
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 
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ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร ่

ศพก.ต้นแบบ 1.เกษตรฯเคาะแล้วศพก.ต้นแบบนำร่องAIC6จุด แนวหน้า 

2.เกษตรฯ เคาะแล้ว ศพก. ต้นแบบ นำร่อง AIC 6 จุด มติชน 
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รักผ้ึง รักษ์โลก 4.สสก.5 สงขลา เชิญชวน “รักผึ้ง รักษ์โลก” ร่วมกับ ศทม. ชุมพร จัดกิจกรรมวันผึ้ง

โลกครั้งที่ 4 ชูการทำเกษตรยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นดัง ข่าวเด่น  

5.สสก.5 สงขลา เชิญชวน “รักผ้ึง รักษ์โลก” ร่วมกับ ศทม. ชุมพร จัดกิจกรรมวันผ้ึงโลก คร้ังท่ี 4 ชู
การทำเกษตรย่ังยืน เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
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6.	สสก.5	สงขลา เชิญชวน“รักผึ1ง รักษ์โลก”ร่วมกับ ศทม. ชุมพร จัดกิจกรรมวัน

ผึ1งโลก ครั1งที@  4	ชูการทําเกษตรยั@ งยืน เป็นมิตรต่อสิ@ งแวดล้อม 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

7.สสก.5 สงขลา ร่วมกับ ศทม.ชุมพร จัดงาน วันผึ้งโลก ชูเกษตรยั่งยืน เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

Songklafocus 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
อะโวกาโด 8.อะโวกาโด บ้านสวนตาทวน ของดีผลไม้เด่น กลางดง ปากช่อง	 เทคโนโลยีชาวบ้าน 

กล้วยไม ้ 9.กล้วยไม้เมืองนนท์ เกรดพรีเมียมคุณภาพส่งออก มาตรฐาน GAP  เทคโนโลยีชาวบ้าน 
นิเทศงาน 10.เกษตรยะลา นิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอรามัน ครั้งที่ 3/2564 เดลินิวส์ 
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โลก 

สำนักข่าวกรม
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เกษตรฯเคาะแล้วศพก.ต้นแบบนําร่องAIC6จุด 

•  
•  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จบัมือ สถาบนัการศึกษา 77 จงัหวดั จดัตั<ง ศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรม (AIC) 
ใหเ้ป็นแหล่งบริการเกษตรกรทีHรวบรวมองคค์วามรู้ทางดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 

พร้อมขบัเคลืHอนนโยบายดงักล่าว จึงไดจ้ดัทาํโครงการนาํร่องการเชืHอมโยง 
องคค์วามรู้ ผา่นศูนยเ์รียนรู้การเพิHมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) โดยจะเริHมนาํร่องก่อนใน 6 จุด กระจายในทัHวทุก

ภาคของประเทศ 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ โครงการนาํร่องการเชืHอมโยงองคค์วามรู้ AIC ผา่น
ศูนยเ์รียนรู้การเพิHมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) ประจาํปีงบประมาณ 2564 ถือเป็นหนึHงในแนวทางการ
ขบัเคลืHอนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีH ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้

ความสาํคญัและถือเป็นภารกิจเร่งด่วนทีHตอ้งการยกระดบั ศพก. ไปสู่ศูนยพ์ฒันา Smart Farmer ครบวงจร พร้อมกบั
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีนวตักรรม และภูมิปัญญาในการพฒันาสินคา้เกษตร เพืHอสร้างมูลค่าเพิHม สร้างคุณภาพและมาตรฐานของ

สินคา้เกษตรใหป้ลอดภยัต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคทีHอยูบ่นพื<นฐานการทาํเกษตรกรรมยัHงยนื 

โดยโครงการดงักล่าวเกิดขึ<นจากความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาใน 77 จงัหวดัทัHวประเทศ จดัตั<งศูนยเ์ทคโนโลยี
เกษตรและนวตักรรม (Agritech and 
Innovation Center หรือ AIC) มีวตัถุประสงคเ์พืHอใหเ้ป็นแหล่งบริการเกษตรกรทีHรวบรวมองคค์วามรู้ทางดา้น
เทคโนโลยแีละนวตักรรมการเกษตร สามารถนาํองคค์วามรู้ต่างๆ ไปใชพ้ฒันาต่อยอดการผลิต สามารถลดตน้ทุนการผลิตสินคา้

เกษตรและใหสิ้นคา้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน โดยเป็นการทาํงานแบบบูรณาการร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานภาคี คือ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกร ภาควชิาการ และภาคเอกชน 
ADVERTISEMENT 

ทั<งนี<  กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเป็นหน่วยงานหลกัทีHกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของศูนยเ์รียนรู้การเพิHมประสิทธิภาพ

การผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) ไดต้อบรับนโยบายการขบัเคลืHอนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการยกระดบั ศพก. สู่ศูนยพ์ฒันา 



Smart Farer ครบวงจร สอดรับกบัการเชืHอมโยงองคค์วามรู้ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม จาก AIC สู่ ศพก. จึงไดจ้ดัทาํ 

“โครงการนาํร่องการเชืHอมโยงองคค์วามรู้ AIC ผา่น ศพก.” โดยมีเป้าหมายในการพฒันา ศพก. และศูนยเ์ครือข่ายใหมี้ความ

พร้อมเป็นศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตรสมยัใหม่สนบัสนุนองคค์วามรู้ทางวชิาการและการปฏิบติัเป็นช่องทางนาํเสนอแหล่งทุนเพืHอ

สนบัสนุนการประกอบธุรกิจพร้อมกบัออกแบบกาํหนดหลกัสูตรการพฒันาเป็นลาํดบัขั<น ครอบคลุมไปถึงการพฒันาศกัยภาพ 

Smart Farmer, Young Smart Farmer, กลุ่มเกษตรกร และวสิาหกิจชุมชน ใหน้าํองคค์วามรู้ทีHไดรั้บจาก 

AIC มาประยกุตใ์ชต้ามความเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของแต่ละพื<นทีH ในเบื<องตน้ไดมี้การคดัเลือก ศพก.ในการเป็น

ตน้แบบนาํร่องโครงการดว้ยกนั 6 จุด ไดแ้ก่ ศพก. เครือข่าย ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร ศพก. เครือข่าย ศูนยเ์รียนรู้การผลิตมะพร้าวครบวงจร อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี ศพก. เครือข่าย 

ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี ศูนยเ์รียนรู้การเพิHมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรอาํเภอเชียงยนื 

จงัหวดัมหาสารคาม (เกษตรผสมผสาน) ศูนยเ์รียนรู้การเพิHมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรอาํเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา 

และศูนยเ์รียนรู้การเพิHมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรอาํเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั ซึH งกค็าดหวงัวา่โครงการดงักล่าวจะเป็น

ส่วนหนึHงทีHสาํคญัในการพฒันาภาคเกษตรกรรมไปสู่เป้าหมายทีHย ัHงยนืต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 
 
สสก.5 สงขลา เชิญชวน “รักผึ<ง รักษโ์ลก” ร่วมกบั ศทม. ชุมพร จดักิจกรรมวนัผึ<งโลก 
ครั< งทีH 4 ชูการทาํเกษตรย ัHงยนื เป็นมิตรต่อสิHงแวดลอ้ม 
 

 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีH 5 จงัหวดัสงขลา เปิดเผยวา่ 
คณะกรรมการดา้นการเกษตร ภายใตก้ารประชุมสมชัชา FAO (FAO Council) ครั< งทีH 40 มีมติกาํหนดใหว้นัทีH 20 พฤษภาคม 
ของทุกปีเป็น “วนัผึ<งโลก (World Bee Day)” เพืHอใหเ้กษตรกรและประชาชนทัHวไป ไดต้ระหนกัและเห็นคุณค่า ความสาํคญั ประโยชนข์อง

