สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 9 เมษายน 2563
ส่วนกลาง
ประเด็น
COvid-19

Fruit Board
COvid-19
Fruit Board

หนอนกระทู้
ข้าวโพด
เพลี้ยไฟ

หัวข้อข่าว
1. เกษตรฯ ผุด Campaign “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่
รอด” สู้ภัย COVID-19
2. เกษตรฯ ผุด Campaign "ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้
ประเทศไทยอยู่รอด" สู้ภัย COVID-19
3. เกษตรฯ ผุด Campaign “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่
รอด” สู้ภัย COVID-19
4. เกษตรฯ นัดคณะ Fruit Board หารือแนวทางบริหารจัดการขนส่งผลไม้ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19
5. พลิกวิกฤต!! เกษตรฯ ผุดโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19
6. กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการ Fruit Board ครั้งที่ 3/2563 หารือ
แนวทางบริหารจัดการการขนส่งผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรค COVID-19
7. เกษตรฯ นัดคณะ Fruit Board หารือแนวทางบริหารจัดการขนส่งผลไม้ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19
8. เตือนหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาดช่วงแล้ง

ช่องทางการเผยแพร่
สยามรัฐ
เกษตรสาระดีดอทคอม
ThailandPlus
ThailandPlus
สยามรัฐ
เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน
เกษตรสาระดีดอทคอม
แนวหน้า

9. เตือนชาวสวนระวังเพลี้ยไฟทำลายผลมังคุดใกล้ผลผลิตออกในช่วงฤดูแล้ง
RYT9
10. เตือนชาวสวนไม้ผลระวังเพลี้ยแป้งทุเรียน
แนวหน้า
แม่บ้านเกษตรกร 12. สุดปลื้ม! กลุ่มเกษตรกร ภาคใต้คว้า 3 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้แก่ กลุ่ม
Songkla today
แม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร
13. สุดเจ๋ง! “ภาคใต้” คว้ารางวัลชนะเลิศเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่
MGR Online
มีผลงานดีเด่นแห่งชาติระดับประเทศ 3 ประเภท
ส่วนภูมิภาค
ประเด็น
หัวข้อข่าว
ช่องทางการเผยแพร่
มอบผัก-ผลไม้ 14. สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นำผัก-ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการ
นสพ.สสมช.
ให้แก่
เกษตร ไปมอบให้แก่ โรงพยาบาล 2 แห่ง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้
โรงพยาบาล บุคลากรทางการเเพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีก
ด้วย

เกษตรฯ ผุด Campaign “ซื้อสิ นค้ าเกษตรไทย เกษตรกร
อยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” สู้ ภัย COVID-19

เกษตรฯ พลิกวิกฤตเป็ นโอกาสดันโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ ภัย COVID-19 ผุด Campaign “ซื้อ
สินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” แก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรค
COVID-19 ที่มีต่อสินค้าเกษตรไทยทั้งไม้ ผล พืชผัก ไม้ ดอก และอื่นๆ ที่ส่งออกไม่ ได้ ช่วงนี้ พร้ อมเชิญชวนหน่ วยงาน
บริษัท ห้ าง/ร้ านต่ าง ๆ และประชาชนร่ วมอุดหนุนสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรโดยตรง ส่ งมอบเป็ นขวัญกาลังใจ
ให้ กับบุคลากรทางการแพทย์ และครอบครัวที่อยู่ห่างไกลแทนความรักห่ วงใย
เมื่อวันที่ 8 เม.ย. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรื อ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกภาคส่วนจากการปิ ดเมืองหรื อการยกเลิกกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นอุตสาหกรรมการผลิต การค้าปลีก การค้าระหว่างประเทศ การขนส่ง รวมทั้งสิ นค้าเกษตร
ซึ่งบางสิ นค้าจะมีผลผลิตออกมากในช่วงวิกฤตนี้และไม่สามารถส่ งออกได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยเฉพาะตลาดเกาหลี
ญี่ปุ่น ยุโรป ซึ่งต้องส่งทางเครื่ องบินและขณะนี้ไม่มีเที่ยวบินไปยังประเทศเหล่านี้ ตลาดในประเทศชะลอตัวเนื่องจาก
ผูบ้ ริ โภคเดินตลาดน้อยลง และเน้นการซื้อสิ นค้าที่จาเป็ นมากกว่า ทาให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่สามารถ
จาหน่ายผลผลิตได้ ซึ่งสิ นค้าไม่สามารถเก็บรักษาได้ในระยะเวลานาน เช่น มะม่วง มังคุด องุ่น ลิ้นจี่ ลาไย พืชผัก ไม้ดอก
ต่าง ๆ เป็ นต้น จึงจาเป็ นต้องรี บจาหน่ายผลผลิตให้ถึงมือผูบ้ ริ โภคก่อนสิ นค้าเกษตรจะเสี ยหาย กระทรวงเกษตรเกษตรและ
สหกรณ์

โดยกรมส่งเสริ มการเกษตรจึงได้พลิกวิกฤตให้เป็ นโอกาสริ เริ่ มจัดทาโครงการสนับสนุนสิ นค้าเกษตรไทยสู ้ภยั COVID19 เพื่อรณรงค์ส่งเสริ มสิ นค้าเกษตรไทยและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID –
19 ภายใต้แนวคิด (Campaign) “ซื้อสิ นค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ ด้ ประเทศไทยอยูร่ อด” โดยให้ส่วนราชการ
บริ ษทั ห้าง/ร้าน และประชาชนช่วยกันอุดหนุนซื้อสิ นค้าเกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บคุ ลากรทางการแพทย์ ทหาร เทศกิจ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ที่ตอ้ งเสี ยสละเวลาในการดูแลประชาชนในพื้นที่ เบื้องต้นกรมส่งเสริ มการเกษตรได้
ระดมทุนส่งมอบผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีจากเกษตรแปลงใหญ่ส่งไปยัง 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลทรวงอก
โรงพยาบาลบาราศนราดูร โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผา่ นมา หรื อจะ
มอบเป็ นของขวัญของฝากคนที่รักและห่วงใยแก่ครอบครัวที่ตอ้ งอยูห่ ่างไกลกัน ให้ได้บริ โภคสิ นค้าเกษตรสด ใหม่ และมี
คุณภาพในช่วงนี้ รู ปแบบการดาเนินงานเบื้องต้นจะเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ บริ ษทั ห้าง/ร้าน และ
ประชาชน ร่ วมสัง่ ซื้อสิ นค้าเกษตรที่มีคุณภาพจากเกษตรกร และนาไปมอบให้กบั ผูม้ ีภารกิจหน้าที่ในการป้องกัน รักษา
สุ ขภาพของประชาชนเพื่อต่อสู ้ภยั COVID – 19 ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยกรมส่งเสริ มการเกษตรหรื อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบสิ นค้านั้น ๆ จะประสานอานวยความสะดวกการสั่งซื้อสิ นค้าจากเกษตรกรให้กบั กลุ่มเป้าหมายที่มี
ความประสงค์จะสั่งซื้อสิ นค้าดังกล่าว
สาหรับมาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสิ นค้าสู ้ภยั COVID-19 ทั้ง 4 โครงการย่อย ได้แก่ 1.
โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่พี่นอ้ งชาวจีนสู ้วิกฤต COVID-19 เป้าหมาย ทุเรี ยน 20 ตัน มังคุด 20 ตัน 2.
โครงการรณรงค์ส่งเสริ มการบริ โภคผลไม้ภายในประเทศ Eat Thai First เป้าหมาย 111,000 ตัน 3.โครงการ
สิ นค้าเกษตรไทยปลอดภัยจาก COVID-19 เป้าหมาย รับรอง GAP 70,000 แปลง รับรอง GMP 180 โรง
และ 4.โครงการหาตลาดใหม่สินค้าเกษตรเพิ่มเติม ได้แก่ จีน UAE ตุรกี และเครื อรัฐออสเตรเลียนั้น กรมส่งเสริ ม
การเกษตรร่ วมสนับสนุนในทุกโครงการ โดยเฉพาะโครงการรณรงค์ส่งเสริ มการบริ โภคผลไม้ภายในประเทศ Eat
Thai First ขณะนี้กรมส่งเสริ มการเกษตรได้ประสานงานกับตลาดไทและ Home pro เรี ยบร้อยแล้ว มีเป้าหมาย
การจาหน่ายสิ นค้าทั้ง 2 แห่ง รวม 1,200 ตัน โดยตลาดไทยินดีให้ใช้พ้นื ที่ในช่วงฤดูกาลผลิต
นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้รับความร่ วมมือจากบริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด ในการส่งเสริ มเกษตรกรให้จาหน่ายสิ นค้าผ่านระบบออนไลน์ โดย
คัดเลือกเกษตรกรและเกษตรกรแปลงใหญ่ลงทะเบียนกับบริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด เพื่อกระจายสิ นค้าสู่ตลาดปลายทาง เป้าหมาย
2,000 ตัน ซึ่งจะได้รับสิ ทธิประโยชน์ค่าขนส่งสิ นค้าเกษตรเฉพาะผักและผลไม้สด กิโลกรัมละ 8 บาท ภายใต้เงื่อนไขเกษตรกรต้อง
สมัครเป็ นสมาชิกจาหน่ายสิ นค้าเกษตรผ่านระบบ Thailandpostmart.com และเมื่อสมัครต้องใส่โค้ด : กรมส่งเสริ ม
การเกษตร และต้องได้รับการอนุมตั ิให้ขายออนไลน์บน Platform Thailandpostmart.com นอกจากนี้ กรมส่งเสริ ม
การเกษตรยังได้เตรี ยมเปิ ดเว็บไซต์ส่งเสริ มการจาหน่ายสิ นค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์ภายใต้ชื่อ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์. com” ซึ่ง
จะมีหมวดหมู่สินค้าจากทัว่ ประเทศให้เลือกช้อป 9 หมวดหมู่ ได้แก่ ผัก, ผลไม้, ไม้ดอกไม้ประดับ, ข้าวและธัญพืช, อาหารแปรรู ปและ
เครื่ องดื่ม, สมุนไพรและเครื่ องสาอาง, ผ้าและเครื่ องแต่งกาย, หัตถกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ และอื่น ๆ โดยจะเริ่ มเปิ ดตัวทดสอบระบบใน
วันที่ 10 เมษายน 2563 นี้

