สรุปขาวกรมสงเสริมการเกษตร
ประจําวันที่ 8 กุมภาพันธ 2559
'วังทรายพูน'พลิกผืนนาปลูกแตงโม'กินรี88'สรางรายไดสูวิกฤตภัยแลง (หนังสือพิมพมติชน)
โดย พรพรรณ วิจิตรวิทยาพงศ
หลังจากจังหวัดพิจิตรเกิดวิกฤตแลง ปนี้ปริมาณน้ําตามแหลงน้ําธรรมชาติหลายแหงตางมีปริมาณนอย
และแหงขอด ไมเพียงพอตอการทํานาปลูกขาวนาปรัง ซึ่งรัฐบาลไดประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนงดการ
ทํานาปลูกขาวในฤดูแลง เนื่องจากน้ํามีจํากัดและหากเกษตรกรฝนทําอาจทําใหพืชผลทางการเกษตรเสียหายได
จึงมีนโยบายสงเสริมใหเกษตรกรหันมาปลูกพืชทดแทนรายไดดวยการปลูกพืชอายุสั้น ใชน้ํานอย ให ผลผลิตดี
ดังนั้น เกษตรจังหวัด พิจิ ตรจึ งไดสงเสริมเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน
มาปลูกแตงโมพันธุ "กินรี 88" ทดแทนนาขาวกวา 5,000 ไร เนื่องจากพื้นดินและสภาพอากาศเหมาะสม ซึ่ง
แตงโมดังกลาวหลังจากเพาะปลูกจะมีอายุเพียง 60 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตขายได ในอัตราไรละ 15,00020,000 บาท ขณะที่เกษตรกรลงทุนเพียง 4,000-5,000 บาทตอไร เทานั้น ในหนึ่งแปลงสามารถเก็บผลผลิต
ได 2-3 ครั้ง โดยราคาเกรดเอกิโลกรัมละ 8 บาท รองลงมาแบบคละผลกิโลกรัมละ 6 บาท และผลเล็กกิโลกรัม
ละ 4 บาท ขณะนี้ผลผลิตของเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมการปลูกมากอนหนานี้เริ่มออกผลผลิตสูตลาดมากขึ้น
คาดผลผลิตจากการจําหนายแตงโมในปนี้มีเม็ดเงินถึงมือเกษตรกรกวา 100 ลานบาท
1.

คอลัมน: รายงาน: อดีตครูประชาบาล'โพนแพง'นอมนําพระราชดํารัส'ในหลวง'ทําเกษตร
ผสมผสานเงินแสน (หนังสือพิมพมติชน) โดย ศักดา ดวงสุภา
หลังจากฟงกระแสพระราชดํารัสจึงตัดสินใจลุกสูอีกครั้ง โดยนําที่ดินผืนสุดทาย 43 ไร ซึ่งเดิมเปนผืน
นามาปรับเปลี่ยนทําการเกษตร เริ่มทําจากสิ่งที่เราทําเปนกอน และไมตองลงทุน คือทําเปนแปลงผักกอน โดย
เอาผักที่หาเองไดไมตองไปซื้อ เชน ขิงขา ตะไคร โหระพา กะเพรา สาระแหน ชะอม นํามาปกชําแลวโตไดเลย
แลวนํามาขาย ตอมาจึงเริ่มทําเกษตรผสมผสาน โดยการทําปศุสัตวควบคูไปดวย เริ่มแรกไดพันธุหมูจากเพื่อน
มาเลี้ยง 2 ตัว หมูตกลูกก็ทําไมเปน เพราะไมมีความรูเรื่องปศุสัตว หมูตกลูก 12 ตัว ตายไป 6 ตัว จึงเริ่มศึกษา
ใหมในเมื่อเพื่อนทําเปนเราตองทําเปน ตั้งแตป 2547 ที่เริ่มเลี้ยงหมู ตอนนี้สามารถผลิตน้ําเชื้อหมูจําหนาย
ดาน รมไม นวลตา เกษตรจังหวัดสกลนคร บอกวา ปจจุบันเกษตรจังหวัดเขาไปสงเสริมและ
สนับสนุนสวนเกษตรของ "วงศสถิตย" เพราะนับเปนตัวอยางเกษตรกรอีกคนหนึ่งที่มีความตั้งใจในการทําเกษตร
และสวนดังกลาวกลายเปนศูนยเรียนรูงานเกษตรแบบผสมผสาน ปลอดสารพิษ ไรสารเคมี ใหเกษตรกรหรือ
ประชาชนที่สนใจเขามาศึกษาเรียนรู แนวทางในการทําเกษตรอยางไรใหประสบผลสําเร็จ
"เปนอีกตัวอยาง จากคนไมเหลืออะไรสามารถพลิกผันชีวิต ดวยอาชีพเกษตรที่ใครมักมองขาม แตหาก
ทําอยางจริงจังและเขาใจเดินตามรอยเทาพอหลวงก็สามารถประสบผลสําเร็จได"--จบ-2.

