สรุ ปข่ าวกรมส่ งเสริมการเกษตร ประจาวันที่ 10 มีนาคม 2563
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เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็ นผูค้ า้ ออนไลน์
ตัดแต่งกิ่ง ฟื้ นฟูดิน รับมือพายุฤดูร้อน
ตัดแต่งกิ่ง-ฟื้ นฟูดิน รับมือพายุฤดูร้อน
ปลุกกระแส ทาแปลงใหญ่อจั ฉริ ยะอ้อย ลดเผาพื้นที่เกษตร
ปลุกกระแส ทาแปลงใหญ่อจั ฉริ ยะอ้อย ลดเผาพื้นที่เกษตร
ปลุกกระแส ทาแปลงใหญ่อจั ฉริ ยะอ้อย ลดเผาพื้นที่เกษตร
สานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น จัด
อบรมพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจให้กบั นายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ในการดาเนิน
งานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
หัวข้ อข่ าว
(ภาพข่าว) ต้อนรับ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ปลูกพืชปรับเปลี่ยน
(ภาพข่าว) แลกเปลี่ยน
เกษตรกรปลูก “แตงโมรู ปหัวใจ”ในทุ่งนาหลังฤดูเก็บเกี่ยว บนเกาะ
ยาวใหญ่
จัดว่าเด็ด เกษตรกรปลูก แตงโมรู ปหัวใจในทุ่งนาหลังฤดูเก็บเกี่ยว
บนเกาะยาวใหญ่
จัดว่าเด็ด เกษตรกรปลูก “แตงโมรู ปหัวใจ” ในทุ่งนาหลังฤดูเก็บเกี่ยว
บนเกาะยาวใหญ่
รอบทิศถิ่นไทย ปลูกแตงโมรู ปหัวใจ เพิ่มมูลค่าผลผลิต จ.พังงา
ส่ งเสริ มการเกษตร
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นสพ.เดลินิวส์
นสพ.ไทยรัฐ
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ไทยแลนด์พลัส
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ประชาสัมพันธ์

ช่ องทางการเผยแพร่
นสพ.เดลินิวส์
นสพ.ไทยรัฐ
นสพ.ไทยรัฐ
อันดามันโฟกัส
c-site
77 ข่าวเด็ด
NBT
สวท.ตรัง

ตัดแต่ งกิง่ -ฟื้ นฟูดิน รับมือพายุฤดูร้อน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เตือนเกษตรกร ควรเตรี ยมการป้ องกันและระวังความ
เสี ยหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ดว้ ย โดยเฉพาะสวนไม้ผลหลังปลูกใช้เวลานานกว่าจะให้ผลผลิต แต่เป็ นพืชที่
ปลูกครั้งเดียวอยูไ่ ด้หลายปี ได้แก่ ทุเรี ยน มังคุด เงาะ และลองกอง ส่ วนภาคเหนื อ เช่น ลาไย และลิ้นจี่ ดังนั้นจาเป็ นต้องเตรี ยม
ความพร้อมรับมือกับปั ญหาภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ท้ งั ภัยแล้ง ลมพายุ และน้ าท่วม
“ก่อนจะเกิดพายุฤดูร้อน ขอให้ชาวสวนผลไม้ระวังผลผลิตที่อยูใ่ นระยะพัฒนาจากผลอ่อนใกล้จะเป็ นผลแก่ พร้อมที่
จะเก็บเกี่ยวอาจได้รับความเสี ยหายได้ ควรปลูกต้นไม้บงั ลม เช่น ไม้ไผ่ กระถินณรงค์ ขี้เหล็กบ้าน และสะเดาอินเดีย ควรตัด
แต่งกิ่งที่แน่นทึบหรื อกิ่งที่ไม่ให้ผลผลิตออก เพื่อให้ทรงพุม่ โปร่ ง ไม่ตา้ นลมเป็ นการหลบพายุ ส่ วนต้นไม้ผลที่อายุมาก ลาต้น
สู ง อาจตัดทอนส่ วนยอดให้ต่าลง ใช้เชือกโยงกิ่งและต้น เพื่อป้ องกันกิ่งฉี กหัก รวมทั้งใช้ไม้ค้ ากิ่ง และค้ าต้นเพื่อช่วยพยุงไม่ให้
โค่นลงได้ง่าย”
อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร บอกอีกว่า หลังเกิดพายุฤดูร้อน สวนไม้ผลที่ได้รับผลกระทบจากพายุ สามารถฟื้ นฟูได้
โดยตัดแต่งกิ่งที่ฉีกหัก ที่โค่นล้มออกทันทีหลังสวนแห้ง อีกทั้งในขณะที่ดินยังเปี ยกชื้นชุ่มน้ าอยู่ ไม่ควรนาเครื่ องจักรกลเข้า
ไปในสวน เพราะจะทาให้โครงสร้างดิ นถูกทาลาย หากต้นไม้เอนลง ให้ใช้เชื อกหรื อลวดดึงลาต้นให้ต้ งั ตรง พร้อมตัดแต่งกิ่ง

