
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 9 เมษายน 2563 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

COvid-19 1. เกษตรฯ ผุด Campaign “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่
รอด” สู้ภัย COVID-19 

สยามรัฐ 

2. เกษตรฯ ผุด Campaign "ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ 
ประเทศไทยอยู่รอด" สู้ภัย COVID-19 

เกษตรสาระดีดอทคอม 

3. เกษตรฯ ผุด Campaign “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่
รอด” สู้ภัย COVID-19 

ThailandPlus 

Fruit Board 4. เกษตรฯ นัดคณะ Fruit Board หารือแนวทางบริหารจัดการขนส่งผลไม้ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 

ThailandPlus 

COvid-19 5. พลิกวิกฤต!! เกษตรฯ ผุดโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 สยามรัฐ 
Fruit Board 6. กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการ Fruit Board ครั้งที่ 3/2563 หารือ

แนวทางบริหารจัดการการขนส่งผลไม้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรค COVID-19 

เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน 

7. เกษตรฯ นัดคณะ Fruit Board หารือแนวทางบริหารจัดการขนส่งผลไม้ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 

เกษตรสาระดีดอทคอม 

หนอนกระทู้
ข้าวโพด 

8. เตือนหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาดช่วงแล้ง แนวหน้า 

เพลี้ยไฟ 9. เตือนชาวสวนระวังเพลี้ยไฟทำลายผลมังคุดใกล้ผลผลิตออกในช่วงฤดูแล้ง RYT9 
10. เตือนชาวสวนไม้ผลระวังเพลี้ยแป้งทุเรียน แนวหน้า 

แม่บ้านเกษตรกร 12. สุดปลื้ม! กลุ่มเกษตรกร ภาคใต้คว้า 3 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้แก่ กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรและท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร 

Songkla today 

13. สุดเจ๋ง! “ภาคใต้” คว้ารางวัลชนะเลิศเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่
มีผลงานดีเด่นแห่งชาติระดับประเทศ 3 ประเภท 

MGR Online 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

มอบผัก-ผลไม้ 
ให้แก่ 

โรงพยาบาล 

14. สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นำผัก-ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการ
เกษตร ไปมอบให้แก่ โรงพยาบาล 2 แห่ง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้
บุคลากรทางการเเพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีก
ด้วย 

นสพ.สสมช. 

 
 



 

เกษตรฯ ผุด Campaign “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย เกษตรกร
อยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” สู้ภัย COVID-19 

 

เกษตรฯ พลิกวิกฤตเป็นโอกาสดันโครงการสนบัสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 ผุด Campaign “ซ้ือ
สินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” แก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค 
COVID-19 ที่มีต่อสินค้าเกษตรไทยทั้งไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก และอ่ืนๆ ท่ีส่งออกไม่ได้ช่วงนี ้พร้อมเชิญชวนหน่วยงาน 
บริษัท ห้าง/ร้านต่าง ๆ และประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรโดยตรง ส่งมอบเป็นขวัญก าลงัใจ
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และครอบครัวท่ีอยู่ห่างไกลแทนความรักห่วงใย 

เม่ือวนัท่ี 8 เม.ย. นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส
โคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบตอ่เศรษฐกิจทุกภาคส่วนจากการปิดเมืองหรือการยกเลิกกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต การคา้ปลีก การคา้ระหว่างประเทศ การขนส่ง รวมทั้งสินคา้เกษตร 
ซ่ึงบางสินคา้จะมีผลผลิตออกมากในช่วงวิกฤตน้ีและไม่สามารถส่งออกไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยเฉพาะตลาดเกาหลี 
ญ่ีปุ่ น ยโุรป ซ่ึงตอ้งส่งทางเคร่ืองบินและขณะน้ีไม่มีเท่ียวบินไปยงัประเทศเหล่าน้ี ตลาดในประเทศชะลอตวัเน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคเดินตลาดนอ้ยลง และเนน้การซ้ือสินคา้ท่ีจ าเป็นมากกว่า ท าให้เกษตรกรไดรั้บความเดือดร้อน เน่ืองจากไม่สามารถ
จ าหน่ายผลผลิตได ้ซ่ึงสินคา้ไม่สามารถเก็บรักษาไดใ้นระยะเวลานาน เช่น มะม่วง มงัคดุ องุ่น ล้ินจ่ี ล าไย พืชผกั ไมด้อก
ต่าง ๆ เป็นตน้ จึงจ าเป็นตอ้งรีบจ าหน่ายผลผลิตให้ถึงมือผูบ้ริโภคก่อนสินคา้เกษตรจะเสียหาย กระทรวงเกษตรเกษตรและ
สหกรณ์ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200408/02991e2462c71295185f9b49d55adb7a28db158ff527555a3125c0daa8d8be97.jpg?itok=s2-YeMJv


โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดพ้ลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสริเร่ิมจดัท าโครงการสนบัสนุนสินคา้เกษตรไทยสู้ภยั COVID-

19 เพื่อรณรงคส่์งเสริมสินคา้เกษตรไทยและช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID – 

19 ภายใตแ้นวคิด (Campaign) “ซ้ือสินคา้เกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด ้ประเทศไทยอยูร่อด” โดยให้ส่วนราชการ 
บริษทั ห้าง/ร้าน และประชาชนช่วยกนัอุดหนุนซ้ือสินคา้เกษตรคณุภาพดีไปมอบให้แก่บคุลากรทางการแพทย ์ทหาร เทศกิจ 
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีตอ้งเสียสละเวลาในการดูแลประชาชนในพ้ืนท่ี เบ้ืองตน้กรมส่งเสริมการเกษตรได้
ระดมทนุส่งมอบผลผลิตมะม่วงคณุภาพดีจากเกษตรแปลงใหญ่ส่งไปยงั 4 โรงพยาบาล ไดแ้ก่ โรงพยาบาลทรวงอก 
โรงพยาบาลบ าราศนราดูร โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เม่ือช่วงตน้เดือนเมษายนท่ีผา่นมา หรือจะ
มอบเป็นของขวญัของฝากคนท่ีรักและห่วงใยแก่ครอบครัวท่ีตอ้งอยูห่่างไกลกนั ให้ไดบ้ริโภคสินคา้เกษตรสด ใหม่ และมี
คุณภาพในช่วงน้ี รูปแบบการด าเนินงานเบ้ืองตน้จะเชิญชวนหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรฯ บริษทั ห้าง/ร้าน และ
ประชาชน ร่วมส่ังซ้ือสินคา้เกษตรท่ีมีคุณภาพจากเกษตรกร และน าไปมอบให้กบัผูมี้ภารกิจหนา้ท่ีในการป้องกนั รักษา
สุขภาพของประชาชนเพื่อต่อสู้ภยั COVID – 19 ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยกรมส่งเสริมการเกษตรหรือ
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบสินคา้นั้น ๆ จะประสานอ านวยความสะดวกการส่ังซ้ือสินคา้จากเกษตรกรให้กบักลุ่มเป้าหมายท่ีมี
ความประสงคจ์ะส่ังซ้ือสินคา้ดงักล่าว 

ส าหรับมาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคา้สู้ภยั COVID-19 ทั้ง 4 โครงการยอ่ย ไดแ้ก่ 1.

โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่พี่นอ้งชาวจีนสู้วิกฤต COVID-19 เป้าหมาย ทเุรียน 20 ตนั มงัคุด 20 ตนั 2.

โครงการรณรงคส่์งเสริมการบริโภคผลไมภ้ายในประเทศ Eat Thai First เป้าหมาย 111,000 ตนั 3.โครงการ
สินคา้เกษตรไทยปลอดภยัจาก COVID-19 เป้าหมาย รับรอง GAP 70,000 แปลง รับรอง GMP 180 โรง 
และ 4.โครงการหาตลาดใหม่สินคา้เกษตรเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ จีน UAE ตุรกี และเครือรัฐออสเตรเลียนั้น กรมส่งเสริม
การเกษตรร่วมสนบัสนุนในทุกโครงการ โดยเฉพาะโครงการรณรงคส่์งเสริมการบริโภคผลไมภ้ายในประเทศ Eat 

Thai First ขณะน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดป้ระสานงานกบัตลาดไทและ Home pro เรียบร้อยแลว้ มีเป้าหมาย
การจ าหน่ายสินคา้ทั้ง 2 แห่ง รวม 1,200 ตนั โดยตลาดไทยินดีให้ใชพ้ื้นท่ีในช่วงฤดูกาลผลิต 

นอกจากน้ี กรมฯ ยงัไดรั้บความร่วมมือจากบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในการส่งเสริมเกษตรกรให้จ าหน่ายสินคา้ผา่นระบบออนไลน์ โดย
คดัเลือกเกษตรกรและเกษตรกรแปลงใหญ่ลงทะเบียนกบับริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั เพื่อกระจายสินคา้สู่ตลาดปลายทาง เป้าหมาย 
2,000 ตนั ซ่ึงจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ค่าขนส่งสินคา้เกษตรเฉพาะผกัและผลไมส้ด กิโลกรัมละ 8 บาท ภายใตเ้ง่ือนไขเกษตรกรตอ้ง
สมคัรเป็นสมาชิกจ าหน่ายสินคา้เกษตรผา่นระบบ Thailandpostmart.com และเม่ือสมคัรตอ้งใส่โคด้ : กรมส่งเสริม
การเกษตร และตอ้งไดรั้บการอนุมติัให้ขายออนไลน์บน Platform Thailandpostmart.com นอกจากน้ี กรมส่งเสริม
การเกษตรยงัไดเ้ตรียมเปิดเวบ็ไซตส่์งเสริมการจ าหน่ายสินคา้เกษตรผา่นระบบออนไลน์ภายใตช่ื้อ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ซ่ึง
จะมีหมวดหมู่สินคา้จากทัว่ประเทศให้เลือกชอ้ป 9 หมวดหมู่ ไดแ้ก่ ผกั, ผลไม,้ ไมด้อกไมป้ระดบั, ขา้วและธญัพืช, อาหารแปรรูปและ
เคร่ืองด่ืม, สมุนไพรและเคร่ืองส าอาง, ผา้และเคร่ืองแต่งกาย, หตัถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ และอื่น ๆ โดยจะเร่ิมเปิดตวัทดสอบระบบใน
วนัท่ี 10 เมษายน 2563 น้ี 

 
 
 
 
 



 
 

เกษตรฯ พลิกวิกฤตเป็นโอกาสดันโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 ผดุ Campaign “ซื้อ
สินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” แก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรค COVID-19 ที่มีต่อสินค้าเกษตรไทยทั้งไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก และอ่ืน ๆ ที่ส่งออกไม่ได้ช่วงนี้ พร้อมเชิญชวน
หน่วยงาน บริษัท ห้าง/ร้านต่างๆ และประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรโดยตรง ส่ง
มอบเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และครอบครัวที่อยู่ห่างไกลแทนความรักห่วงใย  
 
