สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
(Department of Agricultural Extension)
วันที่ ๒๘-๓๐ พฤศจิกายน 2558
สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันทีเ่ กีย่ วข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร ดังนี้
๑. คอลัมน์: เศรษฐกิจเกษตร: เปิดพิมพ์เขียวปี59ลดต้นทุน ยกระดับคุณภาพเกษตรกรไทย
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หน้า ๒๒
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในปี 2559 กระทรวง
เกษตรฯจะเร่งรณรงค์ให้เป็นปีแห่งการ "ลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน" เน้นระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีแนวทางการขับเคลื่อนอยู่ 4 เรื่อง ได้แก่ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตต่อ
หน่วย การบริหารจัดการ และการตลาด
นอกจากนี้ จากสภาพปัญหาของการทําเกษตรในประเทศไทยที่ไม่มีแผนควบคุม ทําให้ไม่เห็นความ
ชัดเจนหรือแก้ปัญหาไม่ตรงจุด จึงเร่งดําเนินการเรื่องโซนนิ่ง (Zoning) โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเป็น
หน่วยงานหลัก ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กําหนดกรอบระยะเวลา 3 เดือน
อีกเรื่องคือศูนย์เรียนรู้ จํานวน 882 ศูนย์ ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร ต้องสามารถ
พัฒนาเป็นต้นแบบให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ว่าพื้นที่แบบนี้ ดิน น้ํา สภาพอากาศแบบนี้ควรทํา
การเกษตรแบบไหนจึงจะเหมาะสมที่สุด ไม่ใช่แค่เพียงปลูกพืชแล้วให้ผลผลิตดีเท่านั้น ต้องสามารถนําไปขายได้
ราคาดีด้วย
๒. คอลัมน์: เกาะข่าวเกษตร
เดลินิวส์ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรอําเภอสามโก้
ทีมประเทศไทยระดับตําบล ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) และ
ผู้นําหมู่บ้านและชุมชน จัดเวทีชุมชนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง
ปี 2558/59 ณ วัดมงคลธรรมนิมิต ตําบล มงคลธรรมนิมิต อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
๓. คอลัมน์: ย่อยข่าวอปท.: โซนนิ่งสินค้าเกษตร
มติชน วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ราชบุรี - ที่ห้องประชุม สพป.ราชบุรี เขต 2 อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายสุวิทย์ ชาวอุทัย หัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี เปิดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนามาตรฐานการ
ผลิต การบริหารการจัดการเขตเกษตร สําหรับสินค้าเกษตรที่สําคัญ (โซนนิ่ง) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง
เทคโนโลยี กระบวนการผลิตพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพิ่มปริมาณ คุณภาพ และมูลค่าของผลผลิต

๔. สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี แนะเกษตรกรคํานวณปริมาณน้าํ ให้เพียงพอตลอดฤดูกาลเพาะปลูกพืช
ที่ใช้นา้ํ น้อย สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นายพินิจ เจริญเร็ว รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จากการสํารวจความต้องการ
ของเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อย ในช่วงแล้งนี้ พบว่าส่วนใหญ่เลือกปลูกถั่วเขียวมากที่สุดกว่า
14,300 ไร่ รองลงมาเป็นถั่ วเหลือง ข้าวโพด ผักบุ้งจีน กะหล่ําดอก และแคนตาลูป ซึ่งทางจังหวัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้การสนับสนุนทั้งด้านความรู้และการจัดหาตลาดรองรับ
