
 

สรุปขาวกรมสงเสริมการเกษตร ประจําวันท่ี 15 เมษายน 2563  
  
สวนกลาง 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

Covid-19 1.กษ.ผุดCampaignซ้ือสินคาเกษตรไทยสูภัยโควิด-19 แนวหนา 
2.ชี้ชองเกษตร... อยูบานชวงนี้ทําอะไรดี แนวหนา 
3.ปชช.รับ 5 พันลอต 2 คลังเรงโอนเยียวยาจายให 
อีก 6 แสนราย เกษตรกร รอขาวด ี

หนังสือพิมพแนวหนา 

4.ตลาดเกษตรกรสูภัยโควิด-19สรางรายได8แสน/เดือน สมิหลาไทม 
5.ตลาดเกษตรกรสูโควิด-19ตรังยอดขายสูงสุด8แสน/ด. สงขลาทูเดย 
6.ตลาดเกษตรกรสูภัยโควิด-19สรางรายได8แสน/เดือน NGR online 

สวนภูมิภาค 
ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

Covid-19 7.มะมวงงาม สมหวาน บึงสามัคคีฝาวิกฤติ!!! เชิญ
อุดหนุนสินคาเกษตรกรไทย 

Time News 

8.ชาวสวนมะมวงสงออกฝาวิกฤติโควิด-19 ระบาด ขาว3มิติ ชอง 3 HD 
9.เกษตรนนทชวนอุหนุนสินคาเกษตรไทย สงมอบ
หมอ-พยาบาล สูภัยโควิด-19 

สยามรัฐ 

10.ข้ึน/ปรับปรุง ทบก. ในสถานการณCovid-19 หนังสือพิมพเดลินิวส 
11.เกษตรกําแพงเพชรคุมเขมสรางม่ันใจชาวบาน-จนท. ThaiPBS North 

ภัยแลง 12.เกษตรกําแพงเพชรติดตามสถานการณภัยแลง หนังสือพิมพไทยรัฐ 
13.เกษตรนานติดตามสถานการณภัยแลง หนังสือพิมพขาวขาราชการ 

อ่ืน ๆ  
ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

วิสาหกิจชุมชน 14.ฟกทองพิการกายหัวใจแกรง วสิาหกิจชุมชนเชียงใหม หนังสือพิมพไทยรัฐ 
Covid-19 15.ไปรษณียไทยชวนซ้ือสินคาชุมชนชวงWFH หนังสือพิมพเดลินิวส 

16.อย.เตือน เกษตรกร อยาหลงเชื่อมิจฉาชีพอางชวย
ข้ึนทะเบียนปลูกกัญชาชวงสถานการณวิกฤต 

หนังสือพิมพเดลินิวส 

ประกันรายได 17.เกษตรกรตกหลนยื่นรับเงินได จุลินทรสั่งคาภายใน
เปดสายดวน เรงจายปลูกขาวโพด-มันสําปะหลัง 

หนังสือพิมพมติชน 

************************ 



เกษตรฯ พลิกวิกฤติเปนโอกาสดันโครงการสนับสนุนสินคาเกษตร
ไทยสูภัย COVID-19 ผุด Campaign “ซื้อสินคาเกษตรไทย 
เกษตรกรอยูได ประเทศไทยอยูรอด” แกปญหาผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของโรค COVID-19 ท่ีมีตอสินคาเกษตร
ไทยท้ังไมผลพืชผัก ไมดอก และอ่ืนๆ ท่ีสงออกไมไดชวงน้ี พรอม
เชิญชวนหนวยงาน บริษัท หาง/รานตางๆ และประชาชนรวม
อุดหนุนสินคาเกษตรคณุภาพดีจากเกษตรกรโดยตรงสงมอบเปน
ขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรทางการแพทย และครอบครัวท่ีอยู
หางไกลแทนความรักหวงใย 

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดาํรง อธิบดกีรมสงเสรมิ
การเกษตร เผยวา จากสถานการณระบาดของไวรสัโคโรนาสาย
พันธุใหม หรือ COVID-19 สงผลกระทบตอเศรษฐกิจทุกภาค
สวนจากการปดเมืองหรือการยกเลิกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไมวา
จะเปนอุตสาหกรรมการผลิต การคาปลีก การคาระหวางประเทศ 
การขนสง รวมท้ังสินคาเกษตรบางสินคาจะมผีลผลิตออกมากชวง
วิกฤติน้ีและไมสามารถสงออกไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญีปุ่น ยุโรป ซึ่งตองสงทางเครื่องบินและ
ขณะน้ีไมมีเท่ียวบินไปยังประเทศเหลาน้ี ตลาดในประเทศชะลอ

ตัวเน่ืองจากผูบรโิภคเดินตลาดนอยลง และเนนซื้อสินคาท่ีจาํเปนมากกวาทําใหเกษตรกรเดือดรอน เพราะไมสามารถจาํหนาย
ผลผลติได ซึ่งสินคาไมสามารถเก็บรักษาไดในระยะเวลานาน เชน มะมวง มังคุด องุน ลิ้นจี่ ลําไย พืชผักไมดอก จึงจําเปนตอง
รีบจําหนายผลผลิตใหถึงมือผูบริโภคกอนสินคาเกษตรจะเสียหาย 