ออก 1 ใน 3 ของที่มีอยู่ ซึ่ งจะช่วยให้ตน้ ไม้ผลฟื้ นตัวเร็ วขึ้น ควรพรวนดินเพื่อเพิ่มออกซิ เจนจะทาให้รากแตกใหม่ได้ดี ควรฉี ด
พ่นปุ๋ ยทางใบ กับใส่ ปุ๋ยบารุ งต้น
ส่ วนการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ ด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ น พ.ศ.2556
สาหรับเกษตรกรที่ข้ ึนทะเบียนกับกรมส่ งเสริ มการเกษตรไว้ก่อนเกิดภัยเท่านั้น ตามจานวนพื้นที่จริ งที่ได้รับความเสี ยหาย ราย
ละ 30 ไร่ ได้แก่ ข้าว อัตราไร่ ละ 1,113 บาท พืชไร่ 1,148 บาทต่อไร่ และพืชสวน และอื่นๆไร่ ละ 1,690 บาท ทั้งนี้ ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดจะประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ น เกษตรกรต้องยืน่ แบบขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) ให้ผนู ้ าท้องถิ่น
รับรองพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอน

ปลุกกระแส ทาแปลงใหญ่ อจั ฉริยะอ้ อย ลดเผาพืน้ ทีเ่ กษตร

วันนี้ (9 มี.ค. 63) นายอลงกรณ์ พลบุตร ทีป่ รึกษารั ฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ รับมอบจากนาย
เฉลิมชั ย ศรีอ่อน รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นประธานเปิ ดงานรณรงค์ หยุดเผาในพื้นทีเ่ กษตร – ตัดอ้อย
สดลดมลพิษ ณ แปลงเรียนรู้ ของวิสาหกิจชุ มชนกลุ่มผู้ปลูกอ้ อยแปลงใหญ่ บ้ านหนองผักหนาม ต.ตาหลังใน อ.วังนา้ เย็น จ.
สระแก้ ว ชู พืน้ ที่ทาแปลงใหญ่ อ้อยอัจฉริยะ ขับเคลื่อนมาตรการลดการเผาในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรรม แบบยัง่ ยืน
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังการเปิ ดงานฯ ว่า หลังจากที่
คณะรัฐมนตรี มีมติ เห็นชอบแผนปฏิบตั ิการขขับเคลื่อน การแก้ไขปั ญหามลพิษด้านฝุ่ นละออง เป็ นวาระแห่งชาติ กระทรวง
เกษตรฯ ได้ร่วมกาหนดนโยบาย และมาตรการเพื่อเร่ งยกระดับการแก้ไขปั ญหา เนื่องจากสถานการณ์วกิ ฤตหมอกควัน และ
ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ที่เกิดขึ้น สาเหตุหนึ่งเกิดจากการเผาในพื้นที่เกษตรเพื่อเตรี ยมเพาะปลูกในฤดูถดั ไป และเผาเพื่อเก็บเกี่ยว
อ้อย ทาให้เกิดหมอกควันและฝุ่ นละออง ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อสุ ขภาพของเกษตรกรเอง รวมทั้งทาให้ดินเสื่ อมโทรม
ต้นทุนการผลิตสู ง ผลผลิตลดลง
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า การรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร ได้รณรงค์มา
อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกษตรกรตระหนักและเข้าใจ รวมถึงการสร้างเครื อข่ายชุมชนปลอดการเผา ได้กว่า 1,600 แห่ง เพื่อที่จะ
เฝ้าระวังอย่างจริ งจัง ควบคู่กบั การส่ งเสริ มแนวทางการเกษตรยัง่ ยืน ใช้เศษวัสดุทางการเกษตร นามาก่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด เช่นทาปุ๋ ยหมัก ผลิตเป็ นพลังงานทดแทน การเพาะเห็ด ซึ่ งมีเกษตรกรเข้ามาเรี ยนรู ้ เฉพาะปี 63 ถึงกว่า 17,000 ราย

แสดงให้เห็นถึงการตื่นตัวของเกษตรกรที่จะขับเคลื่อนเรื่ องนี้อย่างจริ งจัง สาหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งที่ตอ้ งการ
แสดงนวัตกรรม ในแปลงใหญ่ออ้ ยอัจฉริ ยะ ที่ขบั เคลื่อนโดย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริ ยะของกระทรวงเกษตร
ฯ เพราะการส่ งเสริ มให้เกษตรกรใช้เครื่ องจักรกลในการตัดอ้อย ทดแทนการเผา ให้เกษตรกรเรี ยนรู ้การปรับระบบการปลูกให้
สอดคล้องกับความต้องการจริ ง เพื่อลดปั ญหาการเผา ก่อนเก็บเกี่ยว โดยแบ่งการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 4 สถานี ได้แก่ 1.สถานีการ
เตรี ยมดิน ปลูก และบารุ งรักษา 2. สถานีบารุ งรักษาตออ้อย 3. สถานีการตัดอ้อยสดด้วยรถตัดอ้อย และจัดการเศษวัสดุดว้ ย
เครื่ องม้วนใบอ้อย 4. สถานีสารวจและจัดทาแผนที่การเจริ ญเติบโต และการพ่นสารป้ องกันและกาจัดวัชพืช ด้วยโดรน มี
เกษตรกรในจังหวัดสระแก้ว ร่ วมงานกว่า 500 คน

ปลุกกระแส ทาแปลงใหญ่ อจั ฉริยะอ้ อย ลดเผาพืน้ ทีเ่ กษตร

วันที่ 9 มี.ค. 63 นายอลงกรณ์ พลบุตร ทีป่ รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบจากนาย
เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นประธานเปิ ดงานรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร – ตัดอ้อย
สดลดมลพิษ ณ แปลงเรี ยนรู ้ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูป้ ลูกอ้อยแปลงใหญ่ บ้านหนองผักหนาม ต.ตาหลังใน อ.วังน้ าเย็น จ.
สระแก้ว ชูพ้นื ที่ทาแปลงใหญ่ออ้ ยอัจฉริ ยะ ขับเคลื่อนมาตรการลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรรม แบบยัง่ ยืน
นายอลงกรณ์ พลบุตร ทีป่ รึ กษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังการเปิ ดงานฯ ว่า หลังจากที่
คณะรัฐมนตรี มีมติ เห็นชอบแผนปฏิบตั ิการขขับเคลื่อน การแก้ไขปั ญหามลพิษด้านฝุ่ นละออง เป็ นวาระแห่งชาติ กระทรวง
เกษตรฯ ได้ร่วมกาหนดนโยบาย และมาตรการเพื่อเร่ งยกระดับการแก้ไขปั ญหา เนื่องจากสถานการณ์วกิ ฤตหมอกควัน และ
ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ที่เกิดขึ้น สาเหตุหนึ่งเกิดจากการเผาในพื้นที่เกษตรเพื่อเตรี ยมเพาะปลูกในฤดูถดั ไป และเผาเพื่อเก็บเกี่ยว
อ้อย ทาให้เกิดหมอกควันและฝุ่ นละออง ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อสุ ขภาพของเกษตรกรเอง รวมทั้งทาให้ดินเสื่ อมโทรม
ต้นทุนการผลิตสู ง ผลผลิตลดลง การแก้ไขโดยให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงปั ญหา รวมถึง แสดงนวัตกรรมที่
ใช้เทคโนโลยีเป็ นตัวขับเคลื่อน และเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะลดทั้งปั ญหามลพิษ ลดทรัพยากรต่างๆ เป็ นการแก้ไขในระยะ
ยาว ทั้งปั ญหาแรงงาน และการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต เป็ นอีกหนึ่งทางเลือกให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า การรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร ได้รณรงค์มา
อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกษตรกรตระหนักและเข้าใจ รวมถึงการสร้างเครื อข่ายชุมชนปลอดการเผา ได้กว่า 1,600 แห่ง เพื่อที่จะ
เฝ้าระวังอย่างจริ งจัง ควบคู่กบั การส่ งเสริ มแนวทางการเกษตรยัง่ ยืน ใช้เศษวัสดุทางการเกษตร นามาก่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด เช่นทาปุ๋ ยหมัก ผลิตเป็ นพลังงานทดแทน การเพาะเห็ด ซึ่ งมีเกษตรกรเข้ามาเรี ยนรู ้ เฉพาะปี 63 ถึงกว่า 17,000 ราย
แสดงให้เห็นถึงการตื่นตัวของเกษตรกรที่จะขับเคลื่อนเรื่ องนี้อย่างจริ งจัง สาหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งที่ตอ้ งการ
แสดงนวัตกรรม ในแปลงใหญ่ออ้ ยอัจฉริ ยะ ที่ขบั เคลื่อนโดย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริ ยะของกระทรวงเกษตร
ฯ เพราะการส่ งเสริ มให้เกษตรกรใช้เครื่ องจักรกลในการตัดอ้อย ทดแทนการเผา ให้เกษตรกรเรี ยนรู ้การปรับระบบการปลูกให้
สอดคล้องกับความต้องการจริ ง เพื่อลดปั ญหาการเผา ก่อนเก็บเกี่ยว โดยแบ่งการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 4 สถานี ได้แก่ 1.สถานีการ
เตรี ยมดิน ปลูก และบารุ งรักษา 2. สถานีบารุ งรักษาตออ้อย 3. สถานีการตัดอ้อยสดด้วยรถตัดอ้อย และจัดการเศษวัสดุดว้ ย
เครื่ องม้วนใบอ้อย 4. สถานีสารวจและจัดทาแผนที่การเจริ ญเติบโต และการพ่นสารป้ องกันและกาจัดวัชพืช ด้วยโดรน มี
เกษตรกรในจังหวัดสระแก้ว ร่ วมงานกว่า 500 คน

สานักงานส่ งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่ น จัดอบรมพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุ มชน เพื่อสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจให้ กบั นายทะเบียนวิสาหกิจชุ มชน ในการดาเนินงานด้ านทะเบียนวิสาหกิจชุ มชน

สานักงานส่ งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุ มชน เพื่อสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจให้ กบั นายทะเบียนวิสาหกิจชุ มชน ในการดาเนินงานด้ านทะเบียนวิสาหกิจชุ มชน
ที่โรงแรมวีวชิ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายชาตรี บุญนาค รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เป็ นประธานเปิ ดการ
อบรม พร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการนาไปปฏิบตั ิแก่ผเู ้ ข้าอบรมการพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน ประจาปี งบประมาณ 2563 ซึ่ งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2563 มีกลุ่มเป้ าหมายประกอบด้วย เกษตร
อาเภอ เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด หัวหน้ากลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาเกษตรกรในฐานะคณะ
วิทยากร จาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูส้ ังเกตการณ์จากกรมส่ งเสริ มการเกษตรและผูจ้ ดั การอบรม รวมทั้งสิ้ น
จานวน 368 คน กิจกรรมการอบรมประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การสรุ ปบทเรี ยน และ Show Case จาก
วิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสาเร็ จ
นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผูอ้ านวยการสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบนั มี
วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนกว่า 85,354 แห่ง สมาชิกรวมกันกว่า 1.45 ล้านราย การดาเนิ นงานส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชนจึงต้อง
ดาเนินการพัฒนาบุคลากร ให้พร้อมกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับกรมส่ งเสริ ม

