สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2559

1. คอลัมน์: จับข่าวเอามายา มติชน ฉบับวันที่ 21 ก.พ. 2559 (กรอบบ่าย)
นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร เป็ นประธานเปิ ดการสัมมนาติดตามความก้าวหน้า
การดาเนินงานและเตรี ยมความพร้อมในการแก้ไขปั ญหาช่วงวิกฤตหมอกควัน โดยมีเจ้าหน้าที่นกั ส่งเสริ มการเกษตรจาก
10 จังหวัดภาคเหนื อตอนบนที่ประสบปั ญหาหมอกควันปกคลุมเข้าร่ วม ณ โรงแรมอมรรัตน์ จังหวัดแพร่ เมื่อเร็ วๆ นี้

2. ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: สัมมนา หนังสื อพิมพ์สยามรัฐ วันที่ 22 ก.พ. 59
คนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร เป็ นประธานเปิ ดการสัมมนาติดตามความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานและเตรี ยมความพร้อมในการแก้ไขปั ญหาช่วงวิกฤติหมอกควัน โดยมีเจ้าหน้าที่นกั ส่งเสริ มการเกษตรจาก
10 จังหวัดภาคเหนื อตอนบนที่ประสบปั ญหาหมอกควันปกคลุมเข้าร่ วม ที่ โรงแรมอมรรัตน์ แพร่ เมื่อวันก่อน

3. ปากน้ าสนองนโยบายคสช. ตั้งศูนย์ผลิตสิ นค้าเกษตร หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 22 ก.พ. 59
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เปิ ดเผยเมื่อวันก่อนว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริ ม
การเกษตร ได้จดั ตั้งศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร (ศพก.) ตามนโยบายของ คสช. และรัฐบาล
ทัว่ ประเทศจานวน 882 ศูนย์ เพื่อให้เป็ นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริ หารจัดการ และการตลาดแก่
เกษตรกร โดยเน้นการเรี ยนรู ้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสาเร็ จไปประยุกต์ใช้ ให้มีระบบการผลิตที่พ่ งึ พาตนเองได้
อย่างยัง่ ยืน รวมทั้งการให้บริ การทางการเกษตรและเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารในพื้นที่ จานวน 6 แห่ง กระจายอยูใ่ น 6 อาเภอ
ที่ต้ งั ของ ศพก. ซึ่งเป็ นสถานที่ฝึกอบรม เป็ นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในปี 2558/2559 และผลกระทบจากปั ญหา
ราคาสิ นค้าเกษตร