๕. ข้าวภูอัคนี บุรรี ัมย์ ข้าวมะลิจีไอ...ดินภูเขาไฟ
เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
"วันชัย ทิพย์อักษร" เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จังหวัดบุรีรัมย์จะเปิดตัวข้าวภูอัคนีเร็ว ๆ นี้ เป็น
พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในพื้นที่ดินภูเขาไฟ ทั้งจังหวัดมีอยู่ประมาณ 5 หมื่นกว่าไร่ ครอบคลุม
8 อําเภอ จะเป็นผืนนาที่มีดินอุดมสมบูรณ์ เป็นดินที่เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ปะทุออกมาแล้วย่อยสลายเป็นดิน
ขณะนี้ได้ส่งตัวอย่างข้าวไปวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้ว กําลังรอผลตรวจ ซึ่งจะต้องพูดคุยกับชาวบ้านอีกครั้ง
เพื่อจะขอ GI และจดสิทธิบัตร เป็นการเพิ่มมูลค่า
๖. ภาพข่าว: ทางคนทางข่าว: บรรยาย
หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง ร่ ว มกั บ
กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร ประชุ ม วิ ช าการ พื ช สวนแห่ง ชาติ ครั้ง ที่ 14 โดยมี ศ.ดร สุ ชัช วีย์ สุ ว รรณสวั ส ดิ์
อธิการบดี กล่าวต้อนรับ และ ผศ.ดร.มณฑล แก่นมณี เป็นประธานเปิดงาน โดย กัมพล ตันสัจจา ผอ.สวนนง
นุชพัทยา บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนา พืชสวนไทยเพื่อการท่องเที่ยว ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี
๗. เกษตรสมุทรสงคราม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์
สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นางสาวรุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิด
การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ ที่ อบต.บางนางลี่ อําเภอ
อัมพวา มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจํานวน 100 ราย โดยมีนางสาวช่ออ้อย กาฬภักดี นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดราชบุรี เป็นวิทยากรบรรยายการถ่ายทอดความรู้เรื่อง
การผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน GAP ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช
อาหาร (มกษ. 9001-2556)
๘. แนะวิธดี แู ลลิน้ จี่ผา่ นลมหนาว ออกดอกได้ง่าย
มติชนออนไลน์ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตร จ.สมุทรสงคราม ได้แนะนําวิธีการดูแลรักษาต้นลิ้นจี่เมื่อเริ่มเห็นตาดอกแล้ว
ว่าควรฉีดพ่นสารป้องกันกําจัดไรกํามะหยี่ และแมลง ด้วยการผสมฮอร์โมนจิบเบอร์ลาริน ประมาณ 2 - 3 หยด/น้ํา 20 ลิตร
เพื่อทําให้ลิ้นจี่แทงช่อดอกเร็วขึ้น และควรฉีดพ่นปุ๋ยทางใบสูตร 10-52-17 อัตรา 100 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
เพื่อบํารุงดอก และเมื่อลิ้นจี่เริ่มออกดอกแล้วก็เริ่มรดน้ําจากน้อยไปมากเป็นต้น นอกจากนี้ นายสนธยา ตันติรักษ์
เกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ใน ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า ขอให้ดูแลเรื่องหนอนเจาะลําต้น
และไม่ควรรดน้ําต้นลิ้นจี่จนกว่าลิ้นจี่จะให้ผลผลิต

๙. จ.ราชบุรี ปรับแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนช่วยบรรเทาภัยแล้ง
เน้นปลูกพืน้ ใช้น้ําน้อยและทุกโครงการต้องจ้างแรงงานท้องถิ่น
สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นายพินิจ เจริญเร็ว รักษาการเกษตรจังหวัดราชบุรี กล่าวในที่ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการ
แผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการชองชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 จังหวัดราชบุรี ครั้ง
ที่ 3 ที่ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ข้อเสนอแนะกําหนดมาตรฐานการทํางาน
ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน โดยเป็นพืชที่สามารถเพาะปลูกได้ในช่วงฤดูแล้งมี
39 ชนิด ประกอบด้วยพืชไร่ 6 ชนิด พืชผัก 30 ชนิด สมุนไพร 1 ชนิด และไม้ดอกไม้ประดับ 2 ชนิด
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คอลัมน์: เกาะข่าวเกษตร
เดลินิวส์ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
"ทิด ทางไทย"
นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรอําเภอสามโก้ทีม
ประเทศไทยระดับตําบล ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) และผู้นํา
หมู่บ้านและชุ มชน จั ดเวที ชุมชนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุ มชนเพื่ อบรรเทาภั ย แล้ ง
ปี 2558/59 ณ วัดมงคลธรรมนิมิต ตําบล มงคลธรรมนิมิต อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

คอลัมน์: ย่อยข่าวอปท.: โซนนิ่งสินค้าเกษตร
มติชน วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ราชบุรี - ที่ห้องประชุม สพป.ราชบุรี เขต 2 อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายสุวิทย์ ชาวอุทัย หัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี เปิดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนามาตรฐานการ
ผลิต การบริหารการจัดการเขตเกษตร สําหรับสินค้าเกษตรที่สําคัญ (โซนนิ่ง) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง
เทคโนโลยี กระบวนการผลิตพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพิ่มปริมาณ คุณภาพ และมูลค่าของผลผลิต

สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี แนะเกษตรกรคํานวณปริมาณน้าํ ให้เพียงพอตลอดฤดูกาล
เพาะปลูกพืชที่ใช้นา้ํ น้อย
สํานักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นายพินิจ เจริญเร็ว รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จากการสํารวจความต้องการ
ของเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อย ในช่วงแล้งนี้ พบว่าส่วนใหญ่เลือกปลูกถั่วเขียวมากที่สุดกว่า
14,300 ไร่ รองลงมาเป็นถั่ วเหลือง ข้าวโพด ผักบุ้งจี น กะหล่ําดอก และแคนตาลูป ซึ่งทางจังหวัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้การสนับสนุนทั้งด้านความรู้และการจัดหาตลาดรองรับ
อย่ า งไรก็ ต าม เกษตรกรผู้ ป ลู ก พื ช ใช้ น้ํ า น้ อ ยต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ปริ ม าณน้ํ า ว่ า มี เ พี ย งพอตลอดฤดู ก าล
เพาะปลูกหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับพืชที่ปลูก และระวังผลกระทบจากน้ําเค็มที่ไหลเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร ในเขตพื้นที่ปากแม่น้ําแม่กลอง จากการที่ปริมาณน้ําจืดต้นน้ําเหนือเขื่อนน้อย ซึ่งทําให้น้ําทะเล
หนุนและส่งผลทําให้พืชได้รับผลกระทบ มีอาการปลายใบไหม้ ต้นเหี่ยวเฉา ใบเหลืองเหมือนพืชขาดน้ํา ช่อดอก
ไม่พัฒนาต่อ โดยหากพบคราบขี้เกลือสีขาวปรากฏอยู่ ขอให้เกษตรกรรีบปิดทางน้ําเข้าสวนของตนเองและอุดรู
รั่วทันที พร้อมทั้งปฏิบัติตามคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และติดตามสถานการณ์
เตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และกรมส่งเสริมการเกษตร อย่างใกล้ชิด