การเกษตร เกิดการหมุนเวียนอัตรากาลังทาให้มีผปู ้ ฏิบตั ิงานใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งเกษตรอาเภอทาหน้าที่นายทะเบียน ในการรับจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และการดาเนิ นงานส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน
ในการนี้ สานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น จึงได้ดาเนินจัดการอบรมพัฒนาทักษะนาย
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจาปี งบประมาณ 2563 ขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้กบั นายทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบงานวิสาหกิจชุ มชนระดับจังหวัด ในการดาเนินงานด้านทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน แนวทางการให้คาแนะนาวิสาหกิจชุมชนในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และแนวทางการส่ งเสริ มสนับสนุ นและ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน และเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน ต่อไป

เกษตรกรปลูก"แตงโมรู ปหัวใจ”ในทุ่งนาหลังฤดูเก็บเกีย่ ว บนเกาะยาวใหญ่
พังงา-จัดว่าเด็ด เกษตรกรปลูก"แตงโมรู ปหัวใจ”ในทุ่งนาหลังฤดูเก็บเกี่ยว บนเกาะยาวใหญ่
อากาศร้อนมากๆ ในช่วงนี้ ไม่วา่ จะไปที่ไหนก็มีแต่คนบ่นว่าร้อนๆๆ ทาให้นึกถึงผลไม้สุตฮิตที่สามารถดับความร้อน แก้
กระหายได้ดีก็คือ "แตงโม" ครั้นจะหาซื้ อในตลาดทัว่ ไปก็ไม่แนใจในความปลอดภัย แต่มีที่เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา เกษตรกรได้
รวมกลุ่มกันปลูกแตงโมปลอดสารพิษ ในทุ่งนาหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่บา้ นออก ม.6 ต.พรุ ใน อ.เกาะยาว จ.พังงา และได้มีการ
ทดลองปลูกแตงโมโดยไส่ บล็อกรู ปหัวใจ เพื่อเพิ่มมูลค่าและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
นายประดิษฐ์ วิจิตรนวี หรื อบังอุบ กล่าวว่า หลังจากฤดูการทานาเสร็ จสิ้ น เกษตรกรในพื้นที่ก็จะปลูกพืชฤดูแล้งเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้กบั ครอบครัว และใช้พ้นื ที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยการปลูกแตงโม ซึ่ งเป็ นผลไม้ที่ได้รับความนิยมในช่วง
หน้าร้อน ซึ่ งได้รวมกลุ่มกันปลูก 11 รายในพื้นที่12ไร่ พันธุ์ที่ปลูกได้แก่ กินรี และไฮร็ อด เน้นปลูกแบบปลอดภัย ไม่มีการใช้
สารเคมี นอกจากนี้ยงั ได้มีการทดลองปลูกแต่งโมโดยไส่ ในบล็อกรู ปหัวใจ จานวน 5 บล็อก เพื่อเพิ่มมูลค่าและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอาภอเกาะยาว โดยได้รับคาแนะนา และสนับสนุนบล็อกรู ปหัวใจจากสานักงานเกษตรอาเภอเกาะ
ยาว โดยวิธีการทาไม่ยงุ่ ยากอะไรมาก หลังจากดอกบานประมาณ7-8 วัน จะเห็นผลแตงโม ให้คดั เลือกผลแตงโมที่เรี ยวยาวได้
รู ปขนาดประมาณ 6 นิ้ว ไว้ผลเดียว ที่เหลือเด็ดทิ้งหมด จากนั้นเอาบล็อกรู ปหัวใจ ขนาด 10 นิ้ว มาสวมผลแตงโมไว้ จากนั้นก็
รดน้ าตามปกติ เฝ้าระวังอย่าให้โดนแดดจัดเพราะผิวแตงโมจะเสี ย ต้องหาหญ้า ฟาง หรื อวัสดุมาคลุม ภายใน 45-50 วัน ก็จะ
ได้แตงโมรู ปหัวใจ

