
ชู “อะโวคาโด”
เป็นพืชเศรษฐกิจทำางเลือกใหม่

	 ปัจจุบันตลำดภำยในประเทศ 
มีควำมต้องกำรสูง	 โดยในปี	 พ.ศ.	 2561	
มีกำรน�ำเข้ำมำกถึง	 762	 ตัน	 มูลค่ำ	
154,399,344	 บำท	 ส�ำหรับกำรส่งออก	
ประเทศไทยสำมำรถส่งออกเพียง	19	ตัน	
มูลค่ำ	 763,607	 บำท	 ขณะท่ีตลำดโลก 
มีควำมต ้องกำรสูงมำก	 เช ่น	 ในป ี	 
พ.ศ.	 2560	 ประเทศสหรัฐอเมริกำ	 
มีกำรน�ำเข้ำ	 คิดเป็นมูลค่ำ	 2,000	 ล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ	เป็นต้น	จึงนับเป็นโอกำส
ของเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคำโด
	 ดังนั้นกรมส่งเสริมกำรเกษตร	 
จึงได้ด�ำเนินกำรวิจัยพัฒนำและส่งเสริมให้ 
อะโวคำโดเป็นพชืเศรษฐกจิทำงเลอืกใหม่	
พร้อมผลักดันให้อะโวคำโด	 เป็นพันธุ์พืช 
บ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์	 (Geographical	 

Indications	 :	 GI)	 ของจังหวัดตำก	 
ผ ่ำนศูนย ์ส ่ ง เสริมและพัฒนำอำชีพ
กำรเกษตรจังหวัดตำก	(เกษตรที่สูง)
	 ส�ำหรับในเขตอ�ำเภอพบพระ	
จังหวัดตำก	 มีเกษตรกรให้ควำมสนใจ 
และปลูกอะโวคำโดกันมำกขึ้น	 แต่ส่วน
ใหญ่เป็นพันธุ ์พื้นเมือง	 ซึ่งมี พ้ืนที่ให้
ผลผลิตแล้วประมำณ	1,369	ไร่	มีผลผลิต
ประมำณ	800-1,200	ตันต่อปี	 สำมำรถ
สร้ำงรำยได้ให้กบัเกษตรกรทีป่ลกูคดิเป็น
มูลค่ำ	12-18	ล้ำนบำท	ซึ่งผลผลิตที่ได้นี้ 
ยังไม ่ เพียงพอต ่อควำมต ้องกำรที่ม ี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น	 และที่ส�ำคัญอีกประกำร
เกษตรกรประสบกับป ัญหำผลผลิต 
มีคุณภำพต�่ ำ เนื่ องจำกกำรผลิตและ 
กำรเกบ็เกีย่วทีไ่ม่ถกูต้องและพืน้ทีส่่งเสรมิ 

	 กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดแผนพัฒนาอะโวคาโด	 เป็นพืช เศรษฐกิจทางเลือกใหม ่ 	 ต้ังทีมบูรณาการฯ	 แบบครบวงจรลุย	 หนุนเกษตรกรเพิ่มพื้นที่ปลูก	พร้อมเปลี่ยนจากพันธุ์พื้นเมืองเป็นพันธุ์ดี	 ชี้ตลาดต้องการสูงทั้งในและต่างประเทศ	 เผยปี	 61	 ไทยส่งออกได้เพียง	 19	ตัน	แต่ต้องน�าเข้าถึง	762	ตัน

อะโวคาโด (Avocado)
	 เป็นผลไม้เศรษฐกจิทีเ่จรญิเติบโต
ได้ดีในทุกสภำพพื้นที่	 ให้ผลผลิตเร็ว	
ให้ผลผลิตดก	 มีควำมหลำกหลำย
ของพันธุ์	 ท�ำให้มีผลผลิตกระจำย
ครอบคลุมตลอดทั้งปี	 เป็นผลไม้เพื่อ
สุขภำพท่ีมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูง	
ให้ค่ำพลงังำนสงูแต่มปีรมิำณน�ำ้ตำลต�ำ่	
จึงเป็นที่นิยม	มีปริมำณควำมต้องกำร
สูงทั้งตลำดภำยในและต่ำงประเทศ
เพิ่มขึ้นทุกปี

วารสาร
ส่งเสริมการเกษตร10

เกษตรมิติใหม่
เรียบเรียง	:	กลุ่มเผยแพร่และประชำสัมพันธ์
ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกรม



ให ้ปลูกหลักอยู ่ในเขตอุทยำนต้นน�้ำ 
ชั้นที่หนึ่ง	ไม่สำมำรถขยำยพื้นผลิตที่ได้
	 นำยรพีทัศน ์ 	 อุ ่น จิตตพันธ 	์
เกษตรจังหวัดตำก	กล่ำวว่ำ	กรมส่งเสริม 
กำรเกษตรได้ด�ำเนินกำรขับเคลื่อนผ่ำน
ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดตำก	 จัดตั้งทีม
บูรณำกำรโครงกำรพัฒนำงำนส่งเสริม
กำรเกษตรเชิงพื้นที่เพื่อผลิตอะโวคำโด
แบบครบวงจร	 อ�ำเภอพบพระ	 จังหวัดตำก	 
ซ่ึงได้ด�ำเนินกำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง	
อำทิ	 กำรถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยี
กำรผลิตแบบมืออำชีพแก ่ เกษตรกร 
และผู้สนใจ	 กว่ำ	 4,000	 รำย	 รวมถึง 
กำรส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนจำกพันธุ  ์
พื้นเมืองเป็นพันธุ์ดีร้อยละ	100	ส่งผลให้
เพิ่มพื้นท่ีพันธุ์ดีเป็น	 426	 ไร่	 ประมำณ
กำรผลผลิต	 20	 ตัน	 มูลค่ำ	 7	 ล้ำนบำท	
คิดเป็นร้อยละ	50	ของศักยภำพกำรผลิต	
ขณะเดียวกันได้จัดท�ำแปลงสำธิตและ 
รวบรวมพันธุ ์อะโวคำโด	 ในพ้ืนที่ศูนย์ 
ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร
จังหวัดตำก	 (เกษตรที่สูง)	รวม	34	พันธุ์	
ประกอบด้วยพันธุ ์กำรค ้ำมำตรฐำน	 
20	 สำยพันธุ ์	 พันธุ ์ทดสอบศักยภำพ 
ทำงด ้ ำนกำรตลำด	 10	 สำยพันธุ 	์ 
พันธุ ์เตรียมควำมพร้อมเป็นสินค้ำ	 GI	 
4	 สำยพันธุ ์	 อีกทั้งสร้ำงแปลงเรียนรู ้
ต ้นแบบและแปลงพ่อแม่พันธุ ์ชุมชน	
เป็นต้น

	 ทั้งนี้	 เกษตรจังหวัดตำกได้กล่ำว
เพิ่มเติมถึงสำยพันธุ์อะโวคำโดท่ีแนะน�ำ 
ให้ปลูกว่ำ	 ถ้ำเป็นในเชิงพำณิชย์	 ได้แก	่
พันธุ์บัคคำเนียร์	(Buccaneer)	ปีเตอร์สัน	 
(Peterson)	 รูเฮิลร์	 (Ruehle)	 บูท	 7	
(Booth	 7)	 พิงค์เคอร์ตัน	 (Pinkerton)	 
แฮสส ์ 	 (Hass) 	 และปำกช ่อง 	 28	 
(Parkchong	 28)	 ขณะที่สำยพันธุ  ์
อะโวคำโดที่แนะน�ำให้เพำะเป็นต้นตอ	
ได้แก่	 พันธุ ์ดุ ๊ก	 7	 (Duke	 7),	 บูธ	 7	 
(Booth	 7),	 ลูลำ	 (Lula),	 และโชเควท	
(Choquette)
	 “ส� ำหรั บแผนกำรพัฒนำ ท่ี
จะด�ำเนินกำรต่อไปนั้น	 ประกอบด้วย	 
4	 มำตรกำรท่ีส�ำคัญ	 คือ	 1)	 กำรพัฒนำ 

อะโวคำโดจำกพืชหัวไร่ปลำยนำ	 สู่กำร
เป ็นพืชเศรษฐกิจทำงเลือกใหม่และ 
มุ ่ ง เป ้ ำหมำยกำรเป ็นพืช เศรษฐกิจ
อุตสำหกรรมในจังหวัดตำก	 2)	 มุ่งเป้ำ
ให้เกษตรกรผลิตอะโวคำโดสำยพันธุ ์
กำรค้ำมำตรฐำน	 โดยศูนย์ฯ	 ท�ำหน้ำที่
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเปลี่ยนยอดพันธุ์ดี	 
กำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่	 แกนน�ำ
เกษตรกรและเกษตรกรผู้ที่สนใจทั่วไป	
3)	 กำรผลักดันให้เกิดกำรก่อตั้งสมำคม 
ผู้ปลูกอะโวคำโดแห่งประเทศไทย	 และ	 
4)	 มุ่งสู ่ควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำร 
ทำงวิชำกำร	 เป็นแหล่งรวมองค์ควำมรู ้
และถ ่ ำ ยทอด เทค โน โลยี ก ำ รผลิ ต 
อะโวคำโดแบบมืออำชีพโดยศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนำอำชีพกำรเกษตรจังหวัดตำก	
(เกษตรที่สูง)	 ตั้งเป้ำเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับ	
International	 บนควำมพร้อมสูงสุด	 
เช่น	 กำรสร้ำง	 I-school,	 smart	 box	 
เป็นต้น	 เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ผ่ำนทำง	 
application	 ท่ีเกษตรกรรุ่นใหม่สำมำรถ
เข้ำถึงได้ง ่ำย	 สอดคล้องกับยุคสมัยที ่
เปล่ียนแปลงไป	อนัจะก่อให้เกดิประโยชน์
สูงสุด”	นำยรพีทัศน์	กล่ำว
 ส�าหรับผู ้ที่สนใจข้อมูลและ

เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการปลูก

อะโวกาโดแบบมืออาชีพเพ่ิมเติม  

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย ์

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดตาก (เกษตรที่สูง) เลขที่ 124 

หมู่ 11 ต�าบลรวมไทยพัฒนา อ�าเภอ 

พบพระ จังหวัดตาก โทรศัพท ์  

0 5580 6249 หรือติดตามทาง 

Facebook Fanpage : ศูนย์ส่งเสริม

และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
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