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เกษตรฯ พลิกวิกฤติเปนโอกาสดันโครงการสนับสนุนสินคาเกษตร
ไทยสูภ ัย COVID-19 ผุด Campaign “ซื้อสินคาเกษตรไทย
เกษตรกรอยูไ ด ประเทศไทยอยูรอด” แกปญหาผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของโรค COVID-19 ที่มีตอสินคาเกษตร
ไทยทั้งไมผลพืชผัก ไมดอก และอืน่ ๆ ที่สงออกไมไดชวงนี้ พรอม
เชิญชวนหนวยงาน บริษัท หาง/รานตางๆ และประชาชนรวม
อุดหนุนสินคาเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรโดยตรงสงมอบเปน
ขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรทางการแพทย และครอบครัวที่อยู
หางไกลแทนความรักหวงใย
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริม
การเกษตร เผยวา จากสถานการณระบาดของไวรัสโคโรนาสาย
พันธุใหม หรือ COVID-19 สงผลกระทบตอเศรษฐกิจทุกภาค
สวนจากการปดเมืองหรือการยกเลิกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไมวา
จะเปนอุตสาหกรรมการผลิต การคาปลีก การคาระหวางประเทศ
การขนสง รวมทั้งสินคาเกษตรบางสินคาจะมีผลผลิตออกมากชวง
วิกฤตินี้และไมสามารถสงออกไดตามเปาหมายที่กําหนดไว
โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญีป่ ุน ยุโรป ซึ่งตองสงทางเครื่องบินและ
ขณะนี้ไมมีเที่ยวบินไปยังประเทศเหลานี้ ตลาดในประเทศชะลอ
ตัวเนื่องจากผูบริโภคเดินตลาดนอยลง และเนนซื้อสินคาที่จาํ เปนมากกวาทําใหเกษตรกรเดือดรอน เพราะไมสามารถจําหนาย
ผลผลิตได ซึ่งสินคาไมสามารถเก็บรักษาไดในระยะเวลานาน เชน มะมวง มังคุด องุน ลิ้นจี่ ลําไย พืชผักไมดอก จึงจําเปนตอง
รีบจําหนายผลผลิตใหถึงมือผูบริโภคกอนสินคาเกษตรจะเสียหาย
กระทรวงเกษตรฯโดยกรมสงเสริมการเกษตรจึงพลิกวิกฤติเปนโอกาส เริ่มจัดทําโครงการสนับสนุนสินคาเกษตรไทยสูภ ัย
COVID-19 เพื่อรณรงคสงเสริมสินคาเกษตรไทยและชวยเหลือเกษตรกรทีไ่ ดรับความเดือดรอนชวงสถานการณ COVID-19
ภายใตแนวคิด (Campaign) “ซื้อสินคาเกษตรไทยเกษตรกรอยูได ประเทศไทยอยูรอด” โดยใหสวนราชการ บริษัท หาง/ราน
และประชาชนชวยกันอุดหนุนซื้อสินคาเกษตรคุณภาพดีไปมอบใหแกบุคลากรทางการแพทย ทหาร เทศกิจ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน ที่ตองเสียสละเวลาดูแลประชาชนในพื้นที่ เบื้องตน กรมสงเสริมการเกษตรระดมทุนสงมอบผลผลิต
มะมวงคุณภาพดีจากเกษตรแปลงใหญสงไปยัง 4 โรงพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลทรวงอก โรงพยาบาลบําราศนราดูรโรง
พยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เมื่อชวงตนเดือนเมษายนที่ผานมา หรือจะมอบเปนของขวัญของฝากคนที่รัก
และหวงใยแกครอบครัวที่ตองอยูห างไกลกัน ใหไดบริโภคสินคาเกษตรสด ใหม และมีคณ
ุ ภาพในชวงนี้ รูปแบบการดําเนินงาน
เบื้องตนจะเชิญชวนหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ บริษัท หาง/ราน และประชาชนรวมสั่งซื้อสินคาเกษตรที่มคี ุณภาพ
จากเกษตรกร และนําไปมอบใหผมู ีภารกิจหนาที่ปองกัน รักษาสุขภาพของประชาชนเพื่อตอสูภัย COVID – 19 ทั้งใน
สวนกลางและภูมภิ าค โดยกรมสงเสริมการเกษตรหรือหนวยงานที่รบั ผิดชอบสินคานั้นๆ จะประสานอํานวยความสะดวกการ
สั่งซื้อสินคาจากเกษตรกรใหกลุม เปาหมายที่ประสงคจะสั่งซื้อสินคาดังกลาว
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวเพิ่มเติมวา สําหรับมาตรการชวยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคาสูภ ัย
COVID-19 ทั้ง 4 โครงการยอย ไดแก 1) โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสูพี่นองชาวจีนสูวิกฤติ COVID-19 เปาหมาย
ทุเรียน 20 ตัน มังคุด 20 ตัน 2) โครงการรณรงคสงเสริมการบริโภคผลไมภายในประเทศ Eat Thai First เปาหมาย
111,000 ตัน 3) โครงการสินคาเกษตรไทยปลอดภัยจาก COVID-19 เปาหมาย รับรอง GAP 70,000 แปลง รับรอง GMP
180 โรง และ 4) โครงการหาตลาดใหมสินคาเกษตรเพิ่มเติม ไดแก จีน UAE ตุรกี และเครือรัฐออสเตรเลียนั้น กรมสงเสริม
การเกษตรรวมสนับสนุนในทุกโครงการ โดยเฉพาะโครงการรณรงคสง เสริมการบริโภคผลไมภายในประเทศ Eat Thai First
ขณะนี้กรมสงเสริมการเกษตรไดประสานงานกับตลาดไทและ Home Proเรียบรอยแลว มีเปาหมายการจําหนายสินคาทั้ง 2
แหงรวม 1,200 ตัน โดยตลาดไทยินดีใหใชพื้นที่ในชวงฤดูกาลผลิต
นอกจากนี้ กรมยังไดรับความรวมมือจากบริษัทไปรษณียไ ทย จํากัด ในการสงเสริมเกษตรกรใหจําหนายสินคาผานระบบ
ออนไลน โดยคัดเลือกเกษตรกรและเกษตรกรแปลงใหญลงทะเบียนกับบริษัทไปรษณียไ ทย จํากัด เพื่อกระจายสินคาสูตลาด
ปลายทางเปาหมาย 2,000 ตัน ซึ่งจะไดรับสิทธิประโยชนคาขนสงสินคาเกษตรเฉพาะผักและผลไมสด กิโลกรัมละ8 บาท
ภายใตเงื่อนไขเกษตรกรตองสมัครเปนสมาชิกจําหนายสินคาเกษตรผานระบบ Thailandpostmart.comและเมื่อสมัครตองใส
โคด : กรมสงเสริมการเกษตรและตองไดรับการอนุมัติใหขายออนไลนบน PlatformThailandpostmart.com นอกจากนี้
กรมสงเสริมการเกษตรยังไดเตรียมเปดเว็บไซตสงเสริมการจําหนายสินคาเกษตรผานระบบออนไลนภายใตชื่อ “ตลาด
เกษตรกรออนไลน.com” ซึ่งจะมีหมวดหมูส ินคาจากทั่วประเทศใหเลือกชอป 9 หมวดหมู ไดแก ผัก,ผลไม, ไมดอกไมประดับ,
ขาวและธัญพืช, อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม, สมุนไพรและเครื่องสําอาง,ผาและเครื่องแตงกาย, หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ
และอื่นๆ โดยจะเริม่ เปดตัวทดสอบระบบในวันที่ 10 เมษายน 2563 นี้

ณ ชวงเวลาปจจุบันที่สถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ยังคงสรางผลกระทบใหกับชีวติ ความเปนอยูของ
ประชากรทั่วโลกในขณะนี้ หนึ่งในหลายสิ่งสําคัญที่จะทําใหประชากรทั่วโลกอยูร อดก็คือ ความมั่นคงทางดานอาหารที่กําลัง
เปนที่กังวลถึงการขาดแคลนอาหารที่อาจจะเกิดขึ้นได แตสําหรับประเทศไทยแลวเราถือเปนอูขาวอูน้ําที่สําคัญของโลกอีก
ประเทศหนึ่ง คงพูดไดวาวิกฤติของความมั่นคงของอาหารอาจจะเกิดขึ้นไดยากกวาประเทศอื่นๆ แมวา ในเชิงการทําเกษตร
ระดับอุตสาหกรรมจะเกิดผลกระทบไมนอยในชวงนี้ก็ตาม
กระทรวงเกษตรและสหกรณในฐานะหนวยงานที่กํากับดูแลภาคเกษตรของประเทศ ก็ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหา
ในภาพรวมทั้งหมด พรอมทั้งไดกําชับใหหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เฝาระวังความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นกับเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรอยางตอเนื่อง โดยหนึ่งในชองทางที่จะชวยใหประชาชนคนไทยรอดพนจากวิกฤติ
การระบาดของโรคในขณะนี้ก็คือการสงเสริมการทําเกษตรในภาคครัวเรือนใหมากขึ้น นับเปนการพลิกวิกฤติใหเปนโอกาส
สําหรับประชาชนคนไทยไดมีชีวิตอยูรอดและมีองคความรูในการทําการเกษตรแบบงายๆ ที่จะพอเลี้ยงชีพตนเองอยูที่บาน
โดยอีกหนึ่งชองทางที่จะชวยเติมเต็มองคความรูทางดานการเกษตรใหกับประชาชนทั่วไปก็คือ กรมสงเสริมการเกษตร
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ไดรวบรวมองคความรูทางการเกษตรงายๆ ที่สามารถทําตามไดงาย แคเพียง
สแกน QR code “Do It From Home” ผูที่สนใจดานการเกษตรก็สามารถเขามาศึกษา เรียนรูได ผานรูปแบบสื่อ Info
Graphic, Motion Graphic, แผนพับความรู คลิปวีดีโอ หรือ E-book ตางๆ เหมาะกับทั้งคนที่ทําการเกษตรอยูแลว หรือ
ประชาชนที่ยังไมเคยทําการเกษตรและคิดวาเกษตรเปนเรื่องยาก สามารถลองเขาไปเลือกเมนูตางๆ และใชชวงเวลาที่หยุดอยู
บานมาสรางสวนเกษตรในแบบของตนเองที่ไมยากเกินไป ซึ่ง นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารงอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร แนะวา
สําหรับบานที่ไมมีพื้นที่แนะนําใหทําผักสวนครัว พืชอายุสั้นตางๆ เพราะใชน้ํานอย และการดูแลรักษางาย ซึ่งผักตางๆ เหลานี้
ไมตองทําทั้งแปลง สามารถเพาะลงถุง หรือ ภาชนะเหลือใชตางๆ ได เปนผักอายุสั้น โดยจะมีเทคนิคตางๆ บอก อาทิ การเพาะ
เห็ดฟางในตะกรา เทคนิคการเพาะตนออนผักบุง เปนตน หรือถาพอมีที่รอบๆ บาน แนะนําใหปลูกผลไมตางๆ เชน มะยม
กลวย มะมวง ฯลฯ ซึง่ สามารถเก็บผลผลิตไดตลอดทั้งป
สําหรับผูที่สนใจ สามารถเรียนรูผา นชองทางออนไลนไดที่ เว็บไซต Do It From Home เพียง สแกน QR code หรือ เขา
ไปที่เว็บไซต https://esc.doae.go.th/องคความรูดานเกษตร/ ก็จะทําใหพบกับฐานขอมูลที่สามารถเรียนรูไ ดเร็วและนํามาใช
ไดจริงแนนอน

ดวยกรมสงเสริมการเกษตร มีนโยบายใหจังหวัดดําเนินการ “ตลาดเกษตรกร” เพื่อเปนสถานที่จําหนายผลผลิตและผลิตภัณฑทางการเกษตรที่
มีความปลอดภัย ไดรบั การรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรียและมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหแกผูบริโภค โดยเกษตรกรเปนผูจําหนายเอง โดยมี
ผูจัดการตลาดเกษตรกร เปนเจาหนาที่ของสํานักงานเกษตรจังหวัด ทําหนาที่ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา สงเสริมสนับสนุน ผลักดัน และขับเคลื่อนในทุก
มิติ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ไดใหความสําคัญกับการลดตนทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
อีกทั้ง ยังเปนการเชื่อมโยงผลผลิตที่มีคุณภาพและไดรับการรับรองมาตรฐานจากกิจกรรมแปลใหญเขาสูตลาดเกษตรกร สรางมูลคาเพิม่ ใหกับสินคา
เกษตร สามารถเชื่อมโยงตลาดสูหา งสรรพสินคาและตลาดในระดับที่สูงขึ้น เพื่อชวยเหลือทางดานการตลาดใหกับเกษตรกร ทําใหเกิดความเขมแข็งและ
มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน ซึ่งการดําเนินการตลาดเกษตรกรมีในทุกจังหวัด
นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ใหขอมูลวา การดําเนินงานตลาดเกษตรกรของ
ภาคใต ปจจุบันมีจํานวนรานคาที่เขารวมจําหนายทั้งหมด 452 แหง แยกเปนเกษตรกร (Smart Farmer) จํานวน 200 รานYoung Smart
Farmer จํานวน 46 ราน กลุม /สถาบันเกษตรกร จํานวน 146 ราน มูลคาที่เกิดขึ้นจากการจําหนายสินคาแตละเดือนมีมากถึง 3,000,000 –
4,000,000 บาท สินคาที่จําหนายมีทั้งผัก ผลไม ขาว อาหารแปรรูปทั้งปศุสัตว ประมง อาหารพรอมรับประทาน และจากการเก็บขอมูลยอดจําหนาย
สินคาของตลาดเกษตรกรพบวา ตลาดเกษตรกรของจังหวัดตรังมียอดจําหนายสินคาสูงสุด
นายสุพิท กลาวอีกวา ตลาดเกษตรกรของจังหวัดตรัง ยังคงชวยเหลือเกษตรกรผูผลิต โดยเปดใหจําหนายสินคา อยูที่หนาศูนยแสดงและ
จําหนายผลิตภัณฑผลิตภัณฑวสิ าหกิจชุมชนจังหวัดตรัง อําเภอเมืองตรัง (หนาจวนผูวาราชการ) และที่ผานมาตลาดเกษตรกรจังหวัดตรังเปนตลาดที่สราง
ยอดขายมากทีส่ ุดในภาคใต มีรานคาจํานวน 44 ราน (เกษตรกร จํานวน 25 ราน Young Smart Farmer จํานวน 5 ราน และกลุม /สถาบัน
เกษตรกร จํานวน 14 ราน) เปดขายทุกวันอังคารและวันศุกร สินคาที่นํามาจําหนายเปนสินคาทีม่ ีชื่อเสียงในจังหวัดตรังและจังหวัดใกลเคียง ไดรับการ
รับรองมาตรฐานทุกชนิด เชน ฝรั่ง มะละกอ ยาหนม จากอําเภอรัษฎา เมลอน ผักไฮโดรโปนิกส จากอําเภอเมือง อาหารทะเลสด/แปรรูป (ปลาเค็มกาง
มุง) จากอําเภอสิเกาและอําเภอยานตาขาว ขนม ผลไม ผักพื้นบานปลอดสารพิษ ขาวสังขหยดและขาวพื้นเมือง จากทุกอําเภอ และอื่นๆ อีกจํานวนมาก
โดยตลาดเกษตรกรของจังหวัดตรัง มียอดการจําหนายแตละเดือนไมต่ํากวา 800,000 บาท หรือปละประมาณ 9 ลานบาท และจากสถานการณการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลาดเกษตรกรจังหวัดตรังไดดาํ เนินการตามมาตรการเผาระวังและปองกันการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดบูทจําหนายสินคาใหมีระยะหางกัน 2 เมตรเกษตรกรที่จําหนายสินคาและประชาชนที่มาซื้อของใน
ตลาดตองใสหนาอนามัยหรือหนากากผา และมีเจลแอลกอฮอลลางมือบริการอีกดวย

ดวยกรมสงเสริมการเกษตร มีนโยบายใหจังหวัดดําเนินการ “ตลาดเกษตรกร” เพื่อเปนสถานที่จําหนายผลผลิตและ
ผลิตภัณฑทางการเกษตรที่มีความปลอดภัย ไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรียและมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ใหแกผูบริโภค โดยเกษตรกรเปนผูจ ําหนายเอง โดยมีผจู ัดการตลาดเกษตรกรเปนเจาหนาที่ของสํานักงานเกษตรจังหวัด ทํา
หนาที่ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา สงเสริมสนับสนุน ผลักดันและขับเคลื่อนในทุกมิติ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณทไี่ ดใหความสําคัญกับการลดตนทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
อีกทั้งยังเปนการเชื่อมโยงผลผลิตที่มีคุณภาพและไดรับการรับรองมาตรฐานจากกิจกรรมแปลใหญเขาสูตลาดเกษตรกร สราง