         นายเขม้แข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกภาคส่วนจากการปิดเมืองหรือการยกเลิก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต การค้าปลีก การค้าระหว่างประเทศ การขนส่ง 
รวมทั้งสินค้าเกษตร ซึ่งบางสินค้าจะมีผลผลิตออกมากในช่วงวิกฤตนี้และไม่สามารถส่งออกได้ตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญี่ปุ่น ยุโรป ซึ่งต้องส่งทางเครื่องบินและขณะนี้ไม่มีเที่ยวบินไปยังประเทศ
เหล่านี้ ตลาดในประเทศชะลอตัวเนื่องจากผู้บริโภคเดินตลาดน้อยลง และเน้นการซื้อสินค้าท่ีจำเป็นมากกว่า 
ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ ซึ่งสินค้าไม่สามารถเก็บรักษาได้
ในระยะเวลานาน เช่น มะม่วง มังคุด องุ่น ลิ้นจี่ ลำไย พืชผัก ไม้ดอกต่างๆ เป็นต้น จึงจำเป็นต้องรีบจำหน่าย
ผลผลิตให้ถึงมือผู้บริโภคก่อนสินค้าเกษตรจะเสียหาย กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริม
การเกษตรจึงได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสริเริ่มจัดทำโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 เพื่อ
รณรงค์ส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID – 



19 ภายใต้แนวคิด (Campaign) “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” โดยให้ส่วน
ราชการ บริษัท ห้าง/ร้าน และประชาชนช่วยกันอุดหนุนซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทาง
การแพทย์ ทหาร เทศกิจ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่ต้องเสียสละเวลาในการดูแลประชาชนใน
พ้ืนที่  
          เบื้องต้นกรมส่งเสริมการเกษตรได้ระดมทุนส่งมอบผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีจากเกษตรแปลงใหญ่ส่งไป
ยัง 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลทรวงอก โรงพยาบาลบำราศนราดูร โรงพยาบาลรามาธิบดี และ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา หรือจะมอบเป็นของขวัญของฝากคนที่รักและ
ห่วงใยแก่ครอบครัวที่ต้องอยู่ห่างไกลกัน ให้ได้บริโภคสินค้าเกษตรสด ใหม่ และมีคุณภาพในช่วงนี้ รูปแบบการ
ดำเนินงานเบื้องต้นจะเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ บริษัท ห้าง/ร้าน และประชาชน ร่วม
สั่งซื้อสินคา้เกษตรที่มีคุณภาพจากเกษตรกร และนำไปมอบให้กับผู้มีภารกิจหน้าที่ในการป้องกัน รักษาสุขภาพ
ของประชาชนเพื่อต่อสู้ภัย COVID – 19 ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยกรมส่งเสริมการเกษตรหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบสินค้านั้นๆ จะประสานอำนวยความสะดวกการสั่งซื้อสินค้าจากเกษตรกรให้กับ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว 
 
           อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุม
คุณภาพสินค้าสู้ภัย COVID-19 ทั้ง 4 โครงการย่อย ได้แก่ 1) โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่พ่ีน้องชาว
จีนสู้วิกฤต COVID-19 เป้าหมาย ทุเรียน 20 ตัน มังคุด 20 ตัน 2) โครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้
ภายในประเทศ Eat Thai First เป้าหมาย 111,000 ตัน 3) โครงการสินค้าเกษตรไทยปลอดภัยจาก COVID-
19 เป้าหมาย รับรอง GAP 70,000 แปลง รับรอง GMP 180 โรง และ 4) โครงการหาตลาดใหม่สินค้า
เกษตรเพ่ิมเติม ได้แก ่จีน UAE ตุรกี และเครือรัฐออสเตรเลียนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมสนับสนุนในทุก
โครงการ โดยเฉพาะโครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ภายในประเทศ Eat Thai First ขณะนี้กรม
ส่งเสริมการเกษตรได้ประสานงานกับตลาดไทและ Home pro เรียบร้อยแล้ว มีเป้าหมายการจำหน่ายสินค้า
ทัง้ 2 แห่ง รวม 1,200 ตัน โดยตลาดไทยินดีให้ใช้พื้นที่ในช่วงฤดูกาลผลิต นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้รับความ
ร่วมมือจากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการส่งเสริมเกษตรกรให้จำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ โดย
คัดเลือกเกษตรกรและเกษตรกรแปลงใหญ่ลงทะเบียนกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพ่ือกระจายสินค้าสู่ตลาด
ปลายทาง เป้าหมาย 2,000 ตัน ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ค่าขนส่งสินค้าเกษตรเฉพาะผักและผลไม้สด 
กิโลกรัมละ 8 บาท ภายใต้เงื่อนไขเกษตรกรต้องสมัครเป็นสมาชิกจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านระบบ 
Thailandpostmart.com และเม่ือสมัครต้องใส่โค้ด : กรมส่งเสริมการเกษตร และต้องได้รับการอนุมัติให้ขาย
ออนไลน์บน Platform Thailandpostmart.com นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้เตรียมเปิดเว็บไซต์
ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์ภายใต้ชื่อ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ซึ่งจะมี
หมวดหมู่สินค้าจากทั่วประเทศให้เลือกช้อป 9 หมวดหมู่ ได้แก่ ผัก, ผลไม,้ ไม้ดอกไม้ประดับ, ข้าวและธัญพืช, 
อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม, สมุนไพรและเครื่องสำอาง, ผ้าและเครื่องแต่งกาย, หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
และอ่ืนๆ โดยจะเริ่มเปิดตัวทดสอบระบบในวันที่ 10 เมษายน 2563 นี้ 
 



 
 

เกษตรฯ ผดุ Campaign “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่
รอด” สู้ภยั COVID-19 
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เกษตรฯ พลิกวิกฤตเป็นโอกาสดนัโครงการสนบัสนุนสินคา้เกษตรไทยสู้ภยั COVID-19 ผดุ 
Campaign “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” แกไ้ขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรค COVID-19 ท่ีมีต่อสินคา้เกษตรไทยทั้งไมผ้ล พืชผกั ไมด้อก และอ่ืน ๆ ท่ีส่งออกไม่ไดช่้วงน้ี 
พร้อมเชิญชวนหน่วยงาน บริษทั หา้ง/ร้านต่าง ๆ และประชาชนร่วมอุดหนุนสินคา้เกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกร
โดยตรง ส่งมอบเป็นขวญัก าลงัใจใหก้บับุคลากรทางการแพทย ์และครอบครัวท่ีอยูห่่างไกลแทนความรักห่วงใย 

นายเข้มแขง็ ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์
ใหม่ หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกภาคส่วนจากการปิดเมืองหรือการยกเลิกกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต การคา้ปลีก การคา้ระหว่างประเทศ การขนส่ง รวมทั้งสินคา้เกษตร 
ซ่ึงบางสินคา้จะมีผลผลิตออกมากในช่วงวิกฤตน้ีและไม่สามารถส่งออกไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยเฉพาะตลาด
เกาหลี ญ่ีปุ่น ยโุรป ซ่ึงตอ้งส่งทางเคร่ืองบินและขณะน้ีไมมี่เท่ียวบินไปยงัประเทศเหล่าน้ี ตลาดในประเทศชะลอตวั
เน่ืองจากผูบ้ริโภคเดินตลาดนอ้ยลง และเนน้การซ้ือสินคา้ท่ีจ าเป็นมากกว่า ท าใหเ้กษตรกรไดรั้บความเดือดร้อน 
เน่ืองจากไม่สามารถจ าหน่ายผลผลิตได ้ซ่ึงสินคา้ไม่สามารถเก็บรักษาไดใ้นระยะเวลานาน เช่น มะม่วง มงัคุด องุ่น ลิน้จ่ี 
ล าไย พืชผกั ไมด้อกต่าง ๆ เป็นตน้ จึงจ าเป็นตอ้งรีบจ าหน่ายผลผลิตให้ถึงมือผูบ้ริโภคก่อนสินคา้เกษตรจะเสียหาย 
กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดพ้ลิกวิกฤตใหเ้ป็นโอกาสจดัท าโครงการ
สนบัสนุนสินคา้เกษตรไทยสู้ภยั COVID-19 เพ่ือรณรงคส่์งเสริมสินคา้เกษตรไทยและช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บ
ความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 ภายใตแ้นวคิด (Campaign) “ซ้ือสินคา้เกษตรไทย 
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เกษตรกรอยูไ่ด ้ประเทศไทยอยูร่อด” โดยใหส่้วนราชการ บริษทั หา้ง/ร้าน และประชาชนช่วยกนัอุดหนุนซ้ือสินคา้
เกษตรคุณภาพดีไปมอบใหแ้ก่บุคลากรทางการแพทย ์ทหาร เทศกิจ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีตอ้ง
เสียสละเวลาในการดูแลประชาชนในพ้ืนท่ี หรือเป็นของขวญัของฝากคนท่ีรักและห่วงใยแก่ครอบครัวท่ีตอ้งอยูห่่างไกล
กนั ใหไ้ดบ้ริโภคสินคา้เกษตรสด ใหม่ และมีคุณภาพในช่วงน้ี รูปแบบการด าเนินงานเบ้ืองตน้จะเชิญชวนหน่วยงานใน
สังกดักระทรวงเกษตรฯ บริษทั หา้ง/ร้าน และประชาชน ร่วมส่ังซ้ือสินคา้เกษตรท่ีมีคุณภาพจากเกษตรกร และน าไป
มอบใหก้บัผูมี้ภารกิจหนา้ท่ีในการป้องกนั รักษาสุขภาพของประชาชนเพื่อต่อสู้ภยั COVID – 19 ทั้งใน
ส่วนกลางและภูมิภาค โดยกรมส่งเสริมการเกษตรหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบสินคา้นั้น ๆ จะประสานอ านวยความ
สะดวกการส่ังซ้ือสินคา้จากเกษตรกรใหก้บักลุ่มเป้าหมายท่ีมีความประสงคจ์ะส่ังซ้ือสินคา้ดงักล่าว 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ส าหรับมาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคา้สู้ภยั 
COVID-19 ทั้ง 4 โครงการยอ่ย ไดแ้ก่ 1) โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่พี่นอ้งชาวจีนสู้วิกฤต 
COVID-19 เป้าหมาย ทุเรียน 20 ตนั มงัคุด 20 ตนั 2) โครงการรณรงคส่์งเสริมการบริโภคผลไม้
ภายในประเทศ Eat Thai First เป้าหมาย 111,000 ตนั 3) โครงการสินคา้เกษตรไทยปลอดภยัจาก 
COVID-19 เป้าหมาย รับรอง GAP 70,000 แปลง รับรอง GMP 180 โรง และ 4) โครงการหา
ตลาดใหม่สินคา้เกษตรเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ จีน UAE ตุรกี และเครือรัฐออสเตรเลียนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรร่วม
สนบัสนุนในทุกโครงการ โดยเฉพาะโครงการรณรงคส่์งเสริมการบริโภคผลไมภ้ายในประเทศ Eat Thai First 

