
	 ด้วยควำมตั้งใจและเป็นคนรักกำรเรียนรู ้	 ชื่นชอบ 
และผูกพันกับอำชีพกำรเกษตรมำตั้งแต่เด็ก	 จึงเริ่มปลูกแตงโม
และแตงกวำในพื้นที่สวนยำงต้นเล็ก	 ซึ่งนิยมปลูกกันมำก 
ในพื้นที่จังหวัดนรำธิวำส	 ช่วงเดือนมกรำคม	 ผลิตที่ได้สร้ำง 
รำยได้ให้กับทั้งคู่เป็นอย่ำงดี	 แต่ปลูกได้เพียง	 3	 ปีเท่ำนั้น	 
เม่ือต้นยำงเริ่มโตข้ึนท�ำให้ต้องมองหำพื้นท่ีปลูกใหม่	 กลำยเป็น
ปัญหำใหญ่ที่สร้ำงควำมหนักใจให้กับทั้งคู่ไม่น้อย	 เนื่องจำก 
พื้นฐำนทำงครอบครัวท่ีไม่ได้มีต้นทุนท่ีดินท�ำกินเป็นของตนเอง	 
จึงตัดสินใจน�ำปัญหำไปขอรับค�ำปรึกษำจำกนำงรูนี	 อุมำ	 
ผู ้ใหญ่บ้ำนผู ้หญิงคนแรกของอ�ำเภอระแงะ	 และได้รับกำร
สนับสนุนจำกผู้ใหญ่บ้ำนเป็นอย่ำงดี	 โดยได้ให้ควำมอนุเครำะห์
ในกำรติดต่อขออนุญำตใช้พื้นที่รกร ้ำงสองข ้ำงทำงรถไฟ 
ในชุมชน	เพื่อพัฒนำเป็นแปลงปลูก
	 จำกกำรส�ำรวจตลำดในพื้นท่ีพบว่ำ	 รำคำผลผลิต 
แตงกวำในช่วงฤดูฝนค่อนข้ำงสูง	 เป็นแรงจูงใจส�ำคัญที่ท�ำให้
ตนเองสนใจอยำกจะพัฒนำวิธีกำรปลูกแตงกวำเพื่อให้มีผลผลิต 
ได้ในช่วงดังกล่ำว	 แต่ที่ผ่ำนมำกำรปลูกแตงกวำลงดินแบบ 
ท่ัวไปในพื้นท่ีมักจะประสบปัญหำเรื่องโรคจำกเชื้อรำ	 จึงได้
พยำยำมศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมจำกช่องทำงต่ำงๆ	 ทั้งสื่อ 
ในอินเทอร์เน็ตและสื่ออื่นๆ	 เพื่อหำวิธีปลูกที่สำมำรถช่วยแก้ไข 
ปัญหำของตนเองได้	 ทั้งคู ่จึงตัดสินใจเริ่มต้นปลูกแตงกวำ 
แบบไร้ดิน

ปลูกแตงกวาลอยฟ้าไร้ดิน
ลดปัญหาเชื้อรา
จากแนวคิดบัณฑิตรักถิ่น สร้างอาชีพทำ�กินสู่ชุมชน

 การปลูกแตงกวาลอยฟ้าเป็นแนวคดิสดุสร้างสรรค์

จากเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF)  

คนเก่งของอ�าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ท่ีกล้าคิด  

กล้าท�า เรียนรู้และปรับเปลี่ยนน�านวัตกรรมใหม่ๆ มา

ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาโรคที่เกิดจากเชื้อราในแตงกวา

	 นำงสำวไซหละ	 ยำโก๊ะ	 อำยุ	 31	 ปี	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำกำรจัดกำร	จำกวิทยำลัย 
รัชต์ภำคย์	 เกษตรกรรุ่นใหม่	 (YSF)	 ผู้ริเริ่มกำรปลูกแตงกวำ
ลอยฟ้ำไร้ดิน	 ในชุมชนบ้ำนฮูลูปำเร๊ะ	 หมู่	 8	 ต�ำบลมะรือโบตก	 
อ�ำเภอระแงะ	 จังหวัดนรำธิวำส	 ซ่ึงตั้งอยู ่ ริมทำงรถไฟสำย 
กรุงเทพ	–	สุไหงโกลก	สำยที่ยำวที่สุดของประเทศไทย
	 นำงสำวไซหละ	 เล ่ำว ่ำตนเองได้เริ่มต ้นยึดอำชีพ 
กำรปลูกผัก	เป็นอำชีพเสริมหลังจำกสมรสกับนำยลุกมัน	เจ๊ะกอ	 
เม่ือ	 7	 ปี ท่ีผ ่ำนมำ	 และตนเองคิดว ่ำโชคดีที่ได ้คู ่ชีวิตที่ มี 
ควำมชื่นชอบในอำชีพกำรท�ำกำรเกษตรที่เหมือนกัน	 ท้ังคู ่ 
มีอำชีพหลักคือกำรรับจ้ำงกรีดยำง	 พื้นที่	 15	 ไร่	 แต่ด้วยปัญหำ
รำคำยำงตกต�่ำ	 ท�ำให้รำยได้ไม่เพียงพอ	 เพรำะด้วยภำระ
ครอบครัวที่มีลูกสำวในวัยก�ำลังกินก�ำลังนอนถึง	 2	 คน	 จึง 
ตัดสินใจหำอำชีพเสริมเพิ่มรำยได้ให้กับครัวเรือน
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เรียบเรียง-ภำพ	:	ส�ำนักงำนเกษตร
อ�ำเภอระแงะ	จังหวัดนรำธิวำส

ลดต้นทำุนเกษตร



	 นำงสำวไซหละเล่ำด้วยควำมภูมิใจว่ำ	 ตนดีใจที่ผลผลิต
แตงกวำจำกสวนตนเองเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและพ่อค้ำ 
ที่รับซื้อในตลำดมำกขึ้น	 ปัจจุบันส่งขำยให้พ่อค้ำในตลำด 
ตันหยงมัส	 กิโลกรัมละ	 18	 บำท	 และขำยให้ผู ้บริโภคทั่วไป 
ในหมู่บ้ำน	 นอกจำกนี้ยังเริ่มเปิดตลำดออนไลน์ผ่ำนช่องทำง	
“ตลำดเกษตรสุขใจ”	 ซึ่งเป็นกลุ่มไลน์ที่จัดตั้งขึ้นโดยส�ำนักงำน
เกษตรอ�ำเภอระแงะ	 เพื่อต้องกำรให้เป็นสื่อกลำงส�ำหรับ 
เกษตรกรและผู้บริโภคได้พูดคุยซื้อขำยสินค้ำผลผลิตทำงกำร
เกษตรในพื้นที่ได้โดยตรง	 นอกจำกนี้ยังภูมิใจที่ได้ตัดสินใจ 
เลือกกลับมำยึดอำชีพเกษตรกรใช้ชีวิตอย่ำงพอเพียงในถิ่นฐำน
บ้ำนเกิดของตนเอง	 สำมำรถเลี้ยงดูตนเองและคนในครอบครัว
ได้เป็นอย่ำงดี	 พิสูจน์ให้หลำยคนเห็นว่ำด้วยอำชีพกำรเกษตร
ตนสำมำรถประสบควำมส�ำเร็จ	 และเป็นท่ียอมรับมีเกียรติ 
สร้ำงชื่อเสียง	ควำมภำคภูมิใจให้ครอบครัวและชุมชนได้
	 จำกอำชีพเสริมในอดีต	 จนปัจจุบันนำงสำวไซหละ
ได้พัฒนำอำชีพกำรเกษตรของตนเองจนกลำยเป็นอำชีพหลัก 
ท่ีสร้ำงรำยได้หลักให้กับครอบครัว	 นอกจำกปลูกแตงกวำแล้ว 
ยังขยำยพื้นที่ส�ำหรับปลูกข่ำและตะไคร้เพิ่มเติมเพื่อตัดจ�ำหน่ำย
ส่งให้พ่อค้ำในตลำดของอ�ำเภอเมือง	จังหวัดนรำธิวำส	รวมพื้นที่
ปลูกกว่ำ	8	ไร่	พร้อมรับซื้อผลผลิตทำงกำรเกษตรจำกเกษตรกร
ในชุมชน	 อำทิ	 พืชผักสวนครัว	 ไม้ผลตำมฤดูกำล	 และขยำยผล 
ส่งต่อควำมรู ้เรื่องกำรปลูกแตงกวำลอยฟ้ำให้กับเกษตรกร 
ที่สนใจในพื้นที่ได้น�ำไปปลูกเป็นอำชีพเสริมเพ่ิมรำยได้ให้กับ 
ครัวเรือนอีกด้วย
	 จำกกำรประสบผลส�ำเร็จของนำงสำวไซหละ	 ยำโก๊ะ	 
จึงนับได้ว่ำเป็นต้นแบบของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่รู ้จักกำรศึกษำ
ตลำด	 เพื่อน�ำข้อมูลมำใช้ในกำรวำงแผนกำรผลิต	 มีควำมเข้ำใจ 
ในเรื่องกำรตลำดน�ำกำรผลิต	 มีแนวคิดเชิงธุรกิจ	 มองหำ 
ช่องทำงกำรตลำดใหม่	 ในขณะเดียวกันก็ใส่ใจเรื่องกำรผลิต 
สินค้ำดีท่ีมีคุณภำพ	 ปลอดภัยส�ำหรับผู ้ผลิต	 และผู ้บริโภค	 
เป็นเกษตรกรที่มีควำมเข้มแข็ง	 รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์มีรำยได้ท่ีม่ันคงและ	 “อยู ่ดีมีสุข 
อย่ำงยั่งยืน”
 ส�าหรับผู ้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ

ติดต่อสอบถามได้ที่นางสาวไซหละ ยาโก๊ะ โทรศัพท์  

08 1418 9968 หรือส�านักงานเกษตรอ�าเภอระแงะ  

จังหวัดนราธิวาส 0 7367 1290 และ Facebook  

Fanpage : ส�านักงานเกษตรอ�าเภอระแงะ n

	 โดยได้เริ่มต้นทดลองเรียนรู้จำกพื้นที่เล็กๆ	 หน้ำบ้ำนพัก	 
ด้วยกำรน�ำขี้เถ้ำแกลบหรือแกลบเผำมำใช้เป็นวัสดุปลูกบรรจุ
ลงถุงด�ำแขวนไว้บนรำวไม้ไผ่ให้ถุงอยู่สูงจำกพื้นดิน	 ประมำณ	
50	 เซนติเมตร	 เป็นกำรประยุกต์เปลี่ยนแปลงจำกต้นแบบท่ีใช้
ขุยมะพร้ำวเป็นวัสดุปลูก	 เนื่องจำกขุยมะพร้ำวจัดเป็นวัตถุดิบท่ี
รำคำสูงและหำซื้อยำกในพื้นท่ี	 จึงท�ำให้ต้องทดลองใช้วัสดุปลูก
ชนิดอื่นที่หำซื้อได้ง่ำยกว่ำ	 ทั้งนี้	 แกลบเผำที่ใช้นั้นได้ฟรีมำจำก 
โรงสีข้ำวในชุมชน	 นับเป็นควำมโชคดีของทั้งคู่ที่อยู่ในพื้นท่ีซึ่ง 
ยังคงอนุรักษ์กำรท�ำนำข้ำวอยู่อย่ำงเข้มแข็งและมีโรงสีในชุมชน
ใกล้เคียง	 หลังจำกทดลองปลูกหน้ำบ้ำนแล้วพบว่ำ	 แตงกวำ 
เติบโตดีให้ผลผลิตได้จริง	 จึงต่อยอดขยำยผลปลูกเพิ่มรุ่นแรก 

ในปี	 พ.ศ.	 2561	 จ�ำนวน	 300	 ถุง	 ในบริเวณพื้นที่สองข้ำง 
ทำงรถไฟที่ได้ขออนุญำตใช้พื้นที่ไว้	
	 นำยลุกมัน	 เจ๊ะกอ	 สำมีนำงสำวไซหละ	 เล่ำเสริมว่ำ
ปัจจุบันได้ขยำยพื้นท่ีปลูกและผลิตต้นแตงกวำแบบแขวนเพื่อ 
กำรจ�ำหน่ำย	 จึงจ�ำเป็นต้องมีกำรปรับเปล่ียนวัสดุปลูกจำกเดิม 
ที่ใช้เพียงแกลบเผำ	 100%	 เป็นใช้ดินผสมแกลบเผำ	 อัตรำส่วน	
2:1	 ผสมให้เข้ำกัน	 ใส่ในถุงด�ำขนำด	 8×10	 นิ้ว	 แขวนไว้ที ่
รำวไม้ไผ่ให้ถุงสูงจำกพื้นประมำณ	 50	 เซนติเมตร	 โดยใช้ 
เชือกฟำงเส้นเล็กโยงอุ ้มถุงไว้	 ใช้ปุ ๋ยสูตร	 15-15-15	 และ 
ควบคุมก�ำจัดศัตรูพืชโดยใช้พืชสมุนไพร	 ที่หมักไว้จำกวัตถุดิบ 
ที่มีในพื้นท่ีจำกกำรส่งเสริมของเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนเกษตร 
อ�ำเภอระแงะ	 เพื่อสนับสนุนให้เป็นพืชผักปลอดภัย	 นอกจำกนี้
ยังพัฒนำระบบกำรให้น�้ำโดยใช้ระบบน�้ำหยด	 ซ่ึงพบว่ำท�ำให ้
ช่วงเวลำกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตยำวนำนข้ึนจำกเดิมเก็บได้เพียง	 
1	เดือน	กลำยเป็น	2	เดือนในช่วงฤดูแล้ง
	 ส�ำหรับต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ยถุงละ	 27	 บำท	 ผลผลิต 
เฉลี่ย	 5	 กิโลกรัมต่อต้น	 เลือกใช้แตงกวำพันธุ์จังโก้	 สำมำรถ
จ�ำหน่ำยให้พ่อค้ำขำยส่งกิโลกรัมละ	 18	 บำท	 รำคำขำยปลีก	 
กิโลกรัมละ	 20	 บำท	 ซึ่งกำรปลูกแตงกวำในถุงด�ำลอยฟ้ำ 
สำมำรถปลูกซ�้ำได้	 5	 รุ่นต่อ	 1	 ถุง	 เม่ือเปรียบเทียบระหว่ำง 
กำรปลูกลงดินแบบทั่วไป	 ต้นทุนในกำรจัดกำรด้ำนวัชพืชและ 
โรคแมลงจะน้อยกว่ำ

ตนดีใจทำี่ผลผลิตแตงกวา
จากสวนตนเอง

เป็นทำี่ยอมรับของผู้บริโภค
และพ่อค้าทำี่รับซื้อ
ในตลาดมากขึ้น

❝

❞
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