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เฝ้าระวังข้าว-น้ า ผวาฉวยขึ้นราคาตามไข่ไก่ เฉลิมชัยมัน่ ใจไม่ขาดตลาด
“เกษตรฯ-พาณิ ชย์” ร่ วมแก้ปัญหาไข่ไก่“เฉลิมชัย”มัน่ ใจภายในสัปดาห์หน้า ไม่ขาดตลาด วอน
อย่ากักตุนอาหารสด พร้อมดันไอเดียทา“รถพุ่มพวง” เปิ ดให้พ่อค้าเร่ ผลไม้ช่วยเกษตรกร
กระจายผลไม้ ทุกชุมชนทัว่ ประเทศ กองทัพบกสั่ง‘แม่ทพั ภาค’เฝ้าระวัง‘ข้าวสาร-น้ ามันพืช-น้ า
ดื่ม’จ่อคิวแพงตามไข่ไก่
เมื่อวันที่ 31มีนาคม นายเฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว
ว่าได้ร่วมกับกระทรวงพาณิ ชย์ แก้ปัญหาไข่ไก่ขาดตลาดและราคาขายปลีกสู งขึ้นโดยกรมปศุ
สัตว์งดออกใบรับรองสุ ขอนามัยแก่ผสู ้ ่ งออกชัว่ คราวควบคู่กบั ที่กระทรวงพาณิ ชย์ประกาศ ห้าม
ส่ งไข่ไก่ออกนอกราชอาณาจักรต่อจากการประกาศครั้งแรกอีก 30 วัน แต่เชื่อมัน่ ว่าหาก
ประชาชนคลายความตื่นตระหนก ไม่แห่ซ้ือไข่ไก่สารองไว้บริ โภคในครัวเรื อนมากกว่าปกติ
ภายในสัปดาห์หน้า สถานการณ์จะคลี่คลาย จากนั้นกระทรวงเกษตรฯจะออกใบรับรอง
สุ ขอนามัยให้แก่ผปู ้ ระกอบการดังเดิม เช่นเดียวกับกระทรวงพาณิ ชย์จะยกเลิกประกาศงด
ส่ งออกไข่ไก่ทนั ที ย้าต้องไม่เกิดปัญหาขาดตลาดจนทาให้ราคาขายปลีกแพงและต้องไม่ลน้
ตลาดจนทาให้ราคาขายของเกษตรกรตกต่า รักษาสมดุลอุปสงค์อุปทานไข่ไก่ภายในประเทศให้
ได้
นายเฉลิมชัย กล่าวต่อว่าวอนประชาชนอย่าซื้ออาหารสด ซึ่งเน่าเสี ยง่ายไปกักตุน ขณะนี้ได้
จัดทาแนวทางบริ หารจัดการห่วงโซ่อาหารทั้งระบบ ตั้งแต่ควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ
ปรับปรุ งการลาเลียงและขนส่ งให้รวดเร็ วขึ้น ระหว่างที่รัฐมีมาตรการให้ทุกคนงดออกจากบ้าน
โดยไม่จาเป็ น เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโควิด-19 นั้น กระทรวงเกษตรฯสนับสนุนให้

เกษตรกรนาสิ นค้าเกษตรเข้าสู่ ระบบออนไลน์ท้งั ของหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ และของ
ผูป้ ระกอบการเอง ซึ่งผูบ้ ริ โภคสั่งผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ แล้วผูป้ ระกอบการจะส่ งสิ นค้าถึง
บ้านอย่างรวดเร็ ว
นอกจากนี้ รมว.เกษตรฯกล่าวว่าสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรี ยมแผนกระจายสิ นค้าผลไม้จาก
สวนและอาหารสิ นค้าบริ โภคไปสู่ ผบู ้ ริ โภคโดยตรง โดยอธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร จะทา
โครงการ“รถเร่ ผลไม้ไทยน่าช้อป”จะให้ผมู ้ ีรถเร่ รับซื้อผลไม้มาขึ้นทะเบียนแจ้งความจานงใน
การรับซื้อผลไม้ไว้ กับ สานักงานเกษตรจังหวัด จะแนะนาขั้นตอนในการขนส่ ง ซึ่งสานักงาน
เกษตรจังหวัด หรื อ ศูนย์ปฏิบตั ิการเฉพาะกิจผลไม้ระดับเขตจะทาหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างรถเร่
กับกลุ่มเกษตรกร เจ้าของสวนให้เกิดรับซื้ อให้อย่างทัว่ ถึง ไม่เกิดการตัดราคาและควบคุม
คุณภาพสิ นค้าให้มีมาตรฐานส่ งถึงบ้านผูบ้ ริ โภค
ผนึกไปรษณี ยไ์ ทยขายเว็บไซด์
อีกมาตรการคือทาข้อตกลงกับบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด จัดทาช่องทางซื้อขายออนไลน์ผา่ น
www.Thailandpostmart.com โดยผูบ้ ริ โภค สามารถสั่งซื้ อสิ นค้าเกษตรทาง
เว็บไซต์ จากนั้นทางไปรษณี ยจ์ ะเข้าไปรับผลไม้แล้วส่ งตรงถึงถึงบ้าน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่
ส่ งเสริ มการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาถ่ายทอดการขายแบบออนไลน์จะเร่ งเข้าไปคัดเลือกสิ นค้า
และแนะนาเกษตรกรให้สมัครเปิ ดขายสิ นค้าเกษตรออนไลน์ในทุกช่องทางบนแพลตฟอร์ม
ต่างๆ ทั้งที่เป็ นของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ หรื อของผูผ้ ลิตเอง พร้อม
ประชาสัมพันธ์สินค้าของเกษตรกรที่ขายผ่านระบบออนไลน์ให้ประชาชนได้รับรู ้อย่างทัว่ ถึง
ชวนซื้อผลไม้-ดอกไม้ส่งหมอ
สาหรับผลไม้ที่กรมส่ งเสริ มการเกษตร จะเร่ งกระจายสู่ ผบู ้ ริ โภคอย่างเร่ งด่วนคือมะม่วงซึ่ง
ขณะนี้ส่งออกไม่ได้ จึงจัดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่ งเสริ มสิ นค้า โดยให้ส่วนราชการและ
ประชาชน ซื้อมะม่วง คุณภาพดี มอบเป็ นเพื่อของขวัญของฝากแด่คนที่รักและห่วงใย
โดยเฉพาะบุคคลากรทางการแพทย์ที่ประชาชนสมควรให้กาลังใจ อีกทั้ง สามารถสัง่ ซื้อดอกไม้
ของเกษตรกรที่ส่งออกไม่ได้ท้งั ตลาดจีนและอีกหลายประเทศ โดยเฉพาะกล้วยไม้ตดั ดอก โดย
ผูผ้ ลิตหลายรายขายผ่านแอพลิเคชัน่ ต่างๆเช่นไลน์ เฟซบุ๊กและอินสตาแกรมจึงเชิญชวนให้
ประชาชน ซื้อเพื่อสนับสนุนผลผลิตเกษตรกรส่ งให้คนที่รักและบุคลาการทางแพทย์เพื่อให้
กาลังใจกันและกันในยามวิกฤติ
เร่ งหาทางออกช่วยสิ นค้าผลไม้
นายเฉลิมชัยกล่าวว่าต้องเร่ งหาตลาดและช่องทางจาหน่ายกลุ่มสิ นค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์โควิด-19 เป็ นผลผลิตสดเน่าเสี ยง่ายและกาลังจะทยอยออกสู่ ตลาดในช่วง
เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ประกอบด้วย ผลไม้ได้แก่ มะม่วง ทุเรี ยน และ
มังคุด ขณะนี้ในหลายจังหวัดมีมะม่วงให้ผลผลิตจานวนมาก แต่ผรู ้ ับซื้อมะม่วงเกรดคุณภาพ
เพื่อการส่ งออก หยุดรับซื้ อเนื่องจากไม่สามารถส่ งออกได้ท้งั ตลาดเกาหลี ญี่ปนุ่ ยุโรป ต้องส่ ง
ทางเครื่ องบิน แต่ขณะนี้ไม่มีเที่ยวบินไปยังประเทศเหล่านี้ รวมทั้งตลาดในประเทศชะลอตัว
เนื่องจากผูบ้ ริ โภคเดินตลาดน้อยลงและเน้นการซื้อสิ นค้าที่มีระยะเวลาเก็บได้นานมากกว่าผลไม้
ภาคตะวันออกโดยเฉพาะทุเรี ยนและมังคุด จะเข้าสู่ ฤดูกาลที่ผลผลิตออกมากตั้งแต่ช่วง
กลางเดือนเมษายนเป็ นต้นไป จากนั้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจะมีผลไม้ภาคใต้ออกสู่ ตลาด
ข่าวดีตลาดจีนยังขนส่ งทางรถได้
ล่าสุ ด ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีน ซึ่งขนส่ งทางรถ เป็ นหลักยังสามารถดาเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง ทาให้การรับซื้อเพื่อการส่ งออก ยังดาเนินการได้ ส่ วนตลาดภายในประเทศ หาก
ในช่วงที่ผลผลิตออกมากและประชาชน ยังไม่สามารถออกมาจับจ่ายซื้อหา หรื อจัดงานเทศกาล
บริ โภคผลไม้ได้เพราะต้องป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 จะต้องจัดทา
ระบบจาหน่ายออนไลน์และกระจายสิ นค้าส่ งถึงผูส้ ั่งซื้อทัว่ ประเทศเร็ วที่สุด โดยจะเป็ นโอกาสที่
คนไทยจะได้บริ โภคผลไม้เกรดพรี เมียมในราคาที่เหมาะสม ส่ วนพืชผัก เป็ นสิ นค้าที่บริ ษทั ใหญ่
ที่รับซื้อระบบห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิ สามารถเก็บรักษาคุณภาพได้นานโดยทาสัญญารับซื้อ
จากกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตพืชผักแปลงใหญ่ แต่ที่เป็ นห่วง คือเกษตรกรผูป้ ลูกพืชผักราย่อย ที่ขาย
ส่ งตามตลาด จะได้รับผลกระทบ เพราะไม่มีหอ้ งเย็นเก็บรักษา
มัน่ ใจมีอาหารเพียงพอทุกพื้นที่
“จะประสานกับหน่วยงานราชการ ที่มีการประกอบอาหารเลี้ยง เช่น โรงพยาบาล ค่ายทหาร
เพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร อีกทั้ง เตรี ยมหาตลาดต่างประเทศใหม่ๆรองรับ ตลอดจน
ส่ งเสริ มการนาเข้าสู่ โรงงานแปรรู ป รวมทั้งกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร หรื อวิสาหกิจชุมชนเพื่อแปร
รู ปและจาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เป็ นการถนอมผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่ให้เสี ยไปโดย
เปล่าประโยชน์ อีกทั้ง ยังเป็ นการเพิ่มมูลค่าสิ นค้าเกษตรทาให้เกษตรกรและผูป้ ระกอบการภาค
การเกษตรบรรเทาผลกระทบจากการสู ญเสี ยรายได้ ขณะเดียวกัน ประชาชนมัน่ ใจได้วา่ มีอาหาร
บริ โภคอย่างเพียงพอทุกพื้นที่” นายเฉลิมชัย กล่าว
ผูป้ ระกอบการย้าต้องปรับตัว
ด้าน นายโกญจนาท ศรมยุรา กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ ปจากัด(KCF)ซึ่ง
เป็ นผูผ้ ลิตไข่ไก่รายใหญ่กล่าวว่าช่วยเหลือผูบ้ ริ โภคที่ไม่สะดวกออกจากบ้านไปถึงแหล่ง

