
 

สรุปขาวกรมสงเสริมการเกษตร ประจําวันท่ี 8 เมษายน 2563  
  
สวนกลาง 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

มันสําปะหลัง 1.ทุมงบ 57 ลานลุยปราบโรคใบดางมันฯ หนังสือพิมพแนวหนา 
2.ทุมงบ 57 ลานลุยปราบโรคใบดางมันฯ แนวหนา 

Covid-19 3.มอบมะมวง 2พัน กก.แพทย-พยาบาลสูภัยโควิด-19 Line Today 
4.เรงชวยชาวสวนมะมวงผานวิกฤติโควิด-19 ชอง 7 HD 
5.อุดหนุนชาวสวนมะมวงสงออกชวงเกษตรกร หนังสือพิมพเดลินิวส 
6.ชวนระดมซ้ือมะมวงฝาก หมอ-คนรัก หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ 
7.ผุดโครงการซ้ือมะมวงฝากหมอ ชวนปชช.ชวย
ชาวสวนมะมวงฝาวิกฤติโควิด-19 

แนวหนา 

8.เกษตรฯปรับกลยุทธสูโควิดกระจายมะมวงผานออนไลน กรุงเทพธุรกิจ 
9.โควิดปวนผูสงออกมะมวงงดซ้ือฉุดราคาหนาสวนรวง ขาวสด 

เตือนภัยศัตรูผลผลิต 10.เตือนระวังเพลี้ยไฟทําลายมังคุดใกลผลผลิตออก-แลง ThaiPR 
แลง 11.ดอกอัญชันสูแลง หนังสือพิมพไทยรัฐ 
สวนภูมิภาค 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 
Covid-19 12.ยกมาท้ังสวนสงตรงถึงผูบริโภค8เม.ย.หนาเกษตรอุดร NNT 

13.เกษตรเมืองกรุงเกาชวยเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบ
จากโควิด-19 นําผลผลิตจําหนายหนาศาลากลางจังหวัด 

ONB News 

14.ทองชมพูเมืองยา มะมวงฟนชีวิวิตหนีพิษโควิด-19 หนังสือพิมพมติชน 
15.โควิดกระทบลิ้นจี่ชื่อดังนครพนม หนังสือพิมพมติชน 

สมุนไพร 16.ปอสา พืชมากประโยชน ยาดีท่ีไมควรมองขาม นิตยสารเทคโนโลยี
ชาวบาน 
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นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยถึงความคืบหนาโครงการปองกันและกําจัด

โรคใบดางมันสําปะหลัง ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 ขออนุมัติรับจัดสรรงบประมาณจากสํานัก

งบประมาณแลว 57,941,946 บาท คิดเปนรอยละ 100 ของพ้ืนท่ีเขาเกณฑขออนุมัติทําลายและไดอนุมัติ

ทําลายแลวท้ังหมด 26,824.975 ไร ใน 7 จังหวัด ไดแก สระแกว นครราชสีมา สุรินทร บุรีรัมย 

อุบลราชธานี ชลบุรี และฉะเชิงเทรา กรมสงเสริมการเกษตรขับเคลื่อนโครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมัน

สําปะหลัง สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Cassava mosaic virus โดยกําหนดใหเปนมาตรการติดตาม เฝาระวัง เพ่ือ

ปองกัน รวมท้ังสรางการรับรูใหเจาหนาท่ี เกษตรกร และกระตุนใหตื่นตัวตระหนักรูถึงความเสียหายท่ีอาจ

เกิดข้ึน พรอมกําชับใหสํารวจติดตามการระบาดในแปลงปลูกมันสําปะหลังของตนเองอยางสมํ่าเสมอและ

ตอเนื่อง 

นอกจากการทําลายพ้ืนท่ีพบโรคใบดางมันสําปะหลังแลวยังมี พ้ืนท่ีเฝาระวัง 39 จังหวัด ท่ีกําชับใหรณรงคให

เกษตรกรใชทอนพันธุมันสะอาด โดยใหปรับรูปแบบใหเขากับสถานการณ ใชสื่อออนไลนสรางความรูให

เกษตรกรใหมากข้ึน รวมถึงใหกองขยายพันธุพืช ผลิตทอนพันธุมันสําปะหลังรองรับใหมากข้ึน 

จากเดิมท่ีคาดวาจะผลิตได 400,000 ทอน ใหพิจารณาเพ่ิมเติมอีกเนื่องจากคาดวาตองเตรียมรับสถานการณ

ภัยแลง รองรับการขาดแคลนทอนพันธุ เนื่องจากตนมันสําปะหลังท่ีพบโรค ตองทําลายท้ิงท้ังหมด ไมสามารถ

เหลือทอนพันธุไวจําหนาย ไดเหมือนเดิม 

นายเขมแข็งกลาวเพ่ิมเติมวา สําหรับกองขยายพันธุพืชของกรมสงเสริมการเกษตร ไดรับพันธุท่ีผานการ
รับรองมาจากกรมวิชาการเกษตร และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย และเริ่มจัดสรรทอน
พันธุใหพ้ืนท่ีท่ีพบโรค 11 จังหวัด อยางเหมาะสมนอกจากนี้ ยังไดปรับรูปแบบใหผลิตคลิปวีดีโอแนะนําความรู 
ใหศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนนํามาเปนสื่อสาธิต การผลิตทอนพันธุสะอาดท่ีถูกตอง เพ่ือเกษตรกรสามารถใช
ผลิตทอนพันธุมันสําปะหลังปลอดโรคไดดวยตัวเอง และสามารถจําหนายสรางรายได เพ่ิมไดอีกหนึ่งชองทาง 



 

 

 

 



 

 นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา ในชวงน้ีเปนฤดูมะมวงออกสู

ตลาด โดยเฉพาะมะมวงคุณภาพดีสําหรับการสงออก ซึ่งมีแหลงผลิตอยูใหญ 12 จังหวัด ปน้ีคาดวาจะมี

ผลผลิตออกสูตลาด 360,000 ตัน แตชวง 3 เดือนนับจากน้ี (เมษายน ถึง มิถุนายน) จะมีผลผลิตออกสู

ตลาด ประมาณ 180,000 ตัน  ผลผลิตจะออกสูตลาดมากที่สุดก็คือ กลางเดือนเมษายน ถึงกลางเดือน

พฤษภาคมน้ี ที่มีมากถึง 80,000 ตัน แตจากสถานการณโควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลก ทําใหการขนสง

หยุดชะงัก มะมวงไทย ไมสามารถสงออกไปตลาดหลัก เชน จีน เกาหลใีต และญ่ีปุน ได  มีผลทําใหผลผลิต

ลนตลาด และราคาตกตํ่า 
 ในชวงวิกฤตน้ี กรมสงเสริมการเกษตรขอเชิญชวน ใหประชาชนชาวไทย ซื้อมะมวง หรือผลไมไทย

ชนิดอ่ืนโดยตรงจากสวน เพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกรไทย โดยขณะน้ีราคามะมวงหนาสวน เชน มะมวง

นํ้าดอกไมสีทอง กิโลกรัมละ 17 บาท, มะมวงนํ้าดอกไมเบอร 4 กิโลกรัมละ 12 บาท, มะมวงโชคอนันต 

กิโลกรัมละ 6 บาท ลวนเปนมะมวงที่ผลิตตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ทีม่ีคุณภาพดี 
นอกจากน้ี ผูบริหารกรมสงเสริมการเกษตร ยังไดชวยซื้อมะมวงคุณภาพดีสงไปใหแพทย พยาบาล และ

เจาหนาที่ โรงพยาบาล 4 แหง ที่ดูแลประชาชนในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ดวย 
 
สอบถามขอมูล สมาคมชาวสวนมะมวงไทย โทร.08 9533 8594 









 

นายอลงกรณ พลบุตร ท่ีปรึกษารฐัมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยวา กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
โดยกรมสงเสรมิการเกษตรรายงานสินคาท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณไวรสัโควิด-19 ซึ่งหน่ึงในสินคาท่ีไดรับผลกระทบ
ไดแก มะมวง ท่ีผลิตเพ่ือสงออก โดยผูรับซื้อมะมวงเกรดคุณภาพเพ่ือสงออกหยุดรับซื้อ เน่ืองจากไมสามารถสงออกได
โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญีปุ่นและยุโรป ซึ่งปกติจะสงมะมวงโดยขนสงทางอากาศ แตมีการระงับการขนสงทางอากาศบาง
เท่ียวบิน ทําใหคาใชจายในการสงออกเพ่ิมข้ึนจากเดิม 20 บาทตอกิโลกรมั เปน 80 บาท ตอกิโลกรัม นายเฉลิมชัย ศรีออน 
รมว.เกษตรฯมอบใหกรมสงเสริมการเกษตรประสานผูท่ีเก่ียวของกับการกระจายสินคา 2-3 แหง ชวยเหลือเกษตรกรจาก
ผลกระทบท่ีเกิดจากสถานการณปจจุบัน โดยบริษัทไปรษณียไทย จํากัด ยินดีลดคาขนสงขามจังหวัด และเสนอโครงการ “ซื้อ
มะมวงฝากหมอ” เปนการทํา CSR ของกระทรวงเกษตรฯ อีกท้ัง ยังเปนชองทางกระจายสินคา และเปดโอกาสใหประชาชนซื้อ
มะมวงคุณภาพสงออกสงใหโรงพยาบาล เปนขวัญกําลังใจใหแพทยและพยาบาล นอกจากน้ี ยังใหเจาหนาท่ีของกรมสงเสริม
การเกษตรคัดเลือกสินคาและแนะนําเกษตรกรใหเปดขายสินคาออนไลน พรอมประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูผานชองทาง
ตางๆและจัดทําโครงการประชาสมัพันธสงเสริมสินคามะมวง ภายใตแนวคิดใหสวนราชการและประชาชนชวยกันซื้อมะมวง
คุณภาพดีไปเปนของขวัญของฝาก 

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาวเพ่ิมเติมวา ท้ังน้ี นายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวน
มะมวงไทย แจงวา สถานการณมะมวง ป 2563 เกิดปญหาการสงออกเปนอยางมากโดยเฉพาะการเกิดวิกฤตการณการแพร
ระบาดของ COVID-19 ทําใหมีการปดดานมาเลเซยี สิงคโปร ลาว เวียดนาม ท่ีเปนแหลงรับซื้อผลผลติมะมวงหลัก โดยเฉพาะ
เกรดรองไมสามารถดําเนินการซื้อขายไดโดยปกติ ประกอบกับมะมวงท่ีจะสงออกไปทางเกาหลีใต และญี่ปุนท่ีเปนเกรด
คุณภาพดีก็มีคาระวางเครื่องบินสูงมาก ทําใหผูประกอบการแบกรับตนทุนท่ีสูงการซื้อขายมะมวงเกิดการหดตัวเปนอยางมาก 
ฤดูกาลผลิตมะมวงฤดรูะหวางเดือนเมษายน-มิถุนายน คาดจะมีมะมวงไดรับผลกระทบจากปญหาดังกลาว ไมสามารถสงออก
ได โดยมีพ้ืนท่ีผลิตมะมวงท่ีเปนแหลงผลิตสาํคัญของประเทศไทยท่ีจะประสบปญหา 12 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา ชัยภูมิ 
ขอนแกน กาฬสนิธุ อุดรธานี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย นาน ลําพูน และเชียงใหม ผลผลติรวม 360,000 ตัน โดย
มีผลผลิตในฤดูท่ีจะเก็บเก่ียวระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 180,000 ตัน หรือคดิเปนรอยละ 50 และคาดวาจะมี
ผลผลติท่ีออกมามากชวงกลางเดือนเมษายน – กลางเดือนพฤษภาคม 80,000 ตัน คิดเปนรอยละ 44.44 จึงตองหาแนวทาง
ชวยเหลอืเกษตรกรชาวสวนมะมวง 

สําหรับขอมลูของกรมสงเสริมการเกษตรท่ีดําเนินการตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ตั้งแตป 2559-
2561 มีมะมวงแปลงใหญใน 10 จังหวัด ท่ีคาดวาผลผลิตจะลนตลาดไมสามารถสงออกไดในชวงเวลา 3 เดือน (เมษายน – 
มิถุนายน 2563) แบงเปน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ไดแก ชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุ อุดรธานี และภาคเหนือ 6 
จังหวัด ไดแก พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย และเชียงใหม จึงขอเชิญชวนสวนราชการและประชาชนชวยอุดหนุนมะมวง
คุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP และรวมฝาวิกฤติ COVID-19 ชวยเหลือเกษตรกรได โดยประสานงานสัง่ซื้อผลผลิตมะมวงใน
แหลงผลิตดังกลาว 



 

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา สถานการณโรคโควิด สงผลตอมะมวง ท่ีผลิตเพ่ือการสงออก โดยผูรับซือ้มะมวงเกรด
คุณภาพเพ่ือการสงออกหยุดรับซื้อ เน่ืองจากไมสามารถสงออกได โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญี่ปุน และยโุรป ซึ่งปกติจะสงมะมวงโดยการขนสงทาง
อากาศ แตมีการระงับการขนสงทางอากาศบางเท่ียวบิน ทําใหคาใชจายในการสงออกเพ่ิมข้ึนจากเดิม 20 บาทตอกิโลกรัม เปน 80 บาทตอกิโลกรมั 
ดังน้ัน เพ่ือบรรเทาผลกระทบดังกลาว กรมสงเสริมการเกษตร ไดประสานผูท่ีเก่ียวของกับการกระจายสินคา เพ่ือชวยเหลือเกษตรกร โดยบริษัท
ไปรษณียไทย จาํกัด ยินดลีดคาขนสงขามจังหวัด และไดเสนอโครงการ “ซ้ือมะมวงฝากหมอ” เพ่ือเปนการทํา CSR ของกระทรวงเกษตรฯ อีกท้ังยงั
เปนชองทางในการกระจายสินคา และเปดโอกาสใหประชาชนซื้อมะมวงคุณภาพสงออกสงใหโรงพยาบาล เพ่ือใหแพทยและพยาบาลเปนขวัญกําลังใจ 
นอกจากน้ี ยังใหเจาหนาท่ีของกรมสงเสริมการเกษตรคัดเลือกสินคาและแนะนําเกษตรกรใหเปดขายสินคาออนไลน พรอมประชาสัมพันธใหประชาชน
รับรูผานชองทางตาง ๆ และจัดทําโครงการประชาสมัพันธเพ่ือสงเสรมิสินคามะมวง ภายใตแนวคิดใหสวนราชการและประชาชนชวยกันซื้อมะมวง
คุณภาพดีไปเปนของขวัญของฝาก เปนตน 
ท้ังน้ี จากขอมูลสถิติรายสินคาของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรลาสุด ป 2561 รายงานวา พ้ืนท่ีปลกูมะมวงของประเทศไทยมีจํานวนรวมท้ังสิ้น 
1.97 ลานไร ผลผลติรวม 3.12 ลานตัน ผลผลิตเฉลีย่ 1,583 กิโลกรัมตอไร ตนทุนการผลิต 5.42 บาทตอกิโลกรมั ราคาท่ีเกษตรกรขายไดเฉลี่ย 
29.75 บาทตอกิโลกรัม ฤดูการผลิตมะมวง ปริมาณการสงออก 117,472 ตัน มูลคาสงออก 4,385 ลานบาท และขอมลูการสงออกมะมวงสดอบไอ
นํ้าไปญี่ปุนและเกาหลีใต ซึ่งเปนตลาดหลักเกรดพรีเมี่ยม ป 2562 มีปริมาณการสงออก 12,136.70 ตัน มูลคา 1,261.70 ลานบาท 
โดยในชวงฤดูกาลผลิตมะมวง (เม.ย.-มิ.ย.) สงออกไดปริมาณ 6,327 ตัน หรือ 52.13% มูลคา 613.58 ลานบาท หรือ 48.63% โดยมีโรงอบไอนํ้า
ท่ีรองรับไดจาํนวน 7 โรง สําหรับขอมูลสงออก ป 2563 (ม.ค. – ก.พ.) สงออกไดปริมาณ 1,901.82 ตัน เพ่ิมข้ึน 32% มูลคา 168.91 ลานบาท 
เพ่ิมข้ึน 4.83% เมื่อเทียบกับป 2562 ในชวงเวลาเดียวกัน 
นายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะมวงไทย แจงวา สถานการณมะมวง ป 2563 เกิดปญหาการสงออกเปนอยางมากโดยเฉพาะการเกิด
วิกฤตการณการแพรระบาดของ COVID – 19 ทําใหมีการปดดานมาเลเซีย สิงคโปร ลาว เวียดนาม ท่ีเปนแหลงรับซื้อผลผลิตมะมวงหลกั โดยเฉพาะ
เกรดรองไมสามารถดําเนินการซื้อขายไดโดยปกติ ประกอบกับมะมวงท่ีจะสงออกไปทางเกาหลีใต และญี่ปุนท่ีเปนเกรดคณุภาพดีก็มีคาระวางเครื่องบิน
สูงมาก ทําใหผูประกอบการแบกรบัตนทุนท่ีสูงการซื้อขายมะมวงเกิดการหดตัวเปนอยางมาก 
ฉะน้ัน ฤดูกาลผลติมะมวงในขณะน้ีก็ใกลเขามาถึงระหวางเดือนเม.ย.-มิ.ย. คาดวาจะมีมะมวงท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาดังกลาว ผลผลิตไมสามารถ
สงออกได โดยมีพ้ืนท่ีผลิตมะมวงท่ีเปนแหลงผลิตสําคญัของประเทศไทยท่ีจะประสบปญหา จํานวน 12 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา ชัยภมูิ ขอนแกน 
กาฬสินธุ อุดรธานี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย นาน ลําพูน และเชียงใหม พ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้นประมาณ 300,000 ตัน ผลผลิตรวม 360,000 ตัน 
โดยมผีลผลติในฤดูท่ีจะเก็บเก่ียวในระหวางเดือนเม.ย.- มิ.ย. 180,000 ตัน หรือ 50% และคาดวาจะมีผลผลิตท่ีออกมามากในชวงกลางเดือนเม.ย. – 
กลางเดือนพ.ค. 80,000 ตัน หรอื44.44% ซึ่งจําเปนตองหาแนวทางในการใหความชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะมวงในชวงวิกฤตการณดังกลาว 
โดยราคามะมวงหนาสวนขณะน้ีพบวา มะมวงนํ้าดอกไมสีทองอยูท่ี 17 บาทตอกิโลกรัม มะมวงนํ้าดอกไมเบอรสี่ 12 บาทตอกิโลกรมั ฟาลั่น 5 บาท
ตอกิโลกรมั โชคอนันต 6 บาทตอกิโลกรมั มหาชนก 12 บาทตอกิโลกรมั และอารทูอีทู 25 บาทตอกิโลกรมั เปนตน 
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นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา จากสถานการณโควิด-19 ระบาด สงผลใหผูสงออกหยุดการรับ
ซื้อ เนื่องจากไมสามารถสงออกได โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญี่ปุน และยุโรป ซึ่งปกติจะสงมะมวงโดยการขนสงทางอากาศ แตมี
การระงับการขนสงทางอากาศบางเที่ยวบิน ทําใหคาใชจายในการสงออกเพิ่มข้ึนจากเดิม 20 บาทตอกิโลกรัม(ก.ก.) เปน 80 
บาทตอก.ก. โดยการสงออก ม.ค.-ก.พ. 2563 สงออกไดปริมาณ 1,901.82 ตัน มูลคา 168.91 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 
2562 ในชวงเวลาเดียวกันพบวา เพิ่มข้ึน 32% จากปกอนหนาสงออกได 1440.69 ตัน มูลคา 161.12 ลานบาท 
ดังน้ัน กรมสงเสริมการเกษตรประสานผูท่ีเก่ียวของกับการกระจายสินคา 2-3 แหง ในการชวยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบท่ี
เกิดจากสถานการณในปจจุบัน โดยบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ยินดีลดคาขนสงขามจังหวัด และไดเสนอโครงการ “ซื้อมะมวง
ฝากหมอ” เพ่ือเปนการทํา CSR ของกระทรวงเกษตรฯ อีกท้ังยังเปนชองทางในการกระจายสินคา และเปดโอกาสใหประชาชน
ซื้อมะมวงคุณภาพสงออกสงใหโรงพยาบาล เพื่อใหแพทยและพยาบาลเปนขวัญกําลังใจ 
นอกจากน้ี ยังใหเจาหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตรคัดเลือกสินคาและแนะนําเกษตรกรใหเปดขายสินคาออนไลน พรอม
ประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูผานชองทางตางๆ และจัดทําโครงการประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมสินคามะมวง ภายใตแนวคิดให
สวนราชการและประชาชนชวยกันซื้อมะมวงคุณภาพดีไปเปนของขวัญของฝาก เปนตน 
สําหรับขอมูล ป 2561 พ้ืนที่ปลูกมะมวงของประเทศไทยมีจํานวนรวมท้ังสิ้น 1.97 ลานไร ผลผลิตรวม 3.12 ลานตัน ผลผลิต
เฉลี่ย 1,583 ก.ก./ไร ตนทุนการผลิต 5.42 บาท/ก.ก. ราคาท่ีเกษตรกรขายไดเฉลี่ย 29.75 บาท/ก.ก. ฤดูการผลิตมะมวง 
ปริมาณการสงออก 117,472 ตัน มูลคาสงออก 4,385 ลานบาท และขอมูลการสงออกมะมวงสดอบไอนํ้าไปญี่ปุนและเกาหลี
ใต ซึ่งเปนตลาดหลักเกรดพรีเมี่ยม ป 2562 มีปริมาณการสงออก 12,136.70 ตัน มูลคา 1,261.70 ลานบาท 
ชวงฤดูกาลผลิตมะมวงคือเดือนเม.ย.-มิ.ย. สงออกไดปริมาณ 6,327 ตัน หรือคิดเปน 52.13% มูลคา 613.58 ลานบาท หรือ
คิดเปน 48.63% โดยมีโรงอบไอนํ้าท่ีรองรับไดจํานวน 7 โรง 
ดานนายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะมวงไทย กลาววา สถานการณมะมวง ป 2563 เกิดปญหาการสงออกเปนอยาง
มากโดยเฉพาะการเกิดวิกฤตการณการแพรระบาดของโควิด-19 ทําใหมีการปดดานมาเลเซีย สิงคโปร ลาว เวียดนาม ท่ีเปน
แหลงรับซื้อผลผลิตมะมวงหลัก โดยเฉพาะเกรดรองไมสามารถดําเนินการซื้อขายไดโดยปกติ ประกอบกับมะมวงท่ีจะสงออกไป
ทางเกาหลีใต และญี่ปุนท่ีเปนเกรดคุณภาพดีก็มีคาระวางเครื่องบินสูงมาก ทําใหผูประกอบการแบกรับตนทุนที่สูงการซื้อขาย
มะมวงเกิดการหดตัวเปนอยางมาก 
ฤดูกาลผลิตมะมวง คาดวาจะมีมะมวงที่ไดรับผลกระทบจากปญหาดังรวมทั้งสิ้นประมาณ 300,000 ตัน จากผลผลิตรวม 
360,000 ตัน โดยมีผลผลิตในฤดูท่ีจะเก็บเก่ียวในระหวางเดือนเม.ย.-มิ.ย. จํานวน 180,000 ตัน หรือคิดเปน 50% และคาด
วาจะมีผลผลิตท่ีออกมามากในชวงกลางเดือนเม.ย.-พ.ค. จํานวน 80,000 ตัน หรือคิดเปน 44.44 % โดยราคามะมวงหนา
สวนขณะน้ีพบวา มะมวงนํ้าดอกไมสีทองอยูที่ 17 บาท/ก.ก. มะมวงนํ้าดอกไมเบอรสี่ 12 บาท/ก.ก. ฟาลั่น 5 บาท/ก.ก. โชค
อนันต 6 บาท/ก.ก. มหาชนก 12 บาท/ก.ก. และอารทูอีทู 25 บาท/ก.ก. เปนตน 
พ้ืนท่ีผลิตมะมวงท่ีเปนแหลงผลิตสําคัญของประเทศไทยท่ีจะประสบปญหา จํานวน 12 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา ชัยภูมิ 
ขอนแกน กาฬสินธุ อุดรธานี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย นาน ลําพูน และเชียงใหม 
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            จากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 สงผลใหสินคาทางการเกษตรหลายชนิดไมสามารถสงไป
จําหนายยังตางประเทศได เชนเดยีวกับมะมวงจากอําเภอหนองวัวซอ ซึ่งถือเปนแหลงผลติมะมวงนํ้าดอกไมสีทองคุณภาพดีอีก
แหงหน่ึงของจังหวัดอุดรธานีและของประเทศไทย ไดรับการรับรองเปนสินคาเกษตรปลอดภยั (GAP) มีผลผลิตท้ังในและนอก
ฤดู สงจําหนายไปยังตางประเทศในแตละปเปนจํานวนมาก นําเงินเขาประเทศ สรางรายไดใหกับกลุมเกษตรกรชาวสวนตําบล
กุดหมากไฟ และตาํบลอุบมูง อําเภอหนองวัวซอ แตปจจุบันมะมวงไดออกมาเปนจํานวนมาก เกิดภาวะผลผลติลนตลาด การ
สงออกถูกระงับ เท่ียวบินถูกยกเลกิ ทําใหราคาตกต่ํามาก และมีแนวโนมขายไมได 
            สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี นําโดยนายเอนก รัตนรองใต เกษตรจังหวัดอุดรธานี ไดมอบหมายใหสาํนักงาน
เกษตรอําเภอหนองวัวซอ หาแนวทางทางชวยเหลือกลุมเกษตรกรผูปลูกมะมวงดังกลาว เบ้ืองตนไดประชาสัมพันธใหกับ
หนวยงานราชการตางๆ รวมอุดหนุนเกษตรกรชาวสวน นอกจากน้ียงัเปดชองทางใหประชาชนท่ีสนใจสั่งซื้อมะมวงนํ้าดอกไมสี
ทอง โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี จะเปนสื่อกลางในการรับคําสั่งซื้อ แลวจะสงใหเกษตรกรจดัสงมะมวงใหลูกคาทาง
ไปรษณีย 
            ท้ังน้ี สํานักงานเกษตรจงัหวัดอุดรธานี ไดเปดอีกหน่ึงชองทางการตลาดเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะมวง และ
ใหประชาชนไดอุดหนุนสินคาด ีมีคุณภาพ สงตรงจากสวนถึงมือผูบริโภค อาทิ มะมวงนํ้าดอกไมสี
ทอง กวา 2,000 กิโลกรัม นําจะมาวางจําหนายภายในงาน รวมถึงการเปดรับออเดอรจากเจาของสวนโดยตรง จัดสงใหถึง
บาน จึงขอเชิญชวนชาวอุดรธานีอุดหนุนสินคาเกษตรไทย เกษตรกรอยูได ประเทศไทยอยูรอด อยางนอยคน
ละ 3 กิโลกรมั ท้ังน้ี ขอใหสวมหนากากอนามัยและวัดไขกอนเขางาน ณ บริเวณดานหนาสํานักงานเกษตรจังหวัด
อุดรธานี (ขางศาลเทพารักษ) ตั้งแตเวลา 07.30 น. เปนตนไป 
 



