สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
ประจําวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
1. ภาพข่าว: เกษตรปลอดภัย
หนังสือพิมพ์แนวหน้า
ไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดงานเกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 อยุธยาซิตี้พาร์ค
2. สํานักงานเกษตร จ.มหาสารคาม อบรมเกษตรกรเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รบั
ผลกระทบจากภัยแล้ง ผ่านศูนย์เรียนรู้เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร
สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
นายสุร สิ ท ธิ์ สิ ง หพรพงษ์ เกษตรจั งหวั ด มหาสารคาม เปิ ด เผยว่ า สํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด
มหาสารคาม ได้ ดํ าเนิ น การถ่า ยทอดความรู้ เ กษตรกร เพื่ อลดต้ น ทุน เพิ่ ม ผลผลิต พื ช ของเกษตรกร ที่ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากปั ญ หาภั ย แล้ ง ตามนโยบายรั ฐ บาลที่ ป ระกาศให้ ปี 2559 โดยดํ า เนิ น การที่ ศู น ย์ เ รี ย นรู้
เพิ่ มประสิท ธิภาพการผลิตด้านการเกษตรและศู นย์เครือข่ าย หมู่ที่ 17 บ้ านโนนเกาะน้อย ตําบลเสือโก้ก
อําเภอวาปีปทุม และบ้านหนองพอก หมู่ที่ 7 ตําบลดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
3. อํานาจเจริญรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว หนังสือพิมพ์แนวหน้า
นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดอํานาจ ได้จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยและไถกลบตอซังข้าว
เพื่อเตรียมดินในฤดูกาลทํานาประจําปี 2559
4. อบรมเกษตรกร'บางขุนกอง’
หนังสือพิมพ์มติชน
นายสมเดช คงกระพันธ์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี จัดการอบรมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิ ต ของเกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากภั ย แล้ ง ปี 2558/2559 และปั ญ หาราคาสิ น ค้ า เกษตร
ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

5. เชื้อบีเอส-สํารวจพื้นที่สม่ําเสมอ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายภัทรพงศ์ ฤกษ์ฉาย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาการเกษตรจังหวัด
เปิ ด เผยว่ า เตื อ นเกษตรกรที่ ปลู ก ข้ า ว ควรระวั ง หมั่ นสํ า รวจแปลงข้ า วเนื่ อ งจากในฤดู ห นาว สภาพอากาศ
มีอุณหภูมิต่ํา และมีน้ําค้างในตอนเช้าซึ่งเหมาะสําหรับการระบาดของโรคเชื้อรา Pyricularia grisea Sacc.
เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อต้านทานสารเคมี จึงควรเลือกใช้สารเคมีบางชนิดฉีดพ่นสลับกัน ทั้งนี้ในการใช้สารเคมี
ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงความปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้และสภาพแวดล้อมในฤดูถัดไปด้วย

6. เกษตรวันนี้

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายวสันต์ สุ ข สุวรรณ หัวหน้ ากลุ่ม ยุทธศาสตร์แ ละสารสนเทศ รั กษาราชการแทนเกษตร
จั ง หวั ด ระนองลงพื้ น ที่ เ ก็ บ คะแนนการคั ด เลื อ กกลุ่ ม ยุ ว เกษตรกร และสมาชิ ก กลุ่ ม ยุ ว เกษตรกรดี เ ด่ น
ระดับประเทศ
7. เกษตรวันนี้

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายวันชัย กล่อมเกลี้ยง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ออกติดตาม
การดํ า เนิ น งานโครงการอบรมเพื่ อ เพิ่ ม ผลิ ต ภาพการผลิ ต ของเกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากภั ย แล้ ง
ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หมู่ที่ 4 ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
8. คุมพล บรรเทาทุกข์ รองผวจ.สกลนคร ช่วยเกษตรกรยางพารา หนังสือพิมพ์ข่าวสด
สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร แนะนําให้เกษตรกรปลูกพืชอื่นๆ ควบคู่ ไปด้วย เช่นพริก
กล้วย มะละกอ เพื่อให้เกิดรายได้ ตลอดจนการส่งเสริมไม่ให้ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ปัจจุบันเกษตรกรตื่นตัวหันมาปลูก
พืชเสริมตามคําแนะนํามากขึ้น ทําให้ มีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
หัวข้อข่าว ภาพข่าว: เกษตรปลอดภัย
ประยูร รัตนเสนีย์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมทรง
พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา อภิชาต สุติคา เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พันเอกรณวุธ เรือง
สวัสดิ์ รอง ผอ.กอ.รมน. จังหวัด สมพล รชตพิมลชัย ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
ร่วมกันเปิดงานเกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 อยุธยาซิตี้พาร์ค

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
หัวข้อข่าว สํานักงานเกษตร จ.มหาสารคาม อบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รบั ผลกระทบจากภัยแล้ง ผ่านศูนย์
เรียนรู้เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร
สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม อบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง ผ่านศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร
นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงษ์ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่าสํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ได้
ดําเนินการถ่ายทอดความรู้เกษตรกร เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพืชของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง
ตามนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิต โดยดําเนินการที่ศูนย์เรียนรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรและศูนย์เครือข่าย หมู่ที่ 17 บ้านโนนเกาะน้อย ตําบลเสือโก้ก อําเภอวาปีปทุม
และบ้านหนองพอก หมู่ที่ 7 ตําบลดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก
ร้อยละ 80 และพื้นที่เหมาสมกับการปลูกข้าวร้อยละ 30.98 พื้นที่การเกษตรต้องอาศัยน้ําฝน โดยปลูกข้าวไว้
ทั้งนี้ เพื่อบริโภคในครัวเรือนและจําหน่าย ส่วนใหญ่ประสบปัญหาการผลิตในเรือ่ ง เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ไม่
เหมาะสม คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวการใช้ปัจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา รวมทั้งเกิดโรคและแมลงศัตรูพืช
ระบาด โดยแต่ละศูนย์ที่ประสบผลสําเร็จเกิดจากการลดต้นทุนการผลิต มีการปรับปรุงบํารุงดินด้วยการปลูกพืชปุ๋ยสด
ทําน้ําหมักชีวภาพ ปลูกพืชแบบผสมผสาน เลี้ยงสัตว์ อาทิ เป็ดไก่และสุกรเพื่อนําปุ๋ยมาใช้ประโยชน์ พร้อมสร้างเครือข่าย
กับศูนย์ข้าวชุมชน เป็นช่องทางการตลาด และปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อเป็นอาชีพเสริมจากการทําเกษตรแบบผสมผสาน
ช่วยลดผลกระทบจากภัยแล้งได้เป็นอย่างดี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
หัวข้อข่าว อํานาจเจริญรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว
นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดอํานาจเจริญกล่าวว่า จ.อํานาจเจริญ ได้จัดงานรณรงค์การใช้
ปุ๋ยและไถกลบตอซังข้าว เพื่อเตรียมดินในฤดูกาลทํานาประจําปี 2559 เนื่องจากปัจจุบันโครงสร้างของดินใน
พื้นที่ จ.อํานาจเจริญ เกิดความเสื่อมโทรม เพราะเกษตรกรมีการใช้ที่ดินในการเพาะปลูกต่อเนื่องและยาวนาน
ซึ่งทุกปีในช่วงหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวจะมีการเผาตอซังข้าว ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหมอกควัน ทําให้เกิดภาวะ