กระทรวงเกษตรฯโดยกรมสงเสรมิการเกษตรจึงพลิกวิกฤติเปนโอกาส เริ่มจัดทําโครงการสนับสนุนสินคาเกษตรไทยสูภัย 
COVID-19 เพ่ือรณรงคสงเสริมสนิคาเกษตรไทยและชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับความเดือดรอนชวงสถานการณ COVID-19
ภายใตแนวคิด (Campaign) “ซื้อสินคาเกษตรไทยเกษตรกรอยูได ประเทศไทยอยูรอด” โดยใหสวนราชการ บริษัท หาง/ราน 
และประชาชนชวยกันอุดหนุนซื้อสินคาเกษตรคณุภาพดไีปมอบใหแกบุคลากรทางการแพทย ทหาร เทศกิจ อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจําหมูบาน ท่ีตองเสียสละเวลาดูแลประชาชนในพ้ืนท่ี เบ้ืองตน กรมสงเสริมการเกษตรระดมทุนสงมอบผลผลติ
มะมวงคุณภาพดีจากเกษตรแปลงใหญสงไปยัง 4 โรงพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลทรวงอก โรงพยาบาลบําราศนราดูรโรง
พยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เมื่อชวงตนเดือนเมษายนท่ีผานมา หรือจะมอบเปนของขวัญของฝากคนท่ีรัก
และหวงใยแกครอบครัวท่ีตองอยูหางไกลกัน ใหไดบรโิภคสินคาเกษตรสด ใหม และมีคณุภาพในชวงน้ี รูปแบบการดําเนินงาน
เบ้ืองตนจะเชิญชวนหนวยงานในสงักัดกระทรวงเกษตรฯ บริษัท หาง/ราน และประชาชนรวมสั่งซื้อสินคาเกษตรท่ีมคีุณภาพ
จากเกษตรกร และนําไปมอบใหผูมีภารกิจหนาท่ีปองกัน รักษาสุขภาพของประชาชนเพ่ือตอสูภัย COVID – 19 ท้ังใน
สวนกลางและภูมภิาค โดยกรมสงเสรมิการเกษตรหรือหนวยงานท่ีรบัผิดชอบสินคาน้ันๆ จะประสานอํานวยความสะดวกการ
สั่งซื้อสินคาจากเกษตรกรใหกลุมเปาหมายท่ีประสงคจะสั่งซื้อสินคาดังกลาว 

อธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาวเพ่ิมเติมวา สําหรับมาตรการชวยเหลือในการกระจายและควบคุมคณุภาพสินคาสูภัย 
COVID-19 ท้ัง 4 โครงการยอย ไดแก 1) โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสูพ่ีนองชาวจีนสูวิกฤติ COVID-19 เปาหมาย 
ทุเรียน 20 ตัน มังคุด 20 ตัน 2) โครงการรณรงคสงเสริมการบรโิภคผลไมภายในประเทศ Eat Thai First เปาหมาย 
111,000 ตัน 3) โครงการสินคาเกษตรไทยปลอดภัยจาก COVID-19 เปาหมาย รับรอง GAP 70,000 แปลง รับรอง GMP 
180 โรง และ 4) โครงการหาตลาดใหมสินคาเกษตรเพ่ิมเติม ไดแก จีน UAE ตุรกี และเครือรัฐออสเตรเลียน้ัน กรมสงเสริม
การเกษตรรวมสนับสนุนในทุกโครงการ โดยเฉพาะโครงการรณรงคสงเสริมการบรโิภคผลไมภายในประเทศ Eat Thai First 
ขณะน้ีกรมสงเสริมการเกษตรไดประสานงานกับตลาดไทและ Home Proเรียบรอยแลว มเีปาหมายการจําหนายสินคาท้ัง 2 
แหงรวม 1,200 ตัน โดยตลาดไทยินดีใหใชพ้ืนท่ีในชวงฤดูกาลผลิต 

นอกจากน้ี กรมยังไดรับความรวมมือจากบริษัทไปรษณียไทย จํากัด ในการสงเสริมเกษตรกรใหจําหนายสินคาผานระบบ
ออนไลน โดยคัดเลือกเกษตรกรและเกษตรกรแปลงใหญลงทะเบียนกับบริษัทไปรษณียไทย จํากัด เพ่ือกระจายสินคาสูตลาด
ปลายทางเปาหมาย 2,000 ตัน ซึ่งจะไดรับสิทธิประโยชนคาขนสงสินคาเกษตรเฉพาะผักและผลไมสด กิโลกรมัละ8 บาท 
ภายใตเง่ือนไขเกษตรกรตองสมคัรเปนสมาชิกจําหนายสินคาเกษตรผานระบบ Thailandpostmart.comและเมื่อสมัครตองใส
โคด : กรมสงเสริมการเกษตรและตองไดรับการอนุมัติใหขายออนไลนบน PlatformThailandpostmart.com นอกจากน้ี 
กรมสงเสรมิการเกษตรยังไดเตรียมเปดเว็บไซตสงเสริมการจําหนายสินคาเกษตรผานระบบออนไลนภายใตช่ือ “ตลาด
เกษตรกรออนไลน.com” ซึ่งจะมีหมวดหมูสินคาจากท่ัวประเทศใหเลือกชอป 9 หมวดหมู ไดแก ผัก,ผลไม, ไมดอกไมประดบั, 
ขาวและธัญพืช, อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม, สมนุไพรและเครื่องสําอาง,ผาและเครื่องแตงกาย, หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ 
และอ่ืนๆ โดยจะเริม่เปดตัวทดสอบระบบในวันท่ี 10 เมษายน 2563 น้ี 