วันที่ 8 กุมภาพันธ 2559
รายงาน: 'วังทรายพูน'พลิกผืนนาปลูกแตงโม'กินรี88'สรางรายไดสูวิกฤตภัยแลง
โดย พรพรรณ วิจิตรวิทยาพงศ
หลังจากจังหวัดพิจิตรเกิดวิกฤตแลง ปนี้ปริมาณน้ําตามแหลงน้ําธรรมชาติหลายแหงตางมีปริมาณนอยและแหง
ขอด ไมเพียงพอตอการทํานาปลูกขาวนาปรัง ซึ่งรัฐบาลไดประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนงดการทํานาปลูกขาวใน
ฤดูแลง เนื่องจากน้ํามีจํากัดและหากเกษตรกรฝนทําอาจทําใหพืชผลทางการเกษตรเสียหายได จึงมีนโยบายสงเสริมให
เกษตรกรหันมาปลูกพืชทดแทนรายไดดวยการปลูกพืชอายุสั้น ใชน้ํานอย ให ผลผลิตดี
ดังนั้น เกษตรจังหวัดพิจิตรจึงไดสงเสริมเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน มาปลูกแตงโม
พันธุ "กินรี 88" ทดแทนนาขาวกวา 5,000 ไร เนื่องจากพื้นดินและสภาพอากาศเหมาะสม ซึ่งแตงโมดังกลาวหลังจาก
เพาะปลูกจะมีอายุเพียง 60 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตขายได ในอัตราไรละ 15,000-20,000 บาท ขณะที่เกษตรกรลงทุน
เพียง 4,000-5,000 บาทตอไร เทานั้น ในหนึ่งแปลงสามารถเก็บผลผลิตได 2-3 ครั้ง โดยราคาเกรดเอกิโลกรัมละ 8 บาท
รองลงมาแบบคละผลกิโลกรัมละ 6 บาท และผลเล็กกิโลกรัมละ 4 บาท ขณะนี้ผลผลิตของเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริม
การปลูกมากอนหนานี้เริ่มออกผลผลิตสูตลาดมากขึ้น คาดผลผลิตจากการจําหนายแตงโมในปนี้มเี ม็ดเงินถึงมือเกษตรกร
กวา 100 ลานบาท
สุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร บอกวา ในฤดูแลงปนี้สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรไดสงเสริมเกษตรกร
ปลูกพืชอายุสนั้ ใชน้ํานอย เปนรายไดทดแทนชวงงดการทํานาตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะแตงโม เกษตรกรชาว
อําเภอวังทรายพูน หันมาปลูกกันจํานวนมากกวา 5,000 ไร ซึ่งผลผลิตขณะนี้เริ่มทยอยออกสูตลาด คาดวาจะมีผลผลิตใน
ปนี้ราว 10,000-20,000 ตัน นอกจากการสงเสริมการปลูกแลวยังสงเสริมดานการบริโภคอาหารปลอดภัย และสงเสริม
การตลาดใหแกเกษตรกร โดยมีการจําหนายทั้งในพื้นที่และสงไปจําหนายยังพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งแตงโมสามารถสรางรายได
ใหแกเกษตรเปนอยางดี
ดาน ไพบูรณ วงศเดชานันท เกษตรกรบานทากระดาน หมู 13 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร บอกวา
ในปนี้เกิดความแหงแลงประกอบกับรัฐบาลใหเกษตรกรงดทํานา และหันมาปลูกพืชอายุสั้นใชน้ํานอย พวกเราชาวนาใน
พืน้ ที่ ต.หนองปลาไหล หลายรายไดรับการแนะนําจากสํานักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอําเภอ จึงหันมาปลูกแตงโม
พันธุ "กินรี 88" ในแปลงนาของตนเองกันจํานวนมาก เพื่อสรางรายไดทดแทน ซึ่งการปลูกแตงโมเปนเรื่องงาย ใชน้ํา
นอยลงทุนไรละ 4,000-5,000 บาท ใชเวลาประมาณ 2 เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตขายไดแลว
"ผลผลิตตอไรจะอยูที่ประมาณ 3-4 ตัน คิดเปนมูลคาไรละ 15,000-20,000 บาท ราคาขายหนาไรตัดสดคัดพิเศษ
กิโลกรัมละ 8 บาท คละผลกิโลกรัมละ 6 บาท ซึ่งการปลูกแตงโมจะใชระยะเวลานอยกวาการ ทํานา และใชนํา้ นอยกวา
มาก แลวยังใหผลผลิตตอไรดีกวาทํานาอีกดวย โดยปลูกแตงโม 5 ไร ดีกวาทํานา 10 ไรเสียอีก"ไพบูรณระบุ
ขณะที่ วิเชียร จูหอง นายอําเภอวังทรายพูน บอกวา สําหรับแตงโมเปนพืชที่ปลูกงายใชน้ํานอย เกษตรกรใน อ.