ผึ<งทีHมีต่อโลกใบนี<  รวมถึงสร้างความตระหนกัเกีHยวกบัปัญหาประชากรผึ<งทีHลดลง และเป็นการใหเ้กียรติกบั 
วนัคลา้ยวนัเกิดของ ศาสตราจารย ์ดร. อนัตนั ฮลัซา (Anton Jansa) ผูบุ้กเบิกการเลี<ยงผึ<งสมยัใหม่ ใหเ้ป็นทีHแพร่หลาย 
ถึงแมปี้นี<จะมีผลกระทบจากโรค COVID-19 แต่กรมส่งเสริมการเกษตรยงัคงใหค้วามสาํคญักบังานวนัผึ<งโลกทีHจดัขึ<นเป็น 
ครั< งทีH 4 โดยจดักิจกรรมถ่ายทอดสดออนไลน ์ในวนัทีH 20 พฤษภาคมนี<  ตั<งแต่เวลา 14.00 น. ผา่นทาง Facebook ของ 
สาํนกัส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตร และ Facebook ประชาสมัพนัธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในงานจะมีความมหศัจรรยข์องนํ<าผึ<ง นํ<านมผึ<ง 
ไขผึ<ง และเกสรผึ<งจากทัHวโลก นอกจากนี< มีการประชาสมัพนัธ์ผา่นสืHอแยกตามภูมิภาค ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ จนัทบุรี และ ชุมพร เป็นทีH

ทราบกนัดีวา่ผึ<งเป็นแมลงมหศัจรรย ์ทั<งในเรืHองการช่วยผสมเกสร 
เพิHมประสิทธิภาพการผลิต ทาํใหล้าํไยมีผลผลิตเพิHมขึ<น 78.78% เงาะโรงเรียน เพิHมขึ<น 75.09% ลิ<นจีH เพิHมขึ<น 42.05% 
พืชตระกลูแตง เพิHมขึ<น 39.00% และงา เพิHมขึ<น 26.70% และคุณประโยชนข์องผลิตภณัฑจ์ากผึ<งเป็นอาหารเพืHอสุขภาพอีกดว้ย 
นายสุพิท จิตรภกัดี กล่าวเพิHมเติมวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมการทาํเกษตร 



ทีHปลอดภยั เป็นมิตรต่อสิHงแวดลอ้ม เช่น การทาํการเกษตรย ัHงยนืตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใชส้ารเคมีในการเกษตรอยา่งถูกตอ้งและ

ปลอดภยัต่อผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และสิHงแวดลอ้ม ดว้ยการส่งเสริมการป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชแบบผสมผสาน และการกาํจดัศตัรูพืชโดยชีววธีิ และได้

ส่งเสริมการเลี<ยงผึ<งในเชิงอุตสาหกรรม จากขอ้มูลปี 2563 พบวา่ไทยสามารถผลิตนํ<าผึ<งไดม้ากเป็นอนัดบัทีH 36 ของโลก และเป็นอนัดบั 2 ของ
อาเซียน รองจากเวยีดนาม โดยไทยผลิตนํ<าผึ<งได ้10,110 ตนั มีเกษตรกรผูเ้ลี<ยงผึ<ง 1,215 ราย ผึ<ง 353,724 รัง เกบ็นํ< าผึ<งจากดอกลาํไย ลิ<นจีH งา 
กาแฟ ทานตะวนั และสาบเสือ ไดม้ากกวา่ 12,203 ตนั โดยการส่งเสริมผา่นการรวมกลุ่มเกษตรแบบแปลงใหญ่ และเกษตรกรส่วนหนึHงเลี<ยงผึ<งและ

เกบ็นํ<าผึ<งตามธรรมชาติ ปัจจุบนัทัHวประเทศ 
มีแปลงใหญ่ผึ<ง จาํนวน 76 แปลง แยกเป็นผึ<งพนัธุ์ 9 แปลง และผึ<งโพรง 67 แปลง ในภาคใตเ้องมีแปลงใหญ่ผึ<งมากถึง 62 แปลง เป็นแปลงใหญ่
ผึ<งโพรงทั<งหมด กระจายอยูใ่นจงัหวดัต่างๆ รวม 10 จงัหวดั อยา่งไรกต็าม ช่วงเวลาทีHผา่นมามีผึ<งจาํนวนมากตายเพราะสารเคมีกาํจดัแมลงศตัรูพืช 

ผนวกกบัจาํนวนพื<นทีHป่าลดลง มีงานวจิยัชี<วา่ร้อยละ 40 ของแมลงผสมเกสรทัHวโลกเสีHยงต่อการสูญพนัธุ์ FAO จึงเรียกร้องใหป้ระเทศต่างๆ 

ร่วมกนัปกป้องแมลงทีHช่วยผสมเกสร โดยเฉพาะผึ<ง 
สาํหรับภาคใตมี้ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นแมลงเศรษฐกิจ จงัหวดัชุมพร (ศทม.ชุมพร) 
เป็นหน่วยงานทีHมีเทคโนโลย ีองคค์วามรู้ ผลงานวจิยัเกีHยวกบัการเลี<ยงผึ<ง สาํหรับส่งเสริมใหค้วามรู้แก่เกษตรกรโดยตรงดูแลครอบคลุมพื<นทีHทั<ง 14 
จงัหวดัภาคใต ้และในครั< งนี< มีการจดักิจกรรมงานวนัผึ<งโลก ในระหวา่งวนัทีH 19 – 31 พฤษภาคม 2564 
ณ ศทม. ชุมพร ตาํบลขนุกระทิง อาํเภอเมือง จงัหวดัชุมพร ภายในงานมีการจดันิทรรศการ แสดงผลงานวชิาการ 
ดา้นแมลงเศรษฐกิจ และเปิดใหเ้กษตรกรเยีHยมชมจุดเรียนรู้ภายในศูนย ์การบริการตรวจสอบคุณภาพนํ<าผึ<งเบื<องตน้ เพืHอขึ<นทะเบียนผูเ้ลี<ยงผึ<ง กิจกรรม

การเลี<ยงผึ<งไล่ชา้ง การจาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ากผึ<ง และอุปกรณ์ในการเลี<ยงผึ<ง รวมทั<งการร่วมสนุก 
ตอบคาํถามเพืHอลุน้รับของรางวลั จึงขอเชิญเกษตรกรและผูส้นใจเขา้ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมดงักล่าว ทั<งนี< มีการจาํกดัผูเ้ขา้ร่วมในแต่ละจุดไม่

เกิน 5 คน โดยเนน้ปฏิบติัตามมาตรการการป้องกนัโรค COVID-19 อยา่งเคร่งครัด สอบถามขอ้มูลเพิHมเติมไดที้H นายสุวทิย ์ดาํแกว้ ผูอ้าํนวยการ

ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นแมลงเศรษฐกิจ จงัหวดัชุมพร 
โทรศพัท ์077- 658669 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สสก.5 สงขลา เชิญชวน “รักผึAง รักษ์โลก” ร่วมกบั ศทม. ชุมพร จดักจิกรรมวนัผึAงโลก ครัAงทีG 4 ชูการทาํเกษตรยัGงยืน เป็นมติร

ต่อสิGงแวดล้อม 

                       นา
ยสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผย
ว่า คณะกรรมการด้านการเกษตร ภายใต้การประชุมสมัชชา FAO (FAO Council) ครั้งที่40 มีมติกำหนดให้
วันที่ 20 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันผึ้งโลก (World Bee Day)” เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้
ตระหนักและเห็นคุณค่า ความสำคัญ ประโยชน์ของผึ้งที่มีต่อโลกใบนี้ รวมถึงสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
ปัญหาประชากรผึ้งที่ลดลงและเป็นการให้เกียรติกับวันคล้ายวันเกิดของ ศาสตราจารย์ ดร. อันตัน ฮัล
ซา (Anton Jansa) ผู้บุกเบิกการเลี้ยงผึ้งสมัยใหม่ ให้เป็นที่แพร่หลาย           
       ถึงแม้ปีนี้จะมีผลกระทบจากโรค COVID-19 แต่กรมส่งเสริมการเกษตรยังคงให้ความสำคัญกับงานวันผึ้ง
โลกที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยจัดกิจกรรมถ่ายทอดสดออนไลน์ในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่
เวลา 14.00 น. ผ่านทาง Facebook ของสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้า
เกษตร และ Facebook ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในงานจะมีความมหัศจรรย์ของ
น้ำผึ้ง น้ำนมผึ้ง ไขผึ้ง และเกสรผึ้งจากทั่วโลก นอกจากนี้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแยกตาม
ภูมิภาค ได้แก ่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ จันทบุรีและ ชุมพร เป็นที่ทราบกันดีว่าผึ้งเป็นแมลงมหัศจรรย์ ทั้งใน
เรื่องการช่วยผสมเกสร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทำให้ลำไยมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 78.78% เงาะโรงเรียน เพิ่มขึ้น
75.09% ลิ้นจี่ เพิ่มขึ้น 42.05% พืชตระกูลแตง เพิ่มขึ้น 39.00% และงา เพิ่มขึ้น 26.70% และคุณประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์จากผึ้งเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอีกด้วย นายสุพิท จิตรภักดี กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริม
การเกษตรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการทำเกษตรที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การทํา
การเกษตรยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้สารเคมีในการเกษตรอย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อ



ผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมการป้องกันและกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานและการกําจัด
ศัตรูพืชโดยชีววิธี และได้ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งในเชิงอุตสาหกรรม จากข้อมูลปี 2563 พบว่าไทยสามารถผลิต
น้ำผึ้งได้มากเป็นอันดับที่ 36 ของโลก และเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากเวียดนาม โดยไทยผลิตน้ำผึ้ง
ได้ 10,110 ตัน มีเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง 1,215 ราย ผึ้ง 353,724 รัง เก็บน้ำผึ้งจากดอก
ลำไย ลิ้นจี่ งา กาแฟ ทานตะวันและสาบเสือ ได้มากกว่า 12,203 ตัน โดยการส่งเสริมผ่านการรวมกลุ่มเกษตร
แบบแปลงใหญ ่และเกษตรกรส่วนหนึ่งเลี้ยงผึ้งและเก็บน้ำผึ้งตาม 
ธรรมชาต ิ                  ปัจจุบันทั่วประเทศมีแปลงใหญ่ผึ้ง จำนวน 76 แปลง แยกเป็นผึ้งพันธุ์ 9 แปลงและ
ผึ้งโพรง 67 แปลง ในภาคใต้เองมีแปลงใหญ่ผึ้งมากถึง 62 แปลง เป็นแปลงใหญ่ผึ้งโพรงทั้งหมด กระจายอยู่ใน
จังหวัดต่างๆ รวม 10 จังหวัด อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่ผ่านมามีผึ้งจำนวนมากตายเพราะสารเคมีกำจัดแมลง
ศัตรูพืช ผนวกกับจำนวนพื้นที่ป่าลดลง มีงานวิจัยชี้ว่าร้อยละ 40 ของแมลงผสมเกสรทั่วโลกเสี่ยงต่อการสูญ
พันธุ์ FAO จึงเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ร่วมกันปกป้องแมลงที่ช่วยผสมเกสร โดยเฉพาะ
ผึ้ง                    สำหรับภาคใต้มีศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร (ศทม.
ชุมพร) เป็นหน่วยงานที่มีเทคโนโลยี องค์ความรู ้ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง สำหรับส่งเสริมให้ความรู้แก่
เกษตรกรโดยตรงดูแลครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต ้และในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมงานวันผึ้งโลก ใน
ระหว่างวันที่ 19 – 31 พฤษภาคม 2564 ณ ศทม. ชุมพร ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร ภายใน
งานมีการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานวิชาการด้านแมลงเศรษฐกิจ และเปิดให้เกษตรกรเยี่ยมชมจุดเรียนรู้
ภายในศูนย์ การบริการตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งเบื้องต้น เพื่อขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงผึ้ง กิจกรรมการเลี้ยงผึ้งไล่ช้าง
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผึ้ง และอุปกรณ์ในการเลี้ยงผึ้ง รวมทั้งการร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัล 
            จึงขอเชิญเกษตรกรและผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้มีการจำกัดผู้เข้าร่วม
ในแต่ละจุดไม่เกิน 5 คน โดยเน้นปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายสุวิทย์ ดำแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ
จังหวัดชุมพรโทรศัพท์ 077- 658669 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สสก.5 สงขลา เชิญชวน“รักผึ1ง รักษ์โลก”ร่วมกบั ศทม. ชุมพร จดักจิกรรม

วนัผึ1งโลก ครั1งที@ 4 ชูการทาํเกษตรยั@งยนื เป็นมิตรต่อสิ@งแวดล้อม 

 

    

        นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีH 5 จงัหวดั
สงขลา เปิดเผยวา่ คณะกรรมการดา้นการเกษตร ภายใตก้ารประชุม
สมชัชา FAO (FAO Council) ครั< งทีH 40 มีมติกาํหนดใหว้นัทีH 20 พฤษภาคม ของทุกปี
เป็น “วนัผึ<งโลก (World Bee Day)” เพืHอใหเ้กษตรกรและประชาชนทัHวไป ไดต้ระหนกัและ
เห็นคุณค่า ความสาํคญั ประโยชนข์องผึ<งทีHมีต่อโลกใบนี< รวมถึงสร้างความตระหนกัเกีHยวกบัปัญหา
ประชากรผึ<งทีHลดลง และเป็นการใหเ้กียรติกบัวนัคลา้ยวนัเกิดของ ศาสตราจารย ์ดร. อนัตนั ฮลั
ซา (Anton Jansa) ผูบุ้กเบิกการเลี<ยงผึ<งสมยัใหม่ ใหเ้ป็นทีHแพร่หลาย ถึงแมปี้นี<จะมีผลกระทบจาก
โรค COVID-19 แต่กรมส่งเสริมการเกษตรยงัคงใหค้วามสาํคญักบังานวนัผึ<งโลกทีHจดัขึ<นเป็นครั< ง
ทีH 4 โดยจดักิจกรรมถ่ายทอดสดออนไลน ์ในวนัทีH 20 พฤษภาคมนี< ตั<งแต่เวลา 14.00 น. ผา่น
ทาง Facebook ของสาํนกัส่งเสริมและจดัการสินคา้
เกษตร และ Facebook ประชาสมัพนัธ ์กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในงานจะมีความมหศัจรรยข์อง
นํ<าผึ<ง นํ<านมผึ<ง ไขผึ<ง และเกสรผึ<งจากทัHวโลก  

        นอกจากนี< มีการประชาสมัพนัธ์ผา่นสืHอแยกตามภูมิภาค ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ จนัทบุรี และ
ชุมพร เป็นทีHทราบกนัดีวา่ผึ<งเป็นแมลงมหศัจรรย ์ทั<งในเรืHองการช่วยผสมเกสร เพิHมประสิทธิภาพการ



ผลิต ทาํใหล้าํไยมีผลผลิตเพิHมขึ<น 78.78% เงาะ
โรงเรียน เพิHมขึ<น 75.09% ลิ<นจีH เพิHมขึ<น 42.05% พืชตระกลูแตง เพิHมขึ<น 39.00% และ
งา เพิHมขึ<น 26.70% และคุณประโยชนข์องผลิตภณัฑจ์ากผึ<งเป็นอาหารเพืHอสุขภาพอีกดว้ย 

        นายสุพิท จิตรภกัดี กล่าวเพิHมเติมวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมการทาํ
เกษตรทีHปลอดภยั เป็นมิตรต่อสิHงแวดลอ้ม เช่น การทาํการเกษตรย ัHงยนืตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใชส้ารเคมีในการเกษตรอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยัต่อผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และสิHงแวดลอ้ม ดว้ย
การส่งเสริมการป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชแบบผสมผสาน และการกาํจดัศตัรูพืชโดยชีววธีิ และได้
ส่งเสริมการเลี<ยงผึ<งในเชิงอุตสาหกรรม จากขอ้มูลปี 2563 พบวา่ไทยสามารถผลิตนํ<าผึ<งไดม้ากเป็น
อนัดบัทีH 36 ของโลก และเป็นอนัดบั 2 ของอาเซียน รองจากเวยีดนาม โดยไทยผลิตนํ<าผึ<ง
ได ้10,110 ตนั มีเกษตรกรผูเ้ลี<ยงผึ<ง 1,215 ราย ผึ<ง 353,724 รัง เกบ็นํ<าผึ<งจากดอก
ลาํไย ลิ<นจีH งา กาแฟ ทานตะวนั และสาบเสือ ไดม้ากกวา่ 12,203 ตนั โดยการส่งเสริมผา่นการ
รวมกลุ่มเกษตรแบบแปลงใหญ่ และเกษตรกรส่วนหนึHงเลี<ยงผึ<งและเกบ็นํ<าผึ<งตามธรรมชาติ ปัจจุบนัทัHว
ประเทศ มีแปลงใหญ่ผึ<ง จาํนวน 76 แปลง แยกเป็นผึ<งพนัธุ์ 9 แปลง และผึ<งโพรง 67 แปลง ใน
ภาคใตเ้องมีแปลงใหญ่ผึ<งมากถึง 62 แปลง เป็นแปลงใหญ่ผึ<งโพรงทั<งหมด กระจายอยูใ่นจงัหวดั
ต่างๆ รวม 10 จงัหวดั 

