
1 

 

 

 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 256๕  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
EXPO 2022 Floriade 
Almere 

1. เกษตรโชว์ ‘วันชาติฯ’ งานพืชสวนโลก หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

EXPO 2022 Floriade 
Almere 

2. โชว์พืชผักไทยกระหึ่มเวทีโลก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

EXPO 2022 Floriade 
Almere 

3. ‘เฉลิมชัย’ อวดเวทีโลก โชว์วัตถุดิบอาหารไทย  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

การส่งออกทุเรียน 4. ฟรุ้ทบอร์ดชี้ส่งออกทุเรียนพุ่ง ทะลุเป้า 5 แสน
ตันใน 4 เดือน 22 วัน  

หนังสือพิมพ์แนวหน้า 

โครงการเกษตรวิชญา 5. เกษตรร่วมสนองพระราชด าริโครงการเกษตร
วิชญา พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและการปลูกพืช
แบบอินทรีย์ให้เกษตรกร 

เมเนเจอร์ออนไลน์  

การระบาดโรคพืชหน้า
ฝน 

6. กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนเกษตรกรระวัง 5 
โรคพืชระบาดหน้าฝน 

ไทยแลนด์ พลัส ออนไลน์   
 

การระบาดโรคพืชหน้า
ฝน 

7. กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนเกษตรกรระวัง 5 
โรคพืชระบาดหน้าฝน 

ไทยโพสต์ออนไลน์ 

เฝ้าระวังโรคจุดด า
ท าลายอะโวคาโด 

8. เกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคจุดด า
ท าลายอะโวคาโด 

แนวหน้าออนไลน์  

เฝ้าระวังโรคจุดด า
ท าลายอะโวคาโด 

9. เกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคจุดด า
ท าลายอะโวคาโด 

เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์  

EXPO 2022 Floriade 
Almere 

10. กรมส่งเสริมการเกษตร ยกทัพเกษตรกรไทย 
ลุยเนเธอร์แลนด์ ชม ‘Thailand Pavilion’ งาน 
EXPO 2022 Floriade Almere 

ข่าวสดออนไลน์  

EXPO 2022 Floriade 
Almere 

11. กรมส่งเสริมการเกษตร ยกทัพเกษตรกรไทย 
ลุยเนเธอร์แลนด์ ชม ‘Thailand Pavilion’ งาน 
EXPO 2022 Floriade Almere 

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์  

EXPO 2022 Floriade 
Almere 

12. กรมส่งเสริมการเกษตร ยกทัพเกษตรกรไทย 
ลุยเนเธอร์แลนด์ ชม ‘Thailand Pavilion’ งาน 
EXPO 2022 Floriade Almere 

มติชนออนไลน์  

EXPO 2022 Floriade 
Almere 

13. ก.เกษตรฯ จัดงาน Thailand National Day 
ใ น ง า น EXPO 2 0 2 2 Floriade Almere ที่ 
เนเธอร์แลนด์ 

AIS Play 
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ส่วนกลาง 
เตือนการระบาดศัตรู
มะพร้าว 

14. กรมส่งเสริมการเกษตรแนะชาวสวนมะพร้าว 
หมั่นส ารวจแปลง หากพบการระบาดของศัตรู
มะพร้าว ให้รีบก าจัดด้วยวิธีผสมผสาน 

สยามรัฐออนไลน์  

เตือนการระบาดศัตรู
มะพร้าว 

15. กรมส่งเสริมการเกษตรแนะชาวสวนมะพร้าว 
หมั่นส ารวจแปลง หากพบการระบาดของศัตรู
มะพร้าว ให้รีบก าจัดด้วยวิธีผสมผสาน ป้องกัน
ผลผลิตได้รับความเสียหาย 

ไทยแลนด์ พลัส ออนไลน์   
 

มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์
ภาคใต้ 

16. เกษตร จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคสินค้า
ไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีข้ามถิ่นนอกแหล่งผลิต ใน
งาน “มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ '65” 

ไทยโพสต์ออนไลน์  

มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์
ภาคใต้ 

17. เกษตรจัดงาน “มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์
ภาคใต้ ’65”ที่จังหวัดเชียงใหม่ 

เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์  

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

Young Smart Farmer  18. สสก. สงขลา พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หนังสือพิมพ์แนวหน้า 
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https://mgronline.com/onlinesection/detail/9650000071642 

 
 
กรมส่งเสริมการเกษตร ยึดแนวทางศูนย์เรียนรู้เกษตรวิชญา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหลักในการส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร เน้นชุมชนเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมส่งเสริม
เกษตรกรลดใช้สารเคมีในการปลูกพืช และเลี้ยงผึ้ง ชันโรง เพิ่มรายได้ 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร เป็น
หน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนองการด าเนินงานโครงการเกษตรวิชญา โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้าน
การเกษตร และการปลูกพืชแบบอินทรีย์เป็นหลัก พร้อมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็น   
แนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตร และการด าเนินชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ รวมทั้งขยายผล
องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานในสังกัดร่วมด าเนิ นงาน ดังนี้               
1) ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ในการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ เน้นการ
ใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช ทดแทนการใช้สารเคมี พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต และจัดท า
แปลงสาธิตผลิตพืชและไม้ผลบนพ้ืนที่สูง เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งรวบรวม และขยายพันธุ์ไม้ผลบนพ้ืนที่สูง  
ที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกษตรกรที่สนใจได้มาศึกษาหาความรู้ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตนเองต่อไป 
2) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่ จัดท าแปลงรวบรวม และขยายพันธุ์พืช
สมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ในการสนับสนุนพืชสมุนไพรพันธุ์ดีตาม
ความต้องการ ของเกษตรกรในพ้ืนที่ และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พืชสมุนไพรในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช และ
โรคพืช ทดแทนการใช้สารเคมี สร้างความยั่งยืนในการท าการเกษตร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งจุดเรียนรู้การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงผึ้งโพรง และชันโรง ใช้เป็นแมลงผสมเกสรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้กับไม้ผล 
โดยเฉพาะชันโรงซึ่งเป็นแมลงผสมเกสรที่ไม่มีการเลือกเฉพาะเจาะจงกับชนิดของดอกไม้ สามารถผสมเกสรพืช
ได้หลากหลายชนิดมากกว่าผึ้งชนิดอ่ืนๆ จึงท าให้น้ าผึ้งจากชันโรงเป็นน้ าผึ้งที่มีคุณภาพสูงและมีราคาแพงกว่า
น้ าผึ้งธรรมดาหลายเท่า ปัจจุบันมีราคาลิตรละ 1,500 บาท การเลี้ยงชันโรงจึงเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับ
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เกษตรกรที่ปลูกไม้ผลที่ต้องการใช้แมลงในการผสมเกษรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต และยังมีรายได้เสริมจากการจ าหน่าย
น้ าผึ้งอีกด้วย และ 4) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดท าแปลงเรียนรู้พืชสมุนไพร
ที่มีสรรพคุณทางยา พร้อมทั้ งอบรมให้ความรู้ หลักสูตรการปลูก และการแปรรูปพืชผักสมุนไพร 
พร้อมทั้งจัดท าแปลงต้นแบบการปลูกพืชสมุนไพรในพ้ืนที่เกษตรกร เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรในพ้ืนที่
ได้มาศึกษาหาความรู้ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ส าหรับโครงการ เกษตรวิชญา พระบาทสมเด็จ        
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงด ารงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ทรงพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ในพ้ืนที่สวนบ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 1,350 ไร่ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี 2545 เพ่ือใช้ในกิจการของทางราชการ
อันก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมต่อหน่วยราชการ สถานศึกษา และราษฎรเป็นอย่างมาก และทรงมีพระราชด าริ
ให้พิจารณาก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดย
การวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพและความเหมาะสม และต่อมาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2549 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบ้านกองแหะ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ว่า “เกษตรวิชญา” มีความหมายว่า “ปราชญ์แห่งการเกษตร” โดยมีคณะกรรมการโครงการ
เกษตรวิชญา ซึ่งมีนายจรัลธาดา กรรณสูตร องคมนตรี เป็นประธานที่ปรึกษา ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ และ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นกรรมการและเลขานุการในการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการเกษตรวิชญา 
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https://www.thailandplus.tv/archives/575398 

