สรุ ปข่ าวกรมส่ งเสริมการเกษตร ประจาวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563
ส่ วนกลาง
ประเด็น

หัวข้ อข่ าว

ช่ องทางการเผยแพร่

ส่ วนกลาง
เกษตรสิ ริสุข สื บสานปณิ ธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ถ่ายทอดความรู ้สู่โรงเรี ยนในถิ่นทุรกันดาร
เกษตรเดินหน้าสื บสานปณิ ธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เปิ ด“เกษตรสิ ริสุข” แห่งที่ 4

นสพ. ไทยโพสต์
Voice เสี ยงประชาชน

เป็ น “ครัว” ของโรงเรี ยนในถิ่นทุรกันดาร
ทุเรี ยน

เกษตรฯ หนุนจัดงาน "Durian to Go" by สมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคตะวันออก

เทคโนโลยีชาวบ้าน

เปิ ดตัวยิง่ ใหญ่ ภายใต้แนวคิด "พัฒนาทุเรี ยนไทย ก้าวไกลสู่ สากล" ที่จนั ทบุรี
เกษตรฯ หนุนจัดงาน “Durian to Go” by สมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคตะวันออก

ไทยแลนด์พลัส

เปิ ดตัวยิง่ ใหญ่ ภายใต้แนวคิด “พัฒนาทุเรี ยนไทย ก้าวไกลสู่ สากล” ณ จังหวัดจันทบุรี
เปิ ดตัวยิง่ ใหญ่…สมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคตะวันออก “Durian to Go” มุ่งพัฒนา

เกษตรก้าวไกล

ทุเรี ยนไทยสู่ สากลโลก
เกษตรฯ หนุนจัดงาน “Durian to Go” by สมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคตะวันออก

เกษตรสาระดี

เปิ ดตัวยิง่ ใหญ่ ภายใต้แนวคิด “พัฒนาทุเรี ยนไทย ก้าวไกลสู่ สากล” ณ จังหวัดจันทบุรี

ดอทคอม

เกษตรฯ หนุนจัดงาน “Durian to Go” by สมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคตะวันออก

มีเดีย เซ็นเตอร์

เปิ ดตัวยิง่ ใหญ่ ภายใต้แนวคิด “พัฒนาทุเรี ยนไทย ก้าวไกลสู่ สากล” ณ จังหวัดจันทบุรี
จันทบุรีประกาศจับ-ปรับจริ งผูค้ า้ ทุเรี ยนอ่อน ส่ วนราคาขายพุง่ 120 ต่อ กก.แล้ว

MGR ออนไลน์

เกษตรเชิง

ติวเข้มเจ้าหน้าที่สระบุรี ขับเคลื่อนงานส่ งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่ มุ่งสร้างรายได้

เทคโนโลยีชาวบ้าน

พื้นที่

เกษตรกร

Field Day

ตรัง วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่ มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day

NBT Songkhla

ดูแลไม้ผล

กรมส่ งเสริ มการเกษตร แนะวิธีดูแลรักษาไม้ผล ให้ผา่ นพ้นช่วงฤดูแล้ง

เทคโนโลยีชาวบ้าน

หยุดเผา

กรมส่ งเสริ มการเกษตร “ลัน่ ฆ้องหยุดเผาในพื้นที่เกษตรพร้อมกันทัว่ ประเทศ” ที่ จ.

เกษตรก้าวไกล ไป

นครปฐม

ด้วยกัน

ส่ วนภูมิภาค
ประเด็น

หัวข้ อข่ าว

ช่ องทางการเผยแพร่

ไม้ผล

หม่าเต้าแดง แตงโมหวาน หนองเจริ ญ

นสพ. เสี ยงแพร่

YSF

เกษตรแพร่ เดินหน้าพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่

นสพ. เสี ยงแพร่

หยุดเผา

ภัยแล้ง

(ภาพข่าว) เวทีถ่ายทอดความรู ้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสม

นสพ. เดลินิวส์

รณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

NewsNBT

เกษตรจังหวัดสุ โขทัยจัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น

77 ข่าวเด็ด

เกษตรจังหวัดสุ โขทัยจัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น

คมชัดลึก

จ.สกลนคร เดินหน้ารณรงค์ลดการเผาอย่างต่อเนื่อง หวังสร้างจิตสานึกเกษตรกร

สานักข่าวกรม

ตระหนักถึงปั ญหาการเผาพื้นที่การเกษตร

ประชาสัมพันธ์

การบริ หารจัดการน้ าในหน้าแล้ง

สถานีโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย จ.ยะลา
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์

แล้งนี้ตอ้ งรอด ตอน ฝายชะลอน้ าเพื่อการเกษตร

แห่งประเทศไทย
จังหวัดยะลา
เกษตรจังหวัดน่าน ร่ วมแก้ปัญหาอุปสรรคและความต้องการของประชาชน

คมชัด

อาเภอนาน้อย
เกษตรจังหวัดน่าน ร่ วมแก้ปัญหาอุปสรรคและความต้องการของประชาชน

ดาวใต้นิวส์

อาเภอนาน้อย
ร้องเรี ยน

เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ.พระพุทธบาท ที่ประสบภัยแล้ง 300 คน
ร้องเรี ยนไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากค่าประกันภัยแล้ง

สระบุรีนิวส์

เกษตรเดินหน้ าสื บสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เปิ ด“เกษตรสิ ริสุข” แห่ งที่ 4 เป็ น “ครัว” ของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

กรมส่ งเสริ มการเกษตร เฝ้ารับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพฯทรงเป็ นองค์ประธานเปิ ดอาคาร “เกษตรสิ ริสุข” แห่งที่ 4 ใน
พื้นที่ จ.เชียงราย พร้อมเดินหน้าสื บสาน ต่อยอดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวทางพระราชดาริ และดันเป็ นแหล่ง
ถ่ายทอดความรู ้การทาการเกษตรสู่ นกั เรี ยนและชุมชนในอนาคต
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เผยว่า เพื่อเป็ นการสานึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณในสมเด็จพระ
กนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงปฏิบตั ิพระราชกรณี ยกิจด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่ อง กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้เปิ ดอาคาร “เกษตรสิ ริสุข” แห่งที่ 4 ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่โรงเรี ยนตารวจ
ตระเวนชายแดนบารุ งที่112 ตาบลแม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยได้พระมหากรุ ณาธิ คุณจากสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็ นองค์ประธานพิธีเปิ ดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2563 ที่ผา่ นมา
สาหรับอาคารดังกล่าวกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระองค์ท่านในวาระ
ครบรอบ 50 ปี กรมส่ งเสริ มการเกษตร เพื่อใช้ในการจัดการผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรู ปถนอมอาหารและดาเนินการ
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่ งนอกจากจะช่วยให้เด็กนักเรี ยนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยถูกหลักโภชนาการแล้วยัง

ส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนมีแหล่งถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการเกษตรให้กบั นักเรี ยนที่เหมาะสมและสามารถจัดการผลผลิตทางการเกษตร
ของโรงเรี ยนและชุมชนอย่างเป็ นระบบอีกด้วย
เกษตรเดินหน้าสื บสานปณิ ธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เปิ ด“เกษตรสิ ริสุข” แห่งที่ 4 เป็ น “ครัว” ของโรงเรี ยนในถิ่นทุรกันดาร
โดยกรมส่ งเสริ มการเกษตรมีเป้ าหมายจัดสร้างอาคารเกษตรสิ ริสุขถวายทัว่ ประเทศจานวน 5 แห่งและได้เสด็จเป็ น
ประธานเปิ ดอาคารแล้วจานวน 4 แห่งคือ 1)โรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 2)
โรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดนการบินไทย อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 3) โรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่ อ
อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 4) โรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดนบารุ งที่ 112 อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และ 5)
โรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
นายเข้มแข็ง กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า สาหรับโรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดนบารุ ง ที่ 112 ตาบลแม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้า
หลวง จังหวัด เชียงราย มีจานวนนักเรี ยนทั้งหมด 168 คน แยกเป็ นชาย 93 คน หญิง 75 คน จานวนครู ท้ งั หมด 12 คน เป็ นครู ตชด.
8 คน ครู อตั ราจ้าง 4 คน ปั จจุบนั มีพ้นื ที่ จานวน 10 ไร่ พ้นื ที่ทาการเกษตร จานวน 2 ไร่ แยกเป็ นปลูกพืชผัก จานวน 1 ไร่ (ชะอม,
ข่า, ตะไคร้, ผักบุง้ , ผักกวางตุง้ , คะน้า, ผักกาดเขียวปลี มะเขือยาว, แตงกวา, ฟักทอง, บวบ, ถัว่ ฝักยาว, ผักกาดขาว, กะหล่าปลี,
ผักชี, กวางตุง้ ฮ่องเต้, ถัว่ ลันเตา, บล็อกโคลี่ และมะเขือเปราะ) ปลูกไม้ผล จานวน 0.5 ไร่ (มะละกอ, กล้วย, ขนุน, ลิ้นจี่) การเพาะ
เห็ด จานวน 500 ก้อน ขุดบ่อดินสาหรับเลี้ยงปลาน้ าจืด (ปลานิล ปลาดุก จานวน 1 บ่อ) โรงเลี้ยงไก่ไข่แบบเปิ ด จานวน 1 โรง โรง
เลี้ยงไก่พ้นื เมืองแบบเปิ ด จานวน 1 โรง โรงเลี้ยงสุ กรแบบเปิ ด จานวน 1 โรง ส่ งเสริ มการทาปุ๋ ยหมักแบบไม่กลับกอง จานวน 2
กอง ส่ งเสริ มการทาน้ าหมักชีวภาพ การทาจุลินทรี ยส์ ังเคราะห์แสง การทากับดักแมลง
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่แปลงเกษตรเป็ นพื้นที่ลาดชันตามแนวสันเขา ดินเป็ นดินร่ วนปนทราย จึงได้ดาเนิ นการก่อ
บล็อกทาขอบแปลงเพื่อป้ องกันการพังทลายของหน้าดิน นอกจากนี้ยงั ใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ ยคอกปรับปรุ งบารุ งดินก่อนการเพาะปลูก
ด้านพืชได้ส่งเสริ มให้ปลูกผักหมุนเวียนตามฤดูกาล ทั้งผักกินใบและผักเถาเครื อ เช่น คะน้า ผักกาดขาว ผักบุง้ ถัว่ ฝักยาว ถัว่ พู
นอกจากนี้ยงั ปลูกไม้ผลบริ เวณลาดเอียงรอบแปลงผัก ได้แก่ กล้วย ฝรั่ง ขนุน เป็ นต้น ด้านประมง มีบ่อดินเลี้ยงปลาขนาด 20×25
เมตร เลี้ยงปลาดุกจานวน 2,500 ตัว และปลานิล จานวน 500 ตัว มีการผลิตอาหารธรรมชาติ โดยใช้มูลวัวหมักกับฟางข้าว เพื่อช่วย
ลดต้นทุนค่าอาหาร ด้านปศุสัตว์ มีการเลี้ยงไก่ไข่ จานวน 100 ตัว ไก่พ้นื เมือง จานวน 50 ตัวและสุ กรจานวน 6 ตัว นอกจากนี้ ยัง
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนดาเนินกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสร้างการเรี ยนรู ้จากการลงมือทาจริ งของนักเรี ยน
“สาหรับแนวทางการใช้ ประโยชน์ จากอาคาร “เกษตรสิ ริสุข” สาหรับโรงเรี ยนและชุ มชน เป็ นสถานทีส่ าหรับการจัดการ
ผลผลิตทีไ่ ด้ ของแปลงเกษตรในโรงเรี ยนเพื่อให้ ได้ ตามมาตรฐานและจัดส่ งโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน รวมทั้งเป็ นจุด
เรียนรู้ และฝึ กปฏิบัติของนักเรียนในโรงเรี ยนได้ จัดการผลผลิตเพื่อให้ ได้ ตามมาตรฐาน และเป็ นจุดศึกษาดูงานของชุ มชนในด้ าน
กระบวนการจัดการผลผลิต ซึ่งกรมส่ งเสริมการเกษตรจะเร่ งส่ งเจ้ าหน้ าทีเ่ ข้ าไปถ่ ายทอดความรู้ ส่ ู ชุมชนให้ มีความเข้ าใจ จน
สามารถลงมือปฏิบัติได้ จริงในชี วติ ประจาวันและต่ อยอดสู่ ชุมชนต่ อไปในอนาคต” นายเข้มแข็ง กล่าว

เกษตรฯ หนุนจัดงาน "Durian to Go" by สมาพันธ์ ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก เปิ ดตัวยิง่ ใหญ่ ภายใต้ แนวคิด "พัฒนาทุเรียน
ไทย ก้ าวไกลสู่ สากล" ทีจ่ ันทบุรี

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวภายหลังเป็ นประธานเปิ ดงาน "Durian to Go" By
สมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคตะวันออก ซึ่ งการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารขนถ่ายสิ นค้า
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดจันทบุรีวา่ ภาคตะวันออกนับเป็ นแหล่งผลิตทุเรี ยนที่สาคัญของประเทศ และขึ้นชื่อในเรื่ องของความ
โดดเด่นที่เป็ นเอกลักษณ์ ทั้งความเข้มของรสชาติ และออกสู่ ตลาดก่อนภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย จึงเป็ นที่นิยมของตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ ขณะเดียวกันพื้นที่ปลูกทุเรี ยนภาคตะวันออกมีมากกว่า 700,000 ไร่ ปริ มาณผลผลิตมีมากกว่า 500,000 ตัน และมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งจากสถานการณ์การขยายตัวของพื้นที่การปลูกทุเรี ยนในประเทศมีอตั ราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ
20 และมีปริ มาณผลผลิตเพิม่ ขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15-20 มีการขยายพื้นที่ปลูกเกือบทัว่ ประเทศ ประมาณ 45 จังหวัด ประกอบกับ
ประเทศจีนรับซื้ อผลผลิตทุเรี ยนจากไทยร้อยละ 80 ได้เริ่ มกาหนดมาตรการการส่ งออก การซื้ อขายที่เข้มงวดมากขึ้น และ
สภาพแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อปริ มาณและคุณภาพผลผลิตทุเรี ยน และคาดว่าอาจจะมีโอกาสเกิดปั ญหาใน
อนาคตกับทุเรี ยนไทยได้ ทั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนทุเรี ยนส่ วนใหญ่มีการผลิตทุเรี ยนที่นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ค่อนข้างมาก มี
ทั้งเป็ นผูช้ านาญการและเกษตรกรรายใหม่ ๆ ที่ยงั ขาดความรู ้ในการจัดการสวนทุเรี ยนให้มีคุณภาพ ดังนั้น การที่จะทาให้การ
ขับเคลื่อนทั้งกระบวนการผลิต จึงควรเกิดจากความเข้มแข็งของเกษตรกร

กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนไทยขึ้น และได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562
สาหรับภาคตะวันออก ได้คดั เลือกคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ จากเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรี ยนใน 6 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่
จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา มีนายธี รภัทร อุ่นใจ เป็ นนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคตะวันออก ซึ่ ง
ได้กาหนดเป้ าหมายในการขับเคลื่อนเพื่อให้สมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคตะวันออกเข้มแข็ง จนสามารถเป็ นที่พ่ ึงพาและเป็ นฐาน
การขับเคลื่อนให้การพัฒนาทุเรี ยนเป็ นไปอย่างมีระบบ เป็ นตัวแทนภาคเกษตรกรในการเป็ นสื่ อกลางประสานงานกับภาครัฐ
สาหรับให้การสนับสนุนการบริ หารจัดทุเรี ยนอย่างเป็ นรู ปธรรมชัดเจนมากยิง่ ขึ้น ตั้งแต่การจัดการสวน การจัดการเก็บเกี่ยว การ
รักษาคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตทุเรี ยน การจัดการตลาดที่สามารถกาหนดราคาได้อย่างยุติธรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มและ
ผลักดันผลผลิตสู่ กระบวนการแปรรู ปให้มากขึ้น และการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนสมาชิกให้มีความรู ้และนาเทคโนโลยีมาปรับใช้
ที่สอดคล้องและเท่าเทียม
การจัดงาน "Durain to Go" by สมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคตะวันออก ภายใต้ Concept "พัฒนาทุเรี ยนไทย ก้าวไกลสู่
สากล" เกิดขึ้นจากความร่ วมมือของสมาพันธ์ฯ และภาครัฐ โดยกรมส่ งเสริ มการเกษตร สานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กรม
วิชาการเกษตร และองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดจันทบุรี และเป็ นการเปิ ดตัวสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคตะวันออกอย่างเป็ น
ทางการ เพื่อสร้างเครื อข่ายขยายจานวนสมาชิกฯ ในการขับเคลื่อนอย่างมัน่ คงต่อไป กิจกรรมหลักในงานประกอบด้วย 1) การ
เปิ ดตัวสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคตะวันออกอย่างเป็ นทางการ 2) การจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการทุเรี ยนจากทุกภาคส่ วน 3) การเสวนาเรื่ อง "ผ่าทางตัน ดับปั ญหาทุเรี ยนอ่อน" และ “พัฒนาทุเรี ยนไทย ก้าวไกลสู่
สากล” จากผูแ้ ทนสานักงานพาณิ ชย์จงั หวัด เจ้าหน้าที่จากสานักกองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ตัวแทนเกษตรกรจาก
สมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยน และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านทุเรี ยน 4) การจาหน่ายสิ นค้าเกษตรและอุปกรณ์เครื่ องมือทางการเกษตร 5) การรับ
สมัครสมาชิกและเครื อข่ายสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคตะวันออก
โอกาสนี้ อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร ร่ วมเป็ นสักขีพยานในพิธีลงนามการจัดทาบันทึกข้อตกลง "ไม่ซ้ื อไม่ขายสิ นค้าเกษตรด้อย
คุณภาพ" โดยนายวิทูรัช ศรี นาม ผูว้ า่ ราชการจังหวัดจันทบุรี ร่ วมกับ ประธานสมาคมผูป้ ระกอบการส่ งออกทุเรี ยน มังคุด เกษตร
จังหวัดจันทบุรี พาณิ ชย์จงั หวัดจันทบุรี นายกสมาคมกานันผูใ้ หญ่บา้ นจังหวัดจันทบุรี ผูแ้ ทนเกษตรกร ผูแ้ ทนตลาดค้าส่ งสิ นค้า
เกษตร และผูแ้ ทนประกอบการแผงค้าปลีก
นายธี รภัทร อุ่นใจ นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคตะวันออก กล่าวว่า หลังจากตั้งสมาพันธ์ฯ ได้ร่วมกันกาหนดและ
จัดทายุทธศาสตร์ โดยมีวสิ ัยทัศน์ คือ "พัฒนาทุเรี ยนไทย ก้าวไกลสู่ สากล" และขับเคลื่อนการดาเนิ นงาน ดังนี้ 1) ชาวสวนทุเรี ยน
ภาคตะวันออกร้อยละ 80 ได้รับการรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิต (GAP) จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในปี 2564 2)
ปริ มาณการส่ งออกผลผลิตทุเรี ยนภาคตะวันออกเพิม่ ขึ้น ร้อยละ 20 ต่อปี ภานในปี 2565 3) ผลักดันช่องทางการตลาดใหม่ เช่น
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การเข้าถึง และการจาหน่ายตรงถึงผูบ้ ริ โภค 4) ผลักดันการแปรรู ปทุเรี ยนเพื่อการส่ งออกและมีมูลค่าเพิ่ม
อย่างแท้จริ ง 5) เพิ่มสมาชิกจานวนสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคตะวันออก ร้อยละ 20 ต่อปี จากจานวนสมาชิกเดิม โดยดาเนินการ
ภายใต้สมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนไทย เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่ให้ทุเรี ยนเป็ นต้นแบบการพัฒนาและบริ หารจัดการ
ผลไม้ จนสามารถกาหนดราคา มาตรฐานผลผลิต และปริ มาณผลผลิตที่สอดคล้องกับตลาดในภาพรวมของประเทศไทย

เกษตรฯ หนุนจัดงาน “Durian to Go” by สมาพันธ์ ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก เปิ ดตัวยิง่ ใหญ่
ภายใต้ แนวคิด “พัฒนาทุเรี ยนไทย ก้ าวไกลสู่ สากล” ณ จังหวัดจันทบุรี

เปิ ดตัวยิง่ ใหญ่ …สมาพันธ์ ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก “Durian to Go” มุ่งพัฒนาทุเรียนไทยสู่ สากลโลก

เกษตรฯ หนุนจัดงาน "Durian to Go" by สมาพันธ์ ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก เปิ ดตัวยิง่ ใหญ่
ภายใต้ แนวคิด "พัฒนาทุเรี ยนไทย ก้ าวไกลสู่ สากล" ณ จังหวัดจันทบุรี

เกษตรฯ หนุนจัดงาน "Durian to Go" by สมาพันธ์ ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก เปิ ดตัวยิง่
ใหญ่ ภายใต้ แนวคิด "พัฒนาทุเรี ยนไทย ก้ าวไกลสู่ สากล" ณ จังหวัดจันทบุรี

จันทบุรีประกาศจับ-ปรับจริงผู้ค้าทุเรี ยนอ่ อน ส่ วนราคาขายพุ่ง 120 ต่ อ กก.แล้ ว
จันทบุรี - จันทบุรี รณรงค์ผคู ้ า้ ทุเรี ยนและเกษตรกรในพื้นที่ไม่ขายทุเรี ยนอ่อน ประกาศมาตรการจับ -ปรับจริ งผูก้ ระทาผิด ด้าน
ราคาทุเรี ยนพุง่ สู ง 120 บาทต่อ กก.แล้ว คาดตลาดส่ งออกปี นี้ยงั ไปได้ดีหลังแนวโน้มล้งรับซื้ อขายต่างประเทศเปิ ดมากขึ้น
เมื่อเร็ วๆ นี้ นายวิทูรัช ศรี นาม ผูว้ า่ ราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่ วนราชการต่างๆ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์และขอความร่ วมมือพ่อค้าแม่คา้ บริ เวณแผงขายผลไม้ริมทางตลาดเนิ นสู ง ที่จาหน่ายผลไม้ริมทางให้จาหน่ายสิ นค้า
คุณภาพ ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการจาหน่ายสิ นค้าไม่ได้มาตรฐานมีความผิดคดีอาญา โทษ
ทั้งจาและปรับ ตามประกาศของจังหวัดจันทบุรี
เรื่ องการกาหนดเปอร์ เซ็นต์น้ าหนักแห้งในเนื้อทุเรี ยน ที่กาหนดค่าเฉลี่ยของเปอร์ เซ็นต์น้ าหนักแห้งในทุเรี ยนสายพันธุ์
กระดุม ที่จะต้องมีค่า 27 เปอร์ เซ็นต์ พันธุ์ชะนี 30 เปอร์ เซ็นต์ พวงมณี 30 เปอร์ เซ็นต์ และพันธุ์หมอนทอง 32 เปอร์ เซ็นต์
ทั้งนี้ หากพบว่าผูจ้ าหน่ายทุเรี ยนด้อยคุณภาพ จะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 และตาม
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ.2522 มาตรา 47 มีโทษทั้งจาและปรับ
นอกจากนั้น จ.จันทบุรี ยังได้ต้ งั ชุดเฉพาะกิจป้ องกันแก้ไขปั ญหาทุเรี ยนอ่อน ซึ่ งหากผูบ้ ริ โภคซื้ อทุเรี ยนจันทบุรีแล้วพบว่า
เป็ นทุเรี ยนอ่อน สามารถดาเนินการเอาผิดต่อผูข้ ายได้ดว้ ยการร้องเรี ยนได้ยงั คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจังหวัดจันทบุรี หรื อ
ที่ศูนย์ดารงธรรม ศาลากลาง จ.จันทบุรี และหากผูซ้ ้ื อต้องตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพที่ชดั เจน ป้ องกันการล่อซื้ อ หรื อกลัน่

แกล้งทางการค้า จ.จันทบุรี ยังได้จดั เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบเชิงลึกซึ่ งหากพบว่ามีการกลัน่ แกล้งผูข้ าย ผูแ้ จ้งจะถูกดาเนินคดีดว้ ย
เช่นกัน
อย่างไรก็ดี แนวโน้มตลาดทุเรี ยนจันทบุรีในปี นี้ คาดว่าจะมีลง้ ผลไม้เปิ ดรับซื้ อทุเรี ยนไปขายต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
ขณะที่ยอดสัง่ ซื้ อผ่านพ่อค้าคนกลาง พบว่า มีล่วงหน้าถึงปลายเดือน ม.ย.นี้ โดยราคาขายทุเรี ยนใน จ.จันทบุรี มีราคาเริ่ มต้นที่
กิโลกรัมละ 120 บาท ถือเป็ นโอกาสดีของเกษตรกรที่จะมีรายได้ที่มนั่ คง เพียงแต่จะต้องรักษาคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ และใน
วันเดียวกัน อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร พร้อมด้วยผูว้ า่ ราชการจังหวัดจันทบุรี ส่ วนราชการ ผูแ้ ทนสมาคมผูป้ ระกอบการส่ งออก
ทุเรี ยนและมังคุด อีกทั้งผูแ้ ทนเกษตรกร ผูแ้ ทนตลาดสิ นค้าการเกษตร รวมทั้งผูแ้ ทนร้านค้าผลไม้ปลีก สมาคมกานันผูใ้ หญ่บา้ น
จังหวัดจันทบุรี ยังได้ร่วมกันลงนามความร่ วมมือ “รวมพลังไม่ซ้ื อ - ไม่ขาย สิ นค้าเกษตรด้อยคุณภาพของจังหวัดจันทบุรี ฤดูกาล
ผลิต ปี พ.ศ.2563” พร้อมร่ วมงาน Durian To Go by ของสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคตะวันออกเพื่อพัฒนาทุเรี ยนไทยก้าวไกลสู่
สากล ตามนโยบายเกษตร 4.0 ของรัฐบาลที่มุ่งหวังสร้างรายได้อย่างยัง่ ยืนแก่เกษตรกรอีกด้วย

ติวเข้ มเจ้ าหน้ าทีส่ ระบุรี ขับเคลื่อนงานส่ งเสริมการเกษตรเชิ งพืน้ ที่ มุ่งสร้ างรายได้ เกษตรกร
กรมส่ งเสริ มการเกษตรต่อยอด “โมเดลการส่ งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่” ปี 2563 มุ่งขยายผลสู่ พ้นื ที่ 77 จังหวัดทัว่ ประเทศ
สระบุรีพร้อมติวเข้มนักส่ งเสริ มการเกษตร ลงพื้นที่ขบั เคลื่อนงานมุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชน ครอบคลุมทุกมิติงานส่ งเสริ มทั้งด้าน
คน พื้นที่ และสิ นค้า
นายอาชว์ชยั ชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยภายหลังเป็ นประธานเปิ ดการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการคณะทางานขับเคลื่อนการพัฒนางานส่ งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีวา่ การ
ผลักดันงานส่ งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่นบั เป็ นอีกหนึ่งกลไกสาคัญที่จะช่วยพัฒนาภาคเกษตรไทยไปสู่ ความมัน่ คงและเข้มแข็ง
ซึ่ งถือเป็ นกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ โดยชุมชนร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมวางแผน ร่ วมลงมือทา และร่ วม
รับประโยชน์ โดยในปี 2563 นี้ กรมส่ งเสริ มการเกษตรวางเป้ าหมายขยายผลการส่ งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่ 77 จังหวัด จังหวัดละ
1 จุดทัว่ ประเทศ พร้อมแจ้งให้สานักงานเกษตรจังหวัดขับเคลื่อนการดาเนิ นงาน รวมทั้งพัฒนานักส่ งเสริ มการเกษตรให้มีความรู ้
ความเข้าใจรู ปแบบกระบวนการทางาน ด้วยการสร้างคณะทางานและเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ร่วมกัน สาหรับสานักงานเกษตรจังหวัด
สระบุรีกาหนดจุดดาเนินการในพื้นที่อาเภอละ 1 จุด รวม 13 จุด โดยให้เจ้าหน้าที่จากทุกกลุ่มงานของจังหวัดและอาเภอร่ วมกัน
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกของพื้นที่เป้ าหมายและเตรี ยมความพร้อมก่อนลงพื้นที่วเิ คราะห์ชุมชน ยึดหลักการทางานส่ งเสริ มการเกษตร
ด้วยระบบ T&V System และ MRCF วิเคราะห์คน พื้นที่ สิ นค้า ใช้พ้นื ที่เป็ นตัวตั้งในการพัฒนา (Area Base) โดยบูรณาการการ
ทางานกับทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง เชื่ อมโยงกลไกการทางานส่ งเสริ มการเกษตรในลักษณะรายบุคคล (Individual Approach) การ
ส่ งเสริ มแบบกลุ่ม (Group Approach) และการส่ งเสริ มรายสิ นค้า (Commodity Approach) เพื่อกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชน ตาม
นโยบายตลาดนาการเกษตร
ด้าน นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า การดาเนินงานส่ งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่ อาเภอวังม่วง
จังหวัดสระบุรี ได้มีการสนับสนุนกิจกรรมแปลงส่ งเสริ มการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง บริ เวณโครงการอ่างเก็บน้ ามวกเหล็ก ซึ่ งพื้นที่

ดังกล่าวได้มีการบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนแหล่งน้ า ไม่มีที่ดินทากิน การ
บริ หารจัดการ และการตลาดให้แก่เกษตรกร โดยขออนุญาตใช้พ้นื ที่บางส่ วนจากกรมชลประทานดาเนิ นการปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อย
ให้ผลตอบแทนสู ง และกรมส่ งเสริ มการเกษตรเข้าไปสนับสนุนให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มผลิตหน่อไม้ฝรั่ง มีการส่ งเสริ มการ
ผลิตตามมาตรฐาน GAP ทาให้สามารถส่ งออกหน่อไม้ฝรั่งไปต่างประเทศ และรวมกลุ่มจัดตั้งเป็ นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู ้
ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง รวมกันขายผลผลิตช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนกิจกรรมการสร้าง
เครื อข่ายของเกษตรกรรุ่ นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF) ให้เกษตรกรเข้าไปเรี ยนรู ้เทคโนโลยี ณ สวนบิ๊กเต้ (สวนเบญจมาศ)
ของ นายกิตติคุณ พรหมพิทกั ษ์ ตาบลหนองย่างเสื อ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พื้นที่กว่า 100 ไร่ ซึ่ งมีการนาเทคโนโลยี
บังคับให้ดอกเบญจมาศออกดอกตลอดทั้งปี มาปรับใช้ในการพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยจัดทาเป็ นสวนดอก
เบญจมาศหลากหลายสายพันธุ์และสี สัน ส่ งจาหน่ายตลาดไท ตลาดสี่ มุมเมือง และตลาดทางภาคอีสานบางส่ วน ช่อละ 60-100
บาท รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ประชาชนทัว่ ไปเข้าชมสวนโดยเก็บค่าเข้าชมคนละ 20 บาท สามารถชมสวนดอกเบญจมาศและถ่ายรู ป
กับดอกไม้ พร้อมชมทิวทัศน์ธรรมชาติบนหุ บเขา สร้างรายได้ให้กบั เกษตรกรและคนในท้องถิ่น
นายอนุชาติ ศรี ดาวฤกษ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้านตะพานหิ น หมู่ที่ 5 ตาบลคาพราน
อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี กล่าวว่า เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2562 ที่ผา่ นมา ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู ้และจัดทาแปลง
ส่ งเสริ มการผลิต จากกรมส่ งเสริ มการเกษตรและสานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีสนับสนุนพันธุ์ ระบบน้ า และวัสดุการเกษตร
จานวน 10 ราย รายละ 1 ไร่ รวมพื้นที่ท้ งั หมด 10 ไร่ มีการเชื่อมโยงตลาดกับบริ ษทั หลี่ฉาง จังหวัดราชบุรี ผูส้ ่ งออกหน่อไม้ฝรั่งสู่
ประเทศไต้หวัน โดยรับซื้ อ เกรด A ราคา 60 บาท ต่อกิโลกรัม เกรด B ราคา 30 บาท ต่อกิโลกรัม เกรด C ราคา 20 บาท ต่อ
กิโลกรัม ทาให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้เฉลี่ย 480 บาท ต่อวัน ต่อราย ต่อไร่ สร้างรายได้ให้เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการ เป็ น
เงินเฉลี่ย 144,000 บาท ต่อเดือน และยังมีเกษตรกรที่ตอ้ งการขยายพื้นที่ปลูกและสนใจเข้าร่ วมโครงการเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้เจรจาขอใช้พ้นื ที่กรมชลประทานบริ เวณอ่างเก็บน้ าดังกล่าวกับ นายสุ รัช
ธนูศิลป์ ผูอ้ านวยการสานักงานชลประทานที่ 10 จังหวัดลพบุรี เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ าได้ใช้
ประโยชน์ที่ดิน และน้ าเพื่อการเกษตร ในการนาร่ องปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนสู งสร้างรายได้แก่เกษตรกร เบื้องต้นได้รับการตอบ
รับอนุ ญาตและขอให้กรมเสนอโครงการเข้าไป พร้อมกันนี้ รองอธิ บดีฯ ได้ให้ขอ้ แนะนาเรื่ องการทาเกษตรอย่างยัง่ ยืน การทา
เกษตรแบบผสมผสานแก่เกษตรกร โดยปรับเปลี่ยนชนิ ดพืชที่ปลูกให้มีการหมุนเวียนสร้างรายได้ รวมทั้งการใช้น้ าอย่างประหยัด
และรู ้คุณค่าด้วย
สาหรับการดาเนินงานส่ งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่ เป็ นอีกกลไกสาคัญของกรมที่ตอ้ งการส่ งเสริ มเกษตรกรไทยให้มีความ
เข้มแข็งและเกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนยิง่ ขึ้น รู ปแบบการดาเนิ นการมุ่งพัฒนาต่อยอดและใช้กลไกที่มีอยูเ่ ดิม อาทิ ระบบการส่ งเสริ ม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ Young Smart Farmer และวิสาหกิจชุมชน โดยมีเป้ าหมายให้เกษตรกรได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนา
สามารถคิดเป็ น พึ่งพาตนเองได้ อาศัยการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง ยึดพื้นที่เป็ นศูนย์กลางในการส่ งเสริ มและ
สนับสนุนตามความต้องการของพื้นที่ท้ งั ในเรื่ ององค์ความรู ้ ทรัพยากร และงบประมาณ มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลของพื้นที่อย่างรอบ
ด้านเพื่อค้นหาศักยภาพและปั ญหาของชุมชนที่แท้จริ ง จากนั้นจึงจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชนขึ้นมาให้สอดคล้องกับทุน
ทรัพยากรของพื้นที่ พร้อมทั้งจัดเวทีชุมชน เพื่อให้เป็ นพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เชื่ อมโยงกลไกการทางานผ่านการส่ งเสริ ม
การเกษตร ซึ่ งผลสาเร็ จของโครงการนี้ เชื่อว่าจะทาให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน และมีการขยายผลความสาเร็ จ
ไปสู่ พ้นื ที่อื่นต่อไป
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NBT Songkhla
ตรัง วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่ มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day
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เกษตรก้าวไกล ไปด้วยกัน
กรมส่ งเสริ มการเกษตร “ลัน่ ฆ้องหยุดเผาในพื้นที่เกษตรพร้อมกันทัว่ ประเทศ” ที่ จ.นครปฐม

คุณ
กรมส่ งเสริมการเกษตร แนะวิธีดูแลรักษาไม้ ผล ให้ ผ่านพ้ นช่ วงฤดูแล้ ง
อาชว์ชยั ชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เผยว่า ปี 2563 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์ลกั ษณะ
อากาศประเทศไทยจะเผชิ ญกับฝนแล้งตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2563 โดยปริ มาณฝนจะต่ากว่าค่าปกติ 3-5%
ดังนั้น จึงขอความร่ วมมือให้เกษตรกรและประชาชนเตรี ยมการรับมือ และใช้น้ าอย่างประหยัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
โดยขอให้พี่นอ้ งเกษตรกรปรับตัวตระหนักถึงเรื่ องการใช้น้ าอย่างประหยัด ไม่ปลูกพืชฤดูแล้งเกินแผนที่กาหนด พร้อม
ดูแลรักษาความชื้นในแปลงปลูกพืช สร้างแหล่งน้ าในไร่ นา หรื อปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตร โดยใช้แนวทางตามศาสตร์
พระราชาเพื่อการแก้ไขปั ญหาอย่างยัง่ ยืน เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เป็ นต้น
โดยเฉพาะขณะนี้สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยโดยทัว่ ไปร้อนและแห้งแล้ง กรมส่ งเสริ มการเกษตร ร่ วมกับกรม
ส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้สารวจและประเมินเบื้องต้น คาดว่าพื้นที่ไม้ผลเสี่ ยงนอกเขตชลประทานมี 30 จังหวัด 207
อาเภอ 1,068 ตาบล พื้นที่รวมทั้งสิ้ น 374,978 ไร่ ซึ่ งตรงกับฤดูกาลของผลไม้ภาคตะวันออกและภาคเหนือ คือ ทุเรี ยน มังคุด เงาะ
ลองกอง ลิ้นจี่ ลาไย หากไม้ผลได้รับน้ าไม่เพียงพอจะทาให้ผลผลิตมีขนาดเล็กคุณภาพต่า ส่ งผลกระทบต่อไม้ผลทั้งในแง่ของ
ปริ มาณและคุณภาพของผลผลิต
ดังนั้น เกษตรกรจึงต้องมีการดูแลสวนไม้ผลเป็ นพิเศษ โดยในช่วงภัยแล้งจาเป็ นต้องจัดการสวนของตนเองให้ตน้ ไม้อยู่
รอดผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ เพราะต้นไม้ผลใช้เวลานานหลายปี กว่าจะออกดอก ติดผล กรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงได้รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ “เกษตรร่ วมใจรับมือภัยแล้ง ปี 2563” สร้างการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารให้แก่เกษตรกรในทุกด้านเพื่อเตรี ยมรับมือและ
ดูแลผลผลิตช่วงภัยแล้ง โดยมีขอ้ แนะนาการดูแลไม้ผล ดังนี้

