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ส่วนกลาง 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ตลาดออนไลน์  เปล่ียนเกษตรกรใหเ้ป็นผูค้า้ออนไลน์ นสพ.เดลินิวส์ 

 เปล่ียนเกษตรกรใหเ้ป็นผูค้า้ออนไลน์ นสพ.เดลินิวส์ 
 ตดัแต่งก่ิง ฟ้ืนฟูดิน รับมือพายฤุดูร้อน นสพ.ไทยรัฐ 
 ตดัแต่งก่ิง-ฟ้ืนฟูดิน รับมือพายฤุดูร้อน ไทยรัฐออนไลน์ 

แปลงใหญ่ออ้ย  ปลุกกระแส ท าแปลงใหญ่อจัฉริยะออ้ย ลดเผาพื้นท่ีเกษตร All new express 
 ปลุกกระแส ท าแปลงใหญ่อจัฉริยะออ้ย ลดเผาพื้นท่ีเกษตร All new express 

 ปลุกกระแส ท าแปลงใหญ่อจัฉริยะออ้ย ลดเผาพื้นท่ีเกษตร ไทยแลนดพ์ลสั 

วสิาหกิจ  สานกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 4 จงัหวดัขอนแก่น จดั
อบรมพฒันาทกัษะนายทะเบียนวสิาหกิจชุมชน เพื่อสร้าง 
ความรู้ความเขา้ใจใหก้บันายทะเบียนวสิาหกิจชุมชน ในการดาเนิน
งานดา้นทะเบียนวสิาหกิจชุมชน 

ส านกัข่าวไทย กรม
ประชาสัมพนัธ์ 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้
การเกษตร 

 (ภาพข่าว) ตอ้นรับ นสพ.เดลินิวส์ 
 แลกเปล่ียนเรียนรู้ปลูกพืชปรับเปล่ียน นสพ.ไทยรัฐ 
 (ภาพข่าว) แลกเปล่ียน นสพ.ไทยรัฐ 

แตงโม  เกษตรกรปลูก “แตงโมรูปหวัใจ”ในทุ่งนาหลงัฤดูเก็บเก่ียว บนเกาะ
ยาวใหญ่ 

อนัดามนัโฟกสั 

 จดัวา่เด็ด เกษตรกรปลูก แตงโมรูปหวัใจในทุ่งนาหลงัฤดูเก็บเก่ียว 
บนเกาะยาวใหญ่ 

c-site 

 จดัวา่เด็ด เกษตรกรปลูก “แตงโมรูปหวัใจ” ในทุ่งนาหลงัฤดูเก็บเก่ียว 
บนเกาะยาวใหญ่ 

77 ข่าวเด็ด 

 รอบทิศถ่ินไทย ปลูกแตงโมรูปหวัใจ เพิ่มมูลค่าผลผลิต จ.พงังา NBT  
ส่งเสริมการเกษตร  ส่งเสริมการเกษตร สวท.ตรัง 









 
 

ตัดแต่งกิง่-ฟ้ืนฟูดิน รับมือพายุฤดูร้อน 
 

 
 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกร ควรเตรียมการป้องกนัและระวงัความ
เสียหายท่ีจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไวด้ว้ย โดยเฉพาะสวนไมผ้ลหลงัปลูกใชเ้วลานานกวา่จะใหผ้ลผลิต แต่เป็นพืชท่ี
ปลูกคร้ังเดียวอยูไ่ดห้ลายปี ไดแ้ก่ ทุเรียน มงัคุด เงาะ และลองกอง ส่วนภาคเหนือ เช่น ล าไย และล้ินจ่ี ดงันั้นจ าเป็นตอ้งเตรียม
ความพร้อมรับมือกบัปัญหาภยัธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึนไดท้ั้งภยัแลง้ ลมพาย ุและน ้าท่วม 

