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เฝ้าระวงัขา้ว-น ้า ผวาฉวยข้ึนราคาตามไข่ไก่ เฉลิมชยัมัน่ใจไม่ขาดตลาด 

“เกษตรฯ-พาณิชย”์ ร่วมแกปั้ญหาไข่ไก่“เฉลิมชยั”มัน่ใจภายในสัปดาห์หนา้ ไม่ขาดตลาด วอน
อยา่กกัตุนอาหารสด พร้อมดนัไอเดียท า“รถพุ่มพวง” เปิดใหพ้่อคา้เร่ผลไมช่้วยเกษตรกร 
กระจายผลไม ้ทุกชุมชนทัว่ประเทศ กองทพับกสั่ง‘แม่ทพัภาค’เฝ้าระวงั‘ขา้วสาร-น ้ามนัพืช-น ้า
ด่ืม’จ่อคิวแพงตามไข่ไก่ 
 
เม่ือวนัท่ี 31มีนาคม นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว
วา่ไดร่้วมกบักระทรวงพาณิชย ์แกปั้ญหาไข่ไก่ขาดตลาดและราคาขายปลีกสูงข้ึนโดยกรมปศุ
สัตวง์ดออกใบรับรองสุขอนามยัแก่ผูส่้งออกชัว่คราวควบคู่กบัท่ีกระทรวงพาณิชยป์ระกาศ หา้ม
ส่งไข่ไก่ออกนอกราชอาณาจกัรต่อจากการประกาศคร้ังแรกอีก 30 วนั แต่เช่ือมัน่วา่หาก
ประชาชนคลายความต่ืนตระหนก ไม่แห่ซ้ือไข่ไก่ส ารองไวบ้ริโภคในครัวเรือนมากกวา่ปกติ 
ภายในสัปดาห์หนา้ สถานการณ์จะคล่ีคลาย จากนั้นกระทรวงเกษตรฯจะออกใบรับรอง
สุขอนามยัใหแ้ก่ผูป้ระกอบการดงัเดิม เช่นเดียวกบักระทรวงพาณิชยจ์ะยกเลิกประกาศงด
ส่งออกไข่ไก่ทนัที ย  ้าตอ้งไม่เกิดปัญหาขาดตลาดจนท าใหร้าคาขายปลีกแพงและตอ้งไม่ลน้
ตลาดจนท าใหร้าคาขายของเกษตรกรตกต ่า รักษาสมดุลอุปสงคอุ์ปทานไข่ไก่ภายในประเทศให้
ได ้
นายเฉลิมชยั กล่าวต่อวา่วอนประชาชนอยา่ซ้ืออาหารสด ซ่ึงเน่าเสียง่ายไปกกัตุน ขณะน้ีได้
จดัท าแนวทางบริหารจดัการห่วงโซ่อาหารทั้งระบบ ตั้งแต่ควบคุมการผลิตใหมี้คุณภาพ 

ปรับปรุงการล าเลียงและขนส่งใหร้วดเร็วข้ึน ระหว่างท่ีรัฐมีมาตรการให้ทุกคนงดออกจากบา้น
โดยไม่จ าเป็น เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น กระทรวงเกษตรฯสนบัสนุนให้



เกษตรกรน าสินคา้เกษตรเขา้สู่ระบบออนไลน์ทั้งของหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ และของ
ผูป้ระกอบการเอง ซ่ึงผูบ้ริโภคสั่งผา่นแอปพลิเคชนัต่าง ๆ แลว้ผูป้ระกอบการจะส่งสินคา้ถึง
บา้นอยา่งรวดเร็ว 
นอกจากน้ี รมว.เกษตรฯกล่าววา่สั่งการใหทุ้กหน่วยงานเตรียมแผนกระจายสินคา้ผลไมจ้าก
สวนและอาหารสินคา้บริโภคไปสู่ผูบ้ริโภคโดยตรง โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร จะท า
โครงการ“รถเร่ผลไมไ้ทยน่าชอ้ป”จะใหผู้มี้รถเร่รับซ้ือผลไมม้าข้ึนทะเบียนแจง้ความจ านงใน
การรับซ้ือผลไมไ้ว ้กบั ส านกังานเกษตรจงัหวดั จะแนะน าขั้นตอนในการขนส่ง ซ่ึงส านกังาน
เกษตรจงัหวดั หรือ ศูนยป์ฏิบติัการเฉพาะกิจผลไมร้ะดบัเขตจะท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งรถเร่
กบักลุ่มเกษตรกร เจา้ของสวนใหเ้กิดรับซ้ือใหอ้ยา่งทัว่ถึง ไม่เกิดการตดัราคาและควบคุม
คุณภาพสินคา้ใหมี้มาตรฐานส่งถึงบา้นผูบ้ริโภค 
ผนึกไปรษณียไ์ทยขายเวบ็ไซด์ 
อีกมาตรการคือท าขอ้ตกลงกบับริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั จดัท าช่องทางซ้ือขายออนไลน์ผา่น 