 

 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนให้ระวัง 5 โรคพืช มักเกิดในหน้าฝน หวั่นระบาดและพืชผลทางการเกษตร
เสียหายเป็นวงกว้าง แนะหมั่นตรวจสอบแปลงปลูกสม่ าเสมอ เมื่อพบเป็นโรค ให้ถอนและน าไปเผาท าล าย  
นอกแปลงปลูกทันที 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงการแจ้งเตือนพ่ีน้องเกษตรกร     
ให้เฝ้าระวังโรคพืช 5 ชนิด ที่พบบ่อยช่วงหน้าฝน ป้องกันพืชผลทางเกษตรเสียหายเป็นวงกว้างว่า ช่วงหน้าฝน
สภาพอากาศมีความชื้นสูง อาจเกิดการระบาดของโรคพืชหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นจากเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย 
จึงขอให้เกษตรกรหมั่นส ารวจแปลงปลูกพืชอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเฝ้าระวังการระบาด และวางแผนการจัดการ
โรคให้ดี เพื่อลดความเสียหายจากการเข้าท าลายของโรคพืชประกอบด้วย 

1.โรคราน้ าค้าง จะท าให้ผิวใบด้านบนของพืชเป็นจุดขนาดเล็กสีซีดอ่อน และเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล
เข้ม ก่อนที่ใบพืชจะแห้งลงและหลุดร่วงในที่สุด มักพบในพืชตระกูลแตง เช่น แตงกวา แตงร้าน แตงโม 
แตงไทย เมล่อน แคนตาลูป และฟักทอง วิธีก าจัดให้ใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มา หรือแช่เมล็ด   
ในน้ าอุ่นก่อนปลูก หากระบาดมากสามารถใช้สารเคมีไดเมโทมอร์ฟ ฉีดพ่น 
 



12 

 

2.โรคเน่าคอดิน มักพบในระยะต้นกล้าบริเวณโคนต้น เมื่ออาการรุนแรงเนื้อเยื่อจะเน่า ท าให้ต้นกล้า
เหี่ยวและตาย บางครั้งเชื้อราอาจเข้าท าลายเมล็ด ท าให้เมล็ดไม่งอก หรืองอกแต่ไม่มีใบเลี้ยง มักพบในต้นกล้า
ของพืชผักและพืชไร่ โดยให้หมั่นส ารวจแปลงปลูกอยู่เสมอ เมื่อพบต้นกล้าที่เป็นโรค ให้ถอนและน าไปเผา
ท าลายนอกแปลงปลูกทันที และก่อนปลูกให้คลุกเมล็ดด้วยสารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มา 

3.โรคราสนิมขาวในผัก โดยจะมีจุดสีเหลืองซีดที่ด้านบนของใบ และตุ่มนูนสีขาวขนาดเล็ดใต้ใบ    
พบมากในผัก เช่น ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว และในไม้ดอก เช่น เบญจมาศ ใช้วิธีก าจัดด้วยสารสารชีวภัณฑ์ เช่น     
เชื้อราไตรโคเดอร์มาคลุกเมล็ดหรือหว่านลงแปลงก่อนปลูก หรือฉีดพ่นป้องกันโรค 

4. โรคใบจุด จะเกิดจุดแผลขนาดเล็กสีน้ าตาลกับต้นกล้า และโคนต้น ส่วนในต้นที่โตแล้วใบเกิดจุดแผล
วงกลมสีน้ าตาลซ้อนกันหลายชั้น เนื้อเยื่อรอบแผลเปลี่ยนเป็นสีเหลือง มักจะมีเชื้อราชั้นบางๆ เป็นผงสีด า      
บนแผลผักบางชนิดและบางพันธุ์มีแผลที่ก้านใบ เป็นจุดลีน้ าตาลปนด า มักพบในพืชผักตระกูลกะหล่ า โดยเชื้อ
สามารถแพร่กระจายตามน้ า ลม แมลง สัตว์ เครื่องมือทางการเกษตรกร และเมล็ดพันธุ์ โดยวิธีก าจัดให้ฉีดพ่น
สารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราไตรโดเดอร์มา หากระบาดรุนแรง ให้ฉีดพ่นสารเคมีก าจัดโรคพืช และ 5.โรคเหี่ยว  
เกิดจากเชื้อรา พบบริเวณด้านล่างของต้นมีสีเหลืองแล้วขยายลุกลามไปยังใบที่อยู่ด้านบน กลายเป็นสีน้ าตาล
แล้วแห้งตาย พบในพืชพวกแตงชนิดต่างๆ เช่น แตงกวา แตงร้าน แตงแคนตาลูบ แตงไทย และแตงโม ส่วนวิธี
ก าจัดและป้องกันให้หลีกเลี่ยงการปลูกพืชในพ้ืนที่ที่เคยเกิดการระบาดมาก่อน ใส่ปูนขาวเพ่ือปรับสภาพดิน
ก่อนปลูก และใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มา หากระบาดรุนแรง ให้ใช้สารเคมี เช่น เมทาแลกซิล อัตรา
หรือส่วนผสมตามค าแนะน าในฉลาก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjYHB0Nd5iuO4qKEZXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Nj/RV=2/RE=1658758645/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.kasetsomboon.com%2fproduct%2f%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A5%2f%23%3a~%3atext%3d%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A5%253A%2520%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%258A%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A5%2520%2528%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A5%252025%2525%2529%2520%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2581%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%25A1%2520%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%252
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https://www.thaipost.net/public-relations-news/188785/ 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนให้ระวัง 5 โรคพืช มักเกิดในหน้าฝน หวั่นระบาดและพืชผลทางการเกษตร
เสียหายเป็นวงกว้าง แนะหมั่นตรวจสอบแปลงปลูกสม่ าเสมอ เมื่อพบเป็นโรค ให้ถอนและน าไปเผาท าลาย  
นอกแปลงปลูกทันที 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงการแจ้งเตือนพ่ีน้องเกษตรกร     
ให้เฝ้าระวังโรคพืช 5 ชนิด ที่พบบ่อยช่วงหน้าฝน ป้องกันพืชผลทางเกษตรเสียหายเป็นวงกว้างว่า ช่วงหน้าฝน
สภาพอากาศมีความชื้นสูง อาจเกิดการระบาดของโรคพืชหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นจากเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย 
จึงขอให้เกษตรกรหมั่นส ารวจแปลงปลูกพืชอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเฝ้าระวังการระบาด และวางแผนการจัดการ
โรคให้ดี เพื่อลดความเสียหายจากการเข้าท าลายของโรคพืชประกอบด้วย 

1.โรคราน้ าค้าง จะท าให้ผิวใบด้านบนของพืชเป็นจุดขนาดเล็กสีซีดอ่อน และเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล
เข้ม ก่อนที่ใบพืชจะแห้งลงและหลุดร่วงในที่สุด มักพบในพืชตระกูลแตง เช่น แตงกวา แตงร้าน แตงโม 
แตงไทย เมล่อน แคนตาลูป และฟักทอง วิธีก าจัดให้ใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มา หรือแช่เมล็ด  
ในน้ าอุ่นก่อนปลูก หากระบาดมากสามารถใช้สารเคมีไดเมโทมอร์ฟ ฉีดพ่น 

2.โรคเน่าคอดิน มักพบในระยะต้นกล้าบริเวณโคนต้น เมื่ออาการรุนแรงเนื้อเยื่อจะเน่า ท าให้ต้นกล้า
เหี่ยวและตาย บางครั้งเชื้อราอาจเข้าท าลายเมล็ด ท าให้เมล็ดไม่งอก หรืองอกแต่ไม่มีใบเลี้ยง มักพบในต้นกล้า
ของพืชผักและพืชไร่ โดยให้หมั่นส ารวจแปลงปลูกอยู่เสมอ เมื่อพบต้นกล้าที่เป็นโรค ให้ถอนและน าไปเผา



14 

 

ท าลายนอกแปลงปลูกทันที และก่อนปลูกให้คลุกเมล็ดด้วยสารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มา 
3.โรคราสนิมขาวในผัก โดยจะมีจุดสีเหลืองซีดที่ด้านบนของใบ และตุ่มนูนสีขาวขนาดเล็ดใต้ใบ    

พบมากในผัก เช่น ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว และในไม้ดอก เช่น เบญจมาศ ใช้วิธีก าจัดด้วยสารสารชีวภัณฑ์ เช่น     
เชื้อราไตรโคเดอร์มาคลุกเมล็ดหรือหว่านลงแปลงก่อนปลูก หรือฉีดพ่นป้องกันโรค 

4. โรคใบจุด จะเกิดจุดแผลขนาดเล็กสีน้ าตาลกับต้นกล้า และโคนต้น ส่วนในต้นที่โตแล้วใบเกิดจุดแผล
วงกลมสีน้ าตาลซ้อนกันหลายชั้น เนื้อเยื่อรอบแผลเปลี่ยนเป็นสีเหลือง มักจะมีเชื้อราชั้นบางๆ เป็นผงสีด า      
บนแผลผักบางชนิดและบางพันธุ์มีแผลที่ก้านใบ เป็นจุดลีน้ าตาลปนด า มักพบในพืชผักตระกูลกะหล่ า โดยเชื้อ
สามารถแพร่กระจายตามน้ า ลม แมลง สัตว์ เครื่องมือทางการเกษตรกร และเมล็ดพันธุ์ โดยวิธีก าจัดให้ฉีดพ่น
สารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราไตรโดเดอร์มา หากระบาดรุนแรง ให้ฉีดพ่นสารเคมีก าจัดโรคพืช และ 5.โรคเหี่ยว  
เกิดจากเชื้อรา พบบริเวณด้านล่างของต้นมีสีเหลืองแล้วขยายลุกลามไปยังใบที่อยู่ด้านบน กลายเป็นสีน้ าตาล
แล้วแห้งตาย พบในพืชพวกแตงชนิดต่างๆ เช่น แตงกวา แตงร้าน แตงแคนตาลูบ แตงไทย และแตงโม ส่วนวิธี
ก าจัดและป้องกันให้หลีกเลี่ยงการปลูกพืชในพ้ืนที่ที่เคยเกิดการระบาดมาก่อน ใส่ปูนขาวเพ่ือปรับสภาพดิน
ก่อนปลูก และใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มา หากระบาดรุนแรง ให้ใช้สารเคมี เช่น เมทาแลกซิล อัตรา
หรือส่วนผสมตามค าแนะน าในฉลาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjYHB0Nd5iuO4qKEZXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Nj/RV=2/RE=1658758645/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.kasetsomboon.com%2fproduct%2f%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A5%2f%23%3a~%3atext%3d%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A5%253A%2520%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%258A%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A5%2520%2528%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A5%252025%2525%2529%2520%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2581%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%25A1%2520%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%252


15 

 

 
https://www.naewna.com/relation/669611 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด เฝ้าระวังโรคจุดด า เหตุช่วงนี้อาการร้อนสลับฝน
ตกชุก ท าให้เชื้อราเติบโตเร็ว แนะหมั่นส ารวจแปลงสม่ าเสมอ พร้อมช่วยลดความชื้นภายในแปลง 
 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงนี้อากาศร้อนสลับกับมีฝน
ตกและฝนตกหนักในบางพ้ืนที่ ซึ่งสภาพอากาศแบบนี้ท าให้เชื้อราเติบโตได้รวดเร็ว กรมส่งเสริมการเกษตร   
จึงขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโดให้เฝ้าระวังโรคจุดด า หรือโรคแอนแทรคโนสในอะโวคาโด          
โดยลักษณะหรืออาการที่อาจพบ คือบริเวณใบจะมีจุดแผลสีน้ าตาลเข้ม หากอาการรุนแรงแผลจะขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว จะท าให้ใบแห้งและร่วง ส่วนอาการที่ก้านใบ กิ่ง และก้านช่อดอก จะเป็นแผลจุดหรือขีดสีม่วง 
ถ้าอาการรุนแรงแผลจะขยายลุกลามท าให้ก้านใบและกิ่งแห้ง หากเกิดที่ก้านช่อดอกจะท าให้ช่อดอกเหี่ยวแห้ง 
และหลุดร่วงก่อนติดผล ส่วนอาการที่ผล หากเป็นผลอ่อน จะเป็นจุดแผลสีน้ าตาลถึงด า ถ้าอาการรุนแรงผลจะ
หลุดร่วงก่อนก าหนด ส่วนผลแก่ มักพบในระยะใกล้เก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว โดยเป็นแผลจุดสีน้ าตาลถึงด า
รูปร่างกลม ต่อมาแผลขยายลุกลามเป็นแผลยุบตัวในเนื้อผลท าให้ผลเน่า บางครั้งอาจพบเมือกสีส้ม ซึ่งเป็นส่วน
ขยายพันธุ์ของเชื้อราได้ด้วย 

ส าหรับแนวทางการแก้ไขและป้องกัน เกษตรกรควรก าจัดวัชพืชรอบโคนต้น  เพ่ือลดความชื้น
สะสม หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบจุดที่เป็นโรค ควรตัดแต่งและเก็บส่วนที่เป็นโรคไป        
เผาท าลายนอกแปลงปลูก หากพบเริ่มมีการระบาดของโรคมากขึ้น ควรพ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช เช่น 
อะซอกซีสโตรบิน 25% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 50 กรัม
ต่อน้ า 20 ลิตร หรือ โพรคลอราซ 45% EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร โดยพ่นทุก 7-10 วัน หลังจาก
เก็บผลผลิตแล้ว ควรตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรค กิ่งแห้ง และขั้วผลที่ติดอยู่บนต้น แล้วน าไปท าลายนอกแปลงปลูก    
เพ่ือลดปริมาณเชื้อ อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคจุดด าดังกล่าว 
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กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด เฝ้าระวังโรคจุดด า เหตุช่วงนี้อาการร้อนสลับฝน
ตกชุก ท าให้เชื้อราเติบโตเร็ว แนะหมั่นส ารวจแปลงสม่ าเสมอ พร้อมช่วยลดความชื้นภายในแปลง 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงนี้อากาศร้อนสลับกับมีฝน
ตกและฝนตกหนักในบางพ้ืนที่ ซึ่งสภาพอากาศแบบนี้ท าให้เชื้อราเติบโตได้รวดเร็ว กรมส่งเสริมการเกษตร    
จึงขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโดให้เฝ้าระวังโรคจุดด า หรือโรคแอนแทรคโนสในอะโวคาโด          
โดยลักษณะหรืออาการที่อาจพบ คือบริเวณใบจะมีจุดแผลสีน้ าตาลเข้ม หากอาการรุนแรงแผลจะขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว จะท าให้ใบแห้งและร่วง ส่วนอาการที่ก้านใบ กิ่ง และก้านช่อดอก จะเป็นแผลจุดหรือขีดสีม่วง 
ถ้าอาการรุนแรงแผลจะขยายลุกลามท าให้ก้านใบและกิ่งแห้ง หากเกิดที่ก้านช่อดอกจะท าให้ช่อดอกเหี่ยวแห้ง 
และหลุดร่วงก่อนติดผล ส่วนอาการที่ผล หากเป็นผลอ่อน จะเป็นจุดแผลสีน้ าตาลถึงด า ถ้าอาการรุนแรงผลจะ
หลุดร่วงก่อนก าหนด ส่วนผลแก่มักพบในระยะใกล้เก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว โดยเป็นแผลจุดสีน้ าตาลถึงด า
รูปร่างกลม ต่อมาแผลขยายลุกลามเป็นแผลยุบตัวในเนื้อผลท าให้ผลเน่า บางครั้งอาจพบเมือกสีส้ม ซึ่งเป็น  
ส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อราได้ด้วย ส าหรับแนวทางการแก้ไขและป้องกัน เกษตรกรควรก าจัดวัชพืชรอบโคนต้น    
เพ่ือลดความชื้นสะสมหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบจุดที่เป็นโรค ควรตัดแต่งและเก็บส่วนที่ เป็น
โรคไปเผาท าลายนอกแปลงปลูก 
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นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย 

เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิ จ รุ่นที่ 2 
ตามโครงการเข้าร่วมงาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere)     
ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เพื่อศึกษาดูงานด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีด้าน
การเกษตรสมัยใหม่ของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 21 – 29 กรกฎาคม 2565 ได้เดินทาง 
เข้าเยี่ยมชม Thailand Pavilion ในงาน EXPO 2022 Floriade Almere เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 
โดยเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรได้มีโอกาสได้เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเกษตร 
การตลาด ของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตร การตลาดของประเทศไทย
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ร่วมกับ นางสาวชนรรค์ดา สรภักดี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ส านักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประจ ากรุงเฮก และนางสาวมนัสนันท์ โชติจิราภิรมย์ เลขานุการเอก ฝ่ายเกษตร 
ผู้แทนส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ าสหภาพยุโรป พร้อมเข้าชม Thailand Pavilion และ 
Pavilion ประเทศต่างๆ 

นอกจากการเข้าชม Thailand Pavilion ในงาน EXPO 2022 Floriade Almere แล้ว คณะศึกษา
ดูงานและเจรจาธุรกิจ รุ่นที่ 2 ยังได้มีโอกาสพบปะกับผู้ประกอบการเกษตร และเข้าชมสถานที่ ชั้นน า       
ด้านการเกษตรของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์อีกด้วย อาทิ ฟาร์ม Van Reeuwijk &Flower ซึ่งฟาร์มแห่งนี้ 
มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 30 ไร่ แต่มีการจัดสรรพ้ืนที่ให้สามารถเพาะปลูกผลไม้ได้หลากหลายชนิด เช่น      
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สตอร์เบอรี่ บลูเบอรี่ แบลคเบอรี่ เชอรี่ และดอกไม้ต่างๆ ในส่วนด้านการตลาด ทางฟาร์มมีการจ าหน่ายสินค้า
ในหลายช่องทาง ทั้งการส่งขายตามออร์เดอร์ การน าเข้าไปจ าหน่ายในตลาดประมูลดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดใน
เนเธอร์แลนด์ รวมถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวให้เข้าชมฟาร์มและร่วมเก็บผลไม้สดๆ ในไร่ได้ด้วยตนเอง 
นอกจากนี้ ทางฟาร์มยังมีการน าผลผลิตมาแปรรูปเพ่ือจัดจ าหน่ายภายในฟาร์ม เช่น น้ าผลไม้ ไอศกรีม เป็นต้น 
และจากการพูดคุย ท าให้ทราบถึงปัญหาด้านการเกษตรของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 

ท่าเรือร็อตเตอร์ดัม (Port of Rotterdam) ซึ่งเป็นท่าเรือที่เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่
ริมฝั่งแม่น้ าไรน์และแม่น้ าเมิซ ซึ่งเป็นแม่น้ าที่มีต้นก าเนิดในประเทศฝรั่งเศส ไหลผ่านประเทศเบลเยี่ยม และ
ออกสู่ทะเลที่เมืองร็อตเตอร์ดัม ท่าเรือร็อตเตอร์ดัมจึงเป็นท่าเรือที่มีปริมาณสินค้าผ่านสูงเป็นอันดับต้นๆ ของ
ยุโรป นอกจากนี้ การท่าเรือของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ยังมีนโยบายในการเพ่ิมสัดส่วนการขนส่งสินค้า
ผ่านทางล าน้ า โดยลดภาระค่าระวางเรือให้แก่ เรือพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และเรือที่ใช้ LNG 
(ก๊าซธรรมชาติเหลว) เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมาตรการนี้ได้รับเงินอุดหนุนบางส่วนจากเทศบาลเมืองร็อตเตอร์ดัม  
ส่วนท่าเทียบเรือ Maasvlakte 2 ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้าที่ก่อสร้างใหม่ โดยเปิดด าเนินการในปี 2558     
ก็ได้ก าหนดให้พาหนะที่ขนส่งตู้สินค้าไปยังท่าเทียบเรือต้องเป็นพาหนะใหม่ที่รักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นอีกด้วย
เช่นกัน 

นายนวนิตย์  กล่าวเพ่ิมเติมว่า การศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ ตาม โครงการเข้าร่วมงาน          
The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ 
ที่ดีให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรไทย ซึ่งจะได้น าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ และพัฒนาสินค้าเกษตรไทย
ในอนาคต ให้เกิดการต่อยอด และสร้างช่องทางการค้ากับตลาดยุโรปได้ในอนาคตอีกด้วย 
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นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย 
เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ รุ่นที่ 2 
ตามโครงการเข้าร่วมงาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere)     
ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เพื่อศึกษาดูงานด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีด้าน
การเกษตรสมัยใหม่ของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 21 – 29 กรกฎาคม 2565 ได้เดินทางเข้า
เยี่ยมชม Thailand Pavilion ในงาน EXPO 2022 Floriade Almere เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565    
โดยเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรได้มีโอกาสได้เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเกษตร 
การตลาด ของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตร การตลาดของประเทศไทย
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ร่วมกับ นางสาวชนรรค์ดา สรภักดี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ส านักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประจ ากรุงเฮก และนางสาวมนัสนันท์ โชติจิราภิรมย์  เลขานุการเอก ฝ่ายเกษตร 
ผู้แทนส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ าสหภาพยุโรป พร้อมเข้าชม Thailand Pavilion และ 
Pavilion ประเทศต่าง ๆ 

นอกจากการเข้าชม Thailand Pavilion ในงาน EXPO 2022 Floriade Almere แล้ว คณะศึกษา
ดูงานและเจรจาธุรกิจ รุ่นที่ 2 ยังได้มีโอกาสพบปะกับผู้ประกอบการเกษตร และเข้าชมสถานที่ชั้นน าด้าน
การเกษตรของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์อีกด้วย อาทิ 
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ฟาร์ม Van Reeuwijk &Flower ซึ่งฟาร์มแห่งนี้มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 30 ไร่ แต่มีการจัดสรรพ้ืนที่
ให้สามารถเพาะปลูกผลไม้ได้หลากหลายชนิด เช่น สตอร์เบอรี่ บลูเบอรี่ แบลคเบอรี่ เชอรี่ และดอกไม้ต่างๆ 
ในส่วนด้านการตลาด ทางฟาร์มมีการจ าหน่ายสินค้าในหลายช่องทาง ทั้งการส่งขายตามออร์เดอร์ การน าเข้า
ไปจ าหน่ายในตลาดประมูลดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเนเธอร์แลนด์ รวมถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวให้เข้าชมฟาร์ม
และร่วมเก็บผลไม้สดๆ ในไร่ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ทางฟาร์มยังมีการน าผลผลิตมาแปรรูปเพ่ือจัดจ าหน่าย
ภายในฟาร์ม เช่น น้ าผลไม้ ไอศกรีม เป็นต้น และจากการพูดคุย ท าให้ทราบถึงปัญหาด้านการเกษตรของ
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 

ท่าเรือร็อตเตอร์ดัม (Port of Rotterdam) ซึ่งเป็นท่าเรือที่เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่
ริมฝั่งแม่น้ าไรน์และแม่น้ าเมิซ ซึ่งเป็นแม่น้ าที่มีต้นก าเนิดในประเทศฝรั่งเศส ไหลผ่านประเทศเบลเยี่ยม และ
ออกสู่ทะเลที่เมืองร็อตเตอร์ดัม ท่าเรือร็อตเตอร์ดัมจึงเป็นท่าเรือที่มีปริมาณสินค้าผ่านสูงเป็นอันดับต้นๆ     
ของยุโรป นอกจากนี้ การท่าเรือของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ยังมีนโยบายในการเพ่ิมสัดส่วนการขนส่ง
สินค้าผ่านทางล าน้ า โดยลดภาระค่าระวางเรือให้แก่ เรือพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และเรือที่ ใช้ 
LNG (ก๊าซธรรมชาติเหลว) เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมาตรการนี้ได้รับเงินอุดหนุนบางส่วนจากเทศบาลเมืองร็อตเตอร์ดัม 
ส่วนท่าเทียบเรือ Maasvlakte 2 ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้าท่ีก่อสร้างใหม่ โดยเปิดด าเนินการในปี 2558 นั่น 
ก็ได้ก าหนดให้พาหนะที่ขนส่งตู้สินค้าไปยังท่าเทียบเรือต้องเป็นพาหนะใหม่ที่รักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นอีกด้วย
เช่นกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

 https://www.matichon.co.th/publicize/news_3475209 

 
 

นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย 
เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ รุ่นที่ 2 
ตามโครงการเข้าร่วมงาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere)      
ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เพื่อศึกษาดูงานด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีด้าน
การเกษตรสมัยใหม่ของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 21 – 29 กรกฎาคม 2565 ได้เดินทางเข้า
เยี่ยมชม Thailand Pavilion ในงาน EXPO 2022 Floriade Almere เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565    
โดยเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรได้มีโอกาสได้เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเกษตร 
การตลาด ของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตร การตลาดของประเทศไทย
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ร่วมกับ นางสาวชนรรค์ดา สรภักดี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ส านักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประจ ากรุงเฮก และนางสาวมนัสนันท์ โชติจิราภิรมย์  เลขานุการเอก ฝ่ายเกษตร 
ผู้แทนส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ าสหภาพยุโรป พร้อมเข้าชม Thailand Pavilion และ 
Pavilion ประเทศต่างๆ 

นอกจากการเข้าชม Thailand Pavilion ในงาน EXPO 2022 Floriade Almere  แล้ว คณะ
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ศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ รุ่นที่ 2 ยังได้มีโอกาสพบปะกับผู้ประกอบการเกษตร และเข้าชมสถานที่ชั้นน า
ด้านการเกษตรของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์อีกด้วย อาทิ 

ฟาร์ม Van Reeuwijk &Flower ซึ่งฟาร์มแห่งนี้มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 30 ไร่ แต่มีการจัดสรรพ้ืนที่
ให้สามารถเพาะปลูกผลไม้ได้หลากหลายชนิด เช่น สตอร์เบอรี่ บลูเบอรี่ แบลคเบอรี่ เชอรี่ และดอกไม้ต่างๆ 
ในส่วนด้านการตลาด ทางฟาร์มมีการจ าหน่ายสินค้าในหลายช่องทาง ทั้งการส่งขายตามออร์เดอร์ การน าเข้า
ไปจ าหน่ายในตลาดประมูลดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเนเธอร์แลนด์ รวมถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวให้เข้าชมฟาร์ม
และร่วมเก็บผลไม้สดๆ ในไร่ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ทางฟาร์มยังมีการน าผลผลิตมาแปรรูปเพ่ือจัดจ าหน่าย
ภายในฟาร์ม เช่น น้ าผลไม้ ไอศกรีม เป็นต้น และจากการพูดคุย ท าให้ทราบถึงปัญหาด้านการเกษตรของ
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 

ท่าเรือร็อตเตอร์ดัม (Port of Rotterdam) ซึ่งเป็นท่าเรือที่เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่
ริมฝั่งแม่น้ าไรน์และแม่น้ าเมิซ ซึ่งเป็นแม่น้ าที่มีต้นก าเนิดในประเทศฝรั่งเศส ไหลผ่านประเทศเบลเยี่ยม และ
ออกสู่ทะเลที่เมืองร็อตเตอร์ดัม ท่าเรือร็อตเตอร์ดัมจึงเป็นท่าเรือที่มีปริมาณสินค้าผ่านสูงเป็นอันดับต้นๆ     
ของยุโรป นอกจากนี้ การท่าเรือของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ยังมีนโยบายในการเพ่ิมสัดส่วนการขนส่ง
สินค้าผ่านทางล าน้ า โดยลดภาระค่าระวางเรือให้แก่ เรือพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และเรือที่ใช้ 
LNG (ก๊าซธรรมชาติเหลว) เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมาตรการนี้ได้รับเงินอุดหนุนบางส่วนจากเทศบาลเมืองร็อตเตอร์ดัม 
ส่วนท่าเทียบเรือ Maasvlakte 2 ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้าท่ีก่อสร้างใหม่ โดยเปิดด าเนินการในปี 2558 นั่น 
ก็ได้ก าหนดให้พาหนะที่ขนส่งตู้สินค้าไปยังท่าเทียบเรือต้องเป็นพาหนะใหม่ที่รักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นอีกด้วย
เช่นกัน 

นายนวนิตย์  กล่าวเพ่ิมเติมว่า การศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ ตามโครงการเข้าร่วมงาน          
The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ 
ที่ดีให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรไทย ซึ่งจะได้น าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ และพัฒนาสินค้าเกษตรไทย
ในอนาคต ให้เกิดการต่อยอด และสร้างช่องทางการค้ากับตลาดยุโรปได้ในอนาคตอีกด้วย 
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กรมส่งเสริมการเกษตรแนะชาวสวนมะพร้าว หมั่นส ารวจแปลง หากพบการระบาดของศัตรูมะพร้าว ให้รีบ
ก าจัดด้วยวิธีผสมผสาน ป้องกันผลผลิตได้รับความเสียหาย 

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตาม
การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและสถานการณ์การผลิตมะพร้าวของจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับทราบ
รายงานสถานการณ์การระบาดของแมลงศัตรูพืช จากการส ารวจของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบล
พบว่าในเขตพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวยืนต้นของอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม อ าเภออัมพวา และอ าเภอบางคนที ซึ่งมี
พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวยืนต้น รวมกันทั้งสิ้น 67 ,642 ไร่ เริ่มพบว่ามีการเข้าท าลายของศัตรูมะพร้าวที่ส าคัญ      
3 ชนิด ได้แก่ แมลงด าหนามมะพร้าว จ านวน 58.06 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.09 หนอนหัวด ามะพร้าว จ านวน 
37.2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.05 และด้วงแรดมะพร้าว จ านวน 153.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.23 (ข้อมูล       
ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565) 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะยังไม่รุนแรงถึงขั้นเป็นการ
ระบาด แต่ได้ก าชับให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ ลงพ้ืนที่ไปส่งเสริมการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว
แบบผสมผสานให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยให้เกษตรกรส ารวจหาร่องรอย และการท าลายของศัตรู
มะพร้าว การจัดการแปลงให้สะอาด ท าลายแหล่งอาศัยของศัตรูมะพร้าว เช่น ตอและต้นมะพร้าวที่ย่อยสลาย
ในแปลงเกษตรกร และกองปุ๋ยหมักด้วยวิธีการจับท าลาย การใช้ฟีโรโมนป้องกันก าจัดด้วงแรดมะพร้าว รวมทั้ง
สารเคมีตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดระบาดเป็นวงกว้างออกไปได้ ทั้งนี้ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอยังได้สนับสนุนศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แตนเบียนก าจัดแมลง
ด าหนามมะพร้าว แมลงหางหนีบ เชื้อราเมตาไรเซียมก าจัดหนอนด้วงแรดมะพร้าว เป็นต้น ให้กับเกษตรกร    
ที่ประสบปัญหาด้านศัตรูพืชด้วยอีกทางหนึ่ง 
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“นอกจากนี้ ในส่วนของการด าเนินงานป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าวของส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 
ได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าวอย่างถูกวิธี ผ่านทางจดหมายเตือนการ
ระบาดศัตรูพืช และประชาสัมพันธ์ผ่านเวทีการประชุมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง มีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของศูนย์จัดการศัตรูพืช (ศจช.) ในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ จ านวน 10 ศูนย์ ได้แก่ ศจช.ต าบลนางตะเคียน ศจช.ต าบล
บางขันแตก ศจช.ต าบลคลองเขิน ศจช.ต าบลปลายโพงพาง ศจช.ต าบลแควอ้อม ศจช.ต าบลแพรกหนามแดง 
ศจช.ต าบลบางสะแก ศจช.ต าบลจอมปลวก ศจช.ต าบลโรงหีบ และ ศจช.ต าบลบ้านปราโมทย์ ซึ่งเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) ซึ่งมีความพร้อมในการผลิตขยายชีวภัณฑ์ส าหรับใช้ในการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชได้ และมีการจัดท าแปลงพยากรณ์แปลงมะพร้าว ใช้ส ารวจศัตรูพืชสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพ่ือ
แจ้งเตือนการระบาดศัตรูมะพร้าวในพ้ืนที่อีกด้วย” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติม 

ส าหรับสถานการณ์การผลิตมะพร้าวผลแก่ ปี 2565 ของจังหวัดสมุทรสงคราม มีผลผลิตมะพร้าว
แก่ รวมจ านวน 78,124.19 ตัน มีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 7 ,249 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 
45,053 ไร่ พ้ืนที่ให้ผลผลิต 44,898 ไร่ โดยคิดอัตราเฉลี่ยผลผลิต/ไร่ เท่ากับ 1,740.04 กิโลกรัม ช่วงเวลา
ให้ผลผลิตสูงสุด อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม เฉลี่ยเดือนละ 6,719.13 ตัน เกษตรกรมีการ
จ าหน่ายผลผลิต แบ่งเป็น ภายในจังหวัด 39 ,829.96 ตัน คิดเป็น 50.98 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณผลผลิต
รวม และภายนอกจังหวัด 38,294.23 ตัน คิดเป็น 49.01 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณผลผลิตรวม 
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นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตาม

การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและสถานการณ์การผลิตมะพร้าวของจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับทราบ
รายงานสถานการณ์การระบาดของแมลงศัตรูพืช จากการส ารวจของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบล
พบว่าในเขตพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวยืนต้นของอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม อ าเภออัมพวา และอ าเภอบางคนที ซึ่งมี
พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวยืนต้น รวมกันทั้งสิ้น 67,642 ไร่ เริ่มพบว่ามีการเข้าท าลายของศัตรูมะพร้าวที่ส าคัญ       
3 ชนิด ได้แก่ แมลงด าหนามมะพร้าว จ านวน 58.06 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.09 หนอนหัวด ามะพร้าว จ านวน 
37.2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.05 และด้วงแรดมะพร้าว จ านวน 153.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.23 (ข้อมูล      
ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565) 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะยังไม่รุนแรงถึงขั้นเป็นการ
ระบาด แต่ได้ก าชับให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ ลงพ้ืนที่ไปส่งเสริมการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว
แบบผสมผสานให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยให้เกษตรกรส ารวจหาร่องรอย และการท าลายของศัตรู
มะพร้าว การจัดการแปลงให้สะอาด ท าลายแหล่งอาศัยของศัตรูมะพร้าว เช่น ตอและต้นมะพร้าวที่ย่อยสลาย
ในแปลงเกษตรกร และกองปุ๋ยหมักด้วยวิธีการจับท าลาย การใช้ฟีโรโมนป้องกันก าจัดด้วงแรดมะพร้าว รวมทั้ง
สารเคมีตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดระบาดเป็นวงกว้างออกไปได้ ทั้งนี้ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอยังได้สนับสนุนศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แตนเบียนก าจัดแมลง
ด าหนามมะพร้าว แมลงหางหนีบ เชื้อราเมตาไรเซียมก าจัดหนอนด้วงแรดมะพร้าว เป็นต้น ให้กับเกษตรกรที่
ประสบปัญหาด้านศัตรูพืชด้วยอีกทางหนึ่ง  

“นอกจากนี้ ในส่วนของการด าเนินงานป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าวของส านักงานเกษตรจังหวัด



27 

 

สมุทรสงคราม ได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าวอย่างถูกวิธี ผ่านทาง
จดหมายเตือนการระบาดศัตรูพืช และประชาสัมพันธ์ผ่านเวทีการประชุมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง มีการขับเคลื่อน
การด าเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืช (ศจช.) ในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ จ านวน 10 ศูนย์ ได้แก่ ศจช.ต าบลนาง
ตะเคียน ศจช.ต าบลบางขันแตก ศจช.ต าบลคลองเขิน ศจช.ต าบลปลายโพงพาง ศจช.ต าบลแควอ้อม ศจช.
ต าบลแพรกหนามแดง ศจช.ต าบลบางสะแก ศจช.ต าบลจอมปลวก ศจช.ต าบลโรงหีบ และ ศจช.ต าบลบ้าน
ปราโมทย์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ( IPM) ซึ่งมีความพร้อมในการผลิตขยาย
ชีวภัณฑ์ส าหรับใช้ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชได้ และมีการจัดท าแปลงพยากรณ์แปลงมะพร้าว ใช้ส ารวจ
ศัตรูพืชสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพ่ือแจ้งเตือนการระบาดศัตรูมะพร้าวในพ้ืนที่อีกด้วย” รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร กล่าวเพ่ิมเติม 

ส าหรับสถานการณ์การผลิตมะพร้าวผลแก่ ปี 2565 ของจังหวัดสมุทรสงคราม มีผลผลิตมะพร้าว
แก่ รวมจ านวน 78,124.19 ตัน มีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 7 ,249 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 
45,053 ไร่ พ้ืนที่ให้ผลผลิต 44,898 ไร่ โดยคิดอัตราเฉลี่ยผลผลิต/ไร่ เท่ากับ 1,740.04 กิโลกรัม ช่วงเวลา
ให้ผลผลิตสูงสุด อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม เฉลี่ยเดือนละ 6,719.13 ตัน เกษตรกรมีการ
จ าหน่ายผลผลิต แบ่งเป็น ภายในจังหวัด 39 ,829.96 ตัน คิดเป็น 50.98 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณผลผลิต
รวม และภายนอกจังหวัด 38,294.23 ตัน คิดเป็น 49.01 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณผลผลิตรวม 
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นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร      
โดยส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะไม้ผลให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานจึงได้ร่วมกับส านักงาน
เกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ จัดงานส่งเสริมการบริโภคสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีข้ามถิ่นนอกแหล่ง
ผลิต “มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ’65”  ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. 
- 20.00 น.ณ ศูนย์การค้ามีโชคพลาซ่า อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้เครือข่ายเกษตรกร
ผู้ผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ในพ้ืนที่ภาคใต้ ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้น าผลไม้คุณภาพดี 
รสชาติอร่อย มาร่วมประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนนักท่องเที่ยว 
และผู้สนใจทั่วไป โดยภายในงานมีการจ าหน่ายผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ของกลุ่มเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ 14 จังหวัดภาคใต้ อาทิ ทุเรียนสะเด็ดน้ า จังหวัดยะลา ทุเรียนทะเลหอย จังหวัดกระบี่ 
ทุเรียนบางนรา จังหวัดนราธิวาส จ าปาดะควนโดน จังหวัดสตูล ส้มโอทับทิมสยาม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ลองกองคุณภาพจังหวัดระนอง มังคุดคุณภาพ จังหวัดชุมพร มะม่วงเบา จังหวัดสงขลา สับปะรด จังหวัดภูเก็ต 
สละ จังหวัดพัทลุง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสินค้าอ่ืน ๆ อีกมากมายกว่า 30 บูธ พร้อมด้วยกิจกรรมส่งเสริม  
การขายต่าง ๆ ทั้งการแข่งขันกินผลไม้ การจ าหน่ายผลไม้ในราคาพิเศษ (นาทีทอง) 

"นับตั้ งแต่ปี  2561 เป็นต้นมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดท าโครงการส่งเสริมและเพ่ิม
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ประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลท้องถิ่นสู่มาตรฐานการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจหรือโครงการไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้     
ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยน าไม้ผลอัตลักษณ์ที่ส าคัญในท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดในภาคใต้ มาส่งเสริมให้เป็นพืช
เศรษฐกิจทั้งส่งเสริมการปลูก ดูแลรักษา และเพ่ิมมูลค่าด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการเข้าสู่กระบวนการ       
ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) ต่อไป" รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร กล่าว 

ด้านนายอนุชา ยาอีด ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าว
เพ่ิมเติมถึงส าหรับสถานการณ์ผลไม้ภาคใต้ในปี 2565 ว่ามีพ้ืนที่ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ ทุเรียน 
มังคุด เงาะ ลองกอง รวม 1,108,655 ไร่ ผลผลิตรวม 496,010 ตัน ซึ่งขณะนี้ผลผลิตตามฤดูกาลได้ออกสู่
ตลาดแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา นอกจากนี้พ้ืนที่ภาคใต้ของไทยยังเป็นแหล่งผลิตผลไม้เขตร้อน
ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากมีสภาพภูมิศาสตร์เหมาะต่อการเจริญเติบโต มีสายพันธุ์ไม้ผลที่ดี ตลอดจน
เกษตรกรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม ท าให้ผลผลิตมีคุณภาพดี รสชาติ
เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปี 2565 ถึงแม้ว่าสภาพอากาศจะมีผลกระทบ
ท าให้ผลผลิตน้อยกว่าในปีที่ผ่านมา แต่การบริหารจัดการไม้ผลเศรษฐกิจของภาคใต้ ยังสามารถกระจาย
ผลผลิตไปยังผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศผ่านผู้ประกอบการเอกชน (ล้ง) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร Modern Trade ตลาดออนไลน์ 
ตลาดค้าผลไม้ภายในจังหวัด รถเร่ และการจัดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายของแต่ละจังหวัด ส าหรับ
ผลผลิตบางส่วนก็ได้มีการพัฒนาและแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าด้วยวิธีแช่แข็ง อบแห้ง กวน และทอด กรมส่งเสริม
การเกษตรจึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 20.00 น. 
ณ ศูนย์การค้ามีโชคพลาซ่า อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
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เกษตร จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีข้ามถ่ินนอกแหล่งผลิต ในงาน “มหกรรม
ไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้’ 65” 

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร      
โดยส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะไม้ผลให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานจึงได้ร่วมกับส านักงาน
เกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ จัดงานส่งเสริมการบริโภคสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีข้ามถิ่นนอกแหล่ง
ผลิต “มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ’65” ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. 
– 20.00 น.ณ ศูนย์การค้ามีโชคพลาซ่า อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

เพ่ือให้เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ในพ้ืนที่ภาคใต้ ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริม
การเกษตร ได้น าผลไม้คุณภาพดี รสชาติอร่อย มาร่วมประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป โดยภายในงานมีการจ าหน่ายผลไม้สดและผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากผลไม้ของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ 14 จังหวัดภาคใต้ อาทิ ทุเรียนสะเด็ดน้ า 
จังหวัดยะลา ทุเรียนทะเลหอย จังหวัดกระบี่ ทุเรียนบางนรา จังหวัดนราธิวาส จ าปาดะควนโดน จังหวัดสตูล 
ส้มโอทับทิมสยาม จังหวัดนครศรีธรรมราช ลองกองคุณภาพจังหวัดระนอง มังคุดคุณภาพ จังหวัดชุมพร 
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มะม่วงเบา จังหวัดสงขลา สับปะรด จังหวัดภูเก็ต สละ จังหวัดพัทลุง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสินค้าอ่ืนๆ อีก
มากมายกว่า 30 บูธ พร้อมด้วยกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ทั้งการแข่งขันกินผลไม้ การจ าหน่ายผลไม้ใน
ราคาพิเศษ (นาทีทอง)  

“นับตั้งแต่ปี  2561 เป็นต้นมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดท าโครงก ารส่งเสริมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลท้องถิ่นสู่มาตรฐานการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจหรือโครงการไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ซึ่ง
เป็นโครงการที่จะช่วยน าไม้ผลอัตลักษณ์ที่ส าคัญในท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดในภาคใต้ มาส่งเสริมให้เป็นพืช
เศรษฐกิจทั้งส่งเสริมการปลูก ดูแลรักษา และเพ่ิมมูลค่าด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการเข้าสู่กระบวนการขอ    
ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) ต่อไป” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว  

ด้านนายอนุชา ยาอีด ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าว
เพ่ิมเติมถึงส าหรับสถานการณ์ผลไม้ภาคใต้ในปี 2565 ว่ามีพ้ืนที่ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ ทุเรียน 
มังคุด เงาะ ลองกอง รวม 1,108,655 ไร่ ผลผลิตรวม 496,010 ตัน ซึ่งขณะนี้ผลผลิตตามฤดูกาลได้ออกสู่
ตลาดแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา นอกจากนี้พ้ืนที่ภาคใต้ของไทยยังเป็นแหล่งผลิตผลไม้เขตร้อน
ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากมีสภาพภูมิศาสตร์เหมาะต่อการเจริญเติบโต มีสายพันธุ์ไม้ผลที่ดี ตลอดจน
เกษตรกรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม ท าให้ผลผลิตมีคุณภาพดี รสชาติ
เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2565 ถึงแม้ว่าสภาพอากาศจะมีผลกระทบ 
ท าให้ผลผลิตน้อยกว่าในปีที่ผ่านมา แต่การบริหารจัดการไม้ผลเศรษฐกิจของภาคใต้ ยังสามารถกระจาย
ผลผลิตไปยังผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศผ่านผู้ประกอบการเอกชน (ล้ง) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร Modern Trade ตลาดออนไลน์ 
ตลาดค้าผลไม้ภายในจังหวัด รถเร่ และการจัดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายของแต่ละจังหวัด ส าหรับ
ผลผลิตบางส่วนก็ได้มีการพัฒนาและแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าด้วยวิธีแช่แข็ง อบแห้ง กวน และทอด กรมส่งเสริม
การเกษตรจึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น.   
ณ ศูนย์การค้ามีโชคพลาซ่า อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
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