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 เจียไต๋ โฮมการ์เด้น โดยกลุ ่มบริษัทเจียไต๋ เอาใจ

ผู้บริโภคท่ีรักการเพาะปลูก ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์แตงกวามินิคิวค์ 

ลิซ่า ที่เพิ่งเปิดตัวผลิตผลสดใหม่รสชาติหวานกรอบไปเมื่อ

ไม่นานมานี ้ รวมถึงเมล็ดพันธุ ์แตงร้านขาวโอลาฟ และ

พิเศษกับชุดออแกนิคพลัส สำหรับผู้ที ่ต้องการเมล็ดพันธุ์

ออร์แกนิคที่ปลอดภัยไร้สารเคมี พร้อมด้วยชุดบำรุงกาย 

บำรุงใจ ที่มาแบบครบเซตด้วยเมล็ดพันธุ์และวัสดุปลูกให้

พร้อมสรรพ นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นดีลดีๆ ต้อนรับหน้าฝนอีกมากมายทั้งเมล็ดพันธุ์ ชุด Little 

Garden และวัสดุปลูกคุณภาพ 

 เริ่มกันที่สินค้าใหม่ เมล็ดพันธุ์คุณภาพแตงกวา มินิคิวค์ลิซ่า ที่หลายคนรอคอย ด้วย

รสชาติที่อร่อยโดดเด่นจากแตงกวาสายพันธุ์ทั ่วไป และยังหวาน กรอบ เปลือกบาง ไส้น้อยท่ี

สำคัญสามารถเก็บเกี่ยวได้ใน 30 วัน และเมล็ดพันธุ์แตงร้านขาวโอลาฟ ท่ีปลูกง่ายเพราะทนร้อน 

ทนโรค และไวรัสต่างๆ ได้ผลทรงสวย ผลใหญ่ และทนต่อการขนส่งได้ดี 

 นอกจากนี้ สำหรับผู้ท่ีชื่นชอบเซ็ตเมล็ดพันธุ์ท่ีมาพร้อมอุปกรณ์ปลูกต่างๆ ต้องไม่พลาดกับ

ชุดออแกนิคพลัส ที่ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผักสลัดออร์แกนิคเจียไต๋ 3 ซอง ได้แก่ เรดคอส เรด

โอ๊ค และกรีนคอส ซึ่งล้วนผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดสารเคมีทุกชนิด และได้การรับรองตรา

มาตรฐานระบบเกษตรอ ินทร ีย ์  IFOAM (International Federation of Organic Agriculture 

Movements) จากสำน ักงานมาตรฐานเกษตรอ ินทร ีย ์  หร ือ มกท. (Organic Agriculture 

Certification Thailand, ACT Organic Company Limited) พร้อมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ซี.พี. หมอดิน 1 

ถุง ถาดเพาะกล้ารักษ์โลก 8 หลุม 4 ชิ้น และวัสดุปลูกซอยล์พลัสอีก 1 กิโลกรัม ในราคาพิเศษ

เพียง 349 บาท 

 สำหรับใครที่กำลังมองหาเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเพื่อสุขภาพในช่วงหน้าฝน เจียไต๋ โฮม

การ์เด้น ขอนำเสนอ ชุดบำรุงกาย บำรุงใจ ที่ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวที่มีสรรพคุณ

บำรุงร่างกายต้านโรคภัยจำนวน 6 ซอง ได้แก่ มะระขี้นก กะเพราแดง พริกขี้หนูสวน หอมแบ่ง 

ผักบุ้งจีนเรียวไผ่ และผักชี พร้อมด้วยวัสดุปลูกพีทมอสเจียไต๋ขนาด 5 ลิตร 1 ถุง ถาดเพาะกล้า

รักษ์โลก 8 หลุม 6 ชิ้น และวัสดุปลูกซอยล์พลัสอีก 1 กิโลกรัม ในราคาสุดพิเศษ 219 บาท เซต

เมล็ดพันธุ์จากเจียไต๋ โฮมการ์เด้นเหล่านี้ ได้ครบพร้อมปลูกใน 1 เซต ตอบโจทย์ผู้ที่มีพื้นที่น้อย 

สามารถปลูกภายในบ้านได้อย่างสะดวกสบาย 

 พิเศษสุด เจียไต๋ โฮมการ์เด้น ยังส่งโปรโมชั่นหน้าฝนเด็ดๆ ให้สายปลูกได้เลือกช้อปเติม