        อยา่งไรกต็าม ช่วงเวลาทีHผา่นมามีผึ<งจาํนวนมากตายเพราะสารเคมีกาํจดัแมลงศตัรูพืช ผนวกกบั
จาํนวนพื<นทีHป่าลดลง มีงานวจิยัชี<วา่ร้อยละ 40  ของแมลงผสมเกสรทัHวโลกเสีHยงต่อการสูญ
พนัธุ์ FAO จึงเรียกร้องใหป้ระเทศต่างๆ ร่วมกนัปกป้องแมลงทีHช่วยผสมเกสร โดยเฉพาะผึ<ง สาํหรับ
ภาคใตมี้ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นแมลงเศรษฐกิจ จงัหวดัชุมพร (ศทม.ชุมพร) เป็น
หน่วยงานทีHมีเทคโนโลย ีองคค์วามรู้ ผลงานวจิยัเกีHยวกบัการเลี<ยงผึ<ง สาํหรับส่งเสริมใหค้วามรู้แก่
เกษตรกรโดยตรงดูแลครอบคลุมพื<นทีHทั<ง 14 จงัหวดัภาคใต ้และในครั< งนี< มีการจดักิจกรรมงานวนัผึ<ง
โลก ในระหวา่งวนัทีH 19 - 31 พฤษภาคม 2564 ณ ศทม.ชุมพร ตาํบลขนุกระทิง อาํเภอ
เมือง จงัหวดัชุมพร 

        ภายในงานมีการจดันิทรรศการ แสดงผลงานวชิาการ ดา้นแมลงเศรษฐกิจ และเปิดใหเ้กษตรกร
เยีHยมชมจุดเรียนรู้ภายในศูนย ์การบริการตรวจสอบคุณภาพนํ<าผึ<งเบื<องตน้ เพืHอขึ<นทะเบียนผูเ้ลี<ยง
ผึ<ง กิจกรรมการเลี<ยงผึ<งไล่ชา้ง การจาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ากผึ<ง และอุปกรณ์ในการเลี<ยงผึ<ง รวมทั<ง การ
ร่วมสนุกตอบคาํถามเพืHอลุน้รับของรางวลั จึงขอเชิญเกษตรกรและผูส้นใจ เขา้ชมนิทรรศการและร่วม
กิจกรรมดงักล่าว ทั<งนี< มีการจาํกดัผูเ้ขา้ร่วมในแต่ละจุดไม่เกิน   5 คน โดยเนน้ปฏิบติัตามมาตรการการ
ป้องกนัโรค COVID-19 อยา่งเคร่งครัด สอบถามขอ้มูลเพิHมเติมไดที้H นายสุวทิย ์ดาํ
แกว้ ผูอ้าํนวยการศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นแมลงเศรษฐกิจ จงัหวดัชุมพร โทร 077-
 658669 



 

สสก.5 สงขลา ร่วมกบั ศทม.ชุมพร จดังาน วนัผึAงโลก ชู

เกษตรยัGงยืน เป็นมติรต่อสิGงแวดล้อม 
		Admin			20/05/2021		1 min read	

               นายสุพทิ 

จติรภกัด ีผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีH 5 จงัหวดัสงขลา เปิดเผยวา่ คณะกรรมการดา้นการเกษตร ภายใต้
การประชุมสมชัชา FAO (FAO Council) ครั< งทีH 40 มีมติกาํหนดใหว้นัทีH 20 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วนัผึAงโลก 
(World Bee Day)” เพืHอใหเ้กษตรกรและประชาชนทัHวไป ไดต้ระหนกัและเห็นคุณค่า ความสาํคญั ประโยชนข์องผึ<งทีHมีต่อ

โลกใบนี<  รวมถึงสร้างความตระหนกัเกีHยวกบัปัญหาประชากรผึ<งทีHลดลง และเป็นการใหเ้กียรติกบั วนัคลา้ยวนัเกิดของ ศาสตราจารย ์

ดร. อนัตนั ฮลัซา (Anton Jansa) ผูบุ้กเบิกการเลี<ยงผึ<งสมยัใหม่ ใหเ้ป็นทีHแพร่หลาย ถึงแมปี้นี<จะมีผลกระทบจากโรค 

COVID-19 แต่กรมส่งเสริมการเกษตรยงัคงใหค้วามสาํคญักบังานวนัผึ<งโลกทีHจดัขึ<นเป็น ครั< งทีH 4 โดยจดักิจกรรมถ่ายทอดสด
ออนไลน ์ในวนัทีH 20 พฤษภาคมนี<  ตั<งแต่เวลา 14.00 น. ผา่นทาง Facebook ของ สาํนกัส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตร และ 
Facebook ประชาสมัพนัธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในงานจะมีความมหศัจรรยข์องนํ<าผึ<ง นํ<านมผึ<ง ไขผึ<ง และเกสรผึ<งจากทัHว
โลก นอกจากนี< มีการประชาสมัพนัธ์ผา่นสืHอแยกตามภูมิภาค ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ จนัทบุรี และ ชุมพร เป็นทีHทราบกนัดี

วา่ผึ<งเป็นแมลงมหศัจรรย ์ทั<งในเรืHองการช่วยผสมเกสร เพิHมประสิทธิภาพการผลิต ทาํใหล้าํไยมีผลผลิตเพิHมขึ<น 78.78% เงาะ
โรงเรียน เพิHมขึ<น 75.09% ลิ<นจีH เพิHมขึ<น 42.05% 
พืชตระกลูแตง เพิHมขึ<น 39.00% และงา เพิHมขึ<น 26.70% และคุณประโยชนข์องผลิตภณัฑจ์ากผึ<งเป็นอาหารเพืHอสุขภาพอีก
ดว้ย	

•  



Read	
	

   นายสุพทิ จติรภกัด ีกล่าวเพิHมเติมวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมการทาํเกษตร ทีHปลอดภยั เป็นมิตรต่อ
สิHงแวดลอ้ม เช่น การทาํการเกษตรย ัHงยนืตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใชส้ารเคมีในการเกษตรอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยัต่อ

ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และสิHงแวดลอ้ม ดว้ยการส่งเสริมการป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชแบบผสมผสาน และการกาํจดัศตัรูพืชโดยชีววธีิ และ

ไดส่้งเสริมการเลี<ยงผึ<งในเชิงอุตสาหกรรม จากขอ้มูลปี 2563 พบวา่ไทยสามารถผลิตนํ<าผึ<งไดม้ากเป็นอนัดบัทีH 36 ของโลก และ

เป็นอนัดบั 2 ของอาเซียน รองจากเวยีดนาม โดยไทยผลิตนํ<าผึ<งได ้10,110 ตนั มีเกษตรกรผูเ้ลี<ยงผึ<ง 1,215 ราย ผึ<ง 
353,724 รัง เกบ็นํ<าผึ<งจากดอกลาํไย ลิ<นจีH งา กาแฟ ทานตะวนั และสาบเสือ ไดม้ากกวา่ 12,203 ตนั โดยการส่งเสริมผา่นการ

รวมกลุ่มเกษตรแบบแปลงใหญ่ และเกษตรกรส่วนหนึHงเลี<ยงผึ<งและเกบ็นํ<าผึ<งตามธรรมชาติ ปัจจุบนัทัHวประเทศ มีแปลงใหญ่ผึ<ง 

จาํนวน 76 แปลง แยกเป็นผึ<งพนัธ์ุ 9 แปลง และผึ<งโพรง 67 แปลง ในภาคใตเ้องมีแปลงใหญ่ผึ<งมากถึง 62 แปลง เป็นแปลงใหญ่
ผึ<งโพรงทั<งหมด กระจายอยูใ่นจงัหวดัต่างๆ รวม 10 จงัหวดั อยา่งไรกต็าม ช่วงเวลาทีHผา่นมามีผึ<งจาํนวนมากตายเพราะสารเคมีกาํจดั

แมลงศตัรูพืช ผนวกกบัจาํนวนพื<นทีHป่าลดลง มีงานวจิยัชี<วา่ร้อยละ 40 ของแมลงผสมเกสรทัHวโลกเสีHยงต่อการสูญพนัธ์ุ FAO จึง
เรียกร้องใหป้ระเทศต่างๆ ร่วมกนัปกป้องแมลงทีHช่วยผสมเกสร โดยเฉพาะผึ<ง 

  