ข้าวภูอคั นี บุรรี ัมย์ ข้าวมะลิจีไอ...ดินภูเขาไฟ
เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ความโดดเด่ น และแตกต่ า งด้ ว ยสภาพพื้ น ที่ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ของภู เ ขาไฟที่ ดั บ ไปแล้ ว ทํ า ให้ ดิ น มี แ ร่ ธ าตุ
สารอาหารอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทําเกษตรกรรม โดยเฉพาะปลูกข้าวโดยผลผลิตที่ออกมาจะอุดมไปด้วย
สารอาหารมากมาย ล่าสุดจังหวัดบุรีรัมย์เตรียมจดทะเบียน GI-Geographical Indication หรือสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ กับกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ชื่อว่า "ข้าวภูอัคนี บุรีรัมย์"
"วันชัย ทิพย์อักษร" เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จังหวัดบุรีรัมย์จะเปิดตัวข้าวภูอัคนีเร็ว ๆ นี้ เป็น
พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในพื้นที่ดินภูเขาไฟ ทั้งจังหวัดมีอยู่ประมาณ 5 หมื่นกว่าไร่ ครอบคลุม
8 อําเภอ เช่น อําเภอเมืองนางรอง ประโคนชัย และกระสัง เป็นต้น จะเป็นผืนนาที่มีดินอุดมสมบูรณ์ เป็นดินที่
เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ปะทุออกมาแล้วย่อยสลายเป็นดิน เรียกว่าดินบุรีรัมย์ชุดที่ 1 ซึ่งเป็นดินเหนียวสีดํา
คุณสมบัติมีฟอสฟอรัสสูง ทั้งนี้จากการสุ่มนําข้าวไปตรวจ ปรากฏว่า ข้าวดินภูเขาไฟจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับธาตุ
อาหารที่อยู่ในเมล็ดข้าวสูงมาก โดยเฉพาะธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัสและแคลเซียม ที่สําคัญมีรสชาติหอมนุ่ม ซึ่งเข้า
กับยุคนี้ที่ผู้บริโภคเน้นเรื่องสุขภาพ ขณะนี้ได้ส่งตัวอย่างข้าวไปวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้ว กําลังรอผลตรวจ
ซึ่งจะต้องพูดคุยกับชาวบ้านอีกครั้ง เพื่อจะขอ GI และจดสิทธิบัตร เป็นการเพิ่มมูลค่า
เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ยังบอกอีกว่า ขณะนี้กําลังพัฒนาข้าวให้มีคุณภาพ และแปรรูปสร้างแบรนด์
เมื่อเป็นข้าวจีไอและจดสิทธิบัตรแล้ว จะสามารถขายข้าวไปต่างประเทศได้ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนดําเนินการ
ปี 2559 รอผลวิ เ คราะห์ ส่ ง กลั บ มา ในระหว่ า งนี้ ต้ อ งพู ด คุ ย ให้ ชุ ม ชนรั บ ทราบด้ ว ย เพื่ อ ให้ ร่ ว มมื อ เรื่ อ ง
ดําเนินการทําจีไอ จะต้องมีความเป็นมา มีสตอรี่ อยากให้ข้าวมะลิบุรีรัมย์เป็นข้าวที่มีคุณภาพ ตอนนี้มีแบรนด์
ข้าวภูอัคนี บุรีรัมย์ 3 แบบ คือ ข้าวฮาง ข้าวขาวดอกมะลิ และข้าวกล้อง

ภาพข่าว: ทางคนทางข่าว: บรรยาย
หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง ร่ ว มกั บ
กรมส่ ง เสริม การเกษตร ประชุ ม วิ ช าการ พื ช สวนแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 14 โดยมี ศ.ดร สุ ชัช วีย์ สุ ว รรณสวั ส ดิ์
อธิการบดี กล่าวต้อนรับ และ ผศ.ดร.มณฑล แก่นมณี เป็นประธานเปิดงาน โดย กัมพล ตันสัจจา ผอ.สวนนง
นุชพัทยา บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนา พืชสวนไทยเพื่อการท่องเที่ยว ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี

เกษตรสมุทรสงคราม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์
สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
วันนี้ (27 ก.ย. 58) นางสาวรุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการอบรม
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ ที่ อบต.บางนางลี่ อําเภออัมพวา
มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจํานวน 100 ราย โดยมีนางสาวช่ออ้อย กาฬภักดี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดราชบุรี เป็นวิทยากรบรรยายการถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตตาม
ระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน GAP ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร
(มกษ. 9001-2556) ซึ่งมีองค์ประกอบ 1) ข้อกําหนด 8 ข้อ (ข้อกําหนดหลัก ข้อกําหนดรอง ข้อแนะนํา)
เรื่อง น้ํา พื้นที่ปลูก วัตถุอันตรายทางการเกษตร การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว
การเก็ บ เกี่ ย วและการปฏิ บั ติ ห ลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว การพั ก ผลิ ต ผล การขนย้ า ยในแปลงปลู ก และเก็ บ รั ก ษา
สุขลักษณะส่วนบุคคล การบันทึกข้อมูลและการตามสอบ แผนควบคุมการผลิตพืช (เทคโนโลยีการผลิตให้
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัย มีสุขอนามัยและได้มาตรฐาน การจดบันทึกตามข้อกําหนด GAP การใช้สารเคมี
ป้องกันกําจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย และมีการจัดการซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีทางการเกษตรโดยไม่
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดการขยะ ของเสีย สิ่งปฏิกูล สิ่งที่ไม่ใช้หรือไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต และลด
ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันการปนเปื้อนไปสู่บริเวณที่ผลิตและผลผลิต รวมทั้งสุขลักษณะ
ส่วนบุคคล
เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า การอบรมในครั้ง เกษตรกรจะได้รับความรู้ สามารถไปพัฒนา
และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการผลิต สิ นค้ า เกษตร อี กทั้ ง เป็น การส่ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรรายย่อ ยมีค วามเข้ม แข็ ง
สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาด ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
ให้ได้มาตรฐานตามระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP และให้ตรงตามความต้องการของตลาดและสร้างคุณค่า
ให้กับผลิตของตนเองนํามาซึ่งการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น

แนะวิธดี แู ลลิน้ จี่ผา่ นลมหนาว ออกดอกได้งา่ ย
มติชนออนไลน์ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(27 พ.ย.58) ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตร จ.สมุทรสงคราม กล่าวว่าปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงครามมี
เกษตรกรปลูกลิ้นจี่ประมาณ 7,380 ไร่ สภาพอากาศโดยรวมขณะนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงยัง
ไม่อาจคาดการณ์หรือคาดหวังผลผลิตลิ้นจี่ปีนี้ได้ แต่หากในช่วงต้นเดือน ธ.ค.มีมวลอากาศเย็นพาดผ่านลงมา
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ํากว่า 18 องศาเซลเซียสต่อเนื่องนานอย่างน้อย 2 สัปดาห์ขึ้นไป ลิ้นจี่สมุทรสงครามก็น่า
จะแทงช่อดอกออกมาให้เห็นในช่วงหลังปีใหม่ จึงขอให้เกษตรกรชาวสวนติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ เกษตรจังหวัดสมุทรสงครามยังได้แนะนําวิธีการดูแลรักษาต้นลิ้นจี่เมื่อเริ่มเห็นตาดอกแล้วว่า
ควรฉีดพ่นสารป้องกันกําจัดไรกํามะหยี่ และแมลง ด้วยการผสมฮอร์โมนจิบเบอร์ลาริน ประมาณ 2 - 3 หยด/น้ํา 20 ลิตร
