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เกษตรกรปลื้ม

ผลผลิตเพิ่ม

รายได้ดี
อ่านต่อหน้า 10

เดือนนี้
ในอดีต
เลขนี้
มีเรื่องราว
รู้หรือไม่ว่า วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวัน
โคนมแห่งชาติ ที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความส�ำคัญ
ต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย และเพื่อน้อม
ร� ำ ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ

17 มกราคม

วันโคนม
แห่งชาติ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ทีไ่ ด้พระราชทานอาชีพการเลีย
้ งโคนม
ให้แก่เกษตรกร จนท�ำให้เรามีนมดื่มกินจนถึงทุกวันนี้

เมือ่ ปี พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราช
ชนนีพนั ปีหลวง เสด็จประพาสทวีปยุโรป และประทับแรม
ณ ประเทศเดนมาร์ก พระองค์สนพระราชหฤทัยในกิจการ
ฟาร์มโคนมชาวเดนมาร์กเป็นอย่างมาก ด้วยทรงเห็นว่า
อาชีพการเลี้ยงโคนมน่าจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร
และประเทศไทย หลังจากเสด็จนิวัติประเทศไทย รัฐบาล
เดนมาร์กได้น้อมเกล้าฯ ถวายโครงการส่งเสริมการเลี้ยง
โคนมเป็นของขวัญ เพื่อให้การด�ำเนินโครงการส่งเสริม
การเลี้ ย งโคนมในประเทศไทยบรรลุ ต ามเจตนารมณ์
ที่ทรงตั้งไว้

5 วิธี

ช่วยพืชสู้แล้ง

จากนัน้ มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย
กับรัฐบาลเดนมาร์ก และวันที่ 16 มกราคม 2505 ได้ด�ำเนินการ
จัดตัง้ “ฟาร์มโคนม” และ “ศูนย์ฝกึ อบรมการเลีย้ งโคนมไทย-เดนมาร์ค”
ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จ
พระเจ้าเฟรดเดอริกที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีแห่งประเทศ
เดนมาร์ก ได้เสด็จพระราชด�ำเนินประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนม
และศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์คอย่างเป็นทางการ
ด้วยเหตุนี้ จึงถือเอาวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันโคนม
แห่งชาติ แต่เพื่อไม่ให้เป็นการซ�้ำซ้อนกับวันครู รัฐบาลได้มีมติ
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2530 ให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี
เป็ น วั น โคนมแห่ ง ชาติ แ ทน และมี ก ารจั ด กิ จ กรรมเฉลิ ม ฉลอง
“เทศกาลโคนมแห่ ง ชาติ ” ขึ้ น เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี เพื่ อ ระลึ ก ถึ ง
ความส�ำคัญตลอดจนเป็นการพบปะสังสรรค์ของผู้ที่อยู่ในวงการนี้
ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และเกษตรกรผูู้เลี้ยงโคนมอีกด้วย

ข้อควรปฏิบัติส�ำหรับเกษตรกรช่วงหน้าแล้ง
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วิธีที่

1.

ปลูกพืชอายุสั้น ใช้น�้ำน้อย
ที่มีผลตอบแทนคุ้มค่า
แทนการท�ำนาต่อเนื่อง
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วิธีที่

2.

วิธีที่

วางแผนใช้น�้ำ
อย่างรู้คุณค่า
และประหยัดตลอดฤดูแล้ง

3.

ให้น�้ำพืช
ในช่วงเช้าและเย็น
เพื่อลดการระเหยของน�้ำ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ประชาสัมพันธ์ กรมวิชาการเกษตร

วิธีที่

4.

เลือกระบบน�้ำที่มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับพื้นที่และชนิดพืช

วิธีที่

5.

รักษาความชื้นในดิน
ใช้วัสดุคลุมหน้าดิน เช่น
ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง

นวัตกรรม
การเกษตร

รถตัดอ้อย
ไร้คนขับ
ฝีมือคนไทย

“อ้อย” เป็นพืชเศรษฐกิจส�ำคัญอีกตัวหนึ่งของ
บ้านเรา เกษตรกรจ�ำนวนไม่น้อยยึดอาชีพปลูกอ้อย
เป็นหลักเพื่อป้อนโรงงานท�ำน�้ำตาล ซึ่งยุคนี้การท�ำ
เกษตรล้ ว นต้ อ งใช้ เ ครื่ อ งจั ก รและเทคโนโลยี
มาช่วย และเป็นที่น่ายินดีที่นายบุญฤทธิ์ สุวรรณสาร
หนุ่มใหญ่ชาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย อดีวิศวกร
สร้ า งโรงกลั่ น วางท่ อ น�้ ำ มั น กลางทะเลของบริ ษั ท
ต่างประเทศแห่งหนึง่ ได้ประดิษฐ์ดด
ั แปลงรถตัดอ้อย
ไร้คนขับ ชื่อ “สบายไทย” ขึ้นมาซึ่งประหยัดน�้ำมัน

นอกจากนีย้ งั มีคณ
ุ สมบัตเิ ด่นอีกหลายอย่าง อาทิ ไม่รอื้ ตออ้อย
อ้อยล้มตัดสบาย ไม่เสียหาย เกียร์ตัดโคนยกหลบหินอัตโนมัติ
มีดสับท่อนไม่คนั้ น�ำ้ อ้อย ใช้ระบบไฟฟ้าไฮโดรลิกซ่อมง่ายทีส่ ดุ ในโลก
และอะไหล่ถูก หาง่าย อีกทั้งในส่วนใบมีดกงจักรจะไม่คั้นน�้ำอ้อย
ที่หน้ามีดสับท่อน ท�ำให้ลดอัตราสูญเสียน�้ำอ้อยและน�้ำหนักของ
อ้อยได้จ�ำนวนมาก
นายบุญฤทธิ์บอกถึงสาเหตุของการผลิตรถตัดอ้อยไร้คนขับ
นีว้ า่ มาจากการเห็นสายไฟฟ้าระบบของรถตัดอ้อยของต่างประเทศ
ยุ่งยากมาก ซ่อมยาก ใช้ระบบไฮโดรลิกที่ละเอียดอ่อน จึงคิดว่า
น่าจะใช้ระบบไร้สายที่มีการประมวลผลชัดเจนและควบคุมได้ง่าย
และที่ส�ำคัญราคาถูก เปลี่ยนง่าย ถ้าเสียก็ซื้อใหม่ได้เลย ปัจจุบัน
เปิดเป็นศูนย์ซ่อมอยู่ที่บ้านเลขที่ 157/112 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก
ให้ทุกคนได้เรียนรู้ระบบเพื่อจะได้ซ่อมเอง และหากรถรุ่นเก่า
หมดสภาพไป เกษตรกรจะได้มรี ถทีม่ เี ทคนิคใหม่ๆ ไว้ใช้งาน ทีส่ ำ� คัญ
อยากให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนต่อยอด เช่น การให้ดอกเบี้ยต�่ำ

กว่ า รถต่ า งประเทศถึ ง 200 ลิ ต ร/วั น ที่ ส� ำ คั ญ
ราคาถูกกว่าด้วย โดยรถตัดอ้อยต่างประเทศราคา
13 ล้านบาท แต่รถต้นแบบที่เขาและทีมงานสร้างขึ้น
ราคาไม่ถึง 6 ล้านบาท