โลกร้อน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนทําให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
โดยการรณรงค์ให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองและการไถกลบตอซังข้าว จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่
จะช่วยปรับปรุงบํารุงดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ดินมีโครงสร้างที่ดี เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชและ
ยุทธศาสตร์ของ จ.อํานาจเจริญ ทีม่ ุ่งเน้นในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว หอมมะลิ
คุณภาพดี และข้าวหอมมะลิอินทรีย์
อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมหนึ่ง ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนการผลิตปี 2559
เพื่อให้เกษตรกรรู้จักการอนุรักษ์ดิน การใช้ทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่ม
ผลผลิตอย่างยั่งยืน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
หัวข้อข่าว ย่อยข่าวอปท.: อบรมเกษตรกร'บางขุนกอง'
เรือโทกฤษณ์ จินตะเวช นายอําเภอบางกรวย จ.นนทบุรี ร่วมกับนายสมเดช คงกระพันธ์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี
จัดการอบรมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559
และปัญหาราคาสินค้าเกษตร มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการพัฒนาภาคเกษตร และการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
หัวข้อข่าว บิ๊กเกษตรเตือนโรคไหม้ข้าวระบาดแนะฉีดพ่น
เชื้อบีเอส-สํารวจพื้นที่สม่ําเสมอ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายภัทรพงศ์ ฤกษ์ฉาย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาการเกษตรจังหวัด
ปทุมธานี เปิดเผยว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าว ควรระวังหมั่นสํารวจแปลงข้าวเนื่องจากในฤดูหนาว สภาพอากาศมีอุณหภูมิต่ํา
และมีน้ําค้างในตอนเช้าเหมาะสําหรับการระบาดของโรคนี้ ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อรา Pyricularia grisea Sacc.ประกอบกับ
เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้พันธุ์อ่อนแอต่อโรคและใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวอัตราสูงกว่าคําแนะนํา ซึ่งสภาพดังกล่าวเหมาะสมต่อการเกิด
โรคไหม้ระบาดในระยะต่าง ๆ ซึ่งพบในหลายจังหวัดพื้นที่ภาคกลาง ระยะกล้า ใบมีแผลจุดสีน้ําตาล คล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่
ตรงกลางแผล ความกว้างของแผลประมาณ 2-5 มิลลิเมตร และความยาวประมาณ 10-15 มิลลิเมตร แผลสามารถขยาย
ลุกลามและกระจายทั่วบริเวณใบ ถ้าโรครุนแรงกล้าข้าวจะแห้งฟุบตาย อาการคล้ายถูกไฟไหม้ ระยะแตกกอ อาการพบได้ที่
ใบ ข้อต่อของใบ และข้อต่อของลําต้น ขนาดแผลจะใหญ่กว่าที่พบในระยะกล้า แผลลุกลามติดต่อกันได้ที่บริเวณข้อต่อ ใบจะ
มีลักษณะแผลช้ําสีน้ําตาลดํา และมักหลุดจากกาบใบเสมอ
นายภัทรพงศ์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ระยะออกรวง (โรคเน่าคอรวง) ถ้าข้าวเพิ่งจะเริ่มให้รวง เมื่อถูกเชื้อราเข้า
ทําลาย เมล็ดจะลีบหมด แต่ถา้ เป็นโรคตอนรวงข้าวแก่ใกล้เก็บเกี่ยว จะปรากฏรอยแผลช้ําสีน้ําตาลที่บริเวณคอรวง ทําให้
เปราะหักง่ายรวงข้าวร่วงหล่นเสียหายมากดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคไหม้ขอให้เกษตรกรที่จะปลูกข้าวปฏิบัติ ตาม
คําแนะนําของกรมส่งเสริมการเกษตร ดังนี้ 1. สํารวจแปลงนาอย่างสม่ําเสมอถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวควรให้ปฏิบัติดังนี้
1.1 ใช้เชื้อ บีเอส (บาซิลลัส ซับทีลสิ ) ฉีดพ่นอัตราตามคําแนะนําในฉลาก 1.2 ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาอัตรา 1 กก./น้าํ 200