เกษตรฯ พลิกวิกฤตเป็นโอกาสดันโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 ผุด Campaign “ซื้อ
สินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” แก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรค COVID-19 ที่มีต่อสินค้าเกษตรไทยทั้งไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก และอื่น ๆ ที่ส่งออกไม่ได้ช่วงนี้ พร้อมเชิญชวน
หน่วยงาน บริษัท ห้าง/ร้านต่างๆ และประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรโดยตรง ส่ง
มอบเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และครอบครัวที่อยู่ห่างไกลแทนความรักห่วงใย
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกภาคส่วนจากการปิดเมืองหรือการยกเลิก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต การค้าปลีก การค้าระหว่างประเทศ การขนส่ง
รวมทั้งสินค้าเกษตร ซึ่งบางสินค้าจะมีผลผลิตออกมากในช่วงวิกฤตนี้และไม่สามารถส่งออกได้ตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญี่ปุ่น ยุโรป ซึ่งต้องส่งทางเครื่องบินและขณะนี้ไม่มีเที่ยวบินไปยังประเทศ
เหล่านี้ ตลาดในประเทศชะลอตัวเนื่องจากผู้บริโภคเดินตลาดน้อยลง และเน้นการซื้อสินค้าที่จำเป็นมากกว่า
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
พื้นที่
เบื้องต้นกรมส่งเสริมการเกษตรได้ระดมทุนส่งมอบผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีจากเกษตรแปลงใหญ่ส่งไป
ยัง 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลทรวงอก โรงพยาบาลบำราศนราดูร โรงพยาบาลรามาธิบดี และ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา หรือจะมอบเป็นของขวัญของฝากคนที่รักและ
ห่วงใยแก่ครอบครัวที่ต้องอยู่ห่างไกลกัน ให้ได้บริโภคสินค้าเกษตรสด ใหม่ และมีคุณภาพในช่วงนี้ รูปแบบการ
ดำเนินงานเบื้องต้นจะเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ บริษัท ห้าง/ร้าน และประชาชน ร่วม
สั่งซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพจากเกษตรกร และนำไปมอบให้กับผู้มีภารกิจหน้าที่ในการป้องกัน รักษาสุขภาพ
ของประชาชนเพื่อต่อสู้ภัย COVID – 19 ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยกรมส่งเสริมการเกษตรหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบสินค้านั้นๆ จะประสานอำนวยความสะดวกการสั่งซื้อสินค้าจากเกษตรกรให้กับ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุม
คุณภาพสินค้าสู้ภัย COVID-19 ทั้ง 4 โครงการย่อย ได้แก่ 1) โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่พี่น้องชาว
จีนสู้วิกฤต COVID-19 เป้าหมาย ทุเรียน 20 ตัน มังคุด 20 ตัน 2) โครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้
ภายในประเทศ Eat Thai First เป้าหมาย 111,000 ตัน 3) โครงการสินค้าเกษตรไทยปลอดภัยจาก COVID19 เป้าหมาย รับรอง GAP 70,000 แปลง รับรอง GMP 180 โรง และ 4) โครงการหาตลาดใหม่สินค้า
เกษตรเพิ่มเติม ได้แก่ 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 เพื่อกระจายสินค้าสู่ตลาด
ปลายทาง เป้าหมาย 2,000 ตัน ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ค่าขนส่งสินค้าเกษตรเฉพาะผักและผลไม้สด
กิโลกรัมละ 8 บาท ภายใต้เงื่อนไขเกษตรกรต้องสมัครเป็นสมาชิกจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านระบบ
Thailandpostmart.com และเมื่อสมัครต้องใส่โค้ด : กรมส่งเสริมการเกษตร และต้องได้รับการอนุมัติให้ขาย
ออนไลน์บน Platform Thailandpostmart.com นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้เตรียมเปิดเว็บไซต์
ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์ภายใต้ชื่อ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ซึ่งจะมี
หมวดหมู่สินค้าจากทั่วประเทศให้เลือกช้อป 9 หมวดหมู่ ได้แก่ ผัก, ผลไม้, ไม้ดอกไม้ประดับ, ข้าวและธัญพืช,
อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม, สมุนไพรและเครื่องสำอาง, ผ้าและเครื่องแต่งกาย, หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์
และอื่นๆ โดยจะเริ่มเปิดตัวทดสอบระบบในวันที่ 10 เมษายน 2563 นี้

เกษตรฯ ผุด Campaign “ซื้อสิ นค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่
รอด” สู้ภยั COVID-19
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เกษตรฯ พลิกวิกฤตเป็ นโอกาสดันโครงการสนับสนุนสิ นค้าเกษตรไทยสู ้ภยั COVID-19 ผุด
Campaign “ซื้อสิ นค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” แก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรค COVID-19 ที่มีต่อสิ นค้าเกษตรไทยทั้งไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก และอื่น ๆ ที่ส่งออกไม่ได้ช่วงนี้
พร้อมเชิญชวนหน่วยงาน บริ ษทั ห้าง/ร้านต่าง ๆ และประชาชนร่ วมอุดหนุนสิ นค้าเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกร
โดยตรง ส่ งมอบเป็ นขวัญกาลังใจให้กบั บุคลากรทางการแพทย์ และครอบครัวที่อยูห่ ่างไกลแทนความรักห่วงใย
นายเข้ มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร เผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ หรื อ COVID-19 ส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกภาคส่ วนจากการปิ ดเมืองหรื อการยกเลิกกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นอุตสาหกรรมการผลิต การค้าปลีก การค้าระหว่างประเทศ การขนส่ ง รวมทั้งสิ นค้าเกษตร
ซึ่งบางสิ นค้าจะมีผลผลิตออกมากในช่วงวิกฤตนี้และไม่สามารถส่ งออกได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยเฉพาะตลาด
เกาหลี ญี่ปนุ่ ยุโรป ซึ่งต้องส่ งทางเครื่ องบินและขณะนี้ไม่มีเที่ยวบินไปยังประเทศเหล่านี้ ตลาดในประเทศชะลอตัว
เนื่องจากผูบ้ ริ โภคเดินตลาดน้อยลง และเน้นการซื้อสิ นค้าที่จาเป็ นมากกว่า ทาให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจากไม่สามารถจาหน่ายผลผลิตได้ ซึ่งสิ นค้าไม่สามารถเก็บรักษาได้ในระยะเวลานาน เช่น มะม่วง มังคุด องุ่น ลิน้ จี่
ลาไย พืชผัก ไม้ดอกต่าง ๆ เป็ นต้น จึงจาเป็ นต้องรี บจาหน่ายผลผลิตให้ถึงมือผูบ้ ริ โภคก่อนสิ นค้าเกษตรจะเสี ยหาย
กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงได้พลิกวิกฤตให้เป็ นโอกาสจัดทาโครงการ
สนับสนุนสิ นค้าเกษตรไทยสู ้ภยั COVID-19 เพื่อรณรงค์ส่งเสริ มสิ นค้าเกษตรไทยและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 ภายใต้แนวคิด (Campaign) “ซื้อสิ นค้าเกษตรไทย

เกษตรกรอยูไ่ ด้ ประเทศไทยอยูร่ อด” โดยให้ส่วนราชการ บริ ษทั ห้าง/ร้าน และประชาชนช่วยกันอุดหนุนซื้อสิ นค้า
เกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทหาร เทศกิจ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ที่ตอ้ ง
เสี ยสละเวลาในการดูแลประชาชนในพื้นที่ หรื อเป็ นของขวัญของฝากคนที่รักและห่วงใยแก่ครอบครัวที่ตอ้ งอยูห่ ่างไกล
กัน ให้ได้บริ โภคสิ นค้าเกษตรสด ใหม่ และมีคณ
ุ ภาพในช่วงนี้ รู ปแบบการดาเนินงานเบื้องต้นจะเชิญชวนหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรฯ บริ ษทั ห้าง/ร้าน และประชาชน ร่ วมสั่งซื้อสิ นค้าเกษตรที่มีคุณภาพจากเกษตรกร และนาไป
มอบให้กบั ผูม้ ีภารกิจหน้าที่ในการป้องกัน รักษาสุ ขภาพของประชาชนเพื่อต่อสู ้ภยั COVID – 19 ทั้งใน
ส่ วนกลางและภูมิภาค โดยกรมส่ งเสริ มการเกษตรหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบสิ นค้านั้น ๆ จะประสานอานวยความ
สะดวกการสั่งซื้อสิ นค้าจากเกษตรกรให้กบั กลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อสิ นค้าดังกล่าว
อธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร กล่าวเพิม่ เติมว่า สาหรับมาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสิ นค้าสู ้ภยั
COVID-19 ทั้ง 4 โครงการย่อย ได้แก่ 1) โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่ พี่นอ้ งชาวจีนสู ้วิกฤต
COVID-19 เป้าหมาย ทุเรี ยน 20 ตัน มังคุด 20 ตัน 2) โครงการรณรงค์ส่งเสริ มการบริ โภคผลไม้
ภายในประเทศ Eat Thai First เป้าหมาย 111,000 ตัน 3) โครงการสิ นค้าเกษตรไทยปลอดภัยจาก
COVID-19 เป้าหมาย รับรอง GAP 70,000 แปลง รับรอง GMP 180 โรง และ 4) โครงการหา
ตลาดใหม่สินค้าเกษตรเพิ่มเติม ได้แก่ จีน UAE ตุรกี และเครื อรัฐออสเตรเลียนั้น กรมส่ งเสริ มการเกษตรร่ วม
สนับสนุนในทุกโครงการ โดยเฉพาะโครงการรณรงค์ส่งเสริ มการบริ โภคผลไม้ภายในประเทศ Eat Thai First
ขณะนี้กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ประสานงานกับตลาดไทและ Home pro เรี ยบร้อยแล้ว มีเป้าหมายการจาหน่าย
สิ นค้าทั้ง 2 แห่ง รวม 1,200 ตัน โดยตลาดไทยินดีให้ใช้พ้นื ที่ในช่วงฤดูกาลผลิต นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้รับความ
ร่ วมมือจากบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ในการส่ งเสริ มเกษตรกรให้จาหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ โดยคัดเลือก
เกษตรกรและเกษตรกรแปลงใหญ่ลงทะเบียนกับบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เพื่อกระจายสิ นค้าสู่ ตลาดปลายทาง
เป้าหมาย 2,000 ตัน ซึ่งจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ค่าขนส่ งสิ นค้าเกษตรเฉพาะผักและผลไม้สด กิโลกรัมละ 8 บาท
ภายใต้เงื่อนไขเกษตรกรต้องสมัครเป็ นสมาชิกจาหน่ายสิ นค้าเกษตรผ่านระบบ Thailandpostmart.com และเมื่อสมัคร
ต้องใส่ โค้ด : กรมส่ งเสริ มการเกษตร และต้องได้รับการอนุมตั ิให้ขายออนไลน์บน
Platform Thailandpostmart.com นอกจากนี้ กรมส่ งเสริ มการเกษตรยังได้เตรี ยมเปิ ดเว็บไซต์ส่งเสริ มการ
จาหน่ายสิ นค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์ภายใต้ชื่อ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ซึ่งจะมีหมวดหมู่สินค้าจากทัว่
ประเทศให้เลือกช้อป 9 หมวดหมู่ ได้แก่ ผัก, ผลไม้, ไม้ดอกไม้ประดับ, ข้าวและธัญพืช, อาหารแปรรู ปและ
เครื่ องดื่ม, สมุนไพรและเครื่ องสาอาง, ผ้าและเครื่ องแต่งกาย, หัตถกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ และอื่น ๆ โดยจะเริ่ มเปิ ดตัว
ทดสอบระบบในวันที่ 10 เมษายน 2563 นี้

เกษตรฯ นัดคณะ Fruit Board หารือแนวทางบริหารจัดการขนส่งผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
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กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการ Fruit Board ครั้งที่ 3/2563 หารือแนวทางบริหารจัดการการ
ขนส่งผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board ) ครั้งที่ 3/2563 ว่า ที่ประชุมได้ร่วมกัน
พิจารณาแนวทางบริหารจัดการการขนส่งผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID19 รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการค้ามะม่วงซึ่งผลผลิตไม่สามารถส่งออกได้ราว 360,000 ตัน และในปี 2563
ได้มีการคาดการณ์ปริมาณไม้ผลที่จะให้ผลผลิต คือ ทุเรียน 584,712 ตัน มังคุด 201,741 ตัน เงาะ
220,946 ตัน และลำไยภาคเหนือ 350,000 ตัน รวมปริมาณแล้วกว่า 1 ล้านตัน โดยจะออกสู่ตลาดมาก
ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 นอกจากนี้ ยังมีสินค้าเกษตรอื่น 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 เพื่อกระจายผลผลิตภายในประเทศต่อ 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 เพื่อจัดการผลผลิตให้สามารถกระจายได้ในพื้นที่
77 จังหวัด และเชื่อมโยงกับระบบร้านธงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีอยู่ 50,000 แห่ง มีรถเร่หรือรถพุ่ม
พวงอีก 300 คัน และจะของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตร 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 เพื่อร่วมกันพิจารณาทางเลือกในการขนส่งหลาย ๆ
ช่องทางทั้งทางอากาศ ทางบก และทางเรือ เพื่อวิเคราะห์หาจุดคุ้มค่าในการขนส่งระหว่างภาครัฐและ
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 จะสามารถเพิ่ม
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

พลิกวิกฤต!! เกษตรฯ ผุดโครงการสนับสนุนสิ นค้ าเกษตรไทยสู้
ภัย COVID-19

กระทรวงเกษตรฯ พลิกวิกฤต ให้ เป็ นโอกาส ผุดโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ ภัย COVID-19 ผนึกพาณิชย์ และผู้ให้ บริการ
ขนส่ งภาคเอกชน เร่ งช่ วยเหลือกระจายกระจายผลผลิตภายในประเทศ
เมื่อวันที่ 8 เม.ย. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาและบริ หารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 3/2563 ว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางบริ หารจัดการการขนส่งผลไม้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานกหารณ์การระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการค้ามะม่วงซึ่งผลผลิตไม่สามารถส่งออกได้
ราว 360,000 ตัน และในปี 2563 ได้มีการคาดการณ์ปริ มาณไม้ผลที่จะให้ผลผลิต คือ ทุเรี ยน 584,712 ตัน มังคุด
201,741 ตัน และเงาะ 220,946 ตัน โดยจะออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 แต่เมื่อได้รับผลกระทบ
COVID-19 มีการวิเคราะห์ว่าจะส่งออกทุเรี ยนได้ 350,827 ตัน มังคุด 108,940 ตัน และเงาะ1,767 ตัน รวม
461,534 ตัน จึงมีส่วนต่างของผลผลิตที่ส่งออกไม่ได้ตามภาวะปกติ ดังนี้ ทุเรี ยน 58,471 ตัน มังคุด 12,105 ตัน และเงาะ
13,699 ตัน รวมทั้งสิ้น 84,275 ตัน ซึ่งเป็ นตัวเลขที่ตอ้ งบริ หารจัดการ นอกจากนี้ ยังมีสินค้าเกษตรอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน
ทั้งพืชผัก ไม้ดอก ประมง ปศุสัตว์ ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีความห่วงใยเรื่ องดังกล่าว
พร้อมกาชับให้หน่วยงานในสังกัดเร่ งหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
โดยในส่วนของไม้ผลได้ขอ้ สรุ ป 2 มาตรการ คือ
1.มาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสิ นค้า มี 4 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่พี่นอ้ งชาว
จีนสู้วิกฤต COVID-19 เป้าหมาย ทุเรี ยน 20 ตัน มังคุด 20 ตัน, โครงการรณรงค์ส่งเสริ มการบริ โภคผลไม้ภายในประเทศ Eat