www.Thailandpostmart.com โดยผูบ้ริโภค สามารถสั่งซ้ือสินคา้เกษตรทาง
เวบ็ไซต ์จากนั้นทางไปรษณียจ์ะเขา้ไปรับผลไมแ้ลว้ส่งตรงถึงถึงบา้น นอกจากน้ี เจา้หนา้ท่ี
ส่งเสริมการเกษตรท่ีไดรั้บการพฒันาถ่ายทอดการขายแบบออนไลน์จะเร่งเขา้ไปคดัเลือกสินคา้
และแนะน าเกษตรกรใหส้มคัรเปิดขายสินคา้เกษตรออนไลน์ในทุกช่องทางบนแพลตฟอร์ม
ต่างๆ ทั้งท่ีเป็นของหน่วยงานสังกดักระทรวงเกษตรฯ หรือของผูผ้ลิตเอง พร้อม 
ประชาสัมพนัธ์สินคา้ของเกษตรกรท่ีขายผา่นระบบออนไลน์ใหป้ระชาชนไดรั้บรู้อยา่งทัว่ถึง 
ชวนซ้ือผลไม-้ดอกไมส่้งหมอ 
ส าหรับผลไมท่ี้กรมส่งเสริมการเกษตร จะเร่งกระจายสู่ผูบ้ริโภคอยา่งเร่งด่วนคือมะม่วงซ่ึง
ขณะน้ีส่งออกไม่ได ้จึงจดัโครงการประชาสัมพนัธ์เพื่อส่งเสริมสินคา้ โดยใหส่้วนราชการและ
ประชาชน ซ้ือมะม่วง คุณภาพดี มอบเป็นเพื่อของขวญัของฝากแด่คนท่ีรักและห่วงใย
โดยเฉพาะบุคคลากรทางการแพทยท่ี์ประชาชนสมควรใหก้ าลงัใจ อีกทั้ง สามารถสั่งซ้ือดอกไม้
ของเกษตรกรท่ีส่งออกไม่ไดท้ั้งตลาดจีนและอีกหลายประเทศ โดยเฉพาะกลว้ยไมต้ดัดอก โดย
ผูผ้ลิตหลายรายขายผา่นแอพลิเคชัน่ต่างๆเช่นไลน์ เฟซบุ๊กและอินสตาแกรมจึงเชิญชวนให้
ประชาชน ซ้ือเพื่อสนบัสนุนผลผลิตเกษตรกรส่งใหค้นท่ีรักและบุคลาการทางแพทยเ์พื่อให้
ก าลงัใจกนัและกนัในยามวิกฤติ 
เร่งหาทางออกช่วยสินคา้ผลไม ้
นายเฉลิมชยักล่าววา่ตอ้งเร่งหาตลาดและช่องทางจ าหน่ายกลุ่มสินคา้เกษตรท่ีไดรั้บผลกระทบ



จากสถานการณ์โควิด-19 เป็นผลผลิตสดเน่าเสียง่ายและก าลงัจะทยอยออกสู่ตลาดในช่วง
เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ประกอบดว้ย ผลไมไ้ดแ้ก่ มะม่วง ทุเรียน และ
มงัคุด ขณะน้ีในหลายจงัหวดัมีมะม่วงใหผ้ลผลิตจ านวนมาก แต่ผูรั้บซ้ือมะม่วงเกรดคุณภาพ
เพื่อการส่งออก หยดุรับซ้ือเน่ืองจากไม่สามารถส่งออกไดท้ั้งตลาดเกาหลี ญ่ีปุ่น ยโุรป ตอ้งส่ง
ทางเคร่ืองบิน แต่ขณะน้ีไม่มีเท่ียวบินไปยงัประเทศเหล่าน้ี รวมทั้งตลาดในประเทศชะลอตวั
เน่ืองจากผูบ้ริโภคเดินตลาดนอ้ยลงและเนน้การซ้ือสินคา้ท่ีมีระยะเวลาเก็บไดน้านมากกวา่ผลไม้
ภาคตะวนัออกโดยเฉพาะทุเรียนและมงัคุด จะเขา้สู่ฤดูกาลท่ีผลผลิตออกมากตั้งแต่ช่วง
กลางเดือนเมษายนเป็นตน้ไป จากนั้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจะมีผลไมภ้าคใตอ้อกสู่ตลาด 
ข่าวดีตลาดจีนยงัขนส่งทางรถได ้
ล่าสุด ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีน ซ่ึงขนส่งทางรถ เป็นหลกัยงัสามารถด าเนินการได้
อยา่งต่อเน่ือง ท าใหก้ารรับซ้ือเพื่อการส่งออก ยงัด าเนินการได ้ส่วนตลาดภายในประเทศ หาก
ในช่วงท่ีผลผลิตออกมากและประชาชน ยงัไม่สามารถออกมาจบัจ่ายซ้ือหา หรือจดังานเทศกาล
บริโภคผลไมไ้ดเ้พราะตอ้งป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะตอ้งจดัท า
ระบบจ าหน่ายออนไลน์และกระจายสินคา้ส่งถึงผูส้ั่งซ้ือทัว่ประเทศเร็วท่ีสุด โดยจะเป็นโอกาสท่ี
คนไทยจะไดบ้ริโภคผลไมเ้กรดพรีเมียมในราคาท่ีเหมาะสม ส่วนพืชผกั เป็นสินคา้ท่ีบริษทัใหญ่ 

ท่ีรับซ้ือระบบห้องเยน็ควบคุมอุณหภูมิ สามารถเก็บรักษาคุณภาพไดน้านโดยท าสัญญารับซ้ือ
จากกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตพืชผกัแปลงใหญ่ แต่ท่ีเป็นห่วง คือเกษตรกรผูป้ลูกพืชผกัรายอ่ย ท่ีขาย
ส่งตามตลาด จะไดรั้บผลกระทบ เพราะไม่มีหอ้งเยน็เก็บรักษา 
มัน่ใจมีอาหารเพียงพอทุกพื้นท่ี 

“จะประสานกบัหน่วยงานราชการ ท่ีมีการประกอบอาหารเล้ียง เช่น โรงพยาบาล ค่ายทหาร
เพื่อรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร อีกทั้ง เตรียมหาตลาดต่างประเทศใหม่ๆรองรับ ตลอดจน
ส่งเสริมการน าเขา้สู่โรงงานแปรรูป รวมทั้งกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อแปร
รูปและจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์เป็นการถนอมผลผลิตทางการเกษตรท่ีไม่ใหเ้สียไปโดย
เปล่าประโยชน ์อีกทั้ง ยงัเป็นการเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตรท าใหเ้กษตรกรและผูป้ระกอบการภาค
การเกษตรบรรเทาผลกระทบจากการสูญเสียรายได ้ขณะเดียวกนั ประชาชนมัน่ใจไดว้า่มีอาหาร
บริโภคอยา่งเพียงพอทุกพื้นท่ี” นายเฉลิมชยั กล่าว 
ผูป้ระกอบการย  ้าตอ้งปรับตวั 
ดา้น นายโกญจนาท ศรมยรุา กรรมการผูจ้ดัการบริษทั เกษมชยัฟาร์มกรุ๊ปจ ากดั(KCF)ซ่ึง
เป็นผูผ้ลิตไข่ไก่รายใหญ่กล่าววา่ช่วยเหลือผูบ้ริโภคท่ีไม่สะดวกออกจากบา้นไปถึงแหล่ง