นางอุษณี เจียมรา เกษตรอาเภอเกาะยาว เปิ ดเผยว่า สานักงานเกษตรอาเภอเกาะยาวได้ส่งเสริ มให้เกษตรกรปลูกพืชใน
ฤดูแล้งเพื่อเพิ่มรายได้ในกาวะที่ราคาพืชเศรษฐกิจหลักมีความผันผวนในด้านราคา โตยการส่ งเสริ มการปลูกแตงโมหลังการ
ทานา พื้นที่ 40 ไร่ จะได้ผลผลิตเฉลี่ย 3,100 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรสามารถจาหน่ายได้ราคากิโลกรัมละ 20-25 บาท สามารถ
สร้างรายได้ให้เกษตรกร ประมาณ 3,000,000 บาท ซึ่ งในปี นี้พ้นื ที่ปลูกแตงโมลดลงเนื่องจากปั ญหาน้ าไม่เพียงพอ โดยเนั้นย้า
ให้เกษตรกรปลูกโดยไมใช้สารเคมีเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย ผูผ้ ลิตปลอดภัย ผูบ้ ริ โภคก็ปลอดภัย อีกทั้งอาเภอเกาะยาวเป็ น
เมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์เป็ นจานวนมาก การปลูกแตงโมโดยใส่ บล็อกรู ปหัวใจ
ก็เป็ นสิ่ งแปลกใหม่ที่นกั ท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าไปเที่ยวชมสนใจอยูต่ ลอด จึงขอเชิญชวนให้บริ โภคแตงโมกันให้มากๆ
เนื่องจากเป็ นผลไม้ที่มีราคาถูก แต่มีประโยชน์สาหรับร่ างกายเป็ นอย่างมาก

พัง งา-จัด ว่ า เด็ ด เกษตรกรปลู ก "แตงโมรู ป หั ว ใจ”ในทุ่ ง นาหลัง ฤดู เ ก็ บ เกี่ ย ว บนเกาะยาวใหญ่ อากาศร้ อ น
มากๆ ในช่ ว งนี้ ไม่ ว่ า จะไปที่ ไ หนก็ มี แ ต่ ค นบ่ น ว่ า ร้ อ นๆๆ ทาให้ นึ ก ถึ ง ผลไม้สุ ต ฮิ ต ที่ ส ามารถดับ ความร้ อ น แก้
กระหายได้ ดี ก็ คื อ "แตงโม" ครั้ นจะหาซื้ อ ในตลาดทั่ว ไปก็ ไ ม่ แ นใจในความปลอดภัย แต่ มี ที่ เ กาะยาวใหญ่ จ.
พัง งา เกษตรกรได้ ร วมกลุ่ ม กัน ปลู ก แตงโมปลอดสารพิ ษ ในทุ่ ง นาหลัง ฤดู ก าลเก็ บ เกี่ ย ว ที่ บ ้า นออก ม.6 ต.พรุ ใ น
อ.เกาะยาว จ.พัง งา และได้มี ก ารทดลองปลู ก แตงโมโดยไส่ บ ล็ อ กรู ป หั ว ใจ เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า และประชาสั ม พัน ธ์
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร นายประดิ ษ ฐ์ วิ จิ ต รนวี หรื อบัง อุ บ กล่ า วว่ า หลัง จากฤดู ก ารทานาเสร็ จ สิ้ น เกษตรกรใน
พื้ น ที่ ก็ จ ะปลู ก พื ช ฤดู แ ล้ง เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ใ ห้ ก ับ ครอบครั ว และใช้ พ้ื น ที่ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด โดยการปลู ก
แตงโม ซึ่ งเป็ นผลไม้ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มในช่ ว งหน้ า ร้ อ น ซึ่ งได้ ร วมกลุ่ ม กัน ปลู ก 11 รายในพื้ น ที่ 1 2ไร่ พัน ธุ์ ที่ ป ลู ก
ได้แ ก่ กิ น รี และไฮร็ อ ด เน้ น ปลู ก แบบปลอดภัย ไม่ มี ก ารใช้ ส ารเคมี นอกจากนี้ ยัง ได้มี ก ารทดลองปลู ก แต่ ง โม
โดยไส่ ใ นบล็ อ กรู ป หั ว ใจ จานวน 5 บล็ อ ก เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า และประชาสั ม พัน ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรของอาภอ
เกาะยาว โดยได้รั บ คาแนะนา และสนับ สนุ น บล็ อ กรู ป หัว ใจจากสานัก งานเกษตรอาเภอเกาะยาว โดยวิ ธี ก ารทา
ไม่ ยุ่ ง ยากอะไรมาก หลัง จากดอกบานประมาณ7-8 วัน จะเห็ น ผลแตงโม ให้ ค ัด เลื อ กผลแตงโมที่ เ รี ย วยาวได้ รู ป
ขนาดประมาณ 6 นิ้ ว ไว้ผ ลเดี ย ว ที่ เ หลื อ เด็ ด ทิ้ ง หมด จากนั้ น เอาบล็ อ กรู ป หั ว ใจ ขนาด 10 นิ้ ว มาสวมผลแตงโม