 

ณ ชวงเวลาปจจุบันท่ีสถานการณการแพรระบาดของไวรสั COVID-19 ยังคงสรางผลกระทบใหกับชีวิตความเปนอยูของ
ประชากรท่ัวโลกในขณะน้ี หน่ึงในหลายสิ่งสําคญัท่ีจะทําใหประชากรท่ัวโลกอยูรอดก็คือ ความมั่นคงทางดานอาหารท่ีกําลัง
เปนท่ีกังวลถึงการขาดแคลนอาหารท่ีอาจจะเกิดข้ึนได แตสําหรับประเทศไทยแลวเราถือเปนอูขาวอูนํ้าท่ีสําคัญของโลกอีก
ประเทศหน่ึง คงพูดไดวาวิกฤติของความมั่นคงของอาหารอาจจะเกิดข้ึนไดยากกวาประเทศอ่ืนๆ แมวาในเชิงการทําเกษตร
ระดับอุตสาหกรรมจะเกิดผลกระทบไมนอยในชวงน้ีก็ตาม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณในฐานะหนวยงานท่ีกํากับดูแลภาคเกษตรของประเทศ ก็ไดเล็งเห็นถึงความสําคญัของปญหา
ในภาพรวมท้ังหมด พรอมท้ังไดกําชับใหหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เฝาระวังความเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึนกับเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรอยางตอเน่ือง โดยหน่ึงในชองทางท่ีจะชวยใหประชาชนคนไทยรอดพนจากวิกฤติ
การระบาดของโรคในขณะน้ีก็คือการสงเสริมการทําเกษตรในภาคครวัเรือนใหมากข้ึน นับเปนการพลิกวิกฤติใหเปนโอกาส
สําหรับประชาชนคนไทยไดมีชีวิตอยูรอดและมีองคความรูในการทําการเกษตรแบบงายๆ ท่ีจะพอเลี้ยงชีพตนเองอยูท่ีบาน 

โดยอีกหน่ึงชองทางท่ีจะชวยเติมเต็มองคความรูทางดานการเกษตรใหกับประชาชนท่ัวไปก็คือ กรมสงเสรมิการเกษตร 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีไดรวบรวมองคความรูทางการเกษตรงายๆ ท่ีสามารถทําตามไดงาย แคเพียง
สแกน QR code “Do It From Home” ผูท่ีสนใจดานการเกษตรก็สามารถเขามาศึกษา เรียนรูได ผานรูปแบบสื่อ Info 
Graphic, Motion Graphic, แผนพับความรู คลิปวีดีโอ หรือ E-book ตางๆ เหมาะกับท้ังคนท่ีทําการเกษตรอยูแลว หรือ 
ประชาชนท่ียังไมเคยทําการเกษตรและคดิวาเกษตรเปนเรื่องยาก สามารถลองเขาไปเลือกเมนูตางๆ และใชชวงเวลาท่ีหยุดอยู
บานมาสรางสวนเกษตรในแบบของตนเองท่ีไมยากเกินไป ซึ่ง นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารงอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร แนะวา
สําหรับบานท่ีไมมีพ้ืนท่ีแนะนําใหทําผักสวนครัว พืชอายุสั้นตางๆ เพราะใชนํ้านอย และการดูแลรักษางาย ซึ่งผักตางๆ เหลาน้ี 
ไมตองทําท้ังแปลง สามารถเพาะลงถุง หรือ ภาชนะเหลือใชตางๆ ได เปนผักอายุสั้น โดยจะมีเทคนิคตางๆ บอก อาทิ การเพาะ
เห็ดฟางในตะกรา เทคนิคการเพาะตนออนผักบุง เปนตน หรือถาพอมีท่ีรอบๆ บาน แนะนําใหปลูกผลไมตางๆ เชน มะยม 
กลวย มะมวง ฯลฯ ซึง่สามารถเก็บผลผลติไดตลอดท้ังป 

สําหรับผูท่ีสนใจ สามารถเรียนรูผานชองทางออนไลนไดท่ี เว็บไซต Do It From Home เพียง สแกน QR code หรือ เขา
ไปท่ีเว็บไซต https://esc.doae.go.th/องคความรูดานเกษตร/ ก็จะทําใหพบกับฐานขอมูลท่ีสามารถเรียนรูไดเร็วและนํามาใช
ไดจริงแนนอน 









