สรุปขาวกรมสงเสริมการเกษตร
ประจําวันที่ 13 มกราคม 2559
1. ไทยเอาอยู!คุมเพลี้ยแปงมันสีชมพู FAOมอบรางวัลยกยอง-ชวยลดเสียหายศก.กวา3หมื่นล.

(หนังสือพิมพแนวหนา, หนังสือพิมพคมชัดลึก)
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ หรือ FAO ประกาศใหประเทศไทยไดรับรางวัล
“EdouardSaouma Award” จากผลงานความรวมมือทางวิชาการกับ FAO ในโครงการเสริมสรางสมรรถนะ
การปองกันและจัดการการระบาดของเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง เมื่อป 2554 ถึง
2556 อยางมีประสิทธิภาพ สามารถปองกันการระบาด และควบคุมความเสียหายจากเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง
สีชมพูไดทั้งในประเทศและยังขยายผลสูประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ไดแก ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา
และจีน
ขณะเดียวกัน กรมสงเสริมการเกษตรไดนําผลงานวิจัยหนวยงานตางๆ มาบูรณาการดานเทคโนโลยี
แลวนําไปใชควบคุมเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูแบบผสมผสาน ผานกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีตาม
ระบบสงเสริมการเกษตร โดยจัดตั้งศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ใหเปนกลไกในการขับเคลื่อนมาตรการ
ตางๆ 3 มาตรการคือ 1.การกําจัดในพื้นที่ระบาด 2.การปองกันพื้นที่มีความเสี่ยง และ 3.การรณรงคการมี
สวนรวมของชุมชน จนควบคุมเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูสําเร็จไดในระยะเวลา 3 ป
“ความสําเร็จในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความรวมมือ ทั้งภาครัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรม
วิชาการเกษตรและกรมสงเสริมการเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาคประชาชน และเอกชน
จนสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ และชวยเหลือประเทศเพื่อนบาน
ในภูมิภาคลุมน้ําโขงได จนไปไดรับรางวัล EdouardSaouma Award ในครั้งนี้” พล.อ.ฉัตรชัย กลาว
2. เกษตรฯลุย8มาตรการภัยแลงปรับการปลูกพืชเหมาะกับดิน (หนังสือพิมพสยามรัฐ)

ความคืบหนาการขับเคลื่อนมาตรการชวยเหลือเกษตรกรเพื่อบรรเทาปญหาภัยแลง 8
มาตรการวา ขณะนี้มีความคืบหนาเปนลําดับ โดยในสวนของมาตรการที่ 1 ในการแจกปจจัยการผลิต
โดยเฉพาะปลูกพืชน้ํานอย เลี้ยงสัตว ทําประมง ปรับปรุงดินปุยพืชสดเกษตรกรเปาหมาย 385,958 ราย
งบประมาณ 971.98 ลานบาท โดยผลการดําเนินงานในสวนของพืชไร ไดแกถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง
140.22 ตันเกษตรกร 5,021 ราย ซึ่งจะดําเนินการใหแลวเสร็จในวันที่ 15 ม.ค. 59 และมาตรการที่ 4
ในสวนแรก โครงการปลูกพืชใชน้ํานอย ใชความชื้นในดิน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 58 ที่ผานมา กรมสงเสริม
การเกษตรไดโอนเงินให 22 จังหวัด57 อําเภอ 129 ตําบล 159 โครงการ งบประมาณ 153.02 ลานบาท
เกษตรกรจะดําเนินการในเดือนมกราคมนี้ แตยอมรับวาหลายเรื่องยังติดขัดเรื่องกระบวนการจัดหา และ
กระบวนการจัดซื้อจัดจางซึ่งอาจจะทําใหการเพาะปลูกไมสอดคลองกับสภาพอากาศ และความชื้นในดิน ดังนั้น
จะสงเสริมใหเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนชนิดของพืชที่เพาะปลูกใหเหมาะสมกับความชื้นในดินเพื่อลดความ
เสียหาย

3. ชาวสวนบางคนทีปลูก'เมลอน'พืชปลอดสารพิษทางเลือกใหม (หนังสือพิมพมติชน)

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม กลาววา เมลอนเปนพืชที่ขึ้นชื่อในเรื่อง
ของการใชสารเคมี เนื่องจากเปนพืชที่แมลงศัตรูพืชมักจะเขาทําลาย จึงตองใชสารฆาแมลงในการควบคุม
ผูบริโภคที่รักสุขภาพจึงไมคอยนิยมบริโภคนัก แตเกษตรกร จ.สมุทรสงคราม สามารถปลูก เมลอนพันธุ
ญี่ปุนแบบกางมุงปลอดสารเคมี พรอมกับใชสารชีวภาพปองกันและกําจัดแมลง จนสามารถขายเมลอนได
กิโลกรัมละ 150 บาท นอกจากนี้ เกษตรกรยังเพิ่มมูลคาดวยการเขียนลายลงบนผลเมลอน เพิ่มความ
นาสนใจและสามารถซื้อเปนของฝากไดอีกดวย ทําใหเมลอนสมุทรสงครามไมเพียงพอตอความตองการ
ของผูบริโภค โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดไดชวยถายทอดองคความรูดานการผลิต การตลาด และการดูแล
รักษา เพื่อสงเสริมใหเมลอนเปนพืชทางเลือกใหมของเกษตรกร รวมทั้งใหความรูในเรื่องการใชสารชีวภาพ
ในการปองกันโรคและกําจัดแมลง สงเสริมในดานการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาเกษตร เชน การทํา
ไอศกรีมจากเมลอน การทําขนมปงไสเมลอน เปนตน นอกจากนี้ยังชวยในเรื่องของการประชาสัมพันธให
ผูบริโภคและประชาชนทั่วไปไดรับทราบจุดเดนของเมลอนสมุทรสงคราม คือการไมใชสารเคมี และมี
รสชาติอรอย ชวยเพิ่มชองทางการตลาดดวย
หากประชาชนทานใดสนใจจะทดลองปลูกเมลอนและดูพื้นที่การปลูก สามารถติดตอไดที่สํานักงาน
เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
4. สิงหบุรีขานรับชวยเกษตรกร (หนังสือพิมพขาวสด)

สิงหบุรี - เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ที่หองประชุมนายทองแสงใหญ ศาลากลางจังหวัดสิงหบุรี นายยศพนธ
ทัพพระจันทร เกษตรจังหวัดสิงหบุรี ไดเรียกหัวหนาหนวยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ มารับทราบ
นโยบายสูการปฏิบัติ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแบบเบ็ดเสร็จ 6 โครงการสําคัญ ใหเห็นผลใน 6
เดือน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) แบบเบ็ดเสร็จ ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
สําหรับการประเมินผลงาน โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดหวัง ใหมีผูรับผิดชอบปญหา
ประสานการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ตามกรอบเวลาและเปาหมายที่กําหนด ความรวมมือระหวางสวน
ราชการ ประชาชน และเอกชน โดยคาดวาจะเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรมตอเกษตรกรในเวลา 6 เดือน
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หัวขอขาวไทยเอาอยู!คุมเพลี้ยแปงมันสีชมพู FAOมอบรางวัลยกยองชวยลดเสียหายศก.กวา3หมื่นล.