วังทรายพูน นิยมปลูกในฤดูแลงเปนพืชทดแทนกันจํานวนมากหลายพันไร โดยเฉพาะใน ต.หนองปลาไหล ต.หนองปลอง
ต.วังทรายพูน รวมทั้งพื้นที่ใกลเคียง ดังนั้น หนวยงานราชการใน อ.วังทรายพูน จึงเตรียมจัดงานสงเสริมประชาสัมพันธ
และเพิ่มชองทางการตลาดการปลูกแตงโม ใหแกเกษตรกรอีกดวยในชวงกลางเดือนกุมภาพันธนี้ สําหรับปริมาณผลผลิต
แตงโมในปนคี้ าดวาจะมีเม็ดเงินจากการจําหนายแตงโมของเกษตรกรไมนอยกวา 100 ลานบาท
ไมเพียงสงเสริมใหเกษตรกร อ.วังทราย พูน หันมาปลูกแตงโมเปนพืชทดแทนรายได ใชน้ํานอยและอายุสนั้ ตาม
นโยบายของรัฐบาล หนวยงานจากภาครัฐยังเตรียมจัดงานสงเสริมชองทางการตลาด และประชาสัมพันธผลผลิตแตงโม
ของเกษตรกรชาว อ.วังทรายพูน ไวเปนอยางดีดวย--จบ--

วันที่ 8 กุมภาพันธ 2559
รายงาน: อดีตครูประชาบาล'โพนแพง'นอมนําพระราชดํารัส'ในหลวง'ทําเกษตร
ผสมผสานเงินแสน โดย ศักดา ดวงสุภา
ในวัย 55 ป วงศสถิตย โมราราษฎรชาวบานโพนแพง ต.โพนแพง อ.อากาศ อํานวย จ.สกลนคร อดีตครู
ประชาบาล มองวารายไดจากการเปนครูคงไมเพียงพอสําหรับครอบครัว เมื่อ 18 ปกอนจึงเริ่มทําธุรกิจดวยการเปดโรงน้ํา
ดื่ม โรงน้ําแข็ง และซุปเปอรมารเก็ต มีรายไดมากถึงวันละ 30,000-40,000 บาท
ตอมาจึงชักชวนภรรยาซึ่งรับราชการครูดวยกัน ลาออกมาประกอบธุรกิจสวนตัวหวังเปนนายตนเอง ขณะนั้นชีวิต
เหมือนกําลังจะไปไดดี แตเมื่อป 2540-2541 กลับตองประสบสภาวะเศรษฐกิจฟองสบู จากรายได ที่เคยรับหลายหมื่น
บาทกลายเปนขาดทุน ตองนํากิจการเขาไปจํานองและกูยมื จนถูกธนาคารตามยึดทั้งบาน รถยนต กิจการปดตัวลง จน
ชีวิตผกผันหมดเนื้อหมดตัว ถึงขนาด เคยกินขาวถึง 2 วันมาแลว
แตใชวาชีวิตจะสิ้นหวัง กอนวันที่ 5 ธันวาคม 2543 ไดฟงกระแสพระราชดํารัสองคพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เรื่องพออยูพอกิน พระองคทานมีพระราชดํารัสไววา ใหทําอะไรก็ได ทําในสิ่งที่ทําเปน ทําในสิ่งที่ทําได โดยไม
ตองไปเรียนโดยไมตองไปศึกษา โดยไมตองไปอบรม จับขึ้นมาแลวทําไดเลย ใหเลือกทําตรงนั้น แลวทําใหเปนผลผลิต
หรือใหเปนผลผลิตที่รับประทานได ใหนําไปรับประทาน สวนหนึ่งใหนําไปแบงเพื่อนบาน ไดลองกินลองใช แลวถามเขาวา
จะปรับปรุงแกไขยังไง แลวนํามาปรับปรุง เมื่อปรับปรุงแลวทําใหมีปริมาณมากขึ้น แลวทําเปนสินคา นําไปขายสวนหนึ่ง
เมื่อขายไดแลวนําเงินไปใชในชีวิตประจําวัน สวนหนึ่งเก็บไวใชยามไมสบาย อีกสวนหนึ่งนําไปใช ขยายงาน
"วงศสถิตย" เลาวา หลังจากฟงกระแสพระราชดํารัสจึงตัดสินใจลุกสูอีกครั้ง โดยนําที่ดินผืนสุดทาย 43 ไร ซึง่