“ก่อนจะเกิดพายฤุดูร้อน ขอใหช้าวสวนผลไมร้ะวงัผลผลิตท่ีอยูใ่นระยะพฒันาจากผลอ่อนใกลจ้ะเป็นผลแก่ พร้อมท่ี
จะเก็บเก่ียวอาจไดรั้บความเสียหายได ้ควรปลูกตน้ไมบ้งัลม เช่น ไมไ้ผ ่กระถินณรงค ์ข้ีเหล็กบา้น และสะเดาอินเดีย ควรตดั
แต่งก่ิงท่ีแน่นทึบหรือก่ิงท่ีไม่ใหผ้ลผลิตออก เพื่อใหท้รงพุม่โปร่ง ไม่ตา้นลมเป็นการหลบพาย ุส่วนตน้ไมผ้ลท่ีอายมุาก ล าตน้
สูง อาจตดัทอนส่วนยอดให้ต ่าลง ใชเ้ชือกโยงก่ิงและตน้ เพื่อป้องกนัก่ิงฉีกหกั รวมทั้งใชไ้มค้  ้าก่ิง และค ้าตน้เพื่อช่วยพยงุไม่ให้
โค่นลงไดง่้าย” 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บอกอีกวา่ หลงัเกิดพายฤุดูร้อน สวนไมผ้ลท่ีไดรั้บผลกระทบจากพาย ุสามารถฟ้ืนฟูได ้
โดยตดัแต่งก่ิงท่ีฉีกหกั ท่ีโค่นลม้ออกทนัทีหลงัสวนแหง้ อีกทั้งในขณะท่ีดินยงัเปียกช้ืนชุ่มน ้าอยู ่ไม่ควรน าเคร่ืองจกัรกลเขา้
ไปในสวน เพราะจะท าให้โครงสร้างดินถูกท าลาย หากตน้ไมเ้อนลง ใหใ้ชเ้ชือกหรือลวดดึงล าตน้ให้ตั้งตรง พร้อมตดัแต่งก่ิง



ออก 1 ใน 3 ของท่ีมีอยู ่ซ่ึงจะช่วยใหต้น้ไมผ้ลฟ้ืนตวัเร็วข้ึน ควรพรวนดินเพื่อเพิ่มออกซิเจนจะท าใหร้ากแตกใหม่ไดดี้ ควรฉีด
พน่ปุ๋ยทางใบ กบัใส่ปุ๋ยบ ารุงตน้ 

ส่วนการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั ดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 
ส าหรับเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนกบักรมส่งเสริมการเกษตรไวก่้อนเกิดภยัเท่านั้น ตามจ านวนพื้นท่ีจริงท่ีไดรั้บความเสียหาย ราย
ละ 30 ไร่ ไดแ้ก่ ขา้ว อตัราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ 1,148 บาทต่อไร่ และพืชสวน และอ่ืนๆไร่ละ 1,690 บาท ทั้งน้ี ผูว้า่ราชการ
จงัหวดัจะประกาศเขตพื้นท่ีประสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน เกษตรกรตอ้งยืน่แบบขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) ใหผู้น้  าทอ้งถ่ิน
รับรองพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามขั้นตอน 



 

ปลุกกระแส ท าแปลงใหญ่อจัฉริยะอ้อย ลดเผาพืน้ทีเ่กษตร 

 

วนันี ้(9 มี.ค. 63) นายอลงกรณ์ พลบุตร ทีป่รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบจากนาย

เฉลมิชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์หยุดเผาในพื้นทีเ่กษตร – ตัดอ้อย

สดลดมลพษิ ณ แปลงเรียนรู้ของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ปลูกอ้อยแปลงใหญ่ บ้านหนองผักหนาม ต.ตาหลงัใน อ.วังน า้เยน็ จ.

สระแก้ว ชูพืน้ที่ท าแปลงใหญ่อ้อยอจัฉริยะ ขับเคล่ือนมาตรการลดการเผาในพืน้ทีเ่กษตรกรรรม แบบยัง่ยืน 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลงัการเปิดงานฯ วา่ หลงัจากท่ี 

คณะรัฐมนตรี มีมติ เห็นชอบแผนปฏิบติัการขขบัเคล่ือน การแกไ้ขปัญหามลพิษดา้นฝุ่ นละออง เป็นวาระแห่งชาติ กระทรวง

เกษตรฯ ไดร่้วมก าหนดนโยบาย และมาตรการเพื่อเร่งยกระดบัการแกไ้ขปัญหา เน่ืองจากสถานการณ์วกิฤตหมอกควนั และ

ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ท่ีเกิดข้ึน สาเหตุหน่ึงเกิดจากการเผาในพื้นท่ีเกษตรเพื่อเตรียมเพาะปลูกในฤดูถดัไป และเผาเพื่อเก็บเก่ียว