ความสุข อาทิ เมล็ดพันธุ์ซองจัมโบ้ที่มาในราคาพิเศษซองละ 35 บาท เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 31 

สิงหาคม 2564 (เฉพาะทาง Shopee) ชุด Little Garden หรือชุดพร้อมปลูก DIY KIT ผักสวนครัว

ในรูปแบบกระป๋อง ที่สามารถปลูกได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนลงกระถางใหม่ ได้แก่ หอมแบ่ง โหระพา 

เจียไต๋ โฮมการ์เด้น ชวนปลูกผักเพ่ือสุขภาพรับหน้าฝน 



กะเพรา และคื่นฉ่าย ในราคา 59 บาทต่อกระป๋อง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 กันยายน 2564 (เฉพาะทาง 

Shopee) รวมถึงโปรโมชั่นสุดพิเศษเมื่อซื้อวัสดุปลูกพีทมอสขนาด 5 ลิตร และซอยล์พลัสขนาด 1 

กิโลกรัม จำนวนรวม 2 ถุง (คละชนิดได้) รับฟรีเมล็ดพันธุ์ไมโครกรีน 1 ซอง ทันที ตั้งแต่วันนี้ ถึง 

15 กันยายน 2564 

 ผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อสินค้าเจียไต๋ โฮมการ์เด้นได้ที ่ร้านค้าเกษตรชั้นนำและร้านค้า

โมเดิร์นเทรดท่ัวประเทศ และสำหรับโปรโมชั่นพิเศษสามารถส่ังซื้อทางออนไลน์ได้บนเว็บไซต์ 

www.ct-homegarden.com Line: @homegarden และ Facebook : Chia Tai Home Garden 

www.facebook.com/cthomegardenและ Shopee: Chia Tai Official 
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 การเตรียมความพร ้อมและสร ้างประเทศไทยให้

กลายเป็น “สีเขียว” เพื่อรองรับการเปิดประเทศไทยให้ได้ตาม

เป้าหมายของรัฐบาลในเดือน ต.ค.2564 คือสิ่งที่ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กำลังดำเนินการ

อย่างเร่งด่วน เพื่อขานรับ ยุทธศาสตร์การขับเคลื ่อนการ

พัฒนาประเทศไทยด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

หรือ BCG Model วาระแห่งชาติ ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต การบริการ การ

บริโภค มุ่งสู่สังคมวิถีใหม่ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 

 “รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื ่อน การพัฒนาประเทศไทยด้วยการพัฒนา

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model ให้เป็นวาระ

แห่งชาติ เพื ่อสร้างประเทศด้วยวิถีใหม่ให้เป็นสีเข ียวหลังโควิด-19 โดยในส่วนของ ทส.ได้

มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิต การบริการ

และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ G-Green ที่ประกอบด้วย โครงการ 

Green Product, Green Hotel, Green Office, Green National Park, Green Restaurant, Green 

ทส.ชู “G-Green” ผนึกพลัง 4 ประสานขานรับยุทธศาสตร์ประเทศ 



Airport และ Green Coffee Shop เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในภาคการผลิต ได้แก่ สถานประกอบการ

ขนาดเล็ก ภาคบริการ ได้แก่ สำนักงาน โรงแรม ร้านอาหาร อุทยานแห่งชาติ และผู้บริโภค ปรับ

พฤติกรรมมุ่งสู่สังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

  นายวราวุธ ศ ิลปอาชา รมว.ทส.ในฐานะผู้

ผลักดันโครงการ G-Green กล่าวถึงเป้าหมายการสร้าง

ประเทศไทยให้เป็นสีเขียว 

  ท้ังนี้ การดำเนิน โครงการ G–Green ในปี 2563 

ได้แก่ โครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว การพัฒนาแหล่ง

ท่องเที ่ยวเชิงอนุรักษ์ที ่ม ีมาตรฐานด้านการจัดการ

สิ ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการผลิตที ่เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โครงการ

ส่งเสริมโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดี และ โครงการสำนักงานสี

เขียว การลดการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างส้ินเปลือง และได้มอบรางวัล G-Green ให้กับ 4 

โครงการแล้ว 

 โดยในส่วนของ อุทยานสีเขียว อาทิ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี 

อุทยานฯ ภูลังกา จ.นครพนม อุทยานฯ ออบขาน (เตรียมการ) จ.เชียงใหม่ อุทยานฯ น้ำตกห้วย

ยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ อุทยานฯ เวียงโกสัย จ.แพร่ อุทยานฯ เขาพนมเบญจา จ.กระบ่ี อุทยานฯ 

แม่ปืม จ.พะเยา อุทยานฯ ภูสวนทราย จ.เลย อุทยานฯ ภูผายล จ.สกลนคร อุทยานฯ ทับลาน จ.

