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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 13 - 17 ตุลาคม 256๕  
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

พิ ธี ท ำบุ ญ ตั กบ ำต รถ วำย    
พระรำชกุศลฯ 

1. เกษตรฯ จัดพิธีท ำบุญตักบำตรถวำยพระรำชกุศล
เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวัน
คล้ำยวันสวรรคต 13 ตุลำคม 2565 

Thailand Plus Online 

ช่วยเหลือและเยียวยำเกษตรกร
ผู้ประสบภัยน  ำท่วม 

2. เกษตรฯ ยกทีมส ำรวจพื นที่ น  ำท่ วม พร้อม
ช่วยเหลือ-เยียวยำเกษตรกรผู้ประสบภัย 

ไทยแลนด์พลัสออนไลน์  

ช่วยเหลือและเยียวยำเกษตรกร
ผู้ประสบภัยน  ำท่วม 

3. กรมส่งเสริมกำรเกษตร ยกทีมส ำรวจพื นที่น  ำท่วม 
พร้อมช่วยเหลือและเยียวยำเกษตรกรผู้ประสบภัย    
อย่ำงทั่วถึง 

ส ำนั ก ข่ ำ ว ก รม ป ระช ำสั ม พั น ธ์
ออนไลน์  

ช่วยเหลือและเยียวยำเกษตรกร
ผู้ประสบภัยน  ำท่วม 

4. กระทรวงเกษตร เร่งส ำรวจ ช่วยเหลือเกษตรกร       
หลังน  ำท่วมแล้ว 3.1 ล้ำนไร่ 

ประชำชำติธุรกิจออนไลน์  

ช่วยเหลือและเยียวยำเกษตรกร
ผู้ประสบภัยน  ำท่วม 

5. น  ำท่วมนำ 49 จังหวัด เสียหำยกว่ำ 3.1 ล้ำนไร่ ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์  

ช่วยเหลือและเยียวยำเกษตรกร
ผู้ประสบภัยน  ำท่วม 

6. เกษตรฯยกทีมส ำรวจพื นที่น  ำท่วม พร้อมช่วยเหลือ
เยียวยำเกษตรกรผู้ประสบภัย 

เรื่องเล่ำข่ำวเกษตรออนไลน์  

ปิดงำน EXPO 2022 Floriade 
Almere  

7. EXPO 2022 Floriade Almere ปิดตัวอย่ำงสวยงำม 
Thailand Pavilion สร้ำงโอกำสให้ สินค้ ำเกษตรไทย      
ในตลำดยุโรป 

ประชำชำติธุรกิจออนไลน์  

ปิดงำน EXPO 2022 Floriade 
Almere 

8. EXPO 2022 Floriade Almere ปิดตัวอย่ำงสวยงำม 
Thailand Pavilion สร้ำงโอกำสให้ สินค้ ำเกษตรไทย       
ในตลำดยุโรป 

มติชนออนไลน์  

ปิดงำน EXPO 2022 Floriade 
Almere 

9. EXPO 2022 Floriade Almere ปิดตัวอย่ำงสวยงำม 
Thailand Pavilion สร้ำงโอกำสให้ สินค้ ำเกษตรไทย       
ในตลำดยุโรป 

ข่ำวสดออนไลน์  

ปิดงำน EXPO 2022 Floriade 
Almere 

10. EXPO 2022 Floriade Almere ปิดตัวอย่ำงสวยงำม 
Thailand Pavilion สร้ำงโอกำสให้ สินค้ ำเกษตรไทย      
ในตลำดยุโรป 

สยำมรัฐออนไลน์  
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https://www.thailandplus.tv/archives/621010?fbclid=IwAR2AChL_slcT_Phki-
L908MFN2_ZnSxCwW3iZf8SZf1mEyTI21ohk9_C5Sw 

 
 
วันที่ 13 ตุลำคม 2565 นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร น ำคณะผู้บริหำร ข้ำรำชกำร     

และเจ้ำหน้ำที่กรมส่งเสริมกำรเกษตร ร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรพระสงฆ์ จ ำนวน 9 รูป เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล น้อมร ำลึก  
ในพระมหำกรุณำธิคุณ ของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เนื่องในวัน
คล้ำยวันสวรรคต 13 ตุลำคม 2565 พร้อมนี ได้จัดตั งโต๊ะหมู่ประดิษฐำนพระบรมฉำยำลักษณ์ พร้อมเครื่องรำชสักกำระ 
บริเวณอำคำร 1 กรมส่งเสริมกำรเกษตร และ ณ ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 1 – 6 และส ำนักงำนเกษตร
จังหวัดทุกจังหวัด 
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https://www.thailandplus.tv/archives/620518 

 
ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งกำรให้ทุกหน่วยงำนภำยใต้กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ร่วมบูรณำกำรเพ่ือเร่งให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยให้ได้มำกที่สุด และมอบหมำยให้   
กรมส่งเสริมกำรเกษตรจัดทีมลงส ำรวจพื นที่ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และให้กำรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบในเบื องต้นร่วมกับภำคเอกชนและหน่วยงำนท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง 

นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ในส่วนของผลกำรส ำรวจในพื นที่พบว่ำ ณ วันที่ 12 
ตุลำคม 2565 พื นที่กำรเกษตรได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยแล้ว จ ำนวน 49 จังหวัด มีพื นที่กำรเกษตรคำดว่ำจะเสียหำย 
จ ำนวน 3,150,022.75 ไร่ แบ่งออกเป็น ภำคเหนือ 16 จังหวัด ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 จังหวัด ภำคกลำง 7 จังหวัด 
ภำคตะวันออก 6 จังหวัด ภำคตะวันตก 4 จังหวัด ภำคใต้ 1 จังหวัด โดยแยกเป็น ข้ำว 1,815,951.50 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 
1,306,371.00 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 27,700.25 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ จ ำนวน 358,581 รำย 

ทั งนี  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือฯ แล้ว 33 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก ำแพงเพชร เชียงรำย 
เชียงใหม่ ตำก น่ำน นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ อุทัยธำนี กรุงเทพ ชัยนำท ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุรี สิงห์บุรี 
สระบุรี จันทบุรี ระยอง สระแก้ว กำฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครรำชสีมำ เลย บุรีรัมย์ หนองคำย หนองบัวล ำภู สุรินทร์      
ศรีสะเกษ มหำสำรคำม สุพรรณบุรี และจังหวัดภูเก็ต 

 
ส ำหรับเกณฑ์กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้ำนพืช ยังคงเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง     

ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำร
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือ  
ด้ำนกำรเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ทั งนี  เกษตรกรต้องขึ นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรกับกรมส่งเสริมกำรเกษตรก่อนเกิดภัย มีพื นที่เสียหำยจริง อยู่ในพื นที่ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือฯ และ      
ให้กำรช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ โดยมีอัตรำดังนี  ข้ำว 1 ,340 บำทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บำทต่อไร่      
ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 บำทต่อไร่ 
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อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ นอกจำกกำรเร่งรัดให้ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอและส ำนักงำนเกษตร
จังหวัดส ำรวจพื นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่ำงต่อเนื่องแล้ว กำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรของกรมส่งเสริม
กำรเกษตรหลังเหตุอุทกภัยคลี่คลำย ได้มีมำตรกำรรองรับเรียบร้อยแล้ว ทั งกำรเตรียมส ำรองพืชพันธุ์ดี ทดแทนต้นพันธุ์ที่ได้รับ
ควำมเสียหำย ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผัก 367 ,400 ซอง ต้นพันธุ์พืชผัก 106,300 ต้น และต้นพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น 
9,660 ต้น และกำรเตรียมผลิตเชื อรำไตรโคเดอร์มำ ได้แก่ เชื อพร้อมใช้ 8,200 กิโลกรัม และหัวเชื อชั นขยำย 11 ,500 
ขวด ซึ่งเชื อรำไตรโคเดอร์มำ สำมำรถใช้ในกำรควบคุมโรคพืชได้หลำยชนิด ทั งบริเวณรำก ล ำต้น และใบ เช่น โรครำกเน่ำโคน
เน่ำ โรคใบติดของทุเรียน โรคเน่ำคอดิน โรคกำบใบแห้งของข้ำว โรคเหี่ยว โรคแอนแทรคโนสของพริก เป็นต้น โดยส ำนักงำน
เกษตรอ ำเภอและส ำนักงำนเกษตรจังหวัดจะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับเกษตรกรต่อไป 
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221012143930269 
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https://www.prachachat.net/local-economy/news-1081778 

 
น  าท่วมพ้ นที่เกษตรเสียหายแล้วกว่า .1  ล้านรร่ นน 9  จังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกร์  ยกทีมส ารวจ

พ้ นที่น  าท่วม พร้อมช่วยเหล้อ เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัย 
วันที่ 12 ตุลำคม 2565 นำยเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ำ ได้สั่งกำรให้

ทุกหน่วยงำนภำยใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณำกำรเพ่ือเร่งให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำก
อุทกภัยให้ได้มำกที่สุด และมอบหมำยให้ กรมส่งเสริมกำรเกษตร จัดทีมลงส ำรวจพื นที่ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมให้ค ำปรึกษำ 
แนะน ำ และให้กำรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในเบื องต้นร่วมกับภำคเอกชนและหน่วยงำนท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง 

นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ในส่วนของผลกำรส ำรวจในพื นที่พบว่ำ วันที่ 12 
ตุลำคม 2565 พื นที่กำรเกษตรได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยแล้ว จ ำนวน 49 จังหวัด มีพื นที่กำรเกษตรคำดว่ำจะเ สียหำย 
จ ำนวน 3,150,022.75 ไร่ แบ่งออกเป็น 

ภำคเหนือ 16 จังหวัด 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 จังหวัด 
ภำคกลำง 7 จังหวัด 
ภำคตะวันออก 6 จังหวัด 
ภำคตะวันตก 4 จังหวัด 
ภำคใต้ 1 จังหวัด 
โดยแยกเป็น ข้ำว 1 ,815 ,951.50 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1 ,306 ,371.00 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืน ๆ 

27,700.25 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ จ ำนวน 358,581 รำย 
ทั งนี  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือแล้ว 33 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก ำแพงเพชร เชียงรำย 

เชียงใหม่ ตำก น่ำน นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ อุทัยธำนี กรุงเทพฯ ชัยนำท ปทุมธำนี พนะนครศรีอยุธยำ ลพบุรี 
สิงห์บุรี สระบุรี จันทบุรี ระยอง สระแก้ว กำฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครรำชสีมำ เลย บุรีรัมย์ หนองคำย หนองบัวล ำภู 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหำสำรคำม สุพรรณบุรี และจังหวัดภูเก็ต 

ส ำหรับเกณฑ์กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้ำนพืช ยังคงเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
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ด้วยเงินทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำรเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ ำน
กำรเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ทั งนี  เกษตรกรต้องขึ นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรกับกรมส่งเสริมกำรเกษตรก่อนเกิดภัย มีพื นที่เสียหำยจริง อยู่ในพื นที่ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือ และให้กำร
ช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ โดยมีอัตรำดังนี  ข้ำว 1,340 บำทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บำทต่อไร่ ไม้ผลไม้    
ยืนต้นและอ่ืน ๆ 4,048 บำทต่อไร่ 

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตรกล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ นอกจำกกำรเร่งรัดให้ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอและส ำนักงำนเกษตร
จังหวัดส ำรวจพื นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่ำงต่อเนื่องแล้ว กำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรของกรมส่งเสริม
กำรเกษตรหลังเหตุอุทกภัยคลี่คลำย ได้มีมำตรกำรรองรับเรียบร้อยแล้ว 

ทั งกำรเตรียมส ำรองพืชพันธุ์ดี ทดแทนต้นพันธุ์ที่ได้รับควำมเสียหำย ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผัก 367,400 ซอง 
ต้นพันธุ์พืชผัก 106 ,300 ต้น และต้นพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น 9,660 ต้น และกำรเตรียมผลิตเชื อรำไตรโคเดอร์มำ ได้แก่       
เชื อพร้อมใช้ 8,200 กิโลกรัม และหัวเชื อชั นขยำย 11,500 ขวด 

ซึ่งเชื อรำไตรโคเดอร์มำ สำมำรถใช้ในกำรควบคุมโรคพืชได้หลำยชนิด ทั งบริเวณรำก ล ำต้น และใบ เช่น โรครำกเน่ำ
โคนเน่ำ โรคใบติดของทุเรียน โรคเน่ำคอดิน โรคกำบใบแห้งของข้ำว โรคเหี่ยว โรคแอนแทรคโนสของพริก เป็นต้น          
โดยส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอและส ำนักงำนเกษตรจังหวัดจะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับเกษตรกรต่อไป 
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https://www.thansettakij.com/business/trade-agriculture/543621 

 

ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งกำรให้ทุกหน่วยงำนภำยใต้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ร่วมบูรณำกำรเพ่ือเร่งให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยให้ได้มำกท่ีสุด และมอบหมำยให้
กรมส่งเสริมกำรเกษตรจัดทีมลงส ำรวจพื นที่ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และให้กำรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบในเบื องต้นร่วมกับภำคเอกชนและหน่วยงำนท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง 

นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ในส่วนของผลกำรส ำรวจในพื นที่พบว่ำ ณ วันที่ 
12 ตุลำคม 2565 พื นที่กำรเกษตรได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยแล้ว จ ำนวน 49 จังหวัด มีพื นที่กำรเกษตรคำดว่ำจะเสียหำย 
จ ำนวน 3,150,022.75 ไร่ แบ่งออกเป็น ภำคเหนือ 16 จังหวัด ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 จังหวัด ภำคกลำง 7 จังหวัด 
ภำคตะวันออก 6 จังหวัด ภำคตะวันตก 4 จังหวัด ภำคใต้ 1 จังหวัด โดยแยกเป็น ข้ำว 1,815,951.50 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 
1,306,371.00 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 27,700.25 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ จ ำนวน 358,581 รำย 

ทั งนี  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือฯ แล้ว 33 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก ำแพงเพชร 
เชียงรำย เชียงใหม่ ตำก น่ำน นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ อุทัยธำนี กรุงเทพ ชัยนำท ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุรี 
สิงห์บุรี สระบุรี จันทบุรี ระยอง สระแก้ว กำฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครรำชสีมำ เลย บุรีรัมย์ หนองคำย หนองบัวล ำภู 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหำสำรคำม สุพรรณบุรี และจังหวัดภูเก็ต 

ส ำหรับเกณฑ์กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้ำนพืช ยังคงเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง    
ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำร
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือ  
ด้ำนกำรเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ทั งนี  เกษตรกรต้องขึ นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรกับกรมส่งเสริมกำรเกษตรก่อนเกิดภัย มีพื นที่เสียหำยจริง อยู่ ในพื นที่ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือฯ และให้
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กำรช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ โดยมีอัตรำดังนี  ข้ำว 1,340 บำทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บำทต่อไร่ ไม้ผลไม้
ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 บำทต่อไร่ 

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ นอกจำกกำรเร่งรัดให้ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอและส ำนักงำนเกษตร
จังหวัดส ำรวจพื นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่ำงต่อเนื่องแล้ว กำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรของกรมส่งเสริม
กำรเกษตรหลังเหตุอุทกภัยคลี่คลำย ได้มีมำตรกำรรองรับเรียบร้อยแล้ว ทั งกำรเตรียมส ำรองพืชพันธุ์ดี ทดแทนต้นพันธุ์ที่ได้รับ
ควำมเสียหำยประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผัก 367 ,400 ซอง ต้นพันธุ์พืชผัก 106,300 ต้น และต้นพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น 
9,660 ต้น และกำรเตรียมผลิตเชื อรำไตรโคเดอร์มำ ได้แก่ เชื อพร้อมใช้ 8 ,200 กิโลกรัม และหัวเชื อชั นขยำย 11 ,500 
ขวด ซึ่งเชื อรำไตรโคเดอร์มำ สำมำรถใช้ในกำรควบคุมโรคพืชได้หลำยชนิด ทั งบริเวณรำก ล ำต้น และใบ เช่น โรครำกเน่ำโคน
เน่ำ โรคใบติดของทุเรียน โรคเน่ำคอดิน โรคกำบใบแห้งของข้ำว โรคเหี่ยว โรคแอนแทรคโนสของพริก เป็นต้น โดยส ำนักงำน
เกษตรอ ำเภอและส ำนักงำนเกษตรจังหวัดจะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับเกษตรกรต่อไป 
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ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งกำรให้ทุกหน่วยงำนภำยใต้กระทรวงเกษตร   

และสหกรณ์ ร่วมบูรณำกำรเพ่ือเร่งให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยให้ได้มำกท่ีสุด และมอบหมำยให้ 
กรมส่งเสริมกำรเกษตรจัดทีมลงส ำรวจพื นที่ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และให้กำรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบในเบื องต้นร่วมกับภำคเอกชนและหน่วยงำนท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง  

นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ในส่วนของผลกำรส ำรวจในพื นที่พบว่ำ ณ วันที่ 
12 ตุลำคม 2565 พื นที่กำรเกษตรได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยแล้ว จ ำนวน 49 จังหวัด มีพื นที่กำรเกษตรคำดว่ำจะเสียหำย 
จ ำนวน 3,150,022.75 ไร่ แบ่งออกเป็น ภำคเหนือ 16 จังหวัด ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 จังหวัด ภำคกลำง 7 จังหวัด 
ภำคตะวันออก 6 จังหวัด ภำคตะวันตก 4 จังหวัด ภำคใต้ 1 จังหวัด โดยแยกเป็น ข้ำว 1,815,951.50 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 
1,306,371.00 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 27,700.25 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ จ ำนวน 358,581 รำย  

 
ทั งนี  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือฯ แล้ว 33 จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดก ำแพงเพชร 

เชียงรำย เชียงใหม่ ตำก น่ำน นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ อุทัยธำนี กรุงเทพชัยนำท ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุรี 
สิงห์บุรี สระบุรี จันทบุรี ระยอง สระแก้ว กำฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมินครรำชสีมำ เลย บุรีรัมย์ หนองคำย หนองบัวล ำภู 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหำสำรคำม สุพรรณบุรี และจังหวัดภูเก็ต 

ส ำหรับเกณฑ์กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้ำนพืช ยังคงเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง    
ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำร
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำน
กำรเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 ทั งนี  เกษตรกรต้องขึ นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
กับกรมส่งเสริมกำรเกษตรก่อนเกิดภัย มีพื นที่ เสียหำยจริง อยู่ในพื นที่ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือฯ และให้           
กำรช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ โดยมีอัตรำดังนี  ข้ำว 1,340 บำทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บำทต่อไร่ ไม้ผลไม้
ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 บำทต่อไร่  

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ นอกจำกกำรเร่งรัดให้ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอและส ำนักงำนเกษตร
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จังหวัดส ำรวจพื นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่ำงต่อเนื่องแล้ว กำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรของกรมส่งเสริม
กำรเกษตรหลังเหตุอุทกภัยคลี่คลำย ได้มีมำตรกำรรองรับเรียบร้อยแล้วทั งกำรเตรียมส ำรองพืชพันธุ์ดี ทดแทนต้นพันธุ์ที่ได้รับ
ควำมเสียหำย ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผัก 367,400 ซอง ต้นพันธุ์พืชผัก 106,300 ต้น และต้นพันธุ์ไม้ ผลไม้ยืนต้น 
9,660 ต้น และกำรเตรียมผลิตเชื อรำไตรโคเดอร์มำ ได้แก่ เชื อพร้อมใช้ 8,200 กิโลกรัม และหัวเชื อชั นขยำย 11,500 
ขวด ซึ่งเชื อรำไตรโคเดอร์มำ สำมำรถใช้ในกำรควบคุมโรคพืชได้หลำยชนิด ทั งบริเวณรำก ล ำต้น และใบ เช่น โรครำกเน่ำโคน
เน่ำ โรคใบติดของทุเรียน โรคเน่ำคอดิน โรคกำบใบแห้งของข้ำวโรคเหี่ยว โรคแอนแทรคโนสของพริก เป็นต้น โดยส ำนักงำน
เกษตรอ ำเภอและส ำนักงำนเกษตรจังหวัดจะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับเกษตรกรต่อไป 
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ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่ำวว่ำ จำกกำรเข้ำร่วมงำน The International 
Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ในนำมของประเทศไทย โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กรมส่งเสริมกำรเกษตรเป็นแม่งำนหลัก ตลอดระยะเวลำ 6 เดือน ในกำรเผยแพร่ ส่งเสริมสินค้ำเกษตรไทยสู่ตลำดยุโรป     
ผ่ำนกำรจัดนิทรรศกำรใน Thailand Pavilion นั น นับว่ำประเทศไทยได้น ำเสนอควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนกำรเกษตรของไทย 
และเสน่ห์ควำมเป็นไทย ผ่ำนนิทรรศกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลดีต่อประเทศไทยทั งในระยะสั นและระยะยำว 
โดยในเบื องต้นได้มีกำรท ำสัญญำซื อขำยระยะสั นระหว่ำง บริษัท Van Der Arend ซึ่งเป็นบริษัทชั นน ำด้ำนกำรเกษตร        
ของรำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ และเป็นทั งผู้ผลิตและน ำเข้ำต้นไม้จำกประเทศไทย กับสวนพูนสินและเครือข่ำย สร้ำงรำยได้
รวม 6 ล้ำนบำท ในเวลำเพียง 2 เดือน (มิถุนำยน – สิงหำคม 2565) ตลอดจนสำมำรถน ำสินค้ำเกษตรแปรรูป ได้แก่ เงำะ
โรงเรียนนำสำรฟรีซดรำย ล ำไยอบแห้ง กล้วย มัน อบกรอบ เข้ำสู่ห้ำงสรรพสินค้ำทั งรำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศส
ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคำดหมำยว่ำผู้บริโภคจะให้กำรตอบรับที่ดี และมีผู้ประกอบกำรสนใจต่อยอดน ำเข้ำสินค้ำเหล่ำนี    
ไปจ ำหน่ำยต่อไป 

นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ตลอดกำรเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำ รในงำน         
The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) กรมส่งเสริมกำรเกษตร และหน่วยงำนภำคี 
ต่ำงร่วมแรงร่วมใจในกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ สร้ำงกำรรับรู้ทั งในด้ำนกำรเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ผ่ำน Thailand 
Pavilion ซึ่งมีนักท่องเที่ยวให้ควำมสนใจเข้ำร่วมชมกำรแสดง ชมสวนไทย ร่วมสนุกไปกับกิจกรรมสำธิตที่หมุนเวียนเป็น
ประจ ำทุกเดือน ท ำให้นักท่องเที่ยวบำงรำยเกิดควำมสนใจและกลับเข้ำชมซ  ำ ซึ่งตลอดกำรจัดงำนในครั งนี มีผู้เข้ำชม Thailand 
Pavilion รวมกว่ำ 3 แสนรำย และผลจำกควำมตั งใจของทุกฝ่ำยท ำให้ Thailand Pavilion ได้รับรำงวัล BRONZE AWARD 
ส ำหรับ Official Participants Competition Indoor Presentation โดยตลอดกำรจัดงำนนั น Thailand Pavilion มีกำรจัด
นิทรรศกำรหมุนเวียนซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร และจัดร่วมกับหน่วยงำนภำคีถึง 8 ครั ง คือ 

นิทรรศกำร “Glamorous…Thai Orchids and Air Purifiying plants (Sansevieria)” เสน่ห์กล้ วยไม้และไม้    
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ฟอกอำกำศ (สกุลลิ นมังกร)” โดยบริเวณจุดจัดแสดงเน้นกำรใช้กล้วยไม้สกุลหวำย กล้วยไม้สกุลแวนดำ และไม้ฟอกอำกำศ
สกุลลิ นมังกร ที่มีควำมสวยงำมหลำกหลำยสำยพันธุ์ และโดดเด่นในกำรฟอกอำกำศ ช่วยดู ดซับสำรพิษ มำประดับตกแต่ง 
รวมทั งกำรเปิดสอนร้อยมำลัยกล้วยไม้ให้นักท่องเที่ยวร่วมสนุก 

นิทรรศกำร “Everlasting Fruit Season 1” น ำเสนอผลไม้อัตลักษณ์ภำคตะวันออกที่มีชื่อเสียงของประเทศ เช่น 
ทุเรียน มังคุด มะม่วงน  ำดอกไม้สีทอง ขนุน แก้วมังกร และผลไม้อ่ืนๆ ทั งในรูปผลสด และแปรรูปแล้ว อย่ำงกำรอบกรอบ    
ฟรีซดรำย กำรกวน หรือในรูปแบบชนิดผง เป็นต้น โดยกิจกรรมนี มีกำรสำธิตพร้อมแจกข้ำวเหนียวมะม่วงให้นักท่องเที่ยว      
ได้ลิ มลอง 

นิทรรศกำร “Thai Herbs for Relaxing Life” โดยน ำเสนอด้วยพืชสมุนไพร โดยมีฟ้ำทะลำยโจร พืชสมุนไพร        
ที่คนไทยใช้ในกำรดูแลสุขภำพมำตั งแต่โบรำณ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่ำงๆ มำจัดแสดง รวมทั งกำรให้บริกำรน  ำสมุนไพรและ
กำรนวดแผนไทยแก่นักท่องเที่ยว สร้ำงควำมผ่อนคลำยหลังกำรเดินชมนิทรรศกำรในงำนได้เป็นอย่ำงดี 

นิทรรศกำร “New selection for good health” นิทรรศกำรว่ำด้วยเรื่องของผัก น ำเสนอผ่ำนกำรท ำเมนูดัง    
ของประเทศไทยอย่ำงต้มย ำกุ้ง ซึ่งมีพืชผักไทยเป็นส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ข่ำ ตะไคร้ ใบมะกรูด พริก หอมแดง มะนำว ผักซี
ฝรั่ง ต้นผักชี และเห็ดฟำง แค่กลิ่นหอมๆ จำกกำรปรุงอำหำร สำมำรถเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ำมำชิมและเรียนรู้ เรื่องผัก
จำกนิทรรศกำรได้เป็นจ ำนวนมำก และนอกจำกเรื่องของกำรให้ชิมอำหำรแล้ว ในนิทรรศกำรมีกำรน ำเสนอถึง Future Food 
เช่น เห็ดแครง หรือแมลงเศรษฐกิจ เช่น จิ งหรีด ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนผสมส ำหรับท ำโปรตีนทำงเลือกจำกพืช (Plant Based 
Meat) ทดแทนเนื อสัตว์ และก ำลังเป็นที่สนใจของชำวยุโรปผู้รักสุขภำพ 

นิทรรศกำร “The Exquisite Thai Fabrics” ควำมร่วมมือระหว่ำงกรมส่งเสริมกำรเกษตร กับสถำนเอกอัครรำชทูตไทย 
ณ กรุงเฮก และกรมหม่อนไหม เพ่ือเผยแพร่ผ้ำไทย กำรอนุรักษ์ผ้ำไทย และน ำเสนอถึงกำรส่งเสริมอำชีพกำรทอผ้ำไหมแก่  
ชำวไทย ของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง โดยในวันงำนนั นได้มีกำรเดินแบบ     
ผ้ำไทย และสำธิตกำรสำวไหม 

นิทรรศกำร “Everlasting Fruit Season 2” กลับมำอีกครั งกับนิทรรศกำรผลไม้อัตลักษณ์ โดยเปิดให้ทดลองชิม
ผลไม้ที่ผ่ำนกำรปลูกแบบอินทรีย์ เช่น ทุเรียน ขนุน สละ กล้วย ทั งแบบผลสดและแปรรูป ร่วมกับผลไม้ที่มีศักยภำพในตลำด
ต่ำงประเทศ เช่น มะพร้ำวน  ำหอม มะขำม และกำแฟ GI 

นิทรรศกำร “Thai Sustainable Design Showcase 2022” ควำมร่วมมือระหว่ำงกรมส่งเสริมกำรเกษตร กับ
สถำนเอกอัครรำชทูตไทย ณ กรุงเฮก และกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (DITP) มีกำรจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่แสดงออก   
ถึงควำมยั่งยืนด้ำนสิ่งแวดล้อม (Sustainable Design) จำกนักออกแบบชำวไทย 

และนิทรรศกำรสุดท้ำยที่เพ่ิงจบไป คือ “Worth of the graceful leafy Thai Ornamental Plant” น ำเสนอ      
ไม้ดอกไม้ประดับที่มีควำมสวยงำมและมีศักยภำพในกำรส่งออก เช่น ต้นแก้วกำญจนำ ต้นยูโฟร์เบีย ต้นดรำแคนน่ำ           
ต้นฟิโลเดนดรอน ต้นโฮยำ เป็นต้น ซึ่งนอกจำกจะมีควำมโดดเด่นในด้ำนสำยพันธุ์ รูปลักษณ์แปลกตำ มีควำมสวยงำมเตะตำ 
และหลำกสีสันแล้ว บำงประเภทยังมีชื่อเรียกและควำมหมำยที่เป็นสิริมงคล เหมำะส ำหรับน ำไปปลูกประดับบ้ำนเรือน 

นำยเข้มแข็ง กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ตลำดสหภำพยุโรปในปัจจุบัน รวมถึงในรำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์นั น กลุ่มผู้บริโภค  
มีควำมคุ้นเคยกับสินค้ำเกษตร และมีกำรน ำเข้ำไม้ดอกไม้ประดับจำกประเทศไทย ประเภทต้นกล้วยไม้ ได้แก่ สกุลแวนดำ 
สกุลฟำแลนอปซิส สกุลหวำย สกุลบรัสเซีย สกุลออนซิเดียม ประเภทต้นไม้อ่ืนๆ ได้แก่ ต้นลิ นมังกร/งำช้ำง ต้นพลูฉลุ        
ต้นสับปะรดสี ต้นโป๊ยเซียน/หยก ต้นโฮยำ ต้นฟิโลเดนดรอน ต้นแก้วกำญจนำ ต้นลั่นทม และต้นชวนชม หรือผลไม้ไทย     
บำงชนิดอยู่บ้ำงแล้ว โดยเฉพำะสินค้ำเกษตรผลไม้ที่เป็น Product Champion ของไทย เช่น ทุเรียน มังคุด มะขำมหวำน 
ขนุน ชมพู่ ฝรั่ง มะม่วงน  ำดอกไม้ และสินค้ำแปรรูปแบบฟรีซดรำย กำรจัดนิทรรศกำรพืชสวนหมุนเวียนจึงเป็นอีกแรงกระตุ้น 
เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้และเปิดตลำดใหม่ให้กับสินค้ำเกษตรผ่ำนนักท่องเที่ยวในภูมิภำคยุโรปได้เป็นอย่ำงดี 
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ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่ำวว่ำ จำกกำรเข้ำร่วมงำน The International 
Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ในนำมของประเทศไทย โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ  
กรมส่งเสริมกำรเกษตรเป็นแม่งำนหลัก ตลอดระยะเวลำ 6 เดือน ในกำรเผยแพร่ ส่งเสริมสินค้ำเกษตรไทยสู่ตลำดยุโรป      
ผ่ำนกำรจัดนิทรรศกำรใน Thailand Pavilion นั น นับว่ำประเทศไทยได้น ำเสนอควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนกำรเกษตรของไทย 
และเสน่ห์ควำมเป็นไทย ผ่ำนนิทรรศกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลดีต่อประเทศไทยทั งในระยะสั นและระยะยำว 
โดยในเบื องต้นได้มีกำรท ำสัญญำซื อขำยระยะสั นระหว่ำง บริษัท Van Der Arend ซึ่งเป็นบริษัทชั นน ำด้ำนกำรเกษตรของ
รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ และเป็นทั งผู้ผลิตและน ำเข้ำต้นไม้จำกประเทศไทย กับสวนพูนสินและเครือข่ำย สร้ำงรำยได้รวม 6 
ล้ำนบำท ในเวลำเพียง 2 เดือน (มิถุนำยน – สิงหำคม 2565) ตลอดจนสำมำรถน ำสินค้ำเกษตรแปรรูป ได้แก่ เงำะโรงเรียน 
นำสำรฟรีซดรำย ล ำไยอบแห้ง กล้วย มัน อบกรอบ เข้ำสู่ห้ำงสรรพสินค้ำทั งรำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศสได้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคำดหมำยว่ำผู้บริโภคจะให้กำรตอบรับที่ดี และมีผู้ประกอบกำรสนใจต่อยอดน ำเข้ำสินค้ำเหล่ำนี ไปจ ำหน่ำย
ต่อไป 

นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำร เกษตร กล่ำวว่ำ ตลอดกำรเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรในงำน              
The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) กรมส่งเสริมกำรเกษตร และหน่วยงำนภำคี   
ต่ำงร่วมแรงร่วมใจในกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ สร้ำงกำรรับรู้ทั งในด้ำนกำรเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ผ่ ำน Thailand 
Pavilion ซึ่งมีนักท่องเที่ยวให้ควำมสนใจเข้ำร่วมชมกำรแสดง ชมสวนไทย ร่วมสนุกไปกับกิจกรรมสำธิตที่หมุนเวียนเป็นประจ ำ
ทุกเดือน ท ำให้นักท่องเที่ยวบำงรำยเกิดควำมสนใจและกลับเข้ำชมซ  ำ ซึ่งตลอดกำรจัดงำนในครั งนี มีผู้เข้ำชม Thailand 
Pavilion รวมกว่ำ 3 แสนรำย และผลจำกควำมตั งใจของทุกฝ่ำยท ำให้ Thailand Pavilion ได้รับรำงวัล BRONZE AWARD 
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ส ำหรับ Official Participants Competition Indoor Presentation โดยตลอดกำรจัดงำนนั น Thailand Pavilion มีกำร  
จัดนิทรรศกำรหมุนเวียนซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร และจัดร่วมกับหน่วยงำนภำคีถึง 8 ครั ง คือ 

นิทรรศกำร “Glamorous…Thai Orchids and Air Purifiying plants (Sansevieria)” เสน่ห์กล้วยไม้และไม้ฟอก
อำกำศ (สกุลลิ นมังกร)” โดยบริเวณจุดจัดแสดงเน้นกำรใช้กล้วยไม้สกุลหวำย กล้วยไม้สกุลแวนดำ และไม้ฟอกอำกำศสกุล     
ลิ นมังกร ที่มีควำมสวยงำมหลำกหลำยสำยพันธุ์ และโดดเด่นในกำรฟอกอำกำศ ช่วยดูดซับสำรพิษ มำประดับตกแต่ง รวมทั ง
กำรเปิดสอนร้อยมำลัยกล้วยไม้ให้นักท่องเที่ยวร่วมสนุก 

นิทรรศกำร “Everlasting Fruit Season 1” น ำเสนอผลไม้อัตลักษณ์ภำคตะวันออกที่มีชื่อเสียงของประเทศ เช่น 
ทุเรียน มังคุด มะม่วงน  ำดอกไม้สีทอง ขนุน แก้วมังกร และผลไม้อ่ืนๆ ทั งในรูปผลสด และแปรรูปแล้ว อย่ำงกำรอบกรอบ     
ฟรีซดรำย กำรกวน หรือในรูปแบบชนิดผง เป็นต้น โดยกิจกรรมนี มีกำรสำธิตพร้อมแจกข้ำวเหนียวมะม่วงให้นักท่องเที่ยวได้ลิ ม
ลอง 

นิทรรศกำร “Thai Herbs for Relaxing Life” โดยน ำเสนอด้วยพืชสมุนไพร โดยมีฟ้ำทะลำยโจร พืชสมุนไพรที่คนไทย
ใช้ในกำรดูแลสุขภำพมำตั งแต่โบรำณ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่ำงๆ มำจัดแสดง รวมทั งกำรให้บริกำรน  ำสมุนไพรและกำรนวด
แผนไทยแก่นักท่องเที่ยว สร้ำงควำมผ่อนคลำยหลังกำรเดินชมนิทรรศกำรในงำนได้เป็นอย่ำงดี 

นิทรรศกำร “New selection for good health” นิทรรศกำรว่ำด้วยเรื่องของผัก น ำเสนอผ่ำนกำรท ำเมนูดังของ
ประเทศไทยอย่ำงต้มย ำกุ้ง ซึ่งมีพืชผักไทยเป็นส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ข่ำ ตะไคร้ ใบมะกรูด พริก หอมแดง มะนำว ผักซีฝรั่ง 
ต้นผักชี และเห็ดฟำง แค่กลิ่นหอมๆ จำกกำรปรุงอำหำร สำมำรถเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ำมำชิมและเรียนรู้เรื่องผัก       
จำกนิทรรศกำรได้เป็นจ ำนวนมำก และนอกจำกเรื่องของกำรให้ชิมอำหำรแล้ว ในนิทรรศกำรมีกำรน ำเสนอถึง Future Food 
เช่น เห็ดแครง หรือแมลงเศรษฐกิจ เช่น จิ งหรีด ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนผสมส ำหรับท ำโปรตีนทำงเลือกจำกพืช (Plant Based 
Meat) ทดแทนเนื อสัตว์ และก ำลังเป็นที่สนใจของชำวยุโรปผู้รักสุขภำพ 

นิทรรศกำร “The Exquisite Thai Fabrics” ควำมร่วมมือระหว่ำงกรมส่งเสริมกำรเกษตร กับสถำนเอกอัครรำชทูตไทย 
ณ กรุงเฮก และกรมหม่อนไหม เพ่ือเผยแพร่ผ้ำไทย กำรอนุรักษ์ผ้ำไทย และน ำเสนอถึงกำรส่งเสริ มอำชีพกำรทอผ้ำไหมแก่    
ชำวไทย ของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง โดยในวันงำนนั นได้มีกำรเดินแบบ     
ผ้ำไทย และสำธิตกำรสำวไหม 

นิทรรศกำร “Everlasting Fruit Season 2” กลับมำอีกครั งกับนิทรรศกำรผลไม้อัตลักษณ์ โดยเปิดให้ทดลองชิมผลไม้
ที่ผ่ำนกำรปลูกแบบอินทรีย์ เช่น ทุเรียน ขนุน สละ กล้วย ทั งแบบผลสดและแปรรูป ร่วมกับผลไม้ที่มีศักยภำพในตลำด
ต่ำงประเทศ เช่น มะพร้ำวน  ำหอม มะขำม และกำแฟ GI 

นิทรรศกำร “Thai Sustainable Design Showcase 2022” ควำมร่วมมือระหว่ำงกรมส่งเสริมกำรเกษตร กับสถำน
เอกอัครรำชทูตไทย ณ กรุงเฮก และกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (DITP) มีกำรจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่แสดงออกถึง    
ควำมยั่งยืนด้ำนสิ่งแวดล้อม (Sustainable Design) จำกนักออกแบบชำวไทย 

และนิทรรศกำรสุดท้ำยที่ เพ่ิ งจบไป คือ “Worth of the graceful leafy Thai Ornamental Plant” น ำเสนอ        
ไม้ดอกไม้ประดับที่มีควำมสวยงำมและมีศักยภำพในกำรส่งออก เช่น ต้นแก้วกำญจนำ ต้นยูโฟร์เบีย ต้นดรำแคนน่ำ ต้นฟิโลเดน
ดรอน ต้นโฮยำ เป็นต้น ซึ่งนอกจำกจะมีควำมโดดเด่นในด้ำนสำยพันธุ์ รูปลักษณ์แปลกตำ มีควำมสวยงำมเตะตำ และ      
หลำกสีสันแล้ว บำงประเภทยังมีชื่อเรียกและควำมหมำยที่เป็นสิริมงคล เหมำะส ำหรับน ำไปปลูกประดับบ้ำนเรือน 

นำยเข้มแข็ง กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ตลำดสหภำพยุโรปในปัจจุบัน รวมถึงในรำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์นั น กลุ่มผู้บริโภค     
มีควำมคุ้นเคยกับสินค้ำเกษตร และมีกำรน ำเข้ำไม้ดอกไม้ประดับจำกประเทศไทย ประเภทต้นกล้วยไม้ ได้แก่ สกุลแวนดำ 
สกุลฟำแลนอปซิส สกุลหวำย สกุลบรัสเซีย สกุลออนซิเดียม ประเภทต้นไม้อ่ืนๆ ได้แก่ ต้นลิ นมังกร/งำช้ำง ต้นพลูฉลุ ต้น
สับปะรดสี ต้นโป๊ยเซียน/หยก ต้นโฮยำ ต้นฟิโลเดนดรอน ต้นแก้วกำญจนำ ต้นลั่นทม และต้นชวนชม หรือผลไม้ไทยบำงชนิด
อยู่บ้ำงแล้ว โดยเฉพำะสินค้ำเกษตรผลไม้ที่เป็น Product Champion ของไทย เช่น ทุเรียน มังคุด มะขำมหวำน ขนุน ชมพู่ 
ฝรั่ง มะม่วงน  ำดอกไม้ และสินค้ำแปรรูปแบบฟรีซดรำย กำรจัดนิทรรศกำรพืชสวนหมุนเวียนจึงเป็นอีกแรงกระตุ้น เพ่ือสร้ำง
กำรรับรู้และเปิดตลำดใหม่ให้กับสินค้ำเกษตรผ่ำนนักท่องเที่ยวในภูมิภำคยุโรปได้เป็นอย่ำงดี 
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ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่ำวว่ำ จำกกำรเข้ำร่วมงำน The International 

Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ในนำมของประเทศไทย โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     
และกรมส่งเสริมกำรเกษตรเป็นแม่งำนหลัก ตลอดระยะเวลำ 6 เดือน ในกำรเผยแพร่ ส่งเสริมสินค้ำเกษตรไทยสู่ตลำดยุโรป 
ผ่ำนกำรจัดนิทรรศกำรใน Thailand Pavilion นั น นับว่ำประเทศไทยได้น ำเสนอควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนกำรเกษตรของไทย 
และเสน่ห์ควำมเป็นไทย ผ่ำนนิทรรศกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลดีต่อประเทศไทยทั งในระยะสั นและระยะยำว 
โดยในเบื องต้นได้มีกำรท ำสัญญำซื อขำยระยะสั นระหว่ำง บริษัท Van Der Arend ซึ่งเป็นบริษัทชั นน ำด้ำนกำรเกษตร       
ของรำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ และเป็นทั งผู้ผลิตและน ำเข้ำต้นไม้จำกประเทศไทย กับสวนพูนสินและเครือข่ำย สร้ำงรำยได้
รวม 6 ล้ำนบำท ในเวลำเพียง 2 เดือน (มิถุนำยน – สิงหำคม 2565) ตลอดจนสำมำรถน ำสินค้ำเกษตรแปรรูป ได้แก่ เงำะ
โรงเรียนนำสำรฟรีซดรำย ล ำไยอบแห้ง กล้วย มัน อบกรอบ เข้ำสู่ห้ำงสรรพสินค้ำทั งรำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศส
ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคำดหมำยว่ำผู้บริโภคจะให้กำรตอบรับที่ดี และมีผู้ประกอบกำรสนใจต่อยอดน ำเข้ำสินค้ำเหล่ำนี     
ไปจ ำหน่ำยต่อไป 

นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ตลอดกำรเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรในงำน           
The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) กรมส่งเสริมกำรเกษตร และหน่วยงำนภำคี 
ต่ำงร่วมแรงร่วมใจในกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ สร้ำงกำรรับรู้ทั งในด้ำนกำรเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ผ่ำน Thailand 
Pavilion ซึ่งมีนักท่องเที่ยวให้ควำมสนใจเข้ำร่วมชมกำรแสดง ชมสวนไทย ร่วมสนุกไปกับกิจกรรมสำธิตที่หมุนเวียนเป็น
ประจ ำทุกเดือน ท ำให้นักท่องเที่ยวบำงรำยเกิดควำมสนใจและกลับเข้ำชมซ  ำ ซึ่งตลอดกำรจัดงำนในครั งนี มีผู้เข้ำชม Thailand 
Pavilion รวมกว่ำ 3 แสนรำย และผลจำกควำมตั งใจของทุกฝ่ำยท ำให้ Thailand Pavilion ได้รับรำงวัล BRONZE AWARD 
ส ำหรับ Official Participants Competition Indoor Presentation โดยตลอดกำรจัดงำนนั น Thailand Pavilion มีกำรจัด
นิทรรศกำรหมุนเวียนซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร และจัดร่วมกับหน่วยงำนภำคีถึง 8 ครั ง คือ 
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นิทรรศกำร “Glamorous…Thai Orchids and Air Purifiying plants (Sansevieria)” เสน่ห์ กล้ วย ไม้ และไม้      
ฟอกอำกำศ (สกุลลิ นมังกร)” โดยบริเวณจุดจัดแสดงเน้นกำรใช้กล้วยไม้สกุลหวำย กล้วยไม้สกุลแวนดำ และไม้ฟอกอำกำศ
สกุลลิ นมังกร ที่มีควำมสวยงำมหลำกหลำยสำยพันธุ์ และโดดเด่นในกำรฟอกอำกำศ ช่วยดูดซับสำรพิษ มำประดับตกแต่ง 
รวมทั งกำรเปิดสอนร้อยมำลัยกล้วยไม้ให้นักท่องเที่ยวร่วมสนุก 

นิทรรศกำร “Everlasting Fruit Season 1” น ำเสนอผลไม้อัตลักษณ์ภำคตะวันออกที่มีชื่อเสียงของประเทศ เช่น 
ทุเรียน มังคุด มะม่วงน  ำดอกไม้สีทอง ขนุน แก้วมังกร และผลไม้อ่ืนๆ ทั งในรูปผลสด และแปรรูปแล้ว อย่ำงกำรอบกรอบ    
ฟรีซดรำย กำรกวน หรือในรูปแบบชนิดผง เป็นต้น โดยกิจกรรมนี มีกำรสำธิตพร้อมแจกข้ำวเหนียวมะม่วงให้นักท่องเที่ยวได้
ลิ มลอง 

นิทรรศกำร “Thai Herbs for Relaxing Life” โดยน ำเสนอด้วยพืชสมุนไพร โดยมีฟ้ำทะลำยโจร พืชสมุนไพรที่     
คนไทยใช้ในกำรดูแลสุขภำพมำตั งแต่โบรำณ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่ำงๆ มำจัดแสดง รวมทั งกำรให้บริกำรน  ำสมุนไพรและ
กำรนวดแผนไทยแก่นักท่องเที่ยว สร้ำงควำมผ่อนคลำยหลังกำรเดินชมนิทรรศกำรในงำนได้เป็นอย่ำงดี 

นิทรรศกำร “New selection for good health” นิทรรศกำรว่ำด้วยเรื่องของผัก น ำเสนอผ่ำนกำรท ำเมนูดังของ
ประเทศไทยอย่ำงต้มย ำกุ้ง ซึ่งมีพืชผักไทยเป็นส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ข่ำ ตะไคร้ ใบมะกรูด พริก หอมแดง มะนำว ผักซีฝรั่ง 
ต้นผักชี และเห็ดฟำง แค่กลิ่นหอมๆ จำกกำรปรุงอำหำร สำมำรถเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ำมำชิมและเรียนรู้เรื่องผักจำก
นิทรรศกำรได้เป็นจ ำนวนมำก และนอกจำกเรื่องของกำรให้ชิมอำหำรแล้ว ในนิทรรศกำรมีกำรน ำเสนอถึง Future Food เช่น 
เห็ดแครง หรือแมลงเศรษฐกิจ เช่น จิ งหรีด ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนผสมส ำหรับท ำโปรตีนทำงเลือกจำกพืช (Plant Based Meat) 
ทดแทนเนื อสัตว์ และก ำลังเป็นที่สนใจของชำวยุโรปผู้รักสุขภำพ 

นิทรรศกำร “The Exquisite Thai Fabrics” ควำมร่วมมือระหว่ำงกรมส่งเสริมกำรเกษตร กับสถำนเอกอัครรำชทูต
ไทย ณ กรุงเฮก และกรมหม่อนไหม เพ่ือเผยแพร่ผ้ำไทย กำรอนุรักษ์ผ้ำไทย และน ำเสนอถึงกำรส่งเสริมอำชีพกำรทอผ้ำไหม
แก่ชำวไทย ของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง โดยในวันงำนนั นได้มีกำรเดินแบบ
ผ้ำไทย และสำธิตกำรสำวไหม 

นิทรรศกำร “Everlasting Fruit Season 2” กลับมำอีกครั งกับนิทรรศกำรผลไม้อัตลักษณ์ โดยเปิดให้ทดลองชิมผลไม้
ที่ผ่ำนกำรปลูกแบบอินทรีย์ เช่น ทุเรียน ขนุน สละ กล้วย ทั งแบบผลสดและแปรรูป ร่วมกับผลไม้ที่มีศักยภำพในตลำด
ต่ำงประเทศ เช่น มะพร้ำวน  ำหอม มะขำม และกำแฟ GI 

นิทรรศกำร “Thai Sustainable Design Showcase 2022” ควำมร่วมมือระหว่ำงกรมส่งเสริมกำรเกษตร กับสถำน
เอกอัครรำชทูตไทย ณ กรุงเฮก และกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (DITP) มีกำรจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่แสดงออกถึงควำม
ยั่งยืนด้ำนสิ่งแวดล้อม (Sustainable Design) จำกนักออกแบบชำวไทย 

และนิทรรศกำรสุดท้ำยที่ เพ่ิงจบไป คือ “Worth of the graceful leafy Thai Ornamental Plant” น ำเสนอ       
ไม้ดอกไม้ประดับที่มีควำมสวยงำมและมีศักยภำพในกำรส่งออก เช่น ต้นแก้วกำญจนำ ต้นยูโฟร์เบีย ต้นดรำแคนน่ำ ต้นฟิ
โลเดนดรอน ต้นโฮยำ เป็นต้น ซึ่งนอกจำกจะมีควำมโดดเด่นในด้ำนสำยพันธุ์ รูปลักษณ์แปลกตำ มีควำมสวยงำมเตะตำ และ
หลำกสีสันแล้ว บำงประเภทยังมีชื่อเรียกและควำมหมำยที่เป็นสิริมงคล เหมำะส ำหรับน ำไปปลูกประดับบ้ำนเรือน 

นำยเข้มแข็ง กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ตลำดสหภำพยุโรปในปัจจุบัน รวมถึงในรำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์นั น กลุ่มผู้บริโภค     
มีควำมคุ้นเคยกับสินค้ำเกษตร และมีกำรน ำเข้ำไม้ดอกไม้ประดับจำกประเทศไทย ประเภทต้นกล้วยไม้ ได้แก่ สกุลแวนดำ 
สกุลฟำแลนอปซิส สกุลหวำย สกุลบรัสเซีย สกุลออนซิเดียม ประเภทต้นไม้อ่ืนๆ ได้แก่ ต้นลิ นมังกร/งำช้ำง ต้นพลูฉลุ ต้น
สับปะรดสี ต้นโป๊ยเซียน/หยก ต้นโฮยำ ต้นฟิโลเดนดรอน ต้นแก้วกำญจนำ ต้นลั่นทม และต้นชวนชม หรือผลไม้ไทยบำงชนิด
อยู่บ้ำงแล้ว โดยเฉพำะสินค้ำเกษตรผลไม้ที่เป็น Product Champion ของไทย เช่น ทุเรียน มังคุด มะขำมหวำน ขนุน ชมพู่ 
ฝรั่ง มะม่วงน  ำดอกไม้ และสินค้ำแปรรูปแบบฟรีซดรำย กำรจัดนิทรรศกำรพืชสวนหมุนเวียนจึงเป็นอีกแรงกระตุ้น เพ่ือสร้ำง
กำรรับรู้และเปิดตลำดใหม่ให้กับสินค้ำเกษตรผ่ำนนักท่องเที่ยวในภูมิภำคยุโรปได้เป็นอย่ำงดี 
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ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่ำวว่ำ จำกกำรเข้ำร่วมงำน The International 

Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ในนำมของประเทศไทย โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     
และกรมส่งเสริมกำรเกษตรเป็นแม่งำนหลัก ตลอดระยะเวลำ 6 เดือน ในกำรเผยแพร่ ส่งเสริมสินค้ำเกษตรไทยสู่ตลำดยุโรป 
ผ่ำนกำรจัดนิทรรศกำรใน Thailand Pavilion นั น นับว่ำประเทศไทยได้น ำเสนอควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนกำรเกษตรของไทย 
และเสน่ห์ควำมเป็นไทย ผ่ำนนิทรรศกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลดีต่อประเทศไทยทั งในระยะสั นและระยะยำว 
โดยในเบื องต้นได้มีกำรท ำสัญญำซื อขำยระยะสั นระหว่ำง บริษัท Van Der Arend ซึ่งเป็นบริษัทชั นน ำด้ำนกำรเกษตร       
ของรำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ และเป็นทั งผู้ผลิตและน ำเข้ำต้นไม้จำกประเทศไทย กับสวนพูนสินและเครือข่ำย สร้ำงรำยได้
รวม 6 ล้ำนบำท ในเวลำเพียง 2 เดือน (มิถุนำยน – สิงหำคม 2565) ตลอดจนสำมำรถน ำสินค้ำเกษตรแปรรูป ได้แก่ เงำะ
โรงเรียนนำสำรฟรีซดรำย ล ำไยอบแห้ง กล้วย มัน อบกรอบ เข้ำสู่ห้ำงสรรพสินค้ำทั งรำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศส
ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคำดหมำยว่ำผู้บริโภคจะให้กำรตอบรับที่ดี และมีผู้ประกอบกำรสนใจต่อยอดน ำเข้ำสินค้ำเหล่ำนี     
ไปจ ำหน่ำยต่อไป 

นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ตลอดกำรเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรในงำน           
The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) กรมส่งเสริมกำรเกษตร และหน่วยงำนภำคี 
ต่ำงร่วมแรงร่วมใจในกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ สร้ำงกำรรับรู้ทั งในด้ำนกำรเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ผ่ำน Thailand 
Pavilion ซึ่งมีนักท่องเที่ยวให้ควำมสนใจเข้ำร่วมชมกำรแสดง ชมสวนไทย ร่วมสนุกไปกับกิจกรรมสำธิตที่หมุนเวียนเป็น
ประจ ำทุกเดือน ท ำให้นักท่องเที่ยวบำงรำยเกิดควำมสนใจและกลับเข้ำชมซ  ำ ซึ่งตลอดกำรจัดงำนในครั งนี มีผู้เข้ำชม Thailand 
Pavilion รวมกว่ำ 3 แสนรำย และผลจำกควำมตั งใจของทุกฝ่ำยท ำให้ Thailand Pavilion ได้รับรำงวัล BRONZE AWARD 
ส ำหรับ Official Participants Competition Indoor Presentation โดยตลอดกำรจัดงำนนั น Thailand Pavilion มีกำรจัด
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นิทรรศกำรหมุนเวียนซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร และจัดร่วมกับหน่วยงำนภำคีถึง 8 ครั ง คือ 
นิทรรศกำร “Glamorous…Thai Orchids and Air Purifiying plants (Sansevieria)” เสน่ห์ กล้ วย ไม้ และไม้      

ฟอกอำกำศ (สกุลลิ นมังกร)” โดยบริเวณจุดจัดแสดงเน้นกำรใช้กล้วยไม้สกุลหวำย กล้วยไม้สกุลแวนดำ และไม้ฟอกอำกำศ
สกุลลิ นมังกร ที่มีควำมสวยงำมหลำกหลำยสำยพันธุ์ และโดดเด่นในกำรฟอกอำกำศ ช่วยดูดซับสำรพิษ มำประดับตกแต่ง 
รวมทั งกำรเปิดสอนร้อยมำลัยกล้วยไม้ให้นักท่องเที่ยวร่วมสนุก 

นิทรรศกำร “Everlasting Fruit Season 1” น ำเสนอผลไม้อัตลักษณ์ภำคตะวันออกที่มีชื่อเสียงของประเทศ เช่น 
ทุเรียน มังคุด มะม่วงน  ำดอกไม้สีทอง ขนุน แก้วมังกร และผลไม้อ่ืนๆ ทั งในรูปผลสด และแปรรูปแล้ว อย่ำงกำรอบกรอบ    
ฟรีซดรำย กำรกวน หรือในรูปแบบชนิดผง เป็นต้น โดยกิจกรรมนี มีกำรสำธิตพร้อมแจกข้ำวเหนียวมะม่วงให้นักท่องเที่ยวได้
ลิ มลอง 

นิทรรศกำร “Thai Herbs for Relaxing Life” โดยน ำเสนอด้วยพืชสมุนไพร โดยมีฟ้ำทะลำยโจร พืชสมุนไพรที่     
คนไทยใช้ในกำรดูแลสุขภำพมำตั งแต่โบรำณ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่ำงๆ มำจัดแสดง รวมทั งกำรให้บริกำรน  ำ สมุนไพรและ
กำรนวดแผนไทยแก่นักท่องเที่ยว สร้ำงควำมผ่อนคลำยหลังกำรเดินชมนิทรรศกำรในงำนได้เป็นอย่ำงดี 

นิทรรศกำร “New selection for good health” นิทรรศกำรว่ำด้วยเรื่องของผัก น ำเสนอผ่ำนกำรท ำเมนูดังของ
ประเทศไทยอย่ำงต้มย ำกุ้ง ซึ่งมีพืชผักไทยเป็นส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ข่ำ ตะไคร้ ใบมะกรูด พริก หอมแดง มะนำว ผักซีฝรั่ง 
ต้นผักชี และเห็ดฟำง แค่กลิ่นหอมๆ จำกกำรปรุงอำหำร สำมำรถเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ำมำชิมและเรียนรู้เรื่องผักจำก
นิทรรศกำรได้เป็นจ ำนวนมำก และนอกจำกเรื่องของกำรให้ชิมอำหำรแล้ว ในนิทรรศกำรมีกำรน ำเสนอถึง Future Food เช่น 
เห็ดแครง หรือแมลงเศรษฐกิจ เช่น จิ งหรีด ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนผสมส ำหรับท ำโปรตีนทำงเลือกจำกพืช (Plant Based Meat) 
ทดแทนเนื อสัตว์ และก ำลังเป็นที่สนใจของชำวยุโรปผู้รักสุขภำพ 

นิทรรศกำร “The Exquisite Thai Fabrics” ควำมร่วมมือระหว่ำงกรมส่งเสริมกำรเกษตร กับสถำนเอกอัครรำชทูต
ไทย ณ กรุงเฮก และกรมหม่อนไหม เพ่ือเผยแพร่ผ้ำไทย กำรอนุรักษ์ผ้ำไทย และน ำเสนอถึงกำรส่งเสริมอำชีพกำรทอผ้ำไหม
แก่ชำวไทย ของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง โดยในวันงำนนั นได้มีกำรเดินแบบ
ผ้ำไทย และสำธิตกำรสำวไหม 

นิทรรศกำร “Everlasting Fruit Season 2” กลับมำอีกครั งกับนิทรรศกำรผลไม้อัตลักษณ์ โดยเปิดให้ทดลองชิมผลไม้
ที่ผ่ำนกำรปลูกแบบอินทรีย์ เช่น ทุเรียน ขนุน สละ กล้วย ทั งแบบผลสดและแปรรูป ร่วมกับผลไม้ที่มีศักยภำพในตลำด
ต่ำงประเทศ เช่น มะพร้ำวน  ำหอม มะขำม และกำแฟ GI 

นิทรรศกำร “Thai Sustainable Design Showcase 2022” ควำมร่วมมือระหว่ำงกรมส่งเสริมกำรเกษตร กับสถำน
เอกอัครรำชทูตไทย ณ กรุงเฮก และกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (DITP) มีกำรจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่แสดงออกถึงควำม
ยั่งยืนด้ำนสิ่งแวดล้อม (Sustainable Design) จำกนักออกแบบชำวไทย 

และนิทรรศกำรสุดท้ำยที่ เพ่ิงจบไป คือ “Worth of the graceful leafy Thai Ornamental Plant” น ำเสนอ       
ไม้ดอกไม้ประดับที่มีควำมสวยงำมและมีศักยภำพในกำรส่งออก เช่น ต้นแก้วกำญจนำ ต้นยูโฟร์เบีย ต้นดรำแคนน่ำ ต้นฟิ
โลเดนดรอน ต้นโฮยำ เป็นต้น ซึ่งนอกจำกจะมีควำมโดดเด่นในด้ำนสำยพันธุ์ รูปลักษณ์แปลกตำ มีควำมสวยงำมเตะตำ และ
หลำกสีสันแล้ว บำงประเภทยังมีชื่อเรียกและควำมหมำยที่เป็นสิริมงคล เหมำะส ำหรับน ำไปปลูกประดับบ้ำนเรือน 

นำยเข้มแข็ง กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ตลำดสหภำพยุโรปในปัจจุบัน รวมถึงในรำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์นั น กลุ่ มผู้บริโภค    
มีควำมคุ้นเคยกับสินค้ำเกษตร และมีกำรน ำเข้ำไม้ดอกไม้ประดับจำกประเทศไทย ประเภทต้นกล้วยไม้ ได้แก่ สกุลแวนดำ 
สกุลฟำแลนอปซิส สกุลหวำย สกุลบรัสเซีย สกุลออนซิเดียม ประเภทต้นไม้อ่ืนๆ ได้แก่ ต้นลิ นมังกร/งำช้ำง ต้นพลูฉลุ ต้น
สับปะรดสี ต้นโป๊ยเซียน/หยก ต้นโฮยำ ต้นฟิโลเดนดรอน ต้นแก้วกำญจนำ ต้นลั่นทม และต้นชวนชม หรือผลไม้ไทยบำงชนิด
อยู่บ้ำงแล้ว โดยเฉพำะสินค้ำเกษตรผลไม้ที่เป็น Product Champion ของไทย เช่น ทุเรียน มังคุด มะขำมหวำน ขนุน ชมพู่ 
ฝรั่ง มะม่วงน  ำดอกไม้ และสินค้ำแปรรูปแบบฟรีซดรำย กำรจัดนิทรรศกำรพืชสวนหมุนเวียนจึงเป็นอีกแรงกระตุ้น เพ่ือสร้ำง
กำรรับรู้และเปิดตลำดใหม่ให้กับสินค้ำเกษตรผ่ำนนักท่องเที่ยวในภูมิภำคยุโรปได้เป็นอย่ำงดี 

 