 
 ดวยกรมสงเสริมการเกษตร มีนโยบายใหจังหวัดดําเนินการ “ตลาดเกษตรกร” เพ่ือเปนสถานท่ีจําหนายผลผลติและผลิตภัณฑทางการเกษตรท่ี
มีความปลอดภัย ไดรบัการรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรียและมาตรฐานเก่ียวกับผลติภณัฑใหแกผูบริโภค โดยเกษตรกรเปนผูจําหนายเอง โดยมี
ผูจัดการตลาดเกษตรกร เปนเจาหนาท่ีของสํานักงานเกษตรจังหวัด ทําหนาท่ีใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา สงเสรมิสนับสนุน ผลักดนั และขับเคลื่อนในทุก
มิต ิสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีไดใหความสําคัญกับการลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
อีกท้ัง ยังเปนการเช่ือมโยงผลผลิตท่ีมีคุณภาพและไดรับการรับรองมาตรฐานจากกิจกรรมแปลใหญเขาสูตลาดเกษตรกร สรางมลูคาเพ่ิมใหกับสินคา
เกษตร สามารถเช่ือมโยงตลาดสูหางสรรพสินคาและตลาดในระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือชวยเหลือทางดานการตลาดใหกับเกษตรกร ทําใหเกิดความเขมแข็งและ
มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน ซึ่งการดําเนินการตลาดเกษตรกรมีในทุกจังหวัด 
 นายสุพิท จิตรภักด ีผูอํานวยการสาํนักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ใหขอมูลวา การดําเนินงานตลาดเกษตรกรของ
ภาคใต ปจจุบันมีจํานวนรานคาท่ีเขารวมจําหนายท้ังหมด 452 แหง แยกเปนเกษตรกร (Smart Farmer) จํานวน 200 รานYoung Smart 
Farmer จํานวน 46 ราน กลุม/สถาบันเกษตรกร จํานวน 146 ราน มูลคาท่ีเกิดข้ึนจากการจําหนายสินคาแตละเดือนมีมากถึง 3,000,000 – 
4,000,000 บาท สินคาท่ีจําหนายมีท้ังผัก ผลไม ขาว อาหารแปรรูปท้ังปศุสัตว ประมง อาหารพรอมรับประทาน และจากการเก็บขอมูลยอดจําหนาย
สินคาของตลาดเกษตรกรพบวา ตลาดเกษตรกรของจังหวัดตรังมียอดจําหนายสินคาสูงสุด 
 นายสุพิท กลาวอีกวา ตลาดเกษตรกรของจังหวัดตรัง ยังคงชวยเหลอืเกษตรกรผูผลิต โดยเปดใหจําหนายสินคา อยูท่ีหนาศูนยแสดงและ
จําหนายผลิตภัณฑผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตรัง อําเภอเมืองตรัง (หนาจวนผูวาราชการ) และท่ีผานมาตลาดเกษตรกรจังหวัดตรงัเปนตลาดท่ีสราง
ยอดขายมากท่ีสุดในภาคใต มีรานคาจํานวน 44 ราน (เกษตรกร จํานวน 25 ราน Young Smart Farmer จํานวน 5 ราน และกลุม/สถาบัน
เกษตรกร จํานวน 14 ราน) เปดขายทุกวันอังคารและวันศุกร สินคาท่ีนํามาจําหนายเปนสินคาท่ีมีช่ือเสียงในจังหวัดตรังและจังหวัดใกลเคียง ไดรับการ
รับรองมาตรฐานทุกชนิด เชน ฝรั่ง มะละกอ ยาหนม จากอําเภอรัษฎา เมลอน ผักไฮโดรโปนิกส จากอําเภอเมือง อาหารทะเลสด/แปรรูป (ปลาเคม็กาง
มุง) จากอําเภอสิเกาและอําเภอยานตาขาว ขนม ผลไม ผักพ้ืนบานปลอดสารพิษ ขาวสังขหยดและขาวพ้ืนเมือง จากทุกอําเภอ และอ่ืนๆ อีกจํานวนมาก 
โดยตลาดเกษตรกรของจังหวัดตรงั มียอดการจําหนายแตละเดือนไมต่ํากวา 800,000 บาท หรือปละประมาณ 9 ลานบาท และจากสถานการณการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลาดเกษตรกรจังหวัดตรังไดดาํเนินการตามมาตรการเผาระวังและปองกันการแพรระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจดับูทจําหนายสินคาใหมีระยะหางกัน 2 เมตรเกษตรกรท่ีจําหนายสินคาและประชาชนท่ีมาซื้อของใน
ตลาดตองใสหนาอนามยัหรือหนากากผา และมีเจลแอลกอฮอลลางมือบริการอีกดวย 



 
 ดวยกรมสงเสริมการเกษตร มีนโยบายใหจังหวัดดําเนินการ “ตลาดเกษตรกร” เพ่ือเปนสถานท่ีจําหนายผลผลติและ
ผลิตภณัฑทางการเกษตรท่ีมีความปลอดภัย ไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรยีและมาตรฐานเก่ียวกับผลิตภณัฑ
ใหแกผูบริโภค โดยเกษตรกรเปนผูจําหนายเอง โดยมีผูจัดการตลาดเกษตรกรเปนเจาหนาท่ีของสํานักงานเกษตรจังหวัด ทํา
หนาท่ีใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา สงเสริมสนับสนุน ผลักดันและขับเคลื่อนในทุกมิต ิสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีไดใหความสําคัญกับการลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
อีกท้ังยังเปนการเช่ือมโยงผลผลิตท่ีมีคุณภาพและไดรับการรับรองมาตรฐานจากกิจกรรมแปลใหญเขาสูตลาดเกษตรกร สราง
มูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตร สามารถเช่ือมโยงตลาดสูหางสรรพสินคาและตลาดในระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือชวยเหลือทางดาน
การตลาดใหกับเกษตรกร ทําใหเกิดความเขมแข็งและมั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน ซึ่งการดําเนินการตลาด
เกษตรกรมีในทุกจังหวัด 
 นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ใหขอมลูวา การ
ดําเนินงานตลาดเกษตรกรของภาคใต ปจจุบันมีจํานวนรานคาท่ีเขารวมจําหนายท้ังหมด 452 แหง แยกเปนเกษตรกร (Smart 
Farmer) จํานวน 200 ราน Young Smart Farmer จํานวน 46 ราน กลุม/สถาบันเกษตรกร จํานวน 146 ราน มูลคาท่ี
เกิดข้ึนจากการจําหนายสินคาแตละเดือนมมีากถึง 3,000,000 – 4,000,000 บาท 
สินคาท่ีจําหนายมีท้ังผัก ผลไม ขาว อาหารแปรรูปท้ังปศสุัตว ประมง อาหารพรอมรับประทาน และจากการเก็บขอมลูยอด
จําหนายสินคาของตลาดเกษตรกรพบวา ตลาดเกษตรกรของจังหวัดตรังมียอดจาํหนายสินคาสูงสุด 
 นายสุพิท จิตรภักดี กลาววา ตลาดเกษตรกรของจังหวัดตรัง ยังคงชวยเหลือเกษตรกรผูผลิต โดยเปดใหจําหนาย
สินคา อยูท่ีหนาศูนยแสดงและจําหนายผลิตภณัฑผลติภณัฑวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตรัง อําเภอเมืองตรงั (หนาจวนผูวาราชการ) 
และท่ีผานมาตลาดเกษตรกรจังหวัดตรังเปนตลาดท่ีสรางยอดขายมากท่ีสุดในภาคใต มรีานคาจาํนวน 44 ราน (เกษตรกร 
จํานวน 25 ราน Young Smart Farmer จํานวน 5 ราน และกลุม/สถาบันเกษตรกร จํานวน 14 ราน) เปดขายทุกวันอังคาร
และวันศุกร 
 สินคาท่ีนํามาจาํหนายเปนสินคาท่ีมีช่ือเสียงในจังหวัดตรังและจังหวัดใกลเคียง ไดรับการรับรองมาตรฐานทุกชนิด 
เชน ฝรั่ง มะละกอ ยาหนม จากอําเภอรัษฎา เมลอน ผักไฮโดรโปนิกส จากอําเภอเมือง อาหารทะเลสด/แปรรูป (ปลาเคม็กาง
มุง) จากอําเภอสิเกาและอําเภอยานตาขาว ขนม ผลไม ผักพ้ืนบานปลอดสารพิษ ขาวสังขหยดและขาวพ้ืนเมือง จากทุกอําเภอ 
และอ่ืน ๆ อีกจํานวนมาก 
โ ดยตลาดเกษตรกรของจังหวัดตรัง มียอดการจําหนายแตละเดือนไมต่ํากวา 800,000 บาท หรือปละประมาณ 9 
ลานบาท และจากสถานการณการระบาดของ โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ตลาดเกษตรกรจังหวัดตรังไดดําเนินการตามมาตรการเผาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) โดยจัดบูทจําหนายสินคาใหมีระยะหางกัน 2 เมตร เกษตรกรท่ีจําหนายสินคาและประชาชนท่ีมาซื้อ
ของในตลาดตองใสหนาอนามยัหรอืหนากากผา และมีเจลแอลกอฮอลลางมือบริการ 