1. การให้น้ า ควรคานึงถึงการให้น้ าแบบประหยัดที่สุด คือ ให้น้ าต้นไม้ผล ภายในบริ เวณรัศมีทรงพุม่ เท่านั้น อย่าให้น้ า
มากจนไหลแฉะไปทัว่ สวน ควรให้น้ าแบบระบบน้ าหยดหรื อหัวเหวีย่ งขนาดเล็กจะช่วยประหยัดน้ าได้มากกว่าการใช้สายยางรด
น้ าให้น้ าครั้งน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง เพื่อลดการสู ญเสี ยน้ าเปลี่ยนช่วงเวลาการให้น้ าเป็ นช่วงกลางคืน เพื่อช่วยให้พืชลดการระเหยน้ า
จากการถูกแดดเผา
2. การใช้วสั ดุคลุมดิน โดยคลุมจากโคนต้นไม้ผลจนถึงแนวรัศมีทรงพุม่ วัสดุที่ใช้ ได้แก่ ใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นจากต้นไม้
ผล ใบตองแห้ง ทางมะพร้าว กาบมะพร้าว หญ้าแห้ง เป็ นต้น ซึ่ งวัสดุคลุมดินจะช่วยชะลออัตราการระเหยของน้ าจากผิวดินให้ชา้
ลง และวัสดุเหล่านี้จะค่อยๆ ผุฝังเป็ นอินทรี ยวัตถุ ทาให้ดินร่ วนและมีการอุม้ น้ าดีข้ ึน กรณี ตน้ ไม้เล็กควรใช้วสั ดุช่วยในการพราง
แสง เพื่อลดความเข้มแสง หากต้นยังเล็กจะต้องพรางแสงช่วยด้วย
3. การตัดแต่งกิ่ง ไม้ผลที่เก็บเกี่ยวในช่วงต้นฤดูแล้ง หลังการเก็บผลแล้ว ควรตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุม่ โปร่ ง เพื่อลดการระเหย
น้ าทางใบ และช่วยให้การออกดอกติดผลในฤดูต่อไปเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง สาหรับไม้ผลบางชนิด เช่น ทุเรี ยน หากประสบปั ญหา
การขาดแคลนน้ าในช่วงการติดผล อาจทาให้ตน้ โทรมและถึงตายได้ หรื อมังคุดที่ติดผลแล้ว หากขาดแคลนน้ าผลจะมีขนาดเล็ก
ก้นผลจีบ คุณภาพไม่ดี จะต้องรี บตัดทิ้งให้หมด และหาน้ าจากแหล่งอื่นมารดอย่างประหยัดที่สุด
4. การกาจัดวัชพืช ควรกาจัดตั้งแต่ตน้ ฤดูแล้ง และใช้เศษวัสดุที่แห้งแล้วมาคลุมโคนต้นไม้ผล แต่ในระยะที่ขาดแคลนน้ า
มากๆ ไม่ควรกาจัดวัชพืช หรื อไถพรวนดิน เพราะจะทาให้ผวิ ดินแห้งเร็ วมากขึ้นอีก
5. การจัดหาแหล่งน้ า ควรปรับปรุ งบ่อน้ าให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ และสู บน้ าจากแหล่งน้ าใกล้เคียงมาเก็บกักไว้ สาหรับ
สวนผลไม้ที่อยูใ่ กล้ทะเล จาเป็ นต้องกักน้ าจืดไว้ เพื่อป้ องกันน้ าเค็มที่จะเข้ามาในสวน หมัน่ ตรวจสอบระบบส่ งน้ า ควบคุมอย่าให้
น้ ารั่วไหล หากมีผกั ตบชวา จอก แหน หรื อสาหร่ าย อยูใ่ นท้องร่ องสวนเป็ นจานวนมาก ควรนาขึ้นมาคลุมบริ เวณโคนต้นไม้ผล
เพื่อรักษาความชื้ นได้
6. ไม่ควรใสปุ๋ ยในช่วงแล้งหากน้ าไม่เพียงพอ เพราะจะเป็ นการไปกระตุน้ การเจริ ญเติบโตให้แตกใบอ่อนในช่วงแล้งน้ า
น้อย จะทาให้พืชมีน้ าไม่พอใช้มากขึ้น ส่ งผลทาให้ตน้ เหี่ ยวเฉาและตายได้
7. การทาแนวกันไฟรอบสวน ควรกาจัดวัชพืชภายในบริ เวณสวนไม้ผลให้โล่งเตียนทันทีหลังหมดสิ้ นฤดูฝน เก็บเศษ
หญ้าแห้ง กิ่งไม้แห้ง และใบไม้แห้ง ออกจากแปลงปลูกเอาไปคลุมดินรอบโคน ตัดใต้บริ เวณทรงพุม่ ไม้ผล เพื่อป้ องกันไฟไหม้
สวน เตรี ยมน้ า ทราย และอุปกรณ์ดบั ไฟไว้ให้พร้อม และเก็บไว้ในที่เฉพาะสามารถนามาใช้งานได้ทนั ที ฝึ กซ้อมคนงานเพื่อการ
ดับไฟได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เนื่องจากฤดูแล้งอากาศร้อนจัดและมีใบไม้แห้งมากมีโอกาสเป็ นเชื้ อเพลิงอย่างดี
หากมีขอ้ สงสัยสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ สานักงานเกษตรอาเภอ สานักงานเกษตรจังหวัด ในพื้นที่
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ประเด็น

รณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

เกษตรจังหวัดสุ โขทัยจัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น
สานักงานเกษตรจังหวัดสุ โขทัยส่ งเสริ มการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร เสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจ ให้เกษตรกร
ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และสร้างต้นแบบในการทาการเกษตรปลอดการเผา เพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่
29 ก.พ. 63 ผูส้ ื่ อข่าวรายงานว่า นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุ โขทัย เป็ นประธานเปิ ดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น
โครงการส่ งเสริ มการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2563 ที่หมู่ 1 บ้านดง ต.โตนด อ.คีรีมาศ มีเกษตรกรกว่า 200 รายเข้าร่ วมงาน
นายเนตร สมบัติ เปิ ดเผยว่า สุ โขทัยเป็ นจังหวัดที่มีปัญหาค่าฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สู งเกินมาตรฐานติดลาดับต้นๆ
ของประเทศ ติดต่อกันหลายเดือน สาเหตุสาคัญประการหนึ่งก็คือการเผาในพื้นที่การเกษตร เช่น เผาไร่ ออ้ ยเพื่อสะดวกต่อการตัด
อ้อย เผาฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยว เผาเศษใบอ้อยหลังการตัดอ้อย หรื อเผาวัชพืชในพื้นที่
การรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นครั้งนี้ จะช่วยส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนเกษตร เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการ
เผาในพื้นที่การเกษตร สร้างการรับรู ้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผา ทั้งในด้านสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม นาเสนอทางเลือกและสาธิต
การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา ตลอดจนเป็ นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และจิตสานึกของเกษตรกร ให้ยอมรับการทา
เกษตรแบบปลอดการเผา ซึ่ งจะส่ งผลดีต่อสุ ขภาพของเกษตรกร ประชาชน และสิ่ งแวดล้อมในระยะยาว
โดยในงานจะมีจดั สถานีเรี ยนรู ้ คือ 1) สถานีเรี ยนรู ้เรื่ องผลกระทบของฝุ่ นควัน PM 2.5 ต่อสุ ขภาพ และการป้ องกันตัวเอง
จากฝุ่ นควัน โดยสานักงานสาธารณสุ ขอาเภอคีรีมาศ 2) สถานีเรี ยนรู ้การไถกลบใบอ้อย โดยประธานแปลงใหญ่ออ้ ยสหกรณ์
การเกษตรคีรีมาศ แนะนาวิธีการปลูกและดูแลรักษาอ้อยโดยการไถกลบใบอ้อย เพื่อใช้ทาปุ๋ ยพืชสดบารุ งดิน เพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ให้กบั ดิน งดการเผา งดการทาลายสิ่ งแวดล้อม 3) สถานีเรี ยนรู ้การทาปุ๋ ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตร โดยสถานีพฒั นา
ที่ดินสุ โขทัย เป็ นการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ ค่า นอกจากนี้ยงั เป็ นการคัดแยก
ขยะ ช่วยลดปริ มาณขยะในชุมชน และ 4) การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และการทากระดาษจากฟางข้าว เป็ นการใช้เศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้ให้กบั ครัวเรื อน อีกด้วย