ปราจีนบุรี อุทยานฯ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา อุทยานฯ แม่ยม จ.แพร่ อุทยานฯ ปางสีดา จ.

สระแก้ว อุทยานฯ แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี อุทยานฯ ภูผาเหล็ก จ.สกลนคร อุทยานฯ ตากสิน

มหาราช จ.ตาก อุทยานฯ น้ำตกหงาว จ.ระนอง อุทยานฯ ตาดหมอก จ.เพชรบูรณ์ อุทยานฯ ป่า

หินงาม จ.ชัยภูมิ อุทยานฯ เขาปู่-เขาย่า จ.พัทลุง อุทยานฯ ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น อุทยานฯ ขุนแจ 

จ.เชียงราย อุทยานฯ หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เป็นต้น 

 โครงการส่ง เสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม อาทิ ศูนย์พัฒนาภูมิปัญญาอาชีพปัก

ธงชัย กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ จ.นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง

หนองไชยวาลย์ จ.สกลนคร เป็นต้น 

 โครงการสำนักงานสีเขียว อาทิ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็น

ต้น 

 โครงการส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ อ่าวนางฟีโอเร่ รีสอร์ท จ.กระบี่ 

บ้านทะเลดาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ โรงแรมพีพาราไดซ์ จ.กำแพงเพชร เป็นต้น 

 “ทั้ง 4 โครงการ โครงการ Green Product มีผู้ผ่านการรับรอง 44 ราย โครงการ Green 

Hotel ผ่านการรับรอง 66 แห่ง โครงการ Green National Park ผ่านการรับรอง 30 แห่ง และ

โครงการ Green Office ผ่านการรับรอง 184 แห่ง โดยผู้ผ่านการรับรองจะได้ ตราสัญลักษณ์ G-

Green ซึ่งกว่าจะได้รับการรับรองไม่ใช่ง่ายๆ เพราะจะต้องมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง 



 กระบวนการผลิต การบริการ การบริโภค และการจัดการ

สิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าควบคู่กับการจัดการของ

เสียหรือมลพิษ การคัดแยกขยะจากต้นทาง ด้วยแนวคิด Zero 

Food Waste และ Upcycling เปลี่ยนของเสียมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

โรงแรมหลายแห่งใช้แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจเรื ่อง

พนักงาน วัตถุดิบอาหารที่ปลอดภัย ลดปริมาณขยะ ขณะที่หลาย

แห่งมุ่งมั่นกับการจัดซื้อสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมโดยจะมีการตรวจประเมินเป็น

ระยะๆ เพื่อให้ได้มาตรฐานอย่างแท้จริง คือ สามารถลดต้นทุนและลดมลพิษ มีความเข้าใจในการ

จัดการส่ิงแวดล้อม ตลอดจนเพิ่มโอกาสและช่องทางสำหรับผู้บริโภคในการเลือกบริการท่ีเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมเพราะนี่คือโอกาสที่จะไปสู่เป้าหมายของประเทศไทย คือ การปล่อยก๊าซเรือน

กระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้ได้ภายในช่วงปี ค.ศ.2065 โดยมี G-Green เป็นเครื่องมือ” นายจตุพร 

บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส.กล่าว 

 ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการ G-Green กล่าว

ว่า G-Green อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ การเติบโตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมหรือการเติบโตสีเขียว (Green Growth) มุ่งขยาย

ผลให้เกิดมากท่ีสุดท่ัวประเทศ ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน โครงการ 

G-Green ได้ตรวจประเมินและรับรองพร้อมมอบตราสัญลักษณ์ 

G-Green ให้สถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากกว่า 1,854 แห่งครอบคลุม 76 