จาหน่ายไข่ไก่สดตามมาตรการรัฐเพื่อยับยั้งการแพร่ ระบาดของโควิด-19 อีกทั้ง ยังมีผฉู ้ วย
โอกาสกักตุนสิ นค้าและขึ้นราคาจึงจัดทาโครงการ Egg2Home โดยอานวยความสะดวก
ด้วยการให้ผบู ้ ริ โภคสั่งซื้อไข่ไก่ออนไลน์กล่องละ 685 บาท บรรจุ 5 แผง ราคาเฉลี่ยแผง
ละ 137 บาท รวมจัดส่ งแล้ว ส่ งถึงบ้านทัว่ ประเทศ ซึ่งผูบ้ ริ โภคจะได้รับไข่สดจากฟาร์มที่ได้
มาตรฐานส่ งออก ซึ่งสั่งซื้ อได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ไม่จากัดจานวน โดยสั่งขั้นต่าเพียง 1 กล่อง
สามารถติดต่อผ่านช่องทางไลน์ @Egg2Home หรื อ Facebook
KCFDistribution
ไข่ไก่สดในโครงการ Egg2Homeเป็ นไซส์Lเทียบเท่า เบอร์ 1-2 โดยมีแพ็คเกจแผง
กระดาษ แผ่นรองและลังลูกฟูกอย่างหนา เพื่อปกป้องไข่จากการกระแทก จะใช้ไข่ที่แม่ไก่ใน
ฟาร์มออกวันต่อวัน หากสั่งก่อน09.00น.จะได้รับไข่ไก่ที่เพิ่งออกจากก้นแม่ไก่ถึงก้นครัว
ภายใน 36 ชัว่ โมง โดยจัดส่ งทุกวันจันทร์-วันเสาร์ ที่สาคัญคือยอดขายทุกกล่อง จะร่ วม
สมทบทุนให้สถาบันบาราศนราดูรกล่องละ 5 บาท เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ใน
การต้านโควิด-19
ทบ.สั่งเฝ้าระวัง’ข้าวสาร-น้ านันพืช’
รายงานข่าวแจ้งว่าพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิ ชย์ รองผูบ้ ญั ชาการทหารบก (รองผบ.ทบ.)เป็ น
ประธานการประชุมศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพบกเพื่อรับทราบสถานการณ์โควิด-19 โดยได้ย้าให้
แม่ทพั ภาคและรอง ผอ.กอ.รมน.ระดับทัพภาค ตรวจสอบสิ นค้า ที่มีราคาแพงขึ้น เช่นไข่ไก่
และ ต่อไปมีแนวโน้ม จะเป็ นข้าวสาร,น้ ามันพืช,น้ าดื่ม ที่จะแพงขึ้น
ทั้งนี้ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.ฝากชื่นชมการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันโควิด-19
ได้อย่างดี ต้องสร้างการรับรู ้ความเข้าใจว่าไวรัสสามารถติดต่อได้ 2 ทาง คือทางละอองน้ าลาย
และทางการสัมผัส ฝาก ผบ.หน่วย ไปดูแล บ้านพักอาศัยในหน่วยทหารว่า มีแอลกอฮอล์,
หน้ากากอนามัย หรื อไม่ ในขณะที่การเกณฑ์ทหาร ให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน(นรด.)
และกรมกาลังพลทหารบก (กพ.ทบ.)ต้องเตรี ยมมาตรการต่างๆให้พร้อม การสมัครใจเข้ารับ
ราชการต่อของพลทหาร ต้องไม่มีการบังคับ และขยายเวลาสมัครรับราชการถึงวันที่ 24
เม.ย.63

ข่ าวดี ! ขยายเวลาขึ้นทะเบียนเกษตรกร ชดเชยรายได้ ชาวสวนปาล์ ม

กรมส่งเสริ มการเกษตรขยายเวลาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามันแจ้งขึ้นทะเบียนหรื อปรับปรุ ง
ทะเบียนเกษตรกรปี 2563 ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพือ่ รับสิ ทธิเข้าร่ วมโครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามันปี 2562-2563 งวดที่ 6 – 8
นายเข้ มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สื บเนื่องจากการแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลและ
ข้อกาหนดของกระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริ มการเกษตรจึงจาเป็ นต้องชะลอกิจกรรมที่ประชาชน
จะมารวมตัวกันเป็ นจานวนมาก เช่น การขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อลดความเสี่ ยงการแพร่ ระบาดของ
โรคออกไป ซึ่งการปฏิบตั ิตามมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ ระบาดจะขึ้นอยูก่ บั แนวทางของแต่
ละจังหวัด โดย
กรมส่งเสริ มการเกษตรได้ขอขยายเวลาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามันสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนหรื อ
ปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 ให้เป็ นปัจจุบนั ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นี้ เพื่อ
รับสิ ทธิเข้าร่ วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามันปี 2562-2563 งวดที่ 6

– 8 อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งข้อมูลพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามันที่เกษตรกรมาขึ้นและปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรนี้
การเกษตรจะต้องดาเนินการจัดส่งให้กบั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เป็ นรายงวด

เพื่อใช้คานวณกับราคาตลาดอ้างอิง

กรมส่งเสริ ม
(ธ.ก.ส.)

กาหนดโดยคณะอนุกรรมการบริ หารโครงการ

ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ปี 2562-2563 ซึ่งอ้างอิงจากราคา ณ แหล่งผลิตสาคัญ
5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร ปัตตานี และจังหวัดชลบุรี ออกมาเป็ นยอดเงิน
ชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรแต่ละราย แล้วโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงต่อไป
ทั้งนี้ กรมส่งเสริ มการเกษตรกาหนดส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฃ
(ธ.ก.ส.) งวดที่ 6 – 8 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็ นต้นไป

ก.เกษตรฯ เชิญชวนอุดหนุ นมะม่วงคุณภาพดีเป็ นของขวัญ ของฝาก ช่วยเหลือ
เกษตรกรฝ่ าวิกฤติ COVID-19