ผูผ้ ลิตรถตัดอ้อยไร้คนขับใช้ชอื่ “สบายไทย” แจกแจง
จุดเด่นของรถดังกล่าวว่า ควบคุมด้วยระบบไร้สาย 2.4 G.
ไร้สายควบคุม ใช้คลืน่ ความถีไ่ มโครเวฟเรดาร์ สามารถยก
กล่องควบคุมมาไว้บนรถปิกอัพ แล้วบังคับจากภายนอกรถ
และสามารถเดินตัดด้วย GPS ดาวเทียม

นายบุญฤทธิ์ สุวรรณสาร (คนกลาง) ผู้ผลิตรถตัดอ้อยไร้คนขับ “สบายไทย”
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ชุมชน
ตัวอย่าง

วิสาหกิจชุมชนฯ บ้านเหม้า

“ชา”

แปรรูปข้าวท�ำ
เอาใจคนรักสุขภาพ

เป็นที่ทราบกันดีว่า “ข้าว” เป็นพืชหลักที่เกษตรกรในภาคอีสานปลูกกัน ด้วยเหตุนี้เอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริม
อาชีพบ้านเหม้า ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ที่มีนางกอบแก้ว ระวิเรือง เป็นประธาน จึงน�ำใบข้าว-ข้าวหอมมะลิ
มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยใช้ชื่อแบรนด์ “ไทยสุวรรณ” ปัจจุบันมีสมาชิก 83 ราย และมีพื้นที่เพาะปลูก 1,200 ไร่

ล่าสุดได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากข้าวด้วยนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และกระทรวงเกษตรฯ ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ในปี 2562 ขณะที่ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2559 ได้รับราลวัลชนะเลิศการประกวด
ผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ (นวัตกรรมใหม่) ในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 17 ที่ จ.ร้อยเอ็ด
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ชุมชน
ตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีหลากหลาย อาทิ 1. เครื่องดื่ม
ใบข้าวหอมมะลิ 105 2. เครื่องดื่มใบข้าวหอมมะลิ 105
ผสมสมุนไพร แบ่งเป็นเครือ่ งดืม่ ใบข้าวหอมมะลิ 105 และ
ดอกพะยอมอบแห้ง, เครื่องดื่มใบข้าวหอมมะลิ 105 และ
ดอกดาวเรืองอบแห้ง รวมทั้งเครื่องดื่มใบข้าวหอมมะลิ
105 และมะนาวอบแห้ง 3. ครีมผงข้าวหอมมะลิธรรมชาติ
ใช้เป็นครีมชงกับเครื่องดื่มแทนครีมเทียมที่คนรักสุขภาพ
ต้องการหลีกเลี่ยง 4. เครื่องดื่มจมูกข้าวข้าวหอมมะลิ
ที่ผ่านมาทางกลุ่มมักน�ำสินค้าไปออกบูทตามงานโอท็อป
ทั้งที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
นางกอบแก้วเล่าว่า กลุ่มก่อตั้งเมื่อปี 2555 แรง
บันดาลใจทีน่ ำ� ใบข้าวหอมมะลิ 105 ทีป่ ลูกแบบอินทรียม์ า
ผลิตเป็นเครือ่ งดืม่ ใบข้าวหอมมะลิ 105 มาจากวิถชี วี ติ และ
ภูมิปัญญาคนรุ่นปู่ย่าตายาย ใน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ที่มักต้มใบข้าวดื่มในตอนเช้า ข้าวนี้ได้รับเครื่องหมาย GI
เพราะปลูกอยูใ่ นเขตทุง่ กุลาร้องไห้ จึงน�ำภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
มาบวกกับงานวิจัย โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวที่น�ำมาแปรรูปนี้
เป็นการเพาะพิเศษในแปลงควบคุม และใช้ระบบดูแลแบบ
วิถีอินทรีย์ทั้งหมด ได้รับเครื่องหมาย GAP
ทั้งนี้ จะเก็บใบข้าวหอมมะลิตั้งแต่เช้าประมาณตี 4
ก่อนพระอาทิตย์จะขึ้น เพื่อไม่ให้ใบข้าวหอมมะลิโดน
แสงแดดและเป็นช่วงที่ใบข้าวยังไม่ได้คายน�้ำ จะท�ำให้
ใบข้าวคงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อรักษา
ระบบคลอโรฟิลล์ พร้อมทั้งช่วยรักษาสีและกลิ่นของ
ชาใบข้าวหอมมะลิได้ดีที่สุด จากนั้นน�ำมาคั่วให้หอม
ก่อนบรรจุ ใบข้าวหอมมะลิมีประโยชน์มากต่อร่างกาย
เช่น แก้การอ่อนเพลีย และช่วยระบบภูมิต้านทานต่างๆ
การเลือกใบข้าวมาท�ำเป็นชา นางกอบแก้วอธิบายว่า
ใช้ใบข้าวอายุ 10-15 วัน โดยในการเพาะปลูกครั้งหนึ่ง
จะเก็บได้ 3 ครั้ง จากนั้นน�ำมาผ่านกระบวนการกรรมวิธี
ตามวิทยาศาสตร์ทั้งหมด และใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย
ในการผลิต พอเสร็จจะรีบบรรจุภายใน 1 วัน เพื่อให้ได้
สีและกลิ่นเป็นธรรมชาติ สินค้าของกลุ่มนั้นทางบริษัท
กอระเอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ำกัด เป็นผู้จัดจ�ำหน่าย ผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มที่ขายดีคือชาใบข้าวหอมมะลิบรรจุซอง โดย
จ�ำหน่ายกล่องละ 450 บาท มีทั้งหมด 30 ซอง ซึ่งมี
วางขายในซูเปอร์มาร์เกตหลายแห่ง
ส�ำหรับก�ำลังการผลิต ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

นางกอบแก้ว ระวิเรือง (คนกลาง)
ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า
ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้าบอกว่า ต่อเดือนได้เป็นแสนกล่อง โดยใช้
วัตถุดิบที่เป็นใบข้าววันละ 100 กิโลกรัม เพราะกลุ่มมีเครือข่าย
การเพาะปลูก คือ จะท�ำแปลงมาเฉพาะ และมีโรงงานผลิตที่ได้
มาตรฐานซึ่งได้รับการรับรองจาก อย.
นอกจากจะมีชาใบข้าวหอมมะลิแบบเป็นชาชงร้อน และเป็น
เครื่องดื่มใบข้าวหอมมะลิ UHT แล้ว ทางกลุ่มก็ยังน�ำใบข้าวมา
แปรรูปเพือ่ ใช้ผสมในเครือ่ งดืม่ ต่างๆ เหมือนชาเขียว โดยท�ำรูปแบบ
ของสารสกัด พอละลายน�้ำแล้วสามารถดื่มได้เลย หรือน�ำไปผสม
กับขนมหรือเครือ่ งดืม่ ประเภทต่างๆ นับเป็นวิสาหกิจชุมชนอีกแห่ง
ที่น�ำภูมิปัญญาพื้นบ้านมาบวกกับงานวิจัย ท�ำให้เป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพที่มีมูลค่าเพิ่ม
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ปกิณกะ

เลือกผัก-ผลไม้อย่างไร?
ห่างไกลสารตกค้าง

ในปี 2562 ที่ผ่านมา สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ท�ำการส�ำรวจข้อมูลและจัดอันดับ 5 ชนิดผัก-ผลไม้ที่
คนไทยนิยมทานมากที่สุด ซึ่งในหมวดหมู่ผัก ได้แก่ ถั่วฝักยาว ผักกาดขาว แตงกวา ถั่วงอก กะหล�่ำปลี ส่วนในหมวดหมู่
ผลไม้ ได้แก่ แตงโม กล้วยน�้ำว้า มะละกอสุก องุ่น และสับปะรด

ขณะเดียวกัน จากการแถลงผลตรวจผักและผลไม้
โดยเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื หรือไทยแพน
(Thai-PAN) ประจ�ำปี 2562 ซึ่งได้ท�ำการเก็บตัวอย่างผัก
ผลไม้รวม 286 ตัวอย่าง จากห้างค้าปลีกและตลาดสด
ทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น ยโสธร
สระแก้ว จันทบุรี ราชบุรี และสงขลา ครอบคลุม 15 ชนิด
ผัก และ 9 ชนิดผลไม้ ที่ได้รับความนิยมบริโภคทั่วไป
โดยส่งตรวจยังห้องปฏิบตั กิ ารในสหราชอาณาจักร ทีไ่ ด้รบั
การรับรองมาตรฐาน ISO-17025 พบว่า ผักและผลไม้ที่
ส่งตรวจมีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานสูงถึง 41%
ทั้งนี้ ผักที่ตรวจพบสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐาน
มากที่สุด ได้แก่ กวางตุ้ง พบมากถึง 10 ตัวอย่าง จาก
ทั้งหมด 12 ตัวอย่าง รองลงมา คือ คะน้า (9 ตัวอย่าง)
กะเพรา (8 ตัวอย่าง) พริก กะหล�ำ่ ดอก และผักชี (ชนิดละ
7 ตัวอย่าง) ส่วนทีพ่ บน้อยมากหรือแทบไม่เกินค่ามาตรฐาน
เลย คือ กระเทียมจีน (ไม่พบสารพิษตกค้าง) กะหล�่ำ
ปลี (2 ตัวอย่าง มีสารพิษตกค้างต�่ำกว่าค่ามาตรฐาน)
และมะละกอดิบ (3 ตัวอย่าง มีสารพิษตกค้างต�่ำกว่า
ค่ามาตรฐาน)
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ผลการตรวจสารพิษตกค้างผัก-ผลไม้ ปี 2562
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ตกค้างเกินมาตรฐาน
ผักผลไม้ในห้างตกค้างมากกว่าตลาดสด
พบสารผิดกฏหมาย 12 ชนิด
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ด้านผลไม้ทพี่ บว่ามีการตกค้างของสารพิษเกินค่ามาตรฐานมาก
ทีส่ ดุ ได้แก่ ส้ม พบมากถึง 12 ตัวอย่าง จากการสุม่ ตรวจทัง้ หมด 12
ตัวอย่าง รองลงมา คือ ชมพู่ (11 ตัวอย่าง) ฝรั่งและองุ่น (ชนิดละ
7 ตัวอย่าง) ขณะที่ผลไม้อย่างกล้วยหอม มะม่วงสุก และแอปเปิล
พบสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานน้อยทีส่ ดุ เพียงชนิดละ 1 ตัวอย่าง
จากภาพรวมผลตรวจ พบว่ามีสารพิษตกค้างในตัวอย่างผัก
และผลไม้ รวม 118 ตัวอย่าง จากทั้งหมด 286 ตัวอย่าง หรือ
คิดเป็น 41.3% (ปี 2560 ตรวจพบมีการตกค้าง 46%)
นอกจากนี้ 26% จากการสุ่มตัวอย่างดังกล่าว ยังพบสารพิษ
ตกค้างในผักและผลไม้ที่ได้รับรองคุณภาพ GAP และ GMP และ
พบการตกค้างของสารพิษ 3 ใน 6 ตัวอย่างของผักและผลไม้ทไี่ ด้รบั
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ “Organic Thailand” ขณะที่
มาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรียอ์ นื่ เช่น USDA, EU, Bioagricert,
มกท. (ส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์) สุ่มตรวจไม่พบสารพิษ
ตกค้างเกินมาตรฐาน
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ผลการตรวจสารพิษตกค้างผัก-ผลไม้ ปี 2562
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ตกค้างเกินมาตรฐาน
ผักผลไม้ในห้างตกค้างมากกว่าตลาดสด
พบสารผิดกฏหมาย 12 ชนิด

ู่

ชมพ

จากข้อมูลสถาบันเกษตรอินทรีย์ กรมวิชาการ
เกษตรและมูลนิธินวชีวัน ระบุว่า

“ผักผลไม้อนามัย” หมายถึง ผลผลิตจากระบบเกษตร
ที่ ใ ช้ ส ารเคมี แต่ ค วบคุ ม ปริ ม าณสารเคมี ต กค้ า งให้
ไม่เกินระดับที่เป็นอันตรายต่อการบริโภคตามเกณฑ์ที่
ก�ำหนดเป็นชื่อเรียกตามตรามาตรฐานผักผลไม้อนามัย
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ
“ผักผลไม้ปลอดภัยส�ำหรับบริโภค” หมายถึง ผลผลิต
จากระบบเกษตรที่ใช้สารเคมี แต่ควบคุมปริมาณสาร
เคมี ต กค้ า งให้ อ ยู ่ ใ นเกณฑ์ ที่ ย อมรั บ ได้ ว ่ า ปลอดภั ย
ต่อการบริโภค เป็นชื่อเรียกส�ำหรับการรับรองคุณภาพ
ระบบตรวจสอบสารพิษ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
“ไร้ดนิ ” หรือ “ผักผลไม้ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)”
หมายถึง ผลผลิตจากระบบเกษตรที่ปลูกโดยไม่ใช้ดิน ซึ่ง
ปลูกในน�้ำที่ให้สารอาหารพืชสังเคราะห์ ทั้งที่เป็นเคมี
และสังเคราะห์จากวัตถุดิบอินทรีย์ ในสภาพแวดล้อมปิด
ท�ำการควบคุมชนิดและปริมาณสารอาหารที่พืชจะได้รับ
ผลผลิตที่ได้จะมีชนิดของสารอาหารที่ร่างกายต้องการ
เพื่ อ การมี สุ ข ภาพที่ ดี อ ยู ่ จ� ำ กั ด เท่ า ที่ ใ ส่ ใ ห้ ใ นน�้ ำ ที่ ป ลู ก
และยังเสี่ยงกับปริมาณไนเตรตที่เป็นอันตรายกับร่างกาย
ตกค้างมากกว่าพืชที่ปลูกบนดินที่ใช้เคมีอีกด้วย
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“ผักผลไม้ปลอดสารพิษ” หมายถึง ผลผลิตจากระบบการผลิต
ที่ใช้สารเคมีในการป้องกันและปราบศัตรูพืช รวมทั้งปุ๋ยเคมีเพื่อ
การเจริญเติบโตของพืช แต่ให้เว้นช่วงการใช้สารเคมีก่อนการเก็บ
เกี่ยว ซึ่งผลผลิตที่ได้ยังมีสารเคมีตกค้าง แต่ไม่เกินในปริมาณที่
ก�ำหนดเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยให้มีการขอใบรับรอง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ใบรับรองผักปลอดสารพิษ ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 163 พ.ศ. 2538 เรื่องอาหาร
ที่มีสารเคมีตกค้าง
“ผักผลไม้อินทรีย์ หรือออร์แกนิก (Organic)” หมายถึ ง
ผลผลิ ต จากระบบการผลิ ต ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานเกษตร
อินทรียจ์ ากหน่วยงานทีเ่ ชือ่ ถือได้ ผูป้ ระกอบการเกษตรอินทรียต์ อ้ ง
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดการตรวจรับรอง ครอบคลุมตั้งแต่แหล่งที่มา
ของเมล็ดพันธุ์ ปัจจัยการผลิต (ปุย๋ อาหารสัตว์ ยาป้องกันและรักษา
โรค ฯลฯ) วิธกี ารใช้ปจั จัยการผลิต วิธกี ารดูแลรักษา วิธกี ารป้องกัน
การปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อม ซึ่งรวมถึงแหล่งผลิตแบบเคมี
ที่อยู่ข้างเคียง ตลอดจนวิธีการเก็บเกี่ยว คัดแยก ท�ำความสะอาด
และการเก็บรักษาผลผลิตระหว่างบรรจุและการขนส่ง
โดยต้องไม่ใช้ปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์หรือ
สมุนไพรต้องห้าม เน้นการป้องกันศัตรูพืชและรักษาโรคสัตว์โดย
ค�ำนึงถึงระบบนิเวศ จดบันทึกข้อมูลกิจกรรมการผลิตในทุกขัน้ ตอน
เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (traceability) อย่างน้อย
5 ปี รวมถึงการดูแลสวัสดิภาพของพนักงานในพื้นที่เพาะปลูกหรือ
โรงงานอย่างเป็นธรรม เป็นต้น
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เกษตร
อินเทรนด์

จันทร์จีรา บุญศิริ

จากวิศวกรสาวสู่เกษตรกร

ปลูก

“เมล่อน”

น.ส.จันทร์จีรา บุญศิริ อายุ 43 ปี เป็นอดีตมนุษย์
เงินเดือนอีกคนทีห
่ น
ั มาท�ำอาชีพเกษตร และเลือกปลูก
เมล่อนที่บ้านเกิด ใน ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ
จ.สกลนคร เนื้ อ ที่ 30 ไร่ โดยปลู ก ในโรงเรื อ นชื่ อ
สวนเมตตา ซึ่งได้รับเครื่องหมายมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย (GAP) ด้วย
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เธอเล่าว่า หลังเรียนจบปริญญาตรีสาขาโทรคมนาคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง ก็ ท� ำ งานเป็ น วิ ศ วกรด้ า น
โทรคมนาคมมานาน 20 กว่าปี ในสองบริษัทยักษ์ใหญ่
ด้ า นโทรคมนาคม จากเงิ น เดื อ นหลั ก หมื่ น จนมาเป็ น
หลั ก แสน สุ ด ท้ า ยตั ด สิ น ใจมาเป็ น เกษตรกรเต็ ม ตั ว
เมื่อปี 2562 โดยท�ำเป็นสวนเมล่อน พร้อมเสริมด้วย
การเลี้ยงปลาดุก ปลานิล วัว แพะ เพื่อจะได้มีเวลา
อยู่กับคุณแม่ที่อายุมากถึง 78 ปีแล้ว
เริ่มแรกเธอปลูกองุ่น ลองผิดลองถูกอยู่ 3 ปี แต่
ไปไม่รอด สุดท้ายตัดสินใจปรับแต่งสวนองุ่นมาเป็นสวน
เมล่อนที่ อ.โคกศรีสพุ รรณ โดยได้ไปเรียนการปลูกเมล่อน
จากครูบอลแห่งเทพมงคลฟาร์ม ในการท�ำเกษตรของเธอ
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่
9 ที่เน้นการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลากหลาย เพื่อให้มี
รายได้หมุนเวียน

ในการลงทุนท�ำสวนเมล่อนนั้น เธอแจกแจงว่าช่วงแรกค่าใช้
จ่ายค่อนข้างสูง เพราะต้องเสียค่าปลูกสร้างโรงเรือน ค่าปุ๋ย
ค่ายา ค่าดิน ค่าเมล็ดพันธุ์ ตกประมาณ 1 แสนบาท/โรงเรือน
ขนาด 6.2 x 15 เมตร จ�ำนวน 12 โรงเรือน และตอนนี้ก�ำลัง
ขยายโรงเรือนเป็น 15 โรงเรือน เพื่อปลูกให้ได้ต่อเนื่องทุกเดือน
เดือนละ 4 โรงเรือน จะได้เพียงพอส�ำหรับออร์เดอร์ในปี 2563
ที่สวนปลูกสายพันธุ์หลักๆ คือ 1. ไข่มังกร 2. จันทร์ฉาย และ
3. สารคามสวีท
ส�ำหรับการปลูกในโรงเรือนใช้ระบบน�้ำหยด เมล่อนเป็นพืช
ที่อ่อนแอ ไวต่อโรค ต้องดูแลตั้งแต่รากจนถึงยอด จึงต้องใช้คน
ที่ มี ป ระสบการณ์ มี ร ะเบี ย บและความรั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ล
รายละเอียดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมเพาะปลูกถึงการเก็บเกี่ยว
รวมไปถึงการแพ็กและส่งของจนถึงมือลูกค้า