ขณะน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดป้ระสานงานกบัตลาดไทและ Home pro เรียบร้อยแลว้ มีเป้าหมายการจ าหน่าย
สินคา้ทั้ง 2 แห่ง รวม 1,200 ตนั โดยตลาดไทยนิดีใหใ้ชพ้ื้นท่ีในช่วงฤดูกาลผลิต นอกจากน้ี กรมฯ ยงัไดรั้บความ
ร่วมมือจากบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในการส่งเสริมเกษตรกรใหจ้ าหน่ายสินคา้ผา่นระบบออนไลน์ โดยคดัเลือก
เกษตรกรและเกษตรกรแปลงใหญ่ลงทะเบียนกบับริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั เพ่ือกระจายสินคา้สู่ตลาดปลายทาง 
เป้าหมาย 2,000 ตนั ซ่ึงจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ค่าขนส่งสินคา้เกษตรเฉพาะผกัและผลไมส้ด กิโลกรัมละ 8 บาท 
ภายใตเ้ง่ือนไขเกษตรกรตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกจ าหน่ายสินคา้เกษตรผา่นระบบ Thailandpostmart.com และเม่ือสมคัร
ตอ้งใส่โคด้ : กรมส่งเสริมการเกษตร และตอ้งไดรั้บการอนุมติัใหข้ายออนไลน์บน 
Platform Thailandpostmart.com นอกจากน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรยงัไดเ้ตรียมเปิดเวบ็ไซตส่์งเสริมการ
จ าหน่ายสินคา้เกษตรผา่นระบบออนไลน์ภายใตช่ื้อ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ซ่ึงจะมีหมวดหมู่สินคา้จากทัว่
ประเทศใหเ้ลือกชอ้ป 9 หมวดหมู่ ไดแ้ก่ ผกั, ผลไม,้ ไมด้อกไมป้ระดบั, ขา้วและธญัพืช, อาหารแปรรูปและ
เคร่ืองด่ืม, สมุนไพรและเคร่ืองส าอาง, ผา้และเคร่ืองแต่งกาย, หตัถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ และอ่ืน ๆ โดยจะเร่ิมเปิดตวั
ทดสอบระบบในวนัท่ี 10 เมษายน 2563 น้ี 
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เกษตรฯ นัดคณะ Fruit Board หารือแนวทางบริหารจัดการขนส่งผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 
8 เมษายน 2020Thailandplusเกษตร / สิ่งแวดล้อม 

 
 
กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการ Fruit Board ครั้งที่ 3/2563 หารือแนวทางบริหารจัดการการ
ขนส่งผลไม้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 
 
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board ) ครั้งที่ 3/2563 ว่า ที่ประชุมได้ร่วมกัน
พิจารณาแนวทางบริหารจัดการการขนส่งผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-
19 รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการค้ามะม่วงซึ่งผลผลิตไม่สามารถส่งออกได้ราว 360,000 ตัน และในปี 2563 
ได้มีการคาดการณ์ปริมาณไม้ผลที่จะให้ผลผลิต คือ ทุเรียน 584,712 ตัน มังคุด 201,741 ตัน เงาะ 
220,946 ตัน และลำไยภาคเหนือ 350,000 ตัน รวมปรมิาณแล้วกว่า 1 ล้านตัน โดยจะออกสู่ตลาดมาก
ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 นอกจากนี้ ยังมีสินค้าเกษตรอ่ืน ๆ ที่ได้รับผลกระทบเช่นกันทั้งพืชผัก 
ไม้ดอก ประมง ปศุสัตว์ ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีความห่วงใย
เรื่องดังกล่าว พร้อมกำชับให้หน่วยงานในสังกัดเร่งหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยในส่วนของไม้ผลได้ข้อสรุป 2 
มาตรการ 
 
คือ 1) มาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินค้า มี 4 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการ
ประสานใจเกษตรกรไทยสู่พี่น้องชาวจีนสู้วิกฤต COVID-19 เป้าหมาย ทุเรียน 20 ตัน มังคุด 20 ตัน, 



โครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ภายในประเทศ Eat Thai First เป้าหมาย 111,000 ตัน, โครงการ
สินค้าเกษตรไทยปลอดภัยจาก COVID-19 เป้าหมาย รับรอง GAP 70,000 แปลง รับรอง GMP 180 โรง 
และโครงการหาตลาดใหม่สินค้าเกษตรเพิ่มเติม ได้แก่ จีน UAE ตุรกี และเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งแต่ละ
โครงการจะมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในการกระจายผลผลิต
ไปยังแหล่งต่าง ๆ และ 
 
2) มาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
โดยที่ประชุม Fruit Board ได้มีมติเกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการการขนส่งผลไม้ (Logistic) และการกระจาย
ผลผลิตผลไม้ไทย 3 เรื่อง คือ 
 
1) การส่งเสริมการส่งออกมะม่วงไปยังตลาดหลัก ได้แก่ เกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะมีมะม่วงส่วนต่างที่ต้องสนับสนุนให้มีการส่งออกไปยังเกาหลี จำนวน 3,800 ตัน และประเทศ
ญี่ปุ่น จำนวน 600 ตัน โดยการขนส่งผลไม้ทางอากาศ ขอสนับสนุนค่าชดเชยการระวางสินค้า กิโลกรัมละไม่
เกิน 15 บาท ให้แก่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป้าหมายการดำเนินงาน 4,400 ตัน หรือคิดเป็นเงิน 
66 ล้านบาท การขนส่งภายในประเทศทางรถยนต์ ให้มีหน่วยงานรวบรวมในลักษณะตลาดกลาง หรือเป็น 
Hub เพ่ือกระจายผลผลิตภายในประเทศต่อ และขอความร่วมมือบริษัทเอกชนต่าง ๆ ช่วยลดราคาค่าขนส่ง
ผลไม้ลง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เร่งกระจายผลผลิตผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ หรือบริการขนส่งแทนการ
ซื้อขายปกติ 
 
2) การวางระบบขนส่งและกระจายผลไม้ภายในประเทศ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือ
กันในเรื่องดังกล่าว เพิ่มเป้าหมายการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้จากเดิม 61,700 ตัน เป็น 200,000 
ตัน โดยมีระบบของสหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลไม้ 90 จุด เป็นจุดกระจายสินค้าในระดับอำเภอ 
824 จุด และมีตลาดชุมชนประจำหมู่บ้านอีก 9,048 แห่ง เพื่อจัดการผลผลิตให้สามารถกระจายได้ในพ้ืนที่ 
77 จังหวัด และเชื่อมโยงกับระบบร้านธงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีอยู่ 50,000 แห่ง มีรถเร่หรือรถพุ่ม
พวงอีก 300 คัน และจะของบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือบริหารจัดการสินค้าเกษตร 450 ล้านบาท ภายใต้
เป้าหมาย 200,000 ตัน และ 
 
3) กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์จะลงนามความร่วมมือ (MOU) “แนวทางบริหารจัดการขนส่ง
ผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด COVID-19” ในวันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. 
ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ เพ่ือร่วมกันพิจารณาทางเลือกในการขนส่งหลาย ๆ 
ช่องทางทั้งทางอากาศ ทางบก และทางเรือ เพ่ือวิเคราะห์หาจุดคุ้มค่าในการขนส่งระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการกระจายสินค้า ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ 
จะมีกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก สำหรับกระทรวงพาณิชย์จะมีกรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมการค้าภายในเป็นหลัก นอกจากนั้น ยังมีผู้ให้บริการด้านขนส่งของ



ภาคเอกชน ประกอบด้วย สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย สมาคม
การค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน สมาคมผู้ประกอบการผักผลไม้ไทย สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้
ไทย บริษทั แกร็บแท็กซี่ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ไทยฟินเทค จำกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท 
การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในโมเดลเกษตร-พาณิชย์ จะสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลไม้ในฤดูกาลนี้ภายใต้ผลกระทบจาก COVID-19 ให้ได้ 
 
 
ด้านนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากข้อมูลของสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย
สถานการณ์มะม่วง ปี 2563 เกิดปัญหาการส่งออกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของ COVID – 
19 ทำให้มีการปิดด่านมาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว เวียดนาม ที่เป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตมะม่วงหลัก ประกอบกับ
มะม่วงที่จะส่งออกไปทางเกาหลีใต้ และญี่ปุ่นที่เป็นเกรดคุณภาพดีก็มีค่าระวางเครื่องบินสูงมาก ทำให้
ผู้ประกอบการแบกรับต้นทุนที่สูงการซื้อขายมะม่วงเกิดการหดตัวเป็นอย่างมาก ซึ่งฤดูกาลผลิตมะม่วงในฤดู
ขณะนี้ก็ใกล้เข้ามาถึงระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน (3 เดือน) คาดว่าจะมีมะม่วงที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาดังกล่าว ผลผลิตไม่สามารถส่งออกได้ โดยเป็นพื้นที่ผลิตมะม่วงแปลงใหญ่ที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญของ
ประเทศไทย จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ สุโขทัย น่าน ลำพูน และเชียงใหม่ พื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 300,000 ตัน ผลผลิตรวม 
360,000 ตัน โดยมีผลผลิตในฤดูที่จะเก็บเกี่ยวในระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน (3 เดือน) จำนวน 
180,000 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 และคาดว่าจะมีผลผลิตที่ออกมามากในช่วงกลางเดือนเมษายน – 
กลางเดือนพฤษภาคม จำนวน 80,000 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 44.44 ซึ่งจำเป็นต้องหาแนวทางในการให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในช่วงวิกฤตการณ์ดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

พลกิวกิฤต!! เกษตรฯ ผุดโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้
ภัย COVID-19 

 

กระทรวงเกษตรฯ พลิกวิกฤต ให้เป็นโอกาส ผุดโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 ผนึกพาณิชย์ และผู้ให้บริการ
ขนส่งภาคเอกชน เร่งช่วยเหลือกระจายกระจายผลผลิตภายในประเทศ 

เม่ือวนัท่ี 8 เม.ย. นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลงัการประชุมคณะกรรมการ
พฒันาและบริหารจดัการผลไม ้คร้ังท่ี 3/2563 ว่า ท่ีประชุมไดร่้วมกนัพิจารณาแนวทางบริหารจดัการการขนส่งผลไมท่ี้ไดรั้บ
ผลกระทบจากสถานกหารณ์การระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาการคา้มะม่วงซ่ึงผลผลิตไม่สามารถส่งออกได้
ราว 360,000 ตนั และในปี 2563 ไดมี้การคาดการณ์ปริมาณไมผ้ลท่ีจะให้ผลผลิต คือ ทุเรียน 584,712 ตนั มงัคุด 
201,741 ตนั และเงาะ 220,946 ตนั โดยจะออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 แตเ่ม่ือไดรั้บผลกระทบ 
COVID-19 มีการวิเคราะห์ว่าจะส่งออกทุเรียนได ้350,827 ตนั มงัคุด 108,940 ตนั และเงาะ1,767 ตนั รวม 
461,534 ตนั จึงมีส่วนต่างของผลผลิตท่ีส่งออกไม่ไดต้ามภาวะปกติ ดงัน้ี ทุเรียน 58,471 ตนั มงัคุด 12,105 ตนั และเงาะ 
13,699 ตนั รวมทั้งส้ิน 84,275 ตนั ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีตอ้งบริหารจดัการ นอกจากน้ี ยงัมีสินคา้เกษตรอื่น ๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบเช่นกนั
ทั้งพืชผกั ไมด้อก ประมง ปศุสัตว ์ซ่ึงนายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดมี้ความห่วงใยเร่ืองดงักล่าว 
พร้อมก าชบัให้หน่วยงานในสังกดัเร่งหามาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 