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยกรมส่ งเสริ มการเกษตร ได้มีการรายงานสิ นค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ซึ่งหนึ่งในสิ นค้า
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าว ได้แก่ มะม่วง ที่ผลิตเพื่อการส่ งออก โดยผูร้ ับซื้อมะม่วงเกรดคุณภาพเพื่อ
การส่ งออกหยุดรับซื้อ เนื่องจากไม่สามารถส่ งออกได้ โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญี่ปนุ่ และยุโรป ซึ่งปกติจะส่ งมะม่วงโดย
การขนส่ งทางอากาศ แต่มีการระงับการขนส่ งทางอากาศบางเที่ยวบิน ทาให้ค่าใช้จ่ายในการส่ งออกเพิ่มขึ้นจากเดิม 20
บาทต่อกิโลกรัม เป็ น 80 บาทต่อกิโลกรัม รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรี ออ่ น) จึงได้
มอบหมายให้กรมส่ งเสริ มการเกษตรประสานผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการกระจายสิ นค้า 2 – 3 แห่ง ในการช่วยเหลือ
เกษตรกรจากผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ในปัจจุบนั โดยบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ยินดีลดค่าขนส่ งข้ามจังหวัด
และได้เสนอโครงการ “ซื้อมะม่วงฝากหมอ” เพื่อเป็ นการทา CSR ของกระทรวงเกษตรฯ อีกทั้งยังเป็ นช่องทางใน
การกระจายสิ นค้า และเปิ ดโอกาสให้ประชาชนซื้อมะม่วงคุณภาพส่ งออกส่ งให้โรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์และพยาบาล
เป็ นขวัญกาลังใจ นอกจากนี้ ยังให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่ งเสริ มการเกษตรคัดเลือกสิ นค้าและแนะนาเกษตรกรให้เปิ ดขาย
สิ นค้าออนไลน์ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ผา่ นช่องทางต่าง ๆ และจัดทาโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่ งเสริ มสิ นค้ามะม่วง ภายใต้แนวคิดให้ส่วนราชการและประชาชนช่วยกันซื้อมะม่วงคุณภาพดีไปเป็ นของขวัญของฝาก
เป็ นต้น
นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลสถิติรายสิ นค้าของสานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรล่าสุ ด ปี 2561 รายงานว่า พื้นที่ปลูกมะม่วงของประเทศไทยมีจานวนรวมทั้งสิ้ น 1.97 ล้านไร่ ผลผลิต
รวม 3.12 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,583 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิต 5.42 บาท/กิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขาย
ได้เฉลี่ย 29.75 บาท/กิโลกรัม ฤดูการผลิตมะม่วง ปริ มาณการส่ งออก 117,472 ตัน มูลค่าส่ งออก 4,385 ล้าน
บาท และข้อมูลการส่ งออกมะม่วงสดอบไอน้ าไปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ซึ่งเป็ นตลาดหลักเกรดพรี เมี่ยม ปี 2562 มี
ปริ มาณการส่ งออก 12,136.70 ตัน มูลค่า 1,261.70 ล้านบาท โดยในช่วงฤดูกาลผลิตมะม่วง (เมษายน –
มิถุนายน) ส่ งออกได้ปริ มาณ 6,327 ตัน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 52.13 มูลค่า 613.58 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ
48.63 โดยมีโรงอบไอน้ าที่รองรับได้จานวน 7 โรง สาหรับข้อมูลส่ งออก ปี 2563 (มกราคม – กุมภาพันธ์)
ส่ งออกได้ปริ มาณ 1,901.82 ตัน มูลค่า 168.91 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกันพบว่า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 (ปี 2562 ปริ มาณ 1440.69 ตัน) และ 4.83 (ปี 2562 มูลค่า 161.12 ล้านบาท)
ตามลาดับ

ทั้งนี้ นายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะม่ วงไทย แจ้งว่า สถานการณ์มะม่วง ปี 2563 เกิดปัญหาการส่ งออก
เป็ นอย่างมากโดยเฉพาะการเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID – 19 ทาให้มีการปิ ดด่านมาเลเซีย
สิ งคโปร์ ลาว เวียดนาม ที่เป็ นแหล่งรับซื้อผลผลิตมะม่วงหลัก โดยเฉพาะเกรดรองไม่สามารถดาเนินการซื้อขายได้โดย
ปกติ ประกอบกับมะม่วงที่จะส่ งออกไปทางเกาหลีใต้ และญี่ปนที
ุ่ ่เป็ นเกรดคุณภาพดีก็มีค่าระวางเครื่ องบินสู งมาก ทา
ให้ผปู ้ ระกอบการแบกรับต้นทุนที่สูงการซื้อขายมะม่วงเกิดการหดตัวเป็ นอย่างมาก ซึ่งฤดูกาลผลิตมะม่วงในฤดูขณะนี้ก็
ใกล้เข้ามาถึงระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน (3 เดือน) คาดว่าจะมีมะม่วงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว
ผลผลิตไม่สามารถส่ งออกได้ โดยมีพ้นื ที่ผลิตมะม่วงที่เป็ นแหล่งผลิตสาคัญของประเทศไทยที่จะประสบปัญหา จานวน
12 จังหวัด ได้แก่ นครราชสี มา ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสิ นธุ์ อุดรธานี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุ โขทัย น่าน ลาพูน
และเชียงใหม่ พื้นที่รวมทั้งสิ้ นประมาณ 300,000 ตัน ผลผลิตรวม 360,000 ตัน โดยมีผลผลิตในฤดูที่จะเก็บ
เกี่ยวในระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน (3 เดือน) จานวน 180,000 ตัน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 50 และคาดว่าจะมี
ผลผลิตที่ออกมามากในช่วงกลางเดือนเมษายน – กลางเดือนพฤษภาคม จานวน 80,000 ตัน หรื อคิดเป็ นร้อยละ
44.44 ซึ่งจาเป็ นต้องหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในช่วงวิกฤตการณ์ดงั กล่าว โดย
ราคามะม่วงหน้าสวนขณะนี้พบว่า มะม่วงน้ าดอกไม้สีทองอยูท่ ี่ 17 บาท/กิโลกรัม มะม่วงน้ าดอกไม้เบอร์สี่ 12 บาท/
กิโลกรัม ฟ้าลัน่ 5 บาท/กิโลกรัม โชคอนันต์ 6 บาท/กิโลกรัม มหาชนก 12 บาท/กิโลกรัม และอาร์ทูอีทู 25 บาท/
กิโลกรัม เป็ นต้น
รองอธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า สาหรับข้อมูลของกรมส่ งเสริ มการเกษตรที่ได้ดาเนินการตามระบบส่ งเสริ ม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 มีมะม่วงแปลงใหญ่ในพื้นที่ 10 จังหวัด ที่คาดว่าผลผลิตจะล้น
ตลาดไม่สามารถส่ งออกได้ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2563) แบ่งเป็ น ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ จานวน 2 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง ม. 6 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง
จ.ชัยภูมิ โทร.081-9184368 และแปลงใหญ่มะม่วง ม.13 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทร.0879315730 ขอนแก่น จานวน 2 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทร.089-

