สรุปขาวกรมสงเสริมการเกษตร ประจําวันที่ 26 มีนาคม 2563
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4.ฝาแดดเปรี้ยงลุยสวยแตงโมบุโบย กิน สองใต
แตงโม 4 สายพันธุ ผลงานเกษตรหนาแลง
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10 ปมาแลว ที่กรมสงเสริมการเกษตรไดทําโครงการความรวมมือในการพัฒนาและสงเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่
โครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สงเสริมใหเกษตรกรภาคเหนือปลูกชาทดแทนพืชเสพติด ตามคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญของรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย
เพื่อพัฒนาการปลูกชาไทย ที่เรียกกันอีกชื่อ...ชาอัสสัม
จนปจจุบันมีพนื้ ทีป่ ลูกชาไทยเปนจํานวนมากในภาคเหนือ นาน เชียงใหม และเชียงราย โดยเขาไปแนะนําการปลูก
ตลอดจนสงเสริมเทคโนโลยี โดยเฉพาะระบบน้าํ เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของยอดชาไทย
แตเนื่องจากสถานการณภัยแลงสงผลกระทบตอระบบน้าํ อาจทําใหผลผลิตยอดออนชาไทยมีปริมาณลดลง นายอาชว
ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร แนะนําใหเกษตรกรกลุมแปลงใหญชาไทย เก็บใบชาแกมาแปร
รูปเปนหมอนใบชา เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิต
เนื่องจากใบชามีคุณสมบัติชวยดับกลิ่นอับในจุดตางๆของบานเรือน เชน ตูเสื้อผา ตูเย็น ตูกับขาว หองน้ํา ตลอดจน
ดับกลิ่นในรถยนต ไดอยางปลอดภัยไรสารพิษ เนื่องจากเปนผลิตภัณฑจากธรรมชาติ จึงเหมาะที่จะใชทดแทนลูกเหม็น
ดับกลิ่นทีผ่ ลิตจากสารเคมี ตอบโจทยผูรักสุขภาพในปจจุบันดวย
หมอนใบชายังมีสรรพคุณที่เปนประโยชนอื่นอีกมากมาย เชน มีกลิ่นหอมชวยทําใหรางกายไดผอ นคลาย คลายเครียด
เมื่อนํามาหนุนนอนจะชวยกระตุนระบบหมุนเวียนโลหิต และยังชวยบรรเทารักษาโรคหวัด และโรคเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินหายใจ ทําใหหายใจคลองอีกดวย
นอกจากนี้ กลุมนักเรียนและยุวเกษตรกรในพื้นที่ปลูกชาไทยในภาคเหนือยังมีการแปรรูปเปนตุก ตาใบชาดับกลิน่ ที่
นารัก เหมาะสําหรับแขวนในรถยนตหรือใหเปนของขวัญ ของชํารวย ซึ่งนับเปนการสงเสริมใหเยาวชนเรียนรูเรื่องการ
ทําการเกษตรและการแปรรูปสินคาเกษตรจากผลผลิตในทองถิ่น จะไดรูสึกภูมิใจที่สามารถหารายไดไดดวยตนเอง
สนใจอุดหนุนชุมชนผูปลูกชาอินทรีย ติดตอไดที่ กลุมแปลงใหญชาบานแมเลย จ.เชียงใหม 09-7918-2357 หรือ
วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตภัณฑชาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศศรีนาปาน-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 โดยมีคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรหมูบาน
(อกม.) ของทุกอําเภอเขารวมประชุม
โดยเกษตรจังหวัดนาน ไดแจงในที่ประชุมใหทราบในเรื่องภัยแลง จากภาวะฝนทิ้งชวง การทําไรเลื่อนลอย
การปลูกพืชเชิงเดี่ยว อาทิ ขาวโพด ขิง ฯลฯที่เกษตรกร อาศัยน้ําฝนเพียงอยางเดียว ทําใหเกิดปญหาภูเขา
หัวโลน ตามมา โดยขอความรวมมือใหอาสาสมัครเกษตร ไดชวยกันขับเคลื่อนในเรื่องการสรางพื้นที่สีเขียว
ใหเพิ่มขึ้น ตามนโยบายของทานผูวาราชการจังหวัดนาน
การรวมแกปญหาแหลงน้ําใชทางการเกษตร จากทีแ่ หลงกักเก็บน้ํา หวย หนอง อางน้ํา หรือฝายสวนมากจะมี
ดินตะกอนทับถมทําให สามารถ กัก เก็บน้ําไดนอย ซึ่งทาง อกม.จะตองรวมมือกับผูนําทองถิ่น ผูนําทองที่
ในการพัฒนาแหลงน้ําใหสามาถเก็บน้ํา นํามาใชประโยชนทางการเกษตร โดยการรวมกันพิจารณาออกแบบ
การพัฒนาแหลงน้ํา ยกตัวอยาง เชน ลําน้ําวา ควรจะมีการตั้งสถานีสูบน้ําไวที่ใดไดบาง อาจจะเปนระบบการ
สูบน้ําดวยไฟฟา หรือโซลาเซลล พลังงานแสงอาทิตย เพื่อใหเกษตรกร สามารถมีน้ําใช บรรเทาปญหาภัย
แลง และยังสามารถใชในดานการเกษตรในยามที่ขาดแคลน
การวางแผนพัฒนาแหลงน้ําใชทางการเกษตร ในพื้นที่อื่นๆ โดยสงเสริมใหมีการเตรียมขอมูลแหลงน้ํา มีการ
ออกแบบ คํานวณราคาคาใชจา ย มีการตั้งงบประมาณ 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 ถิ่นใต
ฝาแดดเปรีย้ ง!! ลุยสวนแตงโมบุโบย กินแตง 4 สายพันธุ ผลผลิตเกษตรกรหนาแลง
ทุงกวางหลายรอยไรรมิ ทะเลตําบลแหลมสน อ.ละงู จ.สตูล ถูกแปลงเปนสวนแตงโม ทุงกวางเต็มไปดวยตนแตงโมเต็มผืน เมื่อเดินเขาไปจะเห็นแตงโมลูกโต
แฝงอยูมากมาย สรางความตื่นตาใหกับนักทองเที่ยว และผูพบเห็น
เกษตรจังหวัดสตูล โดยนายวิฑรู อินทมณี หน. นําสื่อมวลชนเขาชมสวนแตงโม ที่กําลังใหผลผลิตพรอมออกสูตลาด โดยเกษตรกรชาวสวนแตงโมบอกวา ที่
ปลูกอยูมี 4 สายพันธ ประกอบดวยพันธุเมยา โบอิ้ง กินรี และซุปเปอร พรอมผาแตงโมลูกใหญใหไดชิมกันกลางสวน ความกรอบ หวาน อรอยชวยใหคลาย
รอนไปไดเยอะ นอกจากนี้เกษตรกรไดโชวแตงโมรูปหัวใจที่ปลูกไวใหชมกันอีกดวย โดยแตงโมรูปหัวใจที่ทดลองปลูกเปนสานพันธุเมยา
“แตงโม” เปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญอีกชนิดหนึ่ง ที่สามารถเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรในพื้นที่เปนจํานวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากแตงโมเปนพืชที่ปลูกงาย
ปลูกโตไดดีในดินรวนปนทรายมีความเปนกรดเปนดางตั้งแต 5.0 ถึง 7.5 ก็จะยิ่งมีการเจริญเติบโตไดดี โดยสวนใหญเกษตรกรในพื้นที่จะนิยมปลูกหลังฤดู
การทํานาเดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกป
แตงโมบานบุโบย จะปลูกอยูบริเวณใกลชายหาดทําใหรสชาติหวานกรอบ เปนที่นิยมของประชาชนทั่วไป แตปนี้ยังไดรับผลกระทบ นายตาขวัญ ทุยอิด อายุ
63 ป เกษตรกรผูปลูกแตงโม กลาววา ปนี้ผลผลิตจะไมดเี ทาที่ควร เพราะอากาศรอนมาก ฝนแลง และไดรับผลกระทบจากแมลง ทําใหใบดําๆเปนจุด แต
ไมเปนอันตรายตอสุขภาพคน สามารถรับประทานไดปกติ สวนรสชาติ หวาน กรอบ อรอย
นางสาวณิชเนตร สระมุณี นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอละงู กลาววา พื้นที่ปลูกแตงโม ตรงนี้อยูหมู 3 บานบุโบย ต.
แหลมสน เวลาผลผลิตที่ออกก็จะเปนผลผลิตในนามแตหมูบานบุโบย ที่นี่มีความพิเศษตรงความกรอบ หวานฉ่ํากวาแตงโมที่อื่น เนื่องจากวาสภาพพื้นที่ของ
ที่นี่บริเวณนีเ้ ปนพื้นที่ชายหาด ใตผิวของพื้นดินแถวนี้จะมี เปลือกหอย ซึ่งจะมีสวนสําคัญในเรื่องของแรธาตุแคลเซียม ในการเพิ่มปริมาณความกรอบ
ในสวนของน้ําจะมีการจัดหาบริหารจัดการ โดยประปาหมูบานจะมีปลอยน้ําใหกับทางการเกษตรชวงเวลา 15:00 น หลังจากนั้นเกษตรกร จะมีถังไว
รองรับน้ําเขาก็จะมีการใชน้ําสวนนี้เอามาลดแปลงอีก 1 อยางที่สําคัญคือในแปลงของเกษตรกรเกือบทุกแปลงจะมีตาน้าํ ซึ่งจะมีการขุดเพื่อใชสํารอง
หลังจากน้ําที่ไดรับมาหมด ก็จะไมคอยมีปญหาแตเนื่องจากปนี้แลงกวาปกติอาจจะมีบางในเรื่องของการขาดแคลนน้ํา
ในสวนของโรคปนี้เปนเรื่องของเพลี้ยไฟจะเยอะทีส่ ุด เพราะมันมาตามสภาพอากาศที่รอนกวาปกติ ในสวนอื่นก็จะไมมีปญหา สําหรับเชือ้ โควิด-19 ถือวา
เปนปญหามากที่สุด ซึ่งมีผลสําหรับราคาและผลผลิตที่จะจําหนายออก เกษตรกรก็จะมีปญหาในเรื่องการจําหนายผลผลิต เนื่องจากวาจําหนายออกได
นอยลงเพราะมีการระบาดของโควิด-19 ทําใหพอคาแมคาที่เขามารับซื้อผลผลิตลดนอยลง จึงกลายเปนปญหาและเปนประเด็นอยู ณ ตอนนี้
ในพื้นที่อําเภอละงูมีพื้นที่ปลูกแตงโมจํานวน 901 ไร โดยปลูกในตําบลแหลมสน จํานวน 823 ไร 216 ครัวเรือน ตําบลละงู จํานวน 50 ไร 18
ครัวเรือน ตําบลปากน้ําจํานวน 21.5 ไร 7 ครัวเรือน และตําบลกําแพงจํานวน 6 ไร 3 ครัวเรือน ซึ่งตําบลแหลมสน มีการเพาะปลูกแตงโมมากทีส่ ุด
เนื่องจากผลผลิตที่ไดมีรสชาติดี ปลอดภัย และเปนที่ตองการของตลาดมากที่สดุ ในแตละรอบการผลิตสามารถผลิตไดเฉลี่ย 3 ถึง 3.5 ตันตอไร จําหนาย
ในราคากิโลกรัมละ 7-13 บาทจากสวน
สําหรับ แนวทางการสงเสริมการเกษตรในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พื้นที่อําเภอละงูมีพื้นที่ปลูกขาวเปนจํานวนมาก หลังจากฤดูการทํานา
เกษตรกรจะเพาะปลูกพืชหลังนา ที่แตกตางกันไปตามลักษณะพื้นทีเ่ ชนการปลูกแตงโม ปลูกผักสวนครัว ฟกทอง เปนตนแตในพื้นที่ตําบลแหลมสน เปนพืช
ที่นิยมปลูกแตงโม เพิ่งสรางรายไดใหกับเกษตรกรเปนจํานวนมาก
การปลูกแตงโมเปนการปลูกพืชหมุนเวียนกับการทํานาซึ่งเปนวิธีการหนึ่งในการปรับปรุงบํารุงดินใหมคี ุณภาพดีลดตนทุนการผลิตในการใชปุยในการปลูก
พืชครั้งตอไปอีกครั้ง ชวยตัดวงจรศัตรูพืชใหหมดไปหรือลดนอยลงมีผลผลิตหมุนเวียนเขาสูต ลาดและมีรายไดตอเนื่องในใหเกษตรกรมีการยังชีพที่มั่นคง