 
ศูนยขาวหาดใหญ - “ตลาดเกษตรกร” จ.ตรัง ชวยเหลือเกษตรกรสูภัยโควิด-19 สรางรายไดเดือนละ 8 แสนบาท พรอม
ดําเนินการตามมาตรการเฝาระวัง และปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ดวยกรมสงเสริมการเกษตร มีนโยบายใหจังหวัดดําเนินการ “ตลาดเกษตรกร” เพ่ือเปนสถานท่ีจําหนายผลผลติ และผลิตภณัฑ
ทางการเกษตรท่ีมีความปลอดภัย ไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย และมาตรฐานเก่ียวกับผลติภณัฑใหแก
ผูบริโภค โดยเกษตรกรเปนผูจําหนายเอง โดยมผีูจัดการตลาดเกษตรกรเปนเจาหนาท่ีของสํานักงานเกษตรจังหวัด ทําหนาท่ีให
คําปรึกษา ใหคําแนะนํา สงเสริมสนับสนุน ผลักดัน และขับเคลื่อนในทุกมิติ สอดรับตอนโยบายของรฐับาล และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ท่ีไดใหความสาํคัญตอการลดตนทุนการผลติ และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
อีกท้ังยังเปนการเช่ือมโยงผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และไดรับการรับรองมาตรฐานจากกิจกรรมแปลงใหญเขาสูตลาดเกษตรกร สราง
มูลคาเพ่ิมใหแกสินคาเกษตร สามารถเช่ือมโยงตลาดสูหางสรรพสินคา และตลาดในระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือชวยเหลือทางดาน
การตลาดใหแกเกษตรกร ทําใหเกิดความเขมแข็ง และมั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน ซึ่งการดําเนินการตลาด
เกษตรกรมีในทุกจังหวัด 
นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ใหขอมูลวา การดําเนินงาน
ตลาดเกษตรกรของภาคใต ปจจบัุนมีจํานวนรานคาท่ีเขารวมจําหนายท้ังหมด 452 แหง แยกเปนเกษตรกร (Smart 
Farmer) จํานวน 200 ราน Young Smart Farmer จํานวน 46 ราน กลุม/สถาบันเกษตรกร จาํนวน 146 ราน มูล
คาท่ีเกิดขึ้นจากการจําหนายสินคาแตละเดือนมีมากถึง 3,000,000-4,000,000 บาท สินคาท่ีจําหนายมีท้ังผัก ผลไม 
ขาว อาหารแปรรูปท้ังปศุสัตว ประมง อาหารพรอมรับประทาน และจากการเก็บขอมลูยอดจําหนายสินคาของตลาด
เกษตรกร พบวาตลาดเกษตรกรของ จ.ตรัง มียอดจําหนายสินคาสูงสุด 
นายสุพิท จิตรภักดี กลาวดวยวา ตลาดเกษตรกรของ จ.ตรัง ยังคงชวยเหลือเกษตรกรผูผลิต โดยเปดใหจําหนายสินคาอยูท่ี
หนาศูนยแสดงและจาํหนายผลติภณัฑผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง (หนาจวนผูวาราชการ) และท่ีผานมา 
ตลาดเกษตรกร จ.ตรัง เปนตลาดท่ีสรางยอดขายมากท่ีสดุในภาคใต มีรานคา จํานวน 44 ราน (เกษตรกร จํานวน 25 ราน 
Young Smart Farmer จํานวน 5 ราน และกลุม/สถาบันเกษตรกร จํานวน 14 ราน) เปดขายทุกวันอังคาร และวันศุกร 
สินคาท่ีนํามาจาํหนายเปนสินคาท่ีมช่ืีอเสยีงใน จ.ตรัง และจังหวัดใกลเคยีง ไดรบัการรับรองมาตรฐานทุกชนิด เชน ฝรั่ง มะละกอ ยา
หนม จาก อ.รัษฎา เมลอน ผักไฮโดรโปนิกส จาก อ.เมือง อาหารทะเลสด/แปรรูป (ปลาเค็มกางมุง) จาก อ.สิเกา และ อ.ยาน
ตาขาว ขนม ผลไม ผักพ้ืนบานปลอดสารพิษ ขาวสังขหยด และขาวพ้ืนเมือง จากทุกอําเภอ และอ่ืนๆ อีกจํานวนมาก 
โดยตลาดเกษตรกรของ จ.ตรัง มยีอดการจําหนายแตละเดือนไมตํ่ากวา 800,000 บาท หรือปละประมาณ 9 ลานบาท 
และจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลาดเกษตรกร จ.ตรัง ไดดําเนินการ
ตามมาตรการเฝาระวัง และปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดบูทจําหนาย
สินคาใหมีระยะหางกัน 2 เมตร เกษตรกรท่ีจําหนายสินคา และประชาชนท่ีมาซ้ือของในตลาดตองใสหนาอนามัยหรือ
หนากากผา และมีเจลแอลกอฮอลลางมือไวคอยบริการ 



 