รายงานพิเศษ : ห่วงพื้นที่เพาะปลูกขาดแคลนน้ำช่วงแล้ง เร่งสร้างการรับรูด้ ูแลผลผลิตถูกวิธี
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรห่วงใยพี่น้องเกษตรกร
เกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ โดยรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งปีที่แล้วมีฝนตกทั้งปี
1,342.6 มิลลิเมตร เมื่อเทียบกับปีที่แล้งมากคือ ปี 2558 มีฝนตก 1,419.6 มิลลิเมตร จะเห็นได้ว่าปี 2562 ฝนตกน้อยกว่า ปี
2558 และจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยานับตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา ยังพบว่า ปี 2562 มีฝนตกน้อยที่สุดในรอบ 40 ปี
โดยเฉพาะฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม ปีทผี่ ่านมา มีฝนตกทั้งประเทศเพียง 1,114 มิลลิเมตร น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 12 ทำให้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
หลายแห่งมีน้ำใช้การเหลือน้อยไม่เกินร้อยละ 30 ของความจุอ่าง 14 แห่ง เมื่อฝนตกน้อยน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติก็มเี หลืออยู่
น้อยเช่นกัน จึงไม่สามารถส่งน้ำเพือ่ การเพาะปลูกตามปกติได้ แม้ระยะนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างก็ตามแต่ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำ
ต่างๆยังคงอยู่ในเกณฑ์น้
ดูข
ดูข้อมูล
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมการมาตั้งแต่ต้นฤดูแล้ง โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกเยี่ยมเยียน แจ้งข่าวเพื่อสร้าง
การรับรู้ให้เกษตรกรได้ปรับตัวในภาคการผลิตและใช้น้ำอย่างประหยัด ทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวมาได้ แต่
อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาในบางพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าปีนี้จะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนประมาณปลายเดือน
พฤษภาคม และอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได้ ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเร่งแจ้งเตือนเกษตรกรให้รับทราบสถานการณ์
ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะพืชที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 2 กลุ่ม คือ 1)การปลูกข้าวรอบที่ 2 เกรงว่าจะขาดแคลนน้ำได้เนื่องจาก
ใช้น้ำมาก ซึ่งปีนี้คณะกรรมการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้กำหนดพื้นที่การเพาะปลูกตามศักยภาพน้ำ มีแผนควบคุม
พื้นที่การปลูกข้าวรอบที่ 2 ทั้งประเทศจำนวน 4.54 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 ของปีที่ผ่านมาที่ได้กำหนดพื้นที่แผนควบคุม
11.21 ล้านไร่ ปัจจุบันภาพรวมของประเทศมีการเพาะปลูกแล้ว 6.56 ล้านไร่ จึงเกินแผนควบคุมแล้ว ร้อยละ 44ซึ่งขณะนี้มี
การเก็บเกี่ยวไปแล้ว ร้อยละ 37 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค. 2563)
สำหรับพื้นที่ปลูกเกินแผนควบคุมไปค่อนข้างมากอยู่ในเขตลุม่ เจ้าพระยา มีการเพาะปลูก 3.31 ล้านไร่ หรือร้อยละ 21.5
โดยเฉพาะในเขตชลประทานไม่มแี ผนส่งน้ำให้ปลูกข้าว แต่มีผลการเพาะปลูกถึง 2.01 ล้านไร่ ทำให้กรมส่งเสริมการเกษตรและ
กรมชลประทานต้องทำงานหนักมากปีนี้ เพื่อประคับประคองน้ำในระบบชลประทานที่มีน้อยอยู่แล้ว ให้ส่งน้ำไปรักษาระบบ
นิเวศน์ผลักดันน้ำเค็มและป้องกันน้ำเค็มรุกเข้าทำลายพืชสวน ซึ่งขณะนี้เกษตรกรในลุ่มเจ้าพระยาเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ร้อยละ 55
จึงขอความร่วมมือไม่ให้ปลูกข้าวรอบที่ 3 ต่อเนื่องอีก
2) กล้วยไม้และไม้ผล ซึ่งเป็นพื้นทีท่ ี่อาจเสี่ยงน้ำเค็มรุกเข้าสวนสร้างความเสียหายใน 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา
นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีพื้นที่เฝ้าระวัง 57,106 ไร่ แบ่งเป็น

กล้วยไม้ 10,784 ไร่ และไม้ผล 46,322 ไร่ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรสร้างการรับรู้ให้เกษตรกร โดยให้คำแนะนำติดตามข้อมูล
ข่าวสารน้ำเค็มระมัดระวังเรื่องการปิดเปิดประตูน้ำเข้าพื้นทีส่ วน การดูแลรักษาความชื้นในสวน ลดการคายน้ำของพืช การปรับ
ลดการใช้ปุ๋ยเพื่อลดความเค็มทีเ่ ข้าสู่ต้นพืช การสำรองแหล่งน้ำในสวนของตนเอง รวมทั้งให้ความร่วมมือกับระบบการผลักดัน
น้ำเค็มของระบบชลประทาน
นอกจากนี้ ยังมีการเฝ้าระวังป้องกันเชิงรุกในพื้นที่ไม้ผลทีม่ ีฝนตกน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร ซึ่งวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม้ผลเป็นพืช
เศรษฐกิจที่ใช้เวลาปลูกนานกว่าจะให้ผลผลิต หากมีความเสี่ยงและตายจะทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบเสียโอกาสเรื่อง
รายได้ จึงสำรวจในพื้นที่จริงและประเมินพื้นที่ปลูกไม้ผลพื้นที่นอกเขตชลประทานใน 30 จังหวัด พบว่า จากพื้นที่ปลูก 2.66
ล้านไร่ มีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำและอาจตายได้รวม 375,000 ไร่ โดยเฉพาะไม้ผลที่มมี ูลค่าทางเศรษฐกิจสูง 9 ชนิด
ได้แก่ ทุเรียน มะม่วง ลำไย ส้มโอ กล้วยหอม เงาะ ส้มเขียวหวาน มังคุด และลิ้นจี่ จึงดำเนินการนำข้อมูลส่งให้สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เพือ่ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกร และให้
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเข้าไปสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรในการดูแลรักษาสวนไม้ผลดังกล่าว ซึ่งผลการดำเนินงานได้จัดหา
น้ำเข้าไปเติมแหล่งน้ำในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำรวม 124,294 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33 โดยกรมทรัพยากรน้ำ

ส่วนการสร้างการรับรูเ้ จ้าหน้าทีส่ ่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้ให้คำแนะนำการดูแลรักษาสวนไม้ผลแก่เกษตรกร ดังนี้ การรักษา
ความชื้น ให้ใช้วสั ดุคลุมโคนต้น คลุมแปลง และการปลูกพืชคลุมดิน ลดการคายน้ำของพืช เช่น การตัดแต่งกิ่ง การบังลม พราง
แสง เป็นต้น ปรับปรุงวิธีการให้น้ำแก่พืช โดยเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยัดน้ำ ใช้น้ำอย่างรู้คณ
ุ ค่า เช่น การปรับเปลี่ยน
หัวจ่ายน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการปรับเปลี่ยนเวลาหลีกเลี่ยงช่วงแสงแดดจัด เพื่อลดการระเหยของน้ำ การสร้าง
แหล่งน้ำในพื้นที่สวน เพื่อให้เกษตรกรเตรียมการแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยในส่วนของกรม ได้จัดตั้งศูนย์ตดิ ตาม
และแก้ปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับกรม เขต และจังหวัด เพื่อรวบรวมติดตามสถานการณ์
ภูมิอากาศ น้ำ ผลกระทบและความเสียหายด้านการเกษตร รวมถึงจัดทำรายงานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ การ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงเกษตรฯในการประเมิน
สถานการณ์และจัดการความเสี่ยงภัยแล้งปีนี้
“อยากฝากถึงเกษตรกรโดยขอความร่วมมือที่จะไม่ปลูกข้าวรอบที่ 3 ต่อเนื่อง เพราะอาจขาดแคลนน้ำทำให้เกิดความเสียหาย
ได้ ในส่วนพื้นที่สวนใกล้แหล่งน้ำเค็มขอให้เฝ้าระวังใกล้ชิด แม้ว่าปัจจุบันระบบผลักดันน้ำเค็มยังควบคุมได้ แต่เนื่องจากน้ำมี
น้อยมาก ภาครัฐต้องใช้หลายมาตรการทั้งการนำน้ำจากลุม่ น้ำแม่กลองมาช่วย การระวังไม่ให้สญ
ู เสียน้ำระหว่างทาง ดังนั้น
เกษตรกรควรต้องเพิ่มการแก้ปัญหาระยะยาวด้วยการสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่ของตนเองให้ได้ รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำใน
พื้นที่ไม้ผลควรมีแหล่งน้ำสำรองเช่นกัน หรืออาจปรับรูปแบบกิจกรรมการเกษตรให้เหมาะกับฤดูแล้ง เช่น ทำเกษตรผสมผสาน
และเกษตรทฤษฏีใหม่ จัดการพื้นที่ให้มีแหล่งน้ำในไร่นา หากมีฝนตกลงมาให้หาทางเก็บกักน้ำ รักษาความชื้นให้ได้ ส่วนพื้นที่
นอกเขตชลประทานอย่าเพิ่งเร่งเพาะปลูก ขอให้ตดิ ตามข่าวสารใกล้ชิด เมื่อมั่นใจแล้วจึงดำเนินการในฤดูกาลผลิตใหม่ต่อไป”
รองอธิบดีกล่าว

แล้ งหนักสุ ดรอบ 40 ปี สวนผลไม้ สาหัสกว่ าข้ าว
“จากการติดตามสถานการณ์มาตั้งแต่ปี 2523 คำนวณสถิติปริมาณน้ำฝน น้ำท่า ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และข้อมูลเรื่องน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ภัยแล้ง
ปีนี้ ถือว่าหนักสุดในรอบ 40 ปี ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมีเพียง 55% เป็นน้ำใช้การแค่ 22% และยังคาดการณ์
ว่าอาจจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง มิ.ย.-ก.ค.63 จึงต้องมีการติดตามเฝ้าระวังในการใช้น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง
ป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น”

ทุเรียน+มังคุด ต.สองสลึง ขาดน้ําแห้งตายหลายพันต้น
PEA เพิ่มมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าจากผลกระทบ COVID-19
รวมมาตรการเยียวยาผลกระทบโควิด ขยายแจกเงิน 5 พันบาท นาน 6 เดือน
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) เผยว่า พื้นที่ปลูกพืชที่น่าเป็นห่วงมาก
ที่สุดคือ พื้นที่ปลูกไม้ผลนอกเขตชลประทาน 3.7 แสนไร่ เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ 30 จังหวัด...ที่หนักสุดมี
18 จังหวัด ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ สุโขทัย พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา หนองบัวลำภู บุรีรัมย์ มหาสารคาม ขอนแก่น และร้อยเอ็ด ภาคตะวันออก
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจันทบุรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี พังงา และภูเก็ต
โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย มะม่วง ฯลฯ เพราะไม้ผล ขาดน้ำจะทำให้ผลผลิตเสียหายทั้งหมด ทั้ง
ยังจะต้องใช้น้ำในการบำรุงรักษาต้น ถ้าไม่มีน้ำไม้ผลจะยืนต้นตาย ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะปลูกแล้วได้ผล
ผลิตกลับมา
รวมถึงไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ 57,000 ไร่ ใน 9 จังหวัด นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม นครนายก ปราจีนบุรี และเพชรบุรี จะได้รับผลกระทบเช่นกัน
สำหรับ ข้าวนาปรัง ในรอบที่ผ่านมา มีการปลูกมากถึง 6.5 ล้านไร่ เกินกว่าที่กำหนด 144% แต่ยังโชคดีที่มี
น้ำฝนตกลงมาพอเลี้ยงให้ออกรวง จนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไปได้แล้วกว่า 37% แต่ในรอบต่อไปไม่ควรจะ
ปลูกเพราะจะไม่มีน้ำให้ต้นข้าวแน่นอน
ส่วนข้าวนาปีต้องรอดูปริมาณน้ำฝนในช่วง มี.ค.-พ.ค. เพราะคาดว่าจะมีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 12% ส่งผลให้
ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมีน้อยตามไปด้วย

“ทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงเห็นควรจัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 ทั้ง
ในระดับกรม เขต และจังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง การสร้างการรับรู้ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
รวมทัง้ การปฏิบัติดูแลรักษาพืชอย่างถูกวิธี การเฝ้าระวังและรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและสรุปผล
การรายงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วน”
โครงสร้างของศูนย์ ประกอบด้วย ผู้บริหารแต่ละระดับ เป็นประธานคณะทำงาน และนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน เป็นคณะทำงาน ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ สถานการณ์น้ำ
ผลกระทบและความเสียหายด้านเกษตร รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุปรายงานสถานการณ์การ
เพาะปลูก และรายงานกรมรับทราบ รายงานข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำ
โดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่ไม้ผล ออกพื้นที่ให้คำแนะนำ และสร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งระดับ
เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
รองอาชว์ชัยชาญบอกอีกว่า ที่ผ่านมากรมได้มีการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรการเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งมา
ระยะหนึ่งแล้ว ทั้งการติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ น้ำ การแจ้งเตือนภัยสถานการณ์ให้เกษตรกรทราบ
ล่วงหน้า เพื่อเตรียมพร้อมสำรองแหล่งน้ำในพื้นที่เพาะปลูก การจัดทำข้อมูลสถานการณ์พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่
เสียหาย ผ่านระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร การให้บริการปรับปรุง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้
เป็นปัจจุบัน และการออกมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง
“มาตรการของกรมจะเริ่มตั้งแต่การเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกพื้นที่สวน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรร่วมใจ
รับมือภัยแล้ง ปี 63 ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ส่งเสริมปลูกพืช
หลากหลายฤดูนาปรัง บูรณาการความร่วมมือในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้แก่เกษตรกร การจัดกิจกรรม
งานวันสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี และการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่”
สำหรับในพื้นที่หากเกิดภัยแล้งรุนแรง เจ้าหน้าที่จะต้องรีบประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหาน้ำเพื่อการเกษตร โดยผ่านกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาค
เกษตรระดับจังหวัด Chief of Operation (COO) และคณะทํางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ
และการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ Operation Team (OT) ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร แนะนำ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกร กรณีประสบทั้งภัยแล้งและภัยพิบัติอีกด้วย
แต่มาตรการนี้จะช่วยให้เกษตรกรปลดเปลื้องภัยแล้งได้ยั่งยืนแค่ไหน...อีกไม่กี่เดือนคงได้เห็นผล คุ้มค่า คุ้มทุน
หรือไม่.

ข่าวดี! กรมส่งเสริมการเกษตร ขยายเวลาขึน้ ทะเบียนเกษตรกร ชดเชยรายได้
ชาวสวนปาล์ม

นายสุพิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ขอ้ มูล ว่ากรมส่งเสริม
การเกษตรได้ขอขยายเวลาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนา้ มันสามารถแจ้งขึน้ ทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2563 ให้เป็ นปั จจุบนั ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นี ้ ทัง้ นี ้ กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนดส่งข้อมูลให้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) งวดที่6 – 8 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็ นต้นไป เพื่อ
รับสิทธิเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนา้ มัน ปี 2562-2563 งวดที่ 6

–

8 อย่าง

ต่อเนื่อง โดยปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชั่น FARMBOOK เพื่อลดจานวนเกษตรกรที่จะมา
ปรับปรุงข้อมูล ณ สานักงานเกษตรอาเภอ สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลและข้อกาหนดของกระทรวง
สาธารณสุข ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) กรมส่งเสริมการเกษตรจึง

จาเป็ นต้องชะลอกิจกรรมที่ประชาชนจะมารวมตัวกันเป็ นจานวนมาก เช่น การขึน้ ทะเบียนเกษตรกร เพื่อลดความเสี่ยง
การแพร่ระบาดของโรคออกไป ซึง่ การปฏิบตั ติ ามมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดจะขึน้ อยู่กบั แนวทางของแต่ละ
จังหวัด
นายสุพิท จิตรภักดี ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมว่า เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 คณะกรรมการได้ประกาศคณะอนุกรรมการ
บริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนา้ มัน ปี 2562 – 2563 เรื่อง การกาหนดราคาตลาดอ้างอิง
และการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนา้ มัน งวดที่ 5 จะจ่ายในวันที่ 1 เมษายน 2563 นัน้ ไม่มี
การชดเชยส่วนต่าง เพราะสูงกว่าราคาประกันรายได้เกษตรกรที่4 บาทต่อกิโลกรัม