มูลคาเพิม่ ใหกับสินคาเกษตร สามารถเชื่อมโยงตลาดสูหางสรรพสินคาและตลาดในระดับที่สูงขึ้น เพื่อชวยเหลือทางดาน
การตลาดใหกับเกษตรกร ทําใหเกิดความเขมแข็งและมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน ซึ่งการดําเนินการตลาด
เกษตรกรมีในทุกจังหวัด
นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ใหขอมูลวา การ
ดําเนินงานตลาดเกษตรกรของภาคใต ปจจุบันมีจํานวนรานคาที่เขารวมจําหนายทั้งหมด 452 แหง แยกเปนเกษตรกร (Smart
Farmer) จํานวน 200 ราน Young Smart Farmer จํานวน 46 ราน กลุม/สถาบันเกษตรกร จํานวน 146 ราน มูลคาที่
เกิดขึ้นจากการจําหนายสินคาแตละเดือนมีมากถึง 3,000,000 – 4,000,000 บาท
สินคาที่จําหนายมีทั้งผัก ผลไม ขาว อาหารแปรรูปทั้งปศุสัตว ประมง อาหารพรอมรับประทาน และจากการเก็บขอมูลยอด
จําหนายสินคาของตลาดเกษตรกรพบวา ตลาดเกษตรกรของจังหวัดตรังมียอดจําหนายสินคาสูงสุด
นายสุพิท จิตรภักดี กลาววา ตลาดเกษตรกรของจังหวัดตรัง ยังคงชวยเหลือเกษตรกรผูผ ลิต โดยเปดใหจําหนาย
สินคา อยูที่หนาศูนยแสดงและจําหนายผลิตภัณฑผลิตภัณฑวสิ าหกิจชุมชนจังหวัดตรัง อําเภอเมืองตรัง (หนาจวนผูวาราชการ)
และที่ผานมาตลาดเกษตรกรจังหวัดตรังเปนตลาดที่สรางยอดขายมากที่สุดในภาคใต มีรานคาจํานวน 44 ราน (เกษตรกร
จํานวน 25 ราน Young Smart Farmer จํานวน 5 ราน และกลุม/สถาบันเกษตรกร จํานวน 14 ราน) เปดขายทุกวันอังคาร
และวันศุกร
สินคาที่นํามาจําหนายเปนสินคาทีม่ ีชื่อเสียงในจังหวัดตรังและจังหวัดใกลเคียง ไดรับการรับรองมาตรฐานทุกชนิด
เชน ฝรั่ง มะละกอ ยาหนม จากอําเภอรัษฎา เมลอน ผักไฮโดรโปนิกส จากอําเภอเมือง อาหารทะเลสด/แปรรูป (ปลาเค็มกาง
มุง) จากอําเภอสิเกาและอําเภอยานตาขาว ขนม ผลไม ผักพื้นบานปลอดสารพิษ ขาวสังขหยดและขาวพื้นเมือง จากทุกอําเภอ
และอื่น ๆ อีกจํานวนมาก
โ
ดยตลาดเกษตรกรของจังหวัดตรัง มียอดการจําหนายแตละเดือนไมต่ํากวา 800,000 บาท หรือปละประมาณ 9
ลานบาท และจากสถานการณการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตลาดเกษตรกรจังหวัดตรังไดดําเนินการตามมาตรการเผาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) โดยจัดบูทจําหนายสินคาใหมีระยะหางกัน 2 เมตร เกษตรกรที่จําหนายสินคาและประชาชนที่มาซื้อ
ของในตลาดตองใสหนาอนามัยหรือหนากากผา และมีเจลแอลกอฮอลลางมือบริการ

ศูนยขาวหาดใหญ - “ตลาดเกษตรกร” จ.ตรัง ชวยเหลือเกษตรกรสูภัยโควิด-19 สรางรายไดเดือนละ 8 แสนบาท พรอม
ดําเนินการตามมาตรการเฝาระวัง และปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ดวยกรมสงเสริมการเกษตร มีนโยบายใหจังหวัดดําเนินการ “ตลาดเกษตรกร” เพื่อเปนสถานที่จําหนายผลผลิต และผลิตภัณฑ
ทางการเกษตรที่มีความปลอดภัย ไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย และมาตรฐานเกีย่ วกับผลิตภัณฑใหแก
ผูบริโภค โดยเกษตรกรเปนผูจําหนายเอง โดยมีผูจัดการตลาดเกษตรกรเปนเจาหนาที่ของสํานักงานเกษตรจังหวัด ทําหนาที่ให
คําปรึกษา ใหคําแนะนํา สงเสริมสนับสนุน ผลักดัน และขับเคลื่อนในทุกมิติ สอดรับตอนโยบายของรัฐบาล และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ที่ไดใหความสําคัญตอการลดตนทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