ออ้ย ท าใหเ้กิดหมอกควนัและฝุ่ นละออง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของเกษตรกรเอง รวมทั้งท าให้ดินเส่ือมโทรม 

ตน้ทุนการผลิตสูง ผลผลิตลดลง 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ การรณรงคห์ยดุเผาในพื้นท่ีเกษตร ไดร้ณรงคม์า

อยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกษตรกรตระหนกัและเขา้ใจ รวมถึงการสร้างเครือข่ายชุมชนปลอดการเผา ไดก้วา่ 1,600 แห่ง เพื่อท่ีจะ

เฝ้าระวงัอยา่งจริงจงั ควบคู่กบัการส่งเสริมแนวทางการเกษตรย ัง่ยนื ใชเ้ศษวสัดุทางการเกษตร น ามาก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุด เช่นท าปุ๋ยหมกั ผลิตเป็นพลงังานทดแทน การเพาะเห็ด ซ่ึงมีเกษตรกรเขา้มาเรียนรู้ เฉพาะปี 63 ถึงกวา่ 17,000 ราย 



แสดงใหเ้ห็นถึงการต่ืนตวัของเกษตรกรท่ีจะขบัเคล่ือนเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงั ส าหรับการจดังานในคร้ังน้ี เป็นส่วนหน่ึงท่ีตอ้งการ

แสดงนวตักรรม ในแปลงใหญ่ออ้ยอจัฉริยะ ท่ีขบัเคล่ือนโดย คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเกษตรอจัฉริยะของกระทรวงเกษตร

ฯ เพราะการส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชเ้คร่ืองจกัรกลในการตดัออ้ย ทดแทนการเผา ใหเ้กษตรกรเรียนรู้การปรับระบบการปลูกให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจริง เพื่อลดปัญหาการเผา ก่อนเก็บเก่ียว โดยแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 4 สถานี ไดแ้ก่ 1.สถานีการ

เตรียมดิน ปลูก และบ ารุงรักษา 2. สถานีบ ารุงรักษาตอออ้ย 3. สถานีการตดัออ้ยสดดว้ยรถตดัออ้ย และจดัการเศษวสัดุดว้ย

เคร่ืองมว้นใบออ้ย 4. สถานีส ารวจและจดัท าแผนท่ีการเจริญเติบโต และการพน่สารป้องกนัและก าจดัวชัพืช ดว้ยโดรน มี

เกษตรกรในจงัหวดัสระแกว้ ร่วมงานกวา่ 500 คน 

  



 

  



 

ปลุกกระแส ท าแปลงใหญ่อจัฉริยะอ้อย ลดเผาพืน้ทีเ่กษตร 

 
วนัท่ี 9 มี.ค. 63 นายอลงกรณ์ พลบุตร ทีป่รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดรั้บมอบจากนาย

เฉลมิชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานรณรงคห์ยดุเผาในพื้นท่ีเกษตร – ตดัออ้ย
สดลดมลพิษ ณ แปลงเรียนรู้ของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูป้ลูกออ้ยแปลงใหญ่ บา้นหนองผกัหนาม ต.ตาหลงัใน อ.วงัน ้ าเยน็ จ.
สระแกว้ ชูพื้นท่ีท าแปลงใหญ่ออ้ยอจัฉริยะ ขบัเคล่ือนมาตรการลดการเผาในพื้นท่ีเกษตรกรรรม แบบยัง่ยนื 

 นายอลงกรณ์ พลบุตร ทีป่รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลงัการเปิดงานฯ วา่ หลงัจากท่ี 
คณะรัฐมนตรี มีมติ เห็นชอบแผนปฏิบติัการขขบัเคล่ือน การแกไ้ขปัญหามลพิษดา้นฝุ่ นละออง เป็นวาระแห่งชาติ กระทรวง
เกษตรฯ ไดร่้วมก าหนดนโยบาย และมาตรการเพื่อเร่งยกระดบัการแกไ้ขปัญหา เน่ืองจากสถานการณ์วกิฤตหมอกควนั และ
ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ท่ีเกิดข้ึน สาเหตุหน่ึงเกิดจากการเผาในพื้นท่ีเกษตรเพื่อเตรียมเพาะปลูกในฤดูถดัไป และเผาเพื่อเก็บเก่ียว
ออ้ย ท าใหเ้กิดหมอกควนัและฝุ่ นละออง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของเกษตรกรเอง รวมทั้งท าให้ดินเส่ือมโทรม 
ตน้ทุนการผลิตสูง ผลผลิตลดลง การแกไ้ขโดยใหเ้กษตรกรเกิดความเขา้ใจและตระหนกัถึงปัญหา รวมถึง แสดงนวตักรรมท่ี
ใชเ้ทคโนโลยเีป็นตวัขบัเคล่ือน และเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะลดทั้งปัญหามลพิษ ลดทรัพยากรต่างๆ เป็นการแกไ้ขในระยะ
ยาว ทั้งปัญหาแรงงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นอีกหน่ึงทางเลือกให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 