มะมวงงาม สมหวาน บึงสามัคคีฝาวิกฤต!!เชิญอุดหนุนซ้ือสินคาเกษตรไทย 
เมษายน 14, 2563ขาวสังคม / ขาวเดน 
เกษตรชาวสวนผลไม มะมวง สม ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดเช้ือไวรัส โควิด-19 
ขณะท่ีเกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอลงพ้ืนท่ี สูวิกฤตโควิด-19 เชิญชวนประชาชนอุดหนุน “ซ้ือสินคา
เกษตรไทย เกษตรกรอยูได ประเทศไทยอยูรอด” 
การแพรระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 สรางความเสียหายกับระบบเศรษฐกิจ ภาคการ
สงออกตองหยุดชะงัก อยางเชน กลุมเกษตรกรชาวสวนผลไมอําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร มะมวง
น้ําดอกไมมัน สมเขียวหวาน ไดรับความเดือดรอนดานการสงออกในตลาดบางประเทศ  ซ่ึงเกษตรกรชาวสวน
เริ่มปรับตัวหาทางออกเนนสงขายตลาดในประเทศไทย 
สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานเกษตรอําเภอบึงสามัคคี ลงพ้ืนท่ีเพ่ือรวมกิจกรรม
ประชาสัมพันธ “ซ้ือสินคาเกษตรไทย เกษตรกรอยูได ประเทศไทยอยูรอด” หวังกระตุนเศรษฐกิจคนไทยไมท้ิง
กัน รณรงคการบริโภคผลไมในประเทศไทยออกตามฤดูกาล สงเสริมใหนําผลไมมอบเปนของฝากซ่ึงกันและกัน 
ฝากผูท่ีเคารพนับถือ ชวยอุดหนุนสินคาของเกษตรกรใหอยูรอดได 
สําหรับมะมวงน้ําดอกไมมัน เปนผลผลิตท่ีมีคุณภาพในอําเภอบึงสามัคคี มีประมาณ 700 ไร ผลใหญรสชาติ
ดี รวมท้ังสมเขียวหวาน กําลังออกตามฤดูกาลเชนกัน สวนราคาในสถานการณเชนนี้จึงทําใหตกลงอยางมาก 
ขณะนี้ขายในราคากิโลกรัมละ 20 บาท 
นายรังสรรค เลิศสูงเนิน เกษตรอําเภอบึงสามัคคี จึงขอประชาสัมพันธ ชวยกันอุดหนุนผลผลิตและสินคา
เกษตรคุณภาพดี จากเกษตรกรโดยตรงของอําเภอบึงสามัคคี สามารถติดตอกลุมเกษตรกรชาวสวนอําเภอบึง
สามัคคีได หมูท่ี 9 ตําบลระหาน อําเภอบึงสามัคคี หรือจะติดตอประสานกับสํานักงานเกษตรจังหวัด
กําแพงเพชร เกษตรอําเภอบึงสามัคคี พรอมท่ีจะเปนสื่อกลางประสานอํานวยความสะดวกในการซ้ือสินคาของ
เกษตรกรชาวสวน////สมาคมนักขาวสวนกลางและทองถิ่นกําแพงเพชร 
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 วิสาหกิจชุมชนผูปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสงออก จังหวัดขอนแกน ตัดสนิใจนํามะมวงท่ีปกติแลวจะสงออกขาย
ตางประเทศเทาน้ัน ตอนน้ี มาทําการตลาดขายในประเทศ หลังไดรบัผลกระทบจากการหยุดบินของทุกสายการบินระหวาง
ประเทศ   ตอนน้ีกลายเปนวามะมวงเกรดพรีเมี่ยมท่ีปกติขายตางประเทศลูกละ 200-300 บาท แตเมื่อขายในประเทศเฉลี่ย
ลูกละไมถึง 20 บาทเทาน้ัน น่ีอาจเปนหน่ึงชองทางท่ีคนไทยสามารถชวยเหลือเกษตรกรดวยกันได  
 มะมวงนํ้าดอกไมสีทองท่ีเห็นน้ี โดยปกติแทบไมมีโอกาสท่ีผูบรโิภคชาวไทย จะไดลิม้รส เพราะเปนแปลงท่ีถูกลูกคา
ตางประเทศ ท้ังจีน ฮองกง ไตหวัน ญี่ปุน สิงคโปร สั่งจองไวตั้งแตลกูเทาไขไก อยางไรก็ตาม วิกฤติโควิด-19 ทําใหน่ีเปนครั้ง
แรกในรอบ 20 ป ท่ีมะมวงนํ้าดอกไมสีทอง จากวิสาหกิจชุมชมท่ีน่ี สงออกตางประเทศไมได  
 มะมวงนํ้าดอกไมสีทอง ของอําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน ถูกเรยีกขานในแวงวงเกษตรวา เพชรนํ้าเอกแหงท่ีราบ
สูง เพราะเกิดจากการเปลี่ยนสภาพจากไรมันสําปะหลัง ออย และปอมาเปนสวนผลไม กลายเปนสินคาท่ีสรางรายไดใหคนแหง
ท่ีราบสูง โดยบริษัทไปรษณยีไทย จํากัด กําลังเขามามีบทบาทสาํคัญในการเปนผูขนสงสินคาใหเกษตรกรถึงมือผูบรโิภค  
 ท้ังน้ี มะมวงจะแบงเปน 2 เกรด นํ้าหนัก ราว 4 กิโลเทากัน คือเกรด 3 เอ หรือtripple A กลองละ 250 บาท และ
เกรด 2 เอ หรือ AA ราคากลองละ 220 บาท สงใหถึงบาน คลิกสั่งซื้อได
ท่ี https://www.thailandpostmart.com/product/1013450002845/ 
 ชองทางสนับสนุนสินคาของวิสาหกิจชุมชนตอนน้ี คือสั่งจากไทยแลนดโพสตมารต ท้ังทางเว็บไซต และแอพลิเคช่ัน
ในโทรศัพทมือถือ เมื่อไดยอดตามท่ีสั่ง ชาวสวนจะตัดจากตนลงกลอง และรวบรวมใหบริษัทไปรษณียไทยมารับ ตั้งแตวันจันทร
ท่ี 13 เมษายน 63 เปนตนไป 