อีกทั้งยังเปนการเชื่อมโยงผลผลิตที่มีคุณภาพ และไดรับการรับรองมาตรฐานจากกิจกรรมแปลงใหญเขาสูตลาดเกษตรกร สราง
มูลคาเพิม่ ใหแกสินคาเกษตร สามารถเชื่อมโยงตลาดสูหางสรรพสินคา และตลาดในระดับทีส่ ูงขึ้น เพื่อชวยเหลือทางดาน
การตลาดใหแกเกษตรกร ทําใหเกิดความเขมแข็ง และมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน ซึ่งการดําเนินการตลาด
เกษตรกรมีในทุกจังหวัด
นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ใหขอมูลวา การดําเนินงาน
ตลาดเกษตรกรของภาคใต ปจจุบันมีจํานวนรานคาที่เขารวมจําหนายทั้งหมด 452 แหง แยกเปนเกษตรกร (Smart
Farmer) จํานวน 200 ราน Young Smart Farmer จํานวน 46 ราน กลุม/สถาบันเกษตรกร จํานวน 146 ราน มูล
คาที่เกิดขึ้นจากการจําหนายสินคาแตละเดือนมีมากถึง 3,000,000-4,000,000 บาท สินคาที่จําหนายมีทั้งผัก ผลไม
ขาว อาหารแปรรูปทั้งปศุสัตว ประมง อาหารพรอมรับประทาน และจากการเก็บขอมูลยอดจําหนายสินคาของตลาด
เกษตรกร พบวาตลาดเกษตรกรของ จ.ตรัง มียอดจําหนายสินคาสูงสุด
นายสุพิท จิตรภักดี กลาวดวยวา ตลาดเกษตรกรของ จ.ตรัง ยังคงชวยเหลือเกษตรกรผูผ ลิต โดยเปดใหจําหนายสินคาอยูที่
หนาศูนยแสดงและจําหนายผลิตภัณฑผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง (หนาจวนผูวาราชการ) และทีผ่ านมา
ตลาดเกษตรกร จ.ตรัง เปนตลาดที่สรางยอดขายมากที่สดุ ในภาคใต มีรานคา จํานวน 44 ราน (เกษตรกร จํานวน 25 ราน
Young Smart Farmer จํานวน 5 ราน และกลุม /สถาบันเกษตรกร จํานวน 14 ราน) เปดขายทุกวันอังคาร และวันศุกร
สินคาที่นาํ มาจําหนายเปนสินคาที่มชี ื่อเสียงใน จ.ตรัง และจังหวัดใกลเคียง ไดรบั การรับรองมาตรฐานทุกชนิด 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 ผักพื้นบานปลอดสารพิษ ขาวสังขหยด และขาวพื้นเมือง จากทุกอําเภอ และอื่นๆ อีกจํานวนมาก
โดยตลาดเกษตรกรของ จ.ตรัง มียอดการจําหนายแตละเดือนไมต่ํากวา 800,000 บาท หรือปละประมาณ 9 ลานบาท
และจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลาดเกษตรกร จ.ตรัง ไดดําเนินการ
ตามมาตรการเฝาระวัง และปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดบูทจําหนาย
สินคาใหมีระยะหางกัน 2 เมตร เกษตรกรที่จําหนายสินคา และประชาชนที่มาซื้อของในตลาดตองใสหนาอนามัยหรือ
หนากากผา และมีเจลแอลกอฮอลลางมือไวคอยบริการ

มะมวงงาม สมหวาน บึงสามัคคีฝาวิกฤต!!เชิญอุดหนุนซื้อสินคาเกษตรไทย
เมษายน 14, 2563ขาวสังคม / ขาวเดน
เกษตรชาวสวนผลไม มะมวง สม ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19
ขณะที่เกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอลงพื้นที่ สูวิกฤตโควิด-19 เชิญชวนประชาชนอุดหนุน “ซื้อสินคา
เกษตรไทย เกษตรกรอยูได ประเทศไทยอยูรอด”
การแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 สรางความเสียหายกับระบบเศรษฐกิจ ภาคการ
สงออกตองหยุดชะงัก อยางเชน กลุมเกษตรกรชาวสวนผลไมอําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร มะมวง