เกษตรจังหวัดสุ โขทัยจัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น
สานักงานเกษตรจังหวัดสุ โขทัยส่ งเสริ มการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร เสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจ ให้เกษตรกรตระหนักถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และสร้างต้นแบบในการทาการเกษตรปลอดการเผา เพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่
29 ก.พ. 63 ผูส้ ื่ อข่าวรายงานว่า นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุ โขทัย เป็ นประธานเปิ ดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น
โครงการส่ งเสริ มการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2563 ที่หมู่ 1 บ้านดง ต.โตนด อ.คีรีมาศ มีเกษตรกรกว่า 200 รายเข้าร่ วมงาน
นายเนตร สมบัติ เปิ ดเผยว่า สุ โขทัยเป็ นจังหวัดที่มีปัญหาค่าฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สู งเกินมาตรฐานติดลาดับต้นๆ
ของประเทศ ติดต่อกันหลายเดือน สาเหตุสาคัญประการหนึ่งก็คือการเผาในพื้นที่การเกษตร เช่น เผาไร่ ออ้ ยเพื่อสะดวกต่อการตัด
อ้อย เผาฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยว เผาเศษใบอ้อยหลังการตัดอ้อย หรื อเผาวัชพืชในพื้นที่
การรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นครั้งนี้ จะช่วยส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนเกษตร เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการ
เผาในพื้นที่การเกษตร สร้างการรับรู ้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผา ทั้งในด้านสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม นาเสนอทางเลือกและสาธิต
การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา ตลอดจนเป็ นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และจิตสานึกของเกษตรกร ให้ยอมรับการทา
เกษตรแบบปลอดการเผา ซึ่ งจะส่ งผลดีต่อสุ ขภาพของเกษตรกร ประชาชน และสิ่ งแวดล้อมในระยะยาว
โดยในงานจะมีจดั สถานีเรี ยนรู ้ คือ 1) สถานีเรี ยนรู ้เรื่ องผลกระทบของฝุ่ นควัน PM 2.5 ต่อสุ ขภาพ และการป้ องกันตัวเอง
จากฝุ่ นควัน โดยสานักงานสาธารณสุ ขอาเภอคีรีมาศ 2) สถานีเรี ยนรู ้การไถกลบใบอ้อย โดยประธานแปลงใหญ่ออ้ ยสหกรณ์
การเกษตรคีรีมาศ แนะนาวิธีการปลูกและดูแลรักษาอ้อยโดยการไถกลบใบอ้อย เพื่อใช้ทาปุ๋ ยพืชสดบารุ งดิน เพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ให้กบั ดิน งดการเผา งดการทาลายสิ่ งแวดล้อม 3) สถานีเรี ยนรู ้การทาปุ๋ ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตร โดยสถานีพฒั นา
ที่ดินสุ โขทัย เป็ นการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ ค่า นอกจากนี้ยงั เป็ นการคัดแยก
ขยะ ช่วยลดปริ มาณขยะในชุมชน และ 4) การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และการทากระดาษจากฟางข้าว เป็ นการใช้เศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรมาเพิม่ มูลค่า และสร้างรายได้ให้กบั ครัวเรื อน อีกด้วย

จ.สกลนคร เดินหน้ ารณรงค์ ลดการเผาอย่างต่ อเนื่อง หวังสร้ างจิตสานึกเกษตรกร ตระหนักถึงปัญหาการเผาพืน้ ทีก่ ารเกษตร
สานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร เดินหน้ารณรงค์ลดการเผาอย่างต่อเนื่ อง หวังสร้างจิตสานึกเกษตรกรให้ตระหนักถึง
ปั ญหาการเผาพื้นที่การเกษตร ป้ องปรามระงับยับยั้งและแจ้งเหตุการณ์เผาในพื้นที่การเกษตร พร้อมเร่ งขยายผลองค์ความรู ้การใช้
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อลดการเผา
นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า สถานการณ์มลพิษทางอากาศจากค่าปริ มาณฝุ่ นละอองที่สูงเกิน
มาตรฐาน อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทวั่ ประเทศ จังหวัดสกลนคร ได้รณรงค์ลดการเผาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งเกษตรกรสามารถใช้
วิธีการไถกลบตอซังข้าวและหว่านปุ๋ ยพืชสดทดแทนการเผา เดินหน้าสร้างการรับรู ้ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ในการเฝ้าระวัง
ป้ องกันและปลูกจิตสานึกในการไม่เผาเศษซากพืช หรื อวัชพืชและวัสดุทางการเกษตร ป้ องปรามระงับยับยั้งและแจ้งเหตุการณ์เผา
ในพื้นที่การเกษตร รวมถึงเสริ มสร้างองค์ความรู ้และจิตสานึกของเกษตรกร ให้ตระหนักถึงปั ญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ซึ่ง
เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ ยหมักจากฟางข้าว ผลิตพลังงานทดแทนจากการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผลิตฟางอัดก้อนเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพอาหารสัตว์ การใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อลดการเผาพื้นที่การเกษตร พร้อมแนะนาการควบคุมไฟป่ าอย่างถูกวิธี
เกษตรจังหวัดสกลนคร กล่าวเพิม่ เติมว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตร ได้กาหนดให้สานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
ดาเนินงานโครงการส่ งเสริ มการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร กาหนดกิจกรรมในการขับเคลื่อนงานที่ผา่ นมา กิจกรรมถ่ายทอด
ความรู ้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ให้สามารถเป็ นวิทยากรด้านการเกษตรปลอดการเผา โดยให้ความรู ้พ้นื ฐานด้านการหยุดเผา

ในพื้นที่การเกษตร ผลกระทบที่เกิดจากการเผาในพื้นที่การเกษตร นาเสนอทางเลือกและสาธิ ตการใช้เทคโนโลยีการเกษตร
ทดแทนการเผาแก่เกษตรกร เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและจิตสานึกของเกษตรกร ให้ยอมรับการทาการเกษตรแบบปลอดการเผา
ได้ดาเนินการแล้วระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2553 เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการ มีจานวน 240 ราย ดาเนินการใน 3 พื้นที่
สาหรับกิจกรรมรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ตามโครงการส่ งเสริ มการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร สานักงานเกษตร
จังหวัดสกลนคร ได้กาหนดดาเนินการที่แปลงนาของเกษตรกรบ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตาบลธาตุ อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
พื้นที่บริ เวณนี้ มีขอ้ มูลสถิติการเผาในพื้นที่การเกษตรพื้นที่ สปก. พื้นที่ชุมชน และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็ นจานวนมากที่สุดใน
จังหวัดสกลนคร จานวนจุดในพื้นที่ตาบลธาตุ ส่ วนมากทาการเพาะปลูกข้าวและไร่ ออ้ ยโรงงาน
ทั้งนี้ สถานการณ์มลพิษทางอากาศจากค่าปริ มาณฝุ่ นละอองที่สูงเกินมาตรฐาน อย่างต่อเนื่ องในหลายพื้นที่ทวั่ ประเทศ ที่
มีผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชนและสภาพเศรษฐกิจ สาเหตุสาคัญของปั ญหาฝุ่ นละอองดังกล่าว เกิดขึ้นจากการเผาในที่โล่ง
และพื้นที่เกษตรกร ทั้งการเผาขยะเผาเศษใบไม้ วัชพืช และเผาเพื่อเตรี ยมพื้นที่เกษตร จากรายงานข้อมูลจุดความร้อนสะสมจาก
ดาวเทียมระบบ MODIS ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่าจังหวัดสกลนคร มีจุดความร้อนสะสม จานวน
465 จุด โดยมีขอ้ มูล 5 อาเภอที่มีการเผาไหม้สุด อาเภอวานรนิวาส 99 จุด อาเภอกุสุมาลย์ 54 จุด อาเภอสว่างแดนดิน 53 จุด อาเภอ
เจริ ญศิลป์ 35 จุด และอาเภออากาศอานวย 34 จุด

ช่องทาง
ประเด็น

สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา
ตอนการบริ หารจัดการน้ าในหน้าแล้ง

ช่องทาง
ประเด็น

สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา
แล้งนี้ตอ้ งรอด ตอน ฝายชะลอน้ าเพื่อการเกษตร

เกษตรจังหวัดน่ าน ร่ วมแก้ ปัญหาอุปสรรคและความต้ องการของประชาชนอาเภอนาน้ อย
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน ร่ วมประชุมปั ญหาอุปสรรคและความ
ต้องการของประชาชนอาเภอนาน้อย ตามกิจกรรม “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุ งสุ ข สร้างรอยยิม้ ให้ประชาชน” ครั้งที่ 5/2563 ณ
โรงเรี ยนบ้านเปา ตาบลน้ าตก อาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยมีท่านนิวฒั น์ งามธุ ระ ปลัดจังหวัดน่าน เป็ นประธานการประชุม
ตามที่อาเภอนาน้อยส่ งปั ญหาความต้องการในพื้นที่ของประชาชนอาเภอนาน้อยเสนอมายังจังหวัดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กาหนดแนวทางแก้ไขและนาชี้แจง ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นปั ญหาด้านขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริ โภค และแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร
ในที่ประชุมเกษตรจังหวัดน่านได้เสนอให้นาแนวทางการแก้ไขปั ญหาเรื่ องน้ าอย่างยัน่ ยืน โดยการน้อมนาศาสตร์
พระราชามาแก้ปัญหาเรื่ องน้ าในพื้นที่ อาทิ การสร้างฝายชะลอน้ า การทาหลุมขนมครกเพื่อกักเก็บน้ าในฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง
และเป็ นการเก็บน้ าไว้ผวิ ดินไว้เป็ นธนาคารน้ าใต้ดิน โดยให้ผนู ้ าในพื้นที่โดยเฉพาะผูใ้ หญ่บา้ นสารวจและนาข้อมูลแหล่งน้ าใน
พื้นที่ที่สามารถดาเนิ นการเป็ นพื้นที่กกั เก็บน้ าตามศาสตร์ พระราชาได้จดั ส่ งข้อมูลให้อาเภอเสนอต่อจังหวัดเพื่อหน่วยงานในระดับ
จังหวัดที่เกี่ยวข้องจะดาเนินงานในส่ วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปั ญหาเรื่ องน้ าในพื้นที่ให้อย่างยัง่ ยืนต่อไป