จ าหน่ายไข่ไก่สดตามมาตรการรัฐเพื่อยบัยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกทั้ง ยงัมีผูฉ้วย
โอกาสกกัตุนสินคา้และข้ึนราคาจึงจดัท าโครงการ Egg2Home โดยอ านวยความสะดวก
ดว้ยการใหผู้บ้ริโภคสั่งซ้ือไข่ไก่ออนไลน์กล่องละ 685 บาท บรรจุ 5 แผง ราคาเฉล่ียแผง
ละ 137 บาท รวมจดัส่งแลว้ ส่งถึงบา้นทัว่ประเทศ ซ่ึงผูบ้ริโภคจะไดรั้บไข่สดจากฟาร์มท่ีได้
มาตรฐานส่งออก ซ่ึงสั่งซ้ือไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ไม่จ ากดัจ านวน โดยสั่งขั้นต ่าเพียง 1 กล่อง 
สามารถติดต่อผา่นช่องทางไลน์ @Egg2Home หรือ Facebook 

KCFDistribution 
ไข่ไก่สดในโครงการ Egg2Homeเป็นไซส์Lเทียบเท่า เบอร์1-2 โดยมีแพค็เกจแผง
กระดาษ แผน่รองและลงัลูกฟูกอยา่งหนา เพื่อปกป้องไข่จากการกระแทก จะใชไ้ข่ท่ีแม่ไก่ใน
ฟาร์มออกวนัต่อวนั หากสั่งก่อน09.00น.จะไดรั้บไข่ไก่ท่ีเพิ่งออกจากกน้แม่ไก่ถึงกน้ครัว 
ภายใน 36 ชัว่โมง โดยจดัส่งทุกวนัจนัทร์-วนัเสาร์ ท่ีส าคญัคือยอดขายทุกกล่อง จะร่วม
สมทบทุนใหส้ถาบนับ าราศนราดูรกล่องละ 5 บาท เพื่อสนบัสนุนบุคลากรทางการแพทยใ์น
การตา้นโควิด-19 

ทบ.สั่งเฝ้าระวงั’ขา้วสาร-น ้านนัพืช’ 
รายงานข่าวแจง้วา่พล.อ.ณฐัพล นาคพาณิชย ์รองผูบ้ญัชาการทหารบก (รองผบ.ทบ.)เป็น
ประธานการประชุมศูนยป์ฏิบติัการกองทพับกเพื่อรับทราบสถานการณ์โควิด-19 โดยไดย้  ้าให้
แม่ทพัภาคและรอง ผอ.กอ.รมน.ระดบัทพัภาค ตรวจสอบสินคา้ ท่ีมีราคาแพงข้ึน เช่นไขไ่ก่ 
และ ต่อไปมีแนวโนม้ จะเป็นขา้วสาร,น ้ามนัพืช,น ้าด่ืม ท่ีจะแพงข้ึน 

ทั้งน้ี พล.อ.อภิรัชต ์คงสมพงษ ์ผบ.ทบ.ฝากช่ืนชมการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัโควิด-19

ไดอ้ยา่งดี ตอ้งสร้างการรับรู้ความเขา้ใจวา่ไวรัสสามารถติดต่อได ้2 ทาง คือทางละอองน ้าลาย 

และทางการสัมผสั ฝาก ผบ.หน่วย ไปดูแล บา้นพกัอาศยัในหน่วยทหารวา่ มีแอลกอฮอล,์

หนา้กากอนามยั หรือไม่ ในขณะท่ีการเกณฑท์หาร ใหห้น่วยบญัชาการรักษาดินแดน(นรด.)

และกรมก าลงัพลทหารบก (กพ.ทบ.)ตอ้งเตรียมมาตรการต่างๆใหพ้ร้อม การสมคัรใจเขา้รับ

ราชการต่อของพลทหาร ตอ้งไม่มีการบงัคบั และขยายเวลาสมคัรรับราชการถึงวนัท่ี 24 

เม.ย.63  



 

 



 

 

 

 

ข่าวดี ! ขยายเวลาขึ้นทะเบียนเกษตรกร ชดเชยรายได้ชาวสวนปาล์ม 

กรมส่งเสริมการเกษตรขยายเวลาใหเ้กษตรกรชาวสวนปาลม์น ้ามนัแจง้ข้ึนทะเบียนหรือปรับปรุง

ทะเบียนเกษตรกรปี 2563 ไดถึ้งวนัท่ี 30 เมษายน 2563 เพือ่รับสิทธิเขา้ร่วมโครงการ

ประกนัรายไดเ้กษตรกรชาวสวนปาลม์น ้ามนัปี 2562-2563 งวดท่ี 6 – 8 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ สืบเน่ืองจากการแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสอดคลอ้งกบัมาตรการของรัฐบาลและ

ขอ้ก าหนดของกระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจ าเป็นตอ้งชะลอกิจกรรมท่ีประชาชน

จะมารวมตวักนัเป็นจ านวนมาก เช่น การข้ึนทะเบียนเกษตรกร เพื่อลดความเส่ียงการแพร่ระบาดของ

โรคออกไป ซ่ึงการปฏิบติัตามมาตรการและการเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดจะข้ึนอยูก่บัแนวทางของแต่

ละจงัหวดั โดย 

กรมส่งเสริมการเกษตรไดข้อขยายเวลาใหเ้กษตรกรชาวสวนปาลม์น ้ามนัสามารถแจง้ข้ึนทะเบียนหรือ

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 ใหเ้ป็นปัจจุบนัไดจ้นถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 น้ี เพื่อ

รับสิทธิเขา้ร่วมโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรชาวสวนปาลม์น ้ามนัปี 2562-2563 งวดท่ี 6 



– 8 อยา่งต่อเน่ือง 

ซ่ึงขอ้มูลพื้นท่ีปลูกปาลม์น ้ามนัท่ีเกษตรกรมาข้ึนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรน้ี กรมส่งเสริม

การเกษตรจะตอ้งด าเนินการจดัส่งใหก้บัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

เป็นรายงวด เพื่อใชค้  านวณกบัราคาตลาดอา้งอิง ก าหนดโดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ

ประกนัรายไดเ้กษตรกรชาวสวนปาลม์ ปี 2562-2563 ซ่ึงอา้งอิงจากราคา ณ แหล่งผลิตส าคญั 

5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี กระบ่ี ชุมพร ปัตตานี และจงัหวดัชลบรีุ ออกมาเป็นยอดเงิน

ชดเชยรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรแต่ละราย แลว้โอนเงินเขา้บญัชีของเกษตรกรโดยตรงต่อไป 

ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดส่งขอ้มูลใหธ้นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฃ 

(ธ.ก.ส.) งวดท่ี 6 – 8 ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ก.เกษตรฯ เชญิชวนอุดหนุนมะม่วงคุณภาพดเีป็นของขวญั ของฝาก ช่วยเหลอื

เกษตรกรฝ่าวกิฤติ COVID-19 

 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ไดมี้การรายงานสินคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ซ่ึงหน่ึงในสินคา้
ท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าว ไดแ้ก่ มะมว่ง ท่ีผลิตเพ่ือการส่งออก โดยผูรั้บซ้ือมะม่วงเกรดคุณภาพเพ่ือ
การส่งออกหยดุรับซ้ือ เน่ืองจากไม่สามารถส่งออกได ้โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญ่ีปุ่น และยโุรป ซ่ึงปกติจะส่งมะม่วงโดย
การขนส่งทางอากาศ แต่มีการระงบัการขนส่งทางอากาศบางเท่ียวบิน ท าใหค่้าใชจ้่ายในการส่งออกเพ่ิมข้ึนจากเดิม 20 

บาทต่อกิโลกรัม เป็น 80 บาทต่อกิโลกรัม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชยั ศรีออ่น) จึงได้
มอบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรประสานผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการกระจายสินคา้ 2 – 3 แห่ง ในการช่วยเหลือ
เกษตรกรจากผลกระทบท่ีเกิดจากสถานการณ์ในปัจจุบนั โดยบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั ยนิดีลดค่าขนส่งขา้มจงัหวดั 
และไดเ้สนอโครงการ “ซ้ือมะม่วงฝากหมอ” เพ่ือเป็นการท า CSR ของกระทรวงเกษตรฯ อีกทั้งยงัเป็นช่องทางใน
การกระจายสินคา้ และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนซ้ือมะม่วงคุณภาพส่งออกส่งใหโ้รงพยาบาล เพ่ือใหแ้พทยแ์ละพยาบาล
เป็นขวญัก าลงัใจ นอกจากน้ี ยงัใหเ้จา้หนา้ท่ีของกรมส่งเสริมการเกษตรคดัเลือกสินคา้และแนะน าเกษตรกรใหเ้ปิดขาย
สินคา้ออนไลน์ พร้อมประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ผา่นช่องทางต่าง ๆ และจดัท าโครงการประชาสัมพนัธ์เพื่อ
ส่งเสริมสินคา้มะม่วง ภายใตแ้นวคิดใหส่้วนราชการและประชาชนช่วยกนัซ้ือมะมว่งคุณภาพดีไปเป็นของขวญัของฝาก 
เป็นตน้ 

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า จากขอ้มูลสถิติรายสินคา้ของส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตรล่าสุด ปี 2561 รายงานว่า พ้ืนท่ีปลูกมะม่วงของประเทศไทยมีจ านวนรวมทั้งส้ิน 1.97 ลา้นไร่ ผลผลิต
รวม 3.12 ลา้นตนั ผลผลิตเฉล่ีย 1,583 กิโลกรัมตอ่ไร่ ตน้ทุนการผลิต 5.42 บาท/กิโลกรัม ราคาท่ีเกษตรกรขาย
ไดเ้ฉล่ีย 29.75 บาท/กิโลกรัม ฤดูการผลิตมะม่วง ปริมาณการส่งออก 117,472 ตนั มูลค่าส่งออก 4,385 ลา้น
บาท และขอ้มูลการส่งออกมะม่วงสดอบไอน ้าไปญ่ีปุ่นและเกาหลีใต ้ซ่ึงเป็นตลาดหลกัเกรดพรีเม่ียม ปี 2562 มี
ปริมาณการส่งออก 12,136.70 ตนั มูลค่า 1,261.70 ลา้นบาท โดยในช่วงฤดูกาลผลิตมะม่วง (เมษายน – 

มิถุนายน) ส่งออกไดป้ริมาณ 6,327 ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 52.13 มูลค่า 613.58 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
48.63 โดยมีโรงอบไอน ้าท่ีรองรับไดจ้ านวน 7 โรง ส าหรับขอ้มูลส่งออก ปี 2563 (มกราคม – กุมภาพนัธ์) 
ส่งออกไดป้ริมาณ 1,901.82 ตนั มูลค่า 168.91 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือเทียบกบัปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกนัพบว่า 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 32 (ปี 2562 ปริมาณ 1440.69 ตนั) และ 4.83 (ปี 2562 มูลค่า 161.12 ลา้นบาท) 
ตามล าดบั 