น้ําดอกไมมัน สมเขียวหวาน ไดรับความเดือดรอนดานการสงออกในตลาดบางประเทศ ซึ่งเกษตรกรชาวสวน
เริ่มปรับตัวหาทางออกเนนสงขายตลาดในประเทศไทย
สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานเกษตรอําเภอบึงสามัคคี ลงพื้นที่เพื่อรวมกิจกรรม
ประชาสัมพันธ “ซื้อสินคาเกษตรไทย เกษตรกรอยูได ประเทศไทยอยูรอด” หวังกระตุนเศรษฐกิจคนไทยไมทิ้ง
กัน รณรงคการบริโภคผลไมในประเทศไทยออกตามฤดูกาล สงเสริมใหนําผลไมมอบเปนของฝากซึ่งกันและกัน
ฝากผูที่เคารพนับถือ ชวยอุดหนุนสินคาของเกษตรกรใหอยูรอดได
สําหรับมะมวงน้ําดอกไมมัน เปนผลผลิตที่มีคุณภาพในอําเภอบึงสามัคคี มีประมาณ 700 ไร ผลใหญรสชาติ
ดี รวมทั้งสมเขียวหวาน กําลังออกตามฤดูกาลเชนกัน สวนราคาในสถานการณเชนนี้จึงทําใหตกลงอยางมาก
ขณะนี้ขายในราคากิโลกรัมละ 20 บาท
นายรังสรรค เลิศสูงเนิน เกษตรอําเภอบึงสามัคคี จึงขอประชาสัมพันธ ชวยกันอุดหนุนผลผลิตและสินคา
เกษตรคุณภาพดี จากเกษตรกรโดยตรงของอําเภอบึงสามัคคี สามารถติดตอกลุมเกษตรกรชาวสวนอําเภอบึง
สามัคคีได หมูที่ 9 ตําบลระหาน อําเภอบึงสามัคคี หรือจะติดตอประสานกับสํานักงานเกษตรจังหวัด
กําแพงเพชร เกษตรอําเภอบึงสามัคคี พรอมที่จะเปนสื่อกลางประสานอํานวยความสะดวกในการซื้อสินคาของ
เกษตรกรชาวสวน////สมาคมนักขาวสวนกลางและทองถิ่นกําแพงเพชร

วิสาหกิจชุมชนผูปลูกมะมวงน้ําดอกไมสงออก จังหวัดขอนแกน ตัดสินใจนํามะมวงที่ปกติแลวจะสงออกขาย
ตางประเทศเทานั้น ตอนนี้ มาทําการตลาดขายในประเทศ หลังไดรบั ผลกระทบจากการหยุดบินของทุกสายการบินระหวาง
ประเทศ ตอนนี้กลายเปนวามะมวงเกรดพรีเมี่ยมที่ปกติขายตางประเทศลูกละ 200-300 บาท แตเมื่อขายในประเทศเฉลี่ย
ลูกละไมถึง 20 บาทเทานั้น นี่อาจเปนหนึ่งชองทางที่คนไทยสามารถชวยเหลือเกษตรกรดวยกันได
มะมวงน้ําดอกไมสีทองที่เห็นนี้ โดยปกติแทบไมมีโอกาสที่ผูบริโภคชาวไทย จะไดลมิ้ รส เพราะเปนแปลงที่ถูกลูกคา
ตางประเทศ ทั้งจีน ฮองกง ไตหวัน ญี่ปุน สิงคโปร สั่งจองไวตั้งแตลกู เทาไขไก อยางไรก็ตาม วิกฤติโควิด-19 ทําใหนี่เปนครั้ง
แรกในรอบ 20 ป ที่มะมวงน้ําดอกไมสีทอง จากวิสาหกิจชุมชมที่นี่ สงออกตางประเทศไมได
มะมวงน้ําดอกไมสีทอง ของอําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน ถูกเรียกขานในแวงวงเกษตรวา เพชรน้ําเอกแหงที่ราบ
สูง เพราะเกิดจากการเปลี่ยนสภาพจากไรมันสําปะหลัง ออย และปอมาเปนสวนผลไม กลายเปนสินคาที่สรางรายไดใหคนแหง
ที่ราบสูง โดยบริษัทไปรษณียไทย จํากัด กําลังเขามามีบทบาทสําคัญในการเปนผูขนสงสินคาใหเกษตรกรถึงมือผูบริโภค
ทั้งนี้ มะมวงจะแบงเปน 2 เกรด น้ําหนัก ราว 4 กิโลเทากัน คือเกรด 3 เอ หรือtripple A กลองละ 250 บาท และ
เกรด 2 เอ หรือ AA ราคากลองละ 220 บาท สงใหถึงบาน คลิกสั่งซื้อได
ที่ https://www.thailandpostmart.com/product/1013450002845/
ชองทางสนับสนุนสินคาของวิสาหกิจชุมชนตอนนี้ คือสั่งจากไทยแลนดโพสตมารต ทั้งทางเว็บไซต และแอพลิเคชั่น
ในโทรศัพทมือถือ เมื่อไดยอดตามที่สั่ง ชาวสวนจะตัดจากตนลงกลอง และรวบรวมใหบริษัทไปรษณียไ ทยมารับ ตั้งแตวันจันทร