4. จังหวัดสระบุรีส่งเสริ มการปลูกพืชใช้น้ าน้อยปรับวิถีการเกษตรโดยการเพาะต้นอ่อนพืช
หนังสื อพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 22 ก.พ. 2559 (กรอบบ่าย)
นายวิเชียร พุฒิวญ
ิ ญู ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสระบุรี เปิ ดเผยว่า จังหวัดสระบุรีได้ดาเนินการส่งเสริ มให้เกษตรกรในเขต
พื้นที่จงั หวัดสระบุรี ปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรที่จากเดิมเคยทานาปรัง ซึ่งเป็ นการเพาะปลูกพืชที่ตอ้ งใช้น้ ามาก และด้วย
ปั ญหาจากภาวะภัยแล้งปี 59 จึงให้ปรับเปลี่ยนมาเป็ นปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อย โดยมอบหมายให้สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เป็ นผูด้ าเนินการส่งเสริ มให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตร และหนึ่งในกิจกรรมที่ทางสานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ได้ส่งเสริ มให้เกษตรกรคือการรวมกลุ่มเพื่อผลิตต้นอ่อนพืช
5. กระบี่เร่ งอบรมให้ความรู ้ แก่เกษตรกรเพื่อสูภ้ ยั แล้ง หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
กระบี่/ นายประคอง อุสาห์มนั รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ได้ดาเนินการฝึ กอบรม
เกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปั ญหา
ราคาสิ นค้าเกษตร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์เรี ยนรู ้การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร
ที่มีอยูใ่ นทุกอาเภอ ดาเนินการฝึ กอบรมอาเภอละ 5 รุ่ นๆ ละ 15 วัน เกษตรกรเป้ าหมายจานวน 50 คนต่อรุ่ น รวมเป้ าหมาย
เกษตรกรเข้ารับการอบรมทั้งจังหวัด 2,000 คน ซึ่งการฝึ กอบรมจะไปสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
6. คอลัมน์: จับกระแสทัว่ ไทย: เกษตรอ่างทองช่วยภัยแล้ง มติชน ฉบับวันที่ 22 ก.พ. 2559 (กรอบบ่าย)
นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เผยว่า ได้ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบปั ญหาภัยแล้ง โดยทาการ
ถ่ายทอดความรู ้จากวิทยากรของสานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง แก่เกษตรกรเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง และมอบเมล็ดพืชผัก
เพื่อเป็ นปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรในท้องที่ ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ทดแทนการทานาปรัง และจะดาเนิ นการ
ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไปด้วย
7. ชุมชนปลาเค็มกางมุง้ 'สิ เกา'โวยจนท.หมกเม็ดทากล่องให้สมาชิก หนังสื อพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 23 ก.พ. 2559 (กรอบบ่าย)
นางศิริวรรณ ชูเสี ยงแจ้ว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มกางมุง้ อ.สิ เกา จ.ตรัง กล่าวว่า ที่ผา่ นมาสานักงาน
เกษตรจังหวัดตรังดาเนินโครงการจัดทาบรรจุผลิตภัณฑ์ปลาเค็มกางมุง้ เพื่อสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มกางมุง้
งบประมาณ 50,000 บาท โดยสมาชิกภายในกลุ่มไม่รับรู ้การกระทาของเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง เป็ นการเลือก
ปฏิบตั ิ มีการนาชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และเครื่ องหมายฮาลาล ของสมาชิกติดพิมพ์บนกล่องบรรจุภณั ฑ์ โดยใช้ชื่อกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนปลาเค็มกางมุง้ สิ เกาเป็ นโลโก้ใหญ่ ถือเป็ นการนาชื่อกลุ่มไปแอบอ้างให้สมาชิกดังกล่าว ทาให้ผซู ้ ้ือเข้าใจผิดว่าที่ต้ งั
ของกลุ่มวิสาหกิจฯ อยูท่ ี่บา้ นของสมาชิกดังกล่าว ส่งผลเสี ยต่อกลุ่มทั้งทางตรงและทางอ้อม จาเป็ นต้องออกมาขอความเป็ น
ธรรม และจะร้องเรี ยนไป สตง.และ ป.ป.ช.เข้ามาตรวจสอบด้วย

8. สุราษฎร์ธานีเปิ ดรับสนับสนุนสิ นเชื่อ หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 23 ก.พ. 2559 (กรอบบ่าย)
นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญชวนเกษตรกรชาวสวน ยาง จ.สุราษฎร์ธานี สมัครเข้าร่ วม
โครงการสนับสนุนสิ นเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริ ม โดยเกษตรกรที่ได้รับการอนุมตั ิให้เข้า
ร่ วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนสิ นเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งการเปิ ดรับสมัครครั้งนี้ เป็ นครั้งที่ 2 ของการดาเนิน
โครงการ โดยในครั้งแรกมีผเู ้ ข้าร่ วมจานวน 13,834 ราย ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่ วมโครงการ
ได้ที่สานักงานเกษตรอาเภอทุกอาเภอ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นี้

วันที่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
หัวข้อข่าว คอลัมน์: จับข่าวเอามายา
นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เป็ นประธานเปิ ดการสัมมนาติดตาม
ความก้าวหน้าการดาเนิ นงานและเตรี ยมความพร้อมในการแก้ไขปั ญหาช่วงวิกฤตหมอกควัน โดยมีเจ้าหน้าที่
นักส่ งเสริ มการเกษตรจาก 10 จังหวัดภาคเหนื อตอนบนที่ประสบปั ญหาหมอกควันปกคลุมเข้าร่ วม ณ
โรงแรมอมรรัตน์ จังหวัดแพร่ เมื่อเร็ วๆ นี้
--มติชน ฉบับวันที่ 21 ก.พ. 2559 (กรอบบ่าย)—

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
หัวข้ อข่ าว ปากนา้ สนองนโยบายคสช. ตั้งศู นย์ ผลิตสิ นค้ าเกษตร
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เปิ ดเผยเมื่อวันก่อนว่า กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์โดยกรมส่ งเสริ มการเกษตร ได้จดั ตั้งศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต
สิ นค้าเกษตร (ศพก.) ตามนโยบายของ คสช. และรัฐบาล ทัว่ ประเทศจานวน 882 ศูนย์ เพื่อให้
เป็ นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริ หารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร
โดยเน้นการเรี ยนรู ้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสาเร็จไปประยุกต์ใช้ ให้มีระบบการผลิต
ที่พ่ งึ พาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน รวมทั้งการให้บริ การทางการเกษตรและเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารใน
พื้นที่
เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวอีกว่า จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเกิดภาวะฝน
แล้งในปี ที่ผา่ นมา รัฐบาลจึงมีนโยบายบรรเทาความเดือดร้อนของพี่นอ้ งเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งผ่านทางกลไกของศูนย์เรี ยนรู ้การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร
(ศพก.) ตามโครงการอบรมเพื่อเพิม่ ผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสิ นค้าเกษตร โดยจะดาเนินงานในรู ปแบบของการถ่ายทอด
ความรู ้ดา้ นต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะทาให้เกษตรกรได้รับ
ความรู ้เพิ่มเติม สามารถนาไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และประกอบอาชีพเสริ มในช่วงที่
ประสบปั ญหาภัยแล้ง ซึ่งจะเป็ นแนวทางหนึ่งในการสร้างรายได้เสริ มให้แก่เกษตรกรใน
ช่วงเวลาดังกล่าว การอบรมจะดาเนินการในลักษณะบูรณาการร่ วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
พื้นที่ โดยใช้ ศพก. เป็ นสถานที่หลัก ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการมี ศพก. ทั้งหมดจานวน 6 แห่ง
กระจายอยูใ่ น 6 อาเภอ คุณสมบัติผเู ้ ข้าร่ วมโครงการ คือ เป็ นตัวแทนเกษตรกรครัวเรื อนละ 1
คน มีอายุระหว่าง 15-65 ปี ที่มีที่อยูอ่ าศัยหรื อทาการเกษตรอยูใ่ นอาเภอที่ต้ งั ของ ศพก. ซึ่งเป็ น
สถานที่ฝึกอบรม เป็ นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในปี 2558/2559 และผลกระทบ
จากปัญหาราคาสิ นค้าเกษตร โดยสามารถเข้ารับการฝึ กอบรมได้ตลอดหลักสู ตร (15 วัน).

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
หัวข้ อข่ าวกระบี่เร่ งอบรมให้ความรู ้ แก่เกษตรกรเพื่อสู ้ภยั แล้ง
กระบี่/ นายประคอง อุสาห์มนั รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัด
กระบี่ได้ดาเนินการฝึ กอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสิ นค้าเกษตร ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์เรี ยนรู ้การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้า
เกษตรที่มีอยูใ่ นทุกอาเภอ ดาเนินการฝึ กอบรมอาเภอละ 5 รุ่ นๆ ละ 15 วัน เกษตรกรเป้ าหมาย
จานวน 50 คนต่อรุ่ น รวมเป้ าหมายเกษตรกรเข้ารับการอบรมทั้งจังหวัด 2,000 คน ซึ่งการ
ฝึ กอบรมจะไปสิ้ นสุ ดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
ขณะนี้ทุกอาเภอในจังหวัดกระบี่กาลังดาเนินการฝึ กอบรมในรุ่ นที่ 1 ซึ่งในการฝึ กอบรม
จะมีวทิ ยากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู ้ในแต่ละกลุ่มวิชาที่กาหนด และมีการ
ฝึ กปฏิบตั ิในกลุ่มวิชาเลือกที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความต้องการไม่วา่ จะเป็ นด้านการเกษตร
การแปรรู ปสิ นค้าเกษตร การทาอาชีพเสริ ม การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ เป็ นต้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถนาความรู ้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ เป็ น
การบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งและจากปั ญหาราคาสิ นค้าเกษตร โดยเฉพาะราคายางพาราที่
ตกต่าอยูใ่ นขณะนี้
ด้านนายวาริ นทร์ ใจเกลี้ยง ประธานศูนย์เรี ยนรู ้การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร
ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ กล่าวว่า ศูนย์เรี ยนรู ้ฯ ตาบลโคกยาง เป็ นศูนย์หลักของอาเภอ
เหนือคลอง ได้เปิ ดการฝึ กอบรมตามโครงการนี้ วันที่ 9 ก.พ.59 เป็ นการฝึ กอบรมวันที่สอง ใน
รุ่ นแรกของอาเภอเหนือคลอง มีเกษตรกรจากตาบลโคกยางและตาบลใกล้เคียงมาเข้ารับการ
ฝึ กอบรม จานวน 50 คน ซึ่งจากสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เกษตรกรจะต้องมีการปรับตัวในการทา
การเกษตร การประกอบอาชีพ รวมถึงการใช้จ่ายในครัวเรื อน ซึ่งการฝึ กอบรมในครั้งนี้เกษตรกร
จะสามารถนาความรู ้ที่ได้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตได้อย่าง
แน่นอน--จบ-

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
หัวข้ อข่ าวจังหวัดสระบุรีส่งเสริมการปลูกพืชใช้ นา้ น้ อยปรับวิถีการเกษตร
โดยการเพาะต้ นอ่อนพืช
นายวิเชียร พุฒิวญ
ิ ญู ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสระบุรี เปิ ดเผยว่า จังหวัดสระบุรีได้ดาเนินการส่ งเสริ มให้
เกษตรกรในเขตพื้นที่จงั หวัดสระบุรี ปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรที่จากเดิมเคยทานาปรัง ซึ่ งเป็ นการเพาะปลูก
พืชที่ตอ้ งใช้น้ ามาก และด้วยปั ญหาจากภาวะภัยแล้งปี 59 จึงให้ปรับเปลี่ยนมาเป็ นปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อย อาทิ
เช่น การปลูกพืชผัก ฟักทอง พืชตระกูลถัว่ รวมถึงการเพาะต้นอ่อนพืชเพื่อบริ โภค โดยมอบหมายให้
สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เป็ นผูด้ าเนินการส่ งเสริ มให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตร และหนึ่งใน
กิจกรรมที่ทางสานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีได้ส่งเสริ มให้เกษตรกรคือการรวมกลุ่มเพื่อผลิตต้นอ่อนพืช
โดยระดมหุ น้ และจดทะเบียนเป็ นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรุ่ นใหม่ไร้สารพิษตาบลธารเกษม ซึ่ งกลุ่ม
ดังกล่าวเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายต้นอ่อนพืชที่เน้นการควบคุมการผลิตให้ปลอดภัยและมีคุณภาพตามความ
ต้องการของลูกค้า หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่อนั ตราย มีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่
ดีสาหรับพืช GAP พืชอาหาร (มกษ.9001-2556)
สาหรับในกระบวนการผลิตต้นอ่อนพืชของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรุ่ นใหม่ไร้สารพิษตาบลธาร
เกษมนั้น นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี อธิ บายว่า จะดาเนินการผลิตอย่างมีระบบตั้งแต่การ
เตรี ยมเมล็ดพันธุ์จนถึงการเก็บเกี่ยวเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อเกษตรกร สิ่ งแวดล้อม และได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพ สิ นค้าเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด มีกระบวนการการเก็บรักษาและขนส่ งต้นอ่อนพืช ทาการล้างด้วยน้ า
สะอาด และผึ่งในร่ มให้สะเด็ดน้ า วางพักผลผลิตบนที่วางที่สะอาด และคัดแยกผลผลิตก่อนบรรจุผลผลิตใน
บรรจุภณั ฑ์ และชัง่ น้ าหนัก จากนั้นนาผลผลิตที่บรรจุในบรรจุภณั ฑ์แล้วนาไปแช่ตแู ้ ช่เพื่อรักษาความสดของ
ต้นอ่อนพืชก่อนส่ งขาย
ทั้งนี้ ในการผลิตต้นอ่อนนั้น เป็ นการทาเกษตรที่ไม่ยงุ่ ยาก เกษตรกรสามารถเตรี ยมเมล็ดพันธุ์ที่มี
คุณภาพ ซึ่ งมีจาหน่ายในร้านจาหน่ายปั จจัยการผลิตทัว่ ไป จากนั้นนามาทาความสะอาดอีกครั้งก่อนนาไป
เพาะในวัสดุเพาะที่ปราศจากการปนเปื้ อนวัตถุที่เป็ นอันตราย โดยการโรยเมล็ดพันธุ์ให้เมล็ดเรี ยงกันจนมอง
ไม่เห็นวัสดุเพาะ จากนั้น โรยด้วยวัสดุเพาะอีกครั้งให้หนาพอประมาณ รดน้ าให้ชุ่มแล้วนาไปวางบนชั้นวาง
ภาชนะแล้วใช้ผา้ สะอาดคลุมภาชนะเพาะต้นอ่อนพืช หลังจากเพาะไปได้ 2 วัน ให้เปิ ดผ้าคลุมออกแล้วรดน้ า
เช้า-เย็น ซึ่ งเป็ นการให้น้ าแบบน้ าฝอย จึงไม่จาเป็ นต้องใช้น้ าในปริ มาณมาก เหมาะอย่างยิง่ ในภาวะที่มีภยั
แล้งอย่างนี้ เมื่อต้นอ่อนพืชอายุประมาณ 7-10 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจาหน่ายได้ ซึ่ งเป็ นที่ตอ้ งการ
ของตลาดคนรักสุ ขภาพเป็ นอย่างมาก
"การเพาะต้นอ่อนพืช เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกรที่สนใจจะปรับเปลี่ยนวิถีการทาการเกษตร
จากทานาปรังมาเป็ นการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อย เพราะการเพาะต้นอ่อนพืชมีช่วงอายุในการเพาะปลูกสั้น
เพียง 7-10 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ และมีตลาดรับซื้ อที่แน่นอน ในกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการความปลอดภัย
และสุ ขภาพที่ดี"เกษตรจังหวัดสระบุรี กล่าวทิ้งท้าย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
หัวข้อข่าวภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: สัมมนา

คนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เป็ นประธานเปิ ดการสัมมนาติดตาม
ความก้าวหน้าการดาเนิ นงานและเตรี ยมความพร้อมในการแก้ไขปั ญหาช่วงวิกฤติหมอกควัน โดยมีเจ้าหน้าที่
นักส่ งเสริ มการเกษตรจาก 10 จังหวัดภาคเหนื อตอนบนที่ประสบปั ญหาหมอกควันปกคลุมเข้าร่ วม ที่
โรงแรมอมรรัตน์ แพร่ เมื่อวันก่อน--จบ--

วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2559
หัวข้ อข่ าว สุ ราษฎร์ ธานีเปิ ดรับสนับสนุนสิ นเชื่อ
นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี เชิญชวนเกษตรกรชาวสวน ยาง จ.สุ
ราษฎร์ธานี สมัครเข้าร่ วมโครงการสนับสนุนสิ นเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบ
อาชีพเสริ ม โดยในส่ วนของจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารโครงการ
ระดับจังหวัด เพื่อ ทาหน้าที่กากับดูแลและแก้ไขปัญหา ขับเคลื่อนโครงการให้เป็ นไปด้วยความ
รวดเร็ว รัดกุม และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด รวมทั้งป้ องกันการทุจริ ต เพื่อประโยชน์ของ
ชาวสวนยาง
ซึ่งขณะนี้โครงการอยูใ่ นขั้นตอนการเปิ ดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่ วมโครงการ โดย
เกษตรกรที่ได้รับการอนุมตั ิให้เข้าร่ วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนสิ นเชื่อรายละไม่เกิน
100,000 บาท ซึ่ งการเปิ ดรับสมัครครั้งนี้ เป็ นครั้งที่ 2 ของการดาเนินโครงการ โดยในครั้งแรก
มีผเู ้ ข้าร่ วมจานวน 13,834 ราย พบว่าประสบความสาเร็จเป็ นอย่างดี ทาให้ชาวสวนยางมีรายได้
เสริ มทดแทนราคายางพาราที่ตกต่า
สาหรับในครั้งนี้ มีวงเงินกูไ้ ม่เกินรายละ 1 แสนบาท ดอกเบี้ยผูก้ ชู้ าระร้อยละ 2 ต่อปี
รัฐบาลสนับสนุนร้อยละ 3 ต่อปี คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิเข้าร่ วมโครงการต้องเป็ นเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา เป็ นหัวหน้าครัวเรื อนหรื อสมาชิกครัวเรื อน 1 ครัวต่อ 1 สิ ทธิ ซึ่งสามารถ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่ วมโครงการได้ที่สานักงานเกษตรอาเภอทุกอาเภอ
จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นี้
--จบ---เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 23 ก.พ. 2559 (กรอบบ่าย)—