Thai First เป้าหมาย 111,000 ตัน, โครงการสิ นค้าเกษตรไทยปลอดภัยจาก COVID-19 เป้าหมาย รับรอง GAP
70,000 แปลง รับรอง GMP 180 โรง และโครงการหาตลาดใหม่สินค้าเกษตรเพิ่มเติม ได้แก่ จีน UAE ตุรกี และเครื อรัฐ
ออสเตรเลีย ซึ่งแต่ละโครงการจะมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็ นเจ้าภาพรับผิดชอบในการกระจายผลผลิตไปยัง
แหล่งต่างๆ
2.มาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกรและผูป้ ระกอบการ นอกจากนี้ ได้มอบให้กรมส่งเสริ มการเกษตรจัดกิจกรรมรณรงค์
เพื่อสนับสนุนหรื อบริ โภคสิ นค้าเกษตรไทยสู้ภยั COVID-19 และกระทรวงเกษตรฯ ได้ประสานงานเกี่ยวกับแนวทางบริ หารระบบ
การจัดการขนส่งผลไม้ (Logistic) เพื่อจัดการผลผลิตให้สามารถกระจายได้ในพื้นที่ 77 จังหวัด และจาหน่ายออกสู่ต่างประเทศให้
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารื อร่ วมกันพิจารณาทางเลือกในการขนส่งหลาย ๆ ช่องทางทั้งทางอากาศ ทางบก
และทางเรื อ เพื่อวิเคราะห์หาจุดคุม้ ค่าในการขนส่งพร้อมจัดทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่ วมกัน โดยการขนส่งผลไม้ทางอากาศ ขอ
สนับสนุนค่าชดเชยการระวางสิ นค้า กิโลกรัมละไม่เกิน 15 บาท ให้แก่บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) เป้าหมายการดาเนินงาน
4,400 ตัน (เกาหลี 3,800 ตัน ญี่ปนุ่ 1,000 ตัน) คิดเป็ นเงิน 66 ล้านบาท การขนส่งภายในประเทศทางรถยนต์ ให้มีหน่วยงาน
รวบรวมในลักษณะตลาดกลาง หรื อเป็ น Hub เพื่อกระจายผลผลิตภายในประเทศต่อ และขอความร่ วมมือบริ ษทั เอกชนต่าง ๆ ช่วยลด
ราคาค่าขนส่งผลไม้ลง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เร่ งกระจายผลผลิตผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ หรื อบริ การขนส่งแทนการซื้ อขายปกติ
นอกจากนี้ ในวันที่ 9 เม.ย. 63 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่ วมกับ กระทรวงพาณิ ชย์ จัดให้มีพิธีลงนาม MOU ความร่ วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมส่งเสริ มการเกษตร กรมส่งเสริ มสหกรณ์ กรมส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ และกรมการค้าภายใน ตลอดจน
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) สมาพันธ์โลจิสติกไทย และผูใ้ ห้บริ การขนส่งเอกชน เป็ นต้น
ด้านนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร ในฐานะฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริ หารจัดการผลไม้ (Fruit
Board) กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรื อ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกภาค
ส่วนจากการปิ ดเมืองหรื อการยกเลิกกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นอุตสาหกรรมการผลิต การค้าปลีก การค้าระหว่างประเทศ การ
ขนส่ง รวมทั้งสิ นค้าเกษตร ซึ่งบางสินค้าจะมีผลผลิตออกมากในช่วงวิกฤตนี้และไม่สามารถส่งออกได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญี่ปุ่น ยุโรป ซึ่งต้องส่งทางเครื่ องบินและขณะนี้ไม่มีเที่ยวบินไปยังประเทศเหล่านี้ ตลาดในประเทศชะลอตัว
เนื่องจากผูบ้ ริ โภคเดินตลาดน้อยลง และเน้นการซื้อสิ นค้าที่จาเป็ นมากกว่า ทาให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่สามารถ
จาหน่ายผลผลิตได้ ซึ่งสิ นค้าไม่สามารถเก็บรักษาได้ในระยะเวลานาน เช่น มะม่วง มังคุด องุ่น ลิ้นจี่ ลาไย พืชผัก ไม้ดอกต่าง ๆ เป็ นต้น จึง
จาเป็ นต้องรี บจาหน่ายผลผลิตให้ถึงมือผูบ้ ริ โภคก่อนสิ นค้าเกษตรจะเสี ยหาย
กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริ มการเกษตร จึงได้พลิกวิกฤตให้เป็ นโอกาสจัดทาโครงการสนับสนุนสิ นค้าเกษตรไทย
สู้ภยั COVID-19 เพื่อรณรงค์ส่งเสริ มสิ นค้าเกษตรไทยและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID19 ภายใต้แนวคิด (Campaign) “ซื้อสิ นค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ ด้ ประเทศไทยอยูร่ อด” โดยให้ส่วนราชการ บริ ษทั ห้าง/ร้าน
และประชาชนช่วยกันอุดหนุนซื้อสิ นค้าเกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทหาร เทศกิจ อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บา้ น ที่ตอ้ งเสี ยสละเวลาในการดูแลประชาชนในพื้นที่ หรื อเป็ นของขวัญของฝากคนที่รักและห่วงใยแก่ครอบครัวที่ตอ้ งอยูห่ ่างไกลกัน
ให้ได้บริ โภคสิ นค้าเกษตรสดและมีคุณภาพในช่วงนี้ รู ปแบบการดาเนินงานเบื้องต้นจะเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ
บริ ษทั ห้าง/ร้าน และประชาชน ร่ วมสั่งซื้อสิ นค้าเกษตรที่มีคุณภาพจากเกษตรกร และนาไปมอบให้กบั ผูม้ ีภารกิจหน้าที่ในการป้องกัน
รักษาสุขภาพของประชาชนต่อสู้ภยั COVID-19 ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยกรมส่งเสริ มการเกษตรหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
สิ นค้านั้น ๆ เช่น กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว ประสานอานวยความสะดวกการสัง่ ซื้อสิ นค้าจากเกษตรกรให้กบั กลุ่มเป้าหมายที่มี
ความประสงค์จะสั่งซื้อสิ นค้าดังกล่าว
“สาหรับมาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสิ นค้าสู้ภยั COVID-19 ทั้ง 4 โครงการย่อยนั้นกรมส่งเสริ มการเกษตร
ร่ วมสนับสนุนในทุกโครงการ โดยเฉพาะโครงการรณรงค์ส่งเสริ มการบริ โภคผลไม้ภายในประเทศ Eat Thai First ขณะนี้กรม
ส่งเสริ มการเกษตรได้ประสานงานกับตลาดไทและ Home pro เรี ยบร้อยแล้ว มีเป้าหมายการจาหน่ายสินค้าทั้ง 2 แห่ง รวม 1,200

ตัน โดยตลาดไทยินดีให้ใช้พ้นื ที่ในช่วงฤดูกาลผลิต นอกจากนี้ยงั ได้รับความร่ วมมือจากบริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด ในการส่งเสริ ม
เกษตรกรให้จาหน่ายสิ นค้าผ่านระบบออนไลน์ โดยคัดเลือกเกษตรกรและเกษตรกรแปลงใหญ่ลงทะเบียนกับบริ ษัทไปรษณียไ์ ทย จากัด
เพื่อกระจายสิ นค้าสู่ตลาดปลายทาง เป้าหมาย 2,000 ตัน ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ค่าขนส่งสิ นค้าเกษตรเฉพาะผักและผลไม้สด
กิโลกรัมละ 8 บาท ภายใต้เงื่อนไขเกษตรกรต้องสมัครเป็ นสมาชิกจาหน่ายสิ นค้าเกษตรผ่านระบบ Thailandpostmart.com
และเมื่อสมัครต้องใส่โค้ด : กรมส่งเสริ มการเกษตร และต้องได้รับการอนุมตั ิให้ขายผ่าน Thailandpostmart.com นอกจากนี้
กรมส่งเสริ มการเกษตรยังได้เตรี ยมเปิ ดเพจส่งเสริ มการจาหน่ายสิ นค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์ภายใต้ชื่อ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์.
com” ซึ่งจะมีหมวดหมู่สินค้าให้เลือกช้อป 9 หมวดหมู่ ได้แก่ ผัก, ผลไม้, ไม้ดอกไม้ประดับ, ข้าวและธัญพืช, อาหารแปรรู ปและ
เครื่ องดื่ม, สมุนไพรและเครื่ องสาอาง, ผ้าและเครื่ องแต่งกาย, หัตถกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ และอื่นๆ โดยจะเริ่ มเปิ ดตัวในวันที่ 9 เมษายน
2563 นี้”รองอธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร กล่าว

กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการ Fruit Board ครั้งที่
3/2563 หารื อแนวทางบริหารจัดการการขนส่ งผลไม้ ทไี่ ด้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยภายหลังร่ วมการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและบริ หารจัดการผลไม้ (Fruit Board ) ครั้งที่ 3/2563 ว่า ที่ประชุมได้ร่วมกัน
พิจารณาแนวทางบริ หารจัดการการขนส่งผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการค้ามะม่วงซึ่งผลผลิตไม่สามารถส่งออกได้ราว 360,000 ตัน และในปี 2563 ได้มี
การคาดการณ์ปริ มาณไม้ผลที่จะให้ผลผลิต คือ ทุเรี ยน 584,712 ตัน มังคุด 201,741 ตัน เงาะ
220,946 ตัน และลาไยภาคเหนือ 350,000 ตัน รวมปริ มาณแล้วกว่า 1 ล้านตัน
โดยจะออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 นอกจากนี้ ยังมีสินค้าเกษตรอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบ
เช่นกันทั้งพืชผัก ไม้ดอก ประมง ปศุสัตว์ ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีความ
ห่วงใยเรื่ องดังกล่าว พร้อมกาชับให้หน่วยงานในสังกัดเร่ งหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรค COVID-19 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยในส่วนของไม้ผลได้ขอ้ สรุ ป 2 มาตรการ คือ 1)
มาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสิ นค้า มี 4 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการประสานใจเกษตรกรไทย
สู่พี่นอ้ งชาวจีนสู ้วิกฤต COVID-19 เป้าหมาย ทุเรี ยน 20 ตัน มังคุด 20 ตัน, โครงการรณรงค์ส่งเสริ มการ

บริ โภคผลไม้ภายในประเทศ Eat Thai First เป้าหมาย 111,000 ตัน, โครงการสิ นค้าเกษตรไทย
ปลอดภัยจาก COVID-19 เป้าหมาย รับรอง GAP 70,000 แปลง รับรอง GMP 180 โรง และ
โครงการหาตลาดใหม่สินค้าเกษตรเพิ่มเติม ได้แก่ จีน UAE ตุรกี และเครื อรัฐออสเตรเลีย ซึ่งแต่ละโครงการจะมี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็ นเจ้าภาพรับผิดชอบในการกระจายผลผลิตไปยังแหล่งต่าง ๆ และ
2) มาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกรและผูป้ ระกอบการ
โดยที่ประชุม Fruit Board ได้มีมติเกี่ยวกับแนวทางบริ หารจัดการการขนส่งผลไม้ (Logistic) และการ
กระจายผลผลิตผลไม้ไทย 3 เรื่ อง คือ 1) การส่งเสริ มการส่งออกมะม่วงไปยังตลาดหลัก ได้แก่ เกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่งจาก
การประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีมะม่วงส่วนต่างที่ตอ้ งสนับสนุนให้มีการส่งออกไปยังเกาหลี จานวน 3,800
ตัน และประเทศญี่ปนุ่ จานวน 600 ตัน โดยการขนส่งผลไม้ทางอากาศ ขอสนับสนุนค่าชดเชยการระวางสิ นค้า กิโลกรัม
ละไม่เกิน 15 บาท ให้แก่บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) เป้าหมายการดาเนินงาน 4,400 ตัน หรื อคิดเป็ นเงิน
66 ล้านบาท การขนส่งภายในประเทศทางรถยนต์ ให้มีหน่วยงานรวบรวมในลักษณะตลาดกลาง หรื อเป็ น Hub เพื่อ
กระจายผลผลิตภายในประเทศต่อ และขอความร่ วมมือบริ ษทั เอกชนต่าง ๆ ช่วยลดราคาค่าขนส่งผลไม้ลง เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรให้เร่ งกระจายผลผลิตผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ หรื อบริ การขนส่งแทนการซื้อขายปกติ 2) การวางระบบ
ขนส่งและกระจายผลไม้ภายในประเทศ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิ ชย์ได้ร่วมมือกันในเรื่ องดังกล่าว เพิ่ม
เป้าหมายการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้จากเดิม 61,700 ตัน เป็ น 200,000 ตัน
โดยมีระบบของสหกรณ์เป็ นศูนย์กลางในการรวบรวมผลไม้ 90 จุด เป็ นจุดกระจายสิ นค้าในระดับอาเภอ 824 จุด
และมีตลาดชุมชนประจาหมู่บา้ นอีก 9,048 แห่ง เพื่อจัดการผลผลิตให้สามารถกระจายได้ในพื้นที่ 77 จังหวัด และ
เชื่อมโยงกับระบบร้านธงฟ้าของกระทรวงพาณิ ชย์ซ่ ึงมีอยู่ 50,000 แห่ง มีรถเร่ หรื อรถพุ่มพวงอีก 300 คัน และจะ
ของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อบริ หารจัดการสิ นค้าเกษตร 450 ล้านบาท ภายใต้เป้าหมาย 200,000 ตัน และ 3)
กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิ ชย์จะลงนามความร่ วมมือ (MOU) “แนวทางบริ หารจัดการขนส่งผลไม้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด COVID-19” ในวันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง
ประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิ ชย์ เพื่อร่ วมกันพิจารณาทางเลือกในการขนส่งหลาย ๆ ช่องทางทั้งทางอากาศ
ทางบก และทางเรื อ เพื่อวิเคราะห์หาจุดคุม้ ค่าในการขนส่งระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยเชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การขับเคลื่อนการกระจายสิ นค้า ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ จะมีกรมส่งเสริ มการเกษตรและกรมส่งเสริ มสหกรณ์เป็ น
หน่วยงานหลัก สาหรับกระทรวงพาณิ ชย์จะมีกรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ และกรมการค้าภายในเป็ นหลัก
นอกจากนั้น ยังมีผใู ้ ห้บริ การด้านขนส่งของภาคเอกชน ประกอบด้วย สมาพันธ์ผใู ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ไทย สมาคมขนส่ง
สิ นค้าและโลจิสติกส์ไทย สมาคมการค้าธุรกิจบริ การและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน สมาคมผูป้ ระกอบการผักผลไม้ไทย สมาคม
ผูค้ า้ และส่งออกผลไม้ไทย บริ ษทั แกร็ บแท็กซี่ ประเทศไทย จากัด บริ ษทั ไทยฟิ นเทค จากัด บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด
และบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) เป็ นต้น เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในโมเดลเกษตร-พาณิ ชย์ จะสามารถเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการผลไม้ในฤดูกาลนี้ภายใต้ผลกระทบจาก COVID-19 ให้ได้
นายทวี มาสขาว
ด้านนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากข้อมูลของสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยสถานการณ์
มะม่วง ปี 2563 เกิดปัญหาการส่งออกเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะการแพร่ ระบาดของ COVID – 19 ทาให้มีการ

ปิ ดด่านมาเลเซีย สิ งคโปร์ ลาว เวียดนาม ที่เป็ นแหล่งรับซื้อผลผลิตมะม่วงหลัก ประกอบกับมะม่วงที่จะส่งออกไปทาง
เกาหลีใต้ และญี่ปนที
ุ่ ่เป็ นเกรดคุณภาพดีก็มีค่าระวางเครื่ องบินสู งมาก ทาให้ผปู ้ ระกอบการแบกรับต้นทุนที่สูงการซื้อขาย
มะม่วงเกิดการหดตัวเป็ นอย่างมาก ซึ่งฤดูกาลผลิตมะม่วงในฤดูขณะนี้ก็ใกล้เข้ามาถึงระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน (3
เดือน) คาดว่าจะมีมะม่วงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ผลผลิตไม่สามารถส่งออกได้ โดยเป็ นพื้นที่ผลิตมะม่วง
แปลงใหญ่ที่เป็ นแหล่งผลิตสาคัญของประเทศไทย จานวน 12 จังหวัด ได้แก่ นครราชสี มา ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสิ นธุ์
อุดรธานี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุ โขทัย น่าน ลาพูน และเชียงใหม่ พื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 300,000 ตัน
ผลผลิตรวม 360,000 ตัน โดยมีผลผลิตในฤดูที่จะเก็บเกี่ยวในระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน (3 เดือน) จานวน
180,000 ตัน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 50 และคาดว่าจะมีผลผลิตที่ออกมามากในช่วงกลางเดือนเมษายน – กลางเดือน
พฤษภาคม จานวน 80,000 ตัน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 44.44 ซึ่งจาเป็ นต้องหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนมะม่วงในช่วงวิกฤตการณ์ดงั กล่าว

กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการ Fruit Board ครั้งที่ 3/2563 หารือแนวทางบริหารจัดการการ
ขนส่งผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board ) ครั้งที่ 3/2563 ว่า ที่ประชุมได้ร่วมกัน
พิจารณาแนวทางบริหารจัดการการขนส่งผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID19 รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการค้ามะม่วงซึ่งผลผลิตไม่สามารถส่งออกได้ราว 360,000 ตัน และในปี 2563
ได้มีการคาดการณ์ปริมาณไม้ผลที่จะให้ผลผลิต คือ ทุเรียน 584,712 ตัน มังคุด 201,741 ตัน เงาะ
220,946 ตัน และลำไยภาคเหนือ 350,000 ตัน รวมปริมาณแล้วกว่า 1 ล้านตัน โดยจะออกสู่ตลาดมาก
ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 นอกจากนี้ ยังมีสินค้าเกษตรอื่น 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 ได้มีมติเกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการการขนส่งผลไม้ (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 เพื่อกระจายผลผลิตภายในประเทศต่อ และขอความ
ร่วมมือบริษัทเอกชนต่างๆ ช่วยลดราคาค่าขนส่งผลไม้ลง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เร่งกระจายผลผลิตผ่าน
ช่องทางการค้าออนไลน์ หรือบริการขนส่งแทนการซื้อขายปกติ 2) การวางระบบขนส่งและกระจายผลไม้
ภายในประเทศ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกันในเรื่องดังกล่าว เพิ่มเป้าหมายการ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้จากเดิม 61,700 ตัน เป็น 200,000 ตัน โดยมีระบบของสหกรณ์เป็น
ศูนย์กลางในการรวบรวมผลไม้ 90 จุด เป็นจุดกระจายสินค้าในระดับอำเภอ 824 จุด และมีตลาดชุมชน
ประจำหมู่บ้านอีก 9,048 แห่ง เพื่อจัดการผลผลิตให้สามารถกระจายได้ในพื้นที่ 77 จังหวัด และเชื่อมโยงกับ
ระบบร้านธงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีอยู่ 50,000 แห่ง มีรถเร่หรือรถพุ่มพวงอีก 300 คัน และจะขอ
งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตร 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 เพื่อร่วมกันพิจารณาทางเลือกในการขนส่งหลายๆ
ช่องทางทั้งทางอากาศ ทางบก และทางเรือ เพื่อวิเคราะห์หาจุดคุ้มค่าในการขนส่งระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการกระจายสินค้า
ในส่วนของกระทรวงเกษตฯ จะมีกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก
สำหรับกระทรวงพาณิชย์จะมีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมการค้าภายในเป็นหลัก นอกจากนั้น
ยังมีผู้ให้บริการด้านขนส่งของภาคเอกชน ประกอบด้วย สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย สมาคมขนส่งสินค้า
และโลจิสติกส์ไทย สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน สมาคมผู้ประกอบการผักผลไม้ไทย
สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย บริษัท แกร็บแท็กซี่ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ไทยฟินเทค จำกัด บริษัท
ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในโมเดลเกษตรพาณิชย์ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลไม้ในฤดูกาลนี้ภายใต้ผลกระทบจาก 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 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะประธานศูนย์
ติดตามและแก้ปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า
ในช่วงอากาศร้อนแห้งแล้ง จากการติดตามรายงานสถานการณ์ระบาดของหนอนกระทู้
ข้าวโพดลายจุดของกรม พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในจ.กาญจนบุรี เชียงราย ตาก
แพร่ และลพบุรี อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางลำต้นจนถึงระยะสร้างเมล็ด มักพบการ
ระบาดของหนอนกระทูข้ ้าวโพดลายจุดได้ทุกระยะการเจริญเติบโต นอกจากข้าวโพด
แล้วหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดยังมีพืชอาหารมากกว่า 80 ชนิด เช่น ข้าวข้าวฟ่าง อ้อย
ฝ้าย ทานตะวัน และถั่วเหลือง ลักษณะของหนอนกระทู้ขา้ วโพดลายจุด ตัวเต็มวัยเป็น
ผีเสือ้ กลางคืน มีขนาด 3.2-4 เซนติเมตร มีแถบสีขาวที่ขอบปีกคู่หน้า กลางปีกมีแถบ
ลักษณะเป็นวงรีสีน้ำตาล เพศเมียมีสแี ละลวดลายจางกว่าเพศผู้ เพศเมียจะวางไข่ในเวลา
กลางคืน โดยวางไข่เป็นกลุ่มใต้ใบพืช แต่ละกลุม่ จะมีไข่100-200 ฟอง และมีขนสี
น้ำตาลอ่อนปกคลุม เพศเมียหนึ่งตัววางไข่ได้ประมาณ 1,500 – 2,000 ฟอง ระยะไข่
2-3 วัน ระยะหนอน 14-22 วัน หนอนทีโ่ ตเต็มที่มีขนาดลำตัวยาวประมาณ 3.2-4
เซนติเมตร ส่วนบนของหัวมีแถบสีขาวเป็นรูปตัว Y หัวกลับ ส่วนหลังและด้านข้างมีแถบ
สีขาวตามยาวลำตัวปล้องท้องก่อนปล้องสุดท้ายมีจุดสีดำ 4 จุด เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส ตัวหนอนจะเข้าดักแด้ในดิน ระยะดักแด้ 7-13 วัน จึงออกเป็นตัวเต็มวัยและมี
ชีวิตอยู่ได้ 10-21 วัน วงจรชีวิตของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดใช้เวลาประมาณ 3040 วัน เมื่อผสมพันธุแ์ ล้ว
การเข้าทำลายตัวหนอนจะทำลายข้าวโพดตั้งแต่อายุ 7 วัน กระทั่งออกฝัก โดยกัดกิน
ยอดและใบข้าวโพดแหว่งหรือกัดกินทั้งใบ ช่อดอกตัวผู้ ฝัก เมล็ด ตัวหนอนหลบซ่อนแสง
อยู่ทยี่ อดหรือโคนกาบใบ หากหนอนทำลายระยะต้นอ่อนจะทำให้ต้นข้าวโพดตาย หาก

หนอนทำลายระยะต้นแก่ข้าวโพดจะไม่เจริญเติบโต หากหนอนทำลายฝัก ฝึกจะลีบเล็ก
ไม่สมบูรณ์
กรมแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหมั่นสำรวจแปลงปลูก หากพบกลุ่มไข่หรือตัว
หนอนให้เก็บทำลายทิ้ง การกำจัดหนอนขนาดเล็กที่เพิ่งฟักออกจากไข่ให้ฉีดพ่นด้วยสาร
ชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อบีทีสายพันธุ์ไอซาไว (Bacillus thuringiensis var. aizawai) หรือสาย
พันธุ์เคอร์สตาร์กี้ (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 ) และอีมาเมกตินเบน
โซเอต (กลุม่ 6) อัตราตามคำแนะนำในฉลากสารเคมี และต้องสลับกลุ่มสารเคมีทุก 30
วัน (1 รอบวงจรชีวิต) ป้องกันหนอนดื้อสารเคมี ในการพ่นสารเคมี ให้เน้น
พ่นละอองสารเคมีลงกรวยยอดมากทีส่ ุด เกิดประสิทธิภาพทำลายหนอนมากสุด ส่วน
ฤดูกาลปลูกต่อไปแนะนำให้เกษตรกรไถพรวนและตากดินเพือ่ กำจัดดักแด้ในดิน ทั้งนี้
ก่อนปลูกควรคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีไซแอนทรานิลิโพรล 20% เอสซี(กลุ่ม 28) อัตรา
ตามคำแนะนำในฉลาก มีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตร
อำเภอใกล้บ้านท่าน

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะประธานศูนย์
ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า
ในช่วงเดือนเมษายนซึ่งมีสภาพอากาศทีร่ ้อนและแห้งแล้ง ทำให้เหมาะสมต่อการระบาด
ของเพลี้ยไฟมังคุด จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยไฟมังคุดของกรม
ส่งเสริมการเกษตร พบว่า มังคุดโดยเฉพาะในเขตจังหวัดจันทบุรี ระยอง ยะลา และ
ระนอง อยู่ในระยะแตกใบอ่อน ออกดอก จนถึงระยะติดผลอ่อน มีการเข้าทำลายของ
เพลีย้ ไฟ ทำให้คณ
ุ ภาพผลมังคุดลดลงไม่เป็นทีต่ ้องการของผู้บริโภค และผลผลิตบางส่วน
เสียหาย
เพลีย้ ไฟมังคุดจะมีลักษณะลำตัวสีเหลืองหรือน้ำตาลอ่อน เคลือ่ นไหวรวดเร็ว ระยะตัว
อ่อน 6-7 วัน จากนั้นเป็นระยะก่อนเข้าดักแด้ 1-2 วัน และตัวเต็มวัยอยู่ประมาณ 22
วัน ตัวเมียแต่ละตัววางไข่เฉลี่ย 60 ฟอง ตัวเต็มวัยเพศเมียมีความยาว 1.05 มิลลิเมตร

กว้าง 0.19 มิลลิเมตร หนวดยาว 0.23 มิลลิเมตร ปีกยาว 0.54 มิลลิเมตร บริเวณ
ปลายของปล้องท้องมีอวัยวะวางไข่เห็นได้ชัดเจน ขนาดยาว 0.70 มิลลิเมตร กว้าง
0.04 มิลลิเมตร ลำตัวสีเหลือง ตาสีแดง มีตาเดียว ตัวเต็มวัยเพศผู้มคี วามยาว 0.71 มิ
ลิเมตร กว้าง 0.14 มิลลิเมตร หนวดและปีกยาว 0.16 และ 0.38 มิลลิเมตร
ตามลำดับ
การเข้าทำลายมังคุดเพลี้ยไฟจะดูดกินน้ำเลีย้ ง ทำให้ดอกมีรอยแผลสีนำ้ ตาลกร้าน หากมี
การระบาดรุนแรงขณะออกและติดผลอ่อนจะทำให้ดอกและผลอ่อนร่วง ส่วนผลที่ไม่ร่วง
หากมีการทำลายที่ผลจะทำให้เปลือกมังคุดมีลกั ษณะขรุขระที่เรียกว่าผิวขี้กลากหรือผิว
ลาย คุณภาพต่ำไม่เป็นที่ต้องการของตลาดหรือจำหน่ายไม่ได้ราคา
กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดปฏิบัติดังนี้ 1) ควรหมั่นสำรวจ
แปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ 2) ใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองขนาด 24 x 26
นิ้ว จำนวน 4 กับดักต่อต้น ติดตั้งในสวนมังคุดที่เริ่มแตกใบอ่อน 3) การใช้ศัตรูธรรมชาติ
ได้แก่ เพลีย้ ไฟตัวห้ำ และด้วงเต่าตัวห้ำ ช่วยป้องกันการระบาดได้ 4) หากจำเป็นต้องใช้
สารเคมี แนะนำให้ใช้ ฟิโพรนิล อิมิดาโคลพริด และไซเพอร์เมทริน อัตราตามคำแนะนำ
ในฉลากสารเคมี และมีการใช้สารเคมีสลับกลุ่มเพื่อป้องกันเพลีย้ ไฟดือ้ สารเคมี 5)หาก
พบการระบาดทีไ่ ม่รุนแรงให้พ่นด้วยน้ำเปล่าเพือ่ ให้เกิดความชื้น ทุก 2 - 3 วัน หากพบ
การระบาดรุนแรงควรพ่นด้วยสารเคมีกำจัดแมลงให้ทั่วถึงทั้งลำต้น มิฉะนั้นแมลงจะ
เคลือ่ นย้ายหลบซ่อนไปยังบริเวณที่พ่นไม่ถึง นอกจากนี้ ต้องคำนึงถึงการปรับละอองฝอย
หัวฉีด และระยะเวลาการพ่นด้วย หากมีข้อสงสัยให้สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้จาก
สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

เตือนชาวสวนระวังเพลีย้ ไฟทาลายผลมังคุดใกล้ ผลผลิตออกในช่ วงฤดู
แล้ง
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะประธานศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้าน
การเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ในช่วงเดือนเมษายนซึ่งมีสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง ทำให้เหมาะสม
ต่อการระบาดของเพลีย้ ไฟมังคุด จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยไฟมังคุดของกรมส่งเสริมการเกษตร พบว่า
มังคุดโดยเฉพาะในเขตจังหวัดจันทบุรี ระยอง ยะลา และระนอง อยู่ในระยะแตกใบอ่อน ออกดอก จนถึงระยะติดผลอ่อน มี
การเข้าทำลายของเพลี้ยไฟ ทำให้คุณภาพผลมังคุดลดลงไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และผลผลิตบางส่วนเสียหาย

เพลี้ยไฟมังคุดจะมีลักษณะลำตัวสีเหลืองหรือน้ำตาลอ่อน เคลื่อนไหวรวดเร็ว ระยะตัวอ่อน 6-7 วัน จากนั้นเป็นระยะก่อนเข้า
ดักแด้ 1-2 วัน และตัวเต็มวัยอยูป่ ระมาณ 22 วัน ตัวเมียแต่ละตัววางไข่เฉลี่ย 60 ฟอง ตัวเต็มวัยเพศเมียมีความยาว 1.05
มิลลิเมตร กว้าง 0.19 มิลลิเมตร หนวดยาว 0.23 มิลลิเมตร ปีกยาว 0.54 มิลลิเมตร บริเวณปลายของปล้องท้องมีอวัยวะ
วางไข่เห็นได้ชัดเจน ขนาดยาว 0.70 มิลลิเมตร กว้าง 0.04 มิลลิเมตร ลำตัวสีเหลือง ตาสีแดง มีตาเดียว ตัวเต็มวัยเพศผู้มี
ความยาว 0.71 มิลเิ มตร กว้าง 0.14 มิลลิเมตร หนวดและปีกยาว 0.16 และ 0.38 มิลลิเมตร ตามลำดับ
การเข้าทำลายมังคุดเพลี้ยไฟจะดูดกินน้ำเลีย้ ง ทำให้ดอกมีรอยแผลสีน้ำตาลกร้าน หากมีการระบาดรุนแรงขณะออกและติดผล
อ่อนจะทำให้ดอกและผลอ่อนร่วง ส่วนผลที่ไม่ร่วงหากมีการทำลายทีผ่ ลจะทำให้เปลือกมังคุดมีลักษณะขรุขระที่เรียกว่าผิวขี้
กลากหรือผิวลาย คุณภาพต่ำไม่เป็นที่ต้องการของตลาดหรือจำหน่ายไม่ได้ราคา
กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดปฏิบัตดิ ังนี้ 1) ควรหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์
2) ใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองขนาด 24 x 26 นิ้ว จำนวน 4 กับดักต่อต้น ติดตั้งในสวนมังคุดที่เริ่มแตกใบอ่อน 3) การใช้
ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ เพลีย้ ไฟตัวห้ำ และด้วงเต่าตัวห้ำ ช่วยป้องกันการระบาดได้ 4) หากจำเป็นต้องใช้สารเคมี แนะนำให้ใช้ ฟิ

โพรนิล อิมดิ าโคลพริด และไซเพอร์เมทริน อัตราตามคำแนะนำในฉลากสารเคมี และมีการใช้สารเคมีสลับกลุ่มเพื่อป้องกัน
เพลี้ยไฟดื้อสารเคมี
5)หากพบการระบาดที่ไม่รุนแรงให้พ่นด้วยน้ำเปล่าเพื่อให้เกิดความชื้น ทุก 2 – 3 วัน หากพบการระบาดรุนแรงควรพ่นด้วย
สารเคมีกำจัดแมลงให้ทั่วถึงทั้งลำต้น มิฉะนั้นแมลงจะเคลื่อนย้ายหลบซ่อนไปยังบริเวณที่พ่นไม่ถึง นอกจากนี้ ต้องคำนึงถึงการ
ปรับละอองฝอยหัวฉีด และระยะเวลาการพ่นด้วย หากมีข้อสงสัยให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้
บ้านท่าน

เตือนชาวสวนไม้ผลระวังเพลี้ยแป้งทุเรียน
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะประธานศูนย์
ติดตามและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ประเทศไทยเป็น
แหล่งปลูกทุเรียนที่มคี ณ
ุ ภาพดี เป็นที่ตอ้ งการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ แหล่ง
ปลูกทุเรียนทีส่ ำคัญของไทยมีหลายภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออก เช่น ระยอง
จันทบุรี และตราด และภาคใต้ เช่น ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ยะลา
ปัตตานี นราธิวาส ขณะนี้พบว่าอยู่ในระยะพัฒนาผล เริ่มแก่ใกล้เก็บเกี่ยว ประกอบกับ
ในช่วงที่สภาพอากาศร้อนแห้งแล้ง ขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดทำลายของเพลี้ย
แป้งทุเรียน
โดยรูปร่างเพลี้ยแป้งทุเรียนเพศเมีย (Planococcus minor (Maskell) และ
Planococcuslilacinus (Copckerell) มีขนาดลำตัวยาวประมาณ 3.0 มิลลิเมตร มีสี
เหลืองอ่อนหรือชมพู ตัวอ้วนสั้น ผลสีขาวคล้ายผงแป้งปกคลุมลำตัว วางไข่เป็นกลุ่มๆละ
100-200 ฟอง เพศเมียตัวหนึ่งวางไข่ได้ 600-800 ฟอง ภายในเวลา14 วันไข่จะฟัก
อยู่ในถุงใต้ท้องระยะไข่ประมาณ6-10 วัน เพศเมียเมื่อวางไข่หมดแล้วจะตาย เพลีย้ แป้ง
เพศเมียลอกคราบ 3 ครั้งและไม่มีปีก ส่วนเพศผู้ลอกคราบ 4 ครั้ง มีปกี และขนาดเล็ก
กว่าเพศเมีย เพลีย้ แป้งขยายพันธุ์ได้ 2-3 รุ่น ใน 1 ปี
ลักษณะการทำลาย เพลี้ยแป้งจะดูดกินน้ำเลีย้ งจากบริเวณกิ่ง ช่อดอก ผลอ่อน ผลแก่
โดยมีมดดำเป็นตัวคาบพาไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช นอกจากนี้ เพลีย้ แป้งจะขับน้ำหวาน
(honey dew) ออกมาเป็นสาเหตุให้ราดำที่มอี ยู่ในธรรมชาติเข้าทำลายซ้ำ หากพบเพลี้ย
แป้งเข้าทำลายทุเรียนในระยะผลเล็กจะทำให้ผลแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโต แต่ถ้าเป็น
ผลใหญ่ทำให้คุณภาพผลทุเรียนลดลงและไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง
ทุเรียน โดยหมั่นสำรวจแปลงปลูก หากพบเพลีย้ แป้งระบาดเล็กน้อย เช่น บนกิ่ง ให้ตัด
ส่วนที่ถูกทำลายทิ้งไปหากพบบนผลทุเรียนในปริมาณน้อยอาจใช้แปลงปัด ใช้น้ำพ่นให้
เพลีย้ แป้งหลุด หรือใช้นำ้ ผสมไวท์ออยส์ อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ผ้าชุบ
สารคาร์บาริล อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พันไว้ตามกิ่งสามารถป้องกันไม่ให้มดคาบ
เพลีย้ แป้งไปยังส่วนต่างๆของทุเรียน หรือใช้สารฆ่าแมลงฉีดพ่นไปยังโคนต้น ได้แก่ เมทิ
ดาไทออน อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเฉพาะต้นทีพ่ บเพลี้ยแป้งจะช่วย
ป้องกันมดและลดการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้ง สำหรับการใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น ปล่อย
ด้วงเต่า หรือแมลงช้างปีกใส จะช่วยกินเพลี้ยแป้งและช่วยลดการทำลายของเพลีย้ แป้งได้
เช่นกัน หากเกษตรกรมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ทเี่ จ้าหน้าที่เกษตร
ตำบลหรือเกษตรอำเภอใกล้บ้าน

สุ ดปลื้ม! กลุ่มเกษตรกรภาคใต้ คว้า3รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