เกษตร
อินเทรนด์

น.ส.จันทร์จีราเล่าถึงขั้นตอนวิธีปลูกว่า เริ่มจาก 1.
เตรียมเบีย้ เพาะเมล็ดพันธุ์ โดยแช่เมล็ดในน�ำ้ อุน่ 70 องศา
1 ชม. ห่อด้วยผ้าขาวเก็บไว้ในที่มิดชิด 24 ชม. และน�ำ
เมล็ดที่เตรียมเพาะลงถาดเพาะที่มีสารอาหารที่ครบถ้วน
ส�ำหรับเมล็ดพันธุ์ เพาะไว้เป็นเวลา 12-14 วัน 2. เตรียม
โรงเรือน ต้องเป็นโรงเรือนแบบปิดเพือ่ ป้องกันเชือ้ โรคและ
แมลงที่จะท�ำลายผลผลิตได้ 3. เตรียมดิน ต้องตีดินให้
ละเอียด ใส่ปุ๋ยหมัก สารปรับปรุงดิน เพื่อที่จะให้เมล่อน
ได้รบั สารอาหารทีเ่ พียงพอตัง้ แต่แรก เตรียมแปลงเป็นแนว
และปูพลาสติกคลุมดิน
ทั้งนี้ เมื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ครบจ�ำนวนวันแล้วก็น�ำมา
ลงปลูกในแปลงทีเ่ ตรียมไว้ ส่วนช่วงผสมเกสร เมือ่ ปลูกลง
ดินครบ 22-24 วัน ให้ท�ำการผสมเกสรได้เลย และหลัง
ผสมเกสรครบ 35-45 วัน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
อย่างที่ น.ส.จันทร์จีราบอกไปแล้วว่า เมล่อนเป็น
พืชที่อ่อนแอ ฉะนั้น ในแต่ละฤดูกาลจึงต้องดูแลเอาใจใส่
ค่อนข้างเยอะ เช่น ในหน้าร้อนจะเจอปัญหาเพลี้ยไฟ
โรคยืนต้นตายเนื่องจากอากาศร้อนจัด หน้าฝนจะเป็น
โรคเน่าคอดิน ลูกแตก เนื่องจากน�้ำเยอะ ความชื้นเยอะ
ขณะทีห่ น้าหนาวมักพบโรคราต่างๆ เพาะเมล็ดยาก โตช้า
เนื่องจากอากาศหนาว
เธอให้ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้สนใจจะปลูกว่า เมล่อน
เป็นพืชล้มลุกทีค่ อ่ นข้างอ่อนแอ ต้องการการดูแลเอาใจใส่
อย่างดีและสม�่ำเสมอ หากสนใจปลูกต้องประเมินเวลา
และความรู้ความสามารถ ความใส่ใจของผู้ที่จะท�ำ และ
ควรทดลองท�ำเองก่อนจ้างลูกจ้างเพื่อจะได้เรียนรู้การ
ผลิตและโรคพืชในแต่ละพื้นที่ ที่ส�ำคัญคือเรื่องการตลาด
ดังนัน้ ในช่วงเริม่ ต้นควรจะลองปลูกก่อนเพียงแค่ 1 โรงเรือน
เพื่อทดลองหาตลาดว่า กลุ่มลูกค้าชอบแนวไหน จากนั้น
จึงค่อยขยายโรงเรือน
นับเป็นเกษตรกรหน้าใหม่อีกรายที่ปลูกผลไม้ท�ำเงิน
แม้จะต้องลงทุนสูงก็ตาม โดยเจ้าตัวคาดว่าจะได้ทุนคืน
ในปี 2564
สวนแห่งนี้ขายทั้งหน้าสวนและออนไลน์ให้แก่ลูกค้าทั่วไปและ
ลูกค้าประจ�ำ ส่งขายทั่วประเทศไทยและลาว ทุกสายพันธุ์ขาย
ราคากิโลกรัมละ 100 บาท ไม่รวมค่าส่ง ทีผ
่ า่ นมาลูกค้าตอบรับ
ดีมาก (สนใจติดต่อได้ที่ 09-5662-5535)

น.ส.จันทร์จีรา บุญศิริ เกษตรกรผู้ปลูกเมล่อน
ใน ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

1.

2.
3.

1. เมล่อนพันธุ์จันทร์ฉาย
2. เมล่อนพันธุ์สารคามสวีท
3. เมล่อนพันธุ์ไข่มังกร ลูกเรียวยาว

9
_

เรื่อง
จากปก

โครงการทุเรียนคุณภาพ
ไปได้สวย เกษตรกรปลื้ม
ผลผลิตเพิ่ม รายได้ดี
นายศรัณย์ สุขประวิทย์ หัวหน้าโครงการทุเรียนคุณภาพ
สถาบันปิดทองฯ ให้สมั ภาษณ์เกีย่ วกับความคืบหน้าโครงการทุเรียน
คุณภาพใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ว่า เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งเป็น
โครงการทีท่ างปิดทองฯ ท�ำร่วมกับทาง 3 จังหวัด คือ นราธิวาส ยะลา
และปัตตานี โดยตัง้ คณะกรรมการบริหารโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
สินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชา (ทุเรียนคุณภาพ)
มีผวู้ า่ ราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัดเป็นประธาน และทางเครือซีพี
มารับซือ้ ผลผลิต เพือ่ ส่งทุเรียนหมอนทองเกรดเอไปขายในประเทศ
จีน ผลการด�ำเนินงาน 2 ปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าประสบความส�ำเร็จ
เพราะท�ำให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษา
ทุเรียนดีขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ สามารถขาย
ได้ราคาดี เกษตรกรต่างพอใจ
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เรื่อง
จากปก

นายศรัณย์กล่าวว่า ในปีแรกมีเกษตรกรมาร่วมไม่กี่
ราย เพราะยังไม่มนั่ ใจว่าจะเกิดผลอย่างไร แต่พอปี 2562
เข้าร่วมมากถึง 664 ราย มีจ�ำนวนทุเรียน 20,000 ต้น
เนื่องจากเห็นผลดีที่เกิดขึ้นกับตัวเกษตรกรเอง โดยก่อน
หน้านี้มีรายได้จากการขายเหมาต้น 2,500 บาท/ต้น/ปี
ได้เพิ่มมาเป็น 6,000-8,000 บาท/ต้น/ปี ปัจจัยส�ำคัญ
คือการปรับเปลี่ยนวิธีการรับซื้อจากเหมาต้นมาเป็นการ
คัดเกรด โดยทางเครือซีพีจะรับซื้อหมอนทองเกรดเอ
กิโลกรัมละ 78 บาท ถือว่าได้ราคาดี
ในส่วนของการดูแลเรื่องคุณภาพนั้น ได้แนะน�ำให้
เกษตรกรใส่ปุ๋ยบ�ำรุงต้นเป็นช่วงๆ ปีหนึ่ง 7-8 ครั้ง แทนที่
จะใส่ครั้งเดียวหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเหมือนที่เคย
ท�ำมา และในปี 2563 ตั้งเป้าจะได้ปริมาณทุเรียนเพิ่ม
มากขึ้นเป็น 2,000 ตัน โดยเกษตรกรมีรายได้ 160 ล้าน
บาท ขณะที่ปี 2562 ได้ผลผลิต 1,100 ตัน มีรายได้เกือบ
80 ล้านบาท
นายศรัณ ย์กล่า วอีกว่า ในปี 2563 มีเ กษตรกร
เข้าร่วมโครงการ 645 ราย มีจ�ำนวนต้นทุเรียน 29,754
ต้น สาเหตุที่เกษตรกรเข้าร่วมจ�ำนวนน้อยรายกว่าปี
2562 เพราะมีการคัดเกษตรกรที่ไม่ผ่านการประเมิน
ออก 300 กว่าราย และรับสมัครใหม่อีก 300 กว่าราย
อีกทั้งในปี 2563 ทางปิดทองฯ มีนโยบายจะผลักดัน
ให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้
เป็นหลัก และจากการประชุมหารือร่วมกับเกษตรกร ได้
แนะน�ำให้ปรับระบบการรับซื้อผลผลิตจะได้ไม่เสียเวลา
นอกจากนี้ จะมีการปรับคู่มือการปลูกทุเรียนคุณภาพ
เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น

(บน) เมื่อครบก�ำหนดระยะการดูแล เกษตรกรจะได้รับ ‘ใบสั่งตัด’ ก่อนน�ำผลผลิตมาส่งให้
เจ้าหน้าที่ท�ำการคัดแยกขนาดยังจุดรวบรวม เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการตัดทุเรียนอ่อน
ในโครงการทุเรียนคุณภาพ
(กลาง) นายศรัณย์ สุขประวิทย์ ขณะให้การบรรยายเรื่องการผลิตทุเรียนคุณภาพ
(ล่าง) นายมะสากี ลาเต๊ะ เกษตรกรพื้นที่ อ.กรงปินัง จ.ยะลา ที่เข้าร่วมในโครงการ
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ข่าวพื้นที่

