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1. เกษตรนนท พลิกวิกฤตเปนโอกาสปลูกพืชน้ํานอย สูภัยแลง
(หนังสือพิมพไทยโพสต ฉบับวันที่ 23 พ.ย. 58)

การปลูกพืชที่ใชน้ํานอยกวาการปลูกขาวเปนทางเลือกหนึ่งที่สรางรายไดใหกับเกษตรกรในชวงวิกฤตภัยแลงนี้
ดังตัวอยางเกษตรกร ของ จ.นนทบุรี
เกษตรกรที่แกไขปญหาวิกฤตภัยแลง โดยการเปลี่ยนจากการทํานามาเปนทําสวนผัก เปดเผยวา ตนเองมีพื้นที่ทํา
การเกษตรจํานวน ๒๒ ไร ซึ่งแตเดิมทํานาทั้งหมด แตประสบปญหาภัยแลง น้ําไมเพียงพอตอการ ปลูกขาว รวมทั้งราคาขาวที่
ตกต่ําจนเกือบขาดทุน และไดรับคําแนะนําจากเกษตรตําบลใหทดลองปรับเปลี่ยนมาทดลองปลูกผักจํานวน ๘ ไร ในชวง
ปลายป ๒๕๕๗ ผักที่ปลูกประกอบดวย คะนา ผักกาดหอม ตังโอ แมงลัก โหระพา แตงกวา ฯลฯ เนื่องจากใชน้ํานอยกวา อายุ
เก็บเกี่ยวสั้น เมื่อเก็บและจําหนายผลผลิตปรากฏวามีรายไดดีกวาการปลูกขาวนาปรัง หากมีการวางแผนการปลูกที่ดีจะ
สามารถสรางรายไดใหกับครอบครัวไดตลอดทั้งปและมีแผนจะลดพื้นที่ปลูกขาวเพิ่มอีก ๔ ไร หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตขาว
เสร็จในชวงเดือนมกราคม 2559 ตนทุนการผลิตขาวตอไร จะอยูที่ประมาณ ๒,๑๕๐ บาท ไมรวมคาแรงงาน
สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี และสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอไดดําเนินมาตรการสงเสริมความรูและสนับสนุนปจจัย
การผลิตเพื่อลดรายจายในครัวเรือนโดยใหเกษตรกรเสนอโครงการตามความตองการของชุมชนานกระบวนการศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) โดยมีเปาหมายเปนเกษตรกรที่ปลูกขาวนาปรัง ป ๒๕๕๙/๕๙
ผานเวทีชุมชนเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผานมา ผลปรากฏวา มีเกษตรกรเขารวมโครงการ ทั้งหมด ๔๘๗๕ ราย ซึ่งเกษตรกรที่
เขาร วมโครงการฯ จะไดรั บปจ จัยสนับสนุ นในชวงปลายเดือ นพฤศจิก ายน – เดือ นธัน วาคม ๒๕๕๘ ตามที่กรมสง เสริ ม
การเกษตรไดวางแผนไว

เกษตรนนท พลิกวิกฤตเปนโอกาสปลูกพืชน้ํานอย สูภัยแลง
เมื่อเปรียบเทียบในปที่ผานๆ มา ปริมาณน้ําในเขื่อนและอางเก็บน้ําตางๆ ทั่วประเทศมีปริมาณลดนอยลงกวาทุกๆ ป
ซึ่งสงผลกระทบตอเกษตรกรที่กําลังเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรในชวงฤดูแลงนี้โดยเฉพาะเกษตรกรที่คิดจะปลูกขาว
ตองพบความเสี่ยงตอความเสียหายอยางแนนอน การปลูกพืชที่ใชน้ํานอยกวาการปลูกขาวเปนทางเลือกหนึ่งที่สรางรายได
ใหกับเกษตรกรในชวงวิกฤตภัยแลงนี้ ดังตัวอยางเกษตรกร ของ จ.นนทบุรี
นายวีระพงศ นุชมี เกษตรกรตําบลบานใหม อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี หนึ่งในเกษตรกรที่แกไขปญหาวิกฤตภัย
แลง โดยการเปลี่ยนจากการทํานามาเปนทําสวนผัก เปดเผยวา ตนเองมีพื้นที่ทําการเกษตรจํานวน ๒๒ ไร ซึ่งแตเดิมทํานา
ทั้งหมด แตประสบปญหาภัยแลง น้ําไมเพียงพอตอการ ปลูกขาว รวมทั้งราคาขาวที่ตกต่ําจนเกือบขาดทุน และไดรับคําแนะนํา
จากเกษตรตําบลใหทดลองปรับเปลี่ยนมาทดลองปลูกผักจํานวน ๘ ไร ในชวงปลายป ๒๕๕๗ ผักที่ปลูกประกอบดวย คะนา