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
หัวข้ อข่ าว คอลัมน์: จับกระแสทัว่ ไทย: เกษตรอ่างทองช่วยภัยแล้ง

อ่างทอง - นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เผยว่า ได้ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบ
ปั ญหาภัยแล้ง โดยทาการถ่ายทอดความรู ้จากวิทยากรของสานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง แก่เกษตรกร
เกี่ยวกับปั ญหาภัยแล้ง และมอบเมล็ดพืชผัก เพื่อเป็ นปั จจัยการผลิตแก่เกษตรกรในท้องที่ ต.องครักษ์ อ.โพธิ์
ทอง จ.อ่างทอง ทดแทนการทานาปรัง และจะดาเนินการในพื้นที่อื่นๆ ต่อไปด้วย
--จบ--

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
หัวข้อข่าว ชุมชนปลาเค็มกางมุง้ 'สิ เกา'โวยจนท.หมกเม็ดทากล่องให้สมาชิก
นางศิริวรรณ ชูเสี ยงแจ้ว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มกางมุง้ อ.สิ เกา จ.ตรัง กล่าวว่า ที่ผา่ นมา
สานักงานเกษตรจังหวัดตรังดาเนินโครงการจัดทาบรรจุผลิตภัณฑ์ปลาเค็มกางมุง้ เพื่อสนับสนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนปลาเค็มกางมุง้ งบประมาณ 50,000 บาท โดยจัดทากล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ 1,000 กล่องนาไป
ส่ งมอบให้สมาชิกรายหนึ่ง โดยสมาชิกภายในกลุ่มไม่รับรู ้การกระทาของเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรจังหวัด
ตรัง เป็ นการเลือกปฏิบตั ิ มีการนาชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และเครื่ องหมายฮาลาล ของสมาชิกติดพิมพ์บนกล่อง
บรรจุภณั ฑ์ โดยใช้ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มกางมุง้ สิ เกาเป็ นโลโก้ใหญ่ ถือเป็ นการนาชื่อกลุ่มไปแอบ
อ้างให้สมาชิกดังกล่าว ทาให้ผซู ้ ้ื อเข้าใจผิดว่าที่ต้ งั ของกลุ่มวิสาหกิจฯ อยูท่ ี่บา้ นของสมาชิกดังกล่าว ส่ งผล
เสี ยต่อกลุ่มทั้งทางตรงและทางอ้อม
"โครงการไม่ได้เกิดจากความต้อง การของกลุ่ม อีกทั้งสมาชิกอื่นๆ ไม่เห็นด้วยกับการดาเนิ นการของ
เจ้าหน้าที่เกษตร จึงทาหนังสื อร้องเรี ยนสานักงานเกษตรจังหวัดผ่านศูนย์ดารงธรรม ขอให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ งที่อาจส่ อไปในทางทุจริ ต เบื้องต้น สานักงานเกษตรจังหวัดเก็บกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวคืนไป
แล้ว แต่มี การประชาสัมพันธ์ผา่ นโซเชียลไปแล้ว อีกทั้งงบประมาณ 50,000 บาท ที่จดั ทาจะสู ญเปล่า ใน
ฐานะประธานกลุ่ม จาเป็ นต้องออกมาขอความเป็ นธรรม และจะร้องเรี ยนไป สตง.และ ป.ป.ช.เข้ามา
ตรวจสอบด้วย"
--จบ---มติชน ฉบับวันที่ 23 ก.พ. 2559 (กรอบบ่าย)—