 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ การรณรงคห์ยดุเผาในพื้นท่ีเกษตร ไดร้ณรงคม์า
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกษตรกรตระหนกัและเขา้ใจ รวมถึงการสร้างเครือข่ายชุมชนปลอดการเผา ไดก้วา่ 1,600 แห่ง เพื่อท่ีจะ
เฝ้าระวงัอยา่งจริงจงั ควบคู่กบัการส่งเสริมแนวทางการเกษตรย ัง่ยนื ใชเ้ศษวสัดุทางการเกษตร น ามาก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เช่นท าปุ๋ยหมกั ผลิตเป็นพลงังานทดแทน การเพาะเห็ด ซ่ึงมีเกษตรกรเขา้มาเรียนรู้ เฉพาะปี 63 ถึงกวา่ 17,000 ราย 
แสดงใหเ้ห็นถึงการต่ืนตวัของเกษตรกรท่ีจะขบัเคล่ือนเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงั ส าหรับการจดังานในคร้ังน้ี เป็นส่วนหน่ึงท่ีตอ้งการ
แสดงนวตักรรม ในแปลงใหญ่ออ้ยอจัฉริยะ ท่ีขบัเคล่ือนโดย คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเกษตรอจัฉริยะของกระทรวงเกษตร
ฯ เพราะการส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชเ้คร่ืองจกัรกลในการตดัออ้ย ทดแทนการเผา ใหเ้กษตรกรเรียนรู้การปรับระบบการปลูกให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจริง เพื่อลดปัญหาการเผา ก่อนเก็บเก่ียว โดยแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 4 สถานี ไดแ้ก่ 1.สถานีการ
เตรียมดิน ปลูก และบ ารุงรักษา 2. สถานีบ ารุงรักษาตอออ้ย 3. สถานีการตดัออ้ยสดดว้ยรถตดัออ้ย และจดัการเศษวสัดุดว้ย
เคร่ืองมว้นใบออ้ย 4. สถานีส ารวจและจดัท าแผนท่ีการเจริญเติบโต และการพน่สารป้องกนัและก าจดัวชัพืช ดว้ยโดรน มี
เกษตรกรในจงัหวดัสระแกว้ ร่วมงานกวา่ 500 คน 
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ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที ่4 จังหวดัขอนแก่น จัดอบรมพฒันาทกัษะนายทะเบียนวสิาหกจิชุมชน เพ่ือสร้าง

ความรู้ความเข้าใจให้กบันายทะเบียนวสิาหกจิชุมชน ในการด าเนินงานด้านทะเบียนวสิาหกจิชุมชน 

 
ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 4 จังหวดัขอนแก่น จัดอบรมพฒันาทกัษะนายทะเบียนวสิาหกจิชุมชน เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กบันายทะเบียนวสิาหกจิชุมชน ในการด าเนินงานด้านทะเบียนวสิาหกจิชุมชน 

          ท่ีโรงแรมวีวชิ อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการ
อบรม พร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการน าไปปฏิบติัแก่ผูเ้ขา้อบรมการพฒันาทกัษะนายทะเบียนวสิาหกิจ
ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซ่ึงจดัข้ึนในระหวา่งวนัท่ี 9-10 มีนาคม 2563 มีกลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ย เกษตร
อ าเภอ เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานวสิาหกิจชุมชนระดบัจงัหวดั หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรในฐานะคณะ
วทิยากร จาก 20 จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูส้ังเกตการณ์จากกรมส่งเสริมการเกษตรและผูจ้ดัการอบรม รวมทั้งส้ิน
จ านวน 368 คน กิจกรรมการอบรมประกอบดว้ย การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การสรุปบทเรียน และ Show Case จาก
วสิาหกิจชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ 

