
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจําวนัที ่24 มีนาคม 2563 

ส่วนกลาง 

ประเด็น ลาํดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

อบรม 1 (ภาพข่าว) เปิดอบรม นสพ.เดลินิวส์ 

ไมผ้ล 2 เกษตรฯ กางแผนจดัการไมผ้ลกวา่ 80,000 ตนั เซ่นพิษ covid-19 หาก

ส่งออกจีนไม่ได ้

เทคโนโลยชีาวบา้น 

3 เฉลิมชยั เผยเกษตรวางแนวป้องกนั ปัญหาผลกระทบส่งออกไมผ้ล

ไปยงัจีน 

แนวหนา้ออนไลน์ 

4 กษ. กางแผนจดัการไมผ้ลกวา่ 80,000 ตนั รับผลกระทบโควดิ-19  

ทาํส่งออกจีนชะงดั 

แนวหนา้ออนไลน์ 

5 เกษตรฯ กางแผนจดัการไมผ้ลกวา่ 80,000 ตนั เซ่นพิษโควิด-19 คมชดัลึกออนไลน์ 

6 เฉลิมชยั จ่อจดัโรดโชวผ์ลไมก้ลางกรุงปักก่ิง หลงัไวรัสโควดิ-19 

สงบ 

สยามรัฐออนไลน์ 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ลาํดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ติดตามงาน 7 (ภาพข่าว) ติดตามงาน นสพ.มติชน 

พริกไทย 8 พริกไทยปะเหลียน สวท. ตรัง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

กระทรวงเกษตรฯ เผยมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ท่ี

มีต่อผลไมไ้ทย ทาํใหไ้ม่สามารถส่งออกไปยงัตลาดหลกัอยา่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได ้โดยเฉพาะทุเรียน มงัคุด และเงาะ 

รวม 84,275 ตนั พร้อมงดั 2 มาตรการหลกั คือ การช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคา้เกษตร COVID-19 และ

การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบนัเกษตรกรและผูป้ระกอบการ 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลงัร่วมการประชุม

คณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้คร้ังท่ี 2/2563 ณ กรมส่งเสริมการเกษตรวา่ คณะทาํงานจดัทาํขอ้มูลไมผ้ล



เศรษฐกิจภาคตะวนัออก ไดว้ิเคราะห์สถานการณ์การผลิตไมผ้ล เม่ือมีการระบาดของโรค COVID-19 โดยคาดการณ์วา่จะมี

ปริมาณผลผลิตในปี 2563 คือ ทุเรียน 584,712 ตนั โดยจะออกสู่ตลาดมากในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 มงัคุด 201,741 

ตนั จะออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 และเงาะ 220,946 ตนั จะออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม-

มิถุนายน 2563 

 ทั้งน้ี ในภาวะปกติหากไม่มีผลกระทบโรค COVID-19 คาดวา่จะส่งออกทุเรียน 409,298 ตนั มงัคุด 121,045 ตนั และ

เงาะ 15,466 ตนั ปริมาณรวม 545,809 ตนั แต่หากไดรั้บผลกระทบ COVID-19 มีการวเิคราะห์วา่จะส่งออกทุเรียนได ้350,827 

ตนั มงัคุด 108,940 ตนั และ เงาะ1,767 ตนั ปริมาณรวม 461,534 ตนั จึงมีส่วนต่างของผลผลิตท่ีส่งออกไม่ไดค้รบตามภาวะ

ปกติ ดงัน้ี ทุเรียน 58,471 ตนั มงัคุด 12,105 ตนั และ เงาะ 13,699 ตนั รวมทั้งส้ิน 84,275 ตนั ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีตอ้งบริหารจดัการ

ในกรณีท่ีไดรั้บผลกระทบ COVID-19 ทาํใหส่้งออกตลาดจีนไม่ได ้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดป้ระชุมหารือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งนายกสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนไทย อุปนายก

สมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวนัออก และนายกสมาคมผูส่้งออกผกัและผลไม ้กาํหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ไดข้อ้สรุป 2 มาตรการหลกัในส่วนของผลไม ้คือ 1. 

มาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคา้เกษตร และ 2. มาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบนั

เกษตรกรและผูป้ระกอบการ ซ่ึงในแต่ละมาตรการจะมีโครงการยอ่ยและหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วม

เป็นเจา้ภาพรับผิดชอบ ในการร่วมรณรงคบ์ริโภคผลไมแ้ละกระจายผลผลิตไปยงัแหล่งต่างๆ จาํนวน 84,275 ตนั 

ดา้น นายทว ีมาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพฒันาและบริหาร

จดัการผลไม ้(Fruit Board) กล่าววา่ มาตรการท่ี 1 การช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคา้เกษตร มี 4 โครงการ

ยอ่ย ประกอบดว้ย 

(1) โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่พีน่อ้งชาวจีนสู้ วิกฤต COVID-19 ส่งมอบผลไมไ้ทยใหพ้ี่นอ้งชาวจีน ช่วง

วนัท่ี 25 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงหากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 สงบ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ พร้อมเอกอคัรราชทูตไทยประจาํกรุงปักก่ิง อคัรราชทูตท่ีปรึกษาดา้นการเกษตร และทูตพาณิชย ์จะเดินทางไปจดั 

Road Show และส่งมอบผลไมด้ว้ยตนเองเพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผูบ้ริโภค เป้าหมาย ทุเรียน 20 ตนั และมงัคุด 20 ตนั 

หน่วยงานรับผดิชอบหลกั ไดแ้ก่ กรมส่งเสริมการเกษตร, สมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนไทย, สาํนกัการเกษตร ต่างประเทศ, 

สาํนกังานท่ีปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ, สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

(2) โครงการรณรงคส่์งเสริมการบริโภคผลไมภ้ายในประเทศ Eat Thai First ไดแ้ก่ 1. จดัสถานท่ีจาํหน่ายผลไมท่ี้จะ

ออกช่วงเมษายน – พฤษภาคม เพื่อส่งเสริมใหค้นไทยไดบ้ริโภคผลไมไ้ทยเกรด Premium ในราคายติุธรรมตามฤดูกาล ซ่ึง

ขณะน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดป้ระสานงานกบัตลาดไทและ Home pro เรียบร้อยแลว้ มี เป้าหมายการจาํหน่ายสินคา้ทั้ง 2 

แห่ง รวม 1,200 ตนั โดยตลาดไทยนิดีใหใ้ชพ้ื้นท่ีในช่วงฤดูกาลผลิต นอกจากน้ี กรมส่งเสริมการเกษตร อยูร่ะหวา่งติดต่อกบัซี

คอนสแควร์ Home pro, IT Square, Tesco Lotus, Big C, Tops,  iconsaim และสถานีบริการนํ้ามนั เป้าหมาย 3,000 ตนั (ตลาด

ไทและ Home pro 1,200 ตนั ตลาดอ่ืนๆ 1,800 ตนั) หน่วยงานรับผดิชอบหลกั ไดแ้ก่ กรมส่งเสริมการเกษตร, สาํนกังาน

เศรษฐกิจการเกษตร 2. ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ และผูว้า่ราชการจงัหวดัในพื้นท่ีสนบัสนุนการบริโภคผลไมไ้ทย 

อาหารไทย และใชด้อกไมไ้ทยประดบัสถานท่ี ในการจดัประชุมสัมมนาและงานต่างๆ เป้าหมาย 3,000 ตนั 3. กรมส่งเสริม

การเกษตรไดค้ดัเลือกเกษตรกร และเกษตรกรแปลงใหญ่ลงทะเบียนกบับริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั เพื่อกระจายสินคา้สู่ตลาด

ปลายทาง เรียบร้อยแลว้ เป้าหมาย 2,000 ตนั หน่วยงานรับผดิชอบหลกั ไดแ้ก่ กรมส่งเสริมการเกษตร, บริษทั ไปรษณียไ์ทย 

จาํกดั, สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร 4. เชิญชวนภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีศกัยภาพ อาทิ ตลาดหลกัทรัพย ์สภาหอการคา้ไทย 



สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย SCG ฯลฯ ช่วยซ้ือผลไม ้เป้าหมาย 1,000 ตนั 5. ส่งเสริมการขายผา่นระบบออนไลน์ เช่น 

Alibaba, Shopee, Lazada โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีการอบรมเกษตรกรใหข้ายสินคา้ออนไลน์ ซ่ึงมีกลุ่มเกษตรกรจงัหวดั

จนัทบุรี เขา้ร่วมโครงการขายผา่น Lazada ในส่วนของ อ.ต.ก. มีการดาํเนินการจาํหน่ายผา่นระบบ อ.ต.ก. Online และ อ.ต.ก. 

Market ซ่ึงเกษตรกรสามารถเขา้ไปลงทะเบียนได ้เป้าหมาย 2,000 ตนั 6. กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะบริหารจดัการโครงการ

สนบัสนุนการกระจายผลไมข้องสถาบนัเกษตรกร โดยขอใชง้บกลาง จาํนวน 45.0372 ลา้นบาท เป้าหมาย 80,000 ตนั 

(3) โครงการสินคา้เกษตรไทยปลอดภยัจาก COVID-19 ขอความร่วมมือหน่วยงานในพื้นท่ีใหเ้ขม้งวดเก่ียวกบั

สุขอนามยัของแรงงาน เช่น การแต่งกายท่ีรัดกุม มีหนา้กากป้องกนัขณะปฏิบติังาน และขอความร่วมมือกรมการคา้ภายใน 

กระทรวงสาธารณสุขในการจดัสรรโควตาหนา้กากอนามยั และเจลแอลกอฮอลล์า้งมือใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของ

ผูป้ระกอบการ สาํหรับผูป้ระกอบการชาวสวนผลไมใ้ห้ระมดัระวงัการจดักิจกรรมท่องเท่ียวในลกัษณะบุฟเฟ่ตผ์ลไม ้และ

มอบหมาย คพจ. ติดตามผลการปฏิบติัการควบคุมโรคระบาดในพื้นท่ีอยา่งเขม้งวด และรายงานต่อ Fruit Board เพื่อสร้าง

ความมัน่ใจในคุณภาพสินคา้เกษตรไทย 

(4) โครงการหาตลาดใหม่สินคา้เกษตรเพิ่มเติม ไดแ้ก่ การจดัแคมเปญ/นิทรรศการ/Road Show/Exhibition ใน

ประเทศต่างๆ ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ตรียมจดักิจกรรมในระหวา่งเดือนสิงหาคม – กนัยายน ณ ประเทศ ออสเตรเลีย 

UAE ตุรกี จีน และญ่ีปุ่น โดยเจรจากบัประเทศตะวนัออกกลาง ออสเตรเลีย ตุรกี อินโดนีเซีย รัสเซีย อาร์เจนตินา อินเดีย 

เกาหลี ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการเตรียมความพร้อม นอกจากน้ี ไดเ้ร่งศึกษากฎระเบียบการส่งออกผลไมไ้ปประเทศอ่ืนๆ 

ท่ีมีศกัยภาพ การเจรจาขอ้จาํกดักีดกนัทางการคา้ท่ีมิใช่ภาษี (NTBs) สุขอนามยัพืช สุขอนามยัสตัว ์มาตรฐานสินคา้ รวมทั้ง

ขอใหก้รมวชิาการเกษตรเร่งดาํเนินการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน GAP โดยมีเป้าหมายการตรวจรับรอง 70,000 แปลง และ 

GMP  โรงคดับรรจุ 180 โรง 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ สาํหรับมาตรการท่ี 2 การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบนั

เกษตรกรและผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ มาตรการช่วยลดภาระทางการเงิน ทางสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตรไดข้อความร่วมมือ 

ธ.ก.ส. ผอ่นปรนการชาํระหน้ีใหก้บัเกษตรกร โดยบอร์ด ธ.ก.ส. ไดพ้ิจารณาอนุมติัมาตรการ ช่วยเหลือเกษตรกร คือ 1. ให้

ปรับโครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ีโดยปลอดการชาํระหน้ีเป็นเวลา 3 ปี ระยะเวลาการดาํเนินมาตรการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

– 31 ธนัวาคม 2564 และ 2. สนบัสนุนสินเช่ือฟ้ืนฟูเพื่อเสริมสภาพคล่องใหเ้กษตรกร สถาบนัเกษตร และผูป้ระกอบการเพื่อ

นาํไปเสริมสภาพคล่องดาํเนินธุรกิจ 

  

  



 

 
นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการ

ผลไม ้(Fruit Board) กล่าววา่ คณะทาํงานจดัทาํขอ้มูลไมผ้ลเศรษฐกิจภาคตะวนัออกรายงานผลการวเิคราะห์สถานการณ์การ

ผลิตไมผ้ลวา่ ในปี 2563 จะมีปริมาณผลผลิตทุเรียน 584,712 ตนัจะออกสู่ตลาดมากในเดือนเมษายน-พฤษภาคม มงัคุด 

201,741 ตนัจะออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และเงาะ 220,946 ตนัจะออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม-

มิถุนายน ก่อนเกิดการระบาดของโรค COVID-19 คาดการณ์วา่ จะส่งออกทุเรียน มงัคุด และเงาะ ไดใ้นรวม 545,809 ตนั แต่

เม่ือมีการระบาดจึงวเิคราะห์วา่ จะส่งออกทุเรียน มงัคุด และเงาะไดใ้นรวม 461,534 ตนัลดลงจากภาวะปกติ โดยแบ่งเป็น 

ทุเรียน 58,471 ตนั มงัคุด 12,105 ตนั และเงาะ 13,699 ตนั รวม 84,275 ตนั 

ทั้งน้ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดป้ระชุมหารือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งนายกสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนไทย 

อุปนายกสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวนัออก และนายกสมาคมผูส่้งออกผกัและผลไมเ้พื่อกาํหนดมาตรการป้องกนั

และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 มี 2 มาตรการหลกัคือ การช่วยเหลือกระจายผลไม ้

84,275 ตนัดงักล่าวและการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบนัเกษตรกรและผูป้ระกอบการ โดยจะมีโครงการยอ่ยและหน่วยงาน

สังกดักระทรวงเกษตรฯ รับผิดชอบในการร่วมรณรงคบ์ริโภคผลไมแ้ละกระจายผลผลิตไปยงัแหล่งต่างๆ  

“ในช่วงปลายเดือนเมษายน หากสถานการณ์โรค COVID-19 สงบ จะเดินทางไปจดั Road Show และส่งมอบผลไมแ้ก่

ชาวจีน ซ่ึงอคัรราชทูตท่ีปรึกษาดา้นการเกษตร และทูตพาณิชยใ์นกรุงปักก่ิงเตรียมพร้อมไวแ้ลว้” นายเฉลิมชยักล่าว 

ดา้นนายทว ีมาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายเลขานุการ Fruit Board กล่าววา่ ในการช่วยเหลือดา้นการ

กระจายและควบคุมคุณภาพสินคา้เกษตร มี 4 โครงการประกอบดว้ย  

1. โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่พีน่อ้งชาวจีนสู้ วกิฤต COVID-19 ส่งมอบผลไมไ้ทยคือ ทุเรียน 20 ตนัและมงัคุด 

20 ตนั ใหช้าวจีนประมาณวนัท่ี 25 เม.ย. – 10 พ.ค. 2563 ซ่ึงรมว. เกษตรฯ จะเดินทางไปจดั Road Show และส่งมอบผลไม้

ดว้ยตนเองเพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผูบ้ริโภค  



2. โครงการรณรงคส่์งเสริมการบริโภคผลไมภ้ายในประเทศ Eat Thai First ไดแ้ก่ จดัสถานท่ีจาํหน่ายผลไมท่ี้จะออกช่วง

เดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเพื่อส่งเสริมใหค้นไทยไดบ้ริโภคผลไมไ้ทยเกรดพรีเม่ียมในราคายติุธรรม ขณะน้ีประสานงานกบั

ตลาดไทและ Home pro เรียบร้อยแลว้ มี เป้าหมายการจาํหน่ายสินคา้ทั้ง 2 แห่งรวม 1,200 ตนั โดยตลาดไทยนิดีให้ใชพ้ื้นท่ี

ในช่วงฤดูกาลผลิต นอกจากน้ีกาํลงัประสานงานกบัหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ ไดแ้ก่ ซีคอนสแควร์ IT Square Tesco Lotus Big C, 

Tops iconsaim และสถานีบริการนํ้ามนั เป้าหมาย 3,000 ตนั ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการและผูว้า่ราชการจงัหวดัในพื้นท่ี

สนบัสนุนการบริโภคผลไมไ้ทย อาหารไทย และใชด้อกไมไ้ทยประดบัสถานท่ีในการจดัประชุมสัมมนาและงานต่างๆ 

เป้าหมาย 3,000 ตนั  

นอกจากน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดค้ดัเลือกเกษตรกรและเกษตรกรแปลงใหญ่ โดยใหล้งทะเบียนกบับริษทัไปรษณีย์

ไทย จาํกดัเพื่อจาํหน่ายสินคา้แบบส่งถึงท่ีหมาย 2,000 ตนั สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและ กลุ่ม SCG ช่วยซ้ือผลไม ้

1,000 ตนั ส่งเสริมการขายผา่นผา่นเวบ็ไซต ์Alibaba Shopee และ Lazada โดยกรมส่งเสริมการเกษตรอบรมเกษตรกรใหข้าย

สินคา้ออนไลน์ ซ่ึงมีกลุ่มเกษตรกรจงัหวดัจนัทบุรีเขา้ร่วมโครงการขายผา่น Lazada สาํหรับองคก์ารตลาดเพื่อการเกษตร 

(อ.ต.ก.) จาํหน่ายผา่นระบบ อ.ต.ก. Online และ อ.ต.ก. Market ซ่ึงเกษตรกรสามารถเขา้ไปลงทะเบียนได ้เป้าหมาย 2,000 ตนั 

กรมส่งเสริมสหกรณ์จะบริหารจดัการโครงการสนบัสนุนการกระจายผลไมข้องสถาบนัเกษตรกร โดยขอใชง้บกลาง 45.0372 

ลา้นบาท เป้าหมาย 80,000 ตนั  

อีกโครงการท่ีสาํคญัคือ โครงการสินคา้เกษตรไทยปลอดภยัจาก COVID-19 ซ่ึงไดข้อความร่วมมือหน่วยงานในพื้นท่ีให้

เขม้งวดเก่ียวกบัสุขอนามยัของแรงงานเช่น การแต่งกายท่ีรัดกุม มีหนา้กากป้องกนัขณะปฏิบติังาน อีกทั้งขอความร่วมมือ

กรมการคา้ภายในและกระทรวงสาธารณสุขในการจดัสรรโควตาหนา้กากอนามยัและเจลแอลกอฮอลล์า้งมือใหเ้พียงพอต่อ

ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ สาํหรับผูป้ระกอบการชาวสวนผลไมใ้หร้ะมดัระวงัการจดักิจกรรมท่องเท่ียวในลกัษณะบุฟ

เฟ่ตผ์ลไม ้และมอบหมายคณะกรรมการเพื่อแกไ้ขปัญหาเกษตรกรอนัเน่ืองมาจากผลิตผลการเกษตรระดบัจงัหวดั (คพจ.) 

ติดตามผลการปฏิบติัการควบคุมโรคระบาดในพื้นท่ีอยา่งเขม้งวดและรายงานต่อ Fruit Board เพื่อสร้างความมัน่ใจในคุณภาพ

สินคา้เกษตรไทย  

สาํหรับโครงการหาตลาดใหม่สินคา้เกษตรเพิ่มเติมไดแ้ก่ การจดัแคมเปญ/นิทรรศการ/Road Show/Exhibition นั้นได้

เตรียมจดักิจกรรมระหวา่งเดือนสิงหาคม – กนัยายนท่ีประเทศออสเตรเลีย UAE ตุรกี จีน และญ่ีปุ่น และจะเจรจาทางการคา้

กบัประเทศตะวนัออกกลาง ออสเตรเลีย ตุรกี อินโดนีเซีย รัสเซีย อาร์เจนตินา อินเดีย เกาหลี ซ่ึงขณะน้ีเร่งศึกษากฎระเบียบ

การส่งออกผลไมไ้ปประเทศต่างๆ ท่ีมีศกัยภาพ การเจรจาขอ้จาํกดักีดกนัทางการคา้ท่ีมิใช่ภาษี (NTBs) สุขอนามยัพชื 

สุขอนามยัสัตว ์มาตรฐานสินคา้ รวมทั้งขอใหก้รมวชิาการเกษตรเร่งดาํเนินการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน GAP โดยมี

เป้าหมายการตรวจรับรอง 70,000 แปลง และ GMP โรงคดับรรจุ 180 โรง 

ส่วนมาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบนัเกษตรกรและผูป้ระกอบการไดแ้ก่ การช่วยลดภาระทางการเงิน ทาง

สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตรไดข้อความร่วมมือจากธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผอ่นปรนการ

ชาํระหน้ีใหก้บัเกษตรกร โดยบอร์ด ธ.ก.ส. พิจารณาอนุมติัมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร คือ ใหป้รับโครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ี

โดยปลอดการชาํระหน้ีเป็นเวลา 3 ปี ระยะเวลาการดาํเนินมาตรการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 – 31 ธนัวาคม 2564 และ 

สนบัสนุนสินเช่ือฟ้ืนฟูเพื่อเสริมสภาพคล่องใหเ้กษตรกร สถาบนัเกษตร และผูป้ระกอบการเพื่อนาํไปเสริมสภาพคล่องดาํเนิน

ธุรกิจเพื่อจะบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 

 



 

 

กระทรวงเกษตรฯ เผยมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ท่ีมี

ต่อผลไมไ้ทยทาํใหไ้ม่สามารถส่งออกไปยงัตลาดหลกัอยา่งสาธารณรัฐประชาชนจีนไดโ้ดยเฉพาะทุเรียน มงัคุด และเงาะ รวม 

84,275 ตนั พร้อมงดั2 มาตรการหลกั คือ ช่วยกระจายและควบคุมคุณภาพสินคา้เกษตรCOVID-19 และการช่วยเหลือทาง

การเงินแก่สถาบนัเกษตรกรและผูป้ระกอบการ 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลงัร่วมการประชุม

คณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้คร้ังท่ี 2/2563 ณ กรมส่งเสริมการเกษตรวา่ คณะทาํงานจดัทาํขอ้มูลไมผ้ล

เศรษฐกิจภาคตะวนัออกไดว้เิคราะห์สถานการณ์การผลิตไมผ้ล เม่ือมีการระบาดของโรค COVID-19 โดยคาดการณ์วา่จะมี

ปริมาณผลผลิตในปี 2563 คือ ทุเรียน 584,712 ตนั โดยจะออกสู่ตลาดมากในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 มงัคุด 

201,741 ตนั จะออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 และเงาะ 220,946 ตนั จะออกสู่ตลาดมากในเดือน

พฤษภาคม-มิถุนายน 2563 



 

 

ทั้งน้ี ในภาวะปกติหากไม่มีผลกระทบโรค COVID-19 คาดวา่จะส่งออกทุเรียน มงัคุด และเงาะ ไดใ้นปริมาณรวม 

545,809 ตนั แต่หากไดรั้บผลกระทบ COVID-19 มีการวเิคราะห์วา่จะส่งออกทุเรียน มงัคุด และเงาะ ไดใ้นปริมาณรวม 

461,534 ตนั จึงมีส่วนต่างของผลผลิตท่ีส่งออกไม่ไดค้รบตามภาวะปกติ ดงัน้ี ทุเรียน 58,471 ตนั มงัคุด 12,105 ตนั และเงาะ 

13,699 ตนั รวมทั้งส้ิน 84,275 ตนั ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีตอ้งบริหารจดัการในกรณีท่ีไดรั้บผลกระทบCOVID-19 ทาํใหส่้งออกตลาด

จีนไม่ได ้

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดป้ระชุมหารือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งนายกสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนไทย อุป

นายก 

สมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวนัออก และนายกสมาคมผูส่้งออกผกัและผลไม ้กาํหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ไดข้อ้สรุป2 มาตรการหลกัในส่วนของผลไม ้คือ 1) 

มาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคา้เกษตร และ 2) มาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบนั

เกษตรกรและผูป้ระกอบการ ซ่ึงในแต่ละมาตรการจะมีโครงการยอ่ยและหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วม

เป็นเจา้ภาพรับผิดชอบ ในการร่วมรณรงคบ์ริโภคผลไมแ้ละกระจายผลผลิตไปยงัแหล่งต่างๆ จาํนวน 84,275 ตนั 

ดา้นนายทว ีมาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการ

ผลไม ้(Fruit Board) กล่าววา่ มาตรการท่ี 1 การช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคา้เกษตร มี 4 โครงการยอ่ย 

ประกอบดว้ย(1) โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่พีน่อ้งชาวจีนสู้วกิฤติ COVID-19 ส่งมอบผลไมไ้ทยใหพ้ี่นอ้งชาวจีน 

ช่วงวนัท่ี 25 เม.ย.-10 พ.ค. 2563ซ่ึงหากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 สงบ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พร้อมเอกอคัรราชทูตไทยประจาํกรุงปักก่ิง อคัรราชทูตท่ีปรึกษาดา้นการเกษตร และทูตพาณิชย ์จะเดินทางไปจดั Road Show 

และส่งมอบผลไมด้ว้ยตนเองเพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผูบ้ริโภค เป้าหมาย ทุเรียน 20 ตนั และมงัคุด 20 ตนัหน่วยงานรับผดิชอบ

หลกั ไดแ้ก่ กรมส่งเสริมการเกษตร, สมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนไทย, สาํนกัการเกษตร ต่างประเทศ, สาํนกังานท่ีปรึกษา

การเกษตรต่างประเทศ, สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2) โครงการรณรงค์

ส่งเสริมการบริโภคผลไมภ้ายในประเทศ Eat Thai First (3) โครงการสินคา้เกษตรไทยปลอดภยัจาก COVID-19 ขอความ

ร่วมมือหน่วยงานในพื้นท่ีให้เขม้งวดเก่ียวกบัสุขอนามยัของแรงงาน เช่น การแต่งกายท่ีรัดกุม มีหนา้กากป้องกนัขณะ

ปฏิบติังาน และขอความร่วมมือกรมการคา้ภายใน กระทรวงสาธารณสุขในการจดัสรรโควตาหนา้กากอนามยั และเจล

แอลกอฮอลล์า้งมือใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ (4) โครงการหาตลาดใหม่สินคา้เกษตรเพิ่มเติม ไดแ้ก่ การ

จดัแคมเปญ/นิทรรศการ/Road Show/Exhibition ในประเทศต่างๆ 

“สาํหรับมาตรการท่ี 2 การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบนัเกษตรกรและผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ มาตรการช่วยลดภาระ

ทางการเงินทางสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตรไดข้อความร่วมมือ ธ.ก.ส. ผอ่นปรนการชาํระหน้ีใหก้บัเกษตรกร โดยบอร์ด ธ.

ก.ส. ไดพ้ิจารณาอนุมติัมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร คือ 1) ใหป้รับโครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ีโดยปลอดการชาํระหน้ีเป็นเวลา 3 

ปี ระยะเวลาการดาํเนินมาตรการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563-31 ธนัวาคม 2564 และ 2) สนบัสนุนสินเช่ือฟ้ืนฟูเพื่อเสริม

สภาพคล่องใหเ้กษตรกร สถาบนัเกษตร และผูป้ระกอบการนาํไปเสริมสภาพคล่องดาํเนินธุรกิจ” รองอธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตร กล่าว 

 



 
เกษตรฯ กางแผนจดัการไมผ้ลกว่า 80,000 ตนั เซ่นพิษ COVID-19 หากส่งออกจีนไม่ได ้ 

          กระทรวงเกษตรฯ เผยมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-

19 ท่ีมีต่อผลไมไ้ทย ทาํให้ไม่สามารถส่งออกไปยงัตลาดหลกัอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีนได ้โดยเฉพาะทุเรียน มงัคุด 

และเงาะ รวม 84,275 ตนั พร้อมงดั 2 มาตรการหลกั คือ การช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคา้เกษตร 

COVID-19 และการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบนัเกษตรกรและผูป้ระกอบการ  

                นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลงัร่วมการประชุม

คณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้คร้ังท่ี 2/2563 ณ กรมส่งเสริมการเกษตรว่า คณะทาํงานจดัทาํขอ้มูลไมผ้ล

เศรษฐกิจภาคตะวนัออก ได้วิเคราะห์สถานการณ์การผลิตไมผ้ล เม่ือมีการระบาดของโรค COVID-19 โดยคาดการณ์ว่า

จะมีปริมาณผลผลิตในปี 2563 คือ ทุเรียน 584,712 ตนั โดยจะออกสู่ตลาดมากในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 มงัคุด 

201,741 ตนั จะออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 และเงาะ 220,946 ตนั จะออกสู่ตลาดมากในเดือน

พฤษภาคม-มิถุนายน 2563  



 

             ทั้งน้ี ในภาวะปกติหากไม่มีผลกระทบโรค COVID-19 คาดว่าจะส่งออกทุเรียน 409,298 ตนั มงัคุด 121,045 ตนั 

และเงาะ 15,466 ตนั ปริมาณรวม 545,809 ตนั แต่หากไดรั้บผลกระทบ COVID-19 มีการวิเคราะห์ว่าจะส่งออกทุเรียนได ้

350,827 ตนั มงัคุด 108,940 ตนั และเงาะ1,767 ตนั ปริมาณรวม 461,534 ตนั จึงมีส่วนต่างของผลผลิตท่ีส่งออกไม่ได้

ครบตามภาวะปกติ ดงัน้ี ทุเรียน 58,471 ตนั มงัคุด 12,105 ตนั และเงาะ 13,699 ตนั รวมทั้งส้ิน 84,275 ตนั ซ่ึงเป็นตวั

เลขท่ีตอ้งบริหารจดัการในกรณีท่ีได้รับผลกระทบ COVID-19 ทาํให้ส่งออกตลาดจีนไม่ได้ 

              กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดป้ระชุมหารือกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งนายกสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียน

ไทย อุปนายกสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวนัออก และนายกสมาคมผูส่้งออกผกัและผลไม ้กาํหนดมาตรการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ไดข้อ้สรุป 2 มาตรการหลกัในส่วน

ของผลไม ้คือ 1) มาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคา้เกษตร และ 2) มาตรการช่วยเหลือทาง

การเงินแก่สถาบนัเกษตรกรและผูป้ระกอบการ ซ่ึงในแต่ละมาตรการจะมีโครงการย่อยและหน่วยงานในสังกดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นเจา้ภาพรับผิดชอบ ในการร่วมรณรงค์บริโภคผลไมแ้ละกระจายผลผลิตไปยงัแหล่งต่าง ๆ 

จาํนวน 84,275 ตนั 

              ดา้นนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพฒันาและ

บริหารจดัการผลไม ้(Fruit Board) กล่าวว่า มาตรการที่ 1 การช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคา้เกษตร 

มี 4 โครงการย่อย ประกอบดว้ย   

              (1) โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่พี่น้องชาวจีนสู้ วิกฤต COVID-19 ส่งมอบผลไมไ้ทยให้พี่น้องชาวจีน 

ช่วงวนัท่ี 25 เม.ย. – 10 พ.ค. 2563 ซ่ึงหากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 สงบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ พร้อมเอกอคัรราชทูตไทยประจาํกรุงปักก่ิง อคัรราชทูตท่ีปรึกษาดา้นการเกษตร และทูตพาณิชย ์จะเดินทางไป

จดั Road Show และส่งมอบผลไมด้ว้ยตนเองเพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผูบ้ริโภค เป้าหมาย ทุเรียน 20 ตนั และมงัคุด 20 ตนั 

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั ไดแ้ก่ กรมส่งเสริมการเกษตร, สมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนไทย, สาํนกัการเกษตร ต่างประเทศ, 

สาํนกังานท่ีปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ, สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร  

               (2) โครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไมภ้ายในประเทศ Eat Thai First ไดแ้ก่ 1) จดัสถานท่ีจาํหน่าย

ผลไมท่ี้จะออกช่วง เม.ย. – พ.ค. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยไดบ้ริโภคผลไมไ้ทยเกรด Premium ในราคายุติธรรมตามฤดูกาล 

ซ่ึงขณะน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดป้ระสานงานกบัตลาดไทและ Home pro เรียบร้อยแลว้ มี เป้าหมายการจาํหน่าย

สินคา้ทั้ง 2 แห่ง รวม 1,200 ตนั โดยตลาดไทยินดีให้ใช้พื้นท่ีในช่วงฤดูกาลผลิต 

                   นอกจากน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างติดต่อกบั ซีคอนสแควร์ Home pro, IT Square, Tesco Lotus, 

Big C, Tops,  iconsaim และสถานีบริการนํ้ามนั เป้าหมาย 3,000 ตนั (ตลาดไทและ Home pro 1,200 ตนั ตลาดอ่ืนๆ 

1,800 ตนั) หน่วยงานรับผิดชอบหลกั ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร, สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร 2) ขอความร่วมมือ

ทุกส่วนราชการ และผูว้่าราชการจงัหวดัในพื้นท่ีสนบัสนุนการบริโภคผลไมไ้ทย อาหารไทย และใช้ดอกไมไ้ทยประดบั

สถานท่ี ในการจดัประชุมสัมมนาและงานต่างๆ เป้าหมาย 3,000 ตนั 3) กรมส่งเสริมการเกษตรไดค้ดัเลือกเกษตรกร และ

เกษตรกรแปลงใหญ่ลงทะเบียนกบับริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั เพื่อกระจายสินคา้สู่ตลาดปลายทาง เรียบร้อยแลว้ 

เป้าหมาย 2,000 ตนั หน่วยงานรับผิดชอบหลกั ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร, บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั, สาํนกังาน

เศรษฐกิจการเกษตร 4) เชิญชวนภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีศกัยภาพ อาทิ ตลาดหลกัทรัพย ์สภาหอการคา้ไทย สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย SCG ฯลฯ ช่วยซ้ือผลไม ้เป้าหมาย 1,000 ตนั 5) ส่งเสริมการขายผ่านระบบออนไลน์ เช่น 



Alibaba, Shopee, Lazada โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีการอบรมเกษตรกรให้ขายสินคา้ออนไลน์ ซ่ึงมีกลุ่มเกษตรกร

จงัหวดัจนัทบุรี เขา้ร่วมโครงการขายผ่าน Lazada ในส่วนของ อ.ต.ก. มีการดาํเนินการจาํหน่ายผ่านระบบ อ.ต.ก. Online 

และ อ.ต.ก. Market ซ่ึงเกษตรกรสามารถเขา้ไปลงทะเบียนได ้เป้าหมาย 2,000 ตนั 6) กรมส่งเสริมสหกรณ์จะบริหาร

จดัการโครงการสนบัสนุนการกระจายผลไมข้องสถาบนัเกษตรกร โดยขอใช้งบกลาง จาํนวน 45.0372 ลา้นบาท 

เป้าหมาย 80,000 ตนั  

                    (3) โครงการสินคา้เกษตรไทยปลอดภยัจาก COVID-19 ขอความร่วมมือหน่วยงานในพื้นท่ีให้เขม้งวด

เก่ียวกบัสุขอนามยัของแรงงาน เช่น การแต่งกายท่ีรัดกุม มีหน้ากากป้องกนัขณะปฏิบติังาน และขอความร่วมมือกรมการ

คา้ภายใน กระทรวงสาธารณสุขในการจดัสรรโควตาหน้ากากอนามยั และเจลแอลกอฮอล์ลา้งมือให้เพียงพอกบัความ

ตอ้งการของผูป้ระกอบการ สาํหรับผูป้ระกอบการชาวสวนผลไมใ้ห้ระมดัระวงัการจดักิจกรรมท่องเท่ียวในลกัษณะบุฟ

เฟ่ต์ผลไม ้และมอบหมาย คพจ. ติดตามผลการปฏิบติัการควบคุมโรคระบาดในพื้นท่ีอย่างเขม้งวด และรายงานต่อ Fruit 

Board เพื่อสร้างความมัน่ใจในคุณภาพสินคา้เกษตรไทย   

               (4) โครงการหาตลาดใหม่สินคา้เกษตรเพิ่มเติม ไดแ้ก่ การจดัแคมเปญ/นิทรรศการ/Road Show/Exhibition ใน

ประเทศต่างๆ ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ตรียมจดักิจกรรมในระหว่างเดือนสิงหาคม – กนัยายน ณ ประเทศ 

ออสเตรเลีย UAE ตุรกี จีน และญ่ีปุ่น โดยเจรจากบัประเทศตะวนัออกกลาง ออสเตรเลีย ตุรกี อินโดนีเซีย รัสเซีย 

อาร์เจนตินา อินเดีย เกาหลี ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างดาํเนินการเตรียมความพร้อม นอกจากน้ี ได้เร่งศึกษากฎระเบียบการ

ส่งออกผลไมไ้ปประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีศกัยภาพ การเจรจาขอ้จาํกดักีดกนัทางการคา้ท่ีมิใช่ภาษี (NTBs) สุขอนามยัพืช 

สุขอนามยัสัตว ์มาตรฐานสินคา้ รวมทั้งขอให้กรมวิชาการเกษตรเร่งดาํเนินการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน GAP โดยมี

เป้าหมายการตรวจรับรอง 70,000 แปลง และ GMP โรงคดับรรจุ 180 โรง                

 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สาํหรับมาตรการท่ี 2 การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบนั

เกษตรกรและผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ มาตรการช่วยลดภาระทางการเงิน ทางสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตรไดข้อความ

ร่วมมือ ธ.ก.ส. ผ่อนปรนการชาํระหน้ีให้กบัเกษตรกร โดยบอร์ด ธ.ก.ส. ไดพ้ิจารณาอนุมติัมาตรการ ช่วยเหลือเกษตรกร 

คือ 1) ให้ปรับโครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ีโดยปลอดการชาํระหน้ีเป็นเวลา 3 ปี ระยะเวลาการดาํเนินมาตรการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564 และ 2) สนบัสนุนสินเช่ือฟ้ืนฟูเพื่อเสริมสภาพคล่องให้เกษตรกร สถาบนัเกษตร และ

ผูป้ระกอบการเพื่อนาํไปเสริมสภาพคล่องดาํเนินธุรกิจ   

  



 

“เฉลมิชัย" จ่อจัดโรดโชว์ผลไม้ไทยกลางกรุงปักกิง่ หลงัไวรัสโควดิ-19 สงบ 

 
“เฉลิมชยั" จ่อเดินทางเขา้จีน หลงัไวรัสโควดิ-19 สงบ โรดโชวผ์ลไมไ้ทยกลางกรุงปักก่ิง ช่วยเกษตรกรชาวสวน ระบายผลไม้

ออกนอกประเทศ 

เม่ือวนัท่ี 20 มี.ค. นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพฒันาและบริหาร

จดัการผลไม ้(Fruit Board) กล่าววา่ คณะทาํงานจดัทาํขอ้มูลไมผ้ลเศรษฐกิจภาคตะวนัออกรายงานผลการวิเคราะห์

สถานการณ์การผลิตไมผ้ลวา่ ในปี 2563 จะมีปริมาณผลผลิตทุเรียน 584,712 ตนัจะออกสู่ตลาดมากในเดือนเมษายน-

พฤษภาคม มงัคุด 201,741 ตนัจะออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และเงาะ 220,946 ตนัจะออกสู่ตลาดมากใน

เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ก่อนเกิดการระบาดของโรค COVID-19 คาดการณ์วา่ จะส่งออกทุเรียน มงัคุด และเงาะ ไดใ้นรวม 

545,809 ตนั แต่เม่ือมีการระบาดจึงวเิคราะห์วา่ จะส่งออกทุเรียน มงัคุด และเงาะไดใ้นรวม 461,534 ตนัลดลงจากภาวะปกติ 

โดยแบ่งเป็น ทุเรียน 58,471 ตนั มงัคุด 12,105 ตนั และเงาะ 13,699 ตนั รวม 84,275 ตนั 

ทั้งน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดป้ระชุมหารือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งนายกสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียน

ไทย อุปนายกสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวนัออก และนายกสมาคมผูส่้งออกผกัและผลไมเ้พื่อกาํหนดมาตรการ

ป้องกนัและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 มี 2 มาตรการหลกั คือ การช่วยเหลือกระจาย

ผลไม ้84,275 ตนัดงักล่าว และการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบนัเกษตรกรและผูป้ระกอบการ โดยจะมีโครงการยอ่ยและ

หน่วยงานสังกดักระทรวงเกษตรฯ รับผดิชอบในการร่วมรณรงคบ์ริโภคผลไมแ้ละกระจายผลผลิตไปยงัแหล่งต่างๆ  

“ในช่วงปลายเดือนเมษายน หากสถานการณ์โรค COVID-19 สงบ จะเดินทางไปจดั Road Show และส่งมอบผลไมแ้ก่ชาวจีน 

ซ่ึงอคัรราชทูตท่ีปรึกษาดา้นการเกษตร และทูตพาณิชยใ์นกรุงปักก่ิงเตรียมพร้อมไวแ้ลว้” นายเฉลิมชยักล่าว 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

ประเด็น  พริกไทยปะเหลียน 

ช่องทาง  ทางสถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยจงัหวดัตรัง (สวท. ตรัง) 

คล่ืน เอฟเอม็ ความถ่ี ๙๑.๒๕ เมกกะเฮิร์ต 
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