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คอลัมน์หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : อาราบิกาเสี่ยงแอนแทรคโนส 

 
สภาพอากาศในระยะนี้ กลางวันร้อน กลางคืน

หนาว กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกร ผู้ปลูกกาแฟ
อาราบิกา ให้เฝ้าระวังการระบาดของโรคแอนแทรคโนส 
สามารถพบได้ในระยะที่ต้นกาแฟเริ่มติดผลจนถึงระยะ
เก็บเกี่ยวผลผลิต 

ลักษณะอาการของโรค พบได้ทั้งใบอ่อนและใบ
แก่ มีจุดเป็นสีน้้าตาล เนื้อเยื่อกลางแผลตาย ถ้ารุนแรง

แผลจะขยายขนาดใหญ่ขึ้น ท้าให้ใบแห้งไหม้ทั้งใบ ส่วนอาการที่กิ่ง จะพบกิ่งเขียวไหม้ ท้าให้ใบเหลืองและ
ร่วงหล่น กิ่งเห่ียวและแห้งทั้งกิ่ง 

อาการที่ผล เริ่มแรกผลเป็นจุดสีน้้าตาลเข้ม พบได้ทั้งผลอ่อนและผลแก่ เมื่ออาการรุนแรงขึ้น จุดจะ
ขยายรวมกันเป็นแผลรูปร่างไม่แน่นอน และเนื้อเยื่อแผลยุบตัว หากพบที่ผลอ่อนจะท้าให้ผลไม่พัฒนาเป็น
เมล็ด หยุดการเจริญเติบโต และเปล่ียนเป็นสีด้า แต่ผลยังคงติดอยู่บนกิ่งกาแฟ 

หากพบเห็นอาการดังกล่าว หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟเรียบร้อยแล้ว ให้เกษตรกรตัดแต่งกิ่ง ทรง
พุ่ม ใบ และเก็บผลที่เป็นโรคไปเผาท้าลายนอกแปลงปลูก เพื่อให้โล่ง โปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก และ
แสงแดดลอดผ่านได้ อีกทั้งควรรักษาระดับร่มเงาให้เหมาะสม เพื่อรักษาระดับความชื้นและช่วยป้องกันการ
เกิดโรค จากนั้นให้ใส่ปุ๋ยบ้ารุงต้น เพื่อให้ต้นกาแฟมีความแข็งแรง 

ส้าหรับการพบโรคในระยะที่ต้นกาแฟเริ่มติดผล เกษตรกรควรหมั่นส้ารวจตรวจแปลงปลูกอย่าง
สม่้าเสมอ หากพบโรคเริ่มระบาดให้พ่นด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช แมนโคเซบ 80% ดับเบิลยูพี อัตรา 
50 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ เบโนมิล 50% ดับเบิลยูพี อัตรา 20 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร 

นอกจากนี้ เกษตรกรควรป้องกันก้าจัดมอดเจาะผลกาแฟอย่างสม่้าเสมอ เนื่องจากมอดเจาะผล
กาแฟจะเข้าท้าลายผล ท้าให้เกิดบาดแผล ซึ่งจะเป็นช่องทางให้เชื้อราก่อโรคแอนแทรคโนสเข้าท้าลายผล
กาแฟได้มากยิ่งขึ้น 

สะ–เล–เต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



จับตาสารพัดปัจจัยเสี่ยงจ่อรับปีกุน จีดีพีอุตสาหกรรมท้ังปีต่่าเป้า 
รายได้เกษตรกรไทยทรงๆ ทรุดๆ 

 
นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) 10 เดือนแรกของ ปีนี้ (ม.ค.-ต.ค.) ขยายตัว 3.04% ขณะที่เอ็มพีไอ เดือน 
ต.ค.ที่ผ่านมา ขยายตัว 4.08% ส่งผลให้อัตราการใช้ก้าลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 67.75% ท้า
ให้คาดการณ์ว่า เอ็มพีไอตลอดทั้งปีนี้จะอยู่ที่ 2.5% จากเดิมคาดการณ์ว่าอยู่ที่ระดับ 2.5 -3% ขณะที่
คาดการณ์อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ภาคอุตสาหกรรมตลอดทั้งปีนี้จะอยู่ที่ 
2.5% จากเดิมคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 3 -4% โดยยังต้องจับตาช่วง 2 เดือนสุดท้ายที่การผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมอาจจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ส้าหรับประมาณการปี 2562 สศอ.คาดว่าจะขยายตัวเท่ากันที่ 2-3% คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.5% โดย
ปัจจัยสนับสนุนในปีหน้า คือ ความชัดเจนของการเลือกตั้งที่คาดว่าความเชื่อมั่นการลงทุนจะดีขึ้น 
ประกอบกับการลงทุนภาครัฐที่จะเห็นชัดเจนขึ้นจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 5 โครงการหลักในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่จะได้ผู้รับเหมาครบทุกโครงการในเดือน ก.พ.2562 ขณะที่ต้องจับตา
ปัจจัยเส่ียงในปีหน้าคือ ความไม่แน่นอนในสงครามการค้าสหรัฐฯและจีนที่อาจมีการกีดกันการค้าเพิ่มเติม 
และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน นอกจากนี้ยังต้องจับตาภาวะเศรษฐกิจบางประเทศที่อาจส่งผลต่อ
เศรษฐกิจโลก เช่น ตุรกี อาร์เจนตินา บราซิล และแอฟริกาใต้ เป็นต้น รวมทั้งความผันผวนของราคาน้้ามัน
ที่อยู่กับการตัดสินใจของกลุ่มโอเปก ที่อาจจะมีผลต่อก้าลังการผลิตในปีหน้าได้ 

วันเดียวกัน นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า 
ดัชนีราคาสินค้าที่เกษตรกรขายได้เดือน ต.ค. 2561 อยู่ที่ระดับ 126.79 หรือ ลดลง 0.37% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้้ามัน ไก่เนื้อ ขณะที่
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ รวมทั้งสุกร ราคาเพิ่ม ทั้งนี้  หากมองแนวโน้มดัชนีรายได้
เกษตรกรในเดือน พ.ย. 2561 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.27% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น ผลมา
จากดัชนีผลผลิตปรับตัวที่เพิ่มขึ้น 2.36% แต่ในเดือน ธ.ค.2561 คาดว่าดัชนีรายได้เกษตรกรจะทรงตัว โดย
ดัชนีราคามีแนวโน้มลดลง ขณะที่ดัชนีผลผลิตจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 
ฉบบัวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 

 
ดัชนีผลผลิต10เดือนพุ่ง3.04% สศอ.จับตา‘เศรษฐกิจจีน’ปัจจัยเสี่ยงป’ี62 

 
นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อ้านวยการ ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)เปิดเผยว่า ดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรม(เอ็มพีไอ)10 เดือนแรกของปี 2561 (มกราคม-ตุลาคม) ขยายตัว 3.04% 
ขณะที่ เอ็มพีไอ เดือน ตุลาคมที่ผ่านมาขยายตัว 4.08% อัตราก้าลังการผลิตอยู่ที่ 67.75% ท้าให้

คาดการณ์เอ็มพีไอทั้งปีจะอยู่ที่ 2.5% จากเดิมคาดการณ์ว่าอยู่ระดับ 2.5-3% ขณะที่คาดการณ์ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ(จีดีพี)อุตสาหกรรมทั้งปีจะอยู่ที่ 2.5% จากเดิมคาดการณ์อยู่ที่ ระดับ 3-4% เนื่องจาก
ยังต้องจับตาช่วง 2 เดือนสุดท้ายที่การผลิตอาจจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เพราะปีก่อนฐานก้าลัง
การผลิตสูงกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้มาก 

ส้าหรับประมาณการเอ็มพีไอและจีดีพีปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวเท่ากันที่ 2 -3% คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
2.5% โดยปัจจัยสนับสนุนในปี 2562 คือ ความชัดเจนของการเลือกตั้ง ภายหลังจากที่รัฐบาลก้าหนดวัน
เลือกตั้งแล้ว คาดว่าความเชื่อมั่นการลงทุนจะดีขึ้นอย่างแน่นอน ประกอบกับการลงทุนของภาครัฐที่จะเห็น
ชัดเจนขึ้นจากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 5 โครงการหลักในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 
ที่จะได้ผู้รับเหมาครบทุกโครงการในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 

อย่างไรก็ตาม ยังต้องจับตาปัจจัยเส่ียงในปีหน้าคือ ความไม่แน่นอนในมาตรการการค้าของสหรัฐฯ 
ที่อาจมีการด้าเนินการกีดกันการค้ากับจีนเพิ่มเติม การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนและความเส่ียงต่อ
ปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล โดยปีหน้าคาดการณ์ว่าจีดีพีของจีนอาจชะลอตัวลงจากปีนี้ จาก
ปีนี้คาดว่าจีดีพีของจีนจะอยู่ที่ 6.6% ส่วนปีหน้าคาดว่าจะลดลงเหลือ 6.3% รวมทั้งต้องจับตาภาวะ
เศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลกที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก เช่น ตุรกี อาร์เจนตินา บราซิล แ ละ
แอฟริกาใต้ เป็นต้น ประกอบกับความผันผวนของราคาน้้ามันที่อยู่กับการตัดสินใจของกลุ่มโอเปก ที่อาจจะ
มีผลต่อก้าลังการผลิตในปีหน้าได้ 

นายอดิทัต กล่าวว่า อุตสาหกรรมที่ส่งผลบวกต่อเอ็มพีไอในเดือน ตุลาคม 2561ที่ผ่านมา คือ 
รถยนต์ที่ขยายตัว 16.7% จากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ บุหรี่ขยายตัว434.61% เนื่องจากปีก่อนมีฐานต่้า
มาก น้้าตาลทรายขยายตัว 145% จากผลผลิตอ้อยที่มากกว่าปกติ เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนขยายตัว
18.54% ตามการขยายตัวของตลาดในประเทศ ขณะที่อุตสาหกรรมที่ส่งผลลบต่อเอ็มพีไอในเดือนที่ผ่านมา
คือ ยางลดลง 23.82% จากก้าลังซื้อของจีนที่ลดลง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลดลง 3.06% และน้้ามันพืช
ลดลง 10.04% 

อย่างไรก็ดี ในเดือนตุลาคม 2561 พบว่า ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ก้าลังการผลิต67.75% สูงสุดใน
รอบ 4 เดือน นับจากเดือนมิถุนายน 2561 มีอัตราการใช้ก้าลังการผลิต 69.06% โดยช่วง 2 เดือนที่เหลือ
ของปีนี้(พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561) น่าจะอยู่ในระดับดีต่อเนื่องเพื่อผลิตสินค้ารองรับช่วงเทศกาล 
ประกอบกับได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือผู้มี
รายได้น้อยคนชรา และเกษตรกร รวม 86 ,994 ล้านบาท จะช่วยกระตุ้นก้าลังซื้อแน่นอน ส่งผลต่ออัตรา
การใช้ก้าลังผลิตที่เพ่ิมขึ้นด้วย 
 
 



หนุนปลูกกาแฟทดแทนสวนยางยะลา  
เกษตรฯช้ีตลาดต้องการสูง/จ่อขยายผลปัตตานี-นราธิวาส 

 
ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรและเทศบาลนคร

ยะลาได้ร่วมประชุมหารือปัญหาภาคการเกษตรในจังหวัดยะลา โดยเห็นชอบร่วมกันจัดท้าโครงการส่งเสริม
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลาปลูกกาแฟเป็นพืชทางเลือกทดแทนสวนยางพาราที่เส่ือมโทรม และมีปัญหา
ด้านราคาตามนโยบายการลดพื้นที่ปลูกยางพาราของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือปลูกเป็นพืชเสริม
รายได้ในระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรในจังหวัดยะลามี
อาชีพที่มั่นคง และมีเสถียรภาพ โดยมอบหมายให้ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่ของกรม
วิชาการเกษตรเข้าด้าเนินการร่วมกับเทศบาลนครยะลา 

ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ได้วิจัยการปลูกกาแฟโรบัสต้าตั้งแต่ปี 2555 พบว่ามีการเจริญเติบโตดี ให้
ผลผลิตเฉล่ีย 290 กิโลกรัม/ไร่ ตอบสนองได้ดีในสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของจังหวัดยะลา ส่วน
ด้านคุณภาพคะแนนคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี มีฟองครีมหนา มีกล่ินหอมของถั่ว รสเปรี้ยวของกรดมะนาว 
รสชาติอยู่ในกลุ่ม Brown Sugarซึ่งไม่พบในกาแฟโรบัสต้าที่ปลูกจากแหล่งอื่น และสามารถที่จะพัฒนาให้
เป็นแหล่งปลูกกาแฟที่ส้าคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา กรมวิชาการเกษตรและเทศบาลนคร
ยะลาได้มอบต้นพันธุ์กาแฟโรบัสต้าให้แก่เกษตรกรจ้านวน 40,000 ต้น คิดเป็นพื้นที่ปลูกประมาณ 225 ไร่ 
และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาแฟโรบัสต้าพร้อมกับจัดท้าแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตกาแฟ โร
บัสต้าให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์วิจัยพืชสวนยะลารวมทั้งยังขยายผลสู่ศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.ธารโต จ.ยะลาโดย จัดท้าแปลงต้นแบบการปลูกกาแฟ 
ในพื้นที่ อบต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา เพื่อเป็นแปลงเรียนรู้การผลิตกาแฟในระดับพื้นที่ เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกกาแฟโรบัสต้าเป็นพืชเสริมรายได้ 

“จังหวัดยะลาถือเป็นจังหวัดต้นแบบน้าร่องโครงการปลูกกาแฟทดแทนยางพารา ซึ่งกรมวิชาการ
เกษตรได้รับการประสานให้หาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกกาแฟตามโครงการเพิ่มขึ้นในอีก 2 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี และนราธิวาส เนื่องจากปัจจุบันตลาดมีความต้องการกาแฟเพิ่มขึ้นทุกปี 
ผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว 
 