https://www.thailandpostmart.com/product/1013450002845/


 

 เมื่อวันที่ 13 เม.ย. นางจุรีรัตน เทพอาสน รองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี เปนประธานรับมอบสินคาเกษตร 
โดยนายปรีชา บาํรุงศรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี หัวหนากลุม/ฝาย เกษตรอําเภอ และเจาหนาที่ รวมดวยชวยกัน
อุดหนุนผลผลิตและสินคาเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรโดยตรง ในจังหวัดนนทบุรี ทีไ่ดรับผลกระทบจากสถานการณ
การระบาดของโรค COVID-19 เพื่อสงมอบเปนขวัญกําลงัใจใหกับคณะแพทย พยาบาล และบคุลากรทางการแพทย 
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จังหวดันนทบุรี ที่ตองเสียสละปฏิบัติงานในพืน้ที่ เพื่อชวยเหลือพี่นองประชาชนอยางหนัก 
 สินคาเกษตรประกอบดวย มะมวงน้ําดอกไมมนั (ดบิ) จาํนวน 100 กก. มะมวงน้ําดอกไม (สุก) จํานวน 
100 กก. มะมวงเขียวสามรส (ดิบ) จํานวน 100 กก. กลวยหอม จํานวน 50 หวี กลวยน้ําวา จํานวน 50 หวี กลวย
ฉาบ จํานวน 50 ถุง กลวยอบแผน 50 กลอง ถ่ัวอบสมุนไพร จาํนวน 240 ถุง โดยสาํนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี 
และสํานักงานเกษตรอําเภอ ทั้ง 6 อําเภอ ไดรณรงคสงเสริมสนบัสนนุสนิคาเกษตรไทยและชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับ
ความเดือดรอนในชวงสถานการณ COVID–19 ภายใตแนวคิด (Campaign) “ซื้อสินคาเกษตรไทย เกษตรกรอยูได 
ประเทศไทยอยูรอด” สําหรับแกไขปญหาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 ที่มีตอสินคา
เกษตรไทย ที่เร่ิมทําใหเกิดผลกระทบตอผลผลิตของเกษตรกรแลวในชวงนี้ ซึ่งเกษตรกรตองประสบปญหาการขาย
สินคาเกษตรที่ตกต่ํา ประกอบกับไมสามารถเก็บรักษาสนิคาเกษตรสดไวไดนาน 
 ทั้งนี้ ขอเชิญชวนหนวยงาน บริษัท หาง/รานตางๆ และประชาชนรวมอุดหนุนสินคาเกษตรคุณภาพดีจาก
เกษตรกรโดยตรง หากทานที่สนใจ ตดิตอประสานกับสํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ในการเปนสื่อกลางประสาน
อํานวยความสะดวกในการสั่งซือ้สินคาเกษตรของจังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2591 6928,0 2591 4910 
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วันที่ 14 เมษายน 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนาน ลงพ้ืนที่ติดตามการแกไขปญหาภัยแลงในพ้ืนทีต่ําบลสาน 

อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน โดยมีนายสมคิด สีเขียว รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสาน และคณะ นําลงพ้ืนที่หนองน้ํา

หยัด บานผาเวียง หมู 5 ตําบลสาน อําเภอเวียงสา โดยสภาพแหลงน้ํามีเพียงดินตะกอน จึงควรปรบัปรุงโดยขุดลอกดนิ

ตะกอนออก โดยเกษตรจงัหวัดนานไดใหแนวทางการปรับปรุงแหลงน้ํานี้โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทําโครงการ

เพ่ือเสนอของบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือแกไขปญหาภัยแลง โดยทาํเปนโครงการเพ่ือปรับปรุงแหลงน้ํา จัดทําขอมูลประมาณ

การงบประมาณ คํานวณปริมาณดินทีจ่ะขุดลอก ทําถนนคันดนิรอบแหลงน้ํา ปรับปรุงประตูน้ํา และทําทางน้ําลน ตลอดจน

การขออนุญาตใชพ้ืนที่ เพ่ือใหโครงการมีความพรอมที่จะดําเนินการไดทันทเีม่ือไดรบัการจัดสรรงบประมาณ บุญยงค สด

สอาด อุปนายกสมาคมส่ือมวลชนจังหวัดนาน รายงาน 
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