โดยในส่วนของไมผ้ลไดข้อ้สรุป 2 มาตรการ คือ 

1.มาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคา้ มี 4 โครงการยอ่ย ไดแ้ก่ โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่พี่นอ้งชาว
จีนสู้วิกฤต COVID-19 เป้าหมาย ทุเรียน 20 ตนั มงัคุด 20 ตนั, โครงการรณรงคส่์งเสริมการบริโภคผลไมภ้ายในประเทศ Eat 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200408/2253a79431787c0cd4d5566ee96a3b6853a6984139a288d4aa4f7780169c0e7b.jpg?itok=XJ3o_ora


Thai First เป้าหมาย 111,000 ตนั, โครงการสินคา้เกษตรไทยปลอดภยัจาก COVID-19 เป้าหมาย รับรอง GAP 

70,000 แปลง รับรอง GMP 180 โรง และโครงการหาตลาดใหมสิ่นคา้เกษตรเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ จีน UAE ตุรกี และเครือรัฐ
ออสเตรเลีย ซ่ึงแต่ละโครงการจะมีหน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นเจา้ภาพรับผิดชอบในการกระจายผลผลติไปยงั
แหล่งต่างๆ 

2.มาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบนัเกษตรกรและผูป้ระกอบการ นอกจากน้ี ไดม้อบให้กรมส่งเสริมการเกษตรจดักิจกรรมรณรงค์
เพื่อสนบัสนุนหรือบริโภคสินคา้เกษตรไทยสู้ภยั COVID-19 และกระทรวงเกษตรฯ ไดป้ระสานงานเก่ียวกบัแนวทางบริหารระบบ
การจดัการขนส่งผลไม ้(Logistic) เพ่ือจดัการผลผลิตให้สามารถกระจายไดใ้นพ้ืนท่ี 77 จงัหวดั และจ าหน่ายออกสู่ต่างประเทศให้
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหารือร่วมกนัพิจารณาทางเลือกในการขนส่งหลาย ๆ ช่องทางทั้งทางอากาศ ทางบก 
และทางเรือ เพื่อวิเคราะห์หาจุดคุม้ค่าในการขนส่งพร้อมจดัท าบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) ร่วมกนั โดยการขนส่งผลไมท้างอากาศ ขอ
สนบัสนุนค่าชดเชยการระวางสินคา้ กิโลกรัมละไม่เกิน 15 บาท ให้แก่บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) เป้าหมายการด าเนินงาน 
4,400 ตนั (เกาหลี 3,800 ตนั ญี่ปุ่ น 1,000 ตนั) คิดเป็นเงิน 66 ลา้นบาท การขนส่งภายในประเทศทางรถยนต ์ให้มีหน่วยงาน
รวบรวมในลกัษณะตลาดกลาง หรือเป็น Hub เพื่อกระจายผลผลิตภายในประเทศต่อ และขอความร่วมมือบริษทัเอกชนต่าง ๆ ช่วยลด
ราคาค่าขนส่งผลไมล้ง เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรให้เร่งกระจายผลผลิตผา่นช่องทางการคา้ออนไลน์ หรือบริการขนส่งแทนการซ้ือขายปกติ 

นอกจากน้ี ในวนัท่ี 9 เม.ย. 63 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกบั กระทรวงพาณิชย ์จดัให้มีพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือระหวา่ง
ภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ และกรมการคา้ภายใน ตลอดจน 
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) สมาพนัธ์โลจิสติกไทย และผูใ้ห้บริการขนส่งเอกชน เป็นตน้ 

ดา้นนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้(Fruit 

Board) กล่าวว่า จากสถานการณก์ารระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกภาค
ส่วนจากการปิดเมืองหรือการยกเลิกกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต การคา้ปลีก การคา้ระหว่างประเทศ การ
ขนส่ง รวมทั้งสินคา้เกษตร ซ่ึงบางสินคา้จะมีผลผลิตออกมากในช่วงวิกฤตน้ีและไม่สามารถส่งออกไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญ่ีปุ่ น ยโุรป ซ่ึงตอ้งส่งทางเคร่ืองบินและขณะน้ีไม่มีเท่ียวบินไปยงัประเทศเหล่าน้ี ตลาดในประเทศชะลอตวั
เน่ืองจากผูบ้ริโภคเดินตลาดนอ้ยลง และเนน้การซ้ือสินคา้ท่ีจ าเป็นมากกว่า ท าให้เกษตรกรไดรั้บความเดือดร้อน เน่ืองจากไม่สามารถ
จ าหน่ายผลผลิตได ้ซ่ึงสินคา้ไม่สามารถเก็บรักษาไดใ้นระยะเวลานาน เช่น มะม่วง มงัคุด องุ่น ล้ินจ่ี ล าไย พืชผกั ไมด้อกต่าง ๆ เป็นตน้ จึง
จ าเป็นตอ้งรีบจ าหน่ายผลผลิตให้ถึงมือผูบ้ริโภคก่อนสินคา้เกษตรจะเสียหาย 

กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จึงไดพ้ลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจดัท าโครงการสนบัสนุนสินคา้เกษตรไทย
สู้ภยั COVID-19 เพื่อรณรงคส่์งเสริมสินคา้เกษตรไทยและช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-

19 ภายใตแ้นวคิด (Campaign) “ซ้ือสินคา้เกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด ้ประเทศไทยอยูร่อด” โดยให้ส่วนราชการ บริษทั ห้าง/ร้าน 
และประชาชนช่วยกนัอุดหนุนซ้ือสินคา้เกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย ์ทหาร เทศกิจ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้น ท่ีตอ้งเสียสละเวลาในการดูแลประชาชนในพ้ืนท่ี หรือเป็นของขวญัของฝากคนท่ีรักและห่วงใยแก่ครอบครัวท่ีตอ้งอยูห่่างไกลกนั 
ให้ไดบ้ริโภคสินคา้เกษตรสดและมีคุณภาพในช่วงน้ี รูปแบบการด าเนินงานเบ้ืองตน้จะเชิญชวนหน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรฯ 
บริษทั ห้าง/ร้าน และประชาชน ร่วมสั่งซ้ือสินคา้เกษตรท่ีมีคุณภาพจากเกษตรกร และน าไปมอบให้กบัผูมี้ภารกิจหนา้ท่ีในการป้องกนั 
รักษาสุขภาพของประชาชนต่อสู้ภยั COVID-19 ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยกรมส่งเสริมการเกษตรหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
สินคา้นั้น ๆ เช่น กรมประมง กรมปศสุัตว ์กรมการขา้ว ประสานอ านวยความสะดวกการสั่งซ้ือสินคา้จากเกษตรกรให้กบักลุ่มเป้าหมายท่ีมี
ความประสงคจ์ะสั่งซ้ือสินคา้ดงักล่าว 

“ส าหรับมาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคา้สู้ภยั COVID-19 ทั้ง 4 โครงการยอ่ยนั้นกรมส่งเสริมการเกษตร
ร่วมสนบัสนุนในทุกโครงการ โดยเฉพาะโครงการรณรงคส่์งเสริมการบริโภคผลไมภ้ายในประเทศ Eat Thai First ขณะน้ีกรม
ส่งเสริมการเกษตรไดป้ระสานงานกบัตลาดไทและ Home pro เรียบร้อยแลว้ มีเป้าหมายการจ าหน่ายสินคา้ทั้ง 2 แห่ง รวม 1,200 



ตนั โดยตลาดไทยินดีให้ใชพ้ื้นท่ีในช่วงฤดูกาลผลิต นอกจากน้ียงัไดรั้บความร่วมมือจากบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในการส่งเสริม
เกษตรกรให้จ าหน่ายสินคา้ผา่นระบบออนไลน์ โดยคดัเลือกเกษตรกรและเกษตรกรแปลงใหญ่ลงทะเบียนกบับริษัทไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
เพื่อกระจายสินคา้สู่ตลาดปลายทาง เป้าหมาย 2,000 ตนั ซ่ึงจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ค่าขนส่งสินคา้เกษตรเฉพาะผกัและผลไมส้ด 
กิโลกรัมละ 8 บาท ภายใตเ้ง่ือนไขเกษตรกรตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกจ าหน่ายสินคา้เกษตรผา่นระบบ Thailandpostmart.com 

และเม่ือสมคัรตอ้งใส่โคด้ : กรมส่งเสริมการเกษตร และตอ้งไดรั้บการอนุมติัให้ขายผา่น Thailandpostmart.com นอกจากน้ี 
กรมส่งเสริมการเกษตรยงัไดเ้ตรียมเปิดเพจส่งเสริมการจ าหน่ายสินคา้เกษตรผา่นระบบออนไลน์ภายใตช่ื้อ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์.
com” ซ่ึงจะมีหมวดหมู่สินคา้ให้เลือกชอ้ป 9 หมวดหมู่ ไดแ้ก่ ผกั, ผลไม,้ ไมด้อกไมป้ระดบั, ขา้วและธญัพืช, อาหารแปรรูปและ
เคร่ืองด่ืม, สมุนไพรและเคร่ืองส าอาง, ผา้และเคร่ืองแต่งกาย, หตัถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ และอื่นๆ โดยจะเร่ิมเปิดตวัในวนัท่ี 9 เมษายน 
2563 น้ี”รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการ Fruit Board คร้ังที่ 

3/2563 หารือแนวทางบริหารจัดการการขนส่งผลไม้ทีไ่ด้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลงัร่วมการประชุม
คณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้(Fruit Board ) คร้ังท่ี 3/2563 ว่า ท่ีประชุมไดร่้วมกนั
พิจารณาแนวทางบริหารจดัการการขนส่งผลไมท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 

รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาการคา้มะม่วงซ่ึงผลผลิตไม่สามารถส่งออกไดร้าว 360,000 ตนั และในปี 2563 ไดมี้
การคาดการณ์ปริมาณไมผ้ลท่ีจะให้ผลผลิต คือ ทุเรียน 584,712 ตนั มงัคุด 201,741 ตนั เงาะ 
220,946 ตนั และล าไยภาคเหนือ 350,000 ตนั รวมปริมาณแลว้กว่า 1 ลา้นตนั 

โดยจะออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 นอกจากน้ี ยงัมีสินคา้เกษตรอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบ
เช่นกนัทั้งพืชผกั ไมด้อก ประมง ปศุสัตว ์ซ่ึงนายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดมี้ความ
ห่วงใยเร่ืองดงักล่าว พร้อมก าชบัให้หน่วยงานในสังกดัเร่งหามาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรค COVID-19 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยในส่วนของไมผ้ลไดข้อ้สรุป 2 มาตรการ คือ 1) 

มาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคา้ มี 4 โครงการยอ่ย ไดแ้ก่ โครงการประสานใจเกษตรกรไทย
สู่พี่นอ้งชาวจีนสู้วิกฤต COVID-19 เป้าหมาย ทุเรียน 20 ตนั มงัคุด 20 ตนั, โครงการรณรงคส่์งเสริมการ

https://www.kasetkaoklai.com/home/wp-content/uploads/2020/04/338476.jpg


บริโภคผลไมภ้ายในประเทศ Eat Thai First เป้าหมาย 111,000 ตนั, โครงการสินคา้เกษตรไทย
ปลอดภยัจาก COVID-19 เป้าหมาย รับรอง GAP 70,000 แปลง รับรอง GMP 180 โรง และ
โครงการหาตลาดใหม่สินคา้เกษตรเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ จีน UAE ตุรกี และเครือรัฐออสเตรเลีย ซ่ึงแต่ละโครงการจะมี
หน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นเจา้ภาพรับผิดชอบในการกระจายผลผลิตไปยงัแหล่งต่าง ๆ และ 
2) มาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบนัเกษตรกรและผูป้ระกอบการ 

โดยท่ีประชุม Fruit Board ไดมี้มติเก่ียวกบัแนวทางบริหารจดัการการขนส่งผลไม ้(Logistic) และการ
กระจายผลผลิตผลไมไ้ทย 3 เร่ือง คือ 1) การส่งเสริมการส่งออกมะม่วงไปยงัตลาดหลกั ไดแ้ก่ เกาหลี และญ่ีปุ่ น ซ่ึงจาก
การประเมินของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะมีมะม่วงส่วนต่างท่ีตอ้งสนบัสนุนให้มีการส่งออกไปยงัเกาหลี จ านวน 3,800 

ตนั และประเทศญ่ีปุ่ น จ านวน 600 ตนั โดยการขนส่งผลไมท้างอากาศ ขอสนบัสนุนค่าชดเชยการระวางสินคา้ กิโลกรัม
ละไม่เกิน 15 บาท ให้แก่บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) เป้าหมายการด าเนินงาน 4,400 ตนั หรือคดิเป็นเงิน 
66 ลา้นบาท การขนส่งภายในประเทศทางรถยนต ์ให้มีหน่วยงานรวบรวมในลกัษณะตลาดกลาง หรือเป็น Hub เพื่อ
กระจายผลผลิตภายในประเทศตอ่ และขอความร่วมมือบริษทัเอกชนต่าง ๆ ช่วยลดราคาค่าขนส่งผลไมล้ง เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรให้เร่งกระจายผลผลิตผา่นช่องทางการคา้ออนไลน์ หรือบริการขนส่งแทนการซ้ือขายปกติ 2) การวางระบบ
ขนส่งและกระจายผลไมภ้ายในประเทศ ซ่ึงกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชยไ์ดร่้วมมือกนัในเร่ืองดงักล่าว เพ่ิม
เป้าหมายการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไมจ้ากเดิม 61,700 ตนั เป็น 200,000 ตนั 

โดยมีระบบของสหกรณ์เป็นศูนยก์ลางในการรวบรวมผลไม ้90 จุด เป็นจดุกระจายสินคา้ในระดบัอ าเภอ 824 จุด 
และมีตลาดชุมชนประจ าหมู่บา้นอีก 9,048 แห่ง เพื่อจดัการผลผลิตให้สามารถกระจายไดใ้นพ้ืนท่ี 77 จงัหวดั และ
เช่ือมโยงกบัระบบร้านธงฟ้าของกระทรวงพาณิชยซ่ึ์งมีอยู ่50,000 แห่ง มีรถเร่หรือรถพุ่มพวงอีก 300 คนั และจะ
ของบประมาณเพ่ิมเติมเพื่อบริหารจดัการสินคา้เกษตร 450 ลา้นบาท ภายใตเ้ป้าหมาย 200,000 ตนั และ 3) 

กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชยจ์ะลงนามความร่วมมือ (MOU) “แนวทางบริหารจดัการขนส่งผลไมท่ี้ไดรั้บ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด COVID-19” ในวนัท่ี 9 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง
ประชุมบุรฉตัรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย ์เพ่ือร่วมกนัพิจารณาทางเลือกในการขนส่งหลาย ๆ ช่องทางทั้งทางอากาศ 
ทางบก และทางเรือ เพื่อวิเคราะหห์าจุดคุม้ค่าในการขนส่งระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยเชิญหน่วยงานท่ีรับผิดชอบใน
การขบัเคล่ือนการกระจายสินคา้ ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ จะมีกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็น
หน่วยงานหลกั ส าหรับกระทรวงพาณิชยจ์ะมีกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ และกรมการคา้ภายในเป็นหลกั 
นอกจากนั้น ยงัมีผูใ้หบ้ริการดา้นขนส่งของภาคเอกชน ประกอบดว้ย สมาพนัธ์ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ไทย สมาคมขนส่ง
สินคา้และโลจิสติกส์ไทย สมาคมการคา้ธุรกิจบริการและผลิตภณัฑผ์สมผสาน สมาคมผูป้ระกอบการผกัผลไมไ้ทย สมาคม
ผูค้า้และส่งออกผลไมไ้ทย บริษทั แกร็บแทก็ซ่ี ประเทศไทย จ ากดั บริษทั ไทยฟินเทค จ ากดั บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
และบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจในโมเดลเกษตร-พาณิชย ์จะสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการผลไมใ้นฤดูกาลน้ีภายใตผ้ลกระทบจาก COVID-19 ให้ได ้

นายทวี มาสขาว 
ดา้นนายทวี มาสขาว รองอธิบดกีรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากขอ้มูลของสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยสถานการณ์
มะม่วง ปี 2563 เกิดปัญหาการส่งออกเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ท าให้มีการ



ปิดด่านมาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว เวียดนาม ท่ีเป็นแหล่งรับซ้ือผลผลิตมะม่วงหลกั ประกอบกบัมะม่วงท่ีจะส่งออกไปทาง
เกาหลีใต ้และญ่ีปุ่ นท่ีเป็นเกรดคณุภาพดีก็มีค่าระวางเคร่ืองบินสูงมาก ท าให้ผูป้ระกอบการแบกรับตน้ทุนท่ีสูงการซ้ือขาย
มะม่วงเกิดการหดตวัเป็นอยา่งมาก ซ่ึงฤดูกาลผลิตมะม่วงในฤดูขณะน้ีก็ใกลเ้ขา้มาถึงระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน (3 

เดือน) คาดว่าจะมีมะม่วงท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหาดงักล่าว ผลผลิตไม่สามารถส่งออกได ้โดยเป็นพ้ืนท่ีผลิตมะม่วง
แปลงใหญ่ท่ีเป็นแหล่งผลิตส าคญัของประเทศไทย จ านวน 12 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครราชสีมา ชยัภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ 
อุดรธานี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบรูณ์ สุโขทยั น่าน ล าพูน และเชียงใหม่ พ้ืนท่ีรวมทั้งส้ินประมาณ 300,000 ตนั 
ผลผลิตรวม 360,000 ตนั โดยมีผลผลิตในฤดูท่ีจะเก็บเก่ียวในระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน (3 เดือน) จ านวน 
180,000 ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 50 และคาดว่าจะมีผลผลิตท่ีออกมามากในช่วงกลางเดือนเมษายน – กลางเดือน
พฤษภาคม จ านวน 80,000 ตนั หรือคดิเป็นร้อยละ 44.44 ซ่ึงจ าเป็นตอ้งหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนมะม่วงในช่วงวิกฤตการณ์ดงักล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการ Fruit Board ครั้งที่ 3/2563 หารือแนวทางบริหารจัดการการ
ขนส่งผลไม้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 
   นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board ) ครั้งที่ 3/2563 ว่า ที่ประชุมได้ร่วมกัน
พิจารณาแนวทางบริหารจัดการการขนส่งผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-
19 รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการค้ามะม่วงซึ่งผลผลิตไม่สามารถส่งออกได้ราว 360,000 ตัน และในปี 2563 
ได้มีการคาดการณ์ปริมาณไม้ผลที่จะให้ผลผลิต คือ ทุเรียน 584,712 ตัน มังคุด 201,741 ตัน เงาะ 
220,946 ตัน และลำไยภาคเหนือ 350,000 ตัน รวมปรมิาณแล้วกว่า 1 ล้านตัน โดยจะออกสู่ตลาดมาก
ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 นอกจากนี้ ยังมีสินค้าเกษตรอ่ืน ๆ ที่ได้รับผลกระทบเช่นกันทั้งพืชผัก 
ไม้ดอก ประมง ปศุสัตว์ ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีความห่วงใย
เรื่องดังกล่าว พร้อมกำชับให้หน่วยงานในสังกัดเร่งหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยในส่วนของไม้ผลได้ข้อสรุป 2 
มาตรการ คือ 1) มาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินค้า มี 4 โครงการย่อย ได้แก่ 
โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่พี่น้องชาวจีนสู้วิกฤต COVID-19 เป้าหมาย ทุเรียน 20 ตัน มังคุด 20 ตัน, 
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ภายในประเทศ Eat Thai First เป้าหมาย 111,000 ตัน, โครงการ
สินค้าเกษตรไทยปลอดภัยจาก COVID-19 เป้าหมาย รับรอง GAP 70,000 แปลง รับรอง GMP 180 โรง 
และโครงการหาตลาดใหม่สินค้าเกษตรเพิ่มเติม ได้แก่ จีน UAE ตุรกี และเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งแต่ละ
โครงการจะมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในการกระจายผลผลิต
ไปยังแหล่งต่าง ๆ และ 2) มาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ  



 
            โดยที่ประชุม Fruit Board ได้มีมติเก่ียวกับแนวทางบริหารจัดการการขนส่งผลไม้ (Logistic) และ
การกระจายผลผลิตผลไม้ไทย 3 เรื่อง คือ 1) การส่งเสริมการส่งออกมะม่วงไปยังตลาดหลัก ได้แก่ เกาหลี 
และญี่ปุ่น ซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีมะม่วงส่วนต่างที่ต้องสนับสนุนให้มีการส่งออกไป
ยังเกาหลี จำนวน 3,800 ตัน และประเทศญี่ปุ่น จำนวน 600 ตัน โดยการขนส่งผลไม้ทางอากาศ ขอ
สนับสนุนค่าชดเชยการระวางสินค้า กิโลกรัมละไม่เกิน 15 บาท ให้แก่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
เป้าหมายการดำเนินงาน 4,400 ตัน หรือคิดเป็นเงิน 66 ล้านบาท การขนส่งภายในประเทศทางรถยนต์ ให้มี
หน่วยงานรวบรวมในลักษณะตลาดกลาง หรือเป็น Hub เพ่ือกระจายผลผลิตภายในประเทศต่อ และขอความ
ร่วมมือบริษัทเอกชนต่างๆ ช่วยลดราคาค่าขนส่งผลไม้ลง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เร่งกระจายผลผลิตผ่าน
ช่องทางการค้าออนไลน์ หรือบริการขนส่งแทนการซื้อขายปกติ 2) การวางระบบขนส่งและกระจายผลไม้
ภายในประเทศ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกันในเรื่องดังกล่าว เพิ่มเป้าหมายการ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้จากเดิม 61,700 ตัน เปน็ 200,000 ตัน โดยมีระบบของสหกรณ์เป็น
ศูนย์กลางในการรวบรวมผลไม้ 90 จุด เป็นจุดกระจายสินค้าในระดับอำเภอ 824 จุด และมีตลาดชุมชน
ประจำหมู่บ้านอีก 9,048 แห่ง เพื่อจัดการผลผลิตให้สามารถกระจายได้ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด และเชื่อมโยงกับ
ระบบร้านธงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีอยู่ 50,000 แห่ง มีรถเร่หรือรถพุ่มพวงอีก 300 คัน และจะขอ
งบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือบริหารจัดการสินค้าเกษตร 450 ล้านบาท ภายใต้เป้าหมาย 200,000 ตัน และ 3) 
กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์จะลงนามความร่วมมือ (MOU) “แนวทางบริหารจัดการขนส่งผลไม้ที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดCOVID-19” ในวันที่ 9 เมษายน 2563  เวลา 11.00 น. ณ 
ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ เพ่ือร่วมกันพิจารณาทางเลือกในการขนส่งหลายๆ 
ช่องทางทั้งทางอากาศ ทางบก และทางเรือ เพ่ือวิเคราะห์หาจุดคุ้มค่าในการขนส่งระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการกระจายสินค้า  
 
    ในส่วนของกระทรวงเกษตฯ จะมีกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก 
สำหรับกระทรวงพาณิชย์จะมีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมการค้าภายในเป็นหลัก นอกจากนั้น 
ยังมีผู้ให้บริการด้านขนส่งของภาคเอกชน ประกอบด้วย สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย สมาคมขนส่งสินค้า
และโลจิสติกส์ไทย สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน สมาคมผู้ประกอบการผักผลไม้ไทย 
สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย บริษัท แกร็บแท็กซ่ี ประเทศไทย จำกัด บริษัท ไทยฟินเทค จำกัด บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในโมเดลเกษตร-
พาณิชย์ จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลไม้ในฤดูกาลนี้ภายใต้ผลกระทบจาก COVID-19 ให้
ได้  
            ด้านนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากข้อมูลของสมาคมชาวสวน
มะม่วงไทยสถานการณ์มะม่วง ปี 2563 เกิดปัญหาการส่งออกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของ 
COVID – 19 ทำให้มีการปิดด่านมาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว เวียดนาม ที่เป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตมะม่วงหลัก 
ประกอบกับมะม่วงที่จะส่งออกไปทางเกาหลีใต้ และญี่ปุ่นที่เป็นเกรดคุณภาพดีก็มีค่าระวางเครื่องบินสูงมาก 



ทำให้ผู้ประกอบการแบกรับต้นทุนที่สูงการซื้อขายมะม่วงเกิดการหดตัวเป็นอย่างมาก ซึ่งฤดูกาลผลิตมะม่วงใน
ฤดูขณะนี้ก็ใกล้เข้ามาถึงระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน (3 เดือน) คาดว่าจะมีมะม่วงที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาดังกล่าว ผลผลิตไม่สามารถส่งออกได้ โดยเป็นพื้นที่ผลิตมะม่วงแปลงใหญ่ที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญของ
ประเทศไทย จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ สุโขทัย น่าน ลำพูน และเชียงใหม่ พื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 300,000 ตัน ผลผลิตรวม 
360,000 ตัน โดยมีผลผลิตในฤดูที่จะเก็บเกี่ยวในระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน (3 เดือน) จำนวน 
180,000 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 และคาดว่าจะมีผลผลิตที่ออกมามากในช่วงกลางเดือนเมษายน – 
กลางเดือนพฤษภาคม จำนวน 80,000 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 44.44 ซึ่งจำเป็นต้องหาแนวทางในการให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในช่วงวิกฤตการณ์ดังกล่าว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เตือนหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาดช่วงแล้ง 
 
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร ในฐานะประธานศูนย์
ติดตามและแก้ปัญหาภยัแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวว่า 
ในช่วงอากาศรอ้นแห้งแล้ง จากการติดตามรายงานสถานการณ์ระบาดของหนอนกระทู้
ข้าวโพดลายจุดของกรม พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในจ.กาญจนบุร ีเชียงราย ตาก 
แพร่ และลพบุรี อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางลำต้นจนถึงระยะสรา้งเมลด็ มักพบการ
ระบาดของหนอนกระทูข้้าวโพดลายจุดได้ทุกระยะการเจริญเติบโต นอกจากข้าวโพด
แล้วหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดยังมีพืชอาหารมากกว่า 80 ชนิด เช่น ข้าวข้าวฟา่ง ออ้ย 
ฝ้าย ทานตะวัน และถั่วเหลือง ลักษณะของหนอนกระทู้ขา้วโพดลายจดุ ตัวเต็มวัยเป็น
ผีเสือ้กลางคืน มีขนาด 3.2-4 เซนติเมตร มแีถบสีขาวที่ขอบปีกคู่หน้า กลางปีกมีแถบ
ลักษณะเป็นวงรสีีน้ำตาล เพศเมยีมีสแีละลวดลายจางกว่าเพศผู้ เพศเมยีจะวางไข่ในเวลา
กลางคืน โดยวางไข่เป็นกลุ่มใต้ใบพืช แต่ละกลุม่จะมีไข่100-200 ฟอง และมีขนสี
น้ำตาลออ่นปกคลมุ เพศเมียหนึ่งตัววางไข่ได้ประมาณ 1,500 – 2,000 ฟอง ระยะไข่ 
2-3 วัน ระยะหนอน 14-22 วัน หนอนทีโ่ตเตม็ที่มีขนาดลำตัวยาวประมาณ 3.2-4 
เซนติเมตร ส่วนบนของหัวมีแถบสีขาวเป็นรูปตัว Y หัวกลับ ส่วนหลังและด้านข้างมีแถบ
สีขาวตามยาวลำตัวปลอ้งท้องก่อนปล้องสุดท้ายมีจุดสีดำ 4 จุด เรยีงเป็นรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส ตัวหนอนจะเขา้ดักแด้ในดิน ระยะดักแด้ 7-13 วัน จึงออกเป็นตวัเต็มวัยและมี
ชีวิตอยู่ได้ 10-21 วัน วงจรชีวิตของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดใช้เวลาประมาณ 30-
40 วัน เมื่อผสมพันธุแ์ล้ว 
 
การเข้าทำลายตัวหนอนจะทำลายขา้วโพดต้ังแต่อายุ 7 วัน กระทั่งออกฝัก โดยกัดกิน
ยอดและใบข้าวโพดแหว่งหรือกัดกินทั้งใบ ช่อดอกตัวผู้ ฝัก เมล็ด ตัวหนอนหลบซ่อนแสง
อยู่ทีย่อดหรอืโคนกาบใบ หากหนอนทำลายระยะต้นออ่นจะทำให้ต้นข้าวโพดตาย หาก



หนอนทำลายระยะต้นแก่ข้าวโพดจะไม่เจรญิเตบิโต หากหนอนทำลายฝัก ฝึกจะลีบเล็ก
ไม่สมบูรณ ์
 
กรมแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหมั่นสำรวจแปลงปลูก หากพบกลุ่มไข่หรอืตัว
หนอนให้เก็บทำลายทิ้ง การกำจัดหนอนขนาดเล็กที่เพิ่งฟักออกจากไข่ให้ฉีดพ่นด้วยสาร
ชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อบีทีสายพันธุ์ไอซาไว (Bacillus thuringiensis var. aizawai) หรอืสาย
พันธุ์เคอรส์ตาร์กี้ (Bacillus thuringiensis var. kurstaki) อัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 
ลิตร พ่นทุก 4-7 วัน และควรพ่นตอนเย็นจะเกิดประสิทธิภาพการทำลายสูงสุด สำหรับ
แปลงที่ไม่ใช้สารเคมี ให้ใช้แมลงตัวห้ำ หากพบระบาดแนะนำให้ใช้สารเคมี เช่น สไปนีโท
แรม (กลุม่ 5) ฟลูเบนไดอะไมด์ คลอแรนทรานิลิโพรล (กลุ่ม 28 ) และอมีาเมกตินเบน
โซเอต (กลุม่ 6) อัตราตามคำแนะนำในฉลากสารเคมี และตอ้งสลับกลุ่มสารเคมีทุก 30 
วัน (1 รอบวงจรชีวิต) ป้องกันหนอนดื้อสารเคมี ในการพ่นสารเคมี ให้เน้น 
พ่นละอองสารเคมีลงกรวยยอดมากทีสุ่ด เกิดประสิทธภิาพทำลายหนอนมากสุด ส่วน
ฤดูกาลปลูกต่อไปแนะนำให้เกษตรกรไถพรวนและตากดินเพือ่กำจัดดักแด้ในดิน ทั้งนี้ 
ก่อนปลูกควรคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีไซแอนทรานิลิโพรล 20% เอสซ(ีกลุ่ม 28) อัตรา
ตามคำแนะนำในฉลาก มีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตร
อำเภอใกล้บ้านท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร ในฐานะประธานศูนย์
ติดตามและแก้ไขปญัหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า 
ในช่วงเดอืนเมษายนซึ่งมีสภาพอากาศทีร่้อนและแห้งแล้ง ทำให้เหมาะสมต่อการระบาด
ของเพลี้ยไฟมังคุด จากการติดตามสถานการณก์ารระบาดของเพลี้ยไฟมังคุดของกรม
ส่งเสรมิการเกษตร พบว่า มังคุดโดยเฉพาะในเขตจังหวัดจันทบุรี ระยอง ยะลา และ
ระนอง อยู่ในระยะแตกใบอ่อน ออกดอก จนถึงระยะติดผลอ่อน มีการเข้าทำลายของ
เพลีย้ไฟ ทำให้คณุภาพผลมังคุดลดลงไม่เป็นทีต่้องการของผู้บริโภค และผลผลิตบางส่วน
เสียหาย 
 
เพลีย้ไฟมังคุดจะมีลักษณะลำตัวสีเหลืองหรอืนำ้ตาลออ่น เคลือ่นไหวรวดเร็ว ระยะตัว
อ่อน 6-7 วัน จากนั้นเป็นระยะกอ่นเข้าดักแด้ 1-2 วัน และตัวเต็มวยัอยู่ประมาณ 22 
วัน ตัวเมียแตล่ะตัววางไข่เฉลี่ย 60 ฟอง ตัวเต็มวัยเพศเมยีมคีวามยาว 1.05 มิลลิเมตร 



กว้าง 0.19 มิลลิเมตร หนวดยาว 0.23 มิลลิเมตร ปีกยาว 0.54 มิลลิเมตร บริเวณ
ปลายของปล้องทอ้งมอีวัยวะวางไข่เห็นได้ชัดเจน ขนาดยาว 0.70 มิลลิเมตร กว้าง 
0.04 มิลลิเมตร ลำตัวสีเหลือง ตาสีแดง มีตาเดียว ตัวเต็มวัยเพศผู้มคีวามยาว 0.71 มิ
ลิเมตร กว้าง 0.14 มลิลิเมตร หนวดและปีกยาว 0.16 และ 0.38 มิลลิเมตร 
ตามลำดับ 
การเข้าทำลายมังคุดเพลี้ยไฟจะดูดกินน้ำเลีย้ง ทำให้ดอกมีรอยแผลสีนำ้ตาลกร้าน หากมี
การระบาดรุนแรงขณะออกและติดผลอ่อนจะทำให้ดอกและผลอ่อนรว่ง ส่วนผลที่ไม่ร่วง
หากมีการทำลายที่ผลจะทำให้เปลือกมังคุดมลีกัษณะขรุขระที่เรียกว่าผิวขี้กลากหรือผิว
ลาย คุณภาพต่ำไม่เป็นที่ต้องการของตลาดหรอืจำหน่ายไม่ได้ราคา 
 
กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดปฏิบัติดังนี้ 1) ควรหมั่นสำรวจ
แปลงปลูกอย่างสมำ่เสมอทุกสัปดาห์ 2) ใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลอืงขนาด 24 x 26 
นิ้ว จำนวน 4 กับดักต่อต้น ติดตั้งในสวนมังคุดที่เริ่มแตกใบอ่อน 3) การใช้ศัตรูธรรมชาติ 
ได้แก่ เพลีย้ไฟตัวหำ้ และด้วงเต่าตัวห้ำ ช่วยป้องกันการระบาดได้ 4) หากจำเป็นต้องใช้
สารเคมี แนะนำให้ใช้ ฟิโพรนลิ อมิิดาโคลพริด และไซเพอร์เมทริน อัตราตามคำแนะนำ
ในฉลากสารเคมี และมกีารใช้สารเคมีสลับกลุ่มเพื่อป้องกันเพลีย้ไฟดือ้สารเคมี 5)หาก
พบการระบาดทีไ่ม่รุนแรงให้พ่นด้วยน้ำเปลา่เพือ่ให้เกิดความชื้น ทุก 2 - 3 วัน หากพบ
การระบาดรุนแรงควรพน่ด้วยสารเคมีกำจัดแมลงให้ทั่วถึงทั้งลำต้น มิฉะนั้นแมลงจะ
เคลือ่นย้ายหลบซ่อนไปยังบริเวณที่พ่นไม่ถึง นอกจากนี้ ต้องคำนึงถึงการปรับละอองฝอย
หัวฉีด และระยะเวลาการพ่นด้วย หากมีข้อสงสัยให้สอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้จาก
สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน 
 
 
 
 
 



 

เตือนชาวสวนระวงัเพลีย้ไฟท าลายผลมังคุดใกล้ผลผลติออกในช่วงฤดู

แล้ง 

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร ในฐานะประธานศูนย์ติดตามและแกไ้ขปัญหาภัยแล้งด้าน

การเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ในช่วงเดือนเมษายนซึ่งมีสภาพอากาศท่ีร้อนและแห้งแล้ง ทำให้เหมาะสม

ต่อการระบาดของเพลีย้ไฟมังคุด จากการตดิตามสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยไฟมังคุดของกรมส่งเสรมิการเกษตร พบว่า 

มังคุดโดยเฉพาะในเขตจังหวัดจันทบุรี ระยอง ยะลา และระนอง อยู่ในระยะแตกใบอ่อน ออกดอก จนถึงระยะตดิผลอ่อน มี

การเข้าทำลายของเพลี้ยไฟ ทำให้คุณภาพผลมังคุดลดลงไม่เป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค และผลผลิตบางส่วนเสียหาย 

 

เพลี้ยไฟมังคุดจะมีลักษณะลำตัวสเีหลืองหรือน้ำตาลอ่อน เคลื่อนไหวรวดเร็ว ระยะตัวอ่อน 6-7 วัน จากนั้นเป็นระยะก่อนเข้า

ดักแด้ 1-2 วัน และตัวเต็มวัยอยูป่ระมาณ 22 วัน ตัวเมยีแตล่ะตัววางไข่เฉลี่ย 60 ฟอง ตัวเตม็วัยเพศเมียมคีวามยาว 1.05 

มิลลเิมตร กว้าง 0.19 มลิลเิมตร หนวดยาว 0.23 มิลลิเมตร ปีกยาว 0.54 มิลลิเมตร บริเวณปลายของปล้องท้องมีอวัยวะ

วางไข่เห็นได้ชัดเจน ขนาดยาว 0.70 มลิลเิมตร กว้าง 0.04 มลิลเิมตร ลำตัวสเีหลือง ตาสีแดง มตีาเดียว ตัวเตม็วัยเพศผู้มี

ความยาว 0.71 มิลเิมตร กว้าง 0.14 มลิลิเมตร หนวดและปีกยาว 0.16 และ 0.38 มิลลิเมตร ตามลำดับ 

การเข้าทำลายมังคุดเพลี้ยไฟจะดดูกินน้ำเลีย้ง ทำให้ดอกมีรอยแผลสีน้ำตาลกร้าน หากมีการระบาดรนุแรงขณะออกและติดผล

อ่อนจะทำให้ดอกและผลอ่อนร่วง ส่วนผลที่ไมร่่วงหากมีการทำลายทีผ่ลจะทำให้เปลือกมังคุดมลีักษณะขรุขระที่เรียกว่าผิวข้ี

กลากหรือผิวลาย คณุภาพต่ำไม่เปน็ท่ีต้องการของตลาดหรือจำหน่ายไมไ่ด้ราคา 

กรมส่งเสรมิการเกษตรขอแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดปฏิบัตดิังนี้ 1) ควรหมั่นสำรวจแปลงปลูกอยา่งสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ 

2) ใช้กับดักกาวเหนียวสเีหลืองขนาด 24 x 26 นิ้ว จำนวน 4 กับดกัต่อต้น ติดตั้งในสวนมังคุดท่ีเริ่มแตกใบอ่อน 3) การใช้

ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ เพลีย้ไฟตัวหำ้ และด้วงเต่าตัวห้ำ ช่วยป้องกันการระบาดได้ 4) หากจำเป็นต้องใช้สารเคมี แนะนำให้ใช้ ฟิ



โพรนิล อิมดิาโคลพริด และไซเพอร์เมทริน อัตราตามคำแนะนำในฉลากสารเคมี และมีการใช้สารเคมสีลับกลุ่มเพื่อป้องกัน

เพลี้ยไฟดื้อสารเคม ี

5)หากพบการระบาดที่ไมรุ่นแรงให้พ่นด้วยน้ำเปล่าเพื่อให้เกิดความช้ืน ทุก 2 – 3 วัน หากพบการระบาดรุนแรงควรพ่นด้วย

สารเคมีกำจดัแมลงให้ท่ัวถึงทั้งลำต้น มิฉะนั้นแมลงจะเคลื่อนย้ายหลบซ่อนไปยังบริเวณที่พ่นไม่ถึง นอกจากนี้ ต้องคำนึงถึงการ

ปรับละอองฝอยหัวฉีด และระยะเวลาการพ่นด้วย หากมีข้อสงสยัใหส้อบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสำนกังานเกษตรอำเภอใกล้

บ้านท่าน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เตือนชาวสวนไมผ้ลระวังเพลี้ยแปง้ทุเรียน  
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร ในฐานะประธานศูนย์
ติดตามและแก้ไขปญัหา 
ภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ประเทศไทยเป็น
แหล่งปลูกทุเรยีนที่มคีณุภาพดี เป็นที่ตอ้งการของผู้บริโภคทั้งในและตา่งประเทศ แหล่ง
ปลูกทุเรียนทีส่ำคัญของไทยมีหลายภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออก เช่น ระยอง 
จันทบุรี และตราด และภาคใต้ เช่น ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส ขณะนี้พบว่าอยู่ในระยะพัฒนาผล เริ่มแก่ใกล้เก็บเก่ียว ประกอบกับ
ในช่วงที่สภาพอากาศรอ้นแห้งแล้ง ขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดทำลายของเพลี้ย
แป้งทุเรียน 
 
โดยรูปร่างเพลี้ยแป้งทุเรียนเพศเมยี (Planococcus minor (Maskell) และ 
Planococcuslilacinus (Copckerell) มีขนาดลำตัวยาวประมาณ 3.0 มิลลเิมตร มสีี
เหลืองออ่นหรอืชมพู ตวัอ้วนสั้น ผลสีขาวคลา้ยผงแป้งปกคลุมลำตัว วางไข่เป็นกลุ่มๆละ 
100-200 ฟอง เพศเมยีตัวหนึ่งวางไข่ได้ 600-800 ฟอง ภายในเวลา14 วันไข่จะฟัก
อยู่ในถุงใต้ท้องระยะไขป่ระมาณ6-10 วัน เพศเมียเมื่อวางไข่หมดแลว้จะตาย เพลีย้แป้ง
เพศเมียลอกคราบ 3 ครั้งและไม่มีปีก ส่วนเพศผู้ลอกคราบ 4 ครั้ง มีปกีและขนาดเล็ก
กว่าเพศเมีย เพลีย้แป้งขยายพันธุ์ได้ 2-3 รุ่น ใน 1 ปี 
 
ลักษณะการทำลาย เพลี้ยแป้งจะดูดกินน้ำเลีย้งจากบริเวณกิ่ง ช่อดอก ผลออ่น ผลแก่ 
โดยมีมดดำเป็นตัวคาบพาไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช นอกจากนี้ เพลีย้แป้งจะขับน้ำหวาน 
(honey dew) ออกมาเป็นสาเหตุให้ราดำที่มอียู่ในธรรมชาติเขา้ทำลายซ้ำ หากพบเพลี้ย
แป้งเข้าทำลายทเุรยีนในระยะผลเล็กจะทำให้ผลแคระแกร็น ไม่เจรญิเติบโต แต่ถ้าเป็น
ผลใหญ่ทำให้คุณภาพผลทุเรยีนลดลงและไมเ่ป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 



 
กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง
ทุเรียน โดยหมั่นสำรวจแปลงปลูก หากพบเพลีย้แป้งระบาดเล็กน้อย เช่น บนก่ิง ให้ตัด
ส่วนที่ถูกทำลายทิ้งไปหากพบบนผลทุเรียนในปริมาณนอ้ยอาจใช้แปลงปัด ใช้น้ำพ่นให้
เพลีย้แป้งหลุด หรือใช้นำ้ผสมไวทอ์อยส์ อัตรา 20 มิลลิลิตรตอ่น้ำ 20 ลิตร ใช้ผ้าชุบ
สารคาร์บาริล อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พันไว้ตามกิ่งสามารถปอ้งกันไม่ให้มดคาบ
เพลีย้แป้งไปยังสว่นต่างๆของทุเรียน หรอืใช้สารฆ่าแมลงฉีดพ่นไปยังโคนต้น ได้แก่ เมทิ
ดาไทออน อัตรา 30 มลิลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเฉพาะต้นทีพ่บเพลี้ยแป้งจะช่วย
ป้องกันมดและลดการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้ง สำหรับการใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น ปล่อย
ด้วงเต่า หรือแมลงช้างปีกใส จะช่วยกินเพลี้ยแป้งและช่วยลดการทำลายของเพลีย้แป้งได้
เช่นกัน หากเกษตรกรมีข้อสงสยั ติดต่อสอบถามข้อมลูเพิม่เติมได้ทีเ่จ้าหน้าที่เกษตร
ตำบลหรือเกษตรอำเภอใกล้บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สุดปล้ืม! กลุ่มเกษตรกรภาคใต้ คว้า3รางวัลชนะเลศิระดับประเทศ 

 

 

สุดปล้ืม! กลุ่มเกษตรกร ภาคใต้คว้า 3 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรและท่ีปรึกษากลุ่ม
ยุวเกษตรกร 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา กล่าวว่า ตามท่ีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกดัด าเนินการคดัเลือกเกษตรกรสถาบนัเกษตรกรและสหกรณ์ท่ีมีผลงานดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยก
ยอ่งประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทัว่ไปไดรู้้จกั และยึดถือเป็นแบบอยา่งแนวทางในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศ โดยเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติท่ีไดรั้บการคดัเลือก จะไดเ้ขา้รับ
พระราชทานโล่รางวลั ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญัประจ าปี พ.ศ. 2563 นะพลบัพลาท่ีประทบัมณฑล
พิธีทอ้งสนามหลวง ทั้งน้ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดป้ระกาศผลการคดัเลือกเกษตรกร สถาบนัเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติประจ าปี 2563 เสร็จเรียบร้อยแลว้ 

ภาคใตไ้ดรั้บรางวลัท่ี 1 ระดบัประเทศ จ านวน 3 รางวลัไดแ้ก่ 

1. กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ไดแ้ก่กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรจกัสานตน้คลุม้บา้นวงัตง เลขท่ี 3 หมู่ท่ี 4 ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ 
จงัหวดัสตูล 

2. กลุ่มยวุเกษตรกรไดแ้ก่กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบา้นฉลอง เลขท่ี 28/1 หมู่ท่ี 6 ต าบลฉลอง อ าเภอเมืองภูเก็ตจงัหวดัภูเก็ต 

3.ท่ีปรึกษากลุ่มยวุเกษตรกรโรงเรียนบา้นฉลอง ไดแ้ก่ นายจิตตรง ธนนัชยั บา้นเลขท่ี 8/1 หมู่ท่ี 6 ต าบลฉลองอ าเภอเมืองจงัหวดั
ภูเก็ต 

นายสุพิท จิตรภกัดี ให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความส าคญักบัการด าเนินการคดัเลือกเกษตรกรและสถาบนั
เกษตรกรดีเด่นประจ าทุกปี ซ่ึงจะมีการให้คดัเลือกเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรเขา้รับการคดัเลือกจ านวน 7 ประเภทไดแ้ก่ สาขา
อาชีพท าสวน สาขาอาชีพท าไร่นาสวนผสม สาขาอาชีพท าไร่ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร กลุ่มยวุเกษตรกร ท่ีปรึกษายวุเกษตรกร สมาชิก
กลุ่มยวุเกษตรกรส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ไดม้อบหมายให้ทุกจงัหวดัด าเนินการคดัเลือกดงักล่าว
ระดบัจงัหวดั ให้ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ด าเนินการคดัเลือกระดบัเขต เพื่อส่งเขา้รับการคดัเลือก
ระดบัประเทศต่อไป ซ่ึงในปีน้ีถือว่าประสบความส าเร็จอยา่งมาก ไดรั้บการคดัเลือกชนะเลิศระดบัประเทศ จ านวน 3 ประเภท 

 



 

สดุเจง๋! “ภาคใต”้ ควา้รางวัลชนะเลศิเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ทีม่ผีลงานดเีดน่
แหง่ชาตริะดับประเทศ 3 ประเภท 

  
ศนูยข์า่วหาดใหญ ่- สดุเจง๋! “ภาคใต”้ ควา้รางวลัชนะเลศิเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร 
และสหกรณ์ทีม่ผีลงานดเีดน่แหง่ชาตริะดบัประเทศ 3 ประเภท ไดแ้ก ่กลุม่แมบ่า้น
เกษตรกร กลุม่ยวุเกษตรกร และทีป่รกึษากลุม่ยวุเกษตรกร 
 
นายสพุทิ จติรภักด ีผูอ้ านวยการส านักงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรที ่5 จังหวัดสงขลา 
กลา่ววา่ ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มนีโยบายใหห้น่วยงานในสงักดัด าเนนิการคัดเลอืก
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ ทีม่ผีลงานดเีดน่แหง่ชาต ิเพือ่ยกยอ่งประกาศเกยีรติ
คณุ และเผยแพรผ่ลงานใหส้าธารณชนทั่วไปไดรู้จ้ัก และยดึถอืเป็นแบบอยา่งแนวทางในการ
ปฏบิัตงิาน ซึง่จะกอ่ใหเ้กดิผลดตีอ่ประเทศ โดยเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์
ดเีดน่แหง่ชาตทิีไ่ดร้ับการคัดเลอืก จะไดเ้ขา้รับพระราชทานโลร่างวัล ในงานพระราชพธิพีชื
มงคลจรดพระนังคลัแรกนาขวัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 ณ พลับพลาทีป่ระทับมณฑลพธิทีอ้ง
สนามหลวง ทัง้น้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดป้ระกาศผลการคดัเลอืกเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร และสหกรณ์ดเีดน่แหง่ชาตปิระจ าปี 2556 3 เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
ภาคใตไ้ดร้บัรางวลัที ่1 ระดบัประเทศ จ านวน 3 รางวลั ไดแ้ก ่1.กลุม่แมบ่า้นเกษตรกร 
ไดแ้ก ่กลุม่แมบ่า้นเกษตรกรจกัสานตน้คลุม้บา้นวงัตง เลขที ่3 หมู ่4 ต.นาทอน อ.ทุง่
หวา้ จ.สตลู 2.กลุม่ยวุเกษตรกร ไดแ้ก ่กลุม่ยวุเกษตรกรโรงเรยีนบา้นฉลอง เลขที ่
28/1 หมู ่6 ต.ฉลอง อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 3.ทีป่รกึษากลุม่ยวุเกษตรกรโรงเรยีนบา้นฉลอง 
ไดแ้ก ่นายจติตรง ธนนัชยั บา้นเลขที ่8/1 หมู ่6 ต.ฉลอง อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 
 



นายสพุทิ จติรภักด ีใหข้อ้มลูเพิม่เตมิวา่ กรมสง่เสรมิการเกษตร ใหค้วามส าคัญตอ่การ
ด าเนนิการคัดเลอืกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดเีดน่ประจ าทกุปี ซึง่จะมกีารใหค้ัดเลอืก
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเขา้รับการคัดเลอืก จ านวน 7 ประเภท ไดแ้ก ่สาขาอาชพีท าสวน 
สาขาอาชพีท าไรน่าสวนผสม สาขาอาชพีท าไร ่กลุม่แมบ่า้นเกษตรกร กลุม่ยวุเกษตรกร ที่
ปรกึษายวุเกษตรกร สมาชกิกลุม่ยวุเกษตรกรส านักงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรที ่5 
จังหวัดสงขลา ไดม้อบหมายใหท้กุจังหวัดด าเนนิการคัดเลอืกดังกลา่วระดับจงัหวัด ใหส้ านักงาน
สง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรที ่5 จังหวัดสงขลา ด าเนนิการคัดเลอืกระดับเขต เพือ่สง่เขา้รับ
การคัดเลอืกระดับประเทศตอ่ไป ซึง่ในปีน้ีถอืวา่ประสบความส าเร็จอยา่งมาก ไดร้ับการคัดเลอืก
ชนะเลศิระดับประเทศ จ านวน 3 ประเภท 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส านกังานเกษตรจงัหวดักาญจนบุร ีน าผกั-ผลไม ้และผลติภณัฑ์

แปรรปูทางการเกษตร ไปมอบใหแ้ก ่โรงพยาบาล 2 แหง่ เพือ่

เป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจใหบ้คุลากรทางการเเพทยใ์นการ

ปฏบิตัหินา้ที ่รวมท ัง้ยงัเป็นการชว่ยเหลอืเกษตรกรอกีดว้ย 

โดย : 5localnews | โพสตเ์มือ่ : 8 เม.ย. 2563, 14:53 น. | อา่น 24 ครัง้ 

 

 

วันที ่8 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ที ่โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา นายอัครภมู ิสมแสง เกษตรจังหวัด

กาญจนบรุ ีพรอ้มเจา้หนา้ทีส่ านักงานเกษตรจังหวดักาญจนบรุ ีไดน้ าผัก-ผลไม ้และผลติภัณฑแ์ปรรูปทางการ

เกษตร ไปมอบใหแ้ก ่โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา และ โรงพยาบาลมะการักษ์ เพือ่เป็นการสรา้งขวัญและ

ก าลังใจใหบ้คุลากรทางการเเพทยใ์นการปฏบัิตหินา้ที ่

ส าหรับผักผลไม ้ทีน่ ามาบรจิาคในครัง้นี้ เป็นสนิคา้ทางการเกษตรทีส่ านักงานเกษตรจังหวัดด าเนนิการ

สง่เสรมิในพืน้ที ่และเปิดชอ่งทางใหเ้กษตรกรไดน้ าสนิคา้เหลา่นีม้าจ าหนา่ย ณ ตลาดเกษตรกร ดังนัน้สนิคา้

สว่นใหญจ่งึไดร้ับการรับรองมาตรฐาน มคีณุภาพ ปลอดภัยตอ่ผูบ้รโิภค 

ทัง้นี้ ทางกรมสง่เสรมิการเกษตรไดเ้หน็ถงึความส าคัญในการจงึมอบนโยบาย ใหส้ านักงานเกษตรจังหวัด ร่วม

กจิกรรมการรณรงค ์“ซือ้สนิคา้เกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด ้ประเทศไทยอยูร่อด” รว่มกันซือ้ผลผลติทางการ

เกษตรทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการจ าหน่ายไมไ่ด ้จากกลุม่เกษตรกร หรอื กลุม่เกษตรกรแบบแปลงใหญ ่เพือ่

สง่มอบใหบ้คุลากรทางการแพทย ์เป็นการสรา้งขวัญและก าลังใจใหบ้คุลากรทางการเเพทยใ์นการปฏบัิติ

หนา้ทีแ่ละบรรเทาความเดอืดรอ้นของพีน่อ้งเกษตรกรในสถานการณ์การระบาดของไวรสั COVID - 19 

https://www.siamlocalnew.com/416-5localnews/


ทาง นายอัครภมู ิสมแสง เกษตรจังหวัดกาญจนบรุ ีขานรบันโยบายดังกลา่ว จงึเปิดชอ่งทางใหข้า้ราชการของ

ส านักงานเกษตรจังหวัด อ าเภอ และประชาชนท่ัวไป บรจิาคเงนิตามก าลังศรทัธา เพือ่น าเงนิทีไ่ดร้ับการ

บรจิาคทัง้หมดน าไปซือ้ผลผลติทางการเกษตร และอปุกรณ์ทางการแพทย ์เพือ่มอบใหกั้บโรงพยาบาลใน

จังหวัดกาญจนบรุ ี

ขอใหเ้กษตรกรทกุทา่นอดทน เชือ่มั่น และนอ้มน าหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปปรบัใช ้แลว้ “เราจะผา่น

วกิฤตนี้ไปดว้ยกัน” 

 
 
 


