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นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยถึงความคืบหนาโครงการปองกันและกําจัด
โรคใบดางมันสําปะหลัง ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ขออนุมัติรับจัดสรรงบประมาณจากสํานัก
งบประมาณแลว 57,941,946 บาท คิดเปนรอยละ 100 ของพื้นที่เขาเกณฑขออนุมัติทําลายและไดอนุมัติ
ทําลายแลวทั้งหมด 26,824.975 ไร ใน 7 จังหวัด ไดแก สระแกว นครราชสีมา สุรินทร บุรีรัมย
อุบลราชธานี ชลบุรี และฉะเชิงเทรา กรมสงเสริมการเกษตรขับเคลื่อนโครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมัน
สําปะหลัง สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Cassava mosaic virus โดยกําหนดใหเปนมาตรการติดตาม เฝาระวัง เพื่อ
ปองกัน รวมทั้งสรางการรับรูใหเจาหนาที่ เกษตรกร และกระตุนใหตื่นตัวตระหนักรูถึงความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น พรอมกําชับใหสํารวจติดตามการระบาดในแปลงปลูกมันสําปะหลังของตนเองอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง
นอกจากการทําลายพื้นที่พบโรคใบดางมันสําปะหลังแลวยังมี พื้นที่เฝาระวัง 39 จังหวัด ที่กําชับใหรณรงคให
เกษตรกรใชทอนพันธุมันสะอาด โดยใหปรับรูปแบบใหเขากับสถานการณ ใชสื่อออนไลนสรางความรูให
เกษตรกรใหมากขึ้น รวมถึงใหกองขยายพันธุพืช ผลิตทอนพันธุมันสําปะหลังรองรับใหมากขึ้น
จากเดิมที่คาดวาจะผลิตได 400,000 ทอน ใหพิจารณาเพิ่มเติมอีกเนื่องจากคาดวาตองเตรียมรับสถานการณ
ภัยแลง รองรับการขาดแคลนทอนพันธุ เนื่องจากตนมันสําปะหลังที่พบโรค ตองทําลายทิ้งทั้งหมด ไมสามารถ
เหลือทอนพันธุไวจําหนาย ไดเหมือนเดิม
นายเขมแข็งกลาวเพิ่มเติมวา สําหรับกองขยายพันธุพืชของกรมสงเสริมการเกษตร ไดรับพันธุที่ผานการ
รับรองมาจากกรมวิชาการเกษตร และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย และเริ่มจัดสรรทอน
พันธุใหพื้นที่ที่พบโรค 11 จังหวัด อยางเหมาะสมนอกจากนี้ ยังไดปรับรูปแบบใหผลิตคลิปวีดีโอแนะนําความรู
ใหศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนนํามาเปนสื่อสาธิต การผลิตทอนพันธุสะอาดที่ถูกตอง เพื่อเกษตรกรสามารถใช
ผลิตทอนพันธุมันสําปะหลังปลอดโรคไดดวยตัวเอง และสามารถจําหนายสรางรายได เพิ่มไดอีกหนึ่งชองทาง

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา ในชวงนี้เปนฤดูมะมวงออกสู
ตลาด โดยเฉพาะมะมวงคุณภาพดีสําหรับการสงออก ซึ่งมีแหลงผลิตอยูใหญ 12 จังหวัด ปนี้คาดวาจะมี
ผลผลิตออกสูตลาด 360,000 ตัน แตชวง 3 เดือนนับจากนี้ (เมษายน ถึง มิถุนายน) จะมีผลผลิตออกสู
ตลาด ประมาณ 180,000 ตัน ผลผลิตจะออกสูตลาดมากที่สุดก็คือ กลางเดือนเมษายน ถึงกลางเดือน
พฤษภาคมนี้ ที่มีมากถึง 80,000 ตัน แตจากสถานการณโควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลก ทําใหการขนสง
หยุดชะงัก มะมวงไทย ไมสามารถสงออกไปตลาดหลัก เชน จีน เกาหลีใต และญี่ปุน ได มีผลทําใหผลผลิต
ลนตลาด และราคาตกต่ํา
ในชวงวิกฤตนี้ กรมสงเสริมการเกษตรขอเชิญชวน ใหประชาชนชาวไทย ซื้อมะมวง หรือผลไมไทย
ชนิดอื่นโดยตรงจากสวน เพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกรไทย โดยขณะนี้ราคามะมวงหนาสวน เชน มะมวง
น้ําดอกไมสีทอง กิโลกรัมละ 17 บาท, มะมวงน้ําดอกไมเบอร 4 กิโลกรัมละ 12 บาท, มะมวงโชคอนันต
กิโลกรัมละ 6 บาท ลวนเปนมะมวงที่ผลิตตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ทีม่ ีคุณภาพดี
นอกจากนี้ ผูบริหารกรมสงเสริมการเกษตร ยังไดชวยซื้อมะมวงคุณภาพดีสงไปใหแพทย พยาบาล และ
เจาหนาที่ โรงพยาบาล 4 แหง ที่ดูแลประชาชนในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ดวย
สอบถามขอมูล สมาคมชาวสวนมะมวงไทย โทร.08 9533 8594

นายอลงกรณ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยวา กระทรวงเกษตรและสหกรณ
โดยกรมสงเสริมการเกษตรรายงานสินคาที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณไวรัสโควิด-19 ซึ่งหนึ่งในสินคาที่ไดรับผลกระทบ
ไดแก มะมวง ที่ผลิตเพื่อสงออก โดยผูร ับซื้อมะมวงเกรดคุณภาพเพือ่ สงออกหยุดรับซื้อ เนื่องจากไมสามารถสงออกได
โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญีป่ ุนและยุโรป ซึ่งปกติจะสงมะมวงโดยขนสงทางอากาศ แตมีการระงับการขนสงทางอากาศบาง
เที่ยวบิน ทําใหคาใชจายในการสงออกเพิ่มขึ้นจากเดิม 20 บาทตอกิโลกรัม เปน 80 บาท ตอกิโลกรัม นายเฉลิมชัย ศรีออน
รมว.เกษตรฯมอบใหกรมสงเสริมการเกษตรประสานผูที่เกี่ยวของกับการกระจายสินคา 2-3 แหง ชวยเหลือเกษตรกรจาก
ผลกระทบที่เกิดจากสถานการณปจ จุบัน โดยบริษัทไปรษณียไ ทย จํากัด ยินดีลดคาขนสงขามจังหวัด และเสนอโครงการ “ซื้อ
มะมวงฝากหมอ” เปนการทํา CSR ของกระทรวงเกษตรฯ อีกทั้ง ยังเปนชองทางกระจายสินคา และเปดโอกาสใหประชาชนซื้อ
มะมวงคุณภาพสงออกสงใหโรงพยาบาล เปนขวัญกําลังใจใหแพทยและพยาบาล นอกจากนี้ ยังใหเจาหนาที่ของกรมสงเสริม
การเกษตรคัดเลือกสินคาและแนะนําเกษตรกรใหเปดขายสินคาออนไลน พรอมประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูผานชองทาง
ตางๆและจัดทําโครงการประชาสัมพันธสงเสริมสินคามะมวง ภายใตแนวคิดใหสวนราชการและประชาชนชวยกันซื้อมะมวง
คุณภาพดีไปเปนของขวัญของฝาก
นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวเพิ่มเติมวา ทั้งนี้ นายมนตรี ศรีนลิ นายกสมาคมชาวสวน
มะมวงไทย แจงวา สถานการณมะมวง ป 2563 เกิดปญหาการสงออกเปนอยางมากโดยเฉพาะการเกิดวิกฤตการณการแพร
ระบาดของ COVID-19 ทําใหมีการปดดานมาเลเซีย สิงคโปร ลาว เวียดนาม ที่เปนแหลงรับซื้อผลผลิตมะมวงหลัก โดยเฉพาะ
เกรดรองไมสามารถดําเนินการซื้อขายไดโดยปกติ ประกอบกับมะมวงที่จะสงออกไปทางเกาหลีใต และญี่ปุนที่เปนเกรด
คุณภาพดีก็มีคาระวางเครื่องบินสูงมาก ทําใหผูประกอบการแบกรับตนทุนที่สูงการซื้อขายมะมวงเกิดการหดตัวเปนอยางมาก
ฤดูกาลผลิตมะมวงฤดูระหวางเดือนเมษายน-มิถุนายน คาดจะมีมะมวงไดรับผลกระทบจากปญหาดังกลาว ไมสามารถสงออก
ได โดยมีพื้นที่ผลิตมะมวงที่เปนแหลงผลิตสําคัญของประเทศไทยทีจ่ ะประสบปญหา 12 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา ชัยภูมิ
ขอนแกน กาฬสินธุ อุดรธานี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย นาน ลําพูน และเชียงใหม ผลผลิตรวม 360,000 ตัน โดย
มีผลผลิตในฤดูที่จะเก็บเกี่ยวระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 180,000 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 50 และคาดวาจะมี
ผลผลิตที่ออกมามากชวงกลางเดือนเมษายน – กลางเดือนพฤษภาคม 80,000 ตัน คิดเปนรอยละ 44.44 จึงตองหาแนวทาง
ชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะมวง
สําหรับขอมูลของกรมสงเสริมการเกษตรที่ดําเนินการตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ตั้งแตป 25592561 มีมะมวงแปลงใหญใน 10 จังหวัด ที่คาดวาผลผลิตจะลนตลาดไมสามารถสงออกไดในชวงเวลา 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 โดยประสานงานสัง่ ซื้อผลผลิตมะมวงใน
แหลงผลิตดังกลาว

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา สถานการณโรคโควิด สงผลตอมะมวง ที่ผลิตเพื่อการสงออก โดยผูรับซือ้ มะมวงเกรด
คุณภาพเพื่อการสงออกหยุดรับซื้อ เนื่องจากไมสามารถสงออกได โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญี่ปุน และยุโรป ซึ่งปกติจะสงมะมวงโดยการขนสงทาง
อากาศ แตมีการระงับการขนสงทางอากาศบางเที่ยวบิน ทําใหคาใชจายในการสงออกเพิ่มขึ้นจากเดิม 20 บาทตอกิโลกรัม เปน 80 บาทตอกิโลกรัม
ดังนั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกลาว กรมสงเสริมการเกษตร ไดประสานผูที่เกี่ยวของกับการกระจายสินคา เพื่อชวยเหลือเกษตรกร โดยบริษัท
ไปรษณียไทย จํากัด ยินดีลดคาขนสงขามจังหวัด และไดเสนอโครงการ “ซื้อมะมวงฝากหมอ” เพื่อเปนการทํา CSR ของกระทรวงเกษตรฯ อีกทั้งยัง
เปนชองทางในการกระจายสินคา และเปดโอกาสใหประชาชนซื้อมะมวงคุณภาพสงออกสงใหโรงพยาบาล เพื่อใหแพทยและพยาบาลเปนขวัญกําลังใจ
นอกจากนี้ ยังใหเจาหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตรคัดเลือกสินคาและแนะนําเกษตรกรใหเปดขายสินคาออนไลน พรอมประชาสัมพันธใหประชาชน
รับรูผา นชองทางตาง ๆ และจัดทําโครงการประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมสินคามะมวง ภายใตแนวคิดใหสว นราชการและประชาชนชวยกันซื้อมะมวง
คุณภาพดีไปเปนของขวัญของฝาก เปนตน
ทั้งนี้ จากขอมูลสถิติรายสินคาของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรลาสุด ป 2561 รายงานวา พื้นที่ปลูกมะมวงของประเทศไทยมีจํานวนรวมทั้งสิ้น
1.97 ลานไร ผลผลิตรวม 3.12 ลานตัน ผลผลิตเฉลีย่ 1,583 กิโลกรัมตอไร ตนทุนการผลิต 5.42 บาทตอกิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย
29.75 บาทตอกิโลกรัม ฤดูการผลิตมะมวง ปริมาณการสงออก 117,472 ตัน มูลคาสงออก 4,385 ลานบาท และขอมูลการสงออกมะมวงสดอบไอ
น้ําไปญี่ปุนและเกาหลีใต 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% โดยมีโรงอบไอน้ํา
ที่รองรับไดจาํ นวน 7 โรง สําหรับขอมูลสงออก ป 2563 (ม.ค. – ก.พ.) สงออกไดปริมาณ 1,901.82 ตัน เพิ่มขึ้น 32% มูลคา 168.91 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 4.83% เมื่อเทียบกับป 2562 ในชวงเวลาเดียวกัน
นายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะมวงไทย แจงวา สถานการณมะมวง ป 2563 เกิดปญหาการสงออกเปนอยางมากโดยเฉพาะการเกิด
วิกฤตการณการแพรระบาดของ COVID – 19 ทําใหมีการปดดานมาเลเซีย สิงคโปร ลาว เวียดนาม ทีเ่ ปนแหลงรับซื้อผลผลิตมะมวงหลัก โดยเฉพาะ
เกรดรองไมสามารถดําเนินการซื้อขายไดโดยปกติ ประกอบกับมะมวงที่จะสงออกไปทางเกาหลีใต และญี่ปุนที่เปนเกรดคุณภาพดีกม็ ีคาระวางเครื่องบิน
สูงมาก ทําใหผูประกอบการแบกรับตนทุนที่สูงการซื้อขายมะมวงเกิดการหดตัวเปนอยางมาก
ฉะนั้น ฤดูกาลผลิตมะมวงในขณะนี้ก็ใกลเขามาถึงระหวางเดือนเม.ย.-มิ.ย. คาดวาจะมีมะมวงที่ไดรับผลกระทบจากปญหาดังกลาว ผลผลิตไมสามารถ
สงออกได โดยมีพื้นที่ผลิตมะมวงทีเ่ ปนแหลงผลิตสําคัญของประเทศไทยที่จะประสบปญหา จํานวน 12 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแกน
กาฬสินธุ อุดรธานี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย นาน ลําพูน และเชียงใหม พื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 300,000 ตัน ผลผลิตรวม 360,000 ตัน
โดยมีผลผลิตในฤดูที่จะเก็บเกี่ยวในระหวางเดือนเม.ย.- มิ.ย. 180,000 ตัน หรือ 50% และคาดวาจะมีผลผลิตที่ออกมามากในชวงกลางเดือนเม.ย. –
กลางเดือนพ.ค. 80,000 ตัน หรือ44.44% ซึ่งจําเปนตองหาแนวทางในการใหความชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะมวงในชวงวิกฤตการณดังกลาว
โดยราคามะมวงหนาสวนขณะนี้พบวา มะมวงน้ําดอกไมสีทองอยูที่ 17 บาทตอกิโลกรัม มะมวงน้ําดอกไมเบอรสี่ 12 บาทตอกิโลกรัม ฟาลั่น 5 บาท
ตอกิโลกรัม โชคอนันต 6 บาทตอกิโลกรัม มหาชนก 12 บาทตอกิโลกรัม และอารทูอีทู 25 บาทตอกิโลกรัม เปนตน
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นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยว า จากสถานการณโควิด -19 ระบาด สงผลใหผูส งออกหยุด การรั บ
ซื้อ เนื่อ งจากไมสามารถสง ออกได โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญี่ปุ น และยุโรป ซึ่ งปกติจะส งมะมว งโดยการขนสง ทางอากาศ แตมี
การระงับ การขนสงทางอากาศบางเที่ยวบิ น ทําใหคาใชจายในการสงออกเพิ่มขึ้ นจากเดิม 20 บาทตอกิโลกรัม(ก.ก.) เปน 80
บาทตอ ก.ก. โดยการสง ออก ม.ค.-ก.พ. 2563 สงออกไดปริม าณ 1,901.82 ตัน มูลคา 168.91 ลานบาท เมื่อเทียบกั บป
2562 ในชว งเวลาเดี ยวกั นพบวา เพิ่มขึ้น 32% จากปกอ นหนาสงออกได 1440.69 ตัน มูลคา 161.12 ลานบาท
ดังนั้น กรมสง เสริมการเกษตรประสานผูที่เกี่ยวขอ งกั บการกระจายสินคา 2-3 แหง ในการชว ยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบที่
เกิดจากสถานการณ ในปจจุบัน โดยบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ยินดีลดคาขนส งขามจั งหวัด และไดเสนอโครงการ “ซื้อมะมวง
ฝากหมอ” เพื่อเป นการทํา CSR ของกระทรวงเกษตรฯ อี กทั้ งยั งเปน ชอ งทางในการกระจายสิ น คา และเปดโอกาสใหประชาชน
ซื้อมะมว งคุณภาพส งออกสง ใหโ รงพยาบาล เพื่อ ใหแ พทย และพยาบาลเปน ขวัญกําลั งใจ
นอกจากนี้ ยั งใหเจ าหนาที่ข องกรมสงเสริมการเกษตรคัดเลือกสินคาและแนะนําเกษตรกรใหเ ปดขายสินคา ออนไลน พรอม
ประชาสัมพั นธ ใหประชาชนรับรู ผานชอ งทางต างๆ และจัดทําโครงการประชาสัมพั นธเพื่อสงเสริ มสินคามะมว ง ภายใตแนวคิด ให
สวนราชการและประชาชนชวยกันซื้อมะม วงคุณภาพดีไปเปน ของขวัญของฝาก เปนตน
สําหรับขอมูล ป 2561 พื้นที่ป ลูกมะมวงของประเทศไทยมีจํา นวนรวมทั้ งสิ้น 1.97 ลานไร ผลผลิตรวม 3.12 ลานตัน ผลผลิต
เฉลี่ย 1,583 ก.ก./ไร ตนทุ นการผลิต 5.42 บาท/ก.ก. ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย 29.75 บาท/ก.ก. ฤดูการผลิตมะมวง
ปริมาณการสงออก 117,472 ตัน มูลคาสงออก 4,385 ลานบาท และข อมูลการสง ออกมะม วงสดอบไอน้ําไปญี่ปุ นและเกาหลี
ใต ซึ่ งเปนตลาดหลั กเกรดพรีเมี่ ยม ป 2562 มีปริมาณการสงออก 12,136.70 ตัน มูลคา 1,261.70 ลานบาท
ชว งฤดูก าลผลิตมะมวงคื อเดือนเม.ย.-มิ.ย. ส งออกไดปริมาณ 6,327 ตัน หรือคิดเปน 52.13% มูลคา 613.58 ลานบาท หรือ
คิดเปน 48.63% โดยมีโรงอบไอน้ําที่รองรับไดจํานวน 7 โรง
ดานนายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะม วงไทย กลาวว า สถานการณมะมว ง ป 2563 เกิดปญหาการสง ออกเปน อยา ง
มากโดยเฉพาะการเกิดวิก ฤตการณการแพรระบาดของโควิด -19 ทําใหมี การปดดา นมาเลเซีย สิงคโปร ลาว เวียดนาม ที่เปน
แหลงรับซื้ อผลผลิตมะมวงหลัก โดยเฉพาะเกรดรองไมสามารถดําเนินการซื้ อขายไดโดยปกติ ประกอบกั บมะมว งที่จะส งออกไป
ทางเกาหลีใต และญี่ปุน ที่เป นเกรดคุณภาพดีก็มีคาระวางเครื่อ งบินสู งมาก ทํา ใหผูประกอบการแบกรับตนทุนที่สูงการซื้อ ขาย
มะมวงเกิด การหดตัวเปนอยางมาก
ฤดูกาลผลิตมะมวง คาดวาจะมี มะมวงที่ไดรับผลกระทบจากป ญหาดังรวมทั้งสิ้น ประมาณ 300,000 ตัน จากผลผลิตรวม
360,000 ตัน โดยมีผลผลิตในฤดูที่จะเก็ บเกี่ย วในระหวา งเดือ นเม.ย.-มิ.ย. จํานวน 180,000 ตัน หรื อคิดเปน 50% และคาด
วาจะมีผลผลิตที่ออกมามากในช วงกลางเดือ นเม.ย.-พ.ค. จํานวน 80,000 ตัน หรื อคิดเปน 44.44 % โดยราคามะมว งหนา
สวนขณะนี้พ บวา มะมว งน้ําดอกไมสีทองอยูที่ 17 บาท/ก.ก. มะมวงน้ําดอกไมเบอรสี่ 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. เปนต น
พื้นที่ผลิตมะมว งที่เปนแหล งผลิตสําคัญของประเทศไทยที่จะประสบปญหา จํานวน 12 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา ชัยภูมิ
ขอนแกน กาฬสินธุ อุดรธานี พิ จิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย น าน ลําพูน และเชีย งใหม
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จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลใหสินคาทางการเกษตรหลายชนิดไมสามารถสงไป
จําหนายยังตางประเทศได เชนเดียวกับมะมวงจากอําเภอหนองวัวซอ ซึ่งถือเปนแหลงผลิตมะมวงน้ําดอกไมสีทองคุณภาพดีอีก
แหงหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีและของประเทศไทย ไดรับการรับรองเปนสินคาเกษตรปลอดภัย (GAP) มีผลผลิตทั้งในและนอก
ฤดู สงจําหนายไปยังตางประเทศในแตละปเปนจํานวนมาก นําเงินเขาประเทศ สรางรายไดใหกับกลุมเกษตรกรชาวสวนตําบล
