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19 Mar 2020 
เกษตรฯ เผยมาตรปองผลไมไทยกวา 8 หมื่นตันลนทะลัก หากจีนยังไมคลายไวรัสโคโรนา แกปญหาดึงเอกชนรับซ้ือดึงแบงกปลอยกู หวังบูมตลาดในประเทศทดแทน 
วันที่ 19 มีนาคม 2563  นายอลงกรณ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยภายหลังรวมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหาร
จัดการผลไม คร้ังที่ 2/2563 ณ กรมสงเสริมการเกษตรวา คณะทํางานจัดทําขอมูลไมผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ไดวิเคราะหสถานการณการผลิตไมผล เมื่อมีการระบาดของ
โรค COVID-19 โดยคาดการณวาจะมีปริมาณผลผลิตในป 2563 คือ ทุเรียน 584,712 ตัน โดยจะออกสูตลาดมากในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 มังคุด 201,741 
ตัน จะออกสูตลาดมากในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 และเงาะ 220,946 ตัน จะออกสูตลาดมากในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 
ทั้งนี้ ในภาวะปกติหากไมมีผลกระทบโรค COVID-19 คาดวาจะสงออกทุเรียน มังคุด และเงาะ ไดในปริมาณรวม 545,809 ตัน แตหากไดรับผลกระทบ COVID-19 มีการ
วิเคราะหวาจะสงออกทุเรียน มังคุด และเงาะ ไดในปริมาณรวม 461,534 ตัน จึงมีสวนตางของผลผลิตที่สงออกไมไดครบตามภาวะปกติ ดังนี้ ทุเรียน 58,471 ตัน มังคุด 
12,105 ตัน และเงาะ 13,699 ตัน รวมทั้งสิ้น 84,275 ตัน ซ่ึงเปนตัวเลขที่ตองบริหารจัดการในกรณีที่ไดรับผลกระทบ COVID-19 ทําใหสงออกตลาดจีนไมได 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมทั้งนายกสมาพันธชาวสวนทุเรียนไทย อุปนายกสมาพันธชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก และ
นายกสมาคมผูสงออกผักและผลไม กําหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 ไดขอสรุป 2 มาตรการหลักในสวน
ของผลไม คือ 1) มาตรการชวยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคาเกษตร 
2) มาตรการชวยเหลือทางการเงินแกสถาบันเกษตรกรและผูประกอบการ ซึ่งในแตละมาตรการจะมีโครงการยอยและหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมเปน
เจาภาพรับผิดชอบ ในการรวมรณรงคบริโภคผลไมและกระจายผลผลิตไปยังแหลงตาง ๆ จํานวน 84,275 ตัน 
ดานนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม (Fruit Board) กลาววา มาตรการที่ 1 การ
ชวยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคาเกษตร มี 4 โครงการยอย ประกอบดวย (1) โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสูพี่นองชาวจีนสู วิกฤต COVID-19 สงมอบ
ผลไมไทยใหพี่นองชาวจีน ชวงวันที่ 25 เม.ย. – 10 พ.ค. 2563 ซ่ึงหากสถานการณแพรระบาด COVID-19 สงบ 
"รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงปกกิ่ง อัครราชทูตที่ปรึกษาดานการเกษตร และทูตพาณิชย จะเดินทางไปจัด Road Show 
และสงมอบผลไมดวยตนเองเพื่อสรางความมั่นใจแกผูบริโภค เปาหมาย ทุเรียน 20 ตัน และมังคุด 20 ตัน หนวยงานรับผิดชอบหลัก ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร, สมาพันธ
ชาวสวนทุเรียนไทย, สํานักการเกษตร ตางประเทศ, สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ, สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร" 
(2) โครงการรณรงคสงเสริมการบริโภคผลไมภายในประเทศ Eat Thai First ไดแก 1) จัดสถานที่จําหนายผลไมที่จะออกชวง เม.ย. – พ.ค. เพื่อสงเสริมใหคนไทยไดบริโภค
ผลไมไทยเกรด Premium ในราคายุติธรรมตามฤดูกาล ซ่ึงขณะนี้กรมสงเสริมการเกษตรไดประสานงานกับตลาดไทและ Home pro เรียบรอยแลว มี เปาหมายการจําหนาย
สินคาทั้ง 2 แหง รวม 1,200 ตัน โดยตลาดไทยินดีใหใชพื้นที่ในชวงฤดูกาลผลิต นอกจากนี้ กรมสงเสริมการเกษตรอยูระหวางติดตอกับ ซีคอนสแควร Home pro, IT 
Square, Tesco Lotus, Big C, Tops,  iconsaim และสถานีบริการน้ํามัน เปาหมาย 3,000 ตัน (ตลาดไทและ Home pro 1,200 ตัน ตลาดอื่นๆ 1,800 ตัน) 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2) ขอความรวมมือทุกสวนราชการ และผูวาราชการจังหวัดในพื้นที่สนับสนุนการ
บริโภคผลไมไทย อาหารไทย และใชดอกไมไทยประดับสถานที่ ในการจัดประชุมสัมมนาและงานตางๆ เปาหมาย 3,000 ตัน 3) กรมสงเสริมการเกษตรไดคัดเลือกเกษตรกร 
และเกษตรกรแปลงใหญลงทะเบียนกับบริษัทไปรษณียไทย จํากัด เพื่อกระจายสินคาสูตลาดปลายทาง เรียบรอยแลว เปาหมาย 2,000 ตัน หนวยงานรับผิดชอบหลัก ไดแก 
กรมสงเสริมการเกษตร, บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 4) เชิญชวนภาครัฐและภาคเอกชนที่มีศักยภาพ 
อาทิ ตลาดหลักทรัพย สภาหอการคาไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย SCG ฯลฯ ชวยซ้ือผลไม เปาหมาย 1,000 ตัน 5) สงเสริมการขายผานระบบออนไลน เชน 
Alibaba, Shopee, Lazada โดยกรมสงเสริมการเกษตรมีการอบรมเกษตรกรใหขายสินคาออนไลน ซ่ึงมีกลุมเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี เขารวมโครงการขายผาน Lazada ใน
สวนของ อ.ต.ก. มีการดําเนินการจําหนายผานระบบ อ.ต.ก. Online และ อ.ต.ก. Market ซ่ึงเกษตรกรสามารถเขาไปลงทะเบียนได เปาหมาย 2,000 ตัน 6) กรมสงเสริม
สหกรณจะบริหารจัดการโครงการสนับสนุนการกระจายผลไมของสถาบันเกษตรกร โดยขอใชงบกลาง จํานวน 45.0372 ลานบาท เปาหมาย 80,000 ตัน 
(3) โครงการสินคาเกษตรไทยปลอดภัยจาก COVID-19 ขอความรวมมือหนวยงานในพื้นที่ใหเขมงวดเกี่ยวกับสุขอนามัยของแรงงาน เชน การแตงกายที่รัดกุม มีหนากาก
ปองกันขณะปฏิบัติงาน และขอความรวมมือกรมการคาภายใน กระทรวงสาธารณสุขในการจัดสรรโควตาหนากากอนามัย และเจลแอลกอฮอลลางมือใหเพียงพอกับความ
ตองการของผูประกอบการ สําหรับผูประกอบการชาวสวนผลไมใหระมัดระวังการจัดกิจกรรมทองเที่ยวในลักษณะบุฟเฟตผลไม และมอบหมาย คพจ. ติดตามผลการปฏิบัติการ
ควบคุมโรคระบาดในพื้นท่ีอยางเขมงวด และรายงานตอ Fruit Board เพื่อสรางความมั่นใจในคุณภาพสินคาเกษตรไทย  
(4) โครงการหาตลาดใหมสินคาเกษตรเพิ่มเติม ไดแก การจัดแคมเปญ/นิทรรศการ/Road Show/Exhibition ในประเทศตางๆ ทั้งนี้ กรมสงเสริมการเกษตรไดเตรียมจัด
กิจกรรมในระหวางเดือนสิงหาคม – กันยายน ณ ประเทศ ออสเตรเลีย UAE ตุรกี จีน และญี่ปุน โดยเจรจากับประเทศตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย ตุรกี อินโดนีเซีย รัสเซีย 
อารเจนตินา อินเดีย เกาหลี ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางดําเนินการเตรียมความพรอม นอกจากนี้ ไดเรงศึกษากฎระเบียบการสงออกผลไมไปประเทศอื่นๆ ที่มีศักยภาพ การเจรจา
ขอจํากัดกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี (NTBs) สุขอนามัยพืช สุขอนามัยสัตว มาตรฐานสินคา รวมทั้งขอใหกรมวิชาการเกษตรเรงดําเนินการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน GAP 
โดยมีเปาหมายการตรวจรับรอง 70,000 แปลง และ GMP โรงคัดบรรจุ 180 โรง 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวเพิ่มเติมวา สําหรับมาตรการที่ 2 การชวยเหลือทางการเงินแกสถาบันเกษตรกรและผูประกอบการ ไดแก มาตรการชวยลดภาระทาง
การเงิน ทางสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดขอความรวมมือ ธ.ก.ส. ผอนปรนการชําระหนี้ใหกับเกษตรกร โดยบอรด ธ.ก.ส. ไดพิจารณาอนุมัติมาตรการ ชวยเหลือเกษตรกร 
คือ 1) ใหปรับโครงสรางหนี้กับลูกหนี้โดยปลอดการชําระหนี้เปนเวลา 3 ป ระยะเวลาการดําเนินมาตรการ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564 และ 2) 
สนับสนุนสินเชื่อฟนฟูเพื่อเสริมสภาพคลองใหเกษตรกร สถาบันเกษตร และผูประกอบการเพื่อนําไปเสริมสภาพคลองดําเนินธุรกิจ 



 
กระทรวงเกษตรฯ เผยมาตรการปองกันและแกไขปญหาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 ที่มีตอผลไมไทย ทําใหไมสามารถสงออกไปยังตลาดหลักอยางสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนได โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และเงาะ รวม 84,275 ตัน พรอมงัด 2 มาตรการหลัก คือ การชวยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคาเกษตร COVID-19 และการชวยเหลือ
ทางการเงินแกสถาบันเกษตรกรและผูประกอบการ 
นายอลงกรณ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยภายหลังรวมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม ครั้งที ่2/2563 ณ กรมสงเสริม
การเกษตรวา คณะทํางานจัดทําขอมูลไมผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ไดวเิคราะหสถานการณการผลิตไมผล เมื่อมีการระบาดของโรค COVID-19 โดยคาดการณวาจะมีปรมิาณผลผลิตใน
ป 2563 คือ ทุเรียน 584,712 ตัน โดยจะออกสูตลาดมากในเดอืนเมษายน-พฤษภาคม 2563 มังคุด 201,741 ตัน จะออกสูตลาดมากในเดอืนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 และ
เงาะ 220,946 ตัน จะออกสูตลาดมากในเดือนพฤษภาคม-มิถนุายน 2563 
ทั้งนี้ ในภาวะปกติหากไมมีผลกระทบโรค COVID-19 คาดวาจะสงออกทเุรียน มังคุด และเงาะ ไดในปริมาณรวม 545,809 ตัน แตหากไดรับผลกระทบ COVID-19 มีการวเิคราะหวาจะสงออก
ทุเรียน มังคุด และเงาะ ไดในปริมาณรวม 461,534 ตัน จึงมีสวนตางของผลผลิตที่สงออกไมไดครบตามภาวะปกต ิดังนี้ ทุเรียน 58,471 ตัน มังคุด 12,105 ตัน และเงาะ 13,699 ตัน รวม
ทั้งส้ิน 84,275 ตัน ซ่ึงเปนตวัเลขที่ตองบรหิารจัดการในกรณีที่ไดรับผลกระทบ COVID-19 ทําใหสงออกตลาดจนีไมได 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดประชุมหารอืกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ พรอมทั้งนายกสมาพันธชาวสวนทุเรียนไทย อุปนายกสมาพันธชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวนัออก และนายกสมาคมผูสงออกผัก
และผลไม กําหนดมาตรการปองกนัและแกไขปญหาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 ไดขอสรุป 2 มาตรการหลักในสวนของผลไม คือ 1) มาตรการชวยเหลือในการ
กระจายและควบคุมคุณภาพสินคาเกษตร และ 2) มาตรการชวยเหลือทางการเงินแกสถาบันเกษตรกรและผูประกอบการ ซ่ึงในแตละมาตรการจะมโีครงการยอยและหนวยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณรวมเปนเจาภาพรับผิดชอบ ในการรวมรณรงคบรโิภคผลไมและกระจายผลผลิตไปยังแหลงตาง ๆ จํานวน 84,275 ตัน 
ดาน นายทวี มาสขาว รองอธิบดกีรมสงเสรมิการเกษตร ในฐานะฝายเลขานกุารคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม (Fruit Board) กลาววา มาตรการที ่1 การชวยเหลือในการกระจาย
และควบคุมคุณภาพสินคาเกษตร ม ี4 โครงการยอย ประกอบดวย  
(1) โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสูพ่ีนองชาวจนีสู วกิฤต COVID-19 สงมอบผลไมไทยใหพ่ีนองชาวจีน ชวงวนัที ่25 เม.ย. – 10 พ.ค. 2563 ซ่ึงหากสถานการณแพรระบาด COVID-19 สงบ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงปกกิ่ง อัครราชทูตที่ปรกึษาดานการเกษตร และทูตพาณิชย จะเดนิทางไปจัด Road Show และสงมอบผลไมดวย
ตนเองเพ่ือสรางความมัน่ใจแกผูบริโภค เปาหมาย ทุเรียน 20 ตัน และมังคุด 20 ตัน หนวยงานรับผิดชอบหลัก ไดแก กรมสงเสรมิการเกษตร, สมาพันธชาวสวนทเุรียนไทย, สํานักการเกษตร 
ตางประเทศ, สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ, สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(2) โครงการรณรงคสงเสรมิการบริโภคผลไมภายในประเทศ Eat Thai First ไดแก 1) จัดสถานที่จําหนายผลไมที่จะออกชวง เม.ย. – พ.ค. เพ่ือสงเสริมใหคนไทยไดบริโภคผลไมไทย
เกรด Premium ในราคายุติธรรมตามฤดกูาล ซ่ึงขณะนีก้รมสงเสริมการเกษตรไดประสานงานกับตลาดไทและ Home pro เรียบรอยแลว มี เปาหมายการจําหนายสินคาทั้ง 2 แหง รวม 1,200 ตัน 
โดยตลาดไทยินดีใหใชพ้ืนที่ในชวงฤดกูาลผลิต นอกจากนี้ กรมสงเสรมิการเกษตรอยูระหวางติดตอกับ ซีคอนสแควร Home pro, IT Square, Tesco Lotus, Big C, Tops,  iconsaim และสถานี
บริการน้ํามนั เปาหมาย 3,000 ตัน (ตลาดไทและ Home pro 1,200 ตัน ตลาดอื่นๆ 1,800 ตัน) หนวยงานรับผิดชอบหลัก ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร, สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 2) ขอ
ความรวมมอืทกุสวนราชการ และผูวาราชการจังหวัดในพ้ืนที่สนับสนุนการบรโิภคผลไมไทย อาหารไทย และใชดอกไมไทยประดับสถานที่ ในการจัดประชมุสัมมนาและงานตางๆ 
เปาหมาย 3,000 ตัน 3) กรมสงเสริมการเกษตรไดคัดเลือกเกษตรกร และเกษตรกรแปลงใหญลงทะเบียนกับบริษัทไปรษณียไทย จํากัด เพ่ือกระจายสินคาสูตลาดปลายทาง เรียบรอยแลว 
เปาหมาย 2,000 ตัน หนวยงานรับผิดชอบหลัก ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร, บริษัท ไปรษณียไทย จํากดั, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 4) เชิญชวนภาครัฐและภาคเอกชนทีม่ีศักยภาพ อาทิ 
ตลาดหลักทรัพย สภาหอการคาไทย สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย SCG ฯลฯ ชวยซ้ือผลไม เปาหมาย 1,000 ตัน 5) สงเสรมิการขายผานระบบออนไลน เชน Alibaba, Shopee, 
Lazada โดยกรมสงเสริมการเกษตรมีการอบรมเกษตรกรใหขายสินคาออนไลน ซ่ึงมีกลุมเกษตรกรจังหวดัจันทบุร ีเขารวมโครงการขายผาน Lazada ในสวนของ อ.ต.ก. มกีารดําเนนิการจําหนาย
ผานระบบ อ.ต.ก. Online และ อ.ต.ก. Market ซ่ึงเกษตรกรสามารถเขาไปลงทะเบียนได เปาหมาย 2,000 ตัน 6) กรมสงเสริมสหกรณจะบริหารจัดการโครงการสนับสนุนการกระจายผลไมของ
สถาบันเกษตรกร โดยขอใชงบกลาง จํานวน 45.0372 ลานบาท เปาหมาย 80,000 ตัน 
3) โครงการสินคาเกษตรไทยปลอดภัยจาก COVID-19 ขอความรวมมอืหนวยงานในพ้ืนที่ใหเขมงวดเกี่ยวกับสุขอนามัยของแรงงาน เชน การแตงกายที่รัดกุม มีหนากากปองกันขณะปฏิบัติงาน และ
ขอความรวมมือกรมการคาภายใน กระทรวงสาธารณสุขในการจดัสรรโควตาหนากากอนามัย และเจลแอลกอฮอลลางมอืใหเพียงพอกับความตองการของผูประกอบการ สําหรับผูประกอบการ
ชาวสวนผลไมใหระมัดระวังการจัดกิจกรรมทองเที่ยวในลักษณะบุฟเฟตผลไม และมอบหมาย คพจ. ติดตามผลการปฏิบัติการควบคุมโรคระบาดในพ้ืนทีอ่ยางเขมงวด และรายงานตอ Fruit 
Board เพ่ือสรางความมัน่ใจในคุณภาพสินคาเกษตรไทย  
(4) โครงการหาตลาดใหมสินคาเกษตรเพ่ิมเติม ไดแก การจัดแคมเปญ/นทิรรศการ/Road Show/Exhibition ในประเทศตางๆ ทั้งนี้ กรมสงเสรมิการเกษตรไดเตรียมจัดกิจกรรมในระหวางเดือน
สิงหาคม – กันยายน ณ ประเทศ ออสเตรเลีย UAE ตุรกี จนี และญี่ปุน โดยเจรจากับประเทศตะวนัออกกลาง ออสเตรเลีย ตุรกี อินโดนีเซีย รสัเซีย อารเจนตินา อนิเดีย เกาหลี ซ่ึงขณะนีอ้ยูระหวาง
ดําเนนิการเตรียมความพรอม นอกจากนี้ ไดเรงศึกษากฎระเบียบการสงออกผลไมไปประเทศอืน่ๆ ที่มีศักยภาพ การเจรจาขอจํากดักีดกันทางการคาทีม่ิใชภาษี (NTBs) สุขอนามัยพืช สุขอนามัยสัตว 
มาตรฐานสินคา รวมทั้งขอใหกรมวิชาการเกษตรเรงดําเนนิการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน GAP โดยมีเปาหมายการตรวจรับรอง 70,000 แปลง และ GMP โรงคัดบรรจ ุ180 โรง 
รองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาวเพ่ิมเติมวา สําหรับมาตรการที ่2 การชวยเหลือทางการเงินแกสถาบันเกษตรกรและผูประกอบการ ไดแก มาตรการชวยลดภาระทางการเงิน ทางสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรไดขอความรวมมือ ธ.ก.ส. ผอนปรนการชําระหนี้ใหกับเกษตรกร โดยบอรด ธ.ก.ส. ไดพิจารณาอนมุัติมาตรการ ชวยเหลือเกษตรกร คือ 1) ใหปรับโครงสรางหนีก้ับลูกหนีโ้ดย
ปลอดการชําระหนี้เปนเวลา 3 ป ระยะเวลาการดําเนนิมาตรการ ตั้งแตวนัที ่1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564 และ 2) สนับสนุนสินเชื่อฟนฟูเพ่ือเสรมิสภาพคลองใหเกษตรกร สถาบัน
เกษตร และผูประกอบการเพ่ือนําไปเสริมสภาพคลองดําเนินธุรกิจ 



 

กระทรวงเกษตรฯ เผยมาตรการปองกันและแกไขปญหาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 ที่มีตอผลไมไทย ทําใหไมสามารถสงออกไปยังตลาดหลักอยางสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนได โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และเงาะ รวม 84,275 ตัน พรอมงัด 2 มาตรการหลัก คือ การชวยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคาเกษตร COVID-19 และการชวยเหลือ
ทางการเงินแกสถาบันเกษตรกรและผูประกอบการ 
นายอลงกรณ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยภายหลังรวมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม ครั้งที ่2/2563 ณ กรมสงเสริม
การเกษตรวา คณะทํางานจัดทําขอมูลไมผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ไดวเิคราะหสถานการณการผลิตไมผล เมื่อมีการระบาดของโรค COVID-19 โดยคาดการณวาจะมีปรมิาณผลผลิตใน
ป 2563 คือ ทุเรียน 584,712 ตัน โดยจะออกสูตลาดมากในเดอืนเมษายน-พฤษภาคม 2563 มังคุด 201,741 ตัน จะออกสูตลาดมากในเดอืนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 และ
เงาะ 220,946 ตัน จะออกสูตลาดมากในเดือนพฤษภาคม-มิถนุายน 2563 
ทั้งนี้ ในภาวะปกติหากไมมีผลกระทบโรค COVID-19 คาดวาจะสงออกทเุรียน มังคุด และเงาะ ไดในปริมาณรวม 545,809 ตัน แตหากไดรับผลกระทบ COVID-19 มีการวเิคราะหวาจะสงออก
ทุเรียน มังคุด และเงาะ ไดในปริมาณรวม 461,534 ตัน จึงมีสวนตางของผลผลิตที่สงออกไมไดครบตามภาวะปกต ิดังนี้ ทุเรียน 58,471 ตัน มังคุด 12,105 ตัน และเงาะ 13,699 ตัน รวม
ทั้งส้ิน 84,275 ตัน ซ่ึงเปนตวัเลขที่ตองบรหิารจัดการในกรณีที่ไดรับผลกระทบ COVID-19 ทําใหสงออกตลาดจนีไมได 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดประชุมหารอืกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ พรอมทั้งนายกสมาพันธชาวสวนทุเรียนไทย อุปนายกสมาพันธชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวนัออก และนายกสมาคมผูสงออกผัก
และผลไม กําหนดมาตรการปองกนัและแกไขปญหาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 ไดขอสรุป 2 มาตรการหลักในสวนของผลไม คือ 1) มาตรการชวยเหลือในการ
กระจายและควบคุมคุณภาพสินคาเกษตร และ 2) มาตรการชวยเหลือทางการเงินแกสถาบันเกษตรกรและผูประกอบการ ซ่ึงในแตละมาตรการจะมโีครงการยอยและหนวยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณรวมเปนเจาภาพรับผิดชอบ ในการรวมรณรงคบรโิภคผลไมและกระจายผลผลิตไปยังแหลงตาง ๆ จํานวน 84,275 ตัน 
ดาน นายทวี มาสขาว รองอธิบดกีรมสงเสรมิการเกษตร ในฐานะฝายเลขานกุารคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม (Fruit Board) กลาววา มาตรการที ่1 การชวยเหลือในการกระจาย
และควบคุมคุณภาพสินคาเกษตร ม ี4 โครงการยอย ประกอบดวย  
(1) โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสูพ่ีนองชาวจนีสู วกิฤต COVID-19 สงมอบผลไมไทยใหพ่ีนองชาวจีน ชวงวนัที ่25 เม.ย. – 10 พ.ค. 2563 ซ่ึงหากสถานการณแพรระบาด COVID-19 สงบ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงปกกิ่ง อัครราชทูตที่ปรกึษาดานการเกษตร และทูตพาณิชย จะเดนิทางไปจัด Road Show และสงมอบผลไมดวย
ตนเองเพ่ือสรางความมัน่ใจแกผูบริโภค เปาหมาย ทุเรียน 20 ตัน และมังคุด 20 ตัน หนวยงานรับผิดชอบหลัก ไดแก กรมสงเสรมิการเกษตร, สมาพันธชาวสวนทเุรียนไทย, สํานักการเกษตร 
ตางประเทศ, สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ, สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(2) โครงการรณรงคสงเสรมิการบริโภคผลไมภายในประเทศ Eat Thai First ไดแก 1) จัดสถานที่จําหนายผลไมที่จะออกชวง เม.ย. – พ.ค. เพ่ือสงเสริมใหคนไทยไดบริโภคผลไมไทย
เกรด Premium ในราคายุติธรรมตามฤดกูาล ซ่ึงขณะนีก้รมสงเสริมการเกษตรไดประสานงานกับตลาดไทและ Home pro เรียบรอยแลว มี เปาหมายการจําหนายสินคาทั้ง 2 แหง รวม 1,200 ตัน 
โดยตลาดไทยินดีใหใชพ้ืนที่ในชวงฤดกูาลผลิต นอกจากนี้ กรมสงเสรมิการเกษตรอยูระหวางติดตอกับ ซีคอนสแควร Home pro, IT Square, Tesco Lotus, Big C, Tops,  iconsaim และสถานี
บริการน้ํามนั เปาหมาย 3,000 ตัน (ตลาดไทและ Home pro 1,200 ตัน ตลาดอื่นๆ 1,800 ตัน) หนวยงานรับผิดชอบหลัก ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร, สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 2) ขอ
ความรวมมอืทกุสวนราชการ และผูวาราชการจังหวัดในพ้ืนที่สนับสนุนการบรโิภคผลไมไทย อาหารไทย และใชดอกไมไทยประดับสถานที่ ในการจัดประชมุสัมมนาและงานตางๆ 
เปาหมาย 3,000 ตัน 3) กรมสงเสริมการเกษตรไดคัดเลือกเกษตรกร และเกษตรกรแปลงใหญลงทะเบียนกับบริษัทไปรษณียไทย จํากัด เพ่ือกระจายสินคาสูตลาดปลายทาง เรียบรอยแลว 
เปาหมาย 2,000 ตัน หนวยงานรับผิดชอบหลัก ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร, บริษัท ไปรษณียไทย จํากดั, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 4) เชิญชวนภาครัฐและภาคเอกชนทีม่ีศักยภาพ อาทิ 
ตลาดหลักทรัพย สภาหอการคาไทย สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย SCG ฯลฯ ชวยซ้ือผลไม เปาหมาย 1,000 ตัน 5) สงเสรมิการขายผานระบบออนไลน เชน Alibaba, Shopee, 
Lazada โดยกรมสงเสริมการเกษตรมีการอบรมเกษตรกรใหขายสินคาออนไลน ซ่ึงมีกลุมเกษตรกรจังหวดัจันทบุร ีเขารวมโครงการขายผาน Lazada ในสวนของ อ.ต.ก. มกีารดําเนนิการจําหนาย
ผานระบบ อ.ต.ก. Online และ อ.ต.ก. Market ซ่ึงเกษตรกรสามารถเขาไปลงทะเบียนได เปาหมาย 2,000 ตัน 6) กรมสงเสริมสหกรณจะบริหารจัดการโครงการสนับสนุนการกระจายผลไมของ
สถาบันเกษตรกร โดยขอใชงบกลาง จํานวน 45.0372 ลานบาท เปาหมาย 80,000 ตัน 
3) โครงการสินคาเกษตรไทยปลอดภัยจาก COVID-19 ขอความรวมมอืหนวยงานในพ้ืนที่ใหเขมงวดเกี่ยวกับสุขอนามัยของแรงงาน เชน การแตงกายที่รัดกุม มีหนากากปองกันขณะปฏิบัติงาน และ
ขอความรวมมือกรมการคาภายใน กระทรวงสาธารณสุขในการจดัสรรโควตาหนากากอนามัย และเจลแอลกอฮอลลางมอืใหเพียงพอกับความตองการของผูประกอบการ สําหรับผูประกอบการ
ชาวสวนผลไมใหระมัดระวังการจัดกิจกรรมทองเที่ยวในลักษณะบุฟเฟตผลไม และมอบหมาย คพจ. ติดตามผลการปฏิบัติการควบคุมโรคระบาดในพ้ืนทีอ่ยางเขมงวด และรายงานตอ Fruit 
Board เพ่ือสรางความมัน่ใจในคุณภาพสินคาเกษตรไทย  
(4) โครงการหาตลาดใหมสินคาเกษตรเพ่ิมเติม ไดแก การจัดแคมเปญ/นทิรรศการ/Road Show/Exhibition ในประเทศตางๆ ทั้งนี้ กรมสงเสรมิการเกษตรไดเตรียมจัดกิจกรรมในระหวางเดือน
สิงหาคม – กันยายน ณ ประเทศ ออสเตรเลีย UAE ตุรกี จนี และญี่ปุน โดยเจรจากับประเทศตะวนัออกกลาง ออสเตรเลีย ตุรกี อินโดนีเซีย รสัเซีย อารเจนตินา อนิเดีย เกาหลี ซ่ึงขณะนีอ้ยูระหวาง
ดําเนนิการเตรียมความพรอม นอกจากนี้ ไดเรงศึกษากฎระเบียบการสงออกผลไมไปประเทศอืน่ๆ ที่มีศักยภาพ การเจรจาขอจํากดักีดกันทางการคาทีม่ิใชภาษี (NTBs) สุขอนามัยพืช สุขอนามัยสัตว 
มาตรฐานสินคา รวมทั้งขอใหกรมวิชาการเกษตรเรงดําเนนิการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน GAP โดยมีเปาหมายการตรวจรับรอง 70,000 แปลง และ GMP โรงคัดบรรจ ุ180 โรง 
รองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาวเพ่ิมเติมวา สําหรับมาตรการที ่2 การชวยเหลือทางการเงินแกสถาบันเกษตรกรและผูประกอบการ ไดแก มาตรการชวยลดภาระทางการเงิน ทางสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรไดขอความรวมมือ ธ.ก.ส. ผอนปรนการชําระหนี้ใหกับเกษตรกร โดยบอรด ธ.ก.ส. ไดพิจารณาอนมุัติมาตรการ ชวยเหลือเกษตรกร คือ 1) ใหปรับโครงสรางหนีก้ับลูกหนีโ้ดย
ปลอดการชําระหนี้เปนเวลา 3 ป ระยะเวลาการดําเนนิมาตรการ ตั้งแตวนัที ่1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564 และ 2) สนับสนุนสินเชื่อฟนฟูเพ่ือเสรมิสภาพคลองใหเกษตรกร สถาบัน
เกษตร และผูประกอบการเพ่ือนําไปเสริมสภาพคลองดําเนินธุรกิจ 

 



 
กระทรวงเกษตรฯ งัด 2 มาตรการ แกวิกฤตสงออกผลไมไทยชะงัก หลังไดรบัผลกระทบจากสถานการณการระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 
เมื่อวันที่ 19 มี.ค. นายอลงกรณ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยภายหลังรวมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม คร้ังที่ 
2/2563 ณ กรมสงเสริมการเกษตรวา คณะทํางานจัดทําขอมูลไมผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ไดวิเคราะหสถานการณการผลิตไมผล เมื่อมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย
คาดการณวาจะมีปริมาณผลผลิตในป 2563 คือ ทุเรียน 584,712 ตัน โดยจะออกสูตลาดมากในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 มังคุด 201,741 ตัน จะออกสูตลาดมากใน
เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 และเงาะ 220,946 ตัน จะออกสูตลาดมากในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 
 
ทั้งนี้ ในภาวะปกติหากไมมีผลกระทบเชือ้ไวรัสโควิด-19 คาดวาจะสงออกทุเรียน 409,298 ตัน มังคุด 121,045 ตัน และเงาะ 15,466 ตัน ปริมาณรวม 545,809 ตัน แตหาก
ไดรับผลกระทบเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการวิเคราะหวาจะสงออกทุเรียนได 350,827 ตัน มังคุด 108,940 ตัน และเงาะ1,767 ตัน ปริมาณรวม 461,534 ตัน จึงมีสวนตางของ
ผลผลิตที่สงออกไมไดครบตามภาวะปกติ ดังนี้ ทุเรียน 58,471 ตัน มังคุด 12,105 ตัน และเงาะ 13,699 ตัน รวมทั้งส้ิน 84,275 ตัน ซ่ึงเปนตัวเลขที่ตองบริหารจัดการในกรณี
ที่ไดรับผลกระทบเชื้อไวรัสโควิด-19ทําใหสงออกตลาดจีนไมได 
กระทรวงเกษตรฯ ไดประชุมหารือกับหนวยงานที่เกีย่วของ พรอมทั้งนายกสมาพันธชาวสวนทุเรียนไทย อุปนายกสมาพันธชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก และนายกสมาคมผู
สงออกผักและผลไม กาํหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไดขอสรุป 2 มาตรการหลักในสวนของผลไม คือ 1.
มาตรการชวยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคาเกษตร และ2.มาตรการชวยเหลือทางการเงินแกสถาบันเกษตรกรและผูประกอบการ ซ่ึงในแตละมาตรการจะมโีครงการ
ยอยและหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมเปนเจาภาพรับผิดชอบ ในการรวมรณรงคบริโภคผลไมและกระจายผลผลิตไปยังแหลงตางๆ จาํนวน 84,275 ตัน 
ดานนายทวี มาสขาว รองอธบิดีกรมสงเสริมการเกษตร ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม (Fruit Board) กลาววา มาตรการที่ 1 การชวยเหลือใน
การกระจายและควบคุมคุณภาพสินคาเกษตร มี 4 โครงการยอย ประกอบดวย 
1.โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสูพีน่องชาวจีนสู วิกฤตเชื้อไวรัสโควิด-19 สงมอบผลไมไทยใหพี่นองชาวจีน ชวงวนัที่ 25 เม.ย.–10 พ.ค.63 ซ่ึงหากสถานการณแพรระบาดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 สงบ รรมว.เกษตรและสหกรณ พรอมเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงปกกิ่ง อัครราชทูตที่ปรึกษาดานการเกษตร และทูตพาณิชย จะเดินทางไปจัด Road Show และ
สงมอบผลไมดวยตนเองเพื่อสรางความมั่นใจแกผูบริโภค เปาหมาย ทุเรียน 20 ตัน และมังคุด 20 ตัน หนวยงานรับผิดชอบหลัก ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร, สมาพันธชาวสวน
ทุเรียนไทย, สํานักการเกษตร ตางประเทศ, สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ, สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
2.โครงการรณรงคสงเสริมการบริโภคผลไมภายในประเทศ Eat Thai First ไดแก 1.จัดสถานที่จําหนายผลไมที่จะออกชวง เม.ย.–พ.ค. เพื่อสงเสริมใหคนไทยไดบริโภคผลไมไทยเกรด 
Premium ในราคายุติธรรมตามฤดูกาล ซ่ึงขณะนี้กรมสงเสริมการเกษตรไดประสานงานกับตลาดไทและ Home pro เรียบรอยแลว ม ีเปาหมายการจาํหนายสินคาทั้ง 2 แหง รวม 
1,200 ตัน โดยตลาดไทยินดีใหใชพื้นทีใ่นชวงฤดูกาลผลิต 
นอกจากนี้ กรมสงเสริมการเกษตรอยูระหวางติดตอกับ ซีคอนสแควร Home pro, IT Square, Tesco Lotus, Big C, Tops, iconsaim และสถานีบริการน้ํามนั เปาหมาย 3,000 
ตัน (ตลาดไทและ Home pro 1,200 ตัน ตลาดอื่นๆ 1,800 ตัน) หนวยงานรับผิดชอบหลัก ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2.ขอความรวมมอืทุก
สวนราชการ และผูวาราชการจังหวัดในพื้นที่สนับสนุนการบริโภคผลไมไทย อาหารไทย และใชดอกไมไทยประดับสถานที่ ในการจัดประชุมสัมมนาและงานตางๆ เปาหมาย 3,000 
ตัน 3.กรมสงเสริมการเกษตรไดคัดเลือกเกษตรกร และเกษตรกรแปลงใหญลงทะเบียนกับบริษัทไปรษณียไทย จาํกัด เพื่อกระจายสินคาสูตลาดปลายทาง เรียบรอยแลว เปาหมาย 
2,000 ตัน หนวยงานรับผิดชอบหลัก ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร, บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 4.เชิญชวนภาครัฐและภาคเอกชนที่มีศักยภาพ 
อาทิ ตลาดหลักทรัพย สภาหอการคาไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย SCG ฯลฯ ชวยซ้ือผลไม เปาหมาย 1,000 ตัน 5.สงเสริมการขายผานระบบออนไลน เชน Alibaba, 
Shopee, Lazada โดยกรมสงเสริมการเกษตรมีการอบรมเกษตรกรใหขายสินคาออนไลน ซ่ึงมีกลุมเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี เขารวมโครงการขายผาน Lazada ในสวนของ อ.ต.ก. มี
การดําเนินการจาํหนายผานระบบ อ.ต.ก. Online และ อ.ต.ก. Market ซ่ึงเกษตรกรสามารถเขาไปลงทะเบียนได เปาหมาย 2,000 ตัน 6) กรมสงเสริมสหกรณจะบริหารจัดการ
โครงการสนับสนุนการกระจายผลไมของสถาบันเกษตรกร โดยขอใชงบกลาง จาํนวน 45.0372 ลานบาท เปาหมาย 80,000 ตัน 
3.โครงการสินคาเกษตรไทยปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอความรวมมอืหนวยงานในพื้นที่ใหเขมงวดเกีย่วกับสุขอนามัยของแรงงาน เชน การแตงกายที่รัดกุม มีหนากากปองกัน
ขณะปฏิบัติงาน และขอความรวมมอืกรมการคาภายใน กระทรวงสาธารณสุขในการจัดสรรโควตาหนากากอนามัย และเจลแอลกอฮอลลางมือใหเพียงพอกับความตองการของ
ผูประกอบการ สําหรับผูประกอบการชาวสวนผลไมใหระมัดระวังการจัดกิจกรรมทองเที่ยวในลักษณะบุฟเฟตผลไม และมอบหมาย คพจ. ติดตามผลการปฏิบติัการควบคุมโรคระบาด
ในพื้นที่อยางเขมงวด และรายงานตอ Fruit Board เพื่อสรางความมั่นใจในคุณภาพสินคาเกษตรไทย 
4.โครงการหาตลาดใหมสินคาเกษตรเพิม่เติม ไดแก การจัดแคมเปญ/นิทรรศการ/Road Show/Exhibition ในประเทศตางๆ ทั้งนี้ กรมสงเสริมการเกษตรไดเตรียมจัดกิจกรรมใน
ระหวางเดือนส.ค.-ก.ย.63 ณ ประเทศ ออสเตรเลีย UAE ตุรกี จีน และญี่ปุน โดยเจรจากับประเทศตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย ตุรกี อินโดนีเซีย รัสเซีย อารเจนตินา อินเดีย 
เกาหลี ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางดําเนินการเตรียมความพรอม นอกจากนี ้ไดเรงศึกษากฎระเบียบการสงออกผลไมไปประเทศอื่นๆ ที่มีศักยภาพ การเจรจาขอจํากดักีดกันทางการคาที่
มิใชภาษี (NTBs) สุขอนามัยพืช สุขอนามัยสัตว มาตรฐานสินคา รวมทั้งขอใหกรมวิชาการเกษตรเรงดําเนินการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน GAP โดยมีเปาหมายการตรวจรับรอง 
70,000 แปลง และ GMP โรงคัดบรรจุ 180 โรง 
สําหรับมาตรการที ่2 การชวยเหลือทางการเงินแกสถาบันเกษตรกรและผูประกอบการ ไดแก มาตรการชวยลดภาระทางการเงิน ทางสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดขอความ
รวมมือ ธ.ก.ส. ผอนปรนการชําระหนี้ใหกับเกษตรกร โดยบอรด ธ.ก.ส. ไดพิจารณาอนุมัติมาตรการ ชวยเหลือเกษตรกร คือ 1.ใหปรับโครงสรางหนี้กับลูกหนี้โดยปลอดการชําระหนี้
เปนเวลา 3 ป ระยะเวลาการดําเนินมาตรการ ต้ังแตวันที่ 1 ม.ค.63–31 ธ.ค.64 และ2.สนับสนุนสินเชื่อฟนฟูเพื่อเสริมสภาพคลองใหเกษตรกร สถาบันเกษตร และผูประกอบการ
เพื่อนําไปเสริมสภาพคลองดําเนินธุรกิจ 
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กระทรวงเกษตรฯ งัด 2 มาตรการ แกวิกฤตสงออกผลไมไทยชะงัก หลังไดรบัผลกระทบจากสถานการณการระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 
เมื่อวันที่ 19 มี.ค. นายอลงกรณ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยภายหลังรวมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม คร้ังที่ 
2/2563 ณ กรมสงเสริมการเกษตรวา คณะทํางานจัดทําขอมูลไมผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ไดวิเคราะหสถานการณการผลิตไมผล เมื่อมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย
คาดการณวาจะมีปริมาณผลผลิตในป 2563 คือ ทุเรียน 584,712 ตัน โดยจะออกสูตลาดมากในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 มังคุด 201,741 ตัน จะออกสูตลาดมากใน
เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 และเงาะ 220,946 ตัน จะออกสูตลาดมากในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 
ทั้งนี้ ในภาวะปกติหากไมมีผลกระทบเชือ้ไวรัสโควิด-19 คาดวาจะสงออกทุเรียน 409,298 ตัน มังคุด 121,045 ตัน และเงาะ 15,466 ตัน ปริมาณรวม 545,809 ตัน แตหาก
ไดรับผลกระทบเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการวิเคราะหวาจะสงออกทุเรียนได 350,827 ตัน มังคุด 108,940 ตัน และเงาะ1,767 ตัน ปริมาณรวม 461,534 ตัน จึงมีสวนตางของ
ผลผลิตที่สงออกไมไดครบตามภาวะปกติ ดังนี้ ทุเรียน 58,471 ตัน มังคุด 12,105 ตัน และเงาะ 13,699 ตัน รวมทั้งส้ิน 84,275 ตัน ซ่ึงเปนตัวเลขที่ตองบริหารจัดการในกรณีที่
ไดรับผลกระทบเชื้อไวรัสโควิด-19ทําใหสงออกตลาดจีนไมได 
กระทรวงเกษตรฯ ไดประชุมหารือกับหนวยงานที่เกีย่วของ พรอมทั้งนายกสมาพันธชาวสวนทุเรียนไทย อุปนายกสมาพันธชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก และนายกสมาคมผู
สงออกผักและผลไม กาํหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไดขอสรุป 2 มาตรการหลักในสวนของผลไม คือ 1.
มาตรการชวยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคาเกษตร และ2.มาตรการชวยเหลือทางการเงินแกสถาบันเกษตรกรและผูประกอบการ ซ่ึงในแตละมาตรการจะมโีครงการ
ยอยและหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมเปนเจาภาพรับผิดชอบ ในการรวมรณรงคบริโภคผลไมและกระจายผลผลิตไปยังแหลงตางๆ จาํนวน 84,275 ตัน 
ดานนายทวี มาสขาว รองอธบิดีกรมสงเสริมการเกษตร ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม (Fruit Board) กลาววา มาตรการที่ 1 การชวยเหลือใน
การกระจายและควบคุมคุณภาพสินคาเกษตร มี 4 โครงการยอย ประกอบดวย 
1.โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสูพีน่องชาวจีนสู วิกฤตเชื้อไวรัสโควิด-19 สงมอบผลไมไทยใหพี่นองชาวจีน ชวงวนัที่ 25 เม.ย.–10 พ.ค.63 ซ่ึงหากสถานการณแพรระบาดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 สงบ รรมว.เกษตรและสหกรณ พรอมเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงปกกิ่ง อัครราชทูตที่ปรึกษาดานการเกษตร และทูตพาณิชย จะเดินทางไปจัด Road Show และสง
มอบผลไมดวยตนเองเพื่อสรางความมั่นใจแกผูบริโภค เปาหมาย ทุเรียน 20 ตัน และมังคุด 20 ตัน หนวยงานรับผิดชอบหลัก ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร, สมาพันธชาวสวนทุเรียน
ไทย, สํานักการเกษตร ตางประเทศ, สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ, สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
2.โครงการรณรงคสงเสริมการบริโภคผลไมภายในประเทศ Eat Thai First ไดแก 1.จัดสถานที่จําหนายผลไมที่จะออกชวง เม.ย.–พ.ค. เพื่อสงเสริมใหคนไทยไดบริโภคผลไมไทยเกรด 
Premium ในราคายุติธรรมตามฤดูกาล ซ่ึงขณะนี้กรมสงเสริมการเกษตรไดประสานงานกับตลาดไทและ Home pro เรียบรอยแลว ม ีเปาหมายการจาํหนายสินคาทั้ง 2 แหง รวม 
1,200 ตัน โดยตลาดไทยินดีใหใชพื้นทีใ่นชวงฤดูกาลผลิต 
นอกจากนี้ กรมสงเสริมการเกษตรอยูระหวางติดตอกับ ซีคอนสแควร Home pro, IT Square, Tesco Lotus, Big C, Tops, iconsaim และสถานีบริการน้ํามนั เปาหมาย 3,000 
ตัน (ตลาดไทและ Home pro 1,200 ตัน ตลาดอื่นๆ 1,800 ตัน) หนวยงานรับผิดชอบหลัก ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2.ขอความรวมมอืทุกสวน
ราชการ และผูวาราชการจังหวัดในพื้นทีส่นับสนุนการบริโภคผลไมไทย อาหารไทย และใชดอกไมไทยประดับสถานที ่ในการจัดประชุมสัมมนาและงานตางๆ เปาหมาย 3,000 ตัน 3.
กรมสงเสริมการเกษตรไดคัดเลือกเกษตรกร และเกษตรกรแปลงใหญลงทะเบียนกับบริษัทไปรษณียไทย จํากัด เพื่อกระจายสินคาสูตลาดปลายทาง เรียบรอยแลว เปาหมาย 2,000 
ตัน หนวยงานรับผิดชอบหลัก ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร, บริษัท ไปรษณียไทย จาํกัด, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 4.เชิญชวนภาครัฐและภาคเอกชนทีม่ีศักยภาพ อาทิ ตลาด
หลักทรัพย สภาหอการคาไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย SCG ฯลฯ ชวยซ้ือผลไม เปาหมาย 1,000 ตัน 5.สงเสริมการขายผานระบบออนไลน เชน Alibaba, Shopee, 
Lazada โดยกรมสงเสริมการเกษตรมีการอบรมเกษตรกรใหขายสินคาออนไลน ซ่ึงมีกลุมเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี เขารวมโครงการขายผาน Lazada ในสวนของ อ.ต.ก. มีการ
ดําเนินการจําหนายผานระบบ อ.ต.ก. Online และ อ.ต.ก. Market ซ่ึงเกษตรกรสามารถเขาไปลงทะเบียนได เปาหมาย 2,000 ตัน 6) กรมสงเสริมสหกรณจะบริหารจัดการโครงการ
สนับสนุนการกระจายผลไมของสถาบันเกษตรกร โดยขอใชงบกลาง จํานวน 45.0372 ลานบาท เปาหมาย 80,000 ตัน 
3.โครงการสินคาเกษตรไทยปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอความรวมมอืหนวยงานในพื้นที่ใหเขมงวดเกีย่วกับสุขอนามัยของแรงงาน เชน การแตงกายที่รัดกุม มีหนากากปองกัน
ขณะปฏิบัติงาน และขอความรวมมอืกรมการคาภายใน กระทรวงสาธารณสุขในการจัดสรรโควตาหนากากอนามัย และเจลแอลกอฮอลลางมือใหเพียงพอกับความตองการของ
ผูประกอบการ สําหรับผูประกอบการชาวสวนผลไมใหระมัดระวังการจัดกิจกรรมทองเที่ยวในลักษณะบุฟเฟตผลไม และมอบหมาย คพจ. ติดตามผลการปฏิบติัการควบคุมโรคระบาดใน
พื้นที่อยางเขมงวด และรายงานตอ Fruit Board เพื่อสรางความมั่นใจในคุณภาพสินคาเกษตรไทย 
4.โครงการหาตลาดใหมสินคาเกษตรเพิม่เติม ไดแก การจัดแคมเปญ/นิทรรศการ/Road Show/Exhibition ในประเทศตางๆ ทั้งนี้ กรมสงเสริมการเกษตรไดเตรียมจัดกิจกรรมใน
ระหวางเดือนส.ค.-ก.ย.63 ณ ประเทศ ออสเตรเลีย UAE ตุรกี จีน และญี่ปุน โดยเจรจากับประเทศตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย ตุรกี อินโดนีเซีย รัสเซีย อารเจนตินา อินเดีย เกาหลี 
ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางดําเนินการเตรียมความพรอม นอกจากนี ้ไดเรงศึกษากฎระเบียบการสงออกผลไมไปประเทศอื่นๆ ที่มีศักยภาพ การเจรจาขอจํากัดกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี 
(NTBs) สุขอนามยัพืช สุขอนามยัสัตว มาตรฐานสินคา รวมทั้งขอใหกรมวิชาการเกษตรเรงดําเนินการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน GAP โดยมีเปาหมายการตรวจรับรอง 70,000 แปลง 
และ GMP โรงคัดบรรจุ 180 โรง 
สําหรับมาตรการที ่2 การชวยเหลือทางการเงินแกสถาบันเกษตรกรและผูประกอบการ ไดแก มาตรการชวยลดภาระทางการเงิน ทางสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดขอความรวมมือ 
ธ.ก.ส. ผอนปรนการชําระหนี้ใหกับเกษตรกร โดยบอรด ธ.ก.ส. ไดพิจารณาอนมุัติมาตรการ ชวยเหลือเกษตรกร คือ 1.ใหปรับโครงสรางหนี้กับลูกหนี้โดยปลอดการชําระหนี้เปนเวลา 3 
ป ระยะเวลาการดําเนินมาตรการ ต้ังแตวันที่ 1 ม.ค.63–31 ธ.ค.64 และ2.สนับสนุนสินเชื่อฟนฟูเพื่อเสริมสภาพคลองใหเกษตรกร สถาบันเกษตร และผูประกอบการเพื่อนําไปเสริม
สภาพคลองดําเนินธุรกจิ 
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นายเขมแข็ง ยุติธรรมดาํรง อธิบดกีรมสงเสรมิการเกษตรเปดเผยวา เพ่ือสํานึกในพระมหากรณุาธิคณุในสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดานการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถ่ินทุรกันดารมาอยางตอเน่ือง กรมสงเสริมการเกษตรไดเปดอาคาร “เกษตรสริิสุข” แหงท่ี 4 ตั้งอยูท่ีโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงท่ี112 ตําบลแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย โดยไดพระมหากรณุาธิคณุจาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปนองคประธานพิธีเปดเมื่อวันท่ี 
26 กุมภาพันธ 2563 ท่ีผานมา 

สําหรับอาคารดังกลาวกรมสงเสรมิการเกษตรสรางข้ึน เพ่ือนอมเกลานอมกระหมอมถวายพระองคทานในวาระครบรอบ 
50 ป กรมสงเสริมการเกษตรเพ่ือใชจัดการผลผลิตทางการเกษตรและแปรรูปถนอมอาหารและดําเนินการโครงการเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวัน ซึ่งนอกจากจะชวยใหเด็กนักเรียนไดรับประทานอาหารปลอดภัยถูกหลักโภชนาการแลว ยังสงเสริมใหโรงเรียน
มีแหลงถายทอดความรูดานการเกษตรใหนักเรยีนท่ีเหมาะสม สามารถจัดการผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียนและชุมชน
อยางเปนระบบอีกดวย โดยกรมฯมีเปาหมายจัดสรางอาคารเกษตรสิรสิุขถวายท่ัวประเทศ 5 แหงและไดเสด็จเปนประธานเปด
อาคารแลว 4 แหงคือ 1.โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทุงสบายใจ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 2.โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนการบินไทย อําเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแกว 3.โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนบานยานซื่อ อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบครีีขันธ 4.โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบํารุงท่ี 112 อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย และ5.โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนบานหนองดู อําเภอ
โพนสวรรค จังหวัดนครพนม 

นายเขมแข็งกลาวเพ่ิมเตมิวา สําหรับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํารุง ท่ี 112 ตําบลแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง 
จังหวัด เชียงราย มีนักเรียนท้ังหมด 168 คน แยกเปนชาย 93 คน หญิง 75 คน ครูท้ังหมด 12 คน เปนครู ตชด. 8 คน ครู
อัตราจาง 4 คน ปจจุบันมีพ้ืนท่ี 10 ไรพ้ืนท่ีทําการเกษตร 2 ไร แยกเปนปลูกพืชผัก 1 ไร (ชะอม, ขา, ตะไคร, ผักบุง, 
ผักกวางตุง, คะนา, ผักกาดเขียวปลี มะเขือยาว, แตงกวา, ฟกทอง, บวบ, ถ่ัวฝกยาว, ผักกาดขาว, กะหล่ําปล,ี ผักชี, กวางตุง
ฮองเต, ถ่ัวลันเตา, บร็อกโคลี่ และมะเขือเปราะ) ปลูกไมผล 0.5 ไร (มะละกอ, กลวย, ขนุน, ลิ้นจี่) การเพาะเห็ด 500 กอน 
ขุดบอดินสําหรับเลี้ยงปลานํ้าจืด (ปลานิล ปลาดุก 1 บอ) โรงเลีย้งไกไขแบบเปด 1 โรง โรงเลี้ยงไกพ้ืนเมืองแบบเปด 1 โรง โรง
เลี้ยงสุกรแบบเปด 1 โรง สงเสริมการทําปุยหมักแบบไมกลับกอง 2 กอง สงเสริมการทํานํ้าหมักชีวภาพ การทําจุลินทรีย
สังเคราะหแสง การทํากับดักแมลง 

“สําหรับแนวทางการใชประโยชนจากอาคาร “เกษตรสริิสุข” สําหรบัโรงเรยีนและชุมชน เปนสถานท่ีจัดการผลผลติท่ีได
ของแปลงเกษตรในโรงเรียน เพ่ือใหไดตามมาตรฐานและจดัสงโครงการอาหารกลางวันในโรงเรยีน รวมท้ังเปนจุดเรียนรูและฝก
ปฏิบัติของนักเรียนในโรงเรยีนไดจดัการผลผลิตเพ่ือใหไดตามมาตรฐาน และเปนจดุศึกษาดูงานของชุมชนในดานกระบวนการ
จัดการผลผลติ ซึ่งกรมจะเรงสงเจาหนาท่ีเขาไปถายทอดความรูสูชุมชนใหเขาใจลงมือปฏิบัตไิดจริงในชีวิตประจําวันและตอ
ยอดสูชุมชนในอนาคต” นายเขมแข็ง กลาว 
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สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา เดินหนาขยายผลโครงการพระราชดําร ิเพื่อแกปญหาในพืน้ท่ีสู
เกษตรกรและชุมชน 

          นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กลาววา โครงการศูนยศึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในชวงป 2560-2564 ไดจัดทําแผนแมบทขึ้น เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการดําเนินงานใหสอดคลองกับแนว

พระราชดําริ นโยบายและความตองการของประชาชน ไดกําหนดยุทธศาสตร ไว 3 ดาน คือ 

          1.ดานการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา 

          2.ดานการขยายผลการพัฒนาและถายทอดองคความรู 

          และ 3.ดานการบริหารจัดการองคกร 

          สําหรับยุทธศาสตรการขยายผลการพัฒนาและถายทอดองคความรู มีความสอดคลองกับภารกิจของกรมสงเสริมการเกษตรที่เขาไปมี

สวนรวมในการดําเนินโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในการขยายผลองคความรูของงานศึกษา ทดลอง วิจัยที่

ประสบผลสําเร็จและเหมาะสมจากศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริไปสูเกษตรกร โดยการนําองคความรูดังกลาว ไปสงเสริม

และพัฒนาอาชีพเกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกรนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพของตนเอง ตอไป 

          โดยในป 2563 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ไดดําเนินโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ กิจกรรมพัฒนาตอยอดองคความรูเกษตรกรตนแบบ จํานวน 5 ราย ในพ้ืนที่หมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ พ้ืนที่ศูนยสาขา และพ้ืนที่ที่มีพระราชดําริใหดําเนินการ เพ่ือเปนเครือขายตนแบบในการขยายผลโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ โดยจัดกระบวนการเรียนรูใหกับเกษตรกรตนแบบ นําไปศึกษาดูงาน พัฒนาทักษะ ใหตรงกับความตองการของ

เกษตรกร ตัวอยางเกษตรกรตนแบบ คือ นายดํา หะยะมิน อยูบานเลขที่ 52/3 หมูที่ 6 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด

นราธิวาส ซึ่งเดิมประกอบอาชีพรับจางทั่วไป มีรายไดไมแนนอน จึงผันตัวเองมาทําการเกษตร และไดเขาฝกอบรมกับศูนยศึกษาการพัฒนา

พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทํากิจกรรมเกษตรแบบผสมผสานในพ้ืนที่ 14 ไร มีกิจกรรมหลากหลายชนิด อาทิเชน การทํานา

ผักบุง การปลูกผักและไมผลบนคันนา การเลี้ยงเปด การเลี้ยงปลาในบอดิน การเลี้ยงกบ และการทําปุยหมักใชเอง เปนตน สามารถสรางรายได

ใหกับครอบครัว เฉลี่ยเดือนละ 35,000 บาท จนมีความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางรวดเร็ว 

          จากผลสําเร็จของเกษตรกรตนแบบ กรมสงเสริมการเกษตร โดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จึงได

ขยายผลโครงการพระราชดําริ ดังกลาวใหกับเกษตรกรเครือขาย โดยเกษตรกรตนแบบ จํานวน 1 ราย จะมีเกษตรกรเครือขายรอบ ๆ แปลง

เกษตรกรตนแบบ จํานวน 5 ราย ซึ่งเปนการพัฒนาตอยอดองคความรูจากเกษตรกรตนแบบไปยังเกษตรกรเครือขาย จํานวน 25 ราย ซึ่งเปน

การขยายผลโครงการพระราชดําริ ที่มีเกษตรกรตนแบบในพ้ืนที่เปนพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนํา เกิดเปนเครือขายเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด ซึ่ง

สามารถแกไขปญหาของเกษตรกร โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหเกษตรกรมีรายไดลดรายจาย เกดิอาชีพที่มั่นคง สามารถเปน

แบบอยางใหกับเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ไดตอไป 



 

โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริในชวงป 2560 – 2564 ไดจัดทําแผนแมบทขึน้ เพ่ือเปน

เครื่องมือในการดําเนนิงานใหสอดคลองกับแนวพระราชดําริ นโยบายและความตองการของประชาชน ไดกําหนด

ยุทธศาสตร ไว 3 ดาน คือ ดานการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา ดานการขยายผลการพัฒนาและถายทอดองคความรู และ

ดานการบริหารจัดการองคกร สําหรับยุทธศาสตรการขยายผลการพัฒนาและถายทอดองคความรู มีความสอดคลองกับ

ภารกิจของกรมสงเสริมการเกษตรที่เขาไปมีสวนรวมในการดําเนนิโครงการศนูยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ในการขยายผลองคความรูของงานศึกษา ทดลอง วิจยั ที่ประสบผลสําเร็จและเหมาะสมจากศูนยศึกษาการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริไปสูเกษตรกร โดยการนําองคความรูดังกลาว ไปสงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร 

เพ่ือใหเกษตรกรนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพของตนเองตอไป 
นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กลาววา ในป 2563 
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ไดดําเนินโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ กิจกรรมพัฒนาตอยอดองคความรูเกษตรกรตนแบบ จํานวน 5 ราย ในพ้ืนทีห่มูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา

พิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ้ืนที่ศูนยสาขา และพ้ืนที่ที่มีพระราชดําริใหดําเนินการ เพ่ือเปนเครือขายตนแบบใน

การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยจัดกระบวนการเรียนรูใหกับเกษตรกรตนแบบ นําไปศึกษาดูงาน 

พัฒนาทักษะ ใหตรงกับความตองการของเกษตรกร ตัวอยางเกษตรกรตนแบบ คือ นายดํา หะยะมิน อยูบานเลขที่ 52/3 
หมูที่ 6 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ซ่ึงเดิมประกอบอาชีพรับจางทัว่ไป มีรายไดไมแนนอน 

จึงผนัตัวเองมาทําการเกษตร และไดเขาฝกอบรมกับศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทํากิจกรรม

เกษตรแบบผสมผสานในพ้ืนที่ 14 ไร มีกิจกรรมหลากหลายชนิด อาทิเชน การทํานาผักบุง การปลูกผักและไมผลบนคัน

นา การเล้ียงเปด การเล้ียงปลาในบอดิน การเล้ียงกบ และการทําปุยหมักใชเอง เปนตน สามารถสรางรายไดใหกับครอบครัว 

เฉล่ียเดือนละ 35,000 บาท จนมีความเปนอยูที่ดขีึ้นอยางรวดเร็ว 
จากผลสําเร็จของเกษตรกรตนแบบ กรมสงเสริมการเกษตร โดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

จึงไดขยายผลโครงการพระราชดําริดังกลาวใหกับเกษตรกรเครือขาย โดยเกษตรกรตนแบบจํานวน 1 ราย จะมีเกษตรกร

เครือขายรอบๆ แปลงเกษตรกรตนแบบ จํานวน 5 ราย ซ่ึงเปนการพัฒนา ตอยอดองคความรูจากเกษตรกรตนแบบไปยัง

เกษตรกรเครือขาย จํานวน 25 ราย ซ่ึงเปนการขยายผลโครงการพระราชดําริ ที่มีเกษตรกรตนแบบในพ้ืนที่เปนพ่ีเล้ียงให

คําแนะนํา เกิดเปนเครือขายเช่ือมโยงการผลิตและการตลาด ซ่ึงสามารถแกไขปญหาของเกษตรกร โดยเฉพาะในพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหเกษตรกรมีรายไดลดรายจาย เกิดอาชีพที่ม่ันคง สามารถเปนแบบอยางใหกับเกษตรกรรายอ่ืนๆ 

ไดตอไป 
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