ปิดทองอุดรฯ เตรียมจัดเวทีสรุปบทเรียน
คืนข้อมูลการพัฒนาให้ชุมชน-หน่วยงานรัฐ
นายวรากร วงศ์สิทธิ์ หัวหน้าพื้นที่ต้นแบบโครงการ
ปิ ด ทองหลั ง พระฯ จ.อุ ด รธานี เปิ ด เผยว่ า ในช่ ว ง
กลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ได้น�ำชาวบ้านในพื้นที่
บ้านโคกล่าม-แสงอร่ามกลุ่มต่างๆ อย่างเช่น กลุ่ม
ผู้ใช้น�้ำ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัย และ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูธารา จ�ำนวน 13 คน ไปศึกษา
ดูงานการรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์และตลาดสีเขียว
ที่ จ.มหาสารคามและขอนแก่น เป็นการศึกษาดูงาน
ระบบการผลิ ต การแปรรู ป และเรื่ อ งการตลาด
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ กลุ ่ ม เหล่ า นี้ ห ลั ง จาก
ที่ ป ิ ด ทองฯ อุ ด รธานี จ ะปรั บ เปลี่ ย นบทบาทในการ
ส่ ง เสริ ม เป็ น ผู ้ ส นั บ สนุ น ในด้ า นองค์ ค วามรู ้ แ ทน
แล้วให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมาดูแล
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นายวรากรกล่าวว่า พร้อมกันนีไ้ ด้รว่ มกับชาวบ้านท�ำ
แผนยุทธศาสตร์ของแต่ละกลุม่ เพราะบางกลุม่ อย่างเช่น
กลุ่มพืชผักสวนครัวอยากจะพัฒนาต่อยอดในเรื่องการ
แปรรูปและท�ำเรื่องคุณภาพ เนื่องจากต้องการจ�ำหน่าย
ไปยังตลาดส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากตลาดร่มเขียวที่ขาย
อยู่ อย่างเช่น เข้าไปขายในห้างสรรพสินค้า และตามแผน
งานในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 จะท�ำเวทีเชิญ
ตัวแทนชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆ มาร่วมพูดคุยสรุป
บทเรียน และคืนข้อมูลการพัฒนาในโครงการต่างๆ เพื่อ
เชื่อมโยงกัน
“ช่วงนี้ปิดทองอุดรฯ ไม่ได้ท�ำโครงการใหม่ๆ อะไร
เพราะตามแผนงานปี 2563-2565 จะต้องปรับเปลี่ยน
บทบาทเป็นผู้สนับสนุนองค์ความรู้ เรื่องนี้ชาวบ้านใน
พื้ น ที่ ก็ รั บ รู ้ แ ล้ ว ช่ ว งนี้ จึ ง เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ ม
ให้กับชาวบ้านในเรื่องต่างๆ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
การเป็นผู้น�ำด้วย” นายวรากรกล่าวและว่า เท่าที่ทราบ
นอกจากปิ ด ทองอุ ด รฯ แล้ ว ยั ง มี พื้ น ที่ ป ิ ด ทองฯ ใน
จ.อุ ทั ย ธานี แ ละเพชรบุ รี ที่ จ ะต้ อ งปรั บ บทบาทเป็ น ผู ้
สนับสนุนด้านองค์ความรู้แทน และเน้นเข้าไปท�ำงาน
ส่งเสริมและพัฒนาในพื้นที่ในภาคเหนือ 3 จังหวัด คือ
เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน

เจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ
พร้อมตัวแทนกลุ่มเกษตรกร บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม จ.อุดรธานี
ขณะเข้าศึกษาดูงานกระบวนการด้านการผลิต ณ บ้านสวนซุมแซง จ.มหาสารคาม

ข่าวพื้นที่

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ รับมอบของที่ระลึกจากตัวแทนเกษตรกร
หลังเดินทางมาเป็นประธานมอบเอกสารโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินพื้นที่ลุ่มน�้ำ 1, 2 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขาแข้ง แก่เกษตรกรในพื้นที่ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562

ชาวบ้านหมู่ 4 บ้านอีมาดอีทราย
วอนรัฐขอเข้าร่วมโครงการ คทช.
นายตุ ล าพั ฒ น์ วั ฒ นทรั พ ย์ ต ระกู ล หั ว หน้ า พื้ น ที่
ต้ น แบบโครงการปิ ด ทองหลั ง พระฯ จ.อุ ทั ย ธานี
เปิดเผยความคืบหน้าภายหลังนายวราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น ประธานมอบเอกสารโครงการ
จั ด ระเบี ย บการใช้ ท่ี ดิ น พื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ ำ 1, 2 ป่ า สงวน
แห่งชาติ ป่าห้วยขาแข้งให้กับชุมชน ภายใต้โครงการ
จัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)
เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ที่ตลาดกะเหรี่ยง ต.แก่น
มะกรู ด อ.บ้ า นไร่ ว่ า ที่ นี่ ถื อ เป็ น พื้ น ที่ แ ห่ ง แรกของ
ประเทศที่ ไ ด้ รั บ การจั ด ระเบี ย บการใช้ ที่ ดิ น ป่ า พื้ น ที่
ลุ่มน�้ำ 1, 2 โดยให้สิทธิท�ำกินและอยู่อาศัยในป่าสงวน
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นายตุลาพัฒน์กล่าวว่า ในการมอบสิทธิแปลงรวมครั้งนี้ ทาง
นายวราวุธได้มอบให้กบั ก�ำนัน ต.แก่นมะกรูด ในการประเมินคร่าวๆ
มีเนื้อที่ 12,000 ไร่ จากนี้ต้องมีการส�ำรวจข้อมูลเพิ่มเติมอีก คาดว่า
จะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และแต่ละครอบครัวจะได้รับ
คู่มือแปลงที่ดินของแต่ละราย
พร้อมกันนี้ชาวบ้านร้อยกว่าครัวเรือนที่อยู่หมู่ 4 บ้านอีมาด
อีทราย ต.แก่นมะกรูด ได้รอ้ งขอให้นำ� พืน้ ทีท่ ำ� กินจ�ำนวน 5 พันกว่า
ไร่ เข้าร่วมในโครงการ คทช.ด้วย เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่ทางทหาร
ขออนุญาตใช้พื้นที่กับทางกรมป่าไม้ ทางนายวราวุธก็ได้รับเรื่อง
และมอบให้อธิบดีกรมป่าไม้ไปประสานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัด
อุทัยธานีและทางฝ่ายทหาร
“ชาวบ้านหมู่ 4 บ้านอีมาดอีทราย ท�ำกินในพืน้ ทีแ่ ปลงนีม้ าก่อน
ทีท่ างทหารจะมาขอใช้พนื้ ทีด่ งั กล่าวกับกรมป่าไม้ และทีน่ เี่ ป็นพืน้ ที่
ส่วนหนึ่งในโครงการของปิดทองฯ ดังนั้น การที่ชาวบ้านขอเข้ามา
ร่วมในโครงการ คทช. ก็อยู่ที่ผู้ใหญ่จะประสานงานกัน ถ้าได้
เข้าร่วมโครงการ ชาวบ้านจะได้รับประโยชน์” นายตุลาพัฒน์กล่าว
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ข่าวพื้นที่