ไว้ จากนั้ น ก็ ร ดน้ า ตามปกติ เฝ้ า ระวัง อย่ า ให้ โ ดนแดดจัด เพราะผิ ว แตงโมจะเสี ย ต้อ งหาหญ้า ฟาง หรื อวัส ดุ ม า
คลุ ม ภายใน 45-50 วัน ก็ จ ะได้ แ ตงโมรู ป หั ว ใจ นางอุ ษ ณี เจี ย มรา เกษตรอาเภอเกาะยาว เปิ ดเผยว่ า สานัก งาน
เกษตรอาเภอเกาะยาวได้ส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรปลู ก พื ช ในฤดู แ ล้ง เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ใ นกาวะที่ ร าคาพื ช เศรษฐกิ จ หลัก
มี ค วามผัน ผวนในด้า นราคา โตยการส่ ง เสริ ม การปลู ก แตงโมหลัง การทานา พื้ น ที่ 40 ไร่ จะได้ผ ลผลิ ต เฉลี่ ย
3,100 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ เกษตรกรสามารถจาหน่ า ยได้ ร าคากิ โ ลกรั ม ละ 20-25 บาท สามารถสร้ า งรายได้ใ ห้
เกษตรกร ประมาณ 3,000,000 บาท ซึ่ งในปี นี้ พื้ น ที่ ป ลู ก แตงโมลดลงเนื่ อ งจากปั ญ หาน้ า ไม่ เ พี ย งพอ โดยเนั้ น ย้า
ให้ เ กษตรกรปลู ก โดยไมใช้ ส ารเคมี เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต ที่ ป ลอดภัย ผู ้ผ ลิ ต ปลอดภัย ผู ้บ ริ โภคก็ ป ลอดภัย อี ก ทั้ง
อาเภอเกาะยาวเป็ นเมื อ งท่ อ งเที่ ย วอัน ดับ ต้น ๆ ได้รั บ ความนิ ย มจากนัก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ เ ป็ นจานวนมาก การ
ปลู ก แตงโมโดยใส่ บ ล็ อ กรู ป หั ว ใจก็ เ ป็ นสิ่ ง แปลกใหม่ ที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วให้ ค วามสนใจเข้า ไปเที่ ย วชมสนใจอยู่
ตลอด จึ ง ขอเชิ ญ ชวนให้ บ รึ โภคแตงโมกัน ให้ ม ากๆ เนื่ อ งจากเป็ นผลไม้ที่ มี ร าคาถู ก แต่ มี ป ระโยชน์ สาหรั บ
ร่ า งกายเป็ นอย่ า งมาก