สานักส่ งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัด
สงขลา ขยายเวลาขึน้ ทะเบียนเกษตรกรชดเชยรายได้
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้
ข้อมูลว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอขยายเวลาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนหรือ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 ให้เป็นปัจจุบันได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นี้ ทั้งนี้ กรมส่งเสริม
การเกษตรกำหนดส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) งวดที่ 6 - 8 ใน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อรับสิทธิเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม
น้ำมัน ปี 2562-2563 งวดที่ 6 – 8 อย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่าน
แอปพลิเคชั่น FARMBOOK เพื่อลดจำนวนเกษตรกรที่จะมาปรับปรุงข้อมูล ณ สำนักงานเกษตร
อำเภอ สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลและข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ลดการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจำเป็นต้องชะลอกิจกรรมที่ประชาชนจะมา
รวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เช่น การขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคออกไป ซึง่
การปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดจะขึ้นอยู่กับแนวทางของแต่ละจังหวัด
โดยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 คณะกรรมการได้ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกัน
รายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี2562-2563 เรื่อง การกำหนดราคาตลาดอ้างอิงและการชดเชยส่วน
ต่างราคาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน งวดที่ 5 จะจ่ายในวันที่ 1 เมษายน 2563 นั้น ไม่มีการชดเชยส่วน
ต่าง เพราะสูงกว่าราคาประกันรายได้เกษตรกรที่ 4 บาทต่อกิโลกรัม

วันนี้ (1 เมษายน 2563) นายจานงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา เปิ ดเผยกับผูส้ ื่อข่าวภาคใต้ชายแดนว่า หลังจากได้มีการประชุมดังกล่าว
โดยท่านผูว้ ่าราชการจังหวัดยะลาได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของเกษตรกรและพี่นอ้ งประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 จึงได้มีนโยบายให้สานักงานเกษตรจังหวัดยะลารี บดาเนินการจัดทาโครงการส่งเสริ มการปลูกผักสวน
ครัว ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้พี่นอ้ งเกษตรกรได้มีการปลูกผักในระยะสั้น ที่ใช้เวลาไม่นาน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมาใช้
บริ โภคในครัวเรื อนได้ อีกทั้งยังเป็ นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเกษตรกร รวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และเป็ นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ทั้งนี้ ทางสานักงานเกษตรจังหวัดยะลาได้รับนโยบายดังกล่าวตามคาสั่งของท่านผูว้ ่าราชการจังหวัดยะลาได้มอบหมายให้น้ นั หลังจากที่
ได้รับนโยบายดังกล่าวแล้ว ทางสานักงานเกษตรจังหวัดยะลาได้เรี ยกเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดยะลาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงนี้โดยตรงเข้าประชุม
เพื่อที่จะหาวิธีทางปรับโครงการ ตามงบของกรมส่งเสริ มการเกษตร ปี 2563 มาทาโครงการส่ งเสริ มการผลิตพืชระยะสั้น ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้สโลแกนที่ได้มีการสรุ ปในที่ประชุมนั้นคือ “อยูบ่ า้ น ปลูกผักโตวัย ต้านภัย COVID-19” ซึ่งได้มีการกาหนดจัดทา
สื่อประชาสัมพันธ์ การจัดทาคาแนะนาทางวิชาการ มีการจัดซื้อปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ผกั อายุส้ นั เช่น ถัว่ งอก ผักบุง้ คะน้า แตงกวา
มะเขือ ที่จะแจกจ่ายให้กบั เกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดยะลาทั้ง 8 อาเภอในจังหวัดยะลา สามารถแจกจ่ายได้ในช่วงกลางเดือนเมษายนนี้ เพื่อพี่นอ้ ง
เกษตรกรได้มีการปลูกผักระยะสั้นใช้บริ โภคในครัวเรื อน เพื่อความปลอดภัยทางด้านสุขภาพ และเพื่อหยุดยั้งการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 ในพื้นที่ได้อีกด้วย

https://www.paaktai.com/news/detail/5443

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นำผัก-ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปร
รูปทางการเกษตร ไปมอบให้แก่ โรงพยาบาล 2 แห่ง เพื่อเป็นการ
สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการเเพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่
รวมทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกด้วย

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ที่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัด
กาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำผัก-ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการ
เกษตร ไปมอบให้แก่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และ โรงพยาบาลมะการักษ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
กำลังใจให้บุคลากรทางการเเพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่
สำหรับผักผลไม้ ที่นำมาบริจาคในครั้งนี้ เป็นสินค้าทางการเกษตรที่สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการส่งเสริม
ในพื้นที่ และเปิดช่องทางให้เกษตรกรได้นำสินค้าเหล่านี้มาจำหน่าย ณ ตลาดเกษตรกร ดังนั้นสินค้าส่วนใหญ่
จึงได้รับการรับรองมาตรฐาน มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ทั้งนี้ ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้เห็นถึงความสำคัญในการจึงมอบนโยบาย ให้สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วม
กิจกรรมการรณรงค์ “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” ร่วมกันซื้อผลผลิตทางการ
เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการจำหน่ายไม่ได้ จากกลุ่มเกษตรกร หรือ กลุ่มเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ เพื่อส่ง
มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการเเพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่
และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID - 19
ทาง นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ขานรับนโยบายดังกล่าว จึงเปิดช่องทางให้ข้าราชการของ
สำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอ และประชาชนทั่วไป บริจาคเงินตามกำลังศรัทธา เพื่อนำเงินที่ได้รับการบริจาค
ทั้งหมดนำไปซื้อผลผลิตทางการเกษตร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัด
กาญจนบุรี
ขอให้เกษตรกรทุกท่านอดทน เชื่อมั่น และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ แล้ว “เราจะผ่านว

วและภาพจากสำานเกษตรจังหวัดกาญจนบุร