น�้ำในหนองเลิงเปือย-เขื่อนล�ำปาวเยอะ
เกษตรกรมั่นใจแห่ท�ำนาปรัง 2,000 ไร่
นายสุรจิตรร นามน้อย หัวหน้าพื้นที่ต้นแบบโครงการ
ปิดทองหลังพระฯ จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ได้มีการ
ประชุ ม ประธานสถานี ผู ้ ใ ช้ น�้ ำ ของหนองเลิ ง เปื อ ย
6 สถานี เพื่อ ให้มีการบริหารจัดการน�้ำในปี 2563
เนื่ อ งจากปริ ม าณน�้ ำ หนองเลิ ง เปื อ ยมี จ� ำ นวนมาก
ถึง 6.48 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่เขื่อนล�ำปาวก็มี
ปริมาณน�้ำมากเช่นกัน และได้ปล่อยน�้ำเร็วกว่าทุกปี
คื อ ปล่ อ ยช่ ว งต้ น เดื อ นธั น วาคมที่ ผ ่ า นมา ซึ่ ง เมื่ อ
เทียบกับการปล่อยน�้ำช่วงวันที่ 4 ม.ค. ปี 2562

ตัวแทนกลุ่มจาก 6 สถานีผู้ใช้น�้ำหนองเลิงเปือย ร่วมหารือถึงแนวทางบริหารจัดการน�้ำ
หลังเขื่อนล�ำปาวเปิดประตูระบายน�้ำเร็วกว่าปีที่ผ่านมา

นายสุรจิตรกล่าวว่า เมื่อมีน�้ำในหนองเลิงเปือยและที่เขื่อน
ล�ำปาวจ�ำนวนมาก ท�ำให้เกษตรกรรอบๆ หนองเลิงเปือยมั่นใจว่า
จะมีน�้ำในการท�ำนาปรัง จึงตัดสินใจปลูกข้าวนาปรังกันมากขึ้น
จากปีทแี่ ล้วปลูกประมาณ 1,600 ไร่ ปี 2563 คาดว่าจะปลูก 2,000 ไร่
จุ ด นี้ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความกั ง วล หากไม่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การน�้ ำ ที่ ดี
อาจเกิดปัญหาแย่งน�้ำกันเกิดขึ้น กรณีที่มีน�้ำไม่เพียงพอในบางช่วง
โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม หากฝนยังไม่มา
พร้อมกันนี้ตนเสนอให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้น�้ำ เพื่อจะได้รู้ว่า
เกษตรกรแต่ละรายปลูกพืชชนิดไหนกันบ้าง จะได้ค�ำนวณปริมาณ
การใช้น�้ำได้ถูกต้อง เพราะพืชแต่ละชนิดใช้น�้ำไม่เท่ากัน จะเป็น
ประโยชน์ในการบริหารจัดการน�้ำ
นายสุรจิตรกล่าวด้วยว่า ถือเป็นความโชคดีของชาวกาฬสินธุ์
เพราะมี น�้ ำ ในเขื่ อ นล� ำ ปาวและหนองเลิ ง เปื อ ยจ� ำ นวนมากเต็ ม
ความจุ เนื่องจากได้รับอิทธิพลของพายุพอดึล อีกอย่างมีการขุด
ลอกหนองและซ่อมแซมประตูระบายน�ำ้ จึงกักเก็บน�ำ้ ได้มาก ขณะที่
จังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสานหลายพื้นที่เจอปัญหาภัยแล้ง อย่างไร
ก็ตาม ทางปิดทองฯ แนะน�ำให้เกษตรกรปลูกพืชหลังนาเป็นพวกพืช
ทีใ่ ช้นำ�้ น้อยอย่างพวกข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ หรือปอเทือง
ซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ก็มีเกษตรกรสนใจปลูก 30-40 ราย
แต่เมื่ออยู่ในพื้นที่ติดกับนาปรังก็ท�ำให้พืชผลเสียหายไปบ้าง ท�ำให้
เกษตรกรส่วนนี้หันไปท�ำนาปรังด้วย

เครือข่ายองค์กรงดเหล้ารณรงค์ผ่านผู้น�ำศาสนา
น.ส.มาลัย มินศรี ส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เปิดเผยว่า มีหลายโครงการที่ท�ำใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างเช่นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ท�ำโครงการสร้างปัญญากับผู้น�ำ โดยบางพื้นที่รณรงค์ให้คนเลิกบุหรี่ คนไหน
ที่เลิกบุหรี่ได้ ถ้าพร้อมก็มาเป็นวิทยากรในการชวนเชิญคนเลิกบุหรี่ หรืออย่างที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ท�ำเรื่องงาน
แข่งเรือปลอดเหล้าและบุหรี่ซึ่งเป็นงานใหญ่ และอีกส่วนหนึ่งเป็นงานเชิงวิชาการเรื่องการสร้างจิตส�ำนึกและสร้าง
ภูมิคุ้มกันส�ำหรับเด็กปฐมวัย
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น.ส.มาลัยกล่าวว่า ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ปัญหาเรือ่ งการสูบบุหรี่ กิน และดืม่ ทีม่ ากับ
น�้ำกระท่อมถือว่าเยอะมาก ใครไปเยี่ยมเยียนบ้าน
จะมีหมาก ยาสูบ ไว้ต้อนรับ เป็นธรรมเนียมของ
มุสลิมทีน่ นั่ เลย เหมือนกับทางภาคอีสานจะน�ำเหล้า
มาเสิร์ฟกัน แต่ว่าทั้ง 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็น
พวกบุหรี่ ยาสูบ ดังนัน้ ต้องชีใ้ ห้เห็นว่าเป็นอันตราย

โดยทางเครือข่ายฯ ได้ให้ความรู้กับคนในพื้นที่ และมีหลายๆ
หมู่บ้านเริ่มไม่น�ำยาสูบ บุหรี่ มาต้อนรับแล้ว อย่างที่ อ.โคกโพธิ์
จ.ปัตตานี พอมีหมู่บ้านหนึ่งท�ำ หมู่บ้านอื่นๆ ก็พยายามท�ำตาม
“ที่ผ่านมาใช้การรณรงค์ผ่านอิหม่าม ซึ่งในพื้นที่ของชาว
มุสลิมดูเหมือนจะเข้ายาก แต่ถ้าอิหม่ามเห็นว่าเป็นเรื่องส�ำคัญ
ก็จะเป็นคนพูดให้ในวันละหมาดวันศุกร์ แต่ถ้าชุมชนไหนที่มี
อิหม่ามยังสูบบุหรี่อยู่ก็จะยากหน่อย เพราะว่าอิหม่ามคนนั้นจะ

ข่าวพื้นที่

สมาคมฯ ชาติพันธุ์ส่งเสริมผลิตอาหาร
ปลอดภัยเข้าโรงเรียน เน้นปลูกพืชกินได้
วอนสังคมหนุนเกษตรกรอินทรีย์
นายสุพจน์ หลี่จา นายกสมาคมสร้างเสริมสุขภาวะ
ชุมชนชาติพันธุ์ เปิดเผยว่า ในส่วนของ จ.น่าน ทาง
สมาคมเข้าไปส่งเสริมชุมชน 2 แห่ง คือ อ.สองแคว
และ อ.เชียงกลาง เพื่อให้มีความตระหนักในการผลิต
อาหารปลอดภัยและส่งไปที่โครงการอาหารกลางวัน
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและโรงเรียน นอกจากนี้ ทาง
ชุมชนก็มีการอนุรักษ์พืชพื้นบ้านมากขึ้น มีการพึ่งพา
ตัวเองด้านอาหารมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
เมล็ดพันธุพ
์ ชื พืน
้ บ้าน ไม่วา่ จะเป็นเปลือกข้าว ถัว่ ต่าง ๆ
ที่บริโภคกันอยู่ ซึ่งจะมีกลุ่มหนึ่งที่สนใจและท�ำเกษตร
ตามธรรมชาติ ห รื อ เกษตรยั่ ง ยื น ใช้ วิ ถี ภู มิ ป ั ญ ญา
ของตัวเอง โดยไม่ใช้สารเคมี