ทั้งน้ี นายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย แจง้ว่า สถานการณ์มะม่วง ปี 2563 เกิดปัญหาการส่งออก
เป็นอยา่งมากโดยเฉพาะการเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ท าใหมี้การปิดด่านมาเลเซีย 
สิงคโปร์ ลาว เวียดนาม ท่ีเป็นแหล่งรับซ้ือผลผลิตมะม่วงหลกั โดยเฉพาะเกรดรองไม่สามารถด าเนินการซ้ือขายไดโ้ดย
ปกติ ประกอบกบัมะม่วงท่ีจะส่งออกไปทางเกาหลีใต ้และญ่ีปุ่นท่ีเป็นเกรดคุณภาพดีก็มีค่าระวางเคร่ืองบินสูงมาก ท า
ใหผู้ป้ระกอบการแบกรับตน้ทุนท่ีสูงการซ้ือขายมะม่วงเกิดการหดตวัเป็นอยา่งมาก ซ่ึงฤดูกาลผลิตมะม่วงในฤดูขณะน้ีก็
ใกลเ้ขา้มาถึงระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน (3 เดือน) คาดวา่จะมีมะม่วงท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหาดงักล่าว 
ผลผลิตไม่สามารถส่งออกได ้โดยมีพ้ืนท่ีผลิตมะม่วงท่ีเป็นแหลง่ผลิตส าคญัของประเทศไทยท่ีจะประสบปัญหา จ านวน 
12 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครราชสีมา ชยัภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทยั น่าน ล าพูน 
และเชียงใหม่ พ้ืนท่ีรวมทั้งส้ินประมาณ 300,000 ตนั ผลผลิตรวม 360,000 ตนั โดยมีผลผลิตในฤดูท่ีจะเก็บ
เก่ียวในระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน (3 เดือน) จ านวน 180,000 ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 50 และคาดว่าจะมี
ผลผลิตท่ีออกมามากในช่วงกลางเดือนเมษายน – กลางเดือนพฤษภาคม จ านวน 80,000 ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 
44.44 ซ่ึงจ าเป็นตอ้งหาแนวทางในการใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในช่วงวกิฤตการณ์ดงักล่าว โดย
ราคามะม่วงหนา้สวนขณะน้ีพบว่า มะม่วงน ้าดอกไมสี้ทองอยูท่ี่ 17 บาท/กิโลกรัม มะม่วงน ้าดอกไมเ้บอร์ส่ี 12 บาท/
กิโลกรัม ฟ้าลัน่ 5 บาท/กิโลกรัม โชคอนนัต ์6 บาท/กิโลกรัม มหาชนก 12 บาท/กิโลกรัม และอาร์ทูอีทู 25 บาท/
กิโลกรัม เป็นตน้ 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ส าหรับขอ้มูลของกรมส่งเสริมการเกษตรท่ีไดด้ าเนินการตามระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 มีมะมว่งแปลงใหญ่ในพ้ืนท่ี 10 จงัหวดั ท่ีคาดว่าผลผลิตจะลน้
ตลาดไม่สามารถส่งออกไดใ้นช่วงระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2563) แบ่งเป็น ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ ชยัภูมิ จ านวน 2 แปลง คือ แปลงใหญ่มะมว่ง ม. 6 ต.นางแดด อ.หนองบวัแดง 
จ.ชยัภูมิ โทร.081-9184368 และแปลงใหญ่มะม่วง ม.13 ต.หนองแวง อ.หนองบวัแดง จ.ชยัภูมิ โทร.087-

9315730 ขอนแก่น จ านวน 2 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง ต.หนองแซง อ.บา้นแฮด จ.ขอนแก่น โทร.089- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานพิเศษ : ห่วงพื้นที่เพาะปลกูขาดแคลนน้ำช่วงแล้ง เร่งสร้างการรับรูดู้แลผลผลิตถูกวิธี 
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร เปดิเผยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรหว่งใยพ่ีน้องเกษตรกร
เกี่ยวกับสถานการณภ์ัยแล้งปีนี้ โดยรอบปี 2562 ท่ีผ่านมา ประเทศไทยมีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งปีที่แล้วมีฝนตกทั้งปี 
1,342.6 มิลลิเมตร เมื่อเทียบกับปทีี่แล้งมากคือ ปี 2558 มีฝนตก 1,419.6 มิลลิเมตร จะเห็นได้ว่าปี 2562 ฝนตกน้อยกว่า ปี 
2558 และจากข้อมูลกรมอตุุนิยมวิทยานับตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา ยังพบว่า ปี 2562 มีฝนตกน้อยที่สุดในรอบ 40 ปี 
โดยเฉพาะฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนตลุาคม ปีท่ีผ่านมา มีฝนตกท้ังประเทศเพียง 1,114 มิลลิเมตร น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 12 ทำให้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ ่
หลายแห่งมีน้ำใช้การเหลือน้อยไมเ่กินร้อยละ 30 ของความจุอ่าง 14 แห่ง เมื่อฝนตกน้อยน้ำตามแหลง่น้ำธรรมชาติก็มเีหลืออยู่
น้อยเช่นกัน จึงไม่สามารถส่งน้ำเพือ่การเพาะปลูกตามปกติได้ แม้ระยะนี้จะมฝีนตกลงมาบ้างก็ตามแตป่ริมาณน้ำในแหล่งน้ำ
ต่างๆยังคงอยู่ในเกณฑ์น ้

ดูข 
ดูข้อมูล 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมการมาตั้งแต่ต้นฤดูแล้ง โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพ้ืนท่ีออกเยี่ยมเยียน แจ้งข่าวเพื่อสร้าง
การรับรู้ใหเ้กษตรกรได้ปรับตัวในภาคการผลติและใช้น้ำอย่างประหยัด ทำให้สามารถรับมือกับสถานการณด์ังกล่าวมาได้ แต่
อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาในบางพื้นที่ท่ีต้องเฝ้าระวัง ซึ่งกรมอตุุนิยมวทิยาแจ้งว่าปีน้ีจะประกาศเข้าสู่ฤดฝูนประมาณปลายเดือน
พฤษภาคม และอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได้ ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเร่งแจ้งเตือนเกษตรกรใหร้ับทราบสถานการณ์
ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะพืชที่ต้องเฝา้ระวังอย่างใกล้ชิด 2 กลุ่ม คือ 1)การปลูกข้าวรอบท่ี 2 เกรงว่าจะขาดแคลนน้ำไดเ้นื่องจาก
ใช้น้ำมาก ซึ่งปีนี้คณะกรรมการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้กำหนดพื้นท่ีการเพาะปลูกตามศักยภาพน้ำ มีแผนควบคมุ
พื้นที่การปลูกข้าวรอบท่ี 2 ท้ังประเทศจำนวน 4.54 ล้านไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 40 ของปีท่ีผ่านมาที่ได้กำหนดพื้นท่ีแผนควบคุม 
11.21 ล้านไร่ ปัจจุบันภาพรวมของประเทศมีการเพาะปลูกแล้ว 6.56 ล้านไร่ จึงเกินแผนควบคุมแล้ว ร้อยละ 44ซึ่งขณะนี้มี
การเก็บเกี่ยวไปแล้ว ร้อยละ 37 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค. 2563) 
 