ที่ 13 เมษายน 63 เปนตนไป

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. นางจุรีรัตน เทพอาสน รองผูวา ราชการจังหวัดนนทบุรี เปนประธานรับมอบสินคาเกษตร
โดยนายปรีชา บํารุงศรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี หัวหนากลุม/ฝาย เกษตรอําเภอ และเจาหนาที่ รวมดวยชวยกัน
อุดหนุนผลผลิตและสินคาเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรโดยตรง ในจังหวัดนนทบุรี ทีไ่ ดรับผลกระทบจากสถานการณ
การระบาดของโรค COVID-19 เพื่อสงมอบเปนขวัญกําลังใจใหกับคณะแพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จังหวัดนนทบุรี ที่ตองเสียสละปฏิบัติงานในพืน้ ที่ เพื่อชวยเหลือพี่นองประชาชนอยางหนัก
สินคาเกษตรประกอบดวย มะมวงน้ําดอกไมมนั (ดิบ) จํานวน 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 ถั่วอบสมุนไพร จํานวน 240 ถุง โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
และสํานักงานเกษตรอําเภอ ทั้ง 6 อําเภอ ไดรณรงคสงเสริมสนับสนุนสินคาเกษตรไทยและชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับ
ความเดือดรอนในชวงสถานการณ COVID–19 ภายใตแนวคิด (Campaign) “ซื้อสินคาเกษตรไทย เกษตรกรอยูได
ประเทศไทยอยูรอด” สําหรับแกไขปญหาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 ที่มีตอสินคา
เกษตรไทย ที่เริ่มทําใหเกิดผลกระทบตอผลผลิตของเกษตรกรแลวในชวงนี้ ซึ่งเกษตรกรตองประสบปญหาการขาย
สินคาเกษตรที่ตกต่ํา ประกอบกับไมสามารถเก็บรักษาสินคาเกษตรสดไวไดนาน
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนหนวยงาน บริษัท หาง/รานตางๆ และประชาชนรวมอุดหนุนสินคาเกษตรคุณภาพดีจาก
เกษตรกรโดยตรง หากทานที่สนใจ ติดตอประสานกับสํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ในการเปนสื่อกลางประสาน
อํานวยความสะดวกในการสั่งซือ้ สินคาเกษตรของจังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2591 6928,0 2591 4910

วันที่ 14 เมษายน 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนาน ลงพื้นที่ติดตามการแกไขปญหาภัยแลงในพื้นทีต่ ําบลสาน
อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน โดยมีนายสมคิด สีเขียว รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสาน และคณะ นําลงพื้นที่หนองน้ํา
หยัด บานผาเวียง หมู 5 ตําบลสาน อําเภอเวียงสา โดยสภาพแหลงน้ํามีเพียงดินตะกอน จึงควรปรับปรุงโดยขุดลอกดิน
ตะกอนออก โดยเกษตรจังหวัดนานไดใหแนวทางการปรับปรุงแหลงน้ํานี้โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําโครงการ
เพื่อเสนอของบประมาณจากรัฐบาลเพื่อแกไขปญหาภัยแลง โดยทําเปนโครงการเพื่อปรับปรุงแหลงน้ํา จัดทําขอมูลประมาณ
การงบประมาณ คํานวณปริมาณดินทีจ่ ะขุดลอก ทําถนนคันดินรอบแหลงน้ํา ปรับปรุงประตูน้ํา และทําทางน้ําลน ตลอดจน
การขออนุญาตใชพื้นที่ เพื่อใหโครงการมีความพรอมที่จะดําเนินการไดทันทีเมื่อไดรบั การจัดสรรงบประมาณ บุญยงค สด
สอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนาน รายงาน

