สรุปข่ าวกรมส่ งเสริมการเกษตร ประจาวันที่ 10 เมษายน 2563
ส่ วนกลาง
ประเด็น
แปลงใหญ่
Fruit Board

ไม้ผล
หนอนกระทู ้
เพลี้ยแป้ง
ส่ วนภูมิภาค
ประเด็น
ปลูกข้าวชว่ งแล้ง
เกษตรกรดีเด่น

ล าดับ
หัวข้ อข่ าว
1 เปิ ดความสาเร็ จแปลงใหญ่ 4 ปี
2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นัดคณะ Fruit Board หารื อแนวทาง
บริ หารจัดการขนส่งผลไม้ที่ได้รั บผลกระทบจาก COVID-19
3 กระทรวงเกษตรฯ พลิกวิกฤตให้เป็ นโอกาส ผุดโครงการสนับสนุ น
สิ นค้าเกษตรไทยสู ้ภยั COVID-19 ผนึ กพาณิชย์ และผูใ้ ห้บริ การ
ขนส่งภาคเอกชน
4 เกษตรฯ นัดคณะ Fruit Board หารื อแนวทางบริ หารจัดการขนส่ง
ผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
5 เกษตรฯ นัดคณะ Fruit Board หารื อแนวทางบริ หารจัดการขนส่ง
ผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
6 เกษตรฯ ผุด Campaign “ซื้อสิ นค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ ด้
ประเทศไทยอยูร่ อด” สู ้ภยั COVID-19
7 เกษตรฯ ผุด Campaign “ซื้อสิ นค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ ด้
ประเทศไทยอยูร่ อด” สู ้ภยั COVID-19
8 กรมส่งเสริ มการเกษตร ร่วม MOU แนวทางบริ หารจัดการการขนส่ง
ผลไม้ ชว่ ง COVID พร้อมชวนร่วมแคมเปญ ซื้อสิ นค้า
เกษตรไทยฯ ขายได้แล้วกว ่า 78 ล้าน
9 กสก. MOU ร่วมบริ หารจัดการขนส่ง ผลไม้ ชว่ งวิกฤต COVID-19
10 เตือนชาวสวนระวังเพลี้ยไฟทาลายผลมัง คุด
11 เตือนหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุดระบทคชว่ งแล้ง
12 เกษตรวันนี้ : เพลี้ยแป้งทุเรี ยน

ช่ องทางการเผยแพร่
นสพ ประชาชาติธุรกิจ
เทคโนโลยีชาวบ้าน

ล าดับ
หัวข้ อข่ าว
13 ผูว้ ่าฯกรุ งเก ่าวอนปชช.งดปลูก ข้าวชว่ งแล้ง
14 ภาคใต้คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 3 ประเภท กลุม่ แม ่บ้าน
เกษตรกร – กลุม่ ยุวเกษตรกร – ที่ปรึ กษากลุม่ ยุวเกษตรกร
15 ภาคใต้คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 3 ประเภท

ช่ องทางการเผยแพร่
นสพ.เดลินิวส์
สมิหราไทม์
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RYT9
เทคโนโลยีชาวบ้าน
เกษตรก้าวไกล
เกษตรสาระดีดอทคอม

สยามรัฐออนไลน์
แนวหน้าออนไลน์
นสพ.แนวหน้า
นสพ.เดลินิวส์

เพจสมิหราไทม์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นัดคณะ Fruit Board หารื อแนวทางบริหารจัดการขนส่ งผลไม้ ทไี่ ด้ รับผลกระทบจาก COVID-19
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการ Fruit Board ครั้งที่ 3/2563 หารื อแนวทางบริ หารจัดการการขนส่ ง
ผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
นายอลงกรณ์ พลบุตร
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยภายหลังร่ วมการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและบริ หารจัดการผลไม้ (Fruit Board ) ครั้งที่ 3/2563 ว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางบริ หารจัดการ
การขนส่ งผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งการแก้ไขปั ญหาการค้ามะม่วงซึ่ ง
ผลผลิตไม่สามารถส่ งออกได้ราว 360,000 ตัน และในปี 2563 ได้มีการคาดการณ์ปริ มาณไม้ผลที่จะให้ผลผลิตคือ
ทุเรี ยน 584,712 ตัน มังคุด 201,741 ตัน เงาะ 220,946 ตัน และลาไยภาคเหนือ 350,000 ตัน รวมปริ มาณแล้วกว่า 1 ล้านตัน โดยจะ
ออกสู่ ตลาดมากช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 นอกจากนี้ ยังมีสินค้าเกษตรอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน ทั้งพืชผัก ไม้ดอก
ประมง ปศุสัตว์ ซึ่ง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีความห่วงใยเรื่ องดังกล่าว พร้อมกาชับ
ให้หน่วยงานในสังกัดเร่ งหามาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร โดยในส่ วนของไม้ผลได้ขอ้ สรุ ป 2 มาตรการ คือ 1) มาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพ
สิ นค้า มี 4 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่ พี่นอ้ งชาวจีนสู ้วกิ ฤต COVID-19 เป้าหมาย ทุเรี ยน 20 ตัน
มังคุด 20 ตัน, โครงการรณรงค์ส่งเสริ มการบริ โภคผลไม้ภายในประเทศ Eat Thai First เป้าหมาย 111,000 ตัน, โครงการสิ นค้า
เกษตรไทยปลอดภัยจาก COVID-19 เป้าหมาย รับรอง GAP 70,000 แปลง รับรอง GMP 180 โรง และโครงการหาตลาดใหม่
สิ นค้าเกษตรเพิ่มเติม ได้แก่ จีน UAE ตุรกี และเครื อรัฐออสเตรเลีย ซึ่ งแต่ละโครงการจะมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ร่วมเป็ นเจ้าภาพรับผิดชอบในการกระจายผลผลิตไปยังแหล่งต่างๆ และ 2) มาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบัน
เกษตรกรและผูป้ ระกอบการ
โดยที่ประชุม Fruit Board ได้มีมติเกี่ยวกับแนวทางบริ หารจัดการการขนส่ งผลไม้ (Logistic) และการกระจายผลผลิต
ผลไม้ไทย 3 เรื่ อง คือ 1) การส่ งเสริ มการส่ งออกมะม่วงไปยังตลาดหลัก ได้แก่ เกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่งจากการประเมินของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีมะม่วงส่ วนต่างที่ตอ้ งสนับสนุนให้มีการส่ งออกไปยังเกาหลี จานวน 3,800 ตัน และประเทศญี่ปุ่น
จานวน 600 ตัน โดยการขนส่ งผลไม้ทางอากาศ ขอสนับสนุนค่าชดเชยการระวางสิ นค้า กิโลกรัมละไม่เกิน 15 บาท ให้แก่บริ ษทั
การบินไทย จากัด (มหาชน) เป้ าหมายการดาเนิ นงาน 4,400 ตัน หรื อคิดเป็ นเงิน 66 ล้านบาท การขนส่ งภายในประเทศทางรถยนต์

ให้มีหน่วยงานรวบรวมในลักษณะตลาดกลาง หรื อเป็ น Hub เพื่อกระจายผลผลิตภายในประเทศต่อ และขอความร่ วมมือ
บริ ษทั เอกชนต่างๆ ช่วยลดราคาค่าขนส่ งผลไม้ลง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เร่ งกระจายผลผลิตผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ หรื อ
บริ การขนส่ งแทนการซื้ อขายปกติ 2) การวางระบบขนส่ งและกระจายผลไม้ภายในประเทศ ซึ่ งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงพาณิ ชย์ได้ร่วมมือกันในเรื่ องดังกล่าว เพิม่ เป้ าหมายการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้จากเดิม 61,700 ตัน เป็ น
200,000 ตัน โดยมีระบบของสหกรณ์เป็ นศูนย์กลางในการรวบรวมผลไม้ 90 จุด เป็ นจุดกระจายสิ นค้าในระดับอาเภอ 824 จุด และ
มีตลาดชุมชนประจาหมู่บา้ นอีก 9,048 แห่ง เพื่อจัดการผลผลิตให้สามารถกระจายได้ในพื้นที่ 77 จังหวัด และเชื่อมโยงกับระบบ
ร้านธงฟ้าของกระทรวงพาณิ ชย์ซ่ ึ งมีอยู่ 50,000 แห่ง มีรถเร่ หรื อรถพุม่ พวงอีก 300 คัน และจะของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อบริ หาร
จัดการสิ นค้าเกษตร 450 ล้านบาท ภายใต้เป้าหมาย 200,000 ตัน และ 3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิ ชย์จะลง
นามความร่ วมมือ (MOU) “แนวทางบริ หารจัดการขนส่ งผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด COVID-19” ในวันที่
9 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิ ชย์ เพื่อร่ วมกันพิจารณาทางเลือกในการขนส่ ง
หลายๆ ช่องทางทั้งทางอากาศ ทางบก และทางเรื อ เพื่อวิเคราะห์หาจุดคุม้ ค่าในการขนส่ งระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยเชิญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการกระจายสิ นค้า ในส่ วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีกรมส่ งเสริ มการเกษตร
และกรมส่ งเสริ มสหกรณ์เป็ นหน่วยงานหลัก สาหรับกระทรวงพาณิ ชย์จะมีกรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ และกรมการค้า
ภายในเป็ นหลัก นอกจากนั้น ยังมีผใู ้ ห้บริ การด้านขนส่ งของภาคเอกชน ประกอบด้วย สมาพันธ์ผใู ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ไทย
สมาคมขนส่ งสิ นค้าและโลจิสติกส์ไทย สมาคมการค้าธุ รกิจบริ การและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน สมาคมผูป้ ระกอบการผักผลไม้ไทย
สมาคมผูค้ า้ และส่ งออกผลไม้ไทย บริ ษทั แกร็ บแท็กซี่ ประเทศไทย จากัด บริ ษทั ไทยฟิ นเทค จากัด บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด
และบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) เป็ นต้น เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในโมเดลเกษตร-พาณิ ชย์ จะสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
บริ หารจัดการผลไม้ในฤดูกาลนี้ภายใต้ผลกระทบจาก COVID-19 ให้ได้
ด้าน นายทวี มาสขาว รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า จากข้อมูลของสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยสถานการณ์
มะม่วง ปี 2563 เกิดปั ญหาการส่ งออกเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ทาให้มีการปิ ดด่านมาเลเซี ย
สิ งคโปร์ ลาว เวียดนาม ที่เป็ นแหล่งรับซื้ อผลผลิตมะม่วงหลัก ประกอบกับมะม่วงที่จะส่ งออกไปทางเกาหลีใต้ และญี่ปุ่นที่เป็ น
เกรดคุณภาพดีก็มีค่าระวางเครื่ องบินสู งมาก ทาให้ผปู ้ ระกอบการแบกรับต้นทุนที่สูงการซื้ อขายมะม่วงเกิดการหดตัวเป็ นอย่างมาก
ซึ่ งฤดูกาลผลิตมะม่วงในฤดูขณะนี้ก็ใกล้เข้ามาถึงระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน (3 เดือน) คาดว่าจะมีมะม่วงที่ได้รับผลกระทบ
จากปั ญหาดังกล่าว ผลผลิตไม่สามารถส่ งออกได้ โดยเป็ นพื้นที่ผลิตมะม่วงแปลงใหญ่ที่เป็ นแหล่งผลิตสาคัญของประเทศไทย
จานวน 12 จังหวัด ได้แก่ นครราชสี มา ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสิ นธุ์ อุดรธานี พิจิตร พิษณุ โลก เพชรบูรณ์ สุ โขทัย น่าน ลาพูน และ
เชียงใหม่ พื้นที่รวมทั้งสิ้ นประมาณ 300,000 ตัน ผลผลิตรวม 360,000 ตัน โดยมีผลผลิตในฤดูที่จะเก็บเกี่ยวในระหว่างเดือน
เมษายน-มิถุนายน (3 เดือน) จานวน 180,000 ตัน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 50 และคาดว่าจะมีผลผลิตที่ออกมามากในช่วงกลางเดือน
เมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม จานวน 80,000 ตัน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 44.44 ซึ่ งจาเป็ นต้องหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนมะม่วงในช่วงวิกฤตการณ์ดงั กล่าว

กระทรวงเกษตรฯ พลิกวิกฤตให้ เป็ นโอกาส ผุดโครงการสนับสนุนสิ นค้ าเกษตรไทยสู้ ภัย COVID-19
ผนึกพาณิชย์ และผู้ให้ บริการขนส่ งภาคเอกชน
ายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาและบริ หารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 3/2563 ว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางบริ หารจัดการการขนส่ งผลไม้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานกหารณ์การระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งการแก้ไขปั ญหาการค้ามะม่วงซึ่ งผลผลิตไม่สามารถส่ งออก
ได้ราว 360,000 ตัน และในปี 2563 ได้มีการคาดการณ์ปริ มาณไม้ผลที่จะให้ผลผลิต คือ ทุเรี ยน 584,712 ตัน มังคุด 201,741 ตัน
และเงาะ 220,946 ตัน โดยจะออกสู่ ตลาดมากช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 แต่เมื่อได้รับผลกระทบ COVID-19 มีการ
วิเคราะห์วา่ จะส่ งออกทุเรี ยนได้ 350,827 ตัน มังคุด 108,940 ตัน และเงาะ1,767 ตัน รวม 461,534 ตัน จึงมีส่วนต่างของผลผลิตที่
ส่ งออกไม่ได้ตามภาวะปกติ ดังนี้ ทุเรี ยน 58,471 ตัน มังคุด 12,105 ตัน และเงาะ 13,699 ตัน รวมทั้งสิ้ น 84,275 ตัน ซึ่ งเป็ นตัวเลขที่
ต้องบริ หารจัดการ นอกจากนี้ ยังมีสินค้าเกษตรอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบเช่นกันทั้งพืชผัก ไม้ดอก ประมง ปศุสัตว์ ซึ่ งนายเฉลิมชัย
ศรี อ่อน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีความห่วงใยเรื่ องดังกล่าว พร้อมกาชับให้หน่วยงานในสังกัดเร่ งหา
มาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
โดยในส่ วนของไม้ผลได้ขอ้ สรุ ป 2 มาตรการ คือ 1) มาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสิ นค้า มี 4
โครงการย่อย ได้แก่ โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่ พี่นอ้ งชาวจีนสู ้วกิ ฤต COVID-19 เป้าหมาย ทุเรี ยน 20 ตัน มังคุด 20 ตัน,
โครงการรณรงค์ส่งเสริ มการบริ โภคผลไม้ภายในประเทศ Eat Thai First เป้าหมาย 111,000 ตัน, โครงการสิ นค้าเกษตรไทย
ปลอดภัยจาก COVID-19 เป้าหมาย รับรอง GAP 70,000 แปลง รับรอง GMP 180 โรง และโครงการหาตลาดใหม่สินค้าเกษตร
เพิม่ เติม ได้แก่ จีน UAE ตุรกี และเครื อรัฐออสเตรเลีย ซึ่ งแต่ละโครงการจะมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วม
เป็ นเจ้าภาพรับผิดชอบในการกระจายผลผลิตไป ยังแหล่งต่าง ๆ และ 2) มาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกรและ
ผูป้ ระกอบการ นอกจากนี้ ได้มอบให้กรมส่ งเสริ มการเกษตรจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสนับสนุนหรื อบริ โภคสิ นค้าเกษตรไทยสู ้ภยั
COVID-19 และกระทรวงเกษตรฯ ได้ประสานงานเกี่ยวกับแนวทางบริ หารระบบการจัดการขนส่ งผลไม้ (Logistic) เพื่อจัดการ
ผลผลิตให้สามารถกระจายได้ในพื้นที่ 77 จังหวัด และจาหน่ายออกสู่ ต่างประเทศให้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเชิ ญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหารื อร่ วมกันพิจารณาทางเลือกในการขนส่ งหลาย ๆ ช่องทางทั้งทางอากาศ ทางบก และทางเรื อ เพื่อวิเคราะห์หาจุด
คุม้ ค่าในการขนส่ งพร้อมจัดทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่ วมกัน โดยการขนส่ งผลไม้ทางอากาศ ขอสนับสนุนค่าชดเชยการระวาง
สิ นค้า กิโลกรัมละไม่เกิน 15 บาท ให้แก่บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) เป้ าหมายการดาเนินงาน 4,400 ตัน (เกาหลี 3,800 ตัน
ญี่ปุ่น 1,000 ตัน) คิดเป็ นเงิน 66 ล้านบาท การขนส่ งภายในประเทศทางรถยนต์ ให้มีหน่วยงานรวบรวมในลักษณะตลาดกลาง
หรื อเป็ น Hub เพื่อกระจายผลผลิตภายในประเทศต่อ และขอความร่ วมมือบริ ษทั เอกชนต่าง ๆ ช่วยลดราคาค่าขนส่ งผลไม้ลง เพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรให้เร่ งกระจายผลผลิตผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ หรื อบริ การขนส่ งแทนการซื้ อขายปกติ