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ เปดเผยวา องคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ หรือ FAO ประกาศใหประเทศไทยไดรับรางวัล“EdouardSaouma Award” จากผลงาน
ความรวมมือทางวิชาการกับ FAO ในโครงการเสริมสรางสมรรถนะการปองกันและจัดการการระบาดของ
เพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง เมื่อป 2554 ถึง 2556 อยางมีประสิทธิภาพ
สามารถปองกันการระบาด และควบคุมความเสียหายจากเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูไดทั้งในประเทศ
และยังขยายผลสูประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ไดแก ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา และจีน
ที่ผานมาประเทศไทย และประเทศในกลุมภูมิภาคลุมน้ําโขง พบการระบาดของเพลี้ยแปงมัน
สําปะหลังสีชมพูครั้งแรก เมื่อ
ป พ.ศ. 2551-2552 และมีการระบาดรุนแรงสูงสุดกวา 1.44 ลานไร และทําใหผลผลิตเสียหาย
มากกวา 5.3 ลานตัน มูลคากวา 3 หมื่นลานบาท โดยกรมวิชาการเกษตรไดศึกษาวิจัยการใชแตนเบียน
อะนาไกรัสโลเพสซี่ (Anagyruslopezi) ที่นํามาจากสาธารณรัฐเบนิน ทวีปแอฟริกา มาควบคุมเพลี้ยแปง
มันสําปะหลังสีชมพูจนไดผลอยางดี และมีการวิจัยการแชทอนพันธุมันสําปะหลังกอนปลูกดวยสารเคมีเพื่อ
กําจัดเพลี้ยแปงที่ติดมากับทอนพันธุ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ยังไดวิจัยการใชและการผลิต
ขยายแมลงชางปกใส ซึ่งเปนแมลงตัวห้ําที่ควบคุมเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูได
ขณะเดียวกัน กรมสงเสริมการเกษตรไดนําผลงานวิจัยหนวยงานตางๆ มาบูรณาการดาน
เทคโนโลยี แลวนําไปใชควบคุมเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูแบบผสมผสาน ผานกระบวนการถายทอด
เทคโนโลยีตามระบบสงเสริมการเกษตร โดยจัดตั้งศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ใหเปนกลไกในการ
ขับเคลื่อนมาตรการตางๆ 3 มาตรการคือ 1.การกําจัดในพื้นที่ระบาด 2.การปองกันพื้นที่มีความเสี่ยง และ
3.การรณรงคการมีสวนรวมของชุมชน จนควบคุมเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูสําเร็จไดในระยะเวลา 3
ป
“ความสําเร็จในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความรวมมือ ทั้งภาครัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรม
วิชาการเกษตรและกรมสงเสริมการเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาคประชาชน และเอกชน จน
สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ และชวยเหลือประเทศเพื่อนบาน
ในภูมิภาคลุมน้ําโขงได จนไปไดรับรางวัล EdouardSaouma Award ในครั้งนี”้ พล.อ.ฉัตรชัย กลาว
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คอลัมน: รูมาเลาไป: รางวัลคุมเพลี้ยแปง
ดลมนัส กาเจ
เปนเรื่องที่นาภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะผูที่อยูในแวดวงการเกษตร ที่องคการอาหารและเกษตร
แหงสหประชาชาติ หรือ "เอฟเอโอ" ไดประกาศใหประเทศไทยไดรับรางวัลเอดัวร ซาวมา (Edouard Saouma
Award) เมื่อเร็วๆ นี้
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ บอกวารางวัลนี้ไดมาจากการทีก่ ระทรวง
เกษตรและสหกรณของไทย ไดดําเนินงานภายใตความรวมมือทางวิชาการกับเอฟเอโอ ในโครงการเสริมสราง
สมรรถนะในการปองกันและจัดการการระบาดของเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูใน อนุภูมิภาคลุม น้ําโขง หรือ "แคปซิตี้
บิลดิ้ง ฟอร สเปรด พรีเวนชั่น แอนด แมเนจเมนท ออฟ คาซาวา พิงคมิลลี่บั๊คอิน เดอะ เกรเตอร แมโขง ซับ รีเจียน"
เมื่อป 2554-2556
ถือวาเปนการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปองกันการระบาด และควบคุมความเสียหายจากเพลี้ย
แปงมันสําปะหลังสีชมพูไดทั้งในประเทศและยังขยายผลสูประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กัมพูชา สาธารณรัฐแหงสหภาพ เมียนมาร และสาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่ผานมาประเทศไทยและประเทศในกลุมภูมิภาคลุมน้ําโขง พบการระบาดของเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูครั้ง
แรก เมื่อป 2551-2552 และมีการระบาดรุนแรงสูงสุดกวา 1.44 ลานไร และ ทําใหผลผลิตเสียหายมากกวา 5.3
ลานตัน มูลคากวา 3 หมื่นลานบาท ซึ่งภายหลังจากการพบการระบาด หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดรวมมือกันหา
วิธีการยับยั้งและควบคุมการระบาด
ทางกรมวิชาการเกษตรไดศึกษาวิจัยการใชแตนเบียน อะนาไกรัสโลเพซี่ (Anagyruslopezi) ที่นํามาจาก
สาธารณรัฐเบนิน ทวีปแอฟริกา มาควบคุมเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูไดผลเปนอยางดียิ่ง และงานวิจัยการแชทอน
พันธุมันสําปะหลังกอนปลูกดวยสารเคมี เพื่อกําจัดเพลี้ยแปงที่ติดมากับทอนพันธุ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ยังไดวิจัยการใชและการผลิตขยายแมลงชางปกใส ซึ่งเปนแมลงตัวห้ําที่ควบคุมเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูได
ขณะที่กรมสงเสริมการเกษตรไดนําผลงานวิจัยของหนวยงานและสถาบันวิชาการตางๆ มาบูรณาการดาน
เทคโนโลยีแลวนําไปใชในการควบคุมเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูแบบผสมผสาน
ผานกระบวนการถายทอด
เทคโนโลยีตามระบบสงเสริมการเกษตร รวมทั้งเสริมสรางการมีสว นรวมและการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกร โดย
จัดตั้งศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ใหเปนกลไกในการขับเคลื่อนมาตรการตางๆ โดยกรมสงเสริมการเกษตรจัดระบบ
การควบคุมเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูเปน 3 มาตรการ คือ
1.มาตรการกําจัดในพื้นที่ที่มีการระบาด 2.มาตรการปองกันพื้นที่มีความเสี่ยงตอการระบาด และ 3.มาตรการ
รณรงคดานการมีสวนรวมของชุมชน ทําใหการควบคุมเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูประสบความสําเร็จไดภายใน
ระยะเวลา 3 ป
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีบทบาทสําคัญในการใหความชวยเหลือทั้งดานการบริหารและวิชาการการจัดการ
เพลี้ยแปงสีชมพูของมันสําปะหลัง แกประเทศในภูมิภาคลุมน้ําโขงจนเปนผลสําเร็จ จึงทําใหประเทศไทยไดรับรางวัลนี้
ครับ--จบ-ที่มา: หนังสือพิมพคมชัดลึก
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หัวขอขาว เกษตรฯลุย8มาตรการภัยแลงปรับการปลูกพืชเหมาะกับดิน
กษ.: พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ เปดเผยถึงความคืบหนาการขับเคลื่อน
มาตรการชวยเหลือเกษตรกรเพื่อบรรเทาปญหาภัยแลง8 มาตรการวา ขณะนี้มีความคืบหนาเปนลําดับ
โดยในสวนของมาตรการที่ 1 ในการแจกปจจัยการผลิต โดยเฉพาะปลูกพืชน้ํานอย เลี้ยงสัตว ทําประมง
ปรับปรุงดินปุยพืชสดเกษตรกรเปาหมาย 385,958 ราย งบประมาณ 971.98 ลานบาท โดยผลการ
ดําเนินงานในสวนของพืชไร ไดแกถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง 140.22 ตันเกษตรกร 5,021 ราย ซึ่งจะ
ดําเนินการใหแลวเสร็จในวันที่ 15 ม.ค. 59 และมาตรการที่ 4 ในสวนแรก โครงการปลูกพืชใชน้ํานอย
ใชความชื้นในดิน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 58 ที่ผานมา กรมสงเสริมการเกษตรไดโอนเงินให 22 จังหวัด
57 อําเภอ 129 ตําบล 159 โครงการ งบประมาณ 153.02 ลานบาท เกษตรกรจะดําเนินการในเดือน
มกราคมนี้ แตยอมรับวาหลายเรื่องยังติดขัดเรื่องกระบวนการจัดหา และกระบวนการจัดซื้อจัดจางซึ่ง
อาจจะทําใหการเพาะปลูกไมสอดคลองกับสภาพอากาศ และความชื้นในดิน ดังนั้น จะสงเสริมใหเกษตรกร
มีการปรับเปลี่ยนชนิดของพืชที่เพาะปลูกใหเหมาะสมกับความชื้นในดินเพื่อลดความเสียหาย
พลเอกฉัตรชัย กลาวเพิ่มเติมวาสําหรับผลการจัดสรรน้ําฤดูแลงป 2558/59 ของลุมน้ํา
เจาพระยา ที่ใชน้ําตนทุนจาก 4 เขื่อนหลัก ไดแก เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควนอยฯ และเขื่อนปาสัก
ฯ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 58 ถึงปจจุบัน (5 มกราคม59) มีการใชน้ําไปแลวรวมทั้งสิ้น 1,011 ลาน
ลูกบาศกเมตรหรือคิดเปนรอยละ 35 ของแผนการจัดสรรน้ําฯ แผนกําหนดไว 2,900 ลานลูกบาศกเมตร
คงเหลือน้ําใชการไดตามแผนฯในฤดูแลงนี้อีกประมาณ 1,889 ลานลูกบาศกเมตร--จบ--
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รายงาน: ชาวสวนบางคนทีปลูก'เมลอน'พืชปลอดสารพิษ
ทางเลือกใหม
ขจร โพธิ์นิ่มไทย
ปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบภาวะภัยแลง หลายหนวยงานจึงสงเสริมใหเกษตรกรในพื้นทีป่ ลูกพืชที่ใชน้ํานอย
เพื่อชวยกันประหยัดน้าํ ดังนั้น นายไพบูลย ประชาญสิทธิ์ วัย 62 ป เกษตรกรในพื้นที่หมู 5 ต.บางคนที อ.บางคนที
จ.สมุทรสงคราม ทดลองปลูกแตงเมลอน พืชตระกูลแตงที่มีกลิ่นหอม รสชาติหวานอรอย แตไมตองการน้ํามาก และประสบ
ความสําเร็จเปนรายแรกใน จ.สมุทรสงคราม ซึ่งนอกจากจะใหผลผลิตไดดีแลว รสชาติยังอรอย ทําใหจําหนายไดราคาสูง
นายไพบูลยกลาววา เดิมทีปลูกมะพราวและลิ้นจี่ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจของ จ.สมุทรสงคราม แตประสบปญหาภัยแลง
ทําใหมะพราวและลิ้นจี่ไมใหผลผลิต จึงมีแนวคิดที่จะปลูกพืชที่ใชน้ํานอยควบคูกันไปดวย เริ่มปลูกแตงเมลอนเปนรายแรกใน
จ.สมุทรสงคราม จํานวน 155 ตน บนเนื้อที่ประมาณ 60 ตารางวา โดยเมลอนที่นํามาปลูกเปนสายพันธุญี่ปุนแท 100
เปอรเซ็นต คือพันธุ "คิโมจิ" เนื่องจากเปนสายพันธุที่ไดรับความนิยมจากผูบริโภค เพราะรสชาติหวาน หอม อรอย และลูก
สวย นอกจากนี้ยังมีสารตานอนุมลู อิสระในปริมาณสูง มีทั้งวิตามินซี วิตามินเอ เบตาแคโรทีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก
ไมมไี ขมันและคอเลสเตอรอล อีกทั้งแคลอรี่ต่ํา
สวนการปลูกเมลอนนั้นใชวิธีการปลูกในกระถางในโรงเรือนแบบปดที่มีการฆาเชื้อราเรียบรอยแลว เนื่องจากเมลอน
เปนพืชตระกูลเถาที่ไมมีมือเกาะ จึงใชเชือกจัดเรียงใบและตําแหนงใหเมลอนเลื้อยขึ้นไปใหเปนระเบียบเรียบรอย พรอมติดตั้ง
ระบบน้ําหยดแบบเปด-ปด เพื่อความสะดวกตอการรดน้ํา สําหรับการดูแลตองระวังไมใหติดเชื้อไวรัส เพลี้ยไฟ และแมลงหวี่
ขาว เนื่องจากจะทําใหเมลอนเฉาตายทันที อีกทั้งตองควบคุมอุณหภูมิไมใหความชื้นมากเกินไป เฉลี่ยประมาณ 30 องศา
เซลเซียส โดยเมลอนจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดประมาณ 80 วัน หามใชกรรไกรหรือมีดตัดลูกเมลอนอยางเด็ดขาด เพราะ
จะสงผลตอการระบาดของเชื้อไวรัสที่จะติดไปกับกรรไกร แตควรใชมือเด็ดออกเทานั้น ซึ่งขณะนี้เมลอนมีราคาคอนขางดี
จําหนายไดกิโลกรัมละ 150 บาท
น.ส.เรณู เล็กนิมิต นายกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) บางคนทีและยายแพง อ.บางคนที กลาววา ทาง อบต.
ไดสงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชใชน้ํานอยเพื่อชวยประหยัดน้าํ และรวมกลุมเพื่อปลูกตนเมลอนใหเปนพืชเศรษฐกิจอีก
ชนิดหนึ่งของจังหวัด เนื่องจากหลายพื้นที่อาจจะประสบปญหาภัยแลง จึงนาจะเปนพืชทางเลือกที่จะทําใหเกษตรกรชาวสวน
มีรายไดเพิม่ มากขึ้น
ดาน ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม กลาววา เมลอนเปนพืชที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการใชสารเคมี
เนื่องจากเปนพืชที่แมลงศัตรูพืชมักจะเขาทําลาย จึงตองใชสารฆาแมลงในการควบคุม ผูบริโภคที่รักสุขภาพจึงไมคอยนิยม
บริโภคนัก แตเกษตรกร จ.สมุทรสงคราม สามารถปลูก เมลอนพันธุญี่ปุนแบบกางมุงปลอดสารเคมี พรอมกับใชสารชีวภาพ
ปองกันและกําจัดแมลง จนสามารถขายเมลอนไดกิโลกรัมละ 150 บาท นอกจากนี้ เกษตรกรยังเพิม่ มูลคาดวยการเขียนลาย
ลงบนผลเมลอน เพิ่มความนาสนใจและสามารถซื้อเปนของฝากไดอกี ดวย ทําใหเมลอนสมุทรสงครามไมเพียงพอตอความ
ตองการของผูบริโภค โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดไดชวยถายทอดองคความรูดา นการผลิต การตลาด และการดูแลรักษา เพื่อ
สงเสริมใหเมลอนเปนพืชทางเลือกใหมของเกษตรกร รวมทั้งใหความรูในเรื่องการใชสารชีวภาพในการปองกันโรคและกําจัด
แมลง สงเสริมในดานการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาเกษตร เชน การทําไอศกรีมจากเมลอน การทําขนมปงไสเมลอน เปน
ตน นอกจากนี้ยังชวยในเรื่องของการประชาสัมพันธใหผูบริโภคและประชาชนทั่วไปไดรับทราบจุดเดนของเมลอน
สมุทรสงคราม คือการไมใชสารเคมี และมีรสชาติอรอย ชวยเพิ่มชองทางการตลาดดวย
หากประชาชนทานใดสนใจจะทดลองปลูกเมลอนและดูพื้นทีก่ ารปลูก สามารถติดตอไดทสี่ ํานักงานเกษตรจังหวัด
สมุทรสงคราม
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หัวขอขาว สิงหบุรีขานรับชวยเกษตรกร

สิงหบุรี - เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ที่หองประชุมนายทองแสงใหญ ศาลากลางจังหวัดสิงหบุรี นายยศ
พนธ ทัพพระจันทร เกษตรจังหวัดสิงหบุรี ไดเรียกหัวหนาหนวยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ
มารับทราบนโยบายสูการปฏิบัติ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแบบเบ็ดเสร็จ 6 โครงการสําคัญ
ใหเห็นผลใน 6 เดือน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) แบบเบ็ดเสร็จ ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
สําหรับการประเมินผลงาน โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดหวัง ใหมีผูรับผิดชอบปญหา
ประสานการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ตามกรอบเวลาและเปาหมายที่กําหนด ความรวมมือระหวางสวน
ราชการ ประชาชน และเอกชน โดยคาดวาจะเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรมตอเกษตรกรในเวลา 6
เดือน--จบ--