          นายสมจิตร ธีระบุญชยักุล ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 4 จงัหวดัขอนแก่น กล่าววา่ ปัจจุบนัมี
วสิาหกิจชุมชนจดทะเบียนกวา่ 85,354 แห่ง สมาชิกรวมกนักวา่ 1.45 ลา้นราย การด าเนินงานส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนจึงตอ้ง
ด าเนินการพฒันาบุคลากร ใหพ้ร้อมกบัการพฒันาวสิาหกิจชุมชนไปในทิศทางเดียวกนั ประกอบกบักรมส่งเสริม



การเกษตร เกิดการหมุนเวยีนอตัราก าลงัท าใหมี้ผูป้ฏิบติังานใหม่เพิ่มข้ึน ซ่ึงเกษตรอ าเภอท าหนา้ท่ีนายทะเบียน ในการรับจด
ทะเบียนวสิาหกิจชุมชน และการด าเนินงานส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน 

          ในการน้ี ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 4 จงัหวดัขอนแก่น จึงไดด้ าเนินจดัการอบรมพฒันาทกัษะนาย
ทะเบียนวสิาหกิจชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจใหก้บันายทะเบียน
วสิาหกิจชุมชน และเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานวสิาหกิจชุมชนระดบัจงัหวดั ในการด าเนินงานดา้นทะเบียนวสิาหกิจ
ชุมชน แนวทางการใหค้  าแนะน าวสิาหกิจชุมชนในการจดทะเบียนจดัตั้งนิติบุคคล และแนวทางการส่งเสริมสนบัสนุนและ
พฒันาวสิาหกิจชุมชน และเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน ต่อไป 

  









 

เกษตรกรปลูก"แตงโมรูปหัวใจ”ในทุ่งนาหลงัฤดูเกบ็เกีย่ว บนเกาะยาวใหญ่ 

พงังา-จดัวา่เด็ด เกษตรกรปลูก"แตงโมรูปหวัใจ”ในทุ่งนาหลงัฤดูเก็บเก่ียว บนเกาะยาวใหญ่ 

อากาศร้อนมากๆ ในช่วงน้ี ไม่วา่จะไปท่ีไหนก็มีแต่คนบ่นวา่ร้อนๆๆ ท าใหนึ้กถึงผลไมสุ้ตฮิตท่ีสามารถดบัความร้อน แก้

กระหายไดดี้ก็คือ "แตงโม" คร้ันจะหาซ้ือในตลาดทัว่ไปก็ไม่แนใจในความปลอดภยั แต่มีท่ีเกาะยาวใหญ่ จ.พงังา เกษตรกรได้

รวมกลุ่มกนัปลูกแตงโมปลอดสารพิษ ในทุ่งนาหลงัฤดูกาลเก็บเก่ียว ท่ีบา้นออก ม.6 ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พงังา และไดมี้การ

ทดลองปลูกแตงโมโดยไส่บล็อกรูปหวัใจ เพื่อเพิ่มมูลค่าและประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

นายประดิษฐ ์วจิิตรนว ีหรือบงัอุบ กล่าววา่ หลงัจากฤดูการท านาเสร็จส้ิน เกษตรกรในพื้นท่ีก็จะปลูกพืชฤดูแลง้เพื่อ

เพิ่มรายไดใ้หก้บัครอบครัว และใชพ้ื้นท่ีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยการปลูกแตงโม ซ่ึงเป็นผลไมท่ี้ไดรั้บความนิยมในช่วง

หนา้ร้อน ซ่ึงไดร้วมกลุ่มกนัปลูก 11 รายในพื้นท่ี12ไร่ พนัธ์ุท่ีปลูกไดแ้ก่ กินรี และไฮร็อด เนน้ปลูกแบบปลอดภยั ไม่มีการใช้

สารเคมี นอกจากน้ียงัไดมี้การทดลองปลูกแต่งโมโดยไส่ในบล็อกรูปหวัใจ จ านวน 5 บล็อก เพื่อเพิ่มมูลค่าและประชาสัมพนัธ์

