรงที่สามารถช่วยฝ่าวิกฤติให้เกษตรกรชาวพังงามีรายได้เป็นกอบ
เป็นกาแล้วยังอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีการ "ลงแขก" ให้อยู่คู่คนพังงาอีกด้วยด้าน นายสมมารถ สยมภาค เกษตร
จังหวัดพังงา กล่าวว่า ในภาวะที่พืชเศรษฐกิจของภาคใต้ ทั้งยางพารา และปาล์มน้ามัน กาลังประสบปัญหาเรื่องราคาตกต่า
เป็นระยะเวลาติดต่อกันยาวนาน ซึ่งเกษตรกรไม่สามารถกาหนดราคา
ผลผลิตเองได้ สานักงานเกษตรจังหวัดพังงาได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเสริมรายได้ ที่ใช้น้าน้อย โดยการปลูกข้าวไร่
แซมในระหว่างแถวยางพาราและปาล์มน้ามันที่ปลูกใหม่จนถึงอายุ 3 ปี พันธุ์ข้าวที่ปลูกส่วนใหญ่ใช้ข้าวไร่พันธุ์ดอกข่า ซึ่งเป็น
พันธุ์พื้นเมืองคุณภาพดี มีชื่อเสียงของจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นพันธุ์ดั้งเดิมสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีลักษณะเด่น คือ มีความ
ต้านทานต่อโรค เมล็ดยาว สีของเมล็ดข้าวสารมีสีน้าตาลแดงอมม่วง เมื่อสุกจะมีกลิ่นหอม คล้ายกลิ่นใบเตย ถ้าหุงในครัวกลิ่น
จะหอมถึงหน้าบ้าน รสชาติอร่อย ไม่แข็ง หุงขึ้นหม้อ
สาหรับฤดูกาลผลิตนี้ จ.พังงา มีพนื้ ที่เพาะปลูกข้าวไร่ จานวน 1,839 ไร่ ซึ่งแต่ละปีจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ
พื้นที่โค่นยางพาราเป็นหลัก โดยเกษตรกรจะทาแบบอนุรักษ์ ไม่มีการบุกเบิกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกข้าวไร่ พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ใน
ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง และ ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา ซึ่งเกษตรกรจะเริ่มปลูกประมาณปลายเดือน ก.ค.-ส.ค. และเก็บเกี่ยว
ช่วงปลายเดือนพ.ย.-ธ.ค. ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 500 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตรวม 920 ตัน ซึ่งเกษตรกรจะเป็นผู้กาหนดราคา
ขายเอง โดยสามารถจาหน่ายข้าวเปลือกได้ตันละ 30,000 บาท คิดเป็นมูลค่า 27.6 ล้านบาท
ขณะที่ นายไมตรี เจียมรา วิทยากรประจาจุดเรียนรู้การปลูกข้าวไร่พันธุ์ดอกข่า ต.บางทอง ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ใน
พื้นที่หมู่ 1 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง ปลูกข้าวไร่มากที่สุดของ จ.พังงา จึงได้รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่และใช้แปลงข้าวไร่
ของตนเป็นจุดเรียนรู้ในการปลูกข้าวไร่พันธุ์
ดอกข่า โดยตนจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่การ เตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษาการป้องกันกาจัดศัตรูพืช ตลอด
ถึงการเก็บเกี่ยว และจะมีแปลงรวมของกลุ่ม สมาชิก 30 ราย พื้นที่ 20 ไร่ สาหรับการปลูกและเก็บเกี่ยว จะใช้วิธีการ "ลง
แขก" ซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไม่ให้สูญหายไป
รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวดั้งเดิมไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอดให้คงอยู่ตลอดไป สาหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เก็บ
เกี่ยวข้าวไร่ บางกลุ่มใช้เคียว แต่ที่นิยมมากคือ การใช้
"แกระ" แต่คนพังงา เรียกว่า "มัน" โดยจะเกี่ยวทีละรวงแล้วมัดเป็นกา ๆ ตากแดด 3-5 วัน ซึ่งการลงแขกนอกจากจะ
ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าจ้างเก็บข้าว อัตราวันละ 300 บาทต่อคน แล้ว ยังสร้างความรักใคร่ สามัคคีในชุมชนอีกด้วย.