เดิมเปนผืนนามาปรับเปลี่ยนทําการเกษตร เริ่มทําจากสิ่งที่เราทําเปนกอน และไมตองลงทุน คือทําเปนแปลงผักกอน โดย
เอาผักที่หาเองไดไมตองไปซื้อ เชน ขิงขา ตะไคร โหระพา กะเพรา สาระแหน ชะอม นํามาปกชําแลวโตไดเลยแลวนํามา
ขาย กําละ 5-10 บาท จากนั้นจึงเริ่มขายไมผล เชน มะมวง สมโอ ลิ้นจี่ แตประสบปญหาดานผลผลิต เพราะสภาพดิน
รวนปนทรายไมอุมน้ํา ผลผลิตไมเติบโตเทาใดนัก จึงหันมาใชเกษตรอินทรีย เนนปุยคอก น้ําหมักชีวภาพ ใชหญาเปนปุย
ไถพรวนและกลบผสมกับแกลบบริเวณพืชที่ปลูก ทํามาเรื่อยๆ 2 ปจนสภาพดินดีขึ้น จึงขยายพื้นที่ปลูกพืชไรเพิ่มเติม เชน
สมโอพันธุขาวทองดี ขาวแตงกวา ขาวใหญ ขาวน้ําผึ้ง สมเขียวหวานบางมด สมจีน มะนาวแปน มะนาวยักษ มะละกอ
พันธุกลางดก สะเดา อินทผลัม สละ
"ตอมาจึงเริ่มทําเกษตรผสมผสาน โดยการทําปศุสัตวควบคูไปดวย เริ่มแรกไดพันธุหมูจากเพื่อนมาเลี้ยง 2 ตัว
หมูตกลูกก็ทําไมเปน เพราะไมมีความรูเรื่องปศุสัตว หมูตกลูก 12 ตัว ตายไป 6 ตัว จึงเริ่มศึกษาใหมในเมื่อเพื่อนทําเปน
เราตองทําเปน ตั้งแตป 2547 ที่เริ่มเลี้ยงหมู ตอนนี้สามารถผลิตน้ําเชื้อหมูจําหนาย"
"วงศสถิตย" บอกดวยวา จากนั้นในพื้นที่ 43 ไร จึงมีการจัดสรรพื้นที่ทําเกษตรอยางเปนสัดสวน เริ่มเลี้ยงสัตว
เชน ไกดําภูพาน ไกเหลืองดงยอ ไกสามสายเลือด ไกพื้นเมือง ไกไข เปดพันธุกากีแคมปเบลล บอปลานิล บอปลาดุก และ
โรงเพาะเห็ดนางฟา เริ่มแรกในการทําเกษตรมีรายไดจากการขายผลผลิตออกสูตลาดทั่วไปเพียง 8,000-9,000 บาท จึง
เจาะกลุม ตลาดดูวาตลาดไหนตองการและเปนที่นิยมบริโภค พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร งดใชสารเคมี
เพื่อความพึงพอใจของผูบริโภค ขณะนี้ผลผลิตจากสวนของตนไดรับการตอบรับอยางดี มีรายไดหลักแสนบาทตอเดือน
สามารถสรางงานสรางอาชีพใหคนในชุมชนที่มาชวยงานเปนอยางดี
ดาน รมไม นวลตา เกษตรจังหวัดสกลนคร บอกวา ปจจุบันเกษตรจังหวัดเขาไปสงเสริมและสนับสนุนสวนเกษตร
ของ "วงศสถิตย" เพราะนับเปนตัวอยางเกษตรกรอีกคนหนึ่งที่มีความตั้งใจในการทําเกษตร และสวนดังกลาวกลายเปน
ศูนยเรียนรูงานเกษตรแบบผสมผสาน ปลอดสารพิษ ไรสารเคมี ใหเกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจเขามาศึกษาเรียนรู
แนวทางในการทําเกษตรอยางไรใหประสบผลสําเร็จ
"เปนอีกตัวอยาง จากคนไมเหลืออะไรสามารถพลิกผันชีวิต ดวยอาชีพเกษตรที่ใครมักมองขาม แตหากทําอยาง
จริงจังและเขาใจเดินตามรอยเทาพอหลวงก็สามารถประสบผลสําเร็จได"--จบ--