นายสุพจน์กล่าวว่า กรณี จ.น่าน ถ้าพูดถึงตัวกายภาพ
น่าเป็นห่วงเพราะมีปัญหาซับซ้อน เนื่องจากเป็นพื้นที่
ต้นน�้ำด้วย และจากสถานการณ์ที่พี่น้องเกษตรกรปลูก
ข้ า วโพดเยอะ ไม่ ไ ด้ ห มายความว่ า ไปโทษคนเหล่ า นี้
เนื่องจากคงมีความจ�ำเป็นจริงๆ ลึกๆ แล้วก็เป็นผู้ถูก
นายสุพจน์ หลี่จา นายกสมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์
กับผลิตผลที่เกิดจากการด�ำเนินโครงการในพื้นที่ อ.สองแคว และอ.เชียงกลาง จ.น่าน
เพื่อเป็นทางเลือกทดแทนการปลูกข้าวโพด

น.ส.มาลัย มินศรี
ส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)

ไม่พดู ไม่สอน ไม่วา่ กล่าว แตกต่างจากบางชุมชน
ที่อิหม่ามเห็นด้วยกับการรณรงค์ จะเปิดโอกาส
ให้ ไ ปพู ด คุ ย ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ทุ ก อย่ า งง่ า ยมากเลย
เพราะว่าชาวบ้านจะตามผู้น�ำเป็นหลัก”

กระท�ำเหมือนกัน เพราะฉะนั้นแนวทางของโครงการคือพยายาม
ให้ชาวบ้านมีทางออกมากขึ้น และใช้พื้นที่ที่มีความยั่งยืน ปลูกพืช
อาหารมากขึ้น แทนที่จะปลูกพืชเศรษฐกิจ เพราะเมื่อขายข้าวโพด
ได้ก็ต้องไปซื้อข้าวกินเหมือนกัน
ดังนัน้ งานของสมาคมคือเข้าไปส่งเสริมให้กลุม่ ปลูกพืชอาหาร
ที่กินในครัวเรือนเป็นหลักก่อน แล้วค่อยปลูกพืชที่ขายได้ รวมทั้ง
สามารถพัฒนาพืชอาหารที่ปลูกให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งในการท�ำ
เกษตรอินทรีย์หรือเกษตรยั่งยืน ชุมชนเองก็มีรายได้เพื่อจุนเจือ
ในตัวเองด้วย เพราะท�ำเกษตรยั่งยืนไม่ได้ใช้สารเคมี ไม่ได้เผา
นั่นก็หมายความว่าไม่ใช่การท�ำเพื่อตัวเองอย่างเดียว ท�ำเพื่อคนอื่น
ท�ำเพื่อสังคมด้วย สังคมเองก็ต้องเข้าใจคนเหล่านี้ ต้องมีทิศทาง
หรือแนวทางสนับสนุน ไม่ใช่ในเรื่องสถานที่ขายหรือเรื่องการตลาด
อย่างเดียว ต้องสนับสนุนเรื่องอื่นๆ ด้วย
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อาสา
รายงาน
>>> นายวิภาค ภูเ่ พชร นายอ�ำเภอปะนาเระ ประธานในโครงการ
จิตอาสา “เราท�ำความดีดว้ ยหัวใจ” เนือ่ งในวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน จิตอาสา เจ้าหน้าที่มูลนิธิ
แม่ฟา้ หลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เจ้าหน้าทีส่ ถาบันส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ รวมประมาณ 200 คน เข้า
ร่วมกิจกรรมสร้างฝายอนุรักษ์ ณ บริเวณฝายทุ่งเขา ต.ควน
อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี แล้วเสร็จจ�ำนวน 4 จุด

นายวิภาค ภู่เพชร นายอ�ำเภอปะนาเระ
ประธานในโครงการจิตอาสา “เราท�ำความดีด้วยหัวใจ”
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

>>> นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอ�ำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธาน
ในพิ ธี เ ปิ ด การประชาคมคื น ข้ อ มู ล เศรษฐกิ จ -สั ง คม โดยมี
หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอ�ำเภอ ปศุสต
ั ว์อำ� เภอ ประมงอ�ำเภอ
ชลประทาน พัฒนาชุมชน สาธารณสุขอ�ำเภอ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกลุ ทองฯ ศูนย์หม่อนไหม ศูนย์ประสานงานโครงการพิเศษ
จังหวัดนราธิวาส มอ.ปัตตานี กศน.อ�ำเภอเมือง อบต.โคกเคียน
ปิดทองหลังพระฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน บัณฑิตอาสาฯ และ
ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเพื่อให้ชาวบ้านร่วมตรวจสอบรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลที่มาจากแบบส�ำรวจ และร่วมกันวาง
เป้าหมายการพัฒนาจากข้อมูลที่ส�ำรวจ โดยให้ชุมชนได้เห็นทุน
ศั ก ยภาพ และสภาพปั ญ หาของชุ ม ชนที่ เ ป็ น จริ ง ในปั จ จุ บั น
ข้อสรุปปัญหาหลักใน 6 มิติ และความต้องการเร่งด่วนที่ต้อง
น�ำไปเป็นโจทย์ในการพัฒนา ได้แก่ ระบบน�้ำท�ำการเกษตรยังไม่
ทัว่ ถึง ต้องการขยายแนวท่อส่งน�ำ้ เพิม
่ เติม ด้านเกษตร ต้นมะพร้าว
ไม่ให้ผลผลิต ขาดการจัดการดูแลสวน ปัญหาการเลี้ยงสัตว์
แบบปล่อยสร้างความเสียหายแก่ผลผลิตการเกษตร ชาวบ้าน
มีรายได้ไม่สมดุลกับรายจ่าย ปัญหายาเสพติด และคนว่างงาน
เป็ น ต้ น โดยส่ ว นราชการจะน� ำ ข้ อ มู ล สภาพปั ญ หาที่ ไ ด้ รั บ ไป
ทบทวน จะร่วมกันจัดท�ำแผนพัฒนาชุมชนแบบมีสว่ นร่วมต่อไป
นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอ�ำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการประชาคมคืนข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอ�ำเภอ ปศุสัตว์อ�ำเภอ ฯลฯ เข้าร่วม

>>>หนาวแล้วๆๆๆๆ ไปเที่ยวกันนนน ในพื้นที่โครงการพื้นที่
ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ต.แก่นมะกรูด
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สัมผัสลมหนาวกลางสยาม ดอกไม้งาม
กลางหุบเขา ตามคอนเซปต์ “แก่นมะกรูดหนาวสุดกลางสยาม
บรรยากาศเชียงใหม่ ใกล้กรุงเทพฯ” ไม่มาตอนนี้ แล้วจะมา
ตอนใหนนนนนน

16
_

สัมผัสลมหนาวกลางสยาม ดอกไม้งามกลางหุบเขา
พื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่
ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
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