นอกจากนี้ ในวันที่ 9 เม.ย. 63 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่ วมกับ กระทรวงพาณิ ชย์ จัดให้มีพิธีลงนาม MOU ความร่ วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมส่ งเสริ มการเกษตร กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ และกรมการค้า
ภายใน ตลอดจน บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) สมาพันธ์โลจิสติกไทย และผูใ้ ห้บริ การขนส่ งเอกชน เป็ นต้น
ด้านนายทวี มาสขาว รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร ในฐานะฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริ หารจัดการ
ผลไม้ (Fruit Board) กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรื อ COVID-19 ส่ งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจทุกภาคส่ วนจากการปิ ดเมืองหรื อการยกเลิกกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น อุตสาหกรรมการผลิต การค้าปลีก
การค้าระหว่างประเทศ การขนส่ ง รวมทั้งสิ นค้าเกษตร ซึ่ งบางสิ นค้าจะมีผลผลิตออกมากในช่วงวิกฤตนี้และไม่สามารถส่ งออกได้
ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญี่ปุ่น ยุโรป ซึ่ งต้องส่ งทางเครื่ องบินและขณะนี้ไม่มีเที่ยวบินไปยังประเทศ
เหล่านี้ ตลาดในประเทศชะลอตัวเนื่องจากผูบ้ ริ โภคเดินตลาดน้อยลง และเน้นการซื้ อสิ นค้าที่จาเป็ นมากกว่า ทาให้เกษตรกรได้รับ
ความเดือดร้อน เนื่ องจากไม่สามารถจาหน่ายผลผลิตได้ ซึ่ งสิ นค้าไม่สามารถเก็บรักษาได้ในระยะเวลานาน เช่น มะม่วง มังคุด
องุ่น ลิ้นจี่ ลาไย พืชผัก ไม้ดอกต่าง ๆ เป็ นต้น จึงจาเป็ นต้องรี บจาหน่ายผลผลิตให้ถึงมือผูบ้ ริ โภคก่อนสิ นค้าเกษตรจะเสี ยหาย
กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงได้พลิกวิกฤตให้เป็ นโอกาสจัดทาโครงการสนับสนุน
สิ นค้าเกษตรไทยสู ้ภยั COVID-19 เพื่อรณรงค์ส่งเสริ มสิ นค้าเกษตรไทยและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วง
สถานการณ์ COVID – 19 ภายใต้แนวคิด (Campaign) “ซื้ อสิ นค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ ด้ ประเทศไทยอยูร่ อด” โดยให้ส่วน
ราชการ บริ ษทั ห้าง/ร้าน และประชาชนช่วยกันอุดหนุนซื้ อสิ นค้าเกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทหาร
เทศกิจ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ที่ตอ้ งเสี ยสละเวลาในการดูแลประชาชนในพื้นที่ หรื อเป็ นของขวัญของฝากคนที่
รักและห่วงใยแก่ครอบครัวที่ตอ้ งอยูห่ ่างไกลกัน ให้ได้บริ โภคสิ นค้าเกษตรสดและมีคุณภาพในช่วงนี้ รู ปแบบการดาเนินงาน
เบื้องต้นจะเชิ ญชวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ บริ ษทั ห้าง/ร้าน และประชาชน ร่ วมสั่งซื้ อสิ นค้าเกษตรที่มีคุณภาพจาก
เกษตรกร และนาไปมอบให้กบั ผูม้ ีภารกิจหน้าที่ในการป้ องกัน รักษาสุ ขภาพของประชาชนต่อสู ้ภยั COVID – 19 ทั้งในส่ วนกลาง
และภูมิภาค โดยกรมส่ งเสริ มการเกษตรหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบสิ นค้านั้น ๆ เช่น กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว
ประสานอานวยความสะดวกการสัง่ ซื้ อสิ นค้าจากเกษตรกรให้กบั กลุ่มเป้ าหมายที่มีความประสงค์จะสัง่ ซื้ อสิ นค้าดังกล่าว
รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สาหรับมาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสิ นค้าสู ้
ภัย COVID-19 ทั้ง 4 โครงการย่อยนั้นกรมส่ งเสริ มการเกษตรร่ วมสนับสนุนในทุกโครงการ โดยเฉพาะโครงการรณรงค์ส่งเสริ ม
การบริ โภคผลไม้ภายในประเทศ Eat Thai First ขณะนี้กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ประสานงานกับตลาดไทและ Home pro
เรี ยบร้อยแล้ว มีเป้ าหมายการจาหน่ายสิ นค้าทั้ง 2 แห่ง รวม 1,200 ตัน โดยตลาดไทยินดีให้ใช้พ้ืนที่ในช่วงฤดูกาลผลิต นอกจากนี้
ยังได้รับความร่ วมมือจากบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ในการส่ งเสริ มเกษตรกรให้จาหน่ายสิ นค้าผ่านระบบออนไลน์ โดยคัดเลือก
เกษตรกรและเกษตรกรแปลงใหญ่ลงทะเบียนกับบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เพื่อกระจายสิ นค้าสู่ ตลาดปลายทาง เป้ าหมาย 2,000
ตัน ซึ่ งจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ค่าขนส่ งสิ นค้าเกษตรเฉพาะผักและผลไม้สด กิโลกรัมละ 8 บาท ภายใต้เงื่อนไขเกษตรกรต้อง
สมัครเป็ นสมาชิกจาหน่ายสิ นค้าเกษตรผ่านระบบ Thailandpostmart.com และเมื่อสมัครต้องใส่ โค้ด : กรมส่ งเสริ มการเกษตร และ
ต้องได้รับการอนุมตั ิให้ขายผ่าน Thailandpostmart.com นอกจากนี้ กรมส่ งเสริ มการเกษตรยังได้เตรี ยมเปิ ดเพจส่ งเสริ มการ
จาหน่ายสิ นค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์ภายใต้ชื่อ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ซึ่งจะมีหมวดหมู่สินค้าให้เลือกช้อป 9
หมวดหมู่ ได้แก่ ผัก, ผลไม้, ไม้ดอกไม้ประดับ, ข้าวและธัญพืช, อาหารแปรรู ปและเครื่ องดื่ม, สมุนไพรและเครื่ องสาอาง, ผ้าและ
เครื่ องแต่งกาย, หัตถกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ และอื่น ๆ โดยจะเริ่ มเปิ ดตัวในวันที่ 9 เมษายน 2563 นี้

เกษตรฯ นัดคณะ Fruit Board หารื อแนวทางบริหารจัดการขนส่ งผลไม้ ทไี่ ด้ รับผลกระทบจาก COVID-19

กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการ Fruit Board ครั้งที่ 3/2563 หารื อแนวทางบริ หารจัดการการขนส่ งผลไม้ที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยภายหลังร่ วมการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและบริ หารจัดการผลไม้ (Fruit Board ) ครั้งที่ 3/2563 ว่า ที่ประชุ มได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางบริ หารจัดการ
การขนส่ งผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งการแก้ไขปั ญหาการค้ามะม่วงซึ่ ง
ผลผลิตไม่สามารถส่ งออกได้ราว 360,000 ตัน และในปี 2563 ได้มีการคาดการณ์ปริ มาณไม้ผลที่จะให้ผลผลิต คือ ทุเรี ยน 584,712
ตัน มังคุด 201,741 ตัน เงาะ 220,946 ตัน และลาไยภาคเหนือ 350,000 ตัน รวมปริ มาณแล้วกว่า 1 ล้านตัน โดยจะออกสู่ ตลาดมาก
ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 นอกจากนี้ ยังมีสินค้าเกษตรอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบเช่นกันทั้งพืชผัก ไม้ดอก ประมง ปศุสัตว์
ซึ่ งนายเฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีความห่วงใยเรื่ องดังกล่าว พร้อมกาชับให้หน่วยงานใน
สังกัดเร่ งหามาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
โดยในส่ วนของไม้ผลได้ขอ้ สรุ ป 2 มาตรการ คือ 1) มาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสิ นค้า มี 4 โครงการ
ย่อย ได้แก่ โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่ พี่นอ้ งชาวจีนสู ้วกิ ฤต COVID-19 เป้าหมาย ทุเรี ยน 20 ตัน มังคุด 20 ตัน, โครงการ
รณรงค์ส่งเสริ มการบริ โภคผลไม้ภายในประเทศ Eat Thai First เป้าหมาย 111,000 ตัน, โครงการสิ นค้าเกษตรไทยปลอดภัยจาก
COVID-19 เป้าหมาย รับรอง GAP 70,000 แปลง รับรอง GMP 180 โรง และโครงการหาตลาดใหม่สินค้าเกษตรเพิ่มเติม ได้แก่
จีน UAE ตุรกี และเครื อรัฐออสเตรเลีย ซึ่ งแต่ละโครงการจะมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็ นเจ้าภาพ
รับผิดชอบในการกระจายผลผลิตไปยังแหล่งต่าง ๆ และ 2) มาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกรและผูป้ ระกอบการ
โดยที่ประชุม Fruit Board ได้มีมติเกี่ยวกับแนวทางบริ หารจัดการการขนส่ งผลไม้ (Logistic) และการกระจายผลผลิต
ผลไม้ไทย 3 เรื่ อง คือ 1) การส่ งเสริ มการส่ งออกมะม่วงไปยังตลาดหลัก ได้แก่ เกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่ งจากการประเมินของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีมะม่วงส่ วนต่างที่ตอ้ งสนับสนุนให้มีการส่ งออกไปยังเกาหลี จานวน 3,800 ตัน และประเทศญี่ปุ่น
จานวน 600 ตัน โดยการขนส่ งผลไม้ทางอากาศ ขอสนับสนุนค่าชดเชยการระวางสิ นค้า กิโลกรัมละไม่เกิน 15 บาท ให้แก่บริ ษทั
การบินไทย จากัด (มหาชน) เป้ าหมายการดาเนิ นงาน 4,400 ตัน หรื อคิดเป็ นเงิน 66 ล้านบาท การขนส่ งภายในประเทศทางรถยนต์
ให้มีหน่วยงานรวบรวมในลักษณะตลาดกลาง หรื อเป็ น Hub เพื่อกระจายผลผลิตภายในประเทศต่อ และขอความร่ วมมือ
บริ ษทั เอกชนต่าง ๆ ช่วยลดราคาค่าขนส่ งผลไม้ลง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เร่ งกระจายผลผลิตผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ หรื อ
บริ การขนส่ งแทนการซื้ อขายปกติ 2) การวางระบบขนส่ งและกระจายผลไม้ภายในประเทศ ซึ่ งกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวง
พาณิ ชย์ได้ร่วมมือกันในเรื่ องดังกล่าว เพิ่มเป้ าหมายการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้จากเดิม 61,700 ตัน เป็ น 200,000 ตัน
โดยมีระบบของสหกรณ์เป็ นศูนย์กลางในการรวบรวมผลไม้ 90 จุด เป็ นจุดกระจายสิ นค้าในระดับอาเภอ 824 จุด และมีตลาด
ชุมชนประจาหมู่บา้ นอีก 9,048 แห่ง เพื่อจัดการผลผลิตให้สามารถกระจายได้ในพื้นที่ 77 จังหวัด และเชื่ อมโยงกับระบบร้านธงฟ้า
ของกระทรวงพาณิ ชย์ซ่ ึ งมีอยู่ 50,000 แห่ง มีรถเร่ หรื อรถพุ่มพวงอีก 300 คัน และจะของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อบริ หารจัดการ
สิ นค้าเกษตร 450 ล้านบาท ภายใต้เป้าหมาย 200,000 ตัน และ 3) กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิ ชย์จะลงนามความร่ วมมือ
(MOU) “แนวทางบริ หารจัดการขนส่ งผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด COVID-19” ในวันที่ 9 เมษายน 2563
เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิ ชย์ เพื่อร่ วมกันพิจารณาทางเลือกในการขนส่ งหลาย ๆ ช่องทาง
ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางเรื อ เพื่อวิเคราะห์หาจุดคุม้ ค่าในการขนส่ งระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยเชิ ญหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการกระจายสิ นค้า ในส่ วนของกระทรวงเกษตรฯ จะมีกรมส่ งเสริ มการเกษตรและกรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์เป็ นหน่วยงานหลัก สาหรับกระทรวงพาณิ ชย์จะมีกรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ และกรมการค้าภายในเป็ นหลัก
นอกจากนั้น ยังมีผใู ้ ห้บริ การด้านขนส่ งของภาคเอกชน ประกอบด้วย สมาพันธ์ผใู ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ไทย สมาคมขนส่ งสิ นค้า
และโลจิสติกส์ไทย สมาคมการค้าธุ รกิจบริ การและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน สมาคมผูป้ ระกอบการผักผลไม้ไทย สมาคมผูค้ า้ และ
ส่ งออกผลไม้ไทย บริ ษทั แกร็ บแท็กซี่ ประเทศไทย จากัด บริ ษทั ไทยฟิ นเทค จากัด บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด และบริ ษทั การ
บินไทย จากัด (มหาชน) เป็ นต้น เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในโมเดลเกษตร-พาณิ ชย์ จะสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการ
ผลไม้ในฤดูกาลนี้ภายใต้ผลกระทบจาก COVID-19 ให้ได้
ด้านนายทวี มาสขาว รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า จากข้อมูลของสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยสถานการณ์
มะม่วง ปี 2563 เกิดปั ญหาการส่ งออกเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะการแพร่ ระบาดของ COVID – 19 ทาให้มีการปิ ดด่านมาเลเซี ย
สิ งคโปร์ ลาว เวียดนาม ที่เป็ นแหล่งรับซื้ อผลผลิตมะม่วงหลัก ประกอบกับมะม่วงที่จะส่ งออกไปทางเกาหลีใต้ และญี่ปุ่นที่เป็ น
เกรดคุณภาพดีก็มีค่าระวางเครื่ องบินสู งมาก ทาให้ผปู ้ ระกอบการแบกรับต้นทุนที่สูงการซื้ อขายมะม่วงเกิดการหดตัวเป็ นอย่างมาก
ซึ่ งฤดูกาลผลิตมะม่วงในฤดูขณะนี้ก็ใกล้เข้ามาถึงระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน (3 เดือน) คาดว่าจะมีมะม่วงที่ได้รับผลกระทบ
จากปั ญหาดังกล่าว ผลผลิตไม่สามารถส่ งออกได้ โดยเป็ นพื้นที่ผลิตมะม่วงแปลงใหญ่ที่เป็ นแหล่งผลิตสาคัญของประเทศไทย
จานวน 12 จังหวัด ได้แก่ นครราชสี มา ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสิ นธุ์ อุดรธานี พิจิตร พิษณุ โลก เพชรบูรณ์ สุ โขทัย น่าน ลาพูน และ
เชียงใหม่ พื้นที่รวมทั้งสิ้ นประมาณ 300,000 ตัน ผลผลิตรวม 360,000 ตัน โดยมีผลผลิตในฤดูที่จะเก็บเกี่ยวในระหว่างเดือน
เมษายน – มิถุนายน (3 เดือน) จานวน 180,000 ตัน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 50 และคาดว่าจะมีผลผลิตที่ออกมามากในช่วงกลางเดือน
เมษายน – กลางเดือนพฤษภาคม จานวน 80,000 ตัน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 44.44 ซึ่ งจาเป็ นต้องหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนมะม่วงในช่วงวิกฤตการณ์ดงั กล่าว

เกษตรฯ นัดคณะ Fruit Board หารื อแนวทางบริหารจัดการขนส่ งผลไม้ ทไี่ ด้ รับผลกระทบจาก COVID-19

กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการ Fruit Board ครั้งที่ 3/2563 หารื อแนวทางบริ หารจัดการการขนส่ งผลไม้ที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยภายหลังร่ วมการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและบริ หารจัดการผลไม้ (Fruit Board ) ครั้งที่ 3/2563 ว่า ที่ประชุ มได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางบริ หารจัดการ
การขนส่ งผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งการแก้ไขปั ญหาการค้ามะม่วงซึ่ ง
ผลผลิตไม่สามารถส่ งออกได้ราว 360,000 ตัน และในปี 2563 ได้มีการคาดการณ์ปริ มาณไม้ผลที่จะให้ผลผลิต คือ ทุเรี ยน 584,712
ตัน มังคุด 201,741 ตัน เงาะ 220,946 ตัน และลาไยภาคเหนือ 350,000 ตัน รวมปริ มาณแล้วกว่า 1 ล้านตัน โดยจะออกสู่ ตลาดมาก
ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 นอกจากนี้ ยังมีสินค้าเกษตรอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบเช่นกันทั้งพืชผัก ไม้ดอก ประมง ปศุสัตว์
ซึ่ งนายเฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีความห่วงใยเรื่ องดังกล่าว พร้อมกาชับให้หน่วยงานใน
สังกัดเร่ งหามาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
โดยในส่ วนของไม้ผลได้ขอ้ สรุ ป 2 มาตรการ คือ 1) มาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสิ นค้า มี 4 โครงการ
ย่อย ได้แก่ โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่ พี่นอ้ งชาวจีนสู ้วกิ ฤต COVID-19 เป้าหมาย ทุเรี ยน 20 ตัน มังคุด 20 ตัน, โครงการ
รณรงค์ส่งเสริ มการบริ โภคผลไม้ภายในประเทศ Eat Thai First เป้าหมาย 111,000 ตัน, โครงการสิ นค้าเกษตรไทยปลอดภัยจาก
COVID-19 เป้าหมาย รับรอง GAP 70,000 แปลง รับรอง GMP 180 โรง และโครงการหาตลาดใหม่สินค้าเกษตรเพิ่มเติม ได้แก่
จีน UAE ตุรกี และเครื อรัฐออสเตรเลีย ซึ่ งแต่ละโครงการจะมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็ นเจ้าภาพ
รับผิดชอบในการกระจายผลผลิตไปยังแหล่งต่าง ๆ และ 2) มาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกรและผูป้ ระกอบการ
โดยที่ประชุม Fruit Board ได้มีมติเกี่ยวกับแนวทางบริ หารจัดการการขนส่ งผลไม้ (Logistic) และการกระจายผลผลิต
ผลไม้ไทย 3 เรื่ อง คือ 1) การส่ งเสริ มการส่ งออกมะม่วงไปยังตลาดหลัก ได้แก่ เกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่ งจากการประเมินของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีมะม่วงส่ วนต่างที่ตอ้ งสนับสนุนให้มีการส่ งออกไปยังเกาหลี จานวน 3,800 ตัน และประเทศญี่ปุ่น
จานวน 600 ตัน โดยการขนส่ งผลไม้ทางอากาศ ขอสนับสนุนค่าชดเชยการระวางสิ นค้า กิโลกรัมละไม่เกิน 15 บาท ให้แก่บริ ษทั
การบินไทย จากัด (มหาชน) เป้ าหมายการดาเนิ นงาน 4,400 ตัน หรื อคิดเป็ นเงิน 66 ล้านบาท การขนส่ งภายในประเทศทางรถยนต์
ให้มีหน่วยงานรวบรวมในลักษณะตลาดกลาง หรื อเป็ น Hub เพื่อกระจายผลผลิตภายในประเทศต่อ และขอความร่ วมมือ
บริ ษทั เอกชนต่าง ๆ ช่วยลดราคาค่าขนส่ งผลไม้ลง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เร่ งกระจายผลผลิตผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ หรื อ
บริ การขนส่ งแทนการซื้ อขายปกติ 2) การวางระบบขนส่ งและกระจายผลไม้ภายในประเทศ ซึ่ งกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวง
พาณิ ชย์ได้ร่วมมือกันในเรื่ องดังกล่าว เพิ่มเป้ าหมายการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้จากเดิม 61,700 ตัน เป็ น 200,000 ตัน
โดยมีระบบของสหกรณ์เป็ นศูนย์กลางในการรวบรวมผลไม้ 90 จุด เป็ นจุดกระจายสิ นค้าในระดับอาเภอ 824 จุด และมีตลาด
ชุมชนประจาหมู่บา้ นอีก 9,048 แห่ง เพื่อจัดการผลผลิตให้สามารถกระจายได้ในพื้นที่ 77 จังหวัด และเชื่ อมโยงกับระบบร้านธงฟ้า
ของกระทรวงพาณิ ชย์ซ่ ึ งมีอยู่ 50,000 แห่ง มีรถเร่ หรื อรถพุ่มพวงอีก 300 คัน และจะของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อบริ หารจัดการ
สิ นค้าเกษตร 450 ล้านบาท ภายใต้เป้ าหมาย 200,000 ตัน และ 3) กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิ ชย์จะลงนามความร่ วมมือ
(MOU) “แนวทางบริ หารจัดการขนส่ งผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด COVID-19” ในวันที่ 9 เมษายน 2563
เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิ ชย์ เพื่อร่ วมกันพิจารณาทางเลือกในการขนส่ งหลาย ๆ ช่องทาง
ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางเรื อ เพื่อวิเคราะห์หาจุดคุม้ ค่าในการขนส่ งระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยเชิ ญหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการกระจายสิ นค้า ในส่ วนของกระทรวงเกษตรฯ จะมีกรมส่ งเสริ มการเกษตรและกรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์เป็ นหน่วยงานหลัก สาหรับกระทรวงพาณิ ชย์จะมีกรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ และกรมการค้าภายในเป็ นหลัก
นอกจากนั้น ยังมีผใู ้ ห้บริ การด้านขนส่ งของภาคเอกชน ประกอบด้วย สมาพันธ์ผใู ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ไทย สมาคมขนส่ งสิ นค้า
และโลจิสติกส์ไทย สมาคมการค้าธุ รกิจบริ การและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน สมาคมผูป้ ระกอบการผักผลไม้ไทย สมาคมผูค้ า้ และ
ส่ งออกผลไม้ไทย บริ ษทั แกร็ บแท็กซี่ ประเทศไทย จากัด บริ ษทั ไทยฟิ นเทค จากัด บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด และบริ ษทั การ
บินไทย จากัด (มหาชน) เป็ นต้น เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในโมเดลเกษตร-พาณิ ชย์ จะสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการ
ผลไม้ในฤดูกาลนี้ภายใต้ผลกระทบจาก COVID-19 ให้ได้
ด้านนายทวี มาสขาว รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า จากข้อมูลของสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยสถานการณ์
มะม่วง ปี 2563 เกิดปั ญหาการส่ งออกเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะการแพร่ ระบาดของ COVID – 19 ทาให้มีการปิ ดด่านมาเลเซี ย
สิ งคโปร์ ลาว เวียดนาม ที่เป็ นแหล่งรับซื้ อผลผลิตมะม่วงหลัก ประกอบกับมะม่วงที่จะส่ งออกไปทางเกาหลีใต้ และญี่ปุ่นที่เป็ น
เกรดคุณภาพดีก็มีค่าระวางเครื่ องบินสู งมาก ทาให้ผปู ้ ระกอบการแบกรับต้นทุนที่สูงการซื้ อขายมะม่วงเกิดการหดตัวเป็ นอย่างมาก
ซึ่ งฤดูกาลผลิตมะม่วงในฤดูขณะนี้ก็ใกล้เข้ามาถึงระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน (3 เดือน) คาดว่าจะมีมะม่วงที่ได้รับผลกระทบ
จากปั ญหาดังกล่าว ผลผลิตไม่สามารถส่ งออกได้ โดยเป็ นพื้นที่ผลิตมะม่วงแปลงใหญ่ที่เป็ นแหล่งผลิตสาคัญของประเทศไทย
จานวน 12 จังหวัด ได้แก่ นครราชสี มา ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสิ นธุ์ อุดรธานี พิจิตร พิษณุ โลก เพชรบูรณ์ สุ โขทัย น่าน ลาพูน และ
เชียงใหม่ พื้นที่รวมทั้งสิ้ นประมาณ 300,000 ตัน ผลผลิตรวม 360,000 ตัน โดยมีผลผลิตในฤดูที่จะเก็บเกี่ยวในระหว่างเดือน
เมษายน – มิถุนายน (3 เดือน) จานวน 180,000 ตัน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 50 และคาดว่าจะมีผลผลิตที่ออกมามากในช่วงกลางเดือน
เมษายน – กลางเดือนพฤษภาคม จานวน 80,000 ตัน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 44.44 ซึ่งจาเป็ นต้องหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนมะม่วงในช่วงวิกฤตการณ์ดงั กล่าว

เกษตรฯ ผุด Campaign “ซื้ อสิ นค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ ด้ ประเทศไทยอยูร่ อด” สู ้ภยั COVID-19

เกษตรฯ พลิกวิกฤตเป็ นโอกาสดันโครงการสนับสนุนสิ นค้าเกษตรไทยสู ้ภยั COVID-19 ผุด Campaign “ซื้ อสิ นค้าเกษตร
ไทย เกษตรกรอยูไ่ ด้ ประเทศไทยอยูร่ อด” แก้ไขปั ญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่มีต่อสิ นค้า
เกษตรไทยทั้งไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก และอื่นๆ ที่ส่งออกไม่ได้ช่วงนี้ พร้อมเชิ ญชวนหน่วยงาน บริ ษทั ห้าง/ร้านต่างๆ และ
ประชาชนร่ วมอุดหนุนสิ นค้าเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรโดยตรง ส่ งมอบเป็ นขวัญกาลังใจให้กบั บุคลากรทางการแพทย์ และ
ครอบครัวที่อยูห่ ่างไกลแทนความรักห่วงใย
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ หรื อ COVID-19 ส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกภาคส่ วนจากการปิ ดเมืองหรื อการยกเลิกกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นอุตสาหกรรมการผลิต การค้าปลีก การค้าระหว่างประเทศ การขนส่ ง รวมทั้งสิ นค้าเกษตร ซึ่ งบางสิ นค้าจะมีผลผลิตออกมาก
ในช่วงวิกฤตนี้และไม่สามารถส่ งออกได้ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญี่ปุ่น ยุโรป ซึ่ งต้องส่ งทางเครื่ องบิน
และขณะนี้ไม่มีเที่ยวบินไปยังประเทศเหล่านี้ ตลาดในประเทศชะลอตัวเนื่ องจากผูบ้ ริ โภคเดินตลาดน้อยลง และเน้นการซื้ อสิ นค้า
ที่จาเป็ นมากกว่า ทาให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน เนื่ องจากไม่สามารถจาหน่ายผลผลิตได้ ซึ่ งสิ นค้าไม่สามารถเก็บรักษาได้

ในระยะเวลานาน เช่น มะม่วง มังคุด องุ่น ลิ้นจี่ ลาไย พืชผัก ไม้ดอกต่างๆ เป็ นต้น จึงจาเป็ นต้องรี บจาหน่ายผลผลิตให้ถึงมือ
ผูบ้ ริ โภคก่อนสิ นค้าเกษตรจะเสี ยหาย กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงได้พลิกวิกฤตให้เป็ น
โอกาสริ เริ่ มจัดทาโครงการสนับสนุนสิ นค้าเกษตรไทยสู ้ภยั COVID-19 เพื่อรณรงค์ส่งเสริ มสิ นค้าเกษตรไทยและช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 ภายใต้แนวคิด (Campaign) “ซื้ อสิ นค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่
ได้ ประเทศไทยอยูร่ อด”
โดยให้ส่วนราชการ บริ ษทั ห้าง/ร้าน และประชาชนช่วยกันอุดหนุนซื้ อสิ นค้าเกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทาง
การแพทย์ ทหาร เทศกิจ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ที่ตอ้ งเสี ยสละเวลาในการดูแลประชาชนในพื้นที่ เบื้องต้นกรม
ส่ งเสริ มการเกษตรได้ระดมทุนส่ งมอบผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีจากเกษตรแปลงใหญ่ส่งไปยัง 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาล
ทรวงอก โรงพยาบาลบาราศนราดูร โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่ อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผา่ นมา หรื อจะ
มอบเป็ นของขวัญของฝากคนที่รักและห่วงใยแก่ครอบครัวที่ตอ้ งอยูห่ ่างไกลกัน ให้ได้บริ โภคสิ นค้าเกษตรสด ใหม่ และมีคุณภาพ
ในช่วงนี้ รู ปแบบการดาเนินงานเบื้องต้นจะเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ บริ ษทั ห้าง/ร้าน และประชาชน ร่ วม
สั่งซื้ อสิ นค้าเกษตรที่มีคุณภาพจากเกษตรกร และนาไปมอบให้กบั ผูม้ ีภารกิจหน้าที่ในการป้ องกัน รักษาสุ ขภาพของประชาชนเพื่อ
ต่อสู ้ภยั COVID – 19 ทั้งในส่ วนกลางและภูมิภาค โดยกรมส่ งเสริ มการเกษตรหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบสิ นค้านั้นๆ จะประสาน
อานวยความสะดวกการสัง่ ซื้ อสิ นค้าจากเกษตรกรให้กบั กลุ่มเป้ าหมายที่มีความประสงค์จะสัง่ ซื้ อสิ นค้าดังกล่าว
อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สาหรับมาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสิ นค้าสู ้
ภัย COVID-19 ทั้ง 4 โครงการย่อย ได้แก่ 1. โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่ พี่นอ้ งชาวจีนสู ้วกิ ฤต COVID-19 เป้าหมาย
ทุเรี ยน 20 ตัน มังคุด 20 ตัน 2. โครงการรณรงค์ส่งเสริ มการบริ โภคผลไม้ภายในประเทศ Eat Thai First เป้าหมาย 111,000 ตัน 3.
โครงการสิ นค้าเกษตรไทยปลอดภัยจาก COVID-19 เป้าหมาย รับรอง GAP 70,000 แปลง รับรอง GMP 180 โรง และ 4. โครงการ
หาตลาดใหม่สินค้าเกษตรเพิ่มเติม ได้แก่ จีน UAE ตุรกี และเครื อรัฐออสเตรเลีย นั้น กรมส่ งเสริ มการเกษตร ร่ วมสนับสนุนในทุก
โครงการ โดยเฉพาะโครงการรณรงค์ส่งเสริ มการบริ โภคผลไม้ภายในประเทศ Eat Thai First ขณะนี้กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้
ประสานงานกับตลาดไทและ Home pro เรี ยบร้อยแล้ว มีเป้ าหมายการจาหน่ายสิ นค้าทั้ง 2 แห่ง รวม 1,200 ตัน
โดย ตลาดไท ยินดีให้ใช้พ้ืนที่ในช่วงฤดูกาลผลิต นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้รับความร่ วมมือจากบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ในการ
ส่ งเสริ มเกษตรกรให้จาหน่ายสิ นค้าผ่านระบบออนไลน์ โดยคัดเลือกเกษตรกรและเกษตรกรแปลงใหญ่ลงทะเบียนกับบริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เพื่อกระจายสิ นค้าสู่ ตลาดปลายทาง เป้ าหมาย 2,000 ตัน ซึ่ งจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ค่าขนส่ งสิ นค้าเกษตร
เฉพาะผักและผลไม้สด กิโลกรัมละ 8 บาท ภายใต้เงื่อนไขเกษตรกรต้องสมัครเป็ นสมาชิกจาหน่ายสิ นค้าเกษตรผ่าน
ระบบ Thailandpostmart.com และเมื่อสมัครต้องใส่ โค้ด : กรมส่ งเสริ มการเกษตร และต้องได้รับการอนุมตั ิให้ขายออนไลน์
บน Platform Thailandpostmart.com นอกจากนี้ กรมส่ งเสริ มการเกษตรยังได้เตรี ยมเปิ ดเว็บไซต์ส่งเสริ มการจาหน่ายสิ นค้าเกษตร
ผ่านระบบออนไลน์ภายใต้ชื่อ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ซึ่ งจะมีหมวดหมู่สินค้าจากทัว่ ประเทศให้เลือกช้อป 9 หมวดหมู่
ได้แก่ ผัก, ผลไม้, ไม้ดอกไม้ประดับ, ข้าวและธัญพืช, อาหารแปรรู ปและเครื่ องดื่ม, สมุนไพรและเครื่ องสาอาง, ผ้าและเครื่ องแต่ง
กาย, หัตถกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ และอื่นๆ โดยจะเริ่ มเปิ ดตัวทดสอบระบบในวันที่ 10 เมษายน 2563 นี้