ผักกาดหอม ตังโอ แมงลัก โหระพา แตงกวา ฯลฯ เนื่องจากใชน้ํานอยกวา อายุเก็บเกี่ยวสั้น เมื่อเก็บและจําหนายผลผลิต
ปรากฏวามีรายไดดีกวาการปลูกขาวนาปรัง หากมีการวางแผนการปลูกที่ดีจะสามารถสรางรายไดใหกับครอบครัวไดตลอดทั้งป
และมีแผนจะลดพื้นที่ปลูกขาวเพิ่มอีก ๔ ไร หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวเสร็จในชวงเดือนมกราคม ๒๕๕๙
นายวีรพงศบอกวา ตนทุนการผลิตขาวตอไร จะอยูที่ประมาณ ๒,๑๕๐ บาท ไมรวมคาแรงงาน
เนื่องจากใชแรงงานในครอบครัว ไดผลผลิตขาวเฉลี่ย ๑,๒๕๐ บาทตอไร สวนตนทุนการผลิตผัก เชนการปลูกผักคะนาในพื้นที่
๑ งาน จะมีตนทุนการผลิตอยูที่ ๖๒๖ บาท จําหนายคะนายอด เมื่ออายุ ๓๕ วัน ไดผลผลิต ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
ราคากิโลกรัม ละ ๒๐ บาท เปนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท และ เมื่อคะนามีอายุ ๓๕-๔๕ วัน จะเก็บผลผลิตอีกครั้งเปนคะนาตนใหญ
ไดผลผลิต ๒,๐๐๐ กิโลกรัม ราคา กิโลกรัมละ ๑๐ บาท เปนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท รวมรายไดเปนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท เมื่อหัก
ตนทุนการผลิตแลวจะมีกําไรสุทธิจากการปลูกคะนาเปนเงิน ๓๙,๓๗๔ บาท จะเห็นไดวาผลตอบแทนการปลูกคะนานั้นคุมคา
กวาการทํานามากเลยทีเดียว ซึ่งในชวงฤดูแลง ผักแตละชนิดจะมีราคาสูง เปนโอกาสที่ดีสําหรับเกษตรกร ที่มีแหลงน้ําเปนของ
ตัวเอง และเพียงพอตอการเพาะปลูกผัก ทั้งนี้การปลูกควรมีการศึกษาราคาของผักแตละชนิด รวมทั้งวางแผนการปลูกเพื่อให
ผลผลิตออกในชวงที่ตลาดมีความตองการและใหราคาสูง ในการปลูกหลากหลายชนิดเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องราคา เพราะ
ถาพืชชนิดใดชนิดหนึ่งมีปญหาดานการตลาดหรือราคา ตกต่ําก็ยังมีพืชชนิดอื่นชวยทดแทนรายได
ดา นนายสมเดช คงกะพั น ธุ เกษตร จั งหวัด นนทบุรี เปด เผยวา จั งหวั ดนนทบุรี มีพื้ น ที่ท างการเกษตรจํ านวน
๑๓๓,๐๕๙ ไร ประกอบดวย พื้นที่ปลูกขาว ๑๑๓,๓๕๔ ไร พืชผัก ๓,๔๔๒ ไร ไมผลไมยืนตน ๑๐,๔๐๓ ไร และไมดอก
ไมประดับ ๕,๑๐๗ ไร สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี และสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอไดดําเนินมาตรการสงเสริม
ความรูและสนับสนุนปจจัยการผลิตเพื่อลดรายจายในครัวเรือนโดยใหเกษตรกรเสนอโครงการตามความตองการของชุมชน
ผานกระบวนการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) โดยมีเปาหมายเปนเกษตรกรที่ปลูก
ข า วนาปรั ง ป ๒๕๕๙/๕๙ ผ า นเวที ชุม ชนเมื่ อ กลางเดื อ นตุ ล าคมที่ ผ า นมา ผลปรากฏว า มี เ กษตรกรเข า ร ว มโครงการ
ทั้งหมด ๔๘๗๕ ราย แบงเปนความตองการ ๓ ดาน ไดแก ดานพืช จํานวน ๓,๑๙๑ ราย ดานประมงจํานวน ๘๖๖ ราย และ
ดานปศุสัตวจํานวน ๘๓๘ ราย ซึ่งเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ จะไดรับปจจัยสนับสนุนในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน – เดือน
ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามที่กรมสงเสริมการเกษตรไดวางแผนไว.--จบ—
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