สำหรับพ้ืนท่ีปลูกเกินแผนควบคุมไปค่อนข้างมากอยู่ในเขตลุม่เจ้าพระยา มีการเพาะปลูก 3.31 ล้านไร ่หรือร้อยละ 21.5 
โดยเฉพาะในเขตชลประทานไม่มแีผนส่งน้ำให้ปลูกข้าว แต่มีผลการเพาะปลูกถึง 2.01 ล้านไร่ ทำให้กรมส่งเสรมิการเกษตรและ
กรมชลประทานต้องทำงานหนักมากปีนี้ เพื่อประคับประคองน้ำในระบบชลประทานท่ีมีน้อยอยู่แล้ว ให้ส่งน้ำไปรักษาระบบ
นิเวศน์ผลักดันน้ำเคม็และป้องกันน้ำเค็มรุกเข้าทำลายพืชสวน ซึ่งขณะนี้เกษตรกรในลุ่มเจ้าพระยาเกบ็เกี่ยวข้าวแล้ว ร้อยละ 55 
จึงขอความร่วมมือไม่ให้ปลูกข้าวรอบที่ 3 ต่อเนื่องอีก 
2) กล้วยไม้และไม้ผล ซึ่งเป็นพื้นทีท่ี่อาจเสี่ยงน้ำเคม็รุกเข้าสวนสร้างความเสยีหายใน 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา 
นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีพื้นท่ีเฝ้าระวัง 57,106 ไร่ แบ่งเป็น 



กล้วยไม้ 10,784 ไร่ และไม้ผล 46,322 ไร่ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรสรา้งการรับรู้ให้เกษตรกร โดยใหค้ำแนะนำตดิตามข้อมลู
ข่าวสารน้ำเค็มระมัดระวังเรื่องการปิดเปดิประตูน้ำเข้าพ้ืนท่ีสวน การดูแลรักษาความช้ืนในสวน ลดการคายน้ำของพืช การปรับ
ลดการใช้ปุ๋ยเพื่อลดความเค็มทีเ่ข้าสู่ต้นพืช การสำรองแหล่งน้ำในสวนของตนเอง รวมทั้งให้ความร่วมมือกับระบบการผลักดัน
น้ำเค็มของระบบชลประทาน 
นอกจากนี้ ยังมีการเฝ้าระวังป้องกนัเชิงรุกในพ้ืนท่ีไม้ผลทีม่ีฝนตกน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร ซึ่งวิเคราะหแ์ล้วเห็นว่าไม้ผลเป็นพืช
เศรษฐกิจท่ีใช้เวลาปลูกนานกว่าจะให้ผลผลติ หากมีความเสี่ยงและตายจะทำใหเ้กษตรกรไดร้ับผลกระทบเสียโอกาสเรื่อง
รายได้ จึงสำรวจในพ้ืนท่ีจริงและประเมินพื้นที่ปลูกไม้ผลพื้นที่นอกเขตชลประทานใน 30 จังหวัด พบว่า จากพ้ืนท่ีปลูก 2.66 
ล้านไร่ มีความเสี่ยงท่ีจะขาดแคลนน้ำและอาจตายได้รวม 375,000 ไร่ โดยเฉพาะไมผ้ลที่มมีูลค่าทางเศรษฐกิจสูง 9 ชนิด 
ได้แก่ ทุเรยีน มะม่วง ลำไย ส้มโอ กล้วยหอม เงาะ ส้มเขียวหวาน มงัคุด และลิ้นจี่ จึงดำเนินการนำข้อมูลส่งใหส้ำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เพือ่มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งวางแผนจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลอืเกษตรกร และให้
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการเกษตรเขา้ไปสร้างการรับรู้แกเ่กษตรกรในการดูแลรักษาสวนไม้ผลดังกลา่ว ซึ่งผลการดำเนินงานได้จัดหา
น้ำเข้าไปเติมแหล่งน้ำในพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ำรวม 124,294 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33 โดยกรมทรัพยากรน้ำ 
 
 
ส่วนการสร้างการรับรูเ้จ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการเกษตรในพื้นที่ได้ใหค้ำแนะนำการดูแลรักษาสวนไม้ผลแก่เกษตรกร ดังน้ี การรักษา
ความช้ืน ให้ใช้วสัดุคลุมโคนต้น คลุมแปลง และการปลูกพืชคลมุดิน ลดการคายน้ำของพืช เช่น การตัดแต่งก่ิง การบังลม พราง
แสง เป็นต้น ปรับปรุงวิธีการให้น้ำแก่พืช โดยเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยัดน้ำ ใช้น้ำอย่างรู้คณุคา่ เช่น การปรับเปลี่ยน
หัวจ่ายน้ำท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนเวลาหลีกเลี่ยงช่วงแสงแดดจัด เพื่อลดการระเหยของน้ำ การสร้าง
แหล่งน้ำในพ้ืนท่ีสวน เพื่อให้เกษตรกรเตรียมการแกไ้ขปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยในส่วนของกรม ได้จัดตั้งศูนย์ตดิตาม
และแก้ปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 ท้ัง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับกรม เขต และจังหวดั เพื่อรวบรวมติดตามสถานการณ์
ภูมิอากาศ น้ำ ผลกระทบและความเสียหายดา้นการเกษตร รวมถึงจัดทำรายงานข้อมลูพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ การ
ประชาสมัพันธ์สร้างการรับรู้ และบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยเช่ือมโยงข้อมลูกับกระทรวงเกษตรฯในการประเมิน
สถานการณ์และจัดการความเสี่ยงภัยแล้งปีนี ้
“อยากฝากถึงเกษตรกรโดยขอความร่วมมือท่ีจะไม่ปลูกข้าวรอบที่ 3 ต่อเนื่อง เพราะอาจขาดแคลนน้ำทำให้เกิดความเสียหาย

ได้ ในส่วนพ้ืนท่ีสวนใกล้แหล่งน้ำเค็มขอให้เฝ้าระวังใกล้ชิด แม้ว่าปัจจุบันระบบผลักดันน้ำเคม็ยังควบคุมได้ แต่เนื่องจากน้ำมี

น้อยมาก ภาครัฐต้องใช้หลายมาตรการทั้งการนำน้ำจากลุม่น้ำแม่กลองมาช่วย การระวังไม่ให้สญูเสยีน้ำระหว่างทาง ดังนั้น 

เกษตรกรควรต้องเพิ่มการแก้ปัญหาระยะยาวด้วยการสร้างแหล่งน้ำในพ้ืนท่ีของตนเองให้ได้ รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำใน

พื้นที่ไม้ผลควรมีแหล่งน้ำสำรองเชน่กัน หรืออาจปรับรูปแบบกิจกรรมการเกษตรให้เหมาะกับฤดูแล้ง เช่น ทำเกษตรผสมผสาน 

และเกษตรทฤษฏีใหม่ จัดการพื้นท่ีให้มีแหล่งน้ำในไร่นา หากมฝีนตกลงมาให้หาทางเก็บกักน้ำ รักษาความช้ืนให้ได้ ส่วนพ้ืนท่ี

นอกเขตชลประทานอย่าเพิ่งเร่งเพาะปลูก ขอให้ตดิตามข่าวสารใกลชิ้ด เมื่อมั่นใจแล้วจึงดำเนินการในฤดูกาลผลิตใหม่ต่อไป” 

รองอธิบดีกล่าว 

 

 

 

 

 



 

แล้งหนักสุดรอบ 40 ปี สวนผลไม้สาหัสกว่าข้าว 
“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 พ้ืนที่ปลูกไม้ผลนอกเขตชลประทาน 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% แต่ยังโชคดีท่ีมี
น้ำฝนตกลงมาพอเลี้ยงให้ออกรวง จนสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไปได้แล้วกว่า 37% แต่ในรอบต่อไปไม่ควรจะ
ปลูกเพราะจะไม่มีน้ำให้ต้นข้าวแน่นอน 
 
ส่วนข้าวนาปีต้องรอดูปริมาณน้ำฝนในช่วง มี.ค.-พ.ค. เพราะคาดว่าจะมีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 12% ส่งผลให้
ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมีน้อยตามไปด้วย 

https://www.thairath.co.th/news/local/1813596
https://www.thairath.co.th/news/business/1814714
https://www.thairath.co.th/news/business/1814651


“ทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงเห็นควรจัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 ทั้ง
ในระดับกรม เขต และจังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง การสร้างการรับรู้ในพ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ 
รวมทัง้การปฏิบัติดูแลรักษาพืชอย่างถูกวิธี การเฝ้าระวังและรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและสรุปผล
การรายงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วน” 
โครงสร้างของศูนย์ ประกอบด้วย ผู้บริหารแต่ละระดับ เป็นประธานคณะทำงาน และนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน เป็นคณะทำงาน ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ สถานการณ์น้ำ 
ผลกระทบและความเสียหายด้านเกษตร รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุปรายงานสถานการณ์การ
เพาะปลูก และรายงานกรมรับทราบ รายงานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืชที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำ 
 
โดยเฉพาะการเฝ้าระวังพ้ืนที่ไม้ผล ออกพ้ืนที่ให้คำแนะนำ และสร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งระดับ
เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป 
รองอาชว์ชัยชาญบอกอีกว่า ที่ผ่านมากรมได้มีการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรการเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งมา
ระยะหนึ่งแล้ว ทั้งการติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ น้ำ การแจ้งเตือนภัยสถานการณ์ให้เกษตรกรทราบ
ล่วงหน้า เพ่ือเตรียมพร้อมสำรองแหล่งน้ำในพ้ืนที่เพาะปลูก การจัดทำข้อมูลสถานการณ์พ้ืนที่เพาะปลูก พ้ืนที่
เสียหาย ผ่านระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร การให้บริการปรับปรุง การข้ึนทะเบียนเกษตรกรให้
เป็นปัจจุบัน และการออกมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง 
“มาตรการของกรมจะเริ่มตั้งแต่การเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกพ้ืนที่สวน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรร่วมใจ
รับมือภัยแล้ง ปี 63 ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ส่งเสริมปลูกพืช
หลากหลายฤดูนาปรัง บูรณาการความร่วมมือในพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้แก่เกษตรกร การจัดกิจกรรม
งานวันสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี และการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” 
 
สำหรับในพื้นที่หากเกิดภัยแล้งรุนแรง เจ้าหน้าที่จะต้องรีบประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการแก้ไข
ปัญหาน้ำเพื่อการเกษตร โดยผ่านกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาค
เกษตรระดับจังหวัด Chief of Operation (COO) และคณะทํางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ 
และการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ Operation Team (OT) ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร แนะนำ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกร กรณีประสบทั้งภัยแล้งและภัยพิบัติอีกด้วย 
แต่มาตรการนี้จะช่วยให้เกษตรกรปลดเปลื้องภัยแล้งได้ยั่งยืนแค่ไหน...อีกไม่ก่ีเดือนคงได้เห็นผล คุ้มค่า คุ้มทุน
หรือไม่. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข่าวดี! กรมส่งเสริมการเกษตร ขยายเวลาขึน้ทะเบยีนเกษตรกร ชดเชยรายได้
ชาวสวนปาลม์ 

 

 

นายสพุิท จติรภกัด ีผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรที่ 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มลู วา่กรมสง่เสรมิ

การเกษตรไดข้อขยายเวลาใหเ้กษตรกรชาวสวนปาลม์น า้มนัสามารถแจง้ขึน้ทะเบยีนหรือปรบัปรุงทะเบียนเกษตรกร

ปี 2563 ใหเ้ป็นปัจจบุนัไดจ้นถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 นี ้ ทัง้นี ้กรมส่งเสรมิการเกษตรก าหนดส่งขอ้มลูให้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) งวดที่6 – 8 ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 เป็นตน้ไป เพื่อ

รบัสิทธิเขา้รว่มโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรชาวสวนปาลม์น า้มนั ปี 2562-2563 งวดที่ 6 – 8 อย่าง

ต่อเนื่อง โดยปรบัปรุงขอ้มลูทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชั่น FARMBOOK เพื่อลดจ านวนเกษตรกรที่จะมา

ปรบัปรุงขอ้มลู ณ ส านกังานเกษตรอ าเภอ  สอดคลอ้งกบัมาตรการของรฐับาลและขอ้ก าหนดของกระทรวง

สาธารณสขุ ลดการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมส่งเสรมิการเกษตรจึง

จ าเป็นตอ้งชะลอกิจกรรมที่ประชาชนจะมารวมตวักนัเป็นจ านวนมาก เช่น การขึน้ทะเบียนเกษตรกร เพื่อลดความเส่ียง