สาํหรับภาคใตมี้ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นแมลงเศรษฐกิจ จงัหวดัชุมพร (ศทม.ชุมพร) เป็นหน่วยงานทีHมีเทคโนโลย ีองค์

ความรู้ ผลงานวจิยัเกีHยวกบัการเลี<ยงผึ<ง สาํหรับส่งเสริมใหค้วามรู้แก่เกษตรกรโดยตรงดูแลครอบคลุมพื<นทีHทั<ง 14 จงัหวดัภาคใต ้และ

ในครั< งนี< มีการจดักิจกรรมงานวนัผึ<งโลก ในระหวา่งวนัทีH 19 – 31 พฤษภาคม 2564 ณ ศทม. ชุมพร ตาํบลขนุกระทิง อาํเภอ

เมือง  จงัหวดัชุมพร ภายในงานมีการจดันิทรรศการ แสดงผลงานวชิาการ ดา้นแมลงเศรษฐกิจ และเปิดใหเ้กษตรกรเยีHยมชมจุดเรียนรู้

ภายในศูนย ์การบริการตรวจสอบคุณภาพนํ<าผึ<งเบื<องตน้ เพืHอขึ<นทะเบียนผูเ้ลี<ยงผึ<ง กิจกรรมการเลี<ยงผึ<งไล่ชา้ง การจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

จากผึ<ง และอุปกรณ์ในการเลี<ยงผึ<ง รวมทั<งการร่วมสนุก 
ตอบคาํถามเพืHอลุน้รับของรางวลั จึงขอเชิญเกษตรกรและผูส้นใจเขา้ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมดงักล่าว ทั<งนี< มีการจาํกดั

ผูเ้ขา้ร่วมในแต่ละจุดไม่เกิน 5 คน โดยเนน้ปฏิบติัตามมาตรการการป้องกนัโรค COVID-19 อยา่งเคร่งครัด สอบถามขอ้มูล

เพิHมเติมไดที้H นายสุวทิย ์ดาํแกว้ ผูอ้าํนวยการศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นแมลงเศรษฐกิจ จงัหวดัชุมพร 
โทรศพัท ์077- 658669 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

อะโวกาโด บ้านสวนตาทวน ของดผีลไม้เด่น กลางดง ปากช่อง 
 

อะโวกาโด เข้ามาเมืองไทยนานแล้ว ทมีงานเทคโนโลยชีาวบ้านเคยไปจงัหวดัน่าน ได้รับการบอกเล่าว่า มชิชันนารีนําไปปลูกไว้ใน

เมือง ต้นเดมิตายแล้ว แต่ทุกวนันีAเกษตรกรปลูกและพฒันาก้าวหน้าไปมาก คนเมืองน่านรุ่นก่อนเรียก อะโวกาโด ว่า “หมากแพ” 

แหล่งปลูกอะโวกาโดทีHสาํคญั มีหลายแห่งดว้ยกนั อยา่ง จงัหวดัตาก ปลูกทีHดอยมูเซอ อาํเภอเมือง และอาํเภอพบพระ สาเหตุทีHปลูก

มาก เพราะมีหน่วยงานของกรมวชิาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรไปตั<งสถานีวจิยั จากนั<นจึงเผยแพร่พนัธ์ุใหก้บัเกษตรกร 

พื<นทีHอืHนมีปลูกมากทีHปางอุ๋ง จงัหวดัเชียงใหม่ อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ อาํเภอภูเรือ จงัหวดัเลย อาํเภอปากช่อง จงัหวดั

นครราชสีมา 

อาํเภอปากช่อง เป็นทีHตั<งของสถานีวจิยัปากช่อง คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ สถานทีHแห่งนี< รองศาสตราจารย์ฉลองชัย 

แบบประเสริฐ ศึกษาเรืHองของพนัธ์ุ รวมทั<งการปลูก การดูแลรักษา จากนั<นจึงกระจายสิHงทีHมีอยูใ่หก้บัเกษตรกรไปทุกภูมิภาค รวมทั<ง

โครงการหลวง 

งานปลูกอะโวกาโดของ “บา้นสวนตาทวน” เป็นดอกผลจากงานวจิยัของรองศาสตราจารยฉ์ลองชยั ทีHไดรั้บการสานต่อและทาํเป็น

อาชีพเลี<ยงครอบครัวได ้

 

ปลูกและขยายพนัธ์ุไม้ ส่งลูกเรียนจบปริญญา 

บา้นสวนตาทวน อยูบ่า้นเลขทีH 2/1 หมู่ทีH 2 ตาํบลกลางดง อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา คุณมธุรดา หรือคุณเงนิ กลิGน

โต เจา้ของกิจการเล่าวา่ ครอบครัวมีอาชีพปลูกและขยายพนัธ์ุไมจ้าํหน่ายมานานกวา่ 20 ปีแลว้ ชนิดของพนัธ์ุไมที้Hจาํหน่ายก็



หมุนเวยีนไปตามความนิยม แต่ส่วนใหญ่แลว้ ขยายพนัธ์ุพืชเศรษฐกิจ อยา่งเช่น มะม่วง มะขาม สม้โอ กลว้ย ขนุน นอ้ยหน่า เงาะ 

ทุเรียน ลาํไย อะโวกาโด รวมทั<งไมด้อกไมป้ระดบั พนัธ์ุพืชทีHขยายเนน้พนัธ์ุทีHใหผ้ลตอบแทนสูง เป็นทีHนิยมของตลาด นอกจากนี<  ยงั

รับจดัสวน รับปลูกตน้ไมใ้นสถานทีHราชการและเอกชน 

 

เดิมครอบครัวนี<จาํหน่ายตน้ไมอ้ยูริ่มถนนมิตรภาพ รอยต่อมวกเหลก็กบัปากช่อง แต่เป็นพื<นทีHของตาํบลกลางดง อาํเภอปากช่อง ต่อมา

การสืHอสารทนัสมยัขึ<น ไม่จาํเป็นตอ้งมีหนา้ร้าน จึงเขา้มาปักหลกัผลิตอยูที่Hบา้น ซอยบุญบนัดาล 

จากการทาํงานอยา่งจริงจงั ครอบครัวกลิHนโตสามารถส่งลูกชายเรียนจบคณะจิตรกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร ลูกสาวคนเลก็เรียนจบ

วศิวกรรมเครืHองกล จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีคุณเงินและลูกสาว 

อะโวกาโด ปลูกมานานเกือบ 20 ปีแล้ว 

สิHงหนึHงทีHทาํใหบ้า้นสวนตาทวนไดรั้บความเชืHอถือเรืHองพนัธ์ุไมน้ั<น เจา้ของสวนมีพื<นทีHการผลิตเอง แต่ทีHสาํคญัมากนั<น บา้นสวนตา

ทวนไม่ไดข้ยายพนัธ์ุอยา่งเดียว แต่พืชบางชนิดปลูกจนเห็นผลผลิต เมืHอแน่ใจจึงขยายพนัธ์ุเผยแพร่ต่อ 

อะโวกาโด กเ็ช่นเดียวกนั บา้นสวนตาทวนซื<อตน้พนัธ์ุบูช 7 มาปลูกเกือบ 20 ปีแลว้ แรกทีเดียวกไ็ม่ไดส้นใจเท่าทีHควร เพราะมี

ตน้ไมใ้หต้อ้งดูแลมากมาย ซึH งนอกจากหลายชนิดแลว้ยงัมีหลายพนัธ์ุอีกดว้ย จนกระทัHงเวลาผา่นไปนานพอสมควร อะโวกาโดบูช 7 

ใหผ้ลผลิต เจา้ของทดลองชิมดู ปรากฏวา่ไม่ถูกปาก จึงปล่อยไว ้แต่ไม่ไดต้ดัทิ<ง หลายปีต่อมา มีคนมาแนะนาํวธีิกินอะโวกาโดให้

อร่อย เมืHอเจา้ของลองทาํตามปรากฏวา่อร่อย ติดใจผลผลิตบูช 7 



จากนั<นเจา้ของนาํผลผลิตออกเผยแพร่ ปรากฏวา่ คนใหค้วามสนใจ พร้อมกบัขอซื<อตน้พนัธ์ุ บา้นสวนตาทวน จึงทาํตอบสนองความ

ตอ้งการของผูซื้<อ 

ในหนงัสือ อะโวกาโด ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เขียนโดย รองศาสตราจารยฉ์ลองชยั แบบประเสริฐ แนะนาํ พนัธ์ุบูช 7 

(Booth 7) ไวว้า่ เป็นลูกผสมระหวา่งกวัเตมาลาและเวสตอิ์นเดียน ผลค่อนขา้งกลม ผลขนาดกลาง นํ<าหนกั 300-500 กรัม ผวิ

ผลขรุขระ สีเขียว เปลือกหนา เนื<อสีเหลืองอ่อน รสดี เมลด็ขนาดกลาง ติดอยูใ่นช่องเมลด็แน่น ไขมนั 7-14 เปอร์เซ็นต ์ช่วงเกบ็

เกีHยวผลผลิตประมาณ วนัทีH 15 ตุลาคม ถึง 15 ธนัวาคม ใหผ้ลผลิตดกเกือบทุกปี พุม่แผก่วา้งพนัธ์ุแฮสส์ 

ปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย 

คุณเงิน บอกวา่ เดิมทีปลูกอะโวกาโด พนัธ์ุบุช 7 ต่อมามีพนัธ์ุใหม่ๆ เพิHมขึ<น อยา่ง แฮสส์ ปีเตอร์สนั ปีเตอร์แฮสส์ บคัคาเนียร์ และ

ปากช่อง 2-8 

พนัธ์ุแฮสส์ ปลูกไดผ้ลดีในพื<นทีHสูง แต่ในเขตอาํเภอปากช่องปลูกได ้

พนัธ์ุอืHนๆ ปลูกไดก้วา้งขวาง มีลูกคา้มาซื<อจากคุณเงินทุกภูมิภาค อยา่ง เลย ชุมพร จนัทบุรี ภูเกต็ 

อะโวกาโด สามารถปลูกดว้ยเมลด็ แต่ผลผลิตทีHออกมา ไม่ตรงกบัพนัธ์ุเดิม บา้นสวนตาทวนขยายพนัธ์ุโดยการทาบกิHงและเสียบยอด 

เดิมทีทาํทั<งสองอยา่ง แต่หลงัๆ สะดวกทีHสุดคือ การเสียบยอด 

ถามเจา้ของวา่ ช่วงไหนเสียบยอดไดผ้ลดีทีHสุด ไดรั้บคาํตอบวา่ อยูที่Hความพร้อมของตน้ตอและยอดพนัธ์ุ หากพร้อมไม่วา่ฤดูกาลไหน

ขยายพนัธ์ุไดท้ั<งนั<นบุช 7 ดกมาก 

เจา้ของเล่าวธีิการขยายพนัธ์ุวา่ เพาะตน้ตอโดยใชพ้นัธ์ุทัHวๆ ไป เมืHอตน้ตออาย ุ6 เดือน ถือวา่เหมาะต่อการเสียบยอด จากนั<นหายอด

พนัธ์ุดีมาเสียบ เริHมจากตดัปลายยอดตน้ตอใหเ้หลือใบไวบ้า้ง ผา่กลาง…ตดัยอดพนัธ์ุดีมาทาํเป็นรูปลิHม เสียบเขา้ไปทีHตน้ตอ พนัดว้ย

เทปทีHเปืH อยสลายได ้คลุมดว้ยพลาสติก แลว้มดัเฉพาะตน้ เกบ็ไวใ้นโรงเรือน 

ราว 20 วนั คลายเชือกทีHมดัถุงพลาสติก…ตั<งแต่เสียบยอดจนนาํออกปลูกหรือจาํหน่ายได ้ใชเ้วลาเดือนครึH งถึง 2 เดือน 

บา้นสวนตาทวน มีเทคนิคในการเสียบยอด ตรงทีHตดัยอดตน้ตอใหเ้หลือใบไว ้ใบช่วยใหต้น้เติบโตปกติ เปอร์เซ็นตก์ารติดสูง ต่อมา

ใบจะร่วงเอง หากมียอดใหม่ใตร้อยแผล ตอ้งใหย้อดพนัธ์ุดีเติบโตมากๆ ก่อนถึงเดด็ยอดใตร้อยแผล ซึH งเกิดกบัตน้ตอออก 

หากไม่เดด็ยอดตน้ตอเก่า ยอดพนัธ์ุดีจะสูย้อดตน้ตอไม่ได ้



การใชเ้ทปพนัธ์ุรอยแผลทีHสลายเปืH อยเองกส็ะดวกดี ทาํงานครั< งเดียวจบ ไม่ตอ้งพะวงตรงรอยแผล 

	

ตน้พนัธุ์ดีพร้อมจาํหน่าย 

ดูแลรักษาไม่ยาก 

จากการเกบ็ตวัเลขของบา้นสวนตาทวน พบวา่ อะโวกาโดปีเตอร์สนั ปลูกไปราว 2 ปีครึH งกเ็ริHมใหผ้ลผลิต ดินทีHปลูกบริเวณนี< อุดม

สมบูรณ์ดี เจา้ของใส่ปุ๋ยคอกใหปี้ละ 2 ครั< ง ปุ๋ยวเิศษอีกอยา่งหนึHงทีHใส่ใหแ้ลว้โตเร็วมากคือ มูลไสเ้ดือน สวนนี< เลี<ยงไสเ้ดือน ซึH งเกิด

ประโยชนอ์ยา่งมาก 

ระยะปลูกอะโวกาโดนั<น ไดรั้บคาํแนะนาํวา่ ใชร้ะยะระหวา่งตน้ระหวา่งแถว 7 คูณ 7 เมตร พื<นทีHไร่หนึHงปลูกได ้32 ตน้ 

โดยประมาณ 

การใหน้ํ< า…ไดรั้บคาํแนะนาํวา่ หนา้ฝนไม่มีความจาํเป็นแต่อยา่งใด แต่หากหนา้แลง้ ใหน้ํ< าอยา่งนอ้ย สปัดาห์ละ 2 ครั< ง 

“แมลงศตัรูทีHพบอยูมี่ ตัaกแตนกินใบ ใบมนัมีมากกินไม่หมด ไม่ไดฉี้ดยา ทีHนีHเป็นเกษตรอินทรีย”์ คุณเงิน บอกตน้ตอ 

ลูกช่วยครอบครัวทาํงาน 

เมืHอมีผลผลิตต่อเนืHองทุกปี ลูกคา้ รวมทั<งผูที้Hอยูใ่นแวดวงอะโวกาโด แนะนาํใหบ้า้นสวนตาทวนหาวธีิกินอะโวกาโดใหอ้ร่อย เมืHอลอง

ทาํตาม ปรากฏวา่ อร่อยอยา่งทีHแนะนาํจริงๆ 

คนทีHเคยกิน อยากกินรสแทข้องอะโวกาโด ไม่ตอ้งทาํอะไรเลย เพียงแต่ผา่ผลสุก ใชช้อ้นตกักินมีความหลากหลาย 



ตวัช่วยทีHดีมาก คือ ผา่ผล ราดดว้ยนํ<าตาลทรายเลก็นอ้ย ราดดว้ยนมขน้ รวมทั<งนํ< าผึ<ง ความอร่อยจะเพิHมขึ<นมาก เดิมความอร่อยอาจจะ

อยูที่H 4 หรือ 5 เมืHอราดดว้ยนํ<าตาลทราย ความอร่อยจะเพิHมเป็น 8 หรือ 9 

นอกจากทีHแนะนาํมา บา้นสวนตาทวนยงัทดลองทาํสลดั ทาํแบบกะทิแตงไทย โดยใชอ้ะโวกาโดแทน 

นอกจากนี<  ยงัทาํสบู่จากอะโวกาโด ทางบา้นสวนตาทวนมาเรียนพื<นฐานการทาํสบู่ทีHมติชนอคาเดมี แลว้ไปปรับสูตร ซึH งลงตวั

พอสมควร 

ถามถึงการจาํหน่าย เจา้ของสวนบอกวา่ หลกัๆ จาํหน่ายตน้พนัธ์ุ ซึH งส่งไดท้ัHวประเทศไทย ทีHผา่นมาสัHงมาจากทุกภาค การส่งมี

ประสิทธิภาพดีมาก ตน้ไม่ชํ<า นาํไปปลูกแลว้แขง็แรงไว ราคาตน้พนัธ์ุ เริHมตน้ทีH 250 บาท หากพนัธ์ุใหม่ราคากข็ยบัขึ<น 

เป็นทีHน่าสงัเกตวา่ พนัธ์ุอะโวกาโดค่อนขา้งสูง เมืHอเปรียบเทียบกบัมะม่วง ทั<งนี< เป็นเพราะตน้ทุนยงัสูงอยู ่โดยเฉพาะเรืHองของตน้ตอ

ตน้ทีHเสียบยอดคลุมดว้ยถุงพลาสติก 

ส่วนผลผลิต มีอยูช่่วงปลายปี คุณเงิน บอกวา่ อะโวกาโดชุดแรกๆ อาย ุ15 ปี ใหผ้ลผลิตต่อตน้ ต่อปี ได ้600 ผล ราคาทีHจาํหน่าย

เริHมตน้ทีH กิโลกรัมละ 80 บาท นีHเป็นพนัธ์ุบูช 7 พนัธ์ุอืHนๆ กเ็ริHมทยอยมีผลผลิต 

คุณเงิน บอกวา่ สิHงหนึHงทีHเขาภาคภูมิใจนั<น ปอนดพ์ีHชาย และออนซ์ นอ้งสาว มาช่วยงานทีHบา้น ปอนดเ์นน้ทีHการผลิตอยา่งการ

ขยายพนัธ์ุ ส่วนออนซ์ ช่วยเรืHองการขาย 

ออนซ์เป็นคนรุ่นใหม่ เรียนจบเคยทาํงานอยูบ่ริษทัชั<นนาํของญีHปุ่น เงินเดือนขึ<นเร็วมาก แต่ตดัสินใจมาช่วยแม่ เธอบอกวา่ สนุกกบั

การทาํงาน มีอิสระ 

คุณเงิน บอกวา่ ทุกวนันี<นอกจากขยายพนัธ์ุไมแ้ลว้ ยงัรับปลูกตน้ไมต้ามโครงการต่างๆ บางช่วงไปปลูกไกลถึงจงัหวดับุรีรัมย ์แต่แถบ

มวกเหลก็ สระบุรี ปากช่อง นครราชสีมา มีบริษทัยกัษใ์หญ่ ใหเ้ขา้ไปปลูกตน้ไม ้ทาํกนัมาต่อเนืHองป้ายสวน 

“จาํหน่ายตน้ไมม้านาน อะโวกาโดเป็นพืชหนึHงทีHศึกษากนัจริงจงั พบวา่ มีศกัยภาพ หากสนใจปลูกอยากใหป้ลูกหลายๆ พนัธ์ุ 

เพราะวา่มีพนัธ์ุหนกั พนัธ์ุเบา ผลผลิตออกไม่พร้อมกนั อะโวกาโดเริHมออกดอกเดือนธนัวาคม ไปเกบ็เกีHยวไดช่้วงกนัยายน-ตุลาคม 

แลว้แต่พนัธ์ุ” คุณเงิน แนะนาํ 



 



 



 



 

เกษตรยะลา นิเทศงานสํานักงานเกษตรอําเภอรามัน ครั1งที@ 3/2564 

        ว ั

(21 พ.ค 64) นายจาํนงค ์เพชรอนนัต ์เกษตรจงัหวดัยะลา พร้อมดว้ยหวัหนา้กลุ่ม หวัหนา้ฝ่าย และ
เจา้หนา้ทีHผูเ้กีHยวขอ้ง ร่วมนิเทศงานสาํนกังานเกษตรอาํเภอรามนั ซึH งเป็นการนิเทศงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ครั< งทีH 3 ประจาํปีงบประมาณ 2564 ผา่นระบบออนไลนด์ว้ย
แอปพลิเคชัHน Google Meet เชืHอมต่อสญัญาณระหวา่ง หอ้งประชุม 1 สาํนกังานเกษตรจงัหวดั
ยะลา กบัสาํนกังานเกษตรอาํเภอรามนั 

        ประเดน็การนิเทศงานในครั< งนี< ประกอบดว้ย การบริหารโครงการงบประมาณ/การบริหารงาน

สาํนกังาน งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานตามภารกิจของกรมส่งเสริม
การเกษตร ขบัเคลืHอนระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System และการบริหารสาํนกังาน (งาน
สารบรรณ พสัดุ และบุคลากร) โดยสาํนกังานเกษตรอาํเภอไดร้ายงานความกา้วหนา้ ปัญหา
อุปสรรค และความตอ้งการสนบัสนุนจากสาํนกังานเกษตรจงัหวดั 

 
 

 

 

 

 

 



 



 

เกษตรลพบุรีชวนชื1อกระท้อนตะลงุ กระท้อน GI ของดเีมืองลพบุรี มีหนึ@ง

เดยีวในโลก 

 

22 พ.ค. 2564 | เขา้ชม : 359 

	 	 	  

        กระทอ้นเป็นผลไมขึ้<นชืHอของจงัหวดัลพบุรี มีพื<นทีHปลูกทั<งหมด 419 ไร่ อยูใ่น 3 ตาํบล
ของอาํเภอเมืองลพบุรี ไดแ้ก่ ตาํบลตะลุง ตาํบลงิ<วราย และตาํบลโพธิb เกา้ตน้ ลกัษณะภูมิประเทศเป็น
พื<นทีHนํ< าไหลทรายมูล เหมาะสมกบัการผลิตกระทอ้นคุณภาพดี โดยผลผลิตจะเริHมออกในช่วงปลายเดือน
พฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคม ราคาผลกระทอ้นสดจะอยูที่H 35-120 บาทต่อกิโลกรัม ขึ<นอยูก่บั
ขนาดผล ผลผลิตเฉลีHยอยูที่H 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะนี<ผลผลิตกาํลงัทยอยเขา้สู่ตลาด  

        นายสุชาติ กลิHนทองหลาง ผูอ้าํนวยการศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นวศิวกรรม
เกษตร จงัหวดัร้อยเอด็ รักษาราชการแทนเกษตรจงัหวดัลพบุรี กล่าววา่ กระทอ้นของจงัหวดัลพบุรี
ไดรั้บการรับรองเป็นสิHงบ่งชี<ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ในชืHอ “กระทอ้นตะลุง” จากกรมทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา มีเกษตรกรผา่นการรับรองจาํนวน 92 ราย ในพื<นทีH 315 ไร่ จาํนวน 5 สาย
พนัธุ์ ประกอบดว้ย พนัธุ์ปุยฝ้าย พนัธุ์อีล่า พนัธุ์ทบัทิม พนัธุ์นิHมนวล และพนัธุ์กาํมะหยีH โดยมีพื<นทีH
ปลูกในตาํบลตะลุง ตาํบลงิ<วราย และตาํบลโพธิb เกา้ตน้ ของอาํเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี เท่านั<น  



        นายสุชาติ กลิHนทองหลาง กล่าวเพิHมอีกวา่ สาํนกังานเกษตรจงัหวดัลพบุรี ไดป้ระชาสมัพนัธ์
การจาํหน่ายกระทอ้นผา่นทางช่องทางสืHอ

ต่างๆ เช่น โทรทศัน ์วทิย ุหนงัสือพิมพ ์ทาง Facebook, Line และในเวบ็ไซตต์ลาดเกษตรกร
ออนไลน.์com ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรไดส้นบัสนุนกล่องลงั
กระดาษ สาํหรับบรรจุกระทอ้น จาํนวน 300 ใบ นอกจากนี<ยงัไดติ้ดต่อประสานงานหน่วยงาน
ต่างๆ ทีHเกีHยวขอ้ง ในการดาํเนินการช่วยเหลือในการจาํหน่ายผลผลิตอีกดว้ย  

        เนืHองจากปีนี< มีสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 จงัหวดัลพบุรีจึงงดจดังาน “เทศกาล
กระทอ้นหวานและของดีเมืองลพบุรี” ถึงแมไ้ม่มีการจดังาน แต่ทางอาํเภอไดจ้ดัสถานทีHไวใ้หเ้กษตรกร
จาํหน่ายบริเวณหนา้ทีHวา่การอาํเภอเมืองลพบุรี จึงขอเชิญชวนประชาชนมาชื<อกระทอ้นของดีเมือง
ลพบุรี ณ บริเวณทีHวา่การอาํเภอเมืองลพบุรี โดยเริHมจาํหน่ายตั<งแต่เวลา 08.30-17.00น  

        นอกจากนี<ยงัสามารถหาชื<อไดท้างเวบ็ไซตต์ลาดเกษตรกรออนไลน.์com ช่วยกนัชื<อ
กระทอ้นตะลุง กระทอ้น GI ของดีเมืองลพบุรี ช่วยเหลือเกษตรกรชาวลพบุรีกนัเยอะๆ  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สํานักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีG 2 จงัหวดัราชบุรี สนับสนุนศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน เตรียมความพร้อมเยาวชนเกษตรไป

ฝึกงานญีGปุ่น ปี 2564 

นายวรีะศกัดิb  สุขทอง ผูอ้าํนวยการศูนยส่์งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จงัหวดักาญจนบุรี ไดเ้ปิดเผยวา่ คณะกรรมการบริหารโครงการฝึกงาน

ผูน้าํเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญีHปุ่น มีมติเห็นชอบใหศู้นยส่์งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จงัหวดักาญจนบุรี กาํหนดจดัอบรมโครงการเตรียม

ความพร้อมผูน้าํเยาวชนเกษตรเพืHอไปฝึกงานตามขอ้ตกลงความร่วมมือกบัสภาการแลกเปลีHยนทางการเกษตรของญีHปุ่น (JAEC) ปี 2564 
ระหวา่งวนัทีH 1 มีนาคม – 2 มิถุนายน 2564 ณ ศูนยส่์งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จงัหวดักาญจนบุรี ซึH งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้

ทาํความตกลงกบัสภาการแลกเปลีHยนทางการเกษตร ประเทศญีHปุ่น (The Japan Agricultural Exchange Council: 
JAEC) ดาํเนินโครงการฝึกงานผูน้าํเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญีHปุ่น ตั<งแต่ปี 2526 จนถึงปัจจุบนั เพืHอใหเ้ยาวชนไทยในภาค

เกษตรกรรม ไดมี้โอกาสไปฝึกปฏิบติังานในฟาร์มของเกษตรกรญีHปุ่น และเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตร การบริหารจดัการ รวมทั<ง

การตลาดของเกษตรกรญีHปุ่น นาํประสบการณ์และความชาํนาญทีHไดม้าพฒันาปรับปรุงการประกอบอาชีพการเกษตรของตนเองและชุมชนใหดี้

ขึ<น โดยเยาวชนเกษตรไทยจะตอ้งใชชี้วติอยูใ่นประเทศญีHปุ่นเป็นเวลาประมาณ 11 เดือน โดยมอบหมายใหศู้นยส่์งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน 

จงัหวดักาญจนบุรี รับผดิชอบดาํเนินการฝึกอบรมเยาวชนเกษตรเพืHอเตรียมความพร้อมทั<งดา้นภาษา วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในแบบญีHปุ่น 

ตลอดจนฝึกวนิยั และความแขง็แรงของสุขภาพร่างกาย ทั<งนี< เพืHอใหเ้ยาวชนเกษตรไทยสามารถดาํเนินชีวติอยูใ่นประเทศญีHปุ่น และปฏิบติังานใน

ฟาร์มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

โครงการดงักล่าวฯ ไดรั้บความร่วมมืออยา่งดียิHงจากหน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดแ้ก่ กรมการขา้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สาํนกังานการปฏิรูปทีHดินเพืHอเกษตรกรรม กรมปศุสตัว ์และสถาบนัวจิยัและพฒันาพื<นทีHสูง (องคก์ารมหาชน) มีหนา้ทีH

คดัเลือกเยาวชนเกษตรเขา้ร่วมโครงการ และมีสาํนกัการเกษตรต่างประเทศเป็นหน่วยงานรับผดิชอบหลกัทีHคอยประสานงานระหวา่งประเทศ 

นายวรีะศกัดิb  สุขทอง ไดเ้ปิดเผยเพิHมเติมวา่ ในการดาํเนินงานปี 2564 นี<  เป็นการฝึกเยาวชนเกษตรรุ่นทีH 39 ซึH งมีการสอบคดัเลือกเยาวชน
เกษตรเพืHอเฟ้นหาตวัจริงไปฝึกงาน ในวนัทีH 7 เมษายน 2564 จาํนวน 14 คนเท่านั<น ใชเ้วลาตลอดการอบรมประมาณ 82 วนั ซึH งตาม

กาํหนดการเดิมเยาวชนเกษตรตอ้งใชเ้วลาในการเตรียมความพร้อมทั<งหมด 86 วนั และมีกาํหนดเดินทางไปฝึกงานในวนัทีH 2 มิถุนายน 2564 
แต่เนืHองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยและประเทศญีHปุ่นยงัคงมีอยูอ่ยา่งต่อเนืHอง จึงทาํใหเ้ยาวชนเกษตร
ไทยไม่สามารถเดินทางเขา้ประเทศญีHปุ่นไดต้ามกาํหนดการเดิม อีกทั<งรัฐบาลญีHปุ่นยงัคงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื<นทีHหลายจงัหวดั และยงั

มีมาตรการจาํกดัการเดินทางเขา้ประเทศของชาวต่างประเทศจึงทาํใหก้ารดาํเนินงานโครงการสิ<นสุด ณ วนัทีH 21 พฤษภาคม 2564 

ทั<งนี<  นางธญัญิตา บุญญมณีกลุ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีH 2 จงัหวดัราชบุรี ไดก้ล่าวใหโ้อวาทและใหก้าํลงัใจผูน้าํ
เยาวชนเกษตรในพิธีมอบใบประกาศนียบตัร ความวา่ “ดิฉนัขอใหทุ้กคนระลึกไวเ้สมอวา่ เราเป็นเยาวชนเกษตรทีHไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็น
ตวัแทนของประเทศไทย จึงควรภาคภูมิใจ ทุ่มเทกาํลงักายกาํลงัใจอยา่งสุดความสามารถ และอยา่ทอ้ถอย ตอ้งกลา้แสดงออก ทั<งทางกาย และการ

พดูจา เพืHอใหค้รอบครัวญีHปุ่นรับรู้ถึงความตั<งใจมุ่งมัHน และความพยายามทีHจะเรียนรู้ของเรา อ่อนนอ้มถ่อมตน และแสดงความมีนํ<าใจช่วยเหลือ

การงานเท่าทีHจะทาํได ้และทีHสาํคญัคือตอ้งเกบ็เกีHยวความรู้ ประสบการณ์ใหไ้ดม้ากทีHสุด เพืHอนาํมาพฒันาการเกษตรของตนเอง และเป็นตวัอยา่ง

ใหแ้ก่เกษตรกรอืHน ๆ ต่อไปในอนาคต” 

 
 

 



 

      

     นครราชสีมา - นายกงัสดาล สวสัดชัิย เกษตรจงัหวดันครราชสีมา กล่าววา่ จากผลการจดัทาํแปลงทดสอบเปรียบเทียบ
มนัสาํปะหลงัพนัธุ์ทนทานโรคใบด่าง จาํนวน 3 พนัธ์ุ คือ KU 50 (เกษตรศาสตร์ 50) ระยอง 72 และ ห้วย
บง 60 พบวา่ ทุกพนัธุ์มีความทนทานโรคใบด่างไดดี้ เป็นโรคนอ้ย และแสดงอาการไม่รุนแรง ทั<งมีขอ้สงัเกตอีกวา่ ตน้ทีH

ออกมามี 2 ลาํ เมืHอเป็นโรคมกัเป็นแค่ลาํเดียว ซึH งตดัทิ<งแบบชิดโคนตน้เพืHอไม่ใหเ้หลือตา โดยตน้ทีHเหลืออยูไ่ม่พบวา่แสดง
อาการติดโรค ซึH งจะตอ้งทาํการศึกษาต่อไปใหผ้ลทีHชดัเจนก่อน จึงจะนาํไปส่งเสริมพีHนอ้งเกษตรกรต่อไปได ้ยํAา! เกษตรกร
ต้องอยู่กบัโรคใบด่างไปให้ได้ จนกวา่จะมีพนัธุ์เฉพาะหรือวธีิการกาํจดัใหห้มดไป โดยสาํนกังานเกษตรจงัหวดั

นครราชสีมา มข้ีอปฏบิัตมิาแนะนํา 5 ประการ คือ 

1.เลิกปลูกพนัธุ์ No.89 และปลูกพนัธุ์ทนทานทีHแนะนาํแทน 

2.หมัHนตรวจแปลงปลูก ถา้พบการระบาด ตอ้งถอนตน้ทาํลายทนัที 

3.ไม่ควรขนยา้ยท่อนพนัธุ์ออกจากพื<นทีH 

4.เลือกใชท่้อนพนัธุ์ในพื<นทีHทีHมัHนใจวา่ไม่มีโรคใบด่าง และ 

5.ควรเลือกปลูกพนัธุ์ทนทานพนัธุ์ใดพนัธุ์หนึHงทั<งแปลง จะทาํใหมี้การระบาดนอ้ย 
 
 


