
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 15 ธันวาคม 2563 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ลิ้นจ่ี 1 เกษตรนครพนม แนะเกษตรกรสวนลิ้นจ่ี นพ. 1 ดูแลตน้ลิ้นจ่ีในช่วง

ออกดอก คาคอากาศเยน็แทงช่อดอกมากขึ้น 
ส านกัข่าวความมัน่คง 

2 เกษตรนครพนม แนะเกษตรกรสวนลิ้นจ่ี นพ. 1 ดูแลตน้ลิ้นจ่ีในช่วง
ออกดอก คาคอากาศเยน็แทงช่อดอกมากขึ้น 

นิวส์รีพอร์ต 

3 เกษตรนครพนม แนะเกษตรกรสวนลิ้นจ่ี นพ. 1 ดูแลตน้ลิ้นจ่ีในช่วง
ออกดอก คาคอากาศเยน็แทงช่อดอกมากขึ้น 

ช่อ 7 ออนไลน์ 

อ่ืนๆ 
เฝ้าระวงัโควิด 4 กษ. เฝ้าระวงัโควิด ก าชบั จนท. หา้มการ์ดตก แนวหนา้ออนไลน์ 
โครงการ 1 ต าบล 1 
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

5 ปลดัเกษตรฯ เตรียมเสนอขอทบทวนโครงการ 1 ต าบล 1 เกษตร
ทฤษฎีใหม่ ต่อคณะกรรมการกลัน่กรองการใชจ่้ายเงินกู ้(เพิ่มเติม) 
พร้อมชงเขา้ ครม. ต่อไป 

RYT9 

6 ปลดัเกษตรฯ เตรียมเสนอขอทบทวนโครงการ 1 ต าบล 1 เกษตร
ทฤษฎีใหม่ ต่อคณะกรรมการกลัน่กรองการใชจ่้ายเงินกู ้(เพิ่มเติม) 
พร้อมชงเขา้ ครม. ต่อไป 

ข่าวสดออนไลน์ 

 



 

เกษตรนครพนม แนะเกษตรกรสวนลิ้นจ่ี นพ.1 ดูแลตน้ลิ้นจ่ีในช่วงออกดอก คาดอากาศเยน็แทงช่อดอกมากขึ้น 

 

ลิ้นจ่ี เป็นผลไมท่ี้มีรสหวานกลมกล่อม มีผูนิ้ยมบริโภคกนัอยา่งแพร่หลาย การปลูกลิ้นจ่ีมีกระจายอยูใ่นทัว่ทุกภาค

ของประเทศไทย จงัหวดันครพนมเป็นอีกหน่ึงพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกลิ้นจ่ี ซ่ึงนิยมปลูก เป็นลิ้นจ่ีพนัธุ์เบา คือ 

ลิ้นจ่ี นพ.1 ซ่ึงมีความตอ้งการอากาศท่ีหนาวเยน็ในการกระตุน้การออกดอก โดยมีขนาดผลใหญ่ จ านวน 32 – 36 ผล ต่อ

กิโลกรัม รสชาติหวานอมเปร้ียว ไม่มีรสฝาด เน้ือหนา 0.98 เซนติเมตร ความหวาน 18 – 20 องศาบริกซ์ และใหผ้ลผลิต 65 – 

180 กิโลกรัม ต่อตน้ เม่ืออาย ุ8 -10 ปี จากสภาพภูมิอากาศท่ีเร่ิมหนาวเยน็ในปีน้ี ส่งผลใหต้น้ลิ้นจ่ีเร่ิมแทงช่อดอกเพิ่มมากขึ้น 

เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตของลิ้นจ่ี นพ.1 ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ีตอ้งการของตลาด เกษตรกรจะตอ้งดูแลรักษาบ ารุงช่อดอกของตน้ลิ้นจ่ี

อยา่งถูกตอ้ง เพื่อลดความเส่ียงดา้นผลผลิตท่ีจะไดรั้บ 

นายวินยั คงยนื หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยวา่ 

ส าหรับในช่วงฤดูหนาวในปีน้ีนบัวา่มาเร็วและต่อเน่ืองกนั ส่งผลใหต้น้ลิ้นจ่ี นพ.1 ในพื้นท่ีจงัหวดันครพนม เร่ิมท่ีจะแทงช่อ