 

เม่ือเวลา 10.00 น. วันนี้ 7 เมษายน 2563  นายภานุ แยมศรี ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลง

พ้ืนท่ีเยี่ยมชมรานคาพรอมใหกําลังใจเกษตรกร ท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณโรคโควิด-19 ( COVID-19 ) 

นําผลผลิตทางการเกษตร มาจําหนายแกผูบริโภคโดยตรงในราคายอมเยา โดยนายวรชันย หลักกรด เกษตร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดเชิญชวนกลุมเกษตรกรแปลงใหญเมลอน ตําบลคูสลอด อําเภอลาดบัวหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( วิสาหกิจชุมชนกลุมเมลอนหมูใหญ รวมใจพัฒนา ) นําผลผลิตเมลอน จํานวน 

1,000 กิโลกรัม มาจําหนาย บริเวณดานหนาศูนยราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( ศาลากลางจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา )  ตั้งแตเวลา 09.00-11.00 น. 

โดยกลุมเกษตรแปลงใหญ ไดนําผลผลิตทางเกษตร เมลอน เกรดพรีเม่ียม สง Tops supermarket มีมาตรฐาน 
GAP หวาน หอม สด ใหม ปลอดภัยจากสารเคมี โดยทางกลุมมีผลผลิตใหเลือก 2 ไซส ท้ังแบบเนื้อสม หวาน 
กรอบ และ แบบเนื้อเขียว หวาน นุม - SIZE AA 2.0 - 2.4 กก./ลูก ราคากิโลกรัมละ 65 บาท ราคาอยู
ระหวาง 130 - 156 บาท/ลูก - SIZE A 1.4 - 1.9 กก./ลูก ราคากิโลกรัมละ 60 บาท ราคาอยูระหวาง 84 
- 114 บาท/ลกู 

นายภานุ แยมศรี ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลาววา ในพ้ืนท่ีมีเกษตรกรแปลงใหญท่ีทําเมลอน อยู
ในพ้ืนท่ีอําเภอลาดบัวหลวง ก็ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 เดิมจะมีคนมารับแตก็ประสบปญหา 
ทําใหลดจํานวนสินคาท่ีรับไป ทางเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงไดชวนมาจําหนาย โดยกําลังวางแผนจะ
ใชดานหนาศาลา คาดวาจะสัปดาหละ1-2วัน พรอมกับเผยแพรใหการกลุมเกษตรกรขายทางออนไลน และนัด
หมายจุดมารับกัน ทางจังหวัดก็พรอมท่ีจะสนับใหไดสินคาดีมีคุณภาพราคาถูกและยังชวยเหลือเกษตรกร เรา
จะผานเหตุการณนี้ไปไดกัน 

ท้ังนี้ หากใครสนใจสามารถสั่งออเดอร สินคาไดลวงหนา และสามารถมารับสินคาไดท่ีหนางาน สนใจสั่งซ้ือ/

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี คุณยุย 063-420-8885 ( เกษตรกร ) หรือ คุณฝาย 096-564-2978 ( 

เจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัดฯ ) เพ่ือเปนการชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณโรคโค

วิด-19 
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