
 

สรุปขาวกรมสงเสริมการเกษตร ประจําวันท่ี 26 มีนาคม 2563  
  
สวนกลาง 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

ชา 1.แปรรูป “ใบชาแก” สูภัยแลง ไทยรัฐ 
สวนภูมิภาค 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 
สงเสริมการเกษตร 2.เกษตรกรนครพนมเลี้ยงปูมาน้ําใสสราง

รายไดหลายหม่ืน 
Youtube 

อาสาสมัครเกษตรหมูบาน 3.เกษตรนานประชุมคณะกรรมการ
อาสาสมัครเกษตรหมูบาน ระดับจังหวัด 
ประจาํปงบประมาณ 2563 

ดาวใตนิวส 

ภัยแลง 4.ฝาแดดเปรี้ยงลุยสวยแตงโมบุโบย กิน
แตงโม 4 สายพันธุ ผลงานเกษตรหนาแลง 

สองใต 
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10 ปมาแลว ที่กรมสงเสริมการเกษตรไดทําโครงการความรวมมือในการพัฒนาและสงเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่
โครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สงเสริมใหเกษตรกรภาคเหนือปลูกชาทดแทนพชืเสพติด ตามคําแนะนาํจากผูเชี่ยวชาญของรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย 
เพื่อพัฒนาการปลูกชาไทย ที่เรียกกันอีกชื่อ...ชาอัสสัม 
จนปจจบุันมีพืน้ทีป่ลูกชาไทยเปนจํานวนมากในภาคเหนือ นาน เชียงใหม และเชียงราย โดยเขาไปแนะนําการปลูก 
ตลอดจนสงเสริมเทคโนโลยี โดยเฉพาะระบบน้าํเพื่อเพิ่มผลผลติและคุณภาพของยอดชาไทย 
แตเนื่องจากสถานการณภัยแลงสงผลกระทบตอระบบน้าํ อาจทาํใหผลผลิตยอดออนชาไทยมีปริมาณลดลง นายอาชว
ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร แนะนําใหเกษตรกรกลุมแปลงใหญชาไทย เก็บใบชาแกมาแปร
รูปเปนหมอนใบชา เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับผลผลติ 
เนื่องจากใบชามีคุณสมบตัิชวยดบักลิ่นอับในจุดตางๆของบานเรือน เชน ตูเสื้อผา ตูเยน็ ตูกับขาว หองน้ํา ตลอดจน 
ดับกลิ่นในรถยนต ไดอยางปลอดภัยไรสารพิษ เนื่องจากเปนผลติภัณฑจากธรรมชาติ จึงเหมาะที่จะใชทดแทนลูกเหม็น
ดับกลิ่นทีผ่ลิตจากสารเคมี ตอบโจทยผูรักสุขภาพในปจจบุันดวย 
หมอนใบชายังมสีรรพคุณที่เปนประโยชนอ่ืนอีกมากมาย เชน มกีลิ่นหอมชวยทําใหรางกายไดผอนคลาย คลายเครียด 
เมื่อนํามาหนุนนอนจะชวยกระตุนระบบหมุนเวียนโลหิต และยงัชวยบรรเทารักษาโรคหวัด และโรคเก่ียวกับระบบ
ทางเดินหายใจ ทําใหหายใจคลองอีกดวย 
นอกจากนี้ กลุมนักเรียนและยุวเกษตรกรในพื้นที่ปลูกชาไทยในภาคเหนือยังมีการแปรรูปเปนตุกตาใบชาดับกลิน่ที่
นารัก เหมาะสําหรับแขวนในรถยนตหรือใหเปนของขวัญ ของชํารวย ซึ่งนบัเปนการสงเสริมใหเยาวชนเรียนรูเร่ืองการ
ทําการเกษตรและการแปรรูปสนิคาเกษตรจากผลผลิตในทองถ่ิน จะไดรูสึกภูมิใจที่สามารถหารายไดไดดวยตนเอง 
สนใจอุดหนุนชุมชนผูปลูกชาอินทรีย ติดตอไดที่ กลุมแปลงใหญชาบานแมเลย จ.เชียงใหม 09-7918-2357 หรือ 
วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตภัณฑชาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนเิวศศรีนาปาน-ตาแวน จ.นาน 09-8748-5704. 
 



 



 

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนาน เปนประธานเปดการประชุม

คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ 2563 ณ หองประชุม

สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน โดยมีคณะกรรมการอาสาสมคัรเกษตรหมูบาน 

(อกม.) ของทุกอําเภอเขารวมประชมุ 

โดยเกษตรจังหวัดนาน ไดแจงในที่ประชุมใหทราบในเร่ืองภัยแลง จากภาวะฝนทิ้งชวง การทําไรเลื่อนลอย 

การปลูกพืชเชิงเด่ียว อาทิ ขาวโพด ขิง ฯลฯที่เกษตรกร อาศัยนํ้าฝนเพียงอยางเดียว ทําใหเกิดปญหาภูเขา

หัวโลน ตามมา โดยขอความรวมมือใหอาสาสมัครเกษตร ไดชวยกันขับเคลื่อนในเร่ืองการสรางพื้นที่สีเขียว

ใหเพิ่มขึ้น ตามนโยบายของทานผูวาราชการจังหวัดนาน 

การรวมแกปญหาแหลงนํ้าใชทางการเกษตร จากทีแ่หลงกักเก็บนํ้า หวย หนอง อางนํ้า หรือฝายสวนมากจะมี

ดินตะกอนทับถมทําให สามารถ กัก เก็บนํ้าไดนอย ซึ่งทาง อกม.จะตองรวมมือกับผูนําทองถิ่น ผูนําทองที่ 

ในการพัฒนาแหลงนํ้าใหสามาถเก็บนํ้า นํามาใชประโยชนทางการเกษตร โดยการรวมกันพิจารณาออกแบบ 

การพัฒนาแหลงนํ้า ยกตัวอยาง เชน ลํานํ้าวา ควรจะมีการต้ังสถานีสูบนํ้าไวที่ใดไดบาง อาจจะเปนระบบการ

สูบนํ้าดวยไฟฟา หรือโซลาเซลล พลังงานแสงอาทิตย เพื่อใหเกษตรกร สามารถมีนํ้าใช บรรเทาปญหาภัย

แลง และยังสามารถใชในดานการเกษตรในยามที่ขาดแคลน 

การวางแผนพัฒนาแหลงนํ้าใชทางการเกษตร ในพื้นที่อ่ืนๆ โดยสงเสริมใหมีการเตรียมขอมูลแหลงนํ้า มีการ

ออกแบบ คํานวณราคาคาใชจาย มีการต้ังงบประมาณ โดยระบุเปาหมายให เกิดประโยชนแกเกษตรกร 

จํานวนกี่ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรไดประโยชนเทาไร (ไร) เพื่อเตรียมรองรับงบประมาณ ที่จะมีการเสนอ

โครงการ ความตองการ ไดในอนาคต /ภาพ/ขาว/ตอม/ บุญยงค สดสอาด รายงาน ###ดาวใตนิวสออนไลน

098-9515199 



 

 มีนาคม 25, 2020  สองใตนิวส ปากทองตองรู เที่ยวกิน ถ่ินใต 

ฝาแดดเปรีย้ง!! ลุยสวนแตงโมบุโบย กินแตง 4 สายพันธุ ผลผลิตเกษตรกรหนาแลง 
ทุงกวางหลายรอยไรรมิทะเลตําบลแหลมสน อ.ละงู จ.สตูล ถูกแปลงเปนสวนแตงโม ทุงกวางเต็มไปดวยตนแตงโมเต็มผืน เมื่อเดนิเขาไปจะเห็นแตงโมลูกโต
แฝงอยูมากมาย สรางความตื่นตาใหกับนักทองเท่ียว และผูพบเห็น 
เกษตรจังหวัดสตลู โดยนายวิฑรู อินทมณี หน. นําสื่อมวลชนเขาชมสวนแตงโม ท่ีกําลังใหผลผลิตพรอมออกสูตลาด โดยเกษตรกรชาวสวนแตงโมบอกวา ท่ี
ปลูกอยูมี 4 สายพันธ ประกอบดวยพันธุเมยา โบอ้ิง กินรี และซุปเปอร พรอมผาแตงโมลูกใหญใหไดชิมกันกลางสวน ความกรอบ หวาน อรอยชวยใหคลาย
รอนไปไดเยอะ นอกจากน้ีเกษตรกรไดโชวแตงโมรปูหัวใจท่ีปลูกไวใหชมกันอีกดวย โดยแตงโมรปูหัวใจท่ีทดลองปลูกเปนสานพันธุเมยา 
“แตงโม” เปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคญัอีกชนิดหน่ึง ท่ีสามารถเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีเปนจํานวนมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากแตงโมเปนพืชท่ีปลูกงาย
ปลูกโตไดดีในดินรวนปนทรายมีความเปนกรดเปนดางตั้งแต 5.0 ถึง 7.5 ก็จะยิ่งมีการเจริญเติบโตไดดี โดยสวนใหญเกษตรกรในพ้ืนท่ีจะนิยมปลูกหลังฤดู
การทํานาเดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกป 
แตงโมบานบุโบย จะปลูกอยูบริเวณใกลชายหาดทําใหรสชาติหวานกรอบ เปนท่ีนิยมของประชาชนท่ัวไป แตปน้ียังไดรับผลกระทบ นายตาขวัญ ทุยอิด อายุ 
63 ป เกษตรกรผูปลูกแตงโม กลาววา ปน้ีผลผลติจะไมดเีทาท่ีควร เพราะอากาศรอนมาก ฝนแลง และไดรับผลกระทบจากแมลง ทําใหใบดําๆเปนจดุ แต
ไมเปนอันตรายตอสุขภาพคน สามารถรับประทานไดปกติ สวนรสชาติ หวาน กรอบ อรอย 
นางสาวณิชเนตร สระมณุี นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอละงู กลาววา พ้ืนท่ีปลูกแตงโม ตรงน้ีอยูหมู 3 บานบุโบย ต.
แหลมสน เวลาผลผลิตท่ีออกก็จะเปนผลผลติในนามแตหมูบานบุโบย ท่ีน่ีมีความพิเศษตรงความกรอบ หวานฉํ่ากวาแตงโมท่ีอ่ืน เน่ืองจากวาสภาพพ้ืนท่ีของ
ท่ีน่ีบริเวณน้ีเปนพ้ืนท่ีชายหาด ใตผิวของพ้ืนดินแถวน้ีจะมี เปลือกหอย ซึ่งจะมีสวนสําคัญในเรื่องของแรธาตุแคลเซียม ในการเพ่ิมปริมาณความกรอบ 
ในสวนของนํ้าจะมีการจดัหาบริหารจัดการ โดยประปาหมูบานจะมีปลอยนํ้าใหกับทางการเกษตรชวงเวลา 15:00 น หลังจากน้ันเกษตรกร จะมีถังไว
รองรับนํ้าเขาก็จะมีการใชนํ้าสวนน้ีเอามาลดแปลงอีก 1 อยางท่ีสําคัญคือในแปลงของเกษตรกรเกือบทุกแปลงจะมีตานํ้าซึ่งจะมีการขุดเพ่ือใชสํารอง
หลังจากนํ้าท่ีไดรับมาหมด ก็จะไมคอยมีปญหาแตเน่ืองจากปน้ีแลงกวาปกติอาจจะมบีางในเรื่องของการขาดแคลนนํ้า 
ในสวนของโรคปน้ีเปนเรื่องของเพลี้ยไฟจะเยอะท่ีสุด เพราะมันมาตามสภาพอากาศท่ีรอนกวาปกติ ในสวนอ่ืนก็จะไมมีปญหา สําหรับเช้ือโควิด-19 ถือวา
เปนปญหามากท่ีสุด ซึ่งมผีลสําหรบัราคาและผลผลิตท่ีจะจําหนายออก เกษตรกรก็จะมีปญหาในเรื่องการจําหนายผลผลิต เน่ืองจากวาจาํหนายออกได
นอยลงเพราะมีการระบาดของโควิด-19 ทําใหพอคาแมคาท่ีเขามารบัซื้อผลผลติลดนอยลง จึงกลายเปนปญหาและเปนประเด็นอยู ณ ตอนน้ี 
ในพ้ืนท่ีอําเภอละงูมีพ้ืนท่ีปลูกแตงโมจํานวน 901 ไร โดยปลูกในตําบลแหลมสน จํานวน 823 ไร 216 ครัวเรือน ตําบลละงู จํานวน 50 ไร 18 
ครัวเรือน ตําบลปากนํ้าจาํนวน 21.5 ไร 7 ครัวเรือน และตาํบลกําแพงจํานวน 6 ไร 3 ครัวเรือน ซึ่งตําบลแหลมสน มีการเพาะปลูกแตงโมมากท่ีสุด 
เน่ืองจากผลผลติท่ีไดมีรสชาติดี ปลอดภัย และเปนท่ีตองการของตลาดมากท่ีสดุ ในแตละรอบการผลิตสามารถผลิตไดเฉลี่ย 3 ถึง 3.5 ตันตอไร จําหนาย
ในราคากิโลกรัมละ 7-13 บาทจากสวน 
สําหรับ แนวทางการสงเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ พ้ืนท่ีอําเภอละงูมีพ้ืนท่ีปลูกขาวเปนจํานวนมาก หลังจากฤดูการทํานา
เกษตรกรจะเพาะปลูกพืชหลังนา ท่ีแตกตางกันไปตามลักษณะพ้ืนท่ีเชนการปลูกแตงโม ปลูกผักสวนครัว ฟกทอง เปนตนแตในพ้ืนท่ีตําบลแหลมสน เปนพืช
ท่ีนิยมปลูกแตงโม เพ่ิงสรางรายไดใหกับเกษตรกรเปนจํานวนมาก 
การปลูกแตงโมเปนการปลูกพืชหมุนเวียนกับการทํานาซึ่งเปนวิธีการหน่ึงในการปรับปรุงบํารุงดินใหมคีุณภาพดีลดตนทุนการผลติในการใชปุยในการปลูก
พืชครั้งตอไปอีกครั้ง ชวยตัดวงจรศัตรูพืชใหหมดไปหรือลดนอยลงมผีลผลติหมุนเวียนเขาสูตลาดและมรีายไดตอเน่ืองในใหเกษตรกรมีการยังชีพท่ีมั่นคง 
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