กุดหมากไฟ และตําบลอุบมูง อําเภอหนองวัวซอ แตปจจุบันมะมวงไดออกมาเปนจํานวนมาก เกิดภาวะผลผลิตลนตลาด การ
สงออกถูกระงับ เที่ยวบินถูกยกเลิก ทําใหราคาตกต่ํามาก และมีแนวโนมขายไมได
สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี นําโดยนายเอนก รัตนรองใต เกษตรจังหวัดอุดรธานี ไดมอบหมายใหสาํ นักงาน
เกษตรอําเภอหนองวัวซอ หาแนวทางทางชวยเหลือกลุมเกษตรกรผูป ลูกมะมวงดังกลาว เบื้องตนไดประชาสัมพันธใหกับ
หนวยงานราชการตางๆ รวมอุดหนุนเกษตรกรชาวสวน นอกจากนี้ยงั เปดชองทางใหประชาชนที่สนใจสั่งซื้อมะมวงน้ําดอกไมสี
ทอง โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี จะเปนสื่อกลางในการรับคําสั่งซื้อ แลวจะสงใหเกษตรกรจัดสงมะมวงใหลูกคาทาง
ไปรษณีย
ทั้งนี้ สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ไดเปดอีกหนึ่งชองทางการตลาดเพื่อชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะมวง และ
ใหประชาชนไดอุดหนุนสินคาดี มีคุณภาพ สงตรงจากสวนถึงมือผูบริโภค อาทิ มะมวงน้ําดอกไมสี
ทอง กวา 2,000 กิโลกรัม นําจะมาวางจําหนายภายในงาน รวมถึงการเปดรับออเดอรจากเจาของสวนโดยตรง จัดสงใหถึง
บาน จึงขอเชิญชวนชาวอุดรธานีอุดหนุนสินคาเกษตรไทย เกษตรกรอยูได ประเทศไทยอยูรอด อยางนอยคน
ละ 3 กิโลกรัม ทั้งนี้ ขอใหสวมหนากากอนามัยและวัดไขกอนเขางาน ณ บริเวณดานหนาสํานักงานเกษตรจังหวัด
อุดรธานี (ขางศาลเทพารักษ) ตั้งแตเวลา 07.30 น. เปนตนไป

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ 7 เมษายน 2563 นายภานุ แยมศรี ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลง
พื้นที่เยี่ยมชมรานคาพรอมใหกําลังใจเกษตรกร ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณโรคโควิด-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 เกรดพรีเมี่ยม สง Tops supermarket มีมาตรฐาน
GAP หวาน หอม สด ใหม ปลอดภัยจากสารเคมี โดยทางกลุมมีผลผลิตใหเลือก 2 ไซส ทั้งแบบเนื้อสม 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/ลูก
นายภานุ แยมศรี ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลาววา ในพื้นที่มีเกษตรกรแปลงใหญที่ทําเมลอน อยู
ในพื้นที่อําเภอลาดบัวหลวง ก็ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 เดิมจะมีคนมารับแตก็ประสบปญหา
ทําใหลดจํานวนสินคาที่รับไป ทางเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงไดชวนมาจําหนาย โดยกําลังวางแผนจะ
ใชดานหนาศาลา คาดวาจะสัปดาหละ1-2วัน พรอมกับเผยแพรใหการกลุมเกษตรกรขายทางออนไลน และนัด
หมายจุดมารับกัน ทางจังหวัดก็พรอมที่จะสนับใหไดสินคาดีมีคุณภาพราคาถูกและยังชวยเหลือเกษตรกร เรา
จะผานเหตุการณนี้ไปไดกัน
ทั้งนี้ หากใครสนใจสามารถสั่งออเดอร สินคาไดลวงหนา และสามารถมารับสินคาไดที่หนางาน สนใจสั่งซื้อ/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คุณยุย 063-420-8885 ( เกษตรกร ) หรือ คุณฝาย 096-564-2978 (
เจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัดฯ ) เพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณโรคโค
วิด-19