ดอกออกมารับลมหนาวเพิ่มมากขึ้น ท าใหเ้กษตรกรชาวสวนลิ้นจ่ีมีความหวงัและคาดว่าในปีน้ีเองลิ้นจ่ี นพ.1 จะติดดอกและมี

ผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแลว้ ซ่ึงมีพื้นท่ีปลูกส่วนใหญ่จะอยูท่ี่บา้นขามเฒ่า และบา้นนาโดน ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมือง

นครพนม ซ่ึงถือวา่เป็นพื้นท่ีหลกัในการปลูกลิ้นจ่ี พนัธุ์ นพ.1 จนไดเ้ป็นสินคา้เกษตร GI ตวัแรกของจงัหวดันครพนม ท่ีไดรั้บ

เคร่ืองหมายจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ใหเ้ป็นมาตรฐานส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้

มา ลิ้นจ่ี นพ.1 มีลกัษณะ และรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ จึงท าใหผู้บ้ริโภคนิยมสั่งซ้ือลิ้นจ่ี นพ.1 ไปรับประทาน ซ่ึงหากใครท่ีมา



เท่ียวในจงัหวดันครพนมในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ไม่ควรพลาดท่ีจะซ้ือและชิมลิ้นจ่ี พนัธุ์ นพ.1 พืช GI นครพนม “หน่ึง

เดียวในโลก” 

ค ำแนะน ำและกำรปฏิบัติดูแลรักษำต้นลิน้จี่ นพ. 1 ในช่วงออกดอก เกษตรกรสำมำรถท ำได้ ดังนี้ 

 ระยะดอกบาน ในช่วงเดือนธนัวาคม – มกราคม เกษตรกรควรใหน้ ้าตน้ลิ้นจ่ีอยา่งสม ่าเสมอ และใชว้สัดุคลุมบริเวณ

โคนตน้ เพื่อช่วยรักษาความช้ืนในดิน และควรมีการพ่นปุ๋ ยหรือฮอร์โมนทางใบเพื่อช่วยบ ารุงช่อดอก และการติดผลท่ีดี เช่น 

ปุ๋ ยสูตร 10 – 45 – 10 หรือ 10 – 52 – 17 อตัรา 20 – 30 ซีซี ต่อน ้า 20 ลิตร ถา้ภายในสวนมีการน าผ้ึงมาเล้ียงในระยะน้ีจะช่วย

ในการผสมเกสรไดดี้ขึ้นและงดการพ่นสารเคมีป้องกนัก าจดัโรคแมลงทุกชนิดเพื่อใหแ้มลงมาช่วยผสมเกสรใหม้ากท่ีสุด   

ระยะติดผลอ่อนขนาดเลก็ ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ เกษตรกรตอ้งใหน้ ้าอยา่งสม ่าเสมอ ถา้ตน้ลิ้นจ่ีขาดน ้า

จะท าใหผ้ลแคระแกรนและร่วงหล่น และในระยะติดผลท่ีมีขนาด ๕ มิลลิเมตร ควรใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร 13 -13 – 21 ประมาณ 1 

กิโลกรัมต่อตน้ เพื่อบ ารุงให้ผลโตสม ่าเสมอ ในระยะผลโตปานกลางใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร 13-13-24 อตัรา 1-3 กิโลกรัมต่อตน้ ซ่ึง

ระยะน้ีอาจมีการระบาดของหนอนเจาะขั้วผล มวนล าไย ไรก ามะหยี ่ควรฉีดพ่นสารเคมีอยา่งต่อเน่ือง เช่น โมโนโครโตฟอส 

คาร์บาริล ไดโคฟอล 

ระยะผลก าลงัเจริญเติบโต ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ – มีนาคม ควรมีการให้น ้าอยา่งสม ่าเสมอ พร้อมใหปุ้๋ ยทางใบ เพื่อ

ช่วยใหผ้ลมีความสมบูรณ์มากขึ้น เช่น ปุ๋ ยสูตร 10-20-30 อตัรา 20-30 ซีซีต่อน ้า 20 ลิตร และก่อนการเก็บเก่ียวผลผลิต 30 วนั 