เพื่อทําให้ลิ้นจี่แทงช่อดอกเร็วขึ้น และควรฉีดพ่นปุ๋ยทางใบสูตร 10-52-17 อัตรา 100 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
เพื่อบํารุงดอก และเมื่อลิ้นจี่เริ่มออกดอกแล้วก็เริ่มรดน้ําจากน้อยไปมากเป็นต้น
นายสนธยา ตันติรักษ์ เกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ใน ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า
ตนปลูกต้นจี่ไว้ประมาณ 20 ไร่ คาดว่าในช่วงต้นเดือน ธ.ค.นี้สภาพอากาศจะเริ่มเย็นลงอย่างต่อเนื่อง ทําให้
ลิ้นจี่ในพื้นที่น่าจะเริ่มให้ผลผลิต ดังนั้นในช่วงที่ลิ้นจี่ยังไม่ให้ผลผลิตนั้น เกษตรกรชาวสวนได้เริ่มทยอยใส่ปุ๋ย
สู ตร 12-24-12 ได้ แ ก่ บํารุ งใบ,ตาดอกและบํารุ งต้ น มาตั้งแต่เดื อ นกัน ยายนถึ ง เดือ นตุ ล าคม ซึ่ ง ในช่ ว งนี้
เกษตรกรควรหมั่นทําความสะอาดโค่นต้นลิ้นจี่ให้สะอาดเพื่อให้ลมหนาวผ่านได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ นายสนธยากล่าวว่า ยังขอให้ดูแลเรื่องหนอนเจาะลําต้นและไม่ควรรดน้ําต้นลิ้นจี่จนกว่า
ลิ้นจี่จะให้ผลผลิต อย่างไรก็ตาม ตนเชื่อว่าลิ้นจี่ปีนี้น่าจะให้ผลผลิตเป็นจํานวนมากอย่างแน่นอน เพราะโดย
ธรรมชาติแล้วลิ้นจี่จะให้ผลผลิตปีเว้นปี จึงขอให้เกษตรกรชาวสวนเตรียมหาตลาดรองรับไว้ได้

จ.ราชบุรี ปรับแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนช่วยบรรเทาภัยแล้ง
เน้นปลูกพืน้ ใช้น้ําน้อยและทุกโครงการต้องจ้างแรงงานท้องถิ่น
สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
วันนี้ (27 พ.ย. 58) นายณรงค์ ไพศาลทักษิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม
เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการชองชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง
ปี 2558/59 จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3 ที่ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองระดับ
อํ า เภอเสนอในพื้ น ที่ 5 อํ า เภอ 8 ตํ า บล จํ า นวน 10 โครงการ วงเงิ น งบประมาณ 9,516,400 บาท
เน้นส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ําน้อย เช่น ถั่วเขียว แคนตาลูป ข้าวโพดหวาน ดอกกระหล่ํา ผักบุ้งจีน ซึ่งทุก
โครงการต้องมีการจ้างแรงงานท้องถิ่นตามเงื่อนไขสัดส่วนการจ้างแรงงาน ตามแนวทางเดียวกับโครงการสร้าง
รายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (โครงการฯ ตําบลละล้าน) และต้องดําเนินการ
ในรูปของกลุ่มเกษตรกร
นายพินิจ เจริญเร็ว รักษาการเกษตรจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ข้อเสนอแนะ
กําหนดมาตรฐานการทํางานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน โดยเป็นพืชที่สามารถ
เพาะปลูกได้ในช่วงฤดูแล้งมี 39 ชนิด ประกอบด้วยพืชไร่ 6 ชนิด พืชผัก 30 ชนิด สมุนไพร 1 ชนิด และไม้
ดอกไม้ประดับ 2 ชนิด โดยระบุว่าการปลูกถั่วเขียวมีต้นทุนการผลิตในส่วนของแรงงานปลูก ดูแล เก็บเกี่ยวไร่
ละ 2,000 บาท เมื่อมาคิดเป็นค่าแรงงานวันละ 300 บาท ใช้แรงงาน 7 แรง/ไร่ หรือ 2,100 บาท/ไร่
ส่วนการปลูกแคนตาลูปมีต้นทุนการผลิตในส่วนของค่าแรงงานปลูก ดูแล เก็บเกี่ยวไร่ละ 12,000 บาท ซึ่งเมื่อ
มาคิดเป็นค่าแรงงานวันละ 300 บาท ใช้แรงงาน 40 แรง/ไร่ หรือ 12,000 บาท ส่วนพืชที่อยู่นอกเหนือจาก
คําแนะนําของกรมส่งเสริมการเกษตร ใช้วิธีคิดค่าจ้างแรงงานจากท้องถิ่น โดยให้กลุ่มองค์กรเกษตรกรเป็นผู้
เสนอมาตรฐานการทํางาน แล้วคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากําหนดมาตรฐาน

