แจ้ง

บอกกล่าว

ช�ำระภาษี 2562
ประจ�ำปี

ภาษีบ�ำรุงท้องที่

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จัดเก็บจากเจ้าของทีด่ นิ ตามราคาปานกลางทีด่ นิ
และตามบัญชีอตั ราภาษีบำ� รุงท้องทีท่ ดี่ นิ ทีต่ อ้ งเสีย ซึง่ เก็บ
จากที่ดินท�ำนา ท�ำไร่ ท�ำสวน เลี้ยงสัตว์ ที่ดินว่างเปล่า
เป็นต้น
• การคิดอัตราภาษี
จะเสี ย ตามราคาปานกลางของที่ ดิ น
การตีราคาปานกลางของทีด่ นิ ในหน่วยทีจ่ ะท�ำการตีราคา
ซึ่งซื้อขายกันโดยสุจริตครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่าสามราย
ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีก่อนวันตีราคา ค�ำนวณวัน
ถัวเฉลี่ยเป็นราคาปานกลาง
• ระยะเวลาในการยื่นแบบช�ำระภาษี
ช�ำระภายในเดือนมกราคม-เมษายนของทุกปี
กรณีได้รับแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคมให้ช�ำระ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่าง
อืน่ ๆ กับทีด่ นิ ซึง่ ใช้ตอ่ เนือ่ งกับโรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้าง
นั้น เช่น อาคาร ร้านค้า ตึกแถว หอพัก โรงแรม คลัง
สินค้า เป็นต้น
• การคิดอัตราภาษี
ผู้รับประเมินช�ำระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี
ของทรัพย์สิน ในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
• ให้เช่า ค่ารายปีคดิ จาก ค่าเช่า/เดือน x 12 เดือน
• เจ้าของด�ำเนินการเอง คิดจากพืน้ ทีใ่ ช้สอย
หรือคิดจากราคาเทียบเคียง (กว้างxยาว
x12เดือน)
• ระยะเวลาการยื่นแบบช�ำระภาษี
ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ภายใน
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี สามารถช�ำระภาษี
ได้ทันทีหรือภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการประเมิน
ภาษีป้าย

ภาษีที่เก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้
หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย
ที่เขียนแกะสลัก จารึกหรือท�ำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
• การคิดอัตราภาษี
• ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดภาษี 500 ตารางเซนติเมตร/3 บาท
• ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมาย คิดภาษี 500 ตาราง
เซนติเมตร/20 บาท
• ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ
• ป้ายที่มีอักษรทั้งหมด หรือบางส่วนอยู่ใต้และหรืออยู่ต�่ำกว่าอักษรต่างประเทศ คิดภาษี 500 ตาราง
เซนติเมตร/40 บาท
• ป้ายเมื่อค�ำนวณพื้นที่จ�ำนวนเงินภาษีไม่ถึงป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท
• ระยะเวลาการยื่นแบบช�ำระภาษี
ยื่นแบบช�ำระภายในเดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี และสามารถช�ำระภาษีได้ทันทีหรือภายใน 15 วัน หลังจาก
ได้รับใบแจ้งการประเมิน ยกเว้นป้ายที่แสดงปีแรก
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ยื่นค�ำขออนุญาตภายใน 30 วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
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ประมวล
ภาพกิจกรรม

โครงการจัดเก็บภาษีและให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำต่าง ๆ

การจดทะเบียนพาณิชย์
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียวหรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคล
รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งส�ำนักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการค้าอันเป็น
พาณิชยกิจ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด
1. การท�ำโรงสีข้าว และการท�ำโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
2. การขายสินค้าอย่างเดียวหรือหลายอย่าง
3. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งท�ำการเกี่ยวกับสินค้า
4. การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม และขายสินค้าที่ผลิตได้
5. การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจ�ำทาง การขายทอดตลาด การรับซือ้ ขายทีด่ นิ
การให้กู้ยืมเงิน ฯลฯ
6. ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึกวีดทิ ศั น์ แผ่นวีดทิ ศั น์ ดีวดี ี เฉพาะเกีย่ วกับการบันเทิง
และกิจการอื่น ๆ
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ช่าง

กอง

บอกกล่าว
การขออนุญาตก่อสร้าง

ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง

1. จัดเตรียมเอกสาร
(1) ทะเบียนบ้าน
(2) บัตรประจ�ำตัวประชาชน
(3) แผนผังบริเวณสถานที่ก่อสร้าง
(4) แบบแปลนก่อสร้าง
(5) โฉนดที่ดิน/นส.3/ส.ค.1
ระยะเวลาในการพิจารณาขออนุญาตก่อสร้าง 20 วัน
นับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสารครบถ้วน
		
 กรณีสร้างในที่ดินของผู้อื่น ต้องมีหนังสือ
แสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารใน
ที่ดิน
		
 กรณี ที่ ผ นั ง อาคารอยู ่ ใ กล้ ที่ ดิ น ของผู ้ อื่ น
น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ต้องมีหนังสือแสดง
ความยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดแนวเขต
		
 กรณี “ตัวแทน” เจ้าของอาคารผูข้ ออนุญาต
ต้องแนบหนังสือมอบอ�ำนาจ
		
 กรณีนต
ิ บิ คุ คลเป็นผูข้ ออนุญาต ต้องมีสำ� เนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์
และผู้มีอ�ำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
2. การขออนุญาต
(1) ยื่นแบบค�ำร้อง ข.1 พร้อมเอกสาร
(2) ตรวจสอบเอกสารและแบบแปลน
(3) ออกตรวจสภาพพื้นที่ก่อสร้าง
3. พิจารณาออกใบอนุญาต
4. รับใบอนุญาตพร้อมช�ำระค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
1. ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท
2. ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 20 บาท
ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
1. ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท
2. ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 20 บาท
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง
หรือดัดแปลงอาคาร
1. อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 12 เมตร
ตารางเมตรละ 0.50 บาท
2. อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น แต่ไม่เกิน 3 ชั้น
หรือสูงไม่เกิน 12 เมตร ตารางเมตรละ 2 บาท
3. อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร
ตารางเมตรละ 4 บาท

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยไม่เกิน 2 ชั้น และมีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกัน รวมกันไม่เกิน 150
ตารางเมตร ให้ แ นบเฉพาะแผนผั ง บริ เ วณแสดงที่ ตั้ ง อาคารโดยสั ง เขป และส� ำ เนาเอกสารแสดงสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 56 พ.ศ. 2543)
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ช่าง

พก
มวลภา กิจกรรม
ปร ะ
อง

โครงการถมดินสระน�้ำประปาหมู่บ้าน
บริเวณสระน�้ำประปา หมู่ที่ 4 บ้านใหญ่

โครงการก่อสร้างรางระบายน�้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสมอดาน

โครงการก่อสร้างรางระบายน�้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนน หมู่ที่ 3 บ้านดอนทราย

โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายทางเข้าวัดธรรมรังษี หมู่ที่ 7 บ้านดอนขวาง

[ 25 ]
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพลับ

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดสมอดาน
หมู่ที่ 1 บ้านสมอดาน

โครงการปรับปรุงคลองส่งน�้ำเพื่อการเกษตร
หมู่ที่ 2 บ้านหนองส�ำโหรง

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 5 บ้านเหนือ
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การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในชุมชน

การตัดแต่งกิ่งไม้ทางสาธารณะในชุมชน
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กองการศึ
ก
ษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

การรับสมัครเด็กนักเรียน

บอกกล่าว

ประจ�ำปีการศึกษา พ.ศ. 2562

ด้วยศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดธรรมรังษีมคี วามประสงค์เปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ประจ�ำปีการศึกษา
พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร

 เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2-5 ปี
 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ
หลักฐานและเอกสารที่ต้องน�ำมาในวันสมัคร









ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทะเบียนบ้าน
บัตรประชาชนของบิดาและมารดา
สูติบัตร
ต้องน�ำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร
สมุดบันทึกสุขภาพ (เล่มสีชมพู) และประวัติการรับวัคซีน
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ�ำนวน 6 ใบ

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

 ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี
ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ
 ก�ำหนดการรับสมัครในเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี หมู่ 3 ต�ำบลหนองพลับ
อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ในวันและเวลาราชการ
ก�ำหนดเวลาเรียน

 เปิดเรียนวันจันทร์-วันศุกร์
 เวลาเข้าเรียน 07.30 น.-เวลาเลิกเรียน 15.30 น.
 ไม่มีปิดภาคเรียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

032-598178

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี มีอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องใช้อื่น ๆ ให้ตลอดปีการศึกษา
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ฟรี

ประมวลภาพกิจกรรม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 โครงการส่งเสริมประเพณีการท่องเที่ยวไทยทรงด�ำ

 โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง

[ 29 ]
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพลับ

 โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนสรงน�้ำพระ รดน�้ำขอพรผู้สูงอายุ
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 โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “กิจกรรมโตไปไม่โกง”

 โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

 โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี

เด็กเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และมีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต การพัฒนาเด็กให้ได้รับ
ความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จึงนับเป็นภารกิจสำ�คัญที่องค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองพลับ
ได้ตระหนักและให้ความสนใจ เพือ่ พัฒนาเด็กให้มคี ณุ ภาพและได้มาตรฐานเหมาะสมกับวัย บนพืน้ ฐานการอบรมเลีย้ งดูและการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรูท้ สี่ นองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมทีเ่ ด็กอาศัยอยู่
ด้วยความรัก ความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม

ช่วงเวลา
แห่งการเรียนรู้
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กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม

การรับลงทะเบียน

บอกกล่าว

รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1.
2.
3.
4.

มีสัญชาติไทย
มีภูมิล�ำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพลับ ตามทะเบียนบ้าน
มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณถัดไป
ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ

1.
2.
3.
4.

มีสัญชาติไทย
มีภูมิล�ำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพลับ ตามทะเบียนบ้าน
มีบัตรประจ�ำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ขั้นตอนการยื่นค�ำขอขึ้นทะเบียน

ให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นค�ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และเบี้ ย ความพิ ก ารด้ ว ยตนเอง ได้ ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลหนองพลั บ ตามที่ ก� ำ หนด
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพลับ
โทรศัพท์ 0-3259-8178  โทรสาร 0-3259-8167 ในวันและเวลาราชการ
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นลงทะเบียน

1.
2.
3.
4.

บัตรประจ�ำตัวประชาชน (ผู้สูงอายุ)/บัตรประจ�ำตัวคนพิการ (คนพิการ)
ทะเบียนบ้าน
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
หนังสือมอบอ�ำนาจพร้อมบัตรประจ�ำตัวประชาชนผู้รับมอบอ�ำนาจ
(กรณีไม่สามารถด�ำเนินการด้วยตนเอง)

“ผู้พิการท่านใดต้องการความช่วยเหลือ
เช่น ไม้เท้า รถเข็น ที่จ�ำเป็นในการช่วยตนเอง
หรือต้องการฝึกอาชีพ สามารถมาเขียนค�ำร้องขอรับความช่วยเหลือ
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองพลับ ได้นะคะ”
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วลภาพกิจกรร
ม
ะ
ม
ปร

กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
โครงการ

ณรงค์ป้องกัน
การแพร่ระบาด
โรคไข้เลือดออก

โครงการ

ณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
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โครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ
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โครงการ

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
แก่ประชาชนต�ำบลหนองพลับ

 ท�ำกล่องทิชชู

 ท�ำไข่เค็มสมุนไพร

 การท�ำพัดเคดูพาจ
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โครงการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

โครงการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ

อสม.สัมพันธ์พัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุขต�ำบลหนองพลับ
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แตงโม
แตงโมคุณภาพ

การให้ปุ๋ยแตงโม

ปุ๋ยคอก การใส่ปุ๋ยคอกให้แก่แตงโมก็มีความส�ำคัญมาก เพราะ
ปุ๋ยคอกช่วยท�ำให้ดินร่วนโปร่ง ช่วยท�ำให้ดินมีธาตุอาหารมากขึ้น
แล้วยังช่วยท�ำให้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์อยู่ในสภาวะสมดุลเป็นประโยชน์
ต่อพืชมากขึ้นด้วย
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือปุ๋ยเคมี ควรใช้ปุ๋ยเคมีอัตราส่วน 1 : 1 : 2
ปัจจุบันเกษตรกรต�ำบลหนองพลับหลังจากท�ำการเก็บเกี่ยว
ข้าวนาปีแล้ว ก็หันมาปลูกแตงโมในช่วงหน้าแล้งกันมากขึ้น ประมาณ ซึ่งได้แก่ ปุ๋ยเคมีสูตร 10-10-20 เป็นต้น หรือใช้ปุ๋ยสูตรใกล้เคียงได้
50 ราย มีพนื้ ทีเ่ พาะปลูกประมาณ 300 ไร่ มีผลผลิตเฉลีย่ ไม่ตำ�่ กว่า 600 ปกติแล้วจะใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ประมาณ 120-150 กก./ไร่
ตัน/ปี เพราะแตงโมเป็นพืชทีใ่ ช้นำ�้ น้อย เกษตรกรต�ำบลหนองพลับได้ปลูก การให้น�้ำและการดูแลรักษา
แตงโมกันมายาวนานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเริ่มท�ำการเพาะปลูกตั้งแต่
ตามธรรมชาติต้นแตงโมต้องการผิวดินชุ่มชื้นแต่ไม่ถึงกับแฉะ
ปลายเดือนพฤศจิกายน ประมาณ 65-75 วัน ก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตอนทีผ่ ลแตงโมก�ำลังเจริญเติบโตเป็นตอนทีต่ น้ แตงโม
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม การเก็บเกี่ยวผลผลิตแตงโม ต้องการน�้ำมาก การให้ความชุ่มชื้นแก่ดินในแปลงควรให้ทั้งแปลง
จะท�ำการตัดแตงโมที่แก่เต็มที่เพื่อรักษาคุณภาพและเพิ่มความเชื่อมั่น เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าดินแห้งแข็งและจับปึก ซึ่งจะท�ำให้ดินขาดอากาศ
ให้กับผู้บริโภค คุณลักษณะเด่นของแตงโมต�ำบลหนองพลับ คือ จะมี ออกซิเจน
เนือ้ แน่น เนือ้ แดง เปลือกบาง มีรสหวาน กรอบ และอร่อย ท�ำให้เป็นทีร่ จู้ กั การจัดเถาแตงโม
ของผู้บริโภคโดยจะมีผู้บริโภครวมทั้งพ่อค้าและแม่ค้าเข้ามาซื้อผลผลิต
ถ้าปล่อยให้เถาแตงโมเลื้อยและแตกแขนงไปตามธรรมชาติ
ถึงในไร่ ไม่ต้องออกไปหาตลาด ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมสามารถ เถาแตงของแต่ละต้นก็จะเลื้อยทับกันและซ้อนกันจนหนาแน่น ท�ำให้
ก�ำหนดราคาผลผลิตเองได้ในราคาที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค
ผลผลิตลดน้อยลง สืบเนื่องมาจากแมลงช่วยผสมเกสรได้ไม่ทั่วถึง
การปลูกแตงโม
เพราะไม่อาจแทรกหาดอกได้ทั้งหมด ฉะนั้นเมื่อเถาแตงโมเจริญเติบโต
แตงโม เป็นผักตระกูลแตงทีค่ นไทยเรารูจ้ กั บริโภคกันมานานแล้ว ไปจนมีความยาว 1-2 ฟุต ควรได้มีการจัดเถาให้เลื้อยไปในทางเดียวกัน
นอกจากนิยมใช้ผลรับประทานแล้ว ส่วนของผลอ่อนยอดอ่อนยังใช้ และตัดเถาให้เหลือไว้ต้นละ 4 เถา ซึ่งเป็นเถาที่สมบูรณ์ที่สุด
ในการปรุงอาหารได้หลายชนิด แตงโมเป็นพืชทีป่ ลูกง่าย สามารถปลูกได้ การเก็บผลแตงโม
ทั่วทุกภาคของประเทศไทยทุกฤดูกาลตลอดปี แตงโมปลูกได้ในดิน
แตงโมเป็นพืชที่ผลแก่แล้วไม่แสดงว่าแก่ ฉะนั้นการดูว่าแตงโม
แทบทุกชนิดแต่ปลูกได้ดีในสภาพดินร่วนปนทราย ซึ่งมีสภาพความเป็น แก่เก็บได้หรือยัง จึงต้องพิถีพิถันมาก คือ
กรดเป็นด่างประมาณ 5.0-7.5 มีการระบายน�้ำได้ดี
1. คาดคะเนการแก่ของผลแตงโมด้วยการนับอายุ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั
พันธุ์แตงโม
พันธุ์ของแตงโมและอุณหภูมิของอากาศ
พันธุ์แตงโมที่นิยมปลูก คือ พันธุ์กินนรี ธารโต และพันธุ์ 188
2. คาดคะเนการแก่ของผล ด้วยการดูลักษณะที่พบได้ทั่วไป
อายุเก็บเกี่ยวโดยเฉลี่ยประมาณ 65-75 วัน
เมื่อแตงโมแก่
2.1 มือเกาะที่อยู่ใกล้กับขั้วของผลมากที่สุด เปลี่ยนเป็น
การเตรียมดินและพื้นที่ปลูก
แตงโมเป็นพืชที่หยั่งรากลึกมากกว่า 120 เซนติเมตร และ สีเหลืองและแห้งเป็นบางส่วนจากปลายมาหาโคน
2.2 วั ด ความแก่ อ ่ อ นของผลแตงโมได้ จ ากการดี ด ฟั ง
ต้องการดินทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ มีความชุม่ ชืน้ มากพอ ฉะนัน้ ถ้ามีการไถพรวน
หรือขุดย่อยดินให้มีหน้าดินร่วนโปร่งและลึกก็จะช่วยป้องกันการขาดน�้ำ เสียงหรือตบผลเบา ๆ ฟังเสียงดูถ้ามีเสียงผสมกันระหว่างเสียงกังวาน
ได้เป็นอย่างดี การเตรียมดินให้หน้าดินลึกร่วนโปร่งจะช่วยท�ำให้ดินนั้น และเสียงทึบแตงจะแก่พอดี (แก่ 75%) มีเนื้อเป็นทราย ถ้าดีดแล้ว
ยึดและอุม้ ความชืน้ ได้มากขึน้ และเป็นทางเปิดให้รากแตงโมแทรกตัวเอง เป็นเสียงกังวานใสแสดงว่าแตงยังอ่อนอยู่ ถ้าดีดแล้วเสียงทึบเหมือน
มีลมอยู่ข้างในแตงจะแก่จัดเกินไปที่ชาวบ้านเรียกว่า “ไส้ล้ม” (แต่วิธีนี้
ลึกลงไปใต้ดินซึ่งจะช่วยให้รากหาอาหารและน�้ำได้ดี
ใช้ไม่ได้กับผลแตงที่เป็นโรคเถาตาย)
การปลูก
2.3 สังเกตนวลของผล ถ้าจางลงกว่าปกติแสดงว่าแตง
ใช้เมล็ดพันธุโ์ ดยหยอดเป็นหลุมให้แต่ละหลุมในแถวห่างกัน 90
เซนติเมตร ส่วนแถวของแตงนั้นควรให้ห่างจากกันเท่ากับความยาวของ เริ่มแก่
เถาแตงโมหรือประมาณ 2-3 เมตร ในดินทรายขุดหลุมให้มีความกว้าง โรคที่ส�ำคัญ
 โรคเถาเหี่ยว
ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ลึกประมาณ 15 เซนติเมตร ส่วนในดินเหนียว
 โรคราน�้ำค้าง
ขุดหลุมให้ลึกประมาณ 10 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกที่ละเอียดคลุกเคล้า
กับดินใส่รองก้นหลุม เตรียมหลุมทิง้ ไว้ 1 วัน แล้วจึงลงมือปลูกโดยหยอด แมลงศัตรูที่ส�ำคัญ
หลุมละ 5 เมล็ด เมื่อหยอดเมล็ดแล้วต้องรดน�้ำให้ชุ่ม เมื่อแตงโมขึ้นมา
 เพลี้ยไฟ
มีใบจริง 2-3 ใบ ถอนแยกให้เหลือหลุมละ 2-3 ต้น โดยคัดเลือกเอา
 เต่าแตง
แต่ต้นแข็งแรงไว้ ในเนื้อที่ 1 ไร่ จะมีต้นแตงโมอยู่ประมาณ 1,700 ต้น
 แมลงวันแตง

หนองพลับ
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แหล่งท่องเที่ยว

กัมพล ไมตรีจิตร์

พระพุทธธรรมรังษี

ต�ำบลหนองพลับ อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

“พระพุทธธรรมรังษี” เริม่ ก่อสร้างในสมัยพระครูอนุกลู ประชากิจ
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมรังษีโดยเริ่มสร้างเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
พระพุทธธรรมรังษีเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิมีพุทธลักษณะงดงาม
ขนาดหน้าตัก 12 เมตร สูง 17 เมตร เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ชาวต�ำบลหนองพลับและสาธุชนโดยทั่วไป เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
และจัดกิจกรรมของชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญอีกแห่งหนึ่ง
ของจังหวัดเพชรบุรี
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