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 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย

ภายหลังการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการปุ๋ย ว่า ว่า   ปัจจุบันราคาปุ๋ยเคมีปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้

ต้นทุนปัจจัยการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรีฯ  ได้ส่ังการให้กระทรวงเกษตรฯ  เร่งหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบ

จากราคาปุ๋ยท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่งในขณะนี้ปริมาณการใช้ปุ๋ยมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผา่นมา และราคา

ปุ๋ยในตลาดปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน  ดังนั้นจึงต้องหาแนวทางเพื่อให้เกษตรกรสามารถซื้อปุ๋ยในราคา

เป็นธรรมในช่วงวิกฤตินี้  โดยท่ีประชุม ได้ขอร่วมมือกับบริษัทผู้นำเข้าปุ๋ย  ปรับลดราคาปุ๋ยยูเรีย

ลง  เนื่องจากปัจจุบันราคาหน้าโรงงานขยับขึ้นไปถึง 1.5 หมื่นบาทต่อตัน  เทียบกับปีท่ีผ่านมา

ช่วงเวลาเดียวกันอยู่ท่ีราคา1.1 หมื่นบาทต่อตัน   

 อย่างไรก็ตามภาคเอกชนชี้แจงว่าไม่สามารถปรับลดได้เพราะเป็นกลไกตลาด  ดังนั้น จึงได้

ส่ังการให้กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบว่าสต็อกปุ๋ยท่ีขออนุญาตนำเข้าครึ่งปี64 จำนวน1.23 ล้าน

ตัน โดยด่วนให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้  หากพบว่ายังเหลือค้างในสต็อกก็น่าจะปรับราคาลงได้

เนื่องจากราคานำเข้ากอ่นหน้านี้ยังไม่พุ่งแรง 

 เบ้ืองต้นจากการตรวจสอบการนำเขา้ปุย๋ ม.ค.-มิ.ย. 2564  พบว่า มีการนำเขา้ 1.23ล้าน

ตัน  เพิ่มจากปี 63 ประมาณ 15.90% ท่ีนำเข้าประมาณ 1.06 ล้านตัน ราคา ณ หน้าโรงงานขาย

เฉลี่ยต่อตัน 11,354 บาท เอกชนชีแ้จงวา่ เขาบวกกำไรประมาณ18-21% แต่ราคาท่ีขายท้องตลาด

ปรากฏว่าพุ่งถึง 1.5 หมื่นตัน เมื่อเทียบปี 63 ช่วงเวลาเดียวกันราคาหน้าโรงงานเพียง 8,138บาท 

หรือปุ๋ยปี64 แพงกว่า 63 ถึง39.51% 

 “ในการหารือได้ขอให้ช่วยปรับกำไรลงมา เพื่อให้ราคาปุ๋ยลงมาใกล้เคียงปี63  โดยเฉพาะ

ในล๊อตที่มีการนำเข้าในครึ่งปี64 แต่ภาคเอกชนชี้แจงไม่สามารถลดได้เพราะเขาตอ้งซื้อตามกลไก

ตลาดท่ีขณะนี้ความต้องการตลาดเพิ่มขึน้มาก ขณะเดียวกันปุ๋ยทีนำเข้าครึ่งปีแรกก็หมดแล้วจึง

เป็นเหตุให้ไม่สามารถลดได้" 

 สำหรับ ในปี2563 มีการนำเข้าปุ๋ยยูเรียจำนวน1.06 ล้านตัน  มูลค่านำเขา้ 8,661ล้านบาท  

ราคาเฉลี่ย8,138บาทต่อตัน  ปี 64  นำเข้า 1.234 ล้านตัน มูลค่า14,015ล้านบาท  ราคาเฉลี่ยต่อ

ตัน11,354 บาทต่อตัน ส่วนเอกชนท่ีหารือ  7 บริษัทประกอบด้วย 1.บริษัทเจี๋ยไต๋  จำกัด 2.บ.พี 

ซี เอ็ม(ประเทศไทย) จำกัด 3.ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด 4.บ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด 5.เทอราโก เฟอร์ติไล

เซอร์ จำกัด 6. ไอ ซี พี  อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 7.บ.ปุ๋ยมหาวงศ์ จำกัด 
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 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 มี

เจตนารมณ์ต้องการให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ เป็นไปบนพื้นฐานการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำแบบองค์

รวมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเบ็ดเสร็จในแต่ละลุ่มน้ำ ซึ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ของประเทศ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับชาติ คือ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) 

ระดับลุ่มน้ำ คือ คณะกรรมการลุ่มน้ำ และระดับพื้นท่ี คือ องค์กรผู้ใช้น้ำ 

 ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ยังได้ออกกฎหมายลำดับรองคือ พระราช

กฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและวิถี

ชีวิตของประชาชนจาก 25 ลุ่มน้ำเดิม เหลือ 22 ลุ่มน้ำใหม่ 

 ดังนั้นในแต่ระดับจะต้องมีการคัดเลือกและสรรหากรรมการขึ้นมาบริหารซึ่งมีหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบโดยตรงคือ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)การบริหารจัดการน้ำในระดับ

พื้นท่ี จะเป็นการบริหารจัดการโดย “องค์กรผู้ใช้น้ำ” 

  ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงาน

ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า สนทช. ได้

เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ มาตั้งแต่วันที่ 1 

เมษายน 2564 จนถึงล่าสุดวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ท่ี

ผ่านมา มีกลุ่มบุคคลที่สนใจยื่นคำขอจดทะเบียนก่อตั้ง

องค์กรผู ้ใช ้น้ำกว่า 2,674 องค์กร อนุมัต ิแล้ว 2,487 

องค์กร โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม 2,071 

องค์กร ภาคอุตสาหกรรม 235 องค์กร และภาคพาณิช

ยกรรม 181 องค์กร ที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่ง

กลุ่มผู้ใช้น้ำที่ยื่นคำขอนั้นจะอยู่ในลุ่มน้ำพื้นที่ภาคกลางท่ี

อยู่ในความรับผิดชอบของ สทนช.ภาค 2 เป็นส่วนใหญ่ถึง 

40% ลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคเหนือที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 

สทนช . ภ า ค  1 จ ำน วน  38% ล ุ ่ ม น ้ ำ พ ื ้ น ท ี ่ ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สทนช.ภาค 3 จำนวน 15% และลุ่มน้ำพื้นท่ี

ภาคใต้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สทนช.ภาค4 จำนวน 7% กระจายครบทั้ง 22 ลุ่มน้ำหลักท่ัว

ประเทศ 

 “องค์กรผู้ใช้น้ำเป็นการรวมกลุ่มกันของบุคคลท่ีใช้น้ำในบริเวณใกล้เคียงและอยู่ในเขตลุ่มน้ำ

เดียวกัน จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ราย จะมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ

ประเทศ เพราะองค์กรผู้ใช้น้ำจะเข้าใจสภาพปัญหาและความต้องการใช้น้ำ สามารถสะท้อนแนว

รายงานพิเศษ : ก้าวสู่มิติใหม่...การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ 



ทางแก้ไขตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง 

นอกจากนี้ องค์กรผู้ใช้น้ำยังเป็นช่องทางสำคัญในการออกเสียง เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น 

สะท้อนปัญหาที่แท้จริงจากพื้นที ่ และนำเสนอโครงการต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสู่

คณะกรรมการลุ่มน้ำได้โดยตรง ตลอดจนร่วมกันหารือ แลกเปล่ียนข้อมูล ไกล่เกล่ีย แก้ไขปัญหา

ร่วมกัน กรณีเกิดข้อขัดแย้งระหว่างพื้นที่ลุ่มน้ำ ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยให้การพัฒนา

ทรัพยากรน้ำของประเทศครอบคลุมในทุกมิติมากยิ่งขึ้น” 

เลขาธิการ สทนช. กล่าว 

 การบร ิหารจ ัดการทรัพยากรน้ำในระดับต่อมาค ือระดับล ุ ่มน ้ำ โดยจะม ีจ ัดตั้ง

คณะกรรมการลุ่มน้ำขึ้นมาบริหาร ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีทั้งหมด 22 ลุ่มน้ำ ประกอบด้วย 

ลุ่มน้ำสาละวิน ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำโขงเหนือ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่ม

น้ำป่าสัก ลุ่มน้ำบางปะกง ลุ่มน้ำโตนเลสาบ ลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือลุ่มน้ำ

ชี ลุ ่มน้ำมูล ลุ ่มน้ำสะแกกรัง ลุ ่มน้ำท่าจีน ลุ ่มน้ำชายฝั ่งทะเลตะวันออก ลุ ่มน้ำเพชรบุรี -

ประจวบคีรีขันธ์ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออกตอนล่าง และลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

 สำหรับคณะกรรมการลุ่มน้ำในแต่ละลุ่มน้ำนั้น จะประกอบด้วย กรรมการลุ่มน้ำโดย

ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตลุ่มน้ำนั้น และผู้แทนจากหน่วยภาครัฐ 13 หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง แต่หากเป็นลุ่มน้ำท่ีอยู่ในพื้นท่ีชายแดนจะมีผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม ส่วนลุ่มน้ำท่ีมี

พื้นที่ติดชายฝั่งทะเลจะมีผู้แทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลุ่มน้ำที่อยู่ในพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องมีผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

ร่วมเป็นกรรมการลุ่มน้ำนั้น ๆ ด้วย 

 นอกจากนี้ ยังต้องมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (อปท.) จังหวัดละ 1 คน 

รวมทั้งผู้แทนจากองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอีก 1 คน กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้

น้ำ ที่มาจากภาคเกษตรกรรม 3 คน ภาคอุตสาหกรรม 3 คน และภาคพาณิชยกรรม 3 คน และ

กรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำจำนวน 4 คน 

ร่วมเป็นกรรมการลุ่มน้ำด้วย 

 อย่างไรก็ตามในส่วนของกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนจาก อปท. นั้น เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มี

ผู้บริหาร อปท. ครบทั้ง 3 ประเภท ทั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก

องค์การบริหารส่วนตำบล และยังไม ่ม ีประธานกรรมการลุ ่มน้ำที ่จะทำหน้าที ่แต ่งตั้ ง

คณะกรรมการสรรหา กรรมการลุ ่มน้ำผู ้ทรงคุณวุฒิ ทำให้กรรมการลุ ่มน้ำไม่ครบตาม

องค์ประกอบของกฎหมาย สทนช.จึงได้เสนอให้มีการแก้ไขกฎกระทรวงการได้มาซึ่งกรรมการลุ่ม

น้ำฯ เพื่อให้มีคณะกรรมการลุ่มน้ำประจำลุ่มน้ำชุดแรกเกิดขึ้นโดยเร็วโดยเปิดโอกาสให้ อปท. ใน 

3 ประเภทข้างต้นที่มีผู้บริหารแล้วส่งรายชื่อผู้บริหาร จำนวน 1 คน เข้ารับการคัดเลือกเป็น

คณะกรรมการลุ่มน้ำ และผู้ท่ีได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำแล้วสามารถเป็นกรรมการลุ่มน้ำ

ในลุ่มน้ำข้างเคียงได้ ถ้าเป็นพื้นที่ติดต่อกัน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาที่บางพื้นที่ยังมีผู้บริหาร อปท. ไม่

ครบท้ัง 3 ประเภท 



 นอกจากนี้ สทนช. ยังได้เสนอให้เพิ่มเติมบทเฉพาะกาล เพื่อกำหนดบุคคลผู้มีอำนาจตาม

กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ แต่งตั้งบุคคลทำหน้าท่ีคณะกรรมการสรรหาเพื่อดำเนินการสรรหา

กรรมการลุ ่มน้ำผู ้ทรงคุณวุฒิ จากเดิมที ่ประธานคณะกรรมการลุ ่มน้ำจะเป็นผู ้แต ่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหาเพื่อสรรหาคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ แต่เนื่องจากทุกลุ่มน้ำยังไม่มี

ประธานกรรมการลุ่มน้ำ จึงเสนอให้เลขาธิการ สทนช. ทำหน้าท่ีเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรร

หาเพื่อดำเนินการสรรหากรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิแทน 

 “สทนช. จะเร่งเดินหน้าจัดตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำให้ครบทั้ง 22 ลุ่มน้ำ ภายในเดือน

กันยายน 2564 นี้” ดร.สมเกียรติ กล่าวยืนยัน 

 ส่วนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับสูงสุดคือ ระดับชาติ โดย คณะกรรมการ

ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) จะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และรองนายกรัฐมนตรี

ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ นอกจากนี้กรรมการโดยตำแหน่งจาก

หน่วยงานราชการที ่เก ี ่ยวข้อง 9 คน กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ 4 คนและกรรมการผู ้แทน

คณะกรรมการลุ่มน้ำ 6 คน โดยมีเลขาธิการ สทนช. ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการและเลขานุการ และมี

ข้าราชการของ สทนช. ทำหน้าท่ีผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกิน 2 คน 

 “กนช. มีหน้าท่ีและอำนาจท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศในทุกมิติ 

อาทิ การจัดทำนโยบายและแผนแม่บทเกี ่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำที ่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ การพิจารณาและให้ความเห็นชอบใน

แผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและ

แผนงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน

แม่บทฯ รวมทั้งเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในการจัดทำงบประมาณประจำปี การพิจารณา

และให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ ่มน้ำต่างๆ ตามท่ี

คณะกรรมการลุ่มน้ำเสนอ เป็นต้น” เลขาธิการ สทนช. กล่าว 

 สำหรับการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำใน กนช.ทั้ง 6 คนนั้น ประธาน 

กนช. จะเป็นผู ้แต่งตั ้งคณะกรรมการคัดเลือกจำนวน11 คน ซึ ่งจะมีเลขาธิการ สทนช. เป็น

ประธานกรรมการคัดเลือก และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

เพื่อให้ทันต่อกรอบการเสนอแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจาก

กรรมการลุ่มน้ำจะมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการพิจารณาแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใน

ระดับท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นต่อแผนงาน/โครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำท่ีจะ

เสนอในปี 2566 ด้วย 

 “เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จะเป็นจุดเริ่มต้นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ 

ท้ัง 3 ระดับ คือระดับชาติ ระดับลุ่มน้ำ และระดับพื้นท่ี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุก

มิติ สามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างตรงจุดสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และอยู่บน

พื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงรวมทั้งตอบสนองต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

และสังคม ตลอดจนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ช่วยเสริมศักยภาพใน

การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561”ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. ฟันธง!!! 



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 

วันอังคารที ่20 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

 

 

 กวางตุ้งดอกหรือผักกระจ้อน นิยมปลูกและบริโภคใน

ทุกพื ้นที ่ของบ้านเรา และเกษตรกรให้ความนิยมปลูก

กวางตุ้งดอก โดยใช้สายพันธุ์พื้นเมือง หรือ OP...แม้จะราคา

ถูก แทบไม่มีค่าใช้จ่ายเลย แถมเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อในค

รอปต่อไปได้ โดยไม่ต้องซื้อหาเมล็ดพันธุ์กันบ่อยๆ 

แต่ต้องแลกกับปัญหาผลิตผลต่อไร่ค่อนข้างต่ำ ไร่ละ 1-1.5 ตัน เท่านั้น อีกทั้งยังต้องผจญกับ

ขนาดต้นไม่ค่อยสม่ำเสมอกัน การออกดอกและการเจริญเติบโตไม่พร้อมกัน 

 ทำให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวหลายครั้ง รวมไปถึงต้องใช้เมล็ดพันธุ์ในปริมาณที่มากเกินความ

จำเป็น ทำให้มีต้นทุนสูงขึ้น ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการพัฒนาสายพันธุ์กลุ่มผักใบ

ลูกผสม (F1 Hybrid) วันนี้ เจียไต๋ จึงได้พัฒนาพันธุ์ผักใบลูกผสม...ผักกาดกวางตุ้งดอกลูกผสมต้น

ขาว ขาวนวล และ ผักกาดกวางตุ้งดอกลูกผสมต้นเขียว ปิ่นมรกต 

 ถือเป็นกวางตุ้งดอกลูกผสมสองสายพันธุ์แรกของไทย โดยใช้เวลาพัฒนาสายพันธุ์ 5-6 ปี 

ณ สถานีวิจัยเฉพาะทางอยู่ที่เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ท้ังสองชนิดมีอายุเก็บเกี่ยว

แค่ 30-35 วัน หลังหว่านเมล็ด 

 ผักกาดกวางตุ้งลูกผสม กวางตุ้งดอกต้นขาว ขาวนวล...ต้นสีเขียวอ่อน ช่อดอกสวย ลำต้น

อวบใหญ่ เจริญเติบโตดีสม่ำเสมอ น้ำหนักต่อต้น 90-100 กรัม ต่างจากพันธุ์พื้นเมืองท่ีมีน้ำหนัก

ต่อต้นเพียง 35-40 กรัม ให้ผลิตผลต่อไร่สูง ไร่ละ 2.5-3.5 ตัน สูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองถึงเท่าตัว 

เหมาะกับปลูกในภาคเหนือและอีสาน ท่ีนิยมเอามาทำแกงอ่อม จิ้มน้ำพริก หรือผักกาดจอ 

 ผักกาดกวางตุ้งลูกผสม กวางตุ้งดอกต้นเขียว ปิ่นมรกต...ต้นสีเขียวเข้ม ช่อดอกและลำต้น

อวบใหญ่ น้ำหนักต่อต้น 90-100 กรัม ผลิตผลต่อไร่สูง โดยเฉลี่ย 2.5-3.5 ตันต่อไร่ ไม่ต่างจาก

สายพันธุ์แรก พัฒนาพันธุ์มาเพื่อตอบโจทย์ในทุกเมนูอาหาร โดยเฉพาะอาหารสไตล์ฮ่องกง อย่าง

การนำไปผัดกับซอสหอยนางรม หรือทำเมนูอาหารแบบไทย เช่น การนำไปลวก หรือทำเป็นแกง

ต่างๆ 

สะ–เล–เต 

คอลัมน์หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : กวางตุ้งลูกผสมคร้ังแรกของไทย 