การแพรร่ะบาดของโรคออกไป ซึง่การปฏิบตัติามมาตรการและการเฝา้ระวงัการแพรร่ะบาดจะขึน้อยู่กบัแนวทางของแต่ละ

จงัหวดั 

นายสพุิท จติรภกัด ีใหข้อ้มลูเพิม่เติมวา่ เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 คณะกรรมการไดป้ระกาศคณะอนกุรรมการ

บรหิารโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรชาวสวนปาลม์น า้มนั ปี 2562 – 2563 เรื่อง การก าหนดราคาตลาดอา้งองิ

และการชดเชยส่วนตา่งราคาใหเ้กษตรกรชาวสวนปาลม์น า้มนั งวดที่ 5 จะจ่ายในวนัท่ี 1 เมษายน 2563 นัน้ ไม่มี

การชดเชยส่วนตา่ง เพราะสงูกวา่ราคาประกนัรายไดเ้กษตรกรที่4 บาทต่อกิโลกรมั 

 



 

 

 

 

 

ส านักส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 5 จังหวัด

สงขลา ขยายเวลาขึน้ทะเบียนเกษตรกรชดเชยรายได้ 

        นายสุพิท จิตรภกัดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้

ข้อมูลว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอขยายเวลาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันสามารถแจ้งข้ึนทะเบียนหรือ

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 ให้เป็นปัจจุบันได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นี้ ทั้งนี้ กรมส่งเสริม

การเกษตรกำหนดส่งข้อมูลให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) งวดที่ 6 - 8 ใน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เพ่ือรับสิทธิเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม

น้ำมัน ปี 2562-2563 งวดที่ 6 – 8 อย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่าน

แอปพลิเคชั่น FARMBOOK เพ่ือลดจำนวนเกษตรกรที่จะมาปรับปรุงข้อมูล ณ สำนักงานเกษตร

อำเภอ สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลและข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ลดการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจำเป็นต้องชะลอกิจกรรมที่ประชาชนจะมา

รวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เช่น การข้ึนทะเบียนเกษตรกร เพ่ือลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคออกไป ซ่ึง

การปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดจะขึ้นอยู่กับแนวทางของแต่ละจังหวัด 

        โดยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 คณะกรรมการได้ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกัน

รายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี2562-2563 เรื่อง การกำหนดราคาตลาดอ้างอิงและการชดเชยส่วน

ต่างราคาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน งวดที่ 5 จะจ่ายในวันที่ 1 เมษายน 2563 นั้น ไม่มีการชดเชยส่วน

ต่าง เพราะสูงกว่าราคาประกันรายได้เกษตรกรที่ 4 บาทต่อกิโลกรัม 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  วนัน้ี (1 เมษายน 2563) นายจ านงค ์ เพชรอนนัต ์ เกษตรจงัหวดัยะลา เปิดเผยกบัผูส่ื้อข่าวภาคใตช้ายแดนว่า หลงัจากไดม้ีการประชุมดงักล่าว 
โดยท่านผูว่้าราชการจงัหวดัยะลาไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของเกษตรกรและพ่ีนอ้งประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสCOVID-19 จึงไดม้ีนโยบายให้ส านกังานเกษตรจงัหวดัยะลารีบด าเนินการจดัท าโครงการส่งเสริมการปลูกผกัสวน
ครัว ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้พี่นอ้งเกษตรกรไดม้ีการปลูกผกัในระยะสั้น ท่ีใชเ้วลาไม่นาน สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตมาใช้
บริโภคในครัวเรือนได ้ อีกทั้งยงัเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อเกษตรกร รวมทั้งพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนท่ี และเป็นการใชเ้วลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ในช่วงสถานการณ์ท่ีมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

  

      ทั้งน้ี ทางส านกังานเกษตรจงัหวดัยะลาไดรั้บนโยบายดงักล่าวตามค าสั่งของท่านผูว่้าราชการจงัหวดัยะลาไดม้อบหมายให้นั้น หลงัจากท่ี
ไดรั้บนโยบายดงักล่าวแลว้ ทางส านกังานเกษตรจงัหวดัยะลาไดเ้รียกเจา้หนา้ท่ีเกษตรจงัหวดัยะลาท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงน้ีโดยตรงเขา้ประชุม 
เพ่ือท่ีจะหาวิธีทางปรับโครงการ ตามงบของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 มาท าโครงการส่งเสริมการผลิตพืชระยะสั้น ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใตส้โลแกนท่ีไดม้ีการสรุปในท่ีประชุมนั้นคือ “อยูบ่า้น ปลูกผกัโตวยั ตา้นภยั COVID-19” ซ่ึงไดม้ีการก าหนดจดัท า
ส่ือประชาสัมพนัธ์ การจดัท าค าแนะน าทางวิชาการ มีการจดัซ้ือปัจจยัการผลิต โดยเฉพาะเมลด็พนัธุ์ผกัอายสุั้น เช่น ถัว่งอก ผกับุง้ คะนา้ แตงกวา 
มะเขือ ท่ีจะแจกจ่ายให้กบัเกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัยะลาทั้ง 8 อ าเภอในจงัหวดัยะลา สามารถแจกจ่ายไดใ้นช่วงกลางเดือนเมษายนน้ี เพื่อพ่ีนอ้ง
เกษตรกรไดม้ีการปลูกผกัระยะสั้นใชบ้ริโภคในครัวเรือน เพื่อความปลอดภยัทางดา้นสุขภาพ และเพ่ือหยดุย ั้งการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
COVID-19 ในพ้ืนท่ีไดอี้กดว้ย 

  

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



 

สำนักงานเกษตรจงัหวัดกาญจนบุรี นำผัก-ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปร
รูปทางการเกษตร ไปมอบให้แก่ โรงพยาบาล 2 แห่ง เพื่อเป็นการ
สร้างขวัญและกำลงัใจให้บุคลากรทางการเเพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
รวมทั้งยังเปน็การช่วยเหลือเกษตรกรอีกด้วย 

 

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



 
 
 
 
 
 
 
 วและภาพจากสำานเกษตรจังหวัดกาญจนบุร 

 