จัดว่ าเด็ด เกษตรกรปลูก “แตงโมรู ปหัวใจ” ในทุ่งนาหลังฤดูเก็บเกีย่ ว บนเกาะยาวใหญ่
อากาศร้อนมากๆ ในช่วงนี้ ไม่วา่ จะไปที่ไหนก็มีแต่คนบ่นว่าร้อนๆ ทาให้นึกถึงผลไม้สุตฮิตที่สามารถดับความร้อน
แก้กระหายได้ดีก็คือ “แตงโม” ครั้นจะหาซื้ อในตลาดทัว่ ไปก็ไม่แนใจในความปลอดภัย แต่มีที่เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา เกษตรกร
ได้รวมกลุ่มกันปลูกแตงโมปลอดสารพิษ ในทุ่งนาหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่บา้ นออก ม.6 ต.พรุ ใน อ.เกาะยาว จ.พังงา และได้มี
การทดลองปลูกแตงโมโดยไส่ บล็อกรู ปหัวใจ เพื่อเพิ่มมูลค่าและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
นายประดิษฐ์ วิจิตรนวี หรื อบังอุบ กล่าวว่า หลังจากฤดูการทานาเสร็ จสิ้ น เกษตรกรในพื้นที่ก็จะปลูกพืชฤดูแล้งเพื่อ
เพิม่ รายได้ให้กบั ครอบครัว และใช้พ้นื ที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยการปลูกแตงโม ซึ่ งเป็ นผลไม้ที่ได้รับความนิยมในช่วง
หน้าร้อน ซึ่ งได้รวมกลุ่มกันปลูก 11 รายในพื้นที่12ไร่ พันธุ์ที่ปลูกได้แก่ กินรี และไฮร็ อด เน้นปลูกแบบปลอดภัย ไม่มีการใช้
สารเคมี นอกจากนี้ยงั ได้มีการทดลองปลูกแต่งโมโดยไส่ ในบล็อกรู ปหัวใจ จานวน 5 บล็อก เพื่อเพิ่มมูลค่าและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอาภอเกาะยาว โดยได้รับคาแนะนา และสนับสนุนบล็อกรู ปหัวใจจากสานักงานเกษตรอาเภอเกาะ
ยาว โดยวิธีการทาไม่ยงุ่ ยากอะไรมาก หลังจากดอกบานประมาณ7-8 วัน จะเห็นผลแตงโม ให้คดั เลือกผลแตงโมที่เรี ยวยาวได้
รู ปขนาดประมาณ 6 นิ้ว ไว้ผลเดียว ที่เหลือเด็ดทิ้งหมด จากนั้นเอาบล็อกรู ปหัวใจ ขนาด 10 นิ้ว มาสวมผลแตงโมไว้ จากนั้นก็
รดน้ าตามปกติ เฝ้าระวังอย่าให้โดนแดดจัดเพราะผิวแตงโมจะเสี ย ต้องหาหญ้า ฟาง หรื อวัสดุมาคลุม ภายใน 45-50 วัน ก็จะ
ได้แตงโมรู ปหัวใจ

นางอุษณี เจียมรา เกษตรอาเภอเกาะยาว เปิ ดเผยว่า สานักงานเกษตรอาเภอเกาะยาวได้ส่งเสริ มให้เกษตรกรปลูกพืชใน
ฤดูแล้งเพื่อเพิ่มรายได้ในกาวะที่ราคาพืชเศรษฐกิจหลักมีความผันผวนในด้านราคา โตยการส่ งเสริ มการปลูกแตงโมหลังการ
ทานา พื้นที่ 40 ไร่ จะได้ผลผลิตเฉลี่ย 3,100 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรสามารถจาหน่ายได้ราคากิโลกรัมละ 20-25 บาท สามารถ
สร้างรายได้ให้เกษตรกร ประมาณ 3,000,000 บาท ซึ่ งในปี นี้พ้นื ที่ปลูกแตงโมลดลงเนื่องจากปั ญหาน้ าไม่เพียงพอ โดยเนั้นย้า
ให้เกษตรกรปลูกโดยไมใช้สารเคมีเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย ผูผ้ ลิตปลอดภัย ผูบ้ ริ โภคก็ปลอดภัย อีกทั้งอาเภอเกาะยาวเป็ น
เมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์เป็ นจานวนมาก การปลูกแตงโมโดยใส่ บล็อกรู ปหัวใจ
ก็เป็ นสิ่ งแปลกใหม่ที่นกั ท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าไปเที่ยวชมสนใจอยูต่ ลอด จึงขอเชิ ญชวนให้บรึ โภคแตงโมกันให้มากๆ
เนื่องจากเป็ นผลไม้ที่มีราคาถูก แต่มีประโยชน์สาหรับร่ างกายเป็ นอย่างมาก
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รอบทิศถิ่นไทย ปลูกแตงโมรู ปหัวใจ เพิ่มมูลค่าผลผลิต จ.พังงา