เกษตรจังหวัดน่ าน ร่ วมแก้ ปัญหาอุปสรรคและความต้ องการของประชาชนอาเภอนาน้ อย
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน ร่ วมประชุมปั ญหาอุปสรรคและความ
ต้องการของประชาชนอาเภอนาน้อย ตามกิจกรรม “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุ งสุ ข สร้างรอยยิม้ ให้ประชาชน” ครั้งที่ 5/2563 ณ
โรงเรี ยนบ้านเปา ตาบลน้ าตก อาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยมีท่านนิวฒั น์ งามธุ ระ ปลัดจังหวัดน่าน เป็ นประธานการประชุม
ตามที่อาเภอนาน้อยส่ งปั ญหาความต้องการในพื้นที่ของประชาชนอาเภอนาน้อยเสนอมายังจังหวัดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กาหนดแนวทางแก้ไขและนาชี้แจง ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นปั ญหาด้านขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริ โภค และแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร
ในที่ประชุมเกษตรจังหวัดน่านได้เสนอให้นาแนวทางการแก้ไขปั ญหาเรื่ องน้ าอย่างยัน่ ยืน โดยการน้อมนาศาสตร์
พระราชามาแก้ปัญหาเรื่ องน้ าในพื้นที่ อาทิ การสร้างฝายชะลอน้ า การทาหลุมขนมครกเพื่อกักเก็บน้ าในฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง
และเป็ นการเก็บน้ าไว้ผวิ ดินไว้เป็ นธนาคารน้ าใต้ดิน โดยให้ผนู ้ าในพื้นที่โดยเฉพาะผูใ้ หญ่บา้ นสารวจและนาข้อมูลแหล่งน้ าใน
พื้นที่ที่สามารถดาเนิ นการเป็ นพื้นที่กกั เก็บน้ าตามศาสตร์ พระราชาได้จดั ส่ งข้อมูลให้อาเภอเสนอต่อจังหวัดเพื่อหน่วยงานในระดับ
จังหวัดที่เกี่ยวข้องจะดาเนินงานในส่ วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปั ญหาเรื่ องน้ าในพื้นที่ให้อย่างยัง่ ยืนต่อไป

เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ อ.พระพุทธบาท ที่ประสบภัยแล้ง 300 คน
ร้ องเรียนไม่ ได้ รับเงินช่ วยเหลือจากค่ าประกันภัยแล้ง
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นางวาสนา ฉายหุ่น อายุ 53 ปี ตัวแทนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้ง
เกษตรกร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 7 ตาบล จาก 9 ตาบล ในอาเภอพระพุทธบาท ที่ประสบภัยแล้ง มีเกษตรกรร่ วมเกือบ 300 คน
มาร่ วมตัวกัน หน้าที่วา่ การอาเภอพระพุทธบาท เพื่อขอความช่วยเหลือ เนื่องจาก เกษตรกร 204 ราย ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากการ
ทาประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากการทาประภัยภัยไว้ ในปี การผลิต 2562 กับทาง ธ.ก.ส. ต่อมาได้เกิดภัยพิบตั ิ เกษตรกรทั้งหมด
ประสบปั ญหาฝนทิ้งช่วง ทาให้ได้รับความเสี ยหายโดยสิ้ นเชิง จนบัดนี้ยงั ไม่ได้รับเงินประกันภัย
ต่อมา ทางผูว้ า่ ราชการจังหวัดสระบุรีได้ประกาศให้เป็ นเขตภัยพิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ นแล้ง เมื่อ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ในพื้นที่
7 ตาบลจาก 9 ตาบลของ อาเภอพระพุทธบาท แต่จนถึงปั จจุบนั เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยงั ไม่ได้รับเงินประกันภัย รวม
ประมาณกว่า 5,000 ไร่ ไร่ ละ 1,500 บาท จึงทาหนังสื อร้องทาง นายปรัชญา เปปะตัง นายอาเภอพระพุทธบาท แต่นายอาเภอติด
ราชการ มี นายปั ญญาชัย ฟูศรี ปลัดอาวุโสอาเภอพระพุทธบาท ออกมารับหนังสื อแทน และจะนาเสนอผูบ้ งั คับบัญชาให้ทราบ
ปั ญหาเดือดร้อนของเกษตรกร เกษตรยืน่ หนังสื อแล้วไม่อาจรอความล่าช้าของงานราชการได้ จึงได้เดินทางมายืนหนังสื อต่อที่
ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
นายแมนรัตน์ รัตนสุ คนธ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมาย นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ได้รับ
คาสั่งจาก มารับทราบปั ญหา ประกอบด้วย นายภูดิศพงศ์ วงศ์ทองเหลือ ผอ.ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระบุรี นายสมเจตน์ วาดเขียน
บริ ษทั สิ นเชื่อ ธ.ก.ส. นางนวลจันทร์ พัดทอง ผอ.คปภ. จ.สระบุรี (สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจ )
สมาคมประกันวินาศภัย รับประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การเจรจาไม่สามารถตกลงไม่ได้ ไม่สามารถให้คาตอบที่ชดั เจนแน่นอน

นางนวลจันทร์ กล่าวว่า สมาคมประกันวินาศภัย ประกันภัยมี 2 กรณี ดัชนีภยั แล้งดัชนี น้ าในการที่จะจ่าย ต้องซื้ อความ
คุม้ ครองต่างหาก กับ อีกอันหนึ่งคือ เป็ นภัยพิบตั ิกรณี ประกาศภัย ต้องไปดูวา่ กรมธรรม์เดียวกันหรื อคนละกรมธรรม์ ถ้าเป็ น
กรมธรรม์เดียวกันต้องซื้ อสองกรมธรรม์ แต่ถา้ เป็ นกรมธรรม์เดียวกันแล้วมีเงื่อนไขคุม้ ครองรายแปลงอย่างไรจะไปติดตามเรื่ องนี้
ให้
นางวาสนา กล่าวอีกว่า ณ วันที่เกษตรกรทาประกันภัยกับ ธ.ก.ส. ธ.ก.ส. ชี้แจงเกษตรกรว่า มีโครงการ นโยบาลของ
รัฐบาลให้เกษตรกรทาประกัน คนที่มีคุณสมบัติกบั ธ.ก.ส. ทาประกันนี้จะได้รับเต็ม 100 แต่คนที่ไม่ได้รับคุณสมบัติกบั ธ.ก.ส. ก็
ต้องควักเงินตัวเองออกครึ่ งหนึ่ง รัฐบาลออกให้ครึ่ งหนึ่ง ทาได้หมดทุกคนไม่จากัดจานวนว่ากี่ไร่ ต่อคน ไม่ตอ้ งประกาศภัยแล้งก็
ได้ไร่ ละ 1,500 บาท ตรงนี้หายไปไหน.
สุ ดท้ายไม่สามารถให้คาตอบแน่นอนชัดเจนได้ จึงตกลงนัด ให้เกษตรกรส่ งตัวแทนมาจานวนหนึ่งแล้วจะเดินทางเข้า
กทม. พร้อมกันไป สมาคมประกันภัย รับคาตอบที่แน่นอน ในวันพุธ ที่ 4 มีนาคม นัดเดินทางเข้า กทม. เวลา 08.00 น. เพื่อหา
คาตอบที่แน่นอนชัดเจนอีกครั้ง