จังหวัดท่ัวประเทศ ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงาน ทรัพยากร ลดการปล่อยของเสีย ลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศอย่างเห็นผลชัดเจน 

 “ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม” มองว่า โครงการ G-Green การสร้างประเทศให้เติบโตเป็นสีเขียว

ภายใต้วิถีใหม่เป็นเรื่องที่ดี และจะเป็นส่วนสำคัญในการรองรับการเปิดประเทศไทย หลังวิกฤติโค

วิด-19 แต่สิ ่งที ่เราอยากฝากคือความต่อเนื ่องและความเข้มแข็งในการจัดการผู ้ที ่ทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติจนขาดความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากร 

 อย่าให้...“วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เป็นแค่คำพูดที่สวยหรูในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่ไม่

เกิดผลทางปฏิบัติในโลกแห่งความเป็นจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 สภาพอากาศระยะนี้มีฝนตกชุก กรมวิชาการเกษตร 

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกขิงให้เฝ้าระวัง โรคเห่ียว เพราะเป็นโรค

ที ่มีการระบาดรุนแรงในช่วงฤดู เนื ่องจากเชื ้อแบคทีเรีย

ตัวการก่อโรคที่อยู่ในดิน สามารถไหลปนไปกับน้ำฝนได้ดี 

และเป็นโรคท่ีเกิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของต้นขิง 

 อาการเริ่มแรกใบแสดงอาการม้วนห่อ สีของใบซีด ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแห้ง 

บริเวณโคนต้นมีอาการฉ่ำน้ำ ลำต้นเน่าหลุดออกจากเหง้าได้ง่าย หักพับ แต่ไม่มีกล่ินเหม็น 

 หากตรวจดูท่ีลำต้นจะพบส่วนของท่อลำเลียงน้ำและอาหารมีสีน้ำตาลเข้ม เมื่อผ่าลำต้นตัด

ตามขวางและนำมาแช่ในน้ำสะอาดประมาณ 5–10 นาที จะพบของเหลวสีขาวคล้ายน้ำนมไหล

ออกมา 

 ฉะนั้น ในระยะนี้เกษตรกรผู้ปลูกขิงควรหมั่นตรวจและกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลง

ปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบต้นขิงท่ีเริ่มแสดงอาการของโรค ให้ขุดต้นท่ีเป็นโรคนำไปทำลายนอก

แปลงปลูกทันที จากนั ้นให้โรยด้วยปูนขาวบริเวณหลุมที ่ข ุด และทำความสะอาดอุปกรณ์

การเกษตรที่ใช้กับต้นท่ีเป็นโรคก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ทุกคร้ัง 

 ในแปลงที่มีการ ระบาดของโรค หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ให้เกษตรกรเก็บส่วนต่างๆ

ของพืชท่ีเป็นโรคนำไปทำลายท้ิง นอกแปลงปลูกทันที 

 ส่วนการป้องกันกำจัดโรคเห่ียวในฤดูปลูกถัดไป ควรเลือกพื้นท่ีปลูกท่ีไม่เคยพบการระบาด

ของโรคนี้มาก่อน และควรทำแปลงปลูกให้มีการระบายน้ำท่ีดี ควรเตรียมดินก่อนปลูก ด้วยการไถ

พรวนดินให้ลึกจากผิวดินมากกว่า 20 ซม. และตากดินไว้ให้นานกว่า 2 สัปดาห์ จะช่วยลด

ปริมาณเชื้อก่อโรคในดินลงได้มาก 

 สำหรับในพื้นท่ีท่ีเคยมีการระบาด ก่อนปลูกให้อบดินเพื่อฆ่าเชื้อโรคด้วยการโรยยูเรียผสม

ปูนขาว อัตรา 80 : 800 กก.ต่อไร่ จากนั้นให้ไถกลบและรดน้ำให้ดินมีความชื้นและท้ิงไว้ประมาณ 

3 สัปดาห์ และให้หลีกเล่ียงการปลูกพืชอาศัยของเชื้อก่อโรค เช่น พืชตระกูลขิง พืชตระกูลมะเขือ 

มันฝรั่ง พริก ถั่วลิสง และควรสลับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน เช่น ข้าว ข้าวโพด และ

มันสำปะหลัง เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค 

สะ–เล–เต 

คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : ขิงระวังโรคเหี่ยว  