สุ ดปลื้ม! กลุ่มเกษตรกร ภาคใต้ คว้า 3 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้ แก่ กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่ม
ยุวเกษตรกร
นายสุพิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการคัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยก
ย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ ผลงานให้สาธารณชนทัว่ ไปได้รู้จกั และยึดถือเป็ นแบบอย่างแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศ โดยเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติที่ได้รับการคัดเลือก จะได้เข้ารับ
พระราชทานโล่รางวัล ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจาปี พ.ศ. 2563 นะพลับพลาที่ประทับมณฑล
พิธีทอ้ งสนามหลวง ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติประจาปี 2563 เสร็จเรี ยบร้อยแล้ว
ภาคใต้ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ จานวน 3 รางวัลได้แก่
1. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร ได้แก่กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรจักสานต้นคลุม้ บ้านวังตง เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล
2. กลุ่มยุวเกษตรกรได้แก่กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรี ยนบ้านฉลอง เลขที่ 28/1 หมู่ที่ 6 ตาบลฉลอง อาเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต
3.ที่ปรึ กษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรี ยนบ้านฉลอง ได้แก่ นายจิตตรง ธนันชัย บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ที่ 6 ตาบลฉลองอาเภอเมืองจังหวัด
ภูเก็ต
นายสุพิท จิตรภักดี ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริ มการเกษตร ให้ความสาคัญกับการดาเนินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรดีเด่นประจาทุกปี ซึ่งจะมีการให้คดั เลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเข้ารับการคัดเลือกจานวน 7 ประเภทได้แก่ สาขา
อาชีพทาสวน สาขาอาชีพทาไร่ นาสวนผสม สาขาอาชีพทาไร่ กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึ กษายุวเกษตรกร สมาชิก
กลุ่มยุวเกษตรกรสานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดดาเนินการคัดเลือกดังกล่าว
ระดับจังหวัด ให้สานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ดาเนินการคัดเลือกระดับเขต เพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือก
ระดับประเทศต่อไป ซึ่งในปี นี้ถือว่าประสบความสาเร็จอย่างมาก ได้รับการคัดเลือกชนะเลิศระดับประเทศ จานวน 3 ประเภท

สุดเจ๋ง! “ภาคใต ้” คว ้ารางวัลชนะเลิศเกษตรกร
สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ทม
ี่ ผ
ี ลงานดีเด่น
แห่งชาติระดับประเทศ 3 ประเภท

ศูนย์ขา
่ วหาดใหญ่ - สุดเจ๋ง! “ภาคใต้” คว้ารางว ัลชนะเลิศเกษตรกร สถาบ ันเกษตรกร
และสหกรณ์ทม
ี่ ผ
ี ลงานดีเด่นแห่งชาติระด ับประเทศ 3 ประเภท ได้แก่ กลุม
่ แม่บา้ น
เกษตรกร กลุม
่ ยุวเกษตรกร และทีป
่ รึกษากลุม
่ ยุวเกษตรกร
นายสุพท
ิ จิตรภักดี ผู ้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
กล่าวว่า ตามทีก
่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให ้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการคัดเลือก
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ ทีม
่ ผ
ี ลงานดีเด่นแห่งชาติ เพือ
่ ยกย่องประกาศเกียรติ
คุณ และเผยแพร่ผลงานให ้สาธารณชนทั่วไปได ้รู ้จัก และยึดถือเป็ นแบบอย่างแนวทางในการ
ปฏิบัตงิ าน ซึง่ จะก่อให ้เกิดผลดีตอ
่ ประเทศ โดยเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์
ดีเด่นแห่งชาติทไี่ ด ้รับการคัดเลือก จะได ้เข ้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในงานพระราชพิธพ
ี ช
ื
มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจาปี พ.ศ.2563 ณ พลับพลาทีป
่ ระทับมณฑลพิธท
ี ้อง
สนามหลวง ทัง้ นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได ้ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร และสหกรณ์ดเี ด่นแห่งชาติประจาปี 2556 3 เสร็จเรียบร ้อยแล ้ว
ภาคใต้ได้ร ับรางว ัลที่ 1 ระด ับประเทศ จานวน 3 รางว ัล ได้แก่ 1.กลุม
่ แม่บา้ นเกษตรกร
ได้แก่ กลุม
่ แม่บา้ นเกษตรกรจ ักสานต้นคลุม
้ บ้านว ังตง เลขที่ 3 หมู่ 4 ต.นาทอน อ.ทุง
่
หว้า จ.สตูล 2.กลุม
่ ยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุม
่ ยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านฉลอง เลขที่
28/1 หมู่ 6 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 3.ทีป
่ รึกษากลุม
่ ยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านฉลอง
ั
ได้แก่ นายจิตตรง ธน ันชย บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ 6 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

นายสุพท
ิ จิตรภักดี ให ้ข ้อมูลเพิม
่ เติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ให ้ความสาคัญต่อการ
ดาเนินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นประจาทุกปี ซึง่ จะมีการให ้คัดเลือก
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเข ้ารับการคัดเลือก จานวน 7 ประเภท ได ้แก่ สาขาอาชีพทาสวน
สาขาอาชีพทาไร่นาสวนผสม สาขาอาชีพทาไร่ กลุม
่ แม่บ ้านเกษตรกร กลุม
่ ยุวเกษตรกร ที่
ปรึกษายุวเกษตรกร สมาชิกกลุม
่ ยุวเกษตรกรสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5
จังหวัดสงขลา ได ้มอบหมายให ้ทุกจังหวัดดาเนินการคัดเลือกดังกล่าวระดับจังหวัด ให ้สานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ดาเนินการคัดเลือกระดับเขต เพือ
่ ส่งเข ้ารับ
การคัดเลือกระดับประเทศต่อไป ซึง่ ในปี นี้ถอ
ื ว่าประสบความสาเร็จอย่างมาก ได ้รับการคัดเลือก
ชนะเลิศระดับประเทศ จานวน 3 ประเภท

สาน ักงานเกษตรจ ังหว ัดกาญจนบุร ี นาผ ัก-ผลไม้ และผลิตภ ัณฑ์
แปรรูปทางการเกษตร ไปมอบให้แก่ โรงพยาบาล 2 แห่ง เพือ
่
เป็นการสร้างขว ัญและกาล ังใจให้บค
ุ ลากรทางการเเพทย์ในการ
่ ยเหลือเกษตรกรอีกด้วย
ปฏิบ ัติหน้าที่ รวมทงย
ั้ ังเป็นการชว
โดย : 5localnews | โพสต์เมือ
่ : 8 เม.ย. 2563, 14:53 น. | อ่าน 24 ครัง้

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ที่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นายอัครภูม ิ สมแสง เกษตรจังหวัด
กาญจนบุรี พร ้อมเจ ้าหน ้าทีส
่ านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ได ้นาผัก-ผลไม ้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการ
เกษตร ไปมอบให ้แก่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และ โรงพยาบาลมะการักษ์ เพือ
่ เป็ นการสร ้างขวัญและ
กาลังใจให ้บุคลากรทางการเเพทย์ในการปฏิบัตห
ิ น ้าที่
สาหรับผักผลไม ้ ทีน
่ ามาบริจาคในครัง้ นี้ เป็ นสินค ้าทางการเกษตรทีส
่ านักงานเกษตรจังหวัดดาเนินการ
ส่งเสริมในพืน
้ ที่ และเปิ ดช่องทางให ้เกษตรกรได ้นาสินค ้าเหล่านีม
้ าจาหน่าย ณ ตลาดเกษตรกร ดังนัน
้ สินค ้า
ส่วนใหญ่จงึ ได ้รับการรับรองมาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัยต่อผู ้บริโภค
ทัง้ นี้ ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได ้เห็นถึงความสาคัญในการจึงมอบนโยบาย ให ้สานักงานเกษตรจังหวัด ร่วม
้ สินค ้าเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ ด ้ ประเทศไทยอยูร่ อด” ร่วมกันซือ
้ ผลผลิตทางการ
กิจกรรมการรณรงค์ “ซือ
เกษตรทีไ่ ด ้รับผลกระทบจากการจาหน่ายไม่ได ้ จากกลุม
่ เกษตรกร หรือ กลุม
่ เกษตรกรแบบแปลงใหญ่ เพือ
่
ส่งมอบให ้บุคลากรทางการแพทย์ เป็ นการสร ้างขวัญและกาลังใจให ้บุคลากรทางการเเพทย์ในการปฏิบัต ิ
หน ้าทีแ
่ ละบรรเทาความเดือดร ้อนของพีน
่ ้องเกษตรกรในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID - 19

ทาง นายอัครภูม ิ สมแสง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ขานรับนโยบายดังกล่าว จึงเปิ ดช่องทางให ้ข ้าราชการของ
สานักงานเกษตรจังหวัด อาเภอ และประชาชนทัว่ ไป บริจาคเงินตามกาลังศรัทธา เพือ
่ นาเงินทีไ่ ด ้รับการ
้ ผลผลิตทางการเกษตร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพือ
บริจาคทัง้ หมดนาไปซือ
่ มอบให ้กับโรงพยาบาลใน
จังหวัดกาญจนบุรี
่ มั่น และน ้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช ้ แล ้ว “เราจะผ่าน
ขอให ้เกษตรกรทุกท่านอดทน เชือ
วิกฤตนี้ไปด ้วยกัน”