ควรใส่ปุ๋ ยเคมีสูตรตวัทา้ยสูง เช่น 13-13-21 เพื่อเพื่มคุณภาพของผลใหดี้ขึ้น ระยะน้ีผลก าลงัเจริญเติบโตขึ้นเร่ือยๆก่ิงจะรับ

น ้าหนกัมากขึ้น ควรท าการค ้าก่ิงดว้ยไมไ้ผ ่เพื่อช่วยพยงุก่ิงไม่ใหฉี้กหกัและเม่ือผลเร่ิมเปล่ียนสี จะพบการเขา้ท าลายของผีเส้ือ

มวนหวาน แมลงวนัทอง ควรรีบท าการป้องกนัก าจดัโดยใชก้บัดกัเหยือ่พิษและฉีดสารเคมีป้องกนัก าจดัแมลง เช่น คาร์บาริล  

ระยะเก็บเก่ียวผลผลิต ในช่วงเดือน เมษายน เกษตรกรควรงดใหน้ ้าก่อนการเก็บเก่ียวผลผลิต 7 – 10 วนั เพื่อใหผ้ลมี

คุณภาพดีและใชก้รรไกรตดัช่อผลใหลึ้กเขา้ไปในทรงพุ่มประมาณ 1 ฟุต จากปลายช่อ ไม่ควรใชมื้อหกัช่อผลโดยตรงเพราะจะ

ท าใหป้ลายก่ิงท่ีเหลืออยูเ่ป็นแผลช ้าหรือรอยฉีกขาดเขา้ไปในก่ิง ท าใหก้ารแตกยอดอ่อนใหม่รวมทั้งการแทงช่อดอกในปี

ต่อไปไม่ดีดว้ย และควรทยอยเก็บช่อผลท่ีแก่เตม็ท่ีแลว้ประมาณ 2 – 3 วนัต่อคร้ัง จนหมดตน้ อยา่ใหผ้ลแก่จดัตกคา้งอยูบ่นตน้

นานเพราะจะท าใหคุ้ณภาพต ่าลง 

 หากเกษตรกรปฏิบติัตามค าแนะน าแลว้ จะท าใหต้น้ลิ้นจ่ีมีโอกาสในการติดดอกเพิ่มมากยิง่ขึ้น ท าใหเ้กษตรกรจะ

ไดรั้บผลผลิตท่ีคุณภาพและปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้น ตลาดมีความตอ้งการ อีกทั้งยงัช่วยพฒันาและยกระดบัการผลิตสินคา้

เกษตรท่ีส าคญัของจงัหวดันครพนมใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและเพิ่มขีดความสมารถในการแข่งขนักบัสินคา้เกษตรในภูมิภาคอาเซียนได้

ในอนาคต 

 

  



 

 

เกษตรนครพนม แนะเกษตรกรสวนลิ้นจ่ี นพ.1 ดูแลตน้ลิ้นจ่ีในช่วงออกดอก คาดอากาศเยน็แทงช่อดอกมากขึ้น 

  ลิ้นจ่ี เป็นผลไมท่ี้มีรสหวานกลมกล่อม มีผูนิ้ยมบริโภคกนัอยา่งแพร่หลาย การปลูกลิ้นจ่ีมีกระจายอยูใ่นทัว่ทุกภาค

ของประเทศไทย จงัหวดันครพนมเป็นอีกหน่ึงพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกลิ้นจ่ี ซ่ึงนิยมปลูก เป็นลิ้นจ่ีพนัธุ์เบา คือ 

ลิ้นจ่ี นพ.1 ซ่ึงมีความตอ้งการอากาศท่ีหนาวเยน็ในการกระตุน้การออกดอก โดยมีขนาดผลใหญ่ จ านวน 32 – 36 ผล ต่อ

กิโลกรัม รสชาติหวานอมเปร้ียว ไม่มีรสฝาด เน้ือหนา 0.98 เซนติเมตร ความหวาน 18 – 20 องศาบริกซ์ และใหผ้ลผลิต 65 – 

180 กิโลกรัม ต่อตน้ เม่ืออาย ุ8 -10 ปี จากสภาพภูมิอากาศท่ีเร่ิมหนาวเยน็ในปีน้ี ส่งผลใหต้น้ลิ้นจ่ีเร่ิมแทงช่อดอกเพิ่มมากขึ้น 

เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตของลิ้นจ่ี นพ.1 ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ีตอ้งการของตลาด เกษตรกรจะตอ้งดูแลรักษาบ ารุงช่อดอกของตน้ลิ้นจ่ี

อยา่งถูกตอ้ง เพื่อลดความเส่ียงดา้นผลผลิตท่ีจะไดรั้บ 

นายวินยั คงยนื หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยวา่ 

ส าหรับในช่วงฤดูหนาวในปีน้ีนบัวา่มาเร็วและต่อเน่ืองกนั ส่งผลใหต้น้ลิ้นจ่ี นพ.1 ในพื้นท่ีจงัหวดันครพนม เร่ิมท่ีจะแทงช่อ

ดอกออกมารับลมหนาวเพิ่มมากขึ้น ท าใหเ้กษตรกรชาวสวนลิ้นจ่ีมีความหวงัและคาดว่าในปีน้ีเองลิ้นจ่ี นพ.1 จะติดดอกและมี

ผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแลว้ ซ่ึงมีพื้นท่ีปลูกส่วนใหญ่จะอยูท่ี่บา้นขามเฒ่า และบา้นนาโดน ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมือง

นครพนม ซ่ึงถือวา่เป็นพื้นท่ีหลกัในการปลูกลิ้นจ่ี พนัธุ์ นพ.1 จนไดเ้ป็นสินคา้เกษตร GI ตวัแรกของจงัหวดันครพนม ท่ีไดรั้บ

เคร่ืองหมายจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ใหเ้ป็นมาตรฐานส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้

มา ลิ้นจ่ี นพ.1 มีลกัษณะ และรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ จึงท าใหผู้บ้ริโภคนิยมสั่งซ้ือลิ้นจ่ี นพ.1 ไปรับประทาน ซ่ึงหากใครท่ีมา

เท่ียวในจงัหวดันครพนมในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ไม่ควรพลาดท่ีจะซ้ือและชิมลิ้นจ่ี พนัธุ์ นพ.1 พืช GI นครพนม “หน่ึง

เดียวในโลก” 



ค าแนะน าและการปฏิบติัดูแลรักษาตน้ลิ้นจ่ี นพ. 1 ในช่วงออกดอก เกษตรกรสามารถท าได ้ดงัน้ี 

 ระยะดอกบาน ในช่วงเดือนธนัวาคม – มกราคม เกษตรกรควรใหน้ ้าตน้ลิ้นจ่ีอยา่งสม ่าเสมอ และใชว้สัดุคลุมบริเวณ

โคนตน้ เพื่อช่วยรักษาความช้ืนในดิน และควรมีการพ่นปุ๋ ยหรือฮอร์โมนทางใบเพื่อช่วยบ ารุงช่อดอก และการติดผลท่ีดี เช่น 

ปุ๋ ยสูตร 10 – 45 – 10 หรือ 10 – 52 – 17 อตัรา 20 – 30 ซีซี ต่อน ้า 20 ลิตร ถา้ภายในสวนมีการน าผ้ึงมาเล้ียงในระยะน้ีจะช่วย

ในการผสมเกสรไดดี้ขึ้นและงดการพ่นสารเคมีป้องกนัก าจดัโรคแมลงทุกชนิดเพื่อใหแ้มลงมาช่วยผสมเกสรใหม้ากท่ีสุด   

ระยะติดผลอ่อนขนาดเลก็ ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ เกษตรกรตอ้งใหน้ ้าอยา่งสม ่าเสมอ ถา้ตน้ลิ้นจ่ีขาดน ้าจะท า

ใหผ้ลแคระแกรนและร่วงหล่น และในระยะติดผลท่ีมีขนาด ๕ มิลลิเมตร ควรใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร 13 -13 – 21 ประมาณ 1 กิโลกรัม

ต่อตน้ เพื่อบ ารุงใหผ้ลโตสม ่าเสมอ ในระยะผลโตปานกลางใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร 13-13-24 อตัรา 1-3 กิโลกรัมต่อตน้ ซ่ึงระยะน้ีอาจ

มีการระบาดของหนอนเจาะขั้วผล มวนล าไย ไรก ามะหยี ่ควรฉีดพ่นสารเคมีอยา่งต่อเน่ือง เช่น โมโนโครโตฟอส คาร์บาริล 

ไดโคฟอล 

ระยะผลก าลงัเจริญเติบโต ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ – มีนาคม ควรมีการให้น ้าอยา่งสม ่าเสมอ พร้อมใหปุ้๋ ยทางใบ เพื่อ

ช่วยใหผ้ลมีความสมบูรณ์มากขึ้น เช่น ปุ๋ ยสูตร 10-20-30 อตัรา 20-30 ซีซีต่อน ้า 20 ลิตร และก่อนการเก็บเก่ียวผลผลิต 30 วนั 

ควรใส่ปุ๋ ยเคมีสูตรตวัทา้ยสูง เช่น 13-13-21 เพื่อเพื่มคุณภาพของผลใหดี้ขึ้น ระยะน้ีผลก าลงัเจริญเติบโตขึ้นเร่ือยๆก่ิงจะรับ

น ้าหนกัมากขึ้น ควรท าการค ้าก่ิงดว้ยไมไ้ผ ่เพื่อช่วยพยงุก่ิงไม่ใหฉี้กหกัและเม่ือผลเร่ิมเปล่ียนสี จะพบการเขา้ท าลายของผีเส้ือ

มวนหวาน แมลงวนัทอง ควรรีบท าการป้องกนัก าจดัโดยใชก้บัดกัเหยือ่พิษและฉีดสารเคมีป้องกนัก าจดัแมลง เช่น คาร์บาริล  

ระยะเก็บเก่ียวผลผลิต ในช่วงเดือน เมษายน เกษตรกรควรงดใหน้ ้าก่อนการเก็บเก่ียวผลผลิต 7 – 10 วนั เพื่อใหผ้ลมี

คุณภาพดีและใชก้รรไกรตดัช่อผลใหลึ้กเขา้ไปในทรงพุ่มประมาณ 1 ฟุต จากปลายช่อ ไม่ควรใชมื้อหกัช่อผลโดยตรงเพราะจะ

ท าใหป้ลายก่ิงท่ีเหลืออยูเ่ป็นแผลช ้าหรือรอยฉีกขาดเขา้ไปในก่ิง ท าใหก้ารแตกยอดอ่อนใหม่รวมทั้งการแทงช่อดอกในปี

ต่อไปไม่ดีดว้ย และควรทยอยเก็บช่อผลท่ีแก่เตม็ท่ีแลว้ประมาณ 2 – 3 วนัต่อคร้ัง จนหมดตน้ อยา่ใหผ้ลแก่จดัตกคา้งอยูบ่นตน้

นานเพราะจะท าใหคุ้ณภาพต ่าลง 

 หากเกษตรกรปฏิบติัตามค าแนะน าแลว้ จะท าใหต้น้ลิ้นจ่ีมีโอกาสในการติดดอกเพิ่มมากยิง่ขึ้น ท าใหเ้กษตรกรจะ

ไดรั้บผลผลิตท่ีคุณภาพและปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้น ตลาดมีความตอ้งการ อีกทั้งยงัช่วยพฒันาและยกระดบัการผลิตสินคา้

เกษตรท่ีส าคญัของจงัหวดันครพนมใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและเพิ่มขีดความสมารถในการแข่งขนักบัสินคา้เกษตรในภูมิภาคอาเซียนได้

ในอนาคต  

 

 

 

  



 

เกษตรนครพนม แนะเกษตรกรสวนลิ้นจ่ี นพ.1 ดูแลตน้ลิ้นจ่ีในช่วงออกดอก คาดอากาศเยน็แทงช่อดอกมากขึ้น 

 

  ลิ้นจ่ี เป็นผลไมท่ี้มีรสหวานกลมกล่อม มีผูนิ้ยมบริโภคกนัอยา่งแพร่หลาย การปลูกลิ้นจ่ีมีกระจายอยูใ่นทัว่ทุกภาค

ของประเทศไทย จงัหวดันครพนมเป็นอีกหน่ึงพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกลิ้นจ่ี ซ่ึงนิยมปลูก เป็นลิ้นจ่ีพนัธุ์เบา คือ 

ลิ้นจ่ี นพ.1 ซ่ึงมีความตอ้งการอากาศท่ีหนาวเยน็ในการกระตุน้การออกดอก โดยมีขนาดผลใหญ่ จ านวน 32 – 36 ผล ต่อ

กิโลกรัม รสชาติหวานอมเปร้ียว ไม่มีรสฝาด เน้ือหนา 0.98 เซนติเมตร ความหวาน 18 – 20 องศาบริกซ์ และใหผ้ลผลิต 65 – 

180 กิโลกรัม ต่อตน้ เม่ืออาย ุ8 -10 ปี จากสภาพภูมิอากาศท่ีเร่ิมหนาวเยน็ในปีน้ี ส่งผลใหต้น้ลิ้นจ่ีเร่ิมแทงช่อดอกเพิ่มมากขึ้น 

เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตของลิ้นจ่ี นพ.1 ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ีตอ้งการของตลาด เกษตรกรจะตอ้งดูแลรักษาบ ารุงช่อดอกของตน้ลิ้นจ่ี

อยา่งถูกตอ้ง เพื่อลดความเส่ียงดา้นผลผลิตท่ีจะไดรั้บ 

นายวินยั คงยนื หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยวา่ ส าหรับในช่วง

ฤดูหนาวในปีน้ีนบัวา่มาเร็วและต่อเน่ืองกนั ส่งผลใหต้น้ลิ้นจ่ี นพ.1 ในพื้นท่ีจงัหวดันครพนม เร่ิมท่ีจะแทงช่อดอกออกมารับ

ลมหนาวเพิ่มมากขึ้น ท าใหเ้กษตรกรชาวสวนลิ้นจ่ีมีความหวงัและคาดวา่ในปีน้ีเองลิ้นจ่ี นพ.1 จะติดดอกและมีผลผลิตท่ี

เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแลว้ ซ่ึงมีพื้นท่ีปลูกส่วนใหญ่จะอยูท่ี่บา้นขามเฒ่า และบา้นนาโดน ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมืองนครพนม ซ่ึงถือ

วา่เป็นพื้นท่ีหลกัในการปลูกลิ้นจ่ี พนัธุ์ นพ.1 จนไดเ้ป็นสินคา้เกษตร GI ตวัแรกของจงัหวดันครพนม ท่ีไดรั้บเคร่ืองหมายจาก

กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ใหเ้ป็นมาตรฐานส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้มา ลิ้นจ่ี นพ.1 

มีลกัษณะ และรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ จึงท าใหผู้บ้ริโภคนิยมสั่งซ้ือลิ้นจ่ี นพ.1 ไปรับประทาน ซ่ึงหากใครท่ีมาเท่ียวในจงัหวดั

นครพนมในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ไม่ควรพลาดท่ีจะซ้ือและชิมลิ้นจ่ี พนัธุ์ นพ.1 พืช GI นครพนม “หน่ึงเดียวในโลก” 



ค าแนะน าและการปฏิบติัดูแลรักษาตน้ลิ้นจ่ี นพ. 1 ในช่วงออกดอก เกษตรกรสามารถท าได ้ดงัน้ี 

 ระยะดอกบาน ในช่วงเดือนธนัวาคม – มกราคม เกษตรกรควรใหน้ ้าตน้ลิ้นจ่ีอยา่งสม ่าเสมอ และใชว้สัดุคลุมบริเวณ

โคนตน้ เพื่อช่วยรักษาความช้ืนในดิน และควรมีการพ่นปุ๋ ยหรือฮอร์โมนทางใบเพื่อช่วยบ ารุงช่อดอก และการติดผลท่ีดี เช่น 

ปุ๋ ยสูตร 10 – 45 – 10 หรือ 10 – 52 – 17 อตัรา 20 – 30 ซีซี ต่อน ้า 20 ลิตร ถา้ภายในสวนมีการน าผ้ึงมาเล้ียงในระยะน้ีจะช่วย

ในการผสมเกสรไดดี้ขึ้นและงดการพ่นสารเคมีป้องกนัก าจดัโรคแมลงทุกชนิดเพื่อใหแ้มลงมาช่วยผสมเกสรใหม้ากท่ีสุด   

ระยะติดผลอ่อนขนาดเลก็ ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ เกษตรกรตอ้งใหน้ ้าอยา่งสม ่าเสมอ ถา้ตน้ลิ้นจ่ีขาดน ้าจะท า

ใหผ้ลแคระแกรนและร่วงหล่น และในระยะติดผลท่ีมีขนาด ๕ มิลลิเมตร ควรใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร 13 -13 – 21 ประมาณ 1 กิโลกรัม

ต่อตน้ เพื่อบ ารุงใหผ้ลโตสม ่าเสมอ ในระยะผลโตปานกลางใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร 13-13-24 อตัรา 1-3 กิโลกรัมต่อตน้ ซ่ึงระยะน้ีอาจ

มีการระบาดของหนอนเจาะขั้วผล มวนล าไย ไรก ามะหยี ่ควรฉีดพ่นสารเคมีอยา่งต่อเน่ือง เช่น โมโนโครโตฟอส คาร์บาริล 

ไดโคฟอล 

ระยะผลก าลงัเจริญเติบโต ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ – มีนาคม ควรมีการให้น ้าอยา่งสม ่าเสมอ พร้อมใหปุ้๋ ยทางใบ เพื่อช่วย

ใหผ้ลมีความสมบูรณ์มากขึ้น เช่น ปุ๋ ยสูตร 10-20-30 อตัรา 20-30 ซีซีต่อน ้า 20 ลิตร และก่อนการเก็บเก่ียวผลผลิต 30 วนั ควร

ใส่ปุ๋ ยเคมีสูตรตวัทา้ยสูง เช่น 13-13-21 เพื่อเพื่มคุณภาพของผลใหดี้ขึ้น ระยะน้ีผลก าลงัเจริญเติบโตขึ้นเร่ือยๆก่ิงจะรับน ้าหนกั

มากขึ้น ควรท าการค ้าก่ิงดว้ยไมไ้ผ ่เพื่อช่วยพยงุก่ิงไม่ใหฉี้กหกัและเม่ือผลเร่ิมเปล่ียนสี จะพบการเขา้ท าลายของผีเส้ือมวน

หวาน แมลงวนัทอง ควรรีบท าการป้องกนัก าจดัโดยใชก้บัดกัเหยือ่พิษและฉีดสารเคมีป้องกนัก าจดัแมลง เช่น คาร์บาริล  

ระยะเก็บเก่ียวผลผลิต ในช่วงเดือน เมษายน เกษตรกรควรงดใหน้ ้าก่อนการเก็บเก่ียวผลผลิต 7 – 10 วนั เพื่อใหผ้ลมีคุณภาพดี

และใชก้รรไกรตดัช่อผลใหลึ้กเขา้ไปในทรงพุ่มประมาณ 1 ฟุต จากปลายช่อ ไม่ควรใชมื้อหกัช่อผลโดยตรงเพราะจะท าให้

ปลายก่ิงท่ีเหลืออยูเ่ป็นแผลช ้าหรือรอยฉีกขาดเขา้ไปในก่ิง ท าใหก้ารแตกยอดอ่อนใหม่รวมทั้งการแทงช่อดอกในปีต่อไปไม่ดี

ดว้ย และควรทยอยเก็บช่อผลท่ีแก่เตม็ท่ีแลว้ประมาณ 2 – 3 วนัต่อคร้ัง จนหมดตน้ อยา่ใหผ้ลแก่จดัตกคา้งอยูบ่นตน้นานเพราะ

จะท าใหคุ้ณภาพต ่าลง 

 หากเกษตรกรปฏิบติัตามค าแนะน าแลว้ จะท าใหต้น้ลิ้นจ่ีมีโอกาสในการติดดอกเพิ่มมากยิง่ขึ้น ท าใหเ้กษตรกรจะ

ไดรั้บผลผลิตท่ีคุณภาพและปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้น ตลาดมีความตอ้งการ อีกทั้งยงัช่วยพฒันาและยกระดบัการผลิตสินคา้

เกษตรท่ีส าคญัของจงัหวดันครพนมใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและเพิ่มขีดความสมารถในการแข่งขนักบัสินคา้เกษตรในภูมิภาคอาเซียนได้

ในอนาคต  

 

 