ลิตร ฉีดพ่น 2. ถ้ามีความจําเป็นให้ใช้สารเคมีฉีดพ่นเฉพาะจุดที่พบการระบาดเพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อราแพร่กระจายขยายเป็น
วงกว้างออกไปสําหรับสารเคมีที่ใช้ได้แก่ 2.1 อิดิเฟนฟอส 50 เปอร์เซ็นต์ อีซี อัตรา 20-25 ซีซี ผสมน้ํา 20 ลิตร 2.2
บลาสติซิดิน-เอส 2 เปอร์เซ็นต์ อีซี อัตรา 20-25 ซีซี ผสมน้ํา 20 ลิตร 2.3 ไตรไซคราโซล 75 เปอร์เซ็นต์ ดับบลิวพี
อัตรา 10-16 กรัม ผสมน้ํา 20 ลิตร ควรพ่นในแปลงข้าวที่มีประวัติว่าเคยมีโรคระบาดมาก่อน การใช้สารเคมีฉีดพ่นซ้ํากัน
หลายครั้ง เชื้อราจะต้านทานสารเคมีหรือดือ้ ยา
ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อต้านทานสารเคมี จึงควรเลือกใช้สารเคมีบางชนิดฉีดพ่นสลับกัน ทั้งนี้ในการใช้
สารเคมีควรใช้ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงความปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้และสภาพแวดล้อมในฤดูถัดไปด้วย
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หัวข้อข่าว คอลัมน์: เกษตรวันนี้
นายวสันต์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดระนอง
นายประสิทธิ์ อมตาริยกุล นายอําเภอกระบุรี และคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้าน
รังแตน) ให้การต้อนรับ นายสมเกียรติ วิจิตรประเสริฐ ผู้อาํ นวยการ กลุ่มงานพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร กรม
ส่งเสริม การเกษตร และคณะฯ ลงพื้นที่เก็บคะแนนการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร และสมาชิก กลุ่มยุว
เกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ
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หัวข้อข่าว คอลัมน์: เกษตรวันนี้
นายบุญเลี้ยง ข่ายม่านเกษตรจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายวันชัย กล่อมเกลี้ยง หัวหน้ากลุ่ม
อารักขาพืช และเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ออกติดตามการดําเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 4 ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม
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หัวข้อข่าว คอลัมน์: ท้องถิ่นพูด: คุมพล บรรเทาทุกข์ รองผวจ.สกลนคร
ช่วยเกษตรกรยางพารา
"คุมพล บรรเทาทุกข์" รอง ผวจ.สกลนคร กล่าวว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรพืชผลราคาตกต่ํา
รัฐบาลได้หาแนวทางช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้ และส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางปลูกพืชอื่นแซม
สวนยางพารา เพราะจะทําให้เกษตรกรมีรายได้เสริมช่วงรอผลผลิตยางพาราออกมา
จ.สกลนคร มีโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชาวสวนยางพารานําร่อง โดยมีเป้าหมายทั้งจังหวัด
15,705 ราย เนื้อที่ 178,188 ไร่
โดยเฉพาะที่ อ.วาริชภูมิ อําเภอแรกของ จ.สกลนคร ที่ปลูกยางพาราก่อน มีเกษตรกร 4,579
ครอบครัว หรือ 6,682 แปลง ผ่านการตรวจสอบ 3,303 ครอบครัว มีเนื้อที่ 27,152 ไร่
ผลการจ่ายเงินช่วยเหลือ เป็นเจ้าของสวนกรีดเอง โอนเงินแล้ว 2,173 ราย เนื้อที่ 20,652 ไร่
18,587,025 บาท ให้ผู้กรีดยาง-จ้างกรีด โอนแล้ว 2,166 ราย เนื้อที่ 20,617 ไร่ 12,370,050 บาท
รวม 30,957,075 บาท เกษตรกรมีความ พึงพอใจกับนโยบายของรัฐ
ในส่วนที่ทําอาชีพเสริมจากการปลูกยางพารา สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร แนะนําให้เกษตรกร
ปลูกพืชอื่นๆ ควบคู่ ไปด้วย เช่นพริก กล้วย มะละกอ เพื่อให้เกิดรายได้ ตลอดจนการส่งเสริมไม่ให้ปลูกพืช
เชิงเดี่ยว ปัจจุบันเกษตรกรตื่นตัวหันมาปลูกพืชเสริมตามคําแนะนํามากขึ้น ทําให้ มีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย

