
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที ่ 10 เมษายน 2563 

ส่วนกลาง 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
แปลงใหญ ่ 1 เปิดความส าเร็จแปลงใหญ ่ 4 ปี นสพ ประชาชาติธุรกจิ 
Fruit Board 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นัดคณะ Fruit Board หารือแนวทาง

บริหารจดัการขนสง่ผลไมท่ี้ไดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 
เทคโนโลยีชาวบา้น 

3 กระทรวงเกษตรฯ พลิกวกิฤตให้เป็นโอกาส ผุดโครงการสนับสนุน
สินคา้เกษตรไทยสู้ภยั COVID-19 ผนึกพาณิชย์ และผูใ้ห้บริการ
ขนสง่ภาคเอกชน 

Thai PR.NET 

4 เกษตรฯ นัดคณะ Fruit Board หารือแนวทางบริหารจดัการขนสง่
ผลไมท่ี้ไดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 

Thai PR.NET 

5 เกษตรฯ นัดคณะ Fruit Board หารือแนวทางบริหารจดัการขนสง่
ผลไมท่ี้ไดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 

RYT9 

6 เกษตรฯ ผุด Campaign “ซ้ือสินคา้เกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด ้
ประเทศไทยอยูร่อด” สู้ภยั COVID-19 

เทคโนโลยีชาวบา้น 

7 เกษตรฯ ผุด Campaign “ซ้ือสินคา้เกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด ้
ประเทศไทยอยูร่อด” สู้ภยั COVID-19 

เกษตรกา้วไกล 

8 กรมสง่เสริมการเกษตร รว่ม MOU แนวทางบริหารจดัการการขนสง่
ผลไม ้ ชว่ง COVID พร้อมชวนรว่มแคมเปญ ซ้ือสินคา้ 
เกษตรไทยฯ ขายไดแ้ลว้กวา่ 78 ลา้น 

เกษตรสาระดีดอทคอม 

9 กสก. MOU รว่มบริหารจดัการขนสง่ผลไม ้ ชว่งวกิฤต COVID-19 สยามรัฐออนไลน์ 
ไมผ้ล 10 เตือนชาวสวนระวงัเพล้ียไฟท าลายผลมงัคดุ แนวหน้าออนไลน์ 
หนอนกระทู ้ 11 เตือนหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดระบทคชว่งแลง้ นสพ.แนวหน้า 
เพล้ียแป้ง 12 เกษตรวนัน้ี: เพล้ียแป้งทุเรียน นสพ.เดลินิวส์ 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ปลูกขา้วชว่งแลง้ 13 ผูว้า่ฯกรุงเกา่วอนปชช.งดปลูกขา้วชว่งแลง้ นสพ.เดลินิวส์ 

เกษตรกรดีเดน่ 14 ภาคใตค้วา้รางวลัชนะเลิศระดบัประเทศ 3 ประเภท กลุม่แมบ่า้น
เกษตรกร – กลุม่ยุวเกษตรกร – ท่ีปรึกษากลุม่ยุวเกษตรกร 

สมหิราไทม ์

15 ภาคใตค้วา้รางวลัชนะเลิศระดบัประเทศ 3 ประเภท เพจสมหิราไทม ์

 







 

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นัดคณะ Fruit Board หารือแนวทางบริหารจัดการขนส่งผลไม้ทีไ่ด้รับผลกระทบจาก COVID-19 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัประชุมคณะกรรมการ Fruit Board คร้ังท่ี 3/2563 หารือแนวทางบริหารจดัการการขนส่ง
ผลไมท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 
นายอลงกรณ์ พลบุตร 
 นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลงัร่วมการประชุม
คณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้(Fruit Board ) คร้ังท่ี 3/2563 วา่ ท่ีประชุมไดร่้วมกนัพิจารณาแนวทางบริหารจดัการ
การขนส่งผลไมท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาการคา้มะม่วงซ่ึง
ผลผลิตไม่สามารถส่งออกไดร้าว 360,000 ตนั และในปี 2563 ไดมี้การคาดการณ์ปริมาณไมผ้ลท่ีจะใหผ้ลผลิตคือ 
ทุเรียน 584,712 ตนั มงัคุด 201,741 ตนั เงาะ 220,946 ตนั และล าไยภาคเหนือ 350,000 ตนั รวมปริมาณแลว้กวา่ 1 ลา้นตนั โดยจะ
ออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 นอกจากน้ี ยงัมีสินคา้เกษตรอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบเช่นกนั ทั้งพืชผกั ไมด้อก 
ประมง ปศุสัตว ์ซ่ึง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดมี้ความห่วงใยเร่ืองดงักล่าว พร้อมก าชบั
ใหห้น่วยงานในสังกดัเร่งหามาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร โดยในส่วนของไมผ้ลไดข้อ้สรุป 2 มาตรการ คือ 1) มาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพ
สินคา้ มี 4 โครงการยอ่ย ไดแ้ก่ โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่พี่นอ้งชาวจีนสู้วกิฤต COVID-19 เป้าหมาย ทุเรียน 20 ตนั 
มงัคุด 20 ตนั, โครงการรณรงคส่์งเสริมการบริโภคผลไมภ้ายในประเทศ Eat Thai First เป้าหมาย 111,000 ตนั, โครงการสินคา้
เกษตรไทยปลอดภยัจาก COVID-19 เป้าหมาย รับรอง GAP 70,000 แปลง รับรอง GMP 180 โรง และโครงการหาตลาดใหม่
สินคา้เกษตรเพิ่มเติม ไดแ้ก่ จีน UAE ตุรกี และเครือรัฐออสเตรเลีย ซ่ึงแต่ละโครงการจะมีหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ร่วมเป็นเจา้ภาพรับผิดชอบในการกระจายผลผลิตไปยงัแหล่งต่างๆ และ 2) มาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบนั
เกษตรกรและผูป้ระกอบการ 
 โดยท่ีประชุม Fruit Board ไดมี้มติเก่ียวกบัแนวทางบริหารจดัการการขนส่งผลไม ้(Logistic) และการกระจายผลผลิต
ผลไมไ้ทย 3 เร่ือง คือ 1) การส่งเสริมการส่งออกมะม่วงไปยงัตลาดหลกั ไดแ้ก่ เกาหลี และญ่ีปุ่น ซ่ึงจากการประเมินของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะมีมะม่วงส่วนต่างท่ีตอ้งสนบัสนุนใหมี้การส่งออกไปยงัเกาหลี จ านวน 3,800 ตนั และประเทศญ่ีปุ่น 
จ านวน 600 ตนั โดยการขนส่งผลไมท้างอากาศ ขอสนบัสนุนค่าชดเชยการระวางสินคา้ กิโลกรัมละไม่เกิน 15 บาท ใหแ้ก่บริษทั 
การบินไทย จ ากดั (มหาชน) เป้าหมายการด าเนินงาน 4,400 ตนั หรือคิดเป็นเงิน 66 ลา้นบาท การขนส่งภายในประเทศทางรถยนต ์



ใหมี้หน่วยงานรวบรวมในลกัษณะตลาดกลาง หรือเป็น Hub เพื่อกระจายผลผลิตภายในประเทศต่อ และขอความร่วมมือ
บริษทัเอกชนต่างๆ ช่วยลดราคาค่าขนส่งผลไมล้ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เร่งกระจายผลผลิตผา่นช่องทางการคา้ออนไลน์ หรือ
บริการขนส่งแทนการซ้ือขายปกติ 2) การวางระบบขนส่งและกระจายผลไมภ้ายในประเทศ ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงพาณิชยไ์ดร่้วมมือกนัในเร่ืองดงักล่าว เพิ่มเป้าหมายการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไมจ้ากเดิม 61,700 ตนั เป็น 
200,000 ตนั โดยมีระบบของสหกรณ์เป็นศูนยก์ลางในการรวบรวมผลไม ้90 จุด เป็นจุดกระจายสินคา้ในระดบัอ าเภอ 824 จุด และ
มีตลาดชุมชนประจ าหมู่บา้นอีก 9,048 แห่ง เพื่อจดัการผลผลิตใหส้ามารถกระจายไดใ้นพื้นท่ี 77 จงัหวดั และเช่ือมโยงกบัระบบ
ร้านธงฟ้าของกระทรวงพาณิชยซ่ึ์งมีอยู ่50,000 แห่ง มีรถเร่หรือรถพุม่พวงอีก 300 คนั และจะของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อบริหาร
จดัการสินคา้เกษตร 450 ลา้นบาท ภายใตเ้ป้าหมาย 200,000 ตนั และ 3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชยจ์ะลง
นามความร่วมมือ (MOU) “แนวทางบริหารจดัการขนส่งผลไมท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด COVID-19” ในวนัท่ี 
9 เมษายน 2563  เวลา 11.00 น. ณ หอ้งประชุมบุรฉตัรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย ์เพื่อร่วมกนัพิจารณาทางเลือกในการขนส่ง
หลายๆ ช่องทางทั้งทางอากาศ ทางบก และทางเรือ เพื่อวเิคราะห์หาจุดคุม้ค่าในการขนส่งระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเชิญ
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการขบัเคล่ือนการกระจายสินคา้ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีกรมส่งเสริมการเกษตร
และกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลกั ส าหรับกระทรวงพาณิชยจ์ะมีกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ และกรมการคา้
ภายในเป็นหลกั นอกจากนั้น ยงัมีผูใ้หบ้ริการดา้นขนส่งของภาคเอกชน ประกอบดว้ย สมาพนัธ์ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ไทย 
สมาคมขนส่งสินคา้และโลจิสติกส์ไทย สมาคมการคา้ธุรกิจบริการและผลิตภณัฑผ์สมผสาน สมาคมผูป้ระกอบการผกัผลไมไ้ทย 
สมาคมผูค้า้และส่งออกผลไมไ้ทย บริษทั แกร็บแทก็ซ่ี ประเทศไทย จ ากดั บริษทั ไทยฟินเทค จ ากดั บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
และบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจในโมเดลเกษตร-พาณิชย ์จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการผลไมใ้นฤดูกาลน้ีภายใตผ้ลกระทบจาก COVID-19 ใหไ้ด ้
 ดา้น นายทว ีมาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ จากขอ้มูลของสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยสถานการณ์
มะม่วง ปี 2563 เกิดปัญหาการส่งออกเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าใหมี้การปิดด่านมาเลเซีย 
สิงคโปร์ ลาว เวยีดนาม ท่ีเป็นแหล่งรับซ้ือผลผลิตมะม่วงหลกั ประกอบกบัมะม่วงท่ีจะส่งออกไปทางเกาหลีใต ้และญ่ีปุ่นท่ีเป็น
เกรดคุณภาพดีก็มีค่าระวางเคร่ืองบินสูงมาก ท าใหผู้ป้ระกอบการแบกรับตน้ทุนท่ีสูงการซ้ือขายมะม่วงเกิดการหดตวัเป็นอยา่งมาก 
ซ่ึงฤดูกาลผลิตมะม่วงในฤดูขณะน้ีก็ใกลเ้ขา้มาถึงระหวา่งเดือนเมษายน-มิถุนายน (3 เดือน) คาดวา่จะมีมะม่วงท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากปัญหาดงักล่าว ผลผลิตไม่สามารถส่งออกได ้โดยเป็นพื้นท่ีผลิตมะม่วงแปลงใหญ่ท่ีเป็นแหล่งผลิตส าคญัของประเทศไทย 
จ านวน 12 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครราชสีมา ชยัภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ อุดรธานี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทยั น่าน ล าพูน และ
เชียงใหม่ พื้นท่ีรวมทั้งส้ินประมาณ 300,000 ตนั ผลผลิตรวม 360,000 ตนั โดยมีผลผลิตในฤดูท่ีจะเก็บเก่ียวในระหวา่งเดือน
เมษายน-มิถุนายน (3 เดือน) จ านวน 180,000 ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 50 และคาดวา่จะมีผลผลิตท่ีออกมามากในช่วงกลางเดือน
เมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม จ านวน 80,000 ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 44.44 ซ่ึงจ าเป็นตอ้งหาแนวทางในการใหค้วามช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนมะม่วงในช่วงวกิฤตการณ์ดงักล่าว 
  



 
กระทรวงเกษตรฯ พลกิวกิฤตให้เป็นโอกาส ผุดโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19  

ผนึกพาณชิย์ และผู้ให้บริการขนส่งภาคเอกชน 
 ายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลงัการประชุมคณะกรรมการ
พฒันาและบริหารจดัการผลไม ้คร้ังท่ี 3/2563 วา่ ท่ีประชุมไดร่้วมกนัพิจารณาแนวทางบริหารจดัการการขนส่งผลไมท่ี้ไดรั้บ
ผลกระทบจากสถานกหารณ์การระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาการคา้มะม่วงซ่ึงผลผลิตไม่สามารถส่งออก
ไดร้าว 360,000 ตนั และในปี 2563 ไดมี้การคาดการณ์ปริมาณไมผ้ลท่ีจะใหผ้ลผลิต คือ ทุเรียน 584,712 ตนั มงัคุด 201,741 ตนั 
และเงาะ 220,946 ตนั โดยจะออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 แต่เม่ือไดรั้บผลกระทบ COVID-19 มีการ
วเิคราะห์วา่จะส่งออกทุเรียนได ้350,827 ตนั มงัคุด 108,940 ตนั และเงาะ1,767 ตนั รวม 461,534 ตนั จึงมีส่วนต่างของผลผลิตท่ี
ส่งออกไม่ไดต้ามภาวะปกติ ดงัน้ี ทุเรียน 58,471 ตนั มงัคุด 12,105 ตนั และเงาะ 13,699 ตนั รวมทั้งส้ิน 84,275 ตนั ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ี
ตอ้งบริหารจดัการ นอกจากน้ี ยงัมีสินคา้เกษตรอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบเช่นกนัทั้งพืชผกั ไมด้อก ประมง ปศุสัตว ์ซ่ึงนายเฉลิมชยั 
ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดมี้ความห่วงใยเร่ืองดงักล่าว พร้อมก าชบัใหห้น่วยงานในสังกดัเร่งหา
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
 โดยในส่วนของไมผ้ลไดข้อ้สรุป 2 มาตรการ คือ 1) มาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคา้ มี 4 
โครงการยอ่ย ไดแ้ก่ โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่พี่นอ้งชาวจีนสู้วกิฤต COVID-19 เป้าหมาย ทุเรียน 20 ตนั มงัคุด 20 ตนั, 
โครงการรณรงคส่์งเสริมการบริโภคผลไมภ้ายในประเทศ Eat Thai First เป้าหมาย 111,000 ตนั, โครงการสินคา้เกษตรไทย
ปลอดภยัจาก COVID-19 เป้าหมาย รับรอง GAP 70,000 แปลง รับรอง GMP 180 โรง และโครงการหาตลาดใหม่สินคา้เกษตร
เพิ่มเติม ไดแ้ก่ จีน UAE ตุรกี และเครือรัฐออสเตรเลีย ซ่ึงแต่ละโครงการจะมีหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วม
เป็นเจา้ภาพรับผิดชอบในการกระจายผลผลิตไป ยงัแหล่งต่าง ๆ และ 2) มาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบนัเกษตรกรและ
ผูป้ระกอบการ นอกจากน้ี ไดม้อบใหก้รมส่งเสริมการเกษตรจดักิจกรรมรณรงคเ์พื่อสนบัสนุนหรือบริโภคสินคา้เกษตรไทยสู้ภยั 
COVID-19 และกระทรวงเกษตรฯ ไดป้ระสานงานเก่ียวกบัแนวทางบริหารระบบการจดัการขนส่งผลไม ้(Logistic) เพื่อจดัการ
ผลผลิตใหส้ามารถกระจายไดใ้นพื้นท่ี 77 จงัหวดั และจ าหน่ายออกสู่ต่างประเทศใหไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเชิญหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งหารือร่วมกนัพิจารณาทางเลือกในการขนส่งหลาย ๆ ช่องทางทั้งทางอากาศ ทางบก และทางเรือ เพื่อวเิคราะห์หาจุด
คุม้ค่าในการขนส่งพร้อมจดัท าบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) ร่วมกนั โดยการขนส่งผลไมท้างอากาศ ขอสนบัสนุนค่าชดเชยการระวาง
สินคา้ กิโลกรัมละไม่เกิน 15 บาท ใหแ้ก่บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) เป้าหมายการด าเนินงาน 4,400 ตนั (เกาหลี 3,800 ตนั 
ญ่ีปุ่น 1,000 ตนั) คิดเป็นเงิน 66 ลา้นบาท การขนส่งภายในประเทศทางรถยนต ์ใหมี้หน่วยงานรวบรวมในลกัษณะตลาดกลาง 
หรือเป็น Hub เพื่อกระจายผลผลิตภายในประเทศต่อ และขอความร่วมมือบริษทัเอกชนต่าง ๆ ช่วยลดราคาค่าขนส่งผลไมล้ง เพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรให้เร่งกระจายผลผลิตผา่นช่องทางการคา้ออนไลน์ หรือบริการขนส่งแทนการซ้ือขายปกติ 
 



นอกจากน้ี ในวนัท่ี 9 เม.ย. 63 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกบั กระทรวงพาณิชย ์จดัใหมี้พิธีลงนาม MOU ความร่วมมือ
ระหวา่งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ และกรมการคา้
ภายใน ตลอดจน บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) สมาพนัธ์โลจิสติกไทย และผูใ้หบ้ริการขนส่งเอกชน เป็นตน้ 
 ดา้นนายทว ีมาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการ
ผลไม ้(Fruit Board) กล่าววา่ จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจทุกภาคส่วนจากการปิดเมืองหรือการยกเลิกกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น อุตสาหกรรมการผลิต การคา้ปลีก 
การคา้ระหวา่งประเทศ การขนส่ง รวมทั้งสินคา้เกษตร ซ่ึงบางสินคา้จะมีผลผลิตออกมากในช่วงวกิฤตน้ีและไม่สามารถส่งออกได้
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญ่ีปุ่น ยุโรป ซ่ึงตอ้งส่งทางเคร่ืองบินและขณะน้ีไม่มีเท่ียวบินไปยงัประเทศ
เหล่าน้ี ตลาดในประเทศชะลอตวัเน่ืองจากผูบ้ริโภคเดินตลาดนอ้ยลง และเนน้การซ้ือสินคา้ท่ีจ  าเป็นมากกวา่ ท าให้เกษตรกรไดรั้บ
ความเดือดร้อน เน่ืองจากไม่สามารถจ าหน่ายผลผลิตได ้ซ่ึงสินคา้ไม่สามารถเก็บรักษาไดใ้นระยะเวลานาน เช่น มะม่วง มงัคุด 
องุ่น ล้ินจ่ี ล าไย พืชผกั ไมด้อกต่าง ๆ เป็นตน้ จึงจ าเป็นตอ้งรีบจ าหน่ายผลผลิตใหถึ้งมือผูบ้ริโภคก่อนสินคา้เกษตรจะเสียหาย 
 กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดพ้ลิกวกิฤตใหเ้ป็นโอกาสจดัท าโครงการสนบัสนุน
สินคา้เกษตรไทยสู้ภยั COVID-19 เพื่อรณรงคส่์งเสริมสินคา้เกษตรไทยและช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บความเดือดร้อนในช่วง
สถานการณ์ COVID – 19 ภายใตแ้นวคิด (Campaign) “ซ้ือสินคา้เกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด ้ประเทศไทยอยูร่อด” โดยใหส่้วน
ราชการ บริษทั หา้ง/ร้าน และประชาชนช่วยกนัอุดหนุนซ้ือสินคา้เกษตรคุณภาพดีไปมอบใหแ้ก่บุคลากรทางการแพทย ์ทหาร 
เทศกิจ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีตอ้งเสียสละเวลาในการดูแลประชาชนในพื้นท่ี หรือเป็นของขวญัของฝากคนท่ี
รักและห่วงใยแก่ครอบครัวท่ีตอ้งอยูห่่างไกลกนั ใหไ้ดบ้ริโภคสินคา้เกษตรสดและมีคุณภาพในช่วงน้ี รูปแบบการด าเนินงาน
เบ้ืองตน้จะเชิญชวนหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรฯ บริษทั หา้ง/ร้าน และประชาชน ร่วมสั่งซ้ือสินคา้เกษตรท่ีมีคุณภาพจาก
เกษตรกร และน าไปมอบให้กบัผูมี้ภารกิจหนา้ท่ีในการป้องกนั รักษาสุขภาพของประชาชนต่อสู้ภยั COVID – 19 ทั้งในส่วนกลาง
และภูมิภาค โดยกรมส่งเสริมการเกษตรหรือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบสินคา้นั้น ๆ เช่น กรมประมง กรมปศุสัตว ์กรมการขา้ว 
ประสานอ านวยความสะดวกการสั่งซ้ือสินคา้จากเกษตรกรใหก้บักลุ่มเป้าหมายท่ีมีความประสงคจ์ะสั่งซ้ือสินคา้ดงักล่าว 
 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ ส าหรับมาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคา้สู้
ภยั COVID-19 ทั้ง 4 โครงการยอ่ยนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมสนบัสนุนในทุกโครงการ โดยเฉพาะโครงการรณรงคส่์งเสริม
การบริโภคผลไมภ้ายในประเทศ Eat Thai First ขณะน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดป้ระสานงานกบัตลาดไทและ Home pro 
เรียบร้อยแลว้ มีเป้าหมายการจ าหน่ายสินคา้ทั้ง 2 แห่ง รวม 1,200 ตนั โดยตลาดไทยนิดีใหใ้ชพ้ื้นท่ีในช่วงฤดูกาลผลิต นอกจากน้ี
ยงัไดรั้บความร่วมมือจากบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในการส่งเสริมเกษตรกรให้จ  าหน่ายสินคา้ผา่นระบบออนไลน์ โดยคดัเลือก
เกษตรกรและเกษตรกรแปลงใหญ่ลงทะเบียนกบับริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั เพื่อกระจายสินคา้สู่ตลาดปลายทาง เป้าหมาย 2,000 
ตนั ซ่ึงจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ค่าขนส่งสินคา้เกษตรเฉพาะผกัและผลไมส้ด กิโลกรัมละ 8 บาท ภายใตเ้ง่ือนไขเกษตรกรตอ้ง
สมคัรเป็นสมาชิกจ าหน่ายสินคา้เกษตรผา่นระบบ Thailandpostmart.com และเม่ือสมคัรตอ้งใส่โคด้ : กรมส่งเสริมการเกษตร และ
ตอ้งไดรั้บการอนุมติัใหข้ายผา่น Thailandpostmart.com นอกจากน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรยงัไดเ้ตรียมเปิดเพจส่งเสริมการ
จ าหน่ายสินคา้เกษตรผา่นระบบออนไลน์ภายใตช่ื้อ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ซ่ึงจะมีหมวดหมู่สินคา้ให้เลือกชอ้ป 9 
หมวดหมู่ ไดแ้ก่ ผกั, ผลไม,้ ไมด้อกไมป้ระดบั, ขา้วและธญัพืช, อาหารแปรรูปและเคร่ืองด่ืม, สมุนไพรและเคร่ืองส าอาง, ผา้และ
เคร่ืองแต่งกาย, หตัถกรรมและส่ิงประดิษฐ ์และอ่ืน ๆ โดยจะเร่ิมเปิดตวัในวนัท่ี 9 เมษายน 2563 น้ี 



 
เกษตรฯ นัดคณะ Fruit Board หารือแนวทางบริหารจัดการขนส่งผลไม้ทีไ่ด้รับผลกระทบจาก COVID-19 

 
 กระทรวงเกษตรฯ จดัประชุมคณะกรรมการ Fruit Board คร้ังท่ี 3/2563 หารือแนวทางบริหารจดัการการขนส่งผลไมท่ี้
ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19     
 นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลงัร่วมการประชุม
คณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้(Fruit Board ) คร้ังท่ี 3/2563 วา่ ท่ีประชุมไดร่้วมกนัพิจารณาแนวทางบริหารจดัการ
การขนส่งผลไมท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาการคา้มะม่วงซ่ึง
ผลผลิตไม่สามารถส่งออกไดร้าว  360,000 ตนั และในปี 2563 ไดมี้การคาดการณ์ปริมาณไมผ้ลท่ีจะใหผ้ลผลิต คือ ทุเรียน 584,712 
ตนั มงัคุด 201,741 ตนั เงาะ 220,946 ตนั และล าไยภาคเหนือ 350,000 ตนั รวมปริมาณแลว้กวา่ 1 ลา้นตนั โดยจะออกสู่ตลาดมาก
ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 นอกจากน้ี ยงัมีสินคา้เกษตรอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบเช่นกนัทั้งพืชผกั ไมด้อก ประมง ปศุสัตว ์
ซ่ึงนายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดมี้ความห่วงใยเร่ืองดงักล่าว พร้อมก าชบัให้หน่วยงานใน
สังกดัเร่งหามาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
โดยในส่วนของไมผ้ลไดข้อ้สรุป 2 มาตรการ คือ 1) มาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคา้ มี 4 โครงการ
ยอ่ย ไดแ้ก่ โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่พี่นอ้งชาวจีนสู้วกิฤต COVID-19 เป้าหมาย ทุเรียน 20 ตนั มงัคุด 20 ตนั, โครงการ
รณรงคส่์งเสริมการบริโภคผลไมภ้ายในประเทศ Eat Thai First เป้าหมาย 111,000 ตนั, โครงการสินคา้เกษตรไทยปลอดภยัจาก 
COVID-19 เป้าหมาย รับรอง GAP 70,000 แปลง รับรอง GMP 180 โรง และโครงการหาตลาดใหม่สินคา้เกษตรเพิ่มเติม ไดแ้ก่ 
จีน UAE ตุรกี และเครือรัฐออสเตรเลีย ซ่ึงแต่ละโครงการจะมีหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นเจา้ภาพ
รับผดิชอบในการกระจายผลผลิตไปยงัแหล่งต่าง ๆ และ 2) มาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบนัเกษตรกรและผูป้ระกอบการ     
 โดยท่ีประชุม Fruit Board ไดมี้มติเก่ียวกบัแนวทางบริหารจดัการการขนส่งผลไม ้(Logistic) และการกระจายผลผลิต
ผลไมไ้ทย 3 เร่ือง คือ 1) การส่งเสริมการส่งออกมะม่วงไปยงัตลาดหลกั ไดแ้ก่ เกาหลี และญ่ีปุ่น ซ่ึงจากการประเมินของ



หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะมีมะม่วงส่วนต่างท่ีตอ้งสนบัสนุนใหมี้การส่งออกไปยงัเกาหลี จ านวน 3,800 ตนั และประเทศญ่ีปุ่น 
จ านวน 600 ตนั โดยการขนส่งผลไมท้างอากาศ ขอสนบัสนุนค่าชดเชยการระวางสินคา้ กิโลกรัมละไม่เกิน 15 บาท ใหแ้ก่บริษทั 
การบินไทย จ ากดั (มหาชน) เป้าหมายการด าเนินงาน 4,400 ตนั หรือคิดเป็นเงิน 66 ลา้นบาท การขนส่งภายในประเทศทางรถยนต ์
ใหมี้หน่วยงานรวบรวมในลกัษณะตลาดกลาง หรือเป็น Hub เพื่อกระจายผลผลิตภายในประเทศต่อ และขอความร่วมมือ
บริษทัเอกชนต่าง ๆ ช่วยลดราคาค่าขนส่งผลไมล้ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เร่งกระจายผลผลิตผา่นช่องทางการคา้ออนไลน์ หรือ
บริการขนส่งแทนการซ้ือขายปกติ 2) การวางระบบขนส่งและกระจายผลไมภ้ายในประเทศ ซ่ึงกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวง
พาณิชยไ์ดร่้วมมือกนัในเร่ืองดงักล่าว เพิ่มเป้าหมายการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไมจ้ากเดิม 61,700 ตนั เป็น 200,000 ตนั 
โดยมีระบบของสหกรณ์เป็นศูนยก์ลางในการรวบรวมผลไม ้90 จุด เป็นจุดกระจายสินคา้ในระดบัอ าเภอ 824 จุด และมีตลาด
ชุมชนประจ าหมู่บา้นอีก 9,048 แห่ง เพื่อจดัการผลผลิตให้สามารถกระจายไดใ้นพื้นท่ี 77 จงัหวดั และเช่ือมโยงกบัระบบร้านธงฟ้า
ของกระทรวงพาณิชยซ่ึ์งมีอยู ่50,000 แห่ง มีรถเร่หรือรถพุ่มพวงอีก 300 คนั และจะของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อบริหารจดัการ
สินคา้เกษตร 450 ลา้นบาท ภายใตเ้ป้าหมาย 200,000 ตนั และ 3) กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชยจ์ะลงนามความร่วมมือ 
(MOU) “แนวทางบริหารจดัการขนส่งผลไมท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด COVID-19” ในวนัท่ี 9 เมษายน 2563  
เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมบุรฉตัรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย ์เพื่อร่วมกนัพิจารณาทางเลือกในการขนส่งหลาย ๆ ช่องทาง
ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางเรือ เพื่อวเิคราะห์หาจุดคุม้ค่าในการขนส่งระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเชิญหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบในการขบัเคล่ือนการกระจายสินคา้ ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ จะมีกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริม
สหกรณ์เป็นหน่วยงานหลกั ส าหรับกระทรวงพาณิชยจ์ะมีกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ และกรมการคา้ภายในเป็นหลกั 
นอกจากนั้น ยงัมีผูใ้หบ้ริการดา้นขนส่งของภาคเอกชน ประกอบดว้ย สมาพนัธ์ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ไทย สมาคมขนส่งสินคา้
และโลจิสติกส์ไทย สมาคมการคา้ธุรกิจบริการและผลิตภณัฑผ์สมผสาน สมาคมผูป้ระกอบการผกัผลไมไ้ทย สมาคมผูค้า้และ
ส่งออกผลไมไ้ทย บริษทั แกร็บแทก็ซ่ี ประเทศไทย จ ากดั บริษทั ไทยฟินเทค จ ากดั บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั และบริษทั การ
บินไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจในโมเดลเกษตร-พาณิชย ์จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
ผลไมใ้นฤดูกาลน้ีภายใตผ้ลกระทบจาก COVID-19 ใหไ้ด ้    
 ดา้นนายทว ีมาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ จากขอ้มูลของสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยสถานการณ์
มะม่วง ปี 2563 เกิดปัญหาการส่งออกเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ท าใหมี้การปิดด่านมาเลเซีย 
สิงคโปร์ ลาว เวยีดนาม ท่ีเป็นแหล่งรับซ้ือผลผลิตมะม่วงหลกั ประกอบกบัมะม่วงท่ีจะส่งออกไปทางเกาหลีใต ้และญ่ีปุ่นท่ีเป็น
เกรดคุณภาพดีก็มีค่าระวางเคร่ืองบินสูงมาก ท าใหผู้ป้ระกอบการแบกรับตน้ทุนท่ีสูงการซ้ือขายมะม่วงเกิดการหดตวัเป็นอยา่งมาก 
ซ่ึงฤดูกาลผลิตมะม่วงในฤดูขณะน้ีก็ใกลเ้ขา้มาถึงระหวา่งเดือนเมษายน – มิถุนายน (3 เดือน) คาดวา่จะมีมะม่วงท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากปัญหาดงักล่าว ผลผลิตไม่สามารถส่งออกได ้โดยเป็นพื้นท่ีผลิตมะม่วงแปลงใหญ่ท่ีเป็นแหล่งผลิตส าคญัของประเทศไทย 
จ านวน 12 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครราชสีมา ชยัภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ อุดรธานี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทยั น่าน ล าพูน และ
เชียงใหม่ พื้นท่ีรวมทั้งส้ินประมาณ 300,000 ตนั ผลผลิตรวม 360,000 ตนั โดยมีผลผลิตในฤดูท่ีจะเก็บเก่ียวในระหวา่งเดือน
เมษายน – มิถุนายน (3 เดือน) จ านวน 180,000 ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 50 และคาดวา่จะมีผลผลิตท่ีออกมามากในช่วงกลางเดือน
เมษายน – กลางเดือนพฤษภาคม จ านวน 80,000 ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 44.44 ซ่ึงจ าเป็นตอ้งหาแนวทางในการใหค้วามช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนมะม่วงในช่วงวกิฤตการณ์ดงักล่าว 
  



 
เกษตรฯ นัดคณะ Fruit Board หารือแนวทางบริหารจัดการขนส่งผลไม้ทีไ่ด้รับผลกระทบจาก COVID-19 

 
 กระทรวงเกษตรฯ จดัประชุมคณะกรรมการ Fruit Board คร้ังท่ี 3/2563 หารือแนวทางบริหารจดัการการขนส่งผลไมท่ี้
ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 
 นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลงัร่วมการประชุม
คณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้(Fruit Board ) คร้ังท่ี 3/2563 วา่ ท่ีประชุมไดร่้วมกนัพิจารณาแนวทางบริหารจดัการ
การขนส่งผลไมท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาการคา้มะม่วงซ่ึง
ผลผลิตไม่สามารถส่งออกไดร้าว 360,000 ตนั และในปี 2563 ไดมี้การคาดการณ์ปริมาณไมผ้ลท่ีจะใหผ้ลผลิต คือ ทุเรียน 584,712 
ตนั มงัคุด 201,741 ตนั เงาะ 220,946 ตนั และล าไยภาคเหนือ 350,000 ตนั รวมปริมาณแลว้กวา่ 1 ลา้นตนั โดยจะออกสู่ตลาดมาก
ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 นอกจากน้ี ยงัมีสินคา้เกษตรอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบเช่นกนัทั้งพืชผกั ไมด้อก ประมง ปศุสัตว ์
ซ่ึงนายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดมี้ความห่วงใยเร่ืองดงักล่าว พร้อมก าชบัให้หน่วยงานใน
สังกดัเร่งหามาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
โดยในส่วนของไมผ้ลไดข้อ้สรุป 2 มาตรการ คือ 1) มาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคา้ มี 4 โครงการ
ยอ่ย ไดแ้ก่ โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่พี่นอ้งชาวจีนสู้วกิฤต COVID-19 เป้าหมาย ทุเรียน 20 ตนั มงัคุด 20 ตนั, โครงการ
รณรงคส่์งเสริมการบริโภคผลไมภ้ายในประเทศ Eat Thai First เป้าหมาย 111,000 ตนั, โครงการสินคา้เกษตรไทยปลอดภยัจาก 
COVID-19 เป้าหมาย รับรอง GAP 70,000 แปลง รับรอง GMP 180 โรง และโครงการหาตลาดใหม่สินคา้เกษตรเพิ่มเติม ไดแ้ก่ 
จีน UAE ตุรกี และเครือรัฐออสเตรเลีย ซ่ึงแต่ละโครงการจะมีหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นเจา้ภาพ
รับผดิชอบในการกระจายผลผลิตไปยงัแหล่งต่าง ๆ และ 2) มาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบนัเกษตรกรและผูป้ระกอบการ 
 โดยท่ีประชุม Fruit Board ไดมี้มติเก่ียวกบัแนวทางบริหารจดัการการขนส่งผลไม ้(Logistic) และการกระจายผลผลิต
ผลไมไ้ทย 3 เร่ือง คือ 1) การส่งเสริมการส่งออกมะม่วงไปยงัตลาดหลกั ไดแ้ก่ เกาหลี และญ่ีปุ่น ซ่ึงจากการประเมินของ



หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะมีมะม่วงส่วนต่างท่ีตอ้งสนบัสนุนใหมี้การส่งออกไปยงัเกาหลี จ านวน 3,800 ตนั และประเทศญ่ีปุ่น 
จ านวน 600 ตนั โดยการขนส่งผลไมท้างอากาศ ขอสนบัสนุนค่าชดเชยการระวางสินคา้ กิโลกรัมละไม่เกิน 15 บาท ใหแ้ก่บริษทั 
การบินไทย จ ากดั (มหาชน) เป้าหมายการด าเนินงาน 4,400 ตนั หรือคิดเป็นเงิน 66 ลา้นบาท การขนส่งภายในประเทศทางรถยนต ์
ใหมี้หน่วยงานรวบรวมในลกัษณะตลาดกลาง หรือเป็น Hub เพื่อกระจายผลผลิตภายในประเทศต่อ และขอความร่วมมือ
บริษทัเอกชนต่าง ๆ ช่วยลดราคาค่าขนส่งผลไมล้ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เร่งกระจายผลผลิตผา่นช่องทางการคา้ออนไลน์ หรือ
บริการขนส่งแทนการซ้ือขายปกติ 2) การวางระบบขนส่งและกระจายผลไมภ้ายในประเทศ ซ่ึงกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวง
พาณิชยไ์ดร่้วมมือกนัในเร่ืองดงักล่าว เพิ่มเป้าหมายการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไมจ้ากเดิม 61,700 ตนั เป็น 200,000 ตนั 
โดยมีระบบของสหกรณ์เป็นศูนยก์ลางในการรวบรวมผลไม ้90 จุด เป็นจุดกระจายสินคา้ในระดบัอ าเภอ 824 จุด และมีตลาด
ชุมชนประจ าหมู่บา้นอีก 9,048 แห่ง เพื่อจดัการผลผลิตให้สามารถกระจายไดใ้นพื้นท่ี 77 จงัหวดั และเช่ือมโยงกบัระบบร้านธงฟ้า
ของกระทรวงพาณิชยซ่ึ์งมีอยู ่50,000 แห่ง มีรถเร่หรือรถพุ่มพวงอีก 300 คนั และจะของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อบริหารจดัการ
สินคา้เกษตร 450 ลา้นบาท ภายใตเ้ป้าหมาย 200,000 ตนั และ 3) กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชยจ์ะลงนามความร่วมมือ 
(MOU) “แนวทางบริหารจดัการขนส่งผลไมท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด COVID-19” ในวนัท่ี 9 เมษายน 2563 
เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมบุรฉตัรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย ์เพื่อร่วมกนัพิจารณาทางเลือกในการขนส่งหลาย ๆ ช่องทาง
ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางเรือ เพื่อวเิคราะห์หาจุดคุม้ค่าในการขนส่งระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเชิญหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบในการขบัเคล่ือนการกระจายสินคา้ ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ จะมีกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริม
สหกรณ์เป็นหน่วยงานหลกั ส าหรับกระทรวงพาณิชยจ์ะมีกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ และกรมการคา้ภายในเป็นหลกั 
นอกจากนั้น ยงัมีผูใ้หบ้ริการดา้นขนส่งของภาคเอกชน ประกอบดว้ย สมาพนัธ์ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ไทย สมาคมขนส่งสินคา้
และโลจิสติกส์ไทย สมาคมการคา้ธุรกิจบริการและผลิตภณัฑผ์สมผสาน สมาคมผูป้ระกอบการผกัผลไมไ้ทย สมาคมผูค้า้และ
ส่งออกผลไมไ้ทย บริษทั แกร็บแทก็ซ่ี ประเทศไทย จ ากดั บริษทั ไทยฟินเทค จ ากดั บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั และบริษทั การ
บินไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจในโมเดลเกษตร-พาณิชย ์จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
ผลไมใ้นฤดูกาลน้ีภายใตผ้ลกระทบจาก COVID-19 ใหไ้ด ้
 ดา้นนายทว ีมาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ จากขอ้มูลของสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยสถานการณ์
มะม่วง ปี 2563 เกิดปัญหาการส่งออกเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ท าใหมี้การปิดด่านมาเลเซีย 
สิงคโปร์ ลาว เวยีดนาม ท่ีเป็นแหล่งรับซ้ือผลผลิตมะม่วงหลกั ประกอบกบัมะม่วงท่ีจะส่งออกไปทางเกาหลีใต ้และญ่ีปุ่นท่ีเป็น
เกรดคุณภาพดีก็มีค่าระวางเคร่ืองบินสูงมาก ท าใหผู้ป้ระกอบการแบกรับตน้ทุนท่ีสูงการซ้ือขายมะม่วงเกิดการหดตวัเป็นอยา่งมาก 
ซ่ึงฤดูกาลผลิตมะม่วงในฤดูขณะน้ีก็ใกลเ้ขา้มาถึงระหวา่งเดือนเมษายน – มิถุนายน (3 เดือน) คาดวา่จะมีมะม่วงท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากปัญหาดงักล่าว ผลผลิตไม่สามารถส่งออกได ้โดยเป็นพื้นท่ีผลิตมะม่วงแปลงใหญ่ท่ีเป็นแหล่งผลิตส าคญัของประเทศไทย 
จ านวน 12 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครราชสีมา ชยัภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ อุดรธานี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทยั น่าน ล าพูน และ
เชียงใหม่ พื้นท่ีรวมทั้งส้ินประมาณ 300,000 ตนั ผลผลิตรวม 360,000 ตนั โดยมีผลผลิตในฤดูท่ีจะเก็บเก่ียวในระหวา่งเดือน
เมษายน – มิถุนายน (3 เดือน) จ านวน 180,000 ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 50 และคาดวา่จะมีผลผลิตท่ีออกมามากในช่วงกลางเดือน
เมษายน – กลางเดือนพฤษภาคม จ านวน 80,000 ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 44.44 ซ่ึงจ าเป็นตอ้งหาแนวทางในการใหค้วามช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนมะม่วงในช่วงวกิฤตการณ์ดงักล่าว 
  



 
เกษตรฯ ผดุ Campaign “ซ้ือสินคา้เกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด ้ประเทศไทยอยูร่อด” สู้ภยั COVID-19 

 
 เกษตรฯ พลิกวกิฤตเป็นโอกาสดนัโครงการสนบัสนุนสินคา้เกษตรไทยสู้ภยั COVID-19 ผดุ Campaign “ซ้ือสินคา้เกษตร
ไทย เกษตรกรอยูไ่ด ้ประเทศไทยอยูร่อด” แกไ้ขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ท่ีมีต่อสินคา้
เกษตรไทยทั้งไมผ้ล พืชผกั ไมด้อก และอ่ืนๆ ท่ีส่งออกไม่ไดช่้วงน้ี พร้อมเชิญชวนหน่วยงาน บริษทั หา้ง/ร้านต่างๆ และ
ประชาชนร่วมอุดหนุนสินคา้เกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรโดยตรง ส่งมอบเป็นขวญัก าลงัใจใหก้บับุคลากรทางการแพทย ์และ
ครอบครัวท่ีอยูห่่างไกลแทนความรักห่วงใย 
 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยวา่ จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุ
ใหม่ หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกภาคส่วนจากการปิดเมืองหรือการยกเลิกกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ไม่วา่จะ
เป็นอุตสาหกรรมการผลิต การคา้ปลีก การคา้ระหวา่งประเทศ การขนส่ง รวมทั้งสินคา้เกษตร ซ่ึงบางสินคา้จะมีผลผลิตออกมาก
ในช่วงวกิฤตน้ีและไม่สามารถส่งออกไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญ่ีปุ่น ยโุรป ซ่ึงตอ้งส่งทางเคร่ืองบิน
และขณะน้ีไม่มีเท่ียวบินไปยงัประเทศเหล่าน้ี ตลาดในประเทศชะลอตวัเน่ืองจากผูบ้ริโภคเดินตลาดนอ้ยลง และเนน้การซ้ือสินคา้
ท่ีจ  าเป็นมากกวา่ ท าใหเ้กษตรกรไดรั้บความเดือดร้อน เน่ืองจากไม่สามารถจ าหน่ายผลผลิตได ้ซ่ึงสินคา้ไม่สามารถเก็บรักษาได้



ในระยะเวลานาน เช่น มะม่วง มงัคุด องุ่น ล้ินจ่ี ล าไย พืชผกั ไมด้อกต่างๆ เป็นตน้ จึงจ าเป็นตอ้งรีบจ าหน่ายผลผลิตใหถึ้งมือ
ผูบ้ริโภคก่อนสินคา้เกษตรจะเสียหาย กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดพ้ลิกวกิฤตใหเ้ป็น
โอกาสริเร่ิมจดัท าโครงการสนบัสนุนสินคา้เกษตรไทยสู้ภยั COVID-19 เพื่อรณรงคส่์งเสริมสินคา้เกษตรไทยและช่วยเหลือ
เกษตรกรท่ีไดรั้บความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 ภายใตแ้นวคิด (Campaign) “ซ้ือสินคา้เกษตรไทย เกษตรกรอยู่
ได ้ประเทศไทยอยูร่อด” 
 โดยใหส่้วนราชการ บริษทั ห้าง/ร้าน และประชาชนช่วยกนัอุดหนุนซ้ือสินคา้เกษตรคุณภาพดีไปมอบใหแ้ก่บุคลากรทาง
การแพทย ์ทหาร เทศกิจ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีตอ้งเสียสละเวลาในการดูแลประชาชนในพื้นท่ี เบ้ืองตน้กรม
ส่งเสริมการเกษตรไดร้ะดมทุนส่งมอบผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีจากเกษตรแปลงใหญ่ส่งไปยงั 4 โรงพยาบาล ไดแ้ก่ โรงพยาบาล
ทรวงอก โรงพยาบาลบ าราศนราดูร โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เม่ือช่วงตน้เดือนเมษายนท่ีผา่นมา หรือจะ
มอบเป็นของขวญัของฝากคนท่ีรักและห่วงใยแก่ครอบครัวท่ีตอ้งอยูห่่างไกลกนั ใหไ้ดบ้ริโภคสินคา้เกษตรสด ใหม่ และมีคุณภาพ
ในช่วงน้ี รูปแบบการด าเนินงานเบ้ืองตน้จะเชิญชวนหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรฯ บริษทั หา้ง/ร้าน และประชาชน ร่วม
สั่งซ้ือสินคา้เกษตรท่ีมีคุณภาพจากเกษตรกร และน าไปมอบใหก้บัผูมี้ภารกิจหนา้ท่ีในการป้องกนั รักษาสุขภาพของประชาชนเพื่อ
ต่อสู้ภยั COVID – 19 ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยกรมส่งเสริมการเกษตรหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบสินคา้นั้นๆ จะประสาน
อ านวยความสะดวกการสั่งซ้ือสินคา้จากเกษตรกรใหก้บักลุ่มเป้าหมายท่ีมีความประสงคจ์ะสั่งซ้ือสินคา้ดงักล่าว 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ ส าหรับมาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคา้สู้
ภยั COVID-19 ทั้ง 4 โครงการยอ่ย ไดแ้ก่ 1. โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่พี่นอ้งชาวจีนสู้วกิฤต COVID-19 เป้าหมาย 
ทุเรียน 20 ตนั มงัคุด 20 ตนั 2. โครงการรณรงคส่์งเสริมการบริโภคผลไมภ้ายในประเทศ Eat Thai First เป้าหมาย 111,000 ตนั 3. 
โครงการสินคา้เกษตรไทยปลอดภยัจาก COVID-19 เป้าหมาย รับรอง GAP 70,000 แปลง รับรอง GMP 180 โรง และ 4. โครงการ
หาตลาดใหม่สินคา้เกษตรเพิ่มเติม ไดแ้ก่ จีน UAE ตุรกี และเครือรัฐออสเตรเลีย นั้น กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสนบัสนุนในทุก
โครงการ โดยเฉพาะโครงการรณรงคส่์งเสริมการบริโภคผลไมภ้ายในประเทศ Eat Thai First ขณะน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้
ประสานงานกบัตลาดไทและ Home pro เรียบร้อยแลว้ มีเป้าหมายการจ าหน่ายสินคา้ทั้ง 2 แห่ง รวม 1,200 ตนั 
โดย ตลาดไท ยนิดีใหใ้ชพ้ื้นท่ีในช่วงฤดูกาลผลิต นอกจากน้ี กรมฯ ยงัไดรั้บความร่วมมือจากบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในการ
ส่งเสริมเกษตรกรใหจ้  าหน่ายสินคา้ผา่นระบบออนไลน์ โดยคดัเลือกเกษตรกรและเกษตรกรแปลงใหญ่ลงทะเบียนกบับริษทั
ไปรษณียไ์ทย จ ากดั เพื่อกระจายสินคา้สู่ตลาดปลายทาง เป้าหมาย 2,000 ตนั ซ่ึงจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ค่าขนส่งสินคา้เกษตร
เฉพาะผกัและผลไมส้ด กิโลกรัมละ 8 บาท ภายใตเ้ง่ือนไขเกษตรกรตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกจ าหน่ายสินคา้เกษตรผา่น
ระบบ Thailandpostmart.com และเม่ือสมคัรตอ้งใส่โคด้ : กรมส่งเสริมการเกษตร และตอ้งไดรั้บการอนุมติัใหข้ายออนไลน์
บน Platform Thailandpostmart.com นอกจากน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรยงัไดเ้ตรียมเปิดเวบ็ไซตส่์งเสริมการจ าหน่ายสินคา้เกษตร
ผา่นระบบออนไลน์ภายใตช่ื้อ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ซ่ึงจะมีหมวดหมู่สินคา้จากทัว่ประเทศให้เลือกชอ้ป 9 หมวดหมู่ 
ไดแ้ก่ ผกั, ผลไม,้ ไมด้อกไมป้ระดบั, ขา้วและธญัพืช, อาหารแปรรูปและเคร่ืองด่ืม, สมุนไพรและเคร่ืองส าอาง, ผา้และเคร่ืองแต่ง
กาย, หตัถกรรมและส่ิงประดิษฐ ์และอ่ืนๆ โดยจะเร่ิมเปิดตวัทดสอบระบบในวนัท่ี 10 เมษายน 2563 น้ี 
  



 

 
 เกษตรฯ พลิกวกิฤตเป็นโอกาสดนัโครงการสนบัสนุนสินคา้เกษตรไทยสู้ภยั COVID-19 ผดุ Campaign “ซ้ือสินคา้เกษตร
ไทย เกษตรกรอยูไ่ด ้ประเทศไทยอยูร่อด” แกไ้ขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ท่ีมีต่อสินคา้
เกษตรไทยทั้งไมผ้ล พืชผกั ไมด้อก และอ่ืน ๆ ท่ีส่งออกไม่ไดช่้วงน้ี พร้อมเชิญชวนหน่วยงาน บริษทั หา้ง/ร้านต่าง ๆ และ
ประชาชนร่วมอุดหนุนสินคา้เกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรโดยตรง ส่งมอบเป็นขวญัก าลงัใจใหก้บับุคลากรทางการแพทย ์และ
ครอบครัวท่ีอยูห่่างไกลแทนความรักห่วงใย 
 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยวา่ จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุ
ใหม่ หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกภาคส่วนจากการปิดเมืองหรือการยกเลิกกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่วา่จะ
เป็นอุตสาหกรรมการผลิต การคา้ปลีก การคา้ระหวา่งประเทศ การขนส่ง รวมทั้งสินคา้เกษตร ซ่ึงบางสินคา้จะมีผลผลิตออกมาก
ในช่วงวกิฤตน้ีและไม่สามารถส่งออกไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญ่ีปุ่น ยโุรป ซ่ึงตอ้งส่งทางเคร่ืองบิน
และขณะน้ีไม่มีเท่ียวบินไปยงัประเทศเหล่าน้ี ตลาดในประเทศชะลอตวัเน่ืองจากผูบ้ริโภคเดินตลาดนอ้ยลง และเนน้การซ้ือสินคา้
ท่ีจ  าเป็นมากกวา่ ท าใหเ้กษตรกรไดรั้บความเดือดร้อน เน่ืองจากไม่สามารถจ าหน่ายผลผลิตได ้ซ่ึงสินคา้ไม่สามารถเก็บรักษาได้
ในระยะเวลานาน เช่น มะม่วง มงัคุด องุ่น ล้ินจ่ี ล าไย พืชผกั ไมด้อกต่าง ๆ เป็นตน้ จึงจ าเป็นตอ้งรีบจ าหน่ายผลผลิตใหถึ้งมือ
ผูบ้ริโภคก่อนสินคา้เกษตรจะเสียหาย กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดพ้ลิกวกิฤตใหเ้ป็น
โอกาสริเร่ิมจดัท าโครงการสนบัสนุนสินคา้เกษตรไทยสู้ภยั COVID-19 เพื่อรณรงคส่์งเสริมสินคา้เกษตรไทยและช่วยเหลือ



เกษตรกรท่ีไดรั้บความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 ภายใตแ้นวคิด (Campaign) “ซ้ือสินคา้เกษตรไทย เกษตรกรอยู่
ได ้ประเทศไทยอยูร่อด” โดยใหส่้วนราชการ บริษทั หา้ง/ร้าน และประชาชนช่วยกนัอุดหนุนซ้ือสินคา้เกษตรคุณภาพดีไปมอบ
ใหแ้ก่บุคลากรทางการแพทย ์ทหาร เทศกิจ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีตอ้งเสียสละเวลาในการดูแลประชาชนใน
พื้นท่ี เบ้ืองตน้กรมส่งเสริมการเกษตรไดร้ะดมทุนส่งมอบผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีจากเกษตรแปลงใหญ่ส่งไปยงั 4 โรงพยาบาล 
ไดแ้ก่ โรงพยาบาลทรวงอก โรงพยาบาลบ าราศนราดูร โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เม่ือช่วงตน้เดือน
เมษายนท่ีผา่นมา หรือจะมอบเป็นของขวญัของฝากคนท่ีรักและห่วงใยแก่ครอบครัวท่ีตอ้งอยูห่่างไกลกนั ใหไ้ดบ้ริโภคสินคา้
เกษตรสด ใหม่ และมีคุณภาพในช่วงน้ี รูปแบบการด าเนินงานเบ้ืองตน้จะเชิญชวนหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรฯ บริษทั 
หา้ง/ร้าน และประชาชน ร่วมสั่งซ้ือสินคา้เกษตรท่ีมีคุณภาพจากเกษตรกร และน าไปมอบใหก้บัผูมี้ภารกิจหนา้ท่ีในการป้องกนั 
รักษาสุขภาพของประชาชนเพื่อต่อสู้ภยั COVID – 19 ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยกรมส่งเสริมการเกษตรหรือหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบสินคา้นั้น ๆ จะประสานอ านวยความสะดวกการสั่งซ้ือสินคา้จากเกษตรกรใหก้บักลุ่มเป้าหมายท่ีมีความประสงคจ์ะ
สั่งซ้ือสินคา้ดงักล่าว 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ ส าหรับมาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคา้สู้ภยั 
COVID-19 ทั้ง 4 โครงการยอ่ย ไดแ้ก่ 1) โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่พี่นอ้งชาวจีนสู้วกิฤต COVID-19 เป้าหมาย ทุเรียน 
20 ตนั มงัคุด 20 ตนั 2) โครงการรณรงคส่์งเสริมการบริโภคผลไมภ้ายในประเทศ Eat Thai First เป้าหมาย 111,000 ตนั 3) 
โครงการสินคา้เกษตรไทยปลอดภยัจาก COVID-19 เป้าหมาย รับรอง GAP 70,000 แปลง รับรอง GMP 180 โรง และ 4) โครงการ
หาตลาดใหม่สินคา้เกษตรเพิ่มเติม ไดแ้ก่ จีน UAE ตุรกี และเครือรัฐออสเตรเลียนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมสนบัสนุนในทุก
โครงการ โดยเฉพาะโครงการรณรงคส่์งเสริมการบริโภคผลไมภ้ายในประเทศ Eat Thai First ขณะน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้
ประสานงานกบัตลาดไท และ Home pro เรียบร้อยแลว้ มีเป้าหมายการจ าหน่ายสินคา้ทั้ง 2 แห่ง รวม 1,200 ตนั โดยตลาดไทยนิดี
ใหใ้ชพ้ื้นท่ีในช่วงฤดูกาลผลิต นอกจากน้ี กรมฯ ยงัไดรั้บความร่วมมือจากบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในการส่งเสริมเกษตรกรให้
จ  าหน่ายสินคา้ผา่นระบบออนไลน์ โดยคดัเลือกเกษตรกรและเกษตรกรแปลงใหญ่ลงทะเบียนกบับริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั เพื่อ
กระจายสินคา้สู่ตลาดปลายทาง เป้าหมาย 2,000 ตนั ซ่ึงจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ค่าขนส่งสินคา้เกษตรเฉพาะผกัและผลไมส้ด 
กิโลกรัมละ 8 บาท ภายใตเ้ง่ือนไขเกษตรกรตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกจ าหน่ายสินคา้เกษตรผา่นระบบ Thailandpostmart.com และ
เม่ือสมคัรตอ้งใส่โคด้ : กรมส่งเสริมการเกษตร และตอ้งไดรั้บการอนุมติัใหข้ายออนไลน์บน Platform Thailandpostmart.com 
นอกจากน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรยงัไดเ้ตรียมเปิดเวบ็ไซตส่์งเสริมการจ าหน่ายสินคา้เกษตรผา่นระบบออนไลน์ภายใตช่ื้อ “ตลาด
เกษตรกรออนไลน์.com” ซ่ึงจะมีหมวดหมู่สินคา้จากทัว่ประเทศใหเ้ลือกชอ้ป 9 หมวดหมู่ ไดแ้ก่ ผกั, ผลไม,้ ไมด้อกไมป้ระดบั, 
ขา้วและธญัพืช, อาหารแปรรูปและเคร่ืองด่ืม, สมุนไพรและเคร่ืองส าอาง, ผา้และเคร่ืองแต่งกาย, หตัถกรรมและส่ิงประดิษฐ ์และ
อ่ืน ๆ โดยจะเร่ิมเปิดตวัทดสอบระบบในวนัท่ี 10 เมษายน 2563 น้ี 
  



 
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วม MOU แนวทางบริหารจัดการการขนส่งผลไม้ ช่วง COVID พร้อมชวนร่วมแคมเปญ ซ้ือสินค้า

เกษตรไทยฯ ขายได้แล้วกว่า 78 ล้าน 

 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และ กระทรวงพาณิชย ์ใหค้วามส าคญัดา้นบริหารจดัการ 
โดยเฉพาะผลไมท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากโรค COVID-19 ซ่ึงการขนส่งไดรั้บผลกระทบท าใหไ้ม่สามารถกระจายสินคา้ได ้หรืออา
จะท าใหก้ารกระจายสินคา้ชะลอตวั โดยเฉพาะผลผลิตผลไมท่ี้ออกสู่ตลาดมาก  ช่วงน้ี ไดแ้ก่ ทุเรียน มงัคุด เงาะ ลองกอง ล้ินจ่ี 
ล าไย มะม่วง และองุ่น รวมถึงไมผ้ลอ่ืนๆ ท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจส าคญั เพื่อสามารถกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตไปยงัผูบ้ริโภค
ทั้งภายในและนอกประเทศ หรือ  ตลาดปลายทาง   ใหโ้ดยเร็ว ตอ้งอาศยักลไกการท างานของระบบโลจิสติกส์ การขนส่งทาง
อากาศ ทางบก และทางเรือ รวมถึงการซ้ือขายผา่นทางออนไลน์ เขา้มาสนบัสนุน ส าหรับการลงนามบนัทึกขอ้ตกลง มีทั้ง 
หน่วยงานภาคราชการ ไดแ้ก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการคา้ภายใน กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 
ดา้นหน่วยงานภาคเอกชน เช่น สมาพนัธ์ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ไทย สมาคมขนส่ง สินคา้และโลจิสติกส์ไทย สมาคมการคา้ธุรกิจ
บริการและผลิตภณัฑผ์สมผสาน สมาคมผูค้า้และส่งออกผลไมไ้ทย สมาคมผูป้ระกอบการผกัผลไมไ้ทย บริษทั ไทยฟินเทค จ ากดั 
ร่วมบูรณาการผลกัดนัการด าเนินงานส าเร็จ ลดผลกระทบท่ีอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทั้งเกษตรกร 
ผูป้ระกอบการต่างๆ รวมถึงผลผลิตกบัสินคา้เกษตรอีกดว้ย 
 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ส าหรับการร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงน้ี จะท าให้
สินคา้เกษตรท่ีออกสู่ตลาด หรือไดรั้บผลกระทบจากการขนส่งขณะน้ี ลดภาระท่ีเกิดข้ึนกบัเกษตรกรได ้ ซ่ึงทุกหน่วยงานท่ีร่วม 
MOU จะร่วมบูรณาการในทุกมิติ ทั้งดา้นการขนส่งทางอากาศ ทางบก และทางเรือ ให้สามารถ ด าเนินการกระจายผลผลิตไปได ้



77 จงัหวดั และนอกประเทศไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ แลถะร่วมบูรณาการเช่ือมต่อระบบการจดัส่ง (Delivery) ท่ีมีอยูใ่น
ประเทศ และใชแ้พลตฟอร์ม หน่วยงานภาคเอกชนท่ีมีอยู ่บริหารจดัการใหเ้กิดประโยชน์ทางดา้นระบบการขนส่งเพื่อระบาย
สินคา้ไดอ้ยา่ง รวดเร็ว และสร้างโอกาสท่ีจะขยายตลาดไดเ้พิ่มข้ึน รวมทั้งภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งค านวณอตัราค่าระวาง (Freight 
Chargeหรือค่าใชจ่้ายอ่ืน ดว้ยความเป็นธรรม พร้อมใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือ ใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์และ อ านวยความ
สะดวกอยา่งเตม็ก าลงั 
            อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ นอกจากน้ี กรมส่งเสริมการเกษตร พลิกวกิฤตเป็นโอกาส จดัท าโครงการ
สนบัสนุนสินคา้เกษตรไทยสู้ภยั COVID-19 ผดุ Campaign “ซ้ือสินคา้เกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด ้ประเทศไทยอยูร่อด” แกไ้ข
ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ท่ีมีต่อสินคา้เกษตรไทยทั้งไมผ้ล พืชผกั ไมด้อก และอ่ืนๆ ท่ี
ส่งออกไม่ไดช่้วงน้ี พร้อมเชิญชวนหน่วยงาน บริษทั หา้ง/ร้านต่าง ๆ และประชาชนร่วมอุดหนุนสินคา้เกษตรคุณภาพดีจาก
เกษตรกรโดยตรง หรือส่งมอบเป็นขวญัก าลงัใจใหก้บับุคลากรทางการแพทย ์และครอบครัวท่ีอยูห่่างไกลแทนความรักห่วงใย 
            ซ่ึงขณะน้ี ส านกัส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตรสามารถสรุปการช่วยเหลือเกษตรกรในการจ าหน่วยสินคา้เกษตรช่วง
สถานการณ์ COVID 19 ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2563 โดยแบ่งเป็นซ้ือรับประทาน จ านวน 5,502 กก. มูลค่า 160,445 บาท และซ้ือ
บริจาค 6,450 กก มูลค่า 133,050 บาท รวมสามารถช่วยเกษตรกรจ าหน่าย 2,119,408 กก. มูลค่า 78,182,295 บาท  
  



 
กสก. MOU ร่วมบริหารจัดการขนส่งผลไม้ ช่วงวกิฤต COVID-19 

 
 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วม MOU แนวทางบริหารจดัการการขนส่งผลไม ้ช่วง COVID พร้อมชวนร่วมแคมเปญ ซ้ือ
สินคา้เกษตรไทยฯ ขายไดแ้ลว้กวา่ 78 ลา้น 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และ กระทรวงพาณิชย ์ใหค้วามส าคญัดา้นบริหารจดัการ 
โดยเฉพาะผลไมท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากโรค COVID-19 ซ่ึงการขนส่งไดรั้บผลกระทบท าใหไ้ม่สามารถกระจายสินคา้ได ้หรืออา
จะท าใหก้ารกระจายสินคา้ชะลอตวั โดยเฉพาะผลผลิตผลไมท่ี้ออกสู่ตลาดมาก ช่วงน้ี ไดแ้ก่ ทุเรียน มงัคุด เงาะ ลองกอง ล้ินจ่ี 
ล าไย มะม่วง และองุ่น รวมถึงไมผ้ลอ่ืนๆ ท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจส าคญั เพื่อสามารถกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตไปยงัผูบ้ริโภค
ทั้งภายในและนอกประเทศ หรือ ตลาดปลายทาง ใหโ้ดยเร็ว ตอ้งอาศยักลไกการท างานของระบบโลจิสติกส์ การขนส่งทางอากาศ 
ทางบก และ ทางเรือ รวมถึง การซ้ือขายผา่นทางออนไลน์ เขา้มาสนบัสนุน ส าหรับการลงนามบนัทึกขอ้ตกลง มีทั้ง หน่วยงาน
ภาคราชการ ไดแ้ก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการคา้ภายใน กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ ดา้น
หน่วยงานภาคเอกชน เช่น สมาพนัธ์ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ไทย สมาคมขนส่ง สินคา้และโลจิสติกส์ไทย สมาคมการคา้ธุรกิจ
บริการและผลิตภณัฑผ์สมผสาน สมาคมผูค้า้และส่งออกผลไมไ้ทย สมาคมผูป้ระกอบการผกัผลไมไ้ทย บริษทั ไทยฟินเทค จ ากดั 
ร่วมบูรณาการผลกัดนัการด าเนินงานส าเร็จ ลดผลกระทบท่ีอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทั้งเกษตรกร 
ผูป้ระกอบการต่างๆ รวมถึงผลผลิตกบัสินคา้เกษตรอีกดว้ย 
 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ส าหรับการร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงน้ี จะท าให้
สินคา้เกษตรท่ีออกสู่ตลาด หรือไดรั้บผลกระทบจากการขนส่งขณะน้ี ลดภาระท่ีเกิดข้ึนกบัเกษตรกรได ้ซ่ึงทุกหน่วยงานท่ีร่วม 
MOU จะร่วมบูรณาการในทุกมิติ ทั้งดา้นการขนส่งทางอากาศ ทางบก และทางเรือ ให้สามารถ ด าเนินการกระจายผลผลิตไปได ้
77 จงัหวดั และนอกประเทศไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ แลถะร่วมบูรณาการเช่ือมต่อระบบการจดัส่ง (Delivery) ท่ีมีอยูใ่น
ประเทศ และใชแ้พลตฟอร์ม หน่วยงานภาคเอกชนท่ีมีอยู ่บริหารจดัการใหเ้กิดประโยชน์ทางดา้นระบบการขนส่งเพื่อระบาย
สินคา้ไดอ้ยา่ง รวดเร็ว และสร้างโอกาสท่ีจะขยายตลาดไดเ้พิ่มข้ึน รวมทั้งภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งค านวณอตัราค่าระวาง (Freight 
Chargeหรือค่าใชจ่้ายอ่ืน ดว้ยความเป็นธรรม พร้อม 
 



 
 
นอกจากน้ี กรมส่งเสริมการเกษตร พลิกวกิฤตเป็นโอกาส จดัท าโครงการสนบัสนุนสินคา้เกษตรไทยสู้ภยั COVID-19 ผดุ 
Campaign “ซ้ือสินคา้เกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด ้ประเทศไทยอยูร่อด” แกไ้ขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค 
COVID-19 ท่ีมีต่อสินคา้เกษตรไทยทั้งไมผ้ล พืชผกั ไมด้อก และอ่ืน ๆ ท่ีส่งออกไม่ไดช่้วงน้ี พร้อมเชิญชวนหน่วยงาน บริษทั 
หา้ง/ร้านต่าง ๆ และประชาชนร่วมอุดหนุนสินคา้เกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรโดยตรง หรือส่งมอบเป็นขวญัก าลงัใจใหก้บั
บุคลากรทางการแพทย ์และครอบครัวท่ีอยูห่่างไกลแทนความรักห่วงใย 
 ซ่ึงขณะน้ี ส านกัส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตรสามารถสรุปการช่วยเหลือเกษตรกรในการจ าหน่วยสินคา้เกษตรช่วง
สถานการณ์ COVID 19 ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2563 โดยแบ่งเป็นซ้ือรับประทาน จ านวน 5,502 กก. มูลค่า 160,445 บาท และซ้ือ
บริจาค 6,450 กก มูลค่า 133,050 บาท รวมสามารถช่วยเกษตรกรจ าหน่าย 2,119,408 กก. มูลค่า 78,182,295 บาท 
 
 



 

 
 นายอาชวช์ยัชาญ เล้ียงประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะประธานศูนยติ์ดตามและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้
ดา้นการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ ช่วงเดือนเมษายนซ่ึงมีสภาพอากาศท่ีร้อนและแหง้แลง้ ท าใหเ้หมาะสม
ต่อการระบาดของเพล้ียไฟมงัคุด จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของเพล้ียไฟมงัคุดของกรมส่งเสริมการเกษตร พบวา่ 
มงัคุดโดยเฉพาะในเขตจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง ยะลา และระนอง อยูใ่นระยะแตกใบอ่อน ออกดอก จนถึงระยะติดผลอ่อน มีการ
เขา้ท าลายของเพล้ียไฟ ท าใหคุ้ณภาพผลมงัคุดลดลงไม่เป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค และผลผลิตบางส่วนเสียหาย 
 เพล้ียไฟมงัคุดจะมีลกัษณะล าตวัสีเหลืองหรือน ้าตาลอ่อน เคล่ือนไหวรวดเร็ว ระยะตวัอ่อน 6-7 วนั จากนั้นเป็นระยะก่อน
เขา้ดกัแด ้1-2 วนั และตวัเตม็วยัอยูป่ระมาณ 22 วนั ตวัเมียแต่ละตวัวางไข่เฉล่ีย 60 ฟอง ตวัเตม็วยัเพศเมียมีความยาว 1.05 
มิลลิเมตร กวา้ง 0.19 มิลลิเมตร หนวดยาว 0.23 มิลลิเมตร ปีกยาว 0.54 มิลลิเมตร บริเวณปลายของปลอ้งทอ้งมีอวยัวะวางไข่เห็น
ไดช้ดัเจน ขนาดยาว 0.70 มิลลิเมตร กวา้ง 0.04 มิลลิเมตร ล าตวัสีเหลือง ตาสีแดง มีตาเดียว ตวัเตม็วยัเพศผูมี้ความยาว 0.71 มิลิ
เมตรกวา้ง 0.14 มิลลิเมตร หนวดและปีกยาว 0.16 และ 0.38 มิลลิเมตร ตามล าดบั 
 การเขา้ท าลายมงัคุดเพล้ียไฟจะดูดกินน ้าเล้ียง ท าใหด้อกมีรอยแผลสีน ้าตาลกร้าน หากมีการระบาดรุนแรงขณะออกและ
ติดผลอ่อนจะท าใหด้อกและผลอ่อนร่วง ส่วนผลท่ีไม่ร่วงหากมีการท าลายท่ีผลจะท าใหเ้ปลือกมงัคุดมีลกัษณะขรุขระท่ีเรียกวา่ผวิ
ข้ีกลากหรือผวิลาย คุณภาพต ่าไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาดหรือจ าหน่ายไม่ไดร้าคา 
 กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะน าใหเ้กษตรกรผูป้ลูกมงัคุดปฏิบติั ดงัน้ี 1) ควรหมัน่ส ารวจแปลงปลูกอยา่งสม ่าเสมอทุก
สัปดาห์ 2) ใชก้บัดกักาวเหนียวสีเหลืองขนาด 24 x 26 น้ิว จ  านวน 4กบัดกัต่อตน้ ติดตั้งในสวนมงัคุดท่ีเร่ิมแตกใบอ่อน 3) การใช้
ศตัรูธรรมชาติ ไดแ้ก่ เพล้ียไฟตวัห ้ า และดว้งเต่าตวัห ้ าช่วยป้องกนัการระบาดได ้4) หากจ าเป็นตอ้งใชส้ารเคมี แนะน าใหใ้ช ้ฟิโพร
นิลอิมิดาโคลพริด และไซเพอร์เมทริน อตัราตามค าแนะน าในฉลากสารเคมี และมีการใชส้ารเคมีสลบักลุ่มเพื่อป้องกนัเพล้ียไฟด้ือ
สารเคมี 5)หากพบการระบาดท่ีไม่รุนแรงใหพ้น่ดว้ยน ้าเปล่าเพื่อใหเ้กิดความช้ืน ทุก 2-3 วนั หากพบการระบาดรุนแรงควรพ่นดว้ย
สารเคมีก าจดัแมลงใหท้ัว่ถึงทั้งล าตน้ มิฉะนั้นแมลงจะเคล่ือนยา้ยหลบซ่อนไปยงับริเวณท่ีพน่ไม่ถึง นอกจากน้ี ตอ้งค านึงถึงการ
ปรับละอองฝอยหวัฉีด และระยะเวลาการพน่ดว้ย หากมีขอ้สงสัยใหส้อบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ากส านกังานเกษตรอ าเภอใกล้
บา้น 











 
ภาคใต้คว้ารางวลัชนะเลศิระดับประเทศ 3 ประเภท กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร – กลุ่มยุวเกษตรกร – ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร 

 
 นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา กล่าววา่ ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายใหห้น่วยงานในสังกดัด าเนินการคดัเลือกเกษตรกรสถาบนัเกษตรกรและสหกรณ์ท่ีมีผลงานดีเด่น
แห่งชาติ เพื่อยกยอ่งประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานใหส้าธารณชนทัว่ไปไดรู้้จกั และยดึถือเป็นแบบอยา่งแนวทางในการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลดีต่อประเทศ โดยเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติท่ีไดรั้บการคดัเลือก จะ
ไดเ้ขา้รับพระราชทานโล่รางวลั ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญัประจ าปี พ.ศ. 2563 นะพลบัพลาท่ีประทบั
มณฑลพิธีทอ้งสนามหลวง ทั้งน้ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดป้ระกาศผลการคดัเลือกเกษตรกร สถาบนัเกษตรกรและสหกรณ์
ดีเด่นแห่งชาติประจ าปี 2563 เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
 ภาคใตไ้ดรั้บรางวลัท่ี 1 ระดบัประเทศ จ านวน 3 รางวลั ไดแ้ก่ 1. กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ไดแ้ก่ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรจกั
สานตน้คลุม้บา้นวงัตง เลขท่ี 3 หมู่ท่ี 4 ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 2. กลุ่มยวุเกษตรกรไดแ้ก่กลุ่มยวุเกษตรกร
โรงเรียนบา้นฉลอง เลขท่ี 28/1 หมู่ท่ี 6 ต าบลฉลอง อ าเภอเมืองภูเก็ตจงัหวดัภูเก็ต 3. ท่ีปรึกษากลุ่มยวุเกษตรกรโรงเรียนบา้นฉลอง 
ไดแ้ก่ นายจิตตรง ธนนัชยับา้นเลขท่ี 8/1 หมู่ท่ี 6 ต าบลฉลองอ าเภอเมืองจงัหวดัภูเก็ต 
 นายสุพิท จิตรภกัดี ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ใหค้วามส าคญักบัการด าเนินการคดัเลือกเกษตรกรและ
สถาบนัเกษตรกรดีเด่นประจ าทุกปี ซ่ึงจะมีการใหค้ดัเลือกเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรเขา้รับการคดัเลือกจ านวน 7 ประเภท 
ไดแ้ก่ สาขาอาชีพท าสวน สาขาอาชีพท าไร่นาสวนผสม สาขาอาชีพท าไร่ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร กลุ่มยวุเกษตรกร ท่ีปรึกษายวุ
เกษตรกร สมาชิกกลุ่มยวุเกษตรกรส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ไดม้อบหมายใหทุ้กจงัหวดั
ด าเนินการคดัเลือกดงักล่าวระดบัจงัหวดั ใหส้ านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ด าเนินการคดัเลือกระดบั
เขต เพื่อส่งเขา้รับการคดัเลือกระดบัประเทศต่อไป ซึงในปีน้ีถือวา่ประสบความส าเร็จอยา่งมาก ไดรั้บการคดัเลือกชนะเลิศ
ระดบัประเทศ จ านวน 3 ประเภท 



 

 
 

  