เกษตรฯ พลิกวิกฤตเป็ นโอกาสดันโครงการสนับสนุนสิ นค้าเกษตรไทยสู ้ภยั COVID-19 ผุด Campaign “ซื้ อสิ นค้าเกษตร
ไทย เกษตรกรอยูไ่ ด้ ประเทศไทยอยูร่ อด” แก้ไขปั ญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่มีต่อสิ นค้า
เกษตรไทยทั้งไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก และอื่น ๆ ที่ส่งออกไม่ได้ช่วงนี้ พร้อมเชิ ญชวนหน่วยงาน บริ ษทั ห้าง/ร้านต่าง ๆ และ
ประชาชนร่ วมอุดหนุนสิ นค้าเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรโดยตรง ส่ งมอบเป็ นขวัญกาลังใจให้กบั บุคลากรทางการแพทย์ และ
ครอบครัวที่อยูห่ ่างไกลแทนความรักห่วงใย
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ หรื อ COVID-19 ส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกภาคส่ วนจากการปิ ดเมืองหรื อการยกเลิกกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นอุตสาหกรรมการผลิต การค้าปลีก การค้าระหว่างประเทศ การขนส่ ง รวมทั้งสิ นค้าเกษตร ซึ่ งบางสิ นค้าจะมีผลผลิตออกมาก
ในช่วงวิกฤตนี้และไม่สามารถส่ งออกได้ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญี่ปุ่น ยุโรป ซึ่ งต้องส่ งทางเครื่ องบิน
และขณะนี้ไม่มีเที่ยวบินไปยังประเทศเหล่านี้ ตลาดในประเทศชะลอตัวเนื่ องจากผูบ้ ริ โภคเดินตลาดน้อยลง และเน้นการซื้ อสิ นค้า
ที่จาเป็ นมากกว่า ทาให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน เนื่ องจากไม่สามารถจาหน่ายผลผลิตได้ ซึ่ งสิ นค้าไม่สามารถเก็บรักษาได้
ในระยะเวลานาน เช่น มะม่วง มังคุด องุ่น ลิ้นจี่ ลาไย พืชผัก ไม้ดอกต่าง ๆ เป็ นต้น จึงจาเป็ นต้องรี บจาหน่ายผลผลิตให้ถึงมือ
ผูบ้ ริ โภคก่อนสิ นค้าเกษตรจะเสี ยหาย กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงได้พลิกวิกฤตให้เป็ น
โอกาสริ เริ่ มจัดทาโครงการสนับสนุนสิ นค้าเกษตรไทยสู ้ภยั COVID-19 เพื่อรณรงค์ส่งเสริ มสิ นค้าเกษตรไทยและช่วยเหลือ

เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 ภายใต้แนวคิด (Campaign) “ซื้ อสิ นค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่
ได้ ประเทศไทยอยูร่ อด” โดยให้ส่วนราชการ บริ ษทั ห้าง/ร้าน และประชาชนช่วยกันอุดหนุนซื้ อสิ นค้าเกษตรคุณภาพดีไปมอบ
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทหาร เทศกิจ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ที่ตอ้ งเสี ยสละเวลาในการดูแลประชาชนใน
พื้นที่ เบื้องต้นกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ระดมทุนส่ งมอบผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีจากเกษตรแปลงใหญ่ส่งไปยัง 4 โรงพยาบาล
ได้แก่ โรงพยาบาลทรวงอก โรงพยาบาลบาราศนราดูร โรงพยาบาลรามาธิ บดี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อช่วงต้นเดือน
เมษายนที่ผา่ นมา หรื อจะมอบเป็ นของขวัญของฝากคนที่รักและห่วงใยแก่ครอบครัวที่ตอ้ งอยูห่ ่างไกลกัน ให้ได้บริ โภคสิ นค้า
เกษตรสด ใหม่ และมีคุณภาพในช่วงนี้ รู ปแบบการดาเนิ นงานเบื้องต้นจะเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ บริ ษทั
ห้าง/ร้าน และประชาชน ร่ วมสั่งซื้ อสิ นค้าเกษตรที่มีคุณภาพจากเกษตรกร และนาไปมอบให้กบั ผูม้ ีภารกิจหน้าที่ในการป้ องกัน
รักษาสุ ขภาพของประชาชนเพื่อต่อสู ้ภยั COVID – 19 ทั้งในส่ วนกลางและภูมิภาค โดยกรมส่ งเสริ มการเกษตรหรื อหน่วยงานที่
รับผิดชอบสิ นค้านั้น ๆ จะประสานอานวยความสะดวกการสั่งซื้ อสิ นค้าจากเกษตรกรให้กบั กลุ่มเป้ าหมายที่มีความประสงค์จะ
สั่งซื้ อสิ นค้าดังกล่าว
อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สาหรับมาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสิ นค้าสู ้ภยั
COVID-19 ทั้ง 4 โครงการย่อย ได้แก่ 1) โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่ พี่นอ้ งชาวจีนสู ้วกิ ฤต COVID-19 เป้าหมาย ทุเรี ยน
20 ตัน มังคุด 20 ตัน 2) โครงการรณรงค์ส่งเสริ มการบริ โภคผลไม้ภายในประเทศ Eat Thai First เป้าหมาย 111,000 ตัน 3)
โครงการสิ นค้าเกษตรไทยปลอดภัยจาก COVID-19 เป้าหมาย รับรอง GAP 70,000 แปลง รับรอง GMP 180 โรง และ 4) โครงการ
หาตลาดใหม่สินค้าเกษตรเพิ่มเติม ได้แก่ จีน UAE ตุรกี และเครื อรัฐออสเตรเลียนั้น กรมส่ งเสริ มการเกษตรร่ วมสนับสนุนในทุก
โครงการ โดยเฉพาะโครงการรณรงค์ส่งเสริ มการบริ โภคผลไม้ภายในประเทศ Eat Thai First ขณะนี้กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้
ประสานงานกับตลาดไท และ Home pro เรี ยบร้อยแล้ว มีเป้ าหมายการจาหน่ายสิ นค้าทั้ง 2 แห่ง รวม 1,200 ตัน โดยตลาดไทยินดี
ให้ใช้พ้ืนที่ในช่วงฤดูกาลผลิต นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้รับความร่ วมมือจากบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ในการส่ งเสริ มเกษตรกรให้
จาหน่ายสิ นค้าผ่านระบบออนไลน์ โดยคัดเลือกเกษตรกรและเกษตรกรแปลงใหญ่ลงทะเบียนกับบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เพื่อ
กระจายสิ นค้าสู่ ตลาดปลายทาง เป้ าหมาย 2,000 ตัน ซึ่ งจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ค่าขนส่ งสิ นค้าเกษตรเฉพาะผักและผลไม้สด
กิโลกรัมละ 8 บาท ภายใต้เงื่อนไขเกษตรกรต้องสมัครเป็ นสมาชิกจาหน่ายสิ นค้าเกษตรผ่านระบบ Thailandpostmart.com และ
เมื่อสมัครต้องใส่ โค้ด : กรมส่ งเสริ มการเกษตร และต้องได้รับการอนุมตั ิให้ขายออนไลน์บน Platform Thailandpostmart.com
นอกจากนี้ กรมส่ งเสริ มการเกษตรยังได้เตรี ยมเปิ ดเว็บไซต์ส่งเสริ มการจาหน่ายสิ นค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์ภายใต้ชื่อ “ตลาด
เกษตรกรออนไลน์.com” ซึ่ งจะมีหมวดหมู่สินค้าจากทัว่ ประเทศให้เลือกช้อป 9 หมวดหมู่ ได้แก่ ผัก, ผลไม้, ไม้ดอกไม้ประดับ,
ข้าวและธัญพืช, อาหารแปรรู ปและเครื่ องดื่ม, สมุนไพรและเครื่ องสาอาง, ผ้าและเครื่ องแต่งกาย, หัตถกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ และ
อื่น ๆ โดยจะเริ่ มเปิ ดตัวทดสอบระบบในวันที่ 10 เมษายน 2563 นี้

กรมส่ งเสริมการเกษตร ร่ วม MOU แนวทางบริหารจัดการการขนส่ งผลไม้ ช่ วง COVID พร้ อมชวนร่ วมแคมเปญ ซื้อสิ นค้ า
เกษตรไทยฯ ขายได้ แล้วกว่า 78 ล้าน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่ งเสริ มการเกษตร และ กระทรวงพาณิ ชย์ ให้ความสาคัญด้านบริ หารจัดการ
โดยเฉพาะผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 ซึ่งการขนส่ งได้รับผลกระทบทาให้ไม่สามารถกระจายสิ นค้าได้ หรื ออา
จะทาให้การกระจายสิ นค้าชะลอตัว โดยเฉพาะผลผลิตผลไม้ที่ออกสู่ ตลาดมาก ช่วงนี้ ได้แก่ ทุเรี ยน มังคุด เงาะ ลองกอง ลิ้นจี่
ลาไย มะม่วง และองุ่น รวมถึงไม้ผลอื่นๆ ที่เป็ นพืชเศรษฐกิจสาคัญ เพื่อสามารถกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตไปยังผูบ้ ริ โภค
ทั้งภายในและนอกประเทศ หรื อ ตลาดปลายทาง ให้โดยเร็ ว ต้องอาศัยกลไกการทางานของระบบโลจิสติกส์ การขนส่ งทาง
อากาศ ทางบก และทางเรื อ รวมถึงการซื้ อขายผ่านทางออนไลน์ เข้ามาสนับสนุน สาหรับการลงนามบันทึกข้อตกลง มีท้ งั
หน่วยงานภาคราชการ ได้แก่ กรมส่ งเสริ มการเกษตร กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กรมการค้าภายใน กรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ
ด้านหน่วยงานภาคเอกชน เช่น สมาพันธ์ผใู ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ไทย สมาคมขนส่ ง สิ นค้าและโลจิสติกส์ไทย สมาคมการค้าธุ รกิจ
บริ การและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน สมาคมผูค้ า้ และส่ งออกผลไม้ไทย สมาคมผูป้ ระกอบการผักผลไม้ไทย บริ ษทั ไทยฟิ นเทค จากัด
ร่ วมบูรณาการผลักดันการดาเนินงานสาเร็ จ ลดผลกระทบที่อาจส่ งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทั้งเกษตรกร
ผูป้ ระกอบการต่างๆ รวมถึงผลผลิตกับสิ นค้าเกษตรอีกด้วย
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า สาหรับการร่ วมลงนามบันทึกข้อตกลงนี้ จะทาให้
สิ นค้าเกษตรที่ออกสู่ ตลาด หรื อได้รับผลกระทบจากการขนส่ งขณะนี้ ลดภาระที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรได้ ซึ่ งทุกหน่วยงานที่ร่วม
MOU จะร่ วมบูรณาการในทุกมิติ ทั้งด้านการขนส่ งทางอากาศ ทางบก และทางเรื อ ให้สามารถ ดาเนินการกระจายผลผลิตไปได้

77 จังหวัด และนอกประเทศได้อย่างรวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ แลถะร่ วมบูรณาการเชื่อมต่อระบบการจัดส่ ง (Delivery) ที่มีอยูใ่ น
ประเทศ และใช้แพลตฟอร์ ม หน่วยงานภาคเอกชนที่มีอยู่ บริ หารจัดการให้เกิดประโยชน์ทางด้านระบบการขนส่ งเพื่อระบาย
สิ นค้าได้อย่าง รวดเร็ ว และสร้างโอกาสที่จะขยายตลาดได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องคานวณอัตราค่าระวาง (Freight
Chargeหรื อค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยความเป็ นธรรม พร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์และ อานวยความ
สะดวกอย่างเต็มกาลัง
อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กรมส่ งเสริ มการเกษตร พลิกวิกฤตเป็ นโอกาส จัดทาโครงการ
สนับสนุนสิ นค้าเกษตรไทยสู ้ภยั COVID-19 ผุด Campaign “ซื้ อสิ นค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ ด้ ประเทศไทยอยูร่ อด” แก้ไข
ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่มีต่อสิ นค้าเกษตรไทยทั้งไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก และอื่นๆ ที่
ส่ งออกไม่ได้ช่วงนี้ พร้อมเชิ ญชวนหน่วยงาน บริ ษทั ห้าง/ร้านต่าง ๆ และประชาชนร่ วมอุดหนุ นสิ นค้าเกษตรคุณภาพดีจาก
เกษตรกรโดยตรง หรื อส่ งมอบเป็ นขวัญกาลังใจให้กบั บุคลากรทางการแพทย์ และครอบครัวที่อยูห่ ่างไกลแทนความรักห่วงใย
ซึ่ งขณะนี้ สานักส่ งเสริ มและจัดการสิ นค้าเกษตรสามารถสรุ ปการช่วยเหลือเกษตรกรในการจาหน่วยสิ นค้าเกษตรช่วง
สถานการณ์ COVID 19 ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 โดยแบ่งเป็ นซื้ อรับประทาน จานวน 5,502 กก. มูลค่า 160,445 บาท และซื้ อ
บริ จาค 6,450 กก มูลค่า 133,050 บาท รวมสามารถช่วยเกษตรกรจาหน่าย 2,119,408 กก. มูลค่า 78,182,295 บาท

กสก. MOU ร่ วมบริหารจัดการขนส่ งผลไม้ ช่ วงวิกฤต COVID-19

กรมส่ งเสริ มการเกษตร ร่ วม MOU แนวทางบริ หารจัดการการขนส่ งผลไม้ ช่วง COVID พร้อมชวนร่ วมแคมเปญ ซื้ อ
สิ นค้าเกษตรไทยฯ ขายได้แล้วกว่า 78 ล้าน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่ งเสริ มการเกษตร และ กระทรวงพาณิ ชย์ ให้ความสาคัญด้านบริ หารจัดการ
โดยเฉพาะผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 ซึ่งการขนส่ งได้รับผลกระทบทาให้ไม่สามารถกระจายสิ นค้าได้ หรื ออา
จะทาให้การกระจายสิ นค้าชะลอตัว โดยเฉพาะผลผลิตผลไม้ที่ออกสู่ ตลาดมาก ช่วงนี้ ได้แก่ ทุเรี ยน มังคุด เงาะ ลองกอง ลิ้นจี่
ลาไย มะม่วง และองุ่น รวมถึงไม้ผลอื่นๆ ที่เป็ นพืชเศรษฐกิจสาคัญ เพื่อสามารถกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตไปยังผูบ้ ริ โภค
ทั้งภายในและนอกประเทศ หรื อ ตลาดปลายทาง ให้โดยเร็ ว ต้องอาศัยกลไกการทางานของระบบโลจิสติกส์ การขนส่ งทางอากาศ
ทางบก และ ทางเรื อ รวมถึง การซื้ อขายผ่านทางออนไลน์ เข้ามาสนับสนุน สาหรับการลงนามบันทึกข้อตกลง มีท้ งั หน่วยงาน
ภาคราชการ ได้แก่ กรมส่ งเสริ มการเกษตร กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กรมการค้าภายใน กรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ ด้าน
หน่วยงานภาคเอกชน เช่น สมาพันธ์ผใู ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ไทย สมาคมขนส่ ง สิ นค้าและโลจิสติกส์ไทย สมาคมการค้าธุ รกิจ
บริ การและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน สมาคมผูค้ า้ และส่ งออกผลไม้ไทย สมาคมผูป้ ระกอบการผักผลไม้ไทย บริ ษทั ไทยฟิ นเทค จากัด
ร่ วมบูรณาการผลักดันการดาเนินงานสาเร็ จ ลดผลกระทบที่อาจส่ งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทั้งเกษตรกร
ผูป้ ระกอบการต่างๆ รวมถึงผลผลิตกับสิ นค้าเกษตรอีกด้วย
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า สาหรับการร่ วมลงนามบันทึกข้อตกลงนี้ จะทาให้
สิ นค้าเกษตรที่ออกสู่ ตลาด หรื อได้รับผลกระทบจากการขนส่ งขณะนี้ ลดภาระที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรได้ ซึ่ งทุกหน่วยงานที่ร่วม
MOU จะร่ วมบูรณาการในทุกมิติ ทั้งด้านการขนส่ งทางอากาศ ทางบก และทางเรื อ ให้สามารถ ดาเนินการกระจายผลผลิตไปได้
77 จังหวัด และนอกประเทศได้อย่างรวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ แลถะร่ วมบูรณาการเชื่อมต่อระบบการจัดส่ ง (Delivery) ที่มีอยูใ่ น
ประเทศ และใช้แพลตฟอร์ ม หน่วยงานภาคเอกชนที่มีอยู่ บริ หารจัดการให้เกิดประโยชน์ทางด้านระบบการขนส่ งเพื่อระบาย
สิ นค้าได้อย่าง รวดเร็ ว และสร้างโอกาสที่จะขยายตลาดได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องคานวณอัตราค่าระวาง (Freight
Chargeหรื อค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยความเป็ นธรรม พร้อม

นอกจากนี้ กรมส่ งเสริ มการเกษตร พลิกวิกฤตเป็ นโอกาส จัดทาโครงการสนับสนุ นสิ นค้าเกษตรไทยสู ้ภยั COVID-19 ผุด
Campaign “ซื้ อสิ นค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ ด้ ประเทศไทยอยูร่ อด” แก้ไขปั ญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค
COVID-19 ที่มีต่อสิ นค้าเกษตรไทยทั้งไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก และอื่น ๆ ที่ส่งออกไม่ได้ช่วงนี้ พร้อมเชิ ญชวนหน่วยงาน บริ ษทั
ห้าง/ร้านต่าง ๆ และประชาชนร่ วมอุดหนุนสิ นค้าเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรโดยตรง หรื อส่ งมอบเป็ นขวัญกาลังใจให้กบั
บุคลากรทางการแพทย์ และครอบครัวที่อยูห่ ่างไกลแทนความรักห่วงใย
ซึ่ งขณะนี้ สานักส่ งเสริ มและจัดการสิ นค้าเกษตรสามารถสรุ ปการช่วยเหลือเกษตรกรในการจาหน่วยสิ นค้าเกษตรช่วง
สถานการณ์ COVID 19 ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 โดยแบ่งเป็ นซื้ อรับประทาน จานวน 5,502 กก. มูลค่า 160,445 บาท และซื้ อ
บริ จาค 6,450 กก มูลค่า 133,050 บาท รวมสามารถช่วยเกษตรกรจาหน่าย 2,119,408 กก. มูลค่า 78,182,295 บาท

นายอาชว์ชยั ชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร ในฐานะประธานศูนย์ติดตามและแก้ไขปั ญหาภัยแล้ง
ด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า ช่วงเดือนเมษายนซึ่ งมีสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง ทาให้เหมาะสม
ต่อการระบาดของเพลี้ยไฟมังคุด จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยไฟมังคุดของกรมส่ งเสริ มการเกษตร พบว่า
มังคุดโดยเฉพาะในเขตจังหวัดจันทบุรี ระยอง ยะลา และระนอง อยูใ่ นระยะแตกใบอ่อน ออกดอก จนถึงระยะติดผลอ่อน มีการ
เข้าทาลายของเพลี้ยไฟ ทาให้คุณภาพผลมังคุดลดลงไม่เป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภค และผลผลิตบางส่ วนเสี ยหาย
เพลี้ยไฟมังคุดจะมีลกั ษณะลาตัวสี เหลืองหรื อน้ าตาลอ่อน เคลื่อนไหวรวดเร็ ว ระยะตัวอ่อน 6-7 วัน จากนั้นเป็ นระยะก่อน
เข้าดักแด้ 1-2 วัน และตัวเต็มวัยอยูป่ ระมาณ 22 วัน ตัวเมียแต่ละตัววางไข่เฉลี่ย 60 ฟอง ตัวเต็มวัยเพศเมียมีความยาว 1.05
มิลลิเมตร กว้าง 0.19 มิลลิเมตร หนวดยาว 0.23 มิลลิเมตร ปี กยาว 0.54 มิลลิเมตร บริ เวณปลายของปล้องท้องมีอวัยวะวางไข่เห็น
ได้ชดั เจน ขนาดยาว 0.70 มิลลิเมตร กว้าง 0.04 มิลลิเมตร ลาตัวสี เหลือง ตาสี แดง มีตาเดียว ตัวเต็มวัยเพศผูม้ ีความยาว 0.71 มิลิ
เมตรกว้าง 0.14 มิลลิเมตร หนวดและปี กยาว 0.16 และ 0.38 มิลลิเมตร ตามลาดับ
การเข้าทาลายมังคุดเพลี้ยไฟจะดูดกินน้ าเลี้ยง ทาให้ดอกมีรอยแผลสี น้ าตาลกร้าน หากมีการระบาดรุ นแรงขณะออกและ
ติดผลอ่อนจะทาให้ดอกและผลอ่อนร่ วง ส่ วนผลที่ไม่ร่วงหากมีการทาลายที่ผลจะทาให้เปลือกมังคุดมีลกั ษณะขรุ ขระที่เรี ยกว่าผิว
ขี้กลากหรื อผิวลาย คุณภาพต่าไม่เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดหรื อจาหน่ายไม่ได้ราคา
กรมส่ งเสริ มการเกษตรขอแนะนาให้เกษตรกรผูป้ ลูกมังคุดปฏิบตั ิ ดังนี้ 1) ควรหมัน่ สารวจแปลงปลูกอย่างสม่าเสมอทุก
สัปดาห์ 2) ใช้กบั ดักกาวเหนียวสี เหลืองขนาด 24 x 26 นิ้ว จานวน 4กับดักต่อต้น ติดตั้งในสวนมังคุดที่เริ่ มแตกใบอ่อน 3) การใช้
ศัตรู ธรรมชาติ ได้แก่ เพลี้ยไฟตัวห้ า และด้วงเต่าตัวห้ าช่วยป้ องกันการระบาดได้ 4) หากจาเป็ นต้องใช้สารเคมี แนะนาให้ใช้ ฟิ โพร
นิลอิมิดาโคลพริ ด และไซเพอร์ เมทริ น อัตราตามคาแนะนาในฉลากสารเคมี และมีการใช้สารเคมีสลับกลุ่มเพื่อป้ องกันเพลี้ยไฟดื้อ
สารเคมี 5)หากพบการระบาดที่ไม่รุนแรงให้พน่ ด้วยน้ าเปล่าเพื่อให้เกิดความชื้ น ทุก 2-3 วัน หากพบการระบาดรุ นแรงควรพ่นด้วย
สารเคมีกาจัดแมลงให้ทวั่ ถึงทั้งลาต้น มิฉะนั้นแมลงจะเคลื่อนย้ายหลบซ่อนไปยังบริ เวณที่พน่ ไม่ถึง นอกจากนี้ ต้องคานึงถึงการ
ปรับละอองฝอยหัวฉี ด และระยะเวลาการพ่นด้วย หากมีขอ้ สงสัยให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสานักงานเกษตรอาเภอใกล้
บ้าน

ภาคใต้ คว้ ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 3 ประเภท กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร – กลุ่มยุวเกษตรกร – ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร

นายสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดดาเนิ นการคัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น
แห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ ผลงานให้สาธารณชนทัว่ ไปได้รู้จกั และยึดถือเป็ นแบบอย่างแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงาน ซึ่ งจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศ โดยเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติที่ได้รับการคัดเลือก จะ
ได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจาปี พ.ศ. 2563 นะพลับพลาที่ประทับ
มณฑลพิธีทอ้ งสนามหลวง ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์
ดีเด่นแห่งชาติประจาปี 2563 เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
ภาคใต้ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ จานวน 3 รางวัล ได้แก่ 1. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรจัก
สานต้นคลุม้ บ้านวังตง เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 2. กลุ่มยุวเกษตรกรได้แก่กลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรี ยนบ้านฉลอง เลขที่ 28/1 หมู่ที่ 6 ตาบลฉลอง อาเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต 3. ที่ปรึ กษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรี ยนบ้านฉลอง
ได้แก่ นายจิตตรง ธนันชัยบ้านเลขที่ 8/1 หมู่ที่ 6 ตาบลฉลองอาเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
นายสุ พิท จิตรภักดี ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตร ให้ความสาคัญกับการดาเนินการคัดเลือกเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรดีเด่นประจาทุกปี ซึ่ งจะมีการให้คดั เลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเข้ารับการคัดเลือกจานวน 7 ประเภท
ได้แก่ สาขาอาชีพทาสวน สาขาอาชีพทาไร่ นาสวนผสม สาขาอาชีพทาไร่ กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึ กษายุว
เกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัด
ดาเนินการคัดเลือกดังกล่าวระดับจังหวัด ให้สานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ดาเนินการคัดเลือกระดับ
เขต เพื่อส่ งเข้ารับการคัดเลือกระดับประเทศต่อไป ซึ งในปี นี้ถือว่าประสบความสาเร็ จอย่างมาก ได้รับการคัดเลือกชนะเลิศ
ระดับประเทศ จานวน 3 ประเภท