การท่องเท่ียวเชิงเกษตรของอ าภอเกาะยาว โดยไดรั้บค าแนะน า และสนบัสนุนบล็อกรูปหวัใจจากส านกังานเกษตรอ าเภอเกาะ

ยาว โดยวธีิการท าไม่ยุง่ยากอะไรมาก หลงัจากดอกบานประมาณ7-8 วนั จะเห็นผลแตงโม ใหค้ดัเลือกผลแตงโมท่ีเรียวยาวได้

รูปขนาดประมาณ 6 น้ิว ไวผ้ลเดียว ท่ีเหลือเด็ดทิ้งหมด จากนั้นเอาบล็อกรูปหวัใจ ขนาด 10 น้ิว มาสวมผลแตงโมไว ้จากนั้นก็

รดน ้าตามปกติ เฝ้าระวงัอยา่ใหโ้ดนแดดจดัเพราะผวิแตงโมจะเสีย ตอ้งหาหญา้ ฟาง หรือวสัดุมาคลุม ภายใน 45-50 วนั ก็จะ

ไดแ้ตงโมรูปหวัใจ 



นางอุษณี เจียมรา เกษตรอ าเภอเกาะยาว เปิดเผยวา่ ส านกังานเกษตรอ าเภอเกาะยาวไดส่้งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกพืชใน

ฤดูแลง้เพื่อเพิ่มรายไดใ้นกาวะท่ีราคาพืชเศรษฐกิจหลกัมีความผนัผวนในดา้นราคา โตยการส่งเสริมการปลูกแตงโมหลงัการ

ท านา พื้นท่ี 40 ไร่ จะไดผ้ลผลิตเฉล่ีย 3,100 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรสามารถจ าหน่ายไดร้าคากิโลกรัมละ 20-25 บาท สามารถ

สร้างรายไดใ้หเ้กษตรกร ประมาณ 3,000,000 บาท ซ่ึงในปีน้ีพื้นท่ีปลูกแตงโมลดลงเน่ืองจากปัญหาน ้าไม่เพียงพอ โดยเนั้นย  ้า

ใหเ้กษตรกรปลูกโดยไมใชส้ารเคมีเพื่อให้ไดผ้ลผลิตท่ีปลอดภยั ผูผ้ลิตปลอดภยั ผูบ้ริโภคก็ปลอดภยั อีกทั้งอ าเภอเกาะยาวเป็น

เมืองท่องเท่ียวอนัดบัตน้ๆ ไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์ป็นจ านวนมาก การปลูกแตงโมโดยใส่บล็อกรูปหวัใจ

ก็เป็นส่ิงแปลกใหม่ท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเขา้ไปเท่ียวชมสนใจอยูต่ลอด จึงขอเชิญชวนใหบ้ริโภคแตงโมกนัใหม้ากๆ 

เน่ืองจากเป็นผลไมท่ี้มีราคาถูก แต่มีประโยชน์ส าหรับร่างกายเป็นอยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

พังงา-จัดว่าเด็ด เกษตรกรปลูก"แตงโมรูปหัวใจ”ในทุ่งนาหลังฤดูเก็บเก่ียว บนเกาะยาวใหญ่  อากาศร้อน

มากๆ ในช่วงน้ี ไม่ว่าจะไปท่ีไหนก็มีแต่คนบ่นว่าร้อนๆๆ ท าให้นึกถึงผลไม้สุตฮิตท่ีสามารถดับความร้อน แก้

กระหายได้ดีก็คือ "แตงโม" คร้ันจะหาซ้ือในตลาดทั่วไปก็ไม่แนใจในความปลอดภัย แต่มี ท่ี เกาะยาวใหญ่ จ.

พังงา เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันปลูกแตงโมปลอดสารพิษ ในทุ่งนาหลังฤดูกาลเก็บเก่ียว ที่บ้านออก ม.6 ต.พรุใน 

อ.เกาะยาว จ.พังงา และได้มีการทดลองปลูกแตงโมโดยไส่บล็อกรูปหัวใจ เพื่อเพิ่มมูลค่าและประชาสัมพันธ์

การท่องเท่ียวเชิงเกษตร  นายประดิษฐ์ วิจิตรนวี หรือบังอุบ กล่าวว่า หลังจากฤดูการท านาเสร็จส้ิน เกษตรกรใน

พื้นท่ีก็จะปลูกพืชฤดูแล้งเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการปลูก

แตงโม ซ่ึงเป็นผลไม้ท่ีได้รับความนิยมในช่วงหน้าร้อน ซ่ึงได้รวมกลุ่มกันปลูก 11 รายในพื้นท่ี12ไร่ พันธ์ุท่ีปลูก

ได้แก่ กินรี และไฮร็อด เน้นปลูกแบบปลอดภัย ไม่มีการใช้สารเคมี นอกจากน้ียงัได้มีการทดลองปลูกแต่งโม

โดยไส่ในบล็อกรูปหัวใจ จ านวน 5 บล็อก เพื่อเพิ่มมูลค่าและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงเกษตรของอ าภอ

เกาะยาว โดยได้รับค าแนะน า และสนับสนุนบล็อกรูปหัวใจจากส านักงานเกษตรอ าเภอเกาะยาว โดยวิธีการท า

ไม่ยุ่งยากอะไรมาก หลังจากดอกบานประมาณ7-8 วนั จะเห็นผลแตงโม ให้ค ัดเลือกผลแตงโมท่ีเรียวยาวได้ รูป

ขนาดประมาณ 6 น้ิว ไว้ผลเดียว ท่ีเหลือเด็ดทิ้งหมด จากนั้ นเอาบล็อกรูปหัวใจ ขนาด 10 น้ิว มาสวมผลแตงโม



ไว้ จากนั้ นก็รดน ้าตามปกติ เฝ้าระวงัอย่าให้โดนแดดจัดเพราะผิวแตงโมจะเสีย ต้องหาหญ้า ฟาง หรือว ัสดุมา

คลุม ภายใน 45-50 วนั ก็จะได้แตงโมรูปหัวใจ  นางอุษณี เจียมรา เกษตรอ าเภอเกาะยาว เปิดเผยว่า ส านักงาน

เกษตรอ าเภอเกาะยาวได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชในฤดูแล้งเพื่อเพิ่มรายได้ในกาวะท่ีราคาพืชเศรษฐกิจหลัก

มีความผนัผวนในด้านราคา โตยการส่งเสริมการปลูกแตงโมหลังการท านา พื้นท่ี 40 ไร่ จะได้ผลผลิตเฉล่ีย 

3,100 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรสามารถจ าหน่ายได้ราคากิโลกรัมละ 20-25 บาท สามารถสร้างรายได้ให้

เกษตรกร ประมาณ 3,000,000 บาท ซ่ึงในปีน้ีพื้นท่ีปลูกแตงโมลดลงเน่ืองจากปัญหาน ้าไม่ เพียงพอ โดยเนั้ นย  ้า

ให้เกษตรกรปลูกโดยไมใช้สารเคมีเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีปลอดภัย ผู ้ผลิตปลอดภัย ผู ้บริโภคก็ปลอดภัย อีกทั้ ง

อ าเภอเกาะยาวเป็นเมืองท่องเท่ียวอันดับต้นๆ ได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เป็นจ านวนมาก การ

ปลูกแตงโมโดยใส่บล็อกรูปหัวใจก็เป็นส่ิงแปลกใหม่ท่ีนักท่องเท่ียวให้ความสนใจเข้าไปเท่ียวชมสนใจอยู่

ตลอด จึงขอเชิญชวนให้บรึโภคแตงโมกันให้มากๆ เน่ืองจากเป็นผลไม้ที่ มีราคาถูก แต่มีประโยชน์ส าหรับ

ร่างกายเป็นอย่างมาก  

  



 

 

จัดว่าเด็ด เกษตรกรปลูก “แตงโมรูปหัวใจ” ในทุ่งนาหลงัฤดูเกบ็เกีย่ว บนเกาะยาวใหญ่ 

อากาศร้อนมากๆ ในช่วงน้ี ไม่วา่จะไปท่ีไหนก็มีแต่คนบ่นวา่ร้อนๆ  ท าใหนึ้กถึงผลไมสุ้ตฮิตท่ีสามารถดบัความร้อน 
แกก้ระหายไดดี้ก็คือ “แตงโม” คร้ันจะหาซ้ือในตลาดทัว่ไปก็ไม่แนใจในความปลอดภยั แต่มีท่ีเกาะยาวใหญ่ จ.พงังา เกษตรกร
ไดร้วมกลุ่มกนัปลูกแตงโมปลอดสารพิษ ในทุ่งนาหลงัฤดูกาลเก็บเก่ียว ท่ีบา้นออก ม.6 ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พงังา และไดมี้
การทดลองปลูกแตงโมโดยไส่บล็อกรูปหวัใจ เพื่อเพิ่มมูลค่าและประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

นายประดิษฐ ์วจิิตรนว ีหรือบงัอุบ กล่าววา่ หลงัจากฤดูการท านาเสร็จส้ิน เกษตรกรในพื้นท่ีก็จะปลูกพืชฤดูแลง้เพื่อ

เพิ่มรายไดใ้หก้บัครอบครัว และใชพ้ื้นท่ีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยการปลูกแตงโม ซ่ึงเป็นผลไมท่ี้ไดรั้บความนิยมในช่วง

หนา้ร้อน ซ่ึงไดร้วมกลุ่มกนัปลูก 11 รายในพื้นท่ี12ไร่ พนัธ์ุท่ีปลูกไดแ้ก่ กินรี และไฮร็อด เนน้ปลูกแบบปลอดภยั ไม่มีการใช้

สารเคมี นอกจากน้ียงัไดมี้การทดลองปลูกแต่งโมโดยไส่ในบล็อกรูปหวัใจ จ านวน 5 บล็อก เพื่อเพิ่มมูลค่าและประชาสัมพนัธ์

การท่องเท่ียวเชิงเกษตรของอ าภอเกาะยาว โดยไดรั้บค าแนะน า และสนบัสนุนบล็อกรูปหวัใจจากส านกังานเกษตรอ าเภอเกาะ

ยาว โดยวธีิการท าไม่ยุง่ยากอะไรมาก หลงัจากดอกบานประมาณ7-8 วนั จะเห็นผลแตงโม ใหค้ดัเลือกผลแตงโมท่ีเรียวยาวได้

รูปขนาดประมาณ 6 น้ิว ไวผ้ลเดียว ท่ีเหลือเด็ดทิ้งหมด จากนั้นเอาบล็อกรูปหวัใจ ขนาด 10 น้ิว มาสวมผลแตงโมไว ้จากนั้นก็

รดน ้าตามปกติ เฝ้าระวงัอยา่ใหโ้ดนแดดจดัเพราะผวิแตงโมจะเสีย ตอ้งหาหญา้ ฟาง หรือวสัดุมาคลุม ภายใน 45-50 วนั ก็จะ

ไดแ้ตงโมรูปหวัใจ 



นางอุษณี เจียมรา เกษตรอ าเภอเกาะยาว เปิดเผยวา่ ส านกังานเกษตรอ าเภอเกาะยาวไดส่้งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกพืชใน

ฤดูแลง้เพื่อเพิ่มรายไดใ้นกาวะท่ีราคาพืชเศรษฐกิจหลกัมีความผนัผวนในดา้นราคา โตยการส่งเสริมการปลูกแตงโมหลงัการ

ท านา พื้นท่ี 40 ไร่ จะไดผ้ลผลิตเฉล่ีย 3,100 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรสามารถจ าหน่ายไดร้าคากิโลกรัมละ 20-25 บาท สามารถ

สร้างรายไดใ้หเ้กษตรกร ประมาณ 3,000,000 บาท ซ่ึงในปีน้ีพื้นท่ีปลูกแตงโมลดลงเน่ืองจากปัญหาน ้าไม่เพียงพอ โดยเนั้นย  ้า

ใหเ้กษตรกรปลูกโดยไมใชส้ารเคมีเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีปลอดภยั ผูผ้ลิตปลอดภยั ผูบ้ริโภคก็ปลอดภยั อีกทั้งอ าเภอเกาะยาวเป็น

เมืองท่องเท่ียวอนัดบัตน้ๆ ไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์ป็นจ านวนมาก การปลูกแตงโมโดยใส่บล็อกรูปหวัใจ

ก็เป็นส่ิงแปลกใหม่ท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเขา้ไปเท่ียวชมสนใจอยูต่ลอด จึงขอเชิญชวนใหบ้รึโภคแตงโมกนัใหม้ากๆ 

เน่ืองจากเป็นผลไมท่ี้มีราคาถูก แต่มีประโยชน์ส าหรับร่างกายเป็นอยา่งมาก 
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