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‘เฉลิมชัย’ มอบนโยบายบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกปี 64 ‘ฟรุตบอร์ด’ ทุ่มกว่า 400 ล้าน รับมือผลไม้
ฤดูกาลใหม่
29 มกราคม 2564
‘เฉลิมชัย’ มอบหมายนโยบายบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกปี 2564 ‘ฟรุตบอร์ด’ ทุ่มงบกว่า 400 ล้านเร่ง
พัฒนาและรับมือผลไม้ฤดูกาลใหม่ บุกตลาดออนไลน์-ออฟไลน์ ปรับแผนโลจิสติกส์เพิ่มขนส่งทางรางสู่เอเชียและ
ยุโรป พร้อมเร่งปั้นนิคมอุตสาหกรรมผลไม้ดงึ AIC และ ส.อ.ท.ร่วมขับเคลื่อนเพือ่ พัฒนาผลไม้ไทยอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 29 มกราคม ทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย ศรีออ่ น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ครั้งที่ 2/2564 พร้อมด้วย นาย
นราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ นายทินกร อ่อนประทุม คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการ ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM
Application

นายอลงกรณ์เปิดเผยว่า การประชุมครัง้ นี้ได้ย้ำถึงแนวทาง 5 ยุทธศาสตร์ 15 ตามนโยบายหลักของนาย
เฉลิมชัย ในการบริหารงานปี 2564 และขอให้ใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการทำงานยุคโควิด-19 ต่อคณะกรรมการฟรุต
บอร์ด (fruit board) โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯประสานการจัดทำแผนการบริหารจัดการตลอด
ห่วงโซ่อุปทานผลไม้ ตัง้ แต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จากสวนถึงผูบ้ ริโภค รวมทั้งปรับแผนโลจิสติกส์ (logistics
plan) ระบบการขนส่งกระจายผลไม้ทงั้ ในและต่างประเทศ โดยเพิม่ แผนขนส่งทางรางเชื่อมไทยเชื่อมโลก เชื่อมทาง
รถไฟจีนที่ลาว และที่ด่านผิงเสียงชายแดนเวียดนามสู่ตลาดจีนเกาหลี รัสเซีย มองโกเลีย เอเซียกลาง ตะวันออก
กลางและยุโรป
นายอลงกรณ์กล่าวว่า รวมทั้งแผนการวิจัยและพัฒนาผลไม้ตลอดห่วงโซ่อุปทานใช้วิทยาการสมัยใหม่และ
เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนสร้างมูลค่าเพิม่ แผนแรงงาน แผนระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค แผนสื่อสารประชาสัมพันธ์และการตลาดโดยให้เร่งนำเสนอต่อที่คณะกรรมการฯ พิจารณาใน
การประชุมคราวหน้า เป็นการปรับกลยุทธ์การทำงานต่อเนื่องจากฤดูกาลผลิตปีที่แล้วเพื่อรับมือกับผลกระทบจาก
โควิด-19 ปีที่ 2 และรับมือกับผลผลิตผลไม้ที่เพิ่มขึน้ ในปีนี้กว่า 24% จากรายงานการคาดการณ์ของสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
ทั้งนี้ ที่ประชุมฟรุตบอร์ดได้เห็นชอบโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาผลไม้ ปี 2564 งบประมาณ 492 ล้าน
บาท และมอบหมายกรมการค้าภายใน นำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในต้นเดือนกุมภาพันธ์ต่อไป
สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ที่สำคัญ ประกอบด้วย กิจกรรมสนับสนุนด้าน (1)
การกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตและการเชื่อมโยงการจำหน่ายช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก (2) การเพิม่ ช่อง
การจำหน่าย (3) การรวบรวมรับซื้อผลผลิตเพื่อส่งออก (4) การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์การบริโภค
ผลไม้” ซึ่งเป็นมาตรการรองรับสำหรับการบริหารจัดการรวมทัง้ ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
ระลอกใหม่ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาเชิงรุกล่วงหน้าอาทิ ปัญหาผลผลิตออกมาพร้อมกันในช่วงต้นฤดูร้อน ปัญหาโล
จิสติกส์การขนส่งผลไม้ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางเรือจากค่าบริการที่เพิม่ ขึ้น ตู้คอนเทนเนอร์ที่ขาดแคลน
ปัญหาแรงงาน และประเด็นความเชื่อมั่นของตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีนกรณีการปนเปื้อนโควิด-19 ของ
สินค้าเกษตรที่จีนนำเข้าจากบางประเทศ จึงต้องเพิ่มมาตรการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
รวมถึงมาตรการเพิม่ การสื่อสารเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผูบ้ ริโภค ทัง้ ในและต่างประเทศ พร้อมกับ
ประชาสัมพันธ์และทำการตลาดล่วงหน้าออนไลน์และออฟไลน์ นอกจากนี้ ยังให้ส่งเสริมการแปรรูปผลไม้เพือ่ สร้าง
มูลค่าเพิ่ม โดยสนับสนุนให้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมผลไม้ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และภาค
ตะวันออก โดยประสานงานกับศูนย์ AIC ทุกจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมขับเคลื่อน
นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพิม่ จำนวนครัวเรือนเป้าหมายเกษตรกรในโครงการเยียวยาเกษตรกร
ชาวสวนลำไย ปี 2563 จาก 202,013 ครัวเรือน เป็น 202,173 ครัวเรือน โดยเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวภายใต้

กรอบวงเงินงบประมาณเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 วงเงิน
งบประมาณ 3,440,049,735 บาท และขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการฯ จากเดิม 31 มกราคม 2564 เป็น
สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อให้การดำเนินการเยียวยาชาวสวนลำไยในส่วนที่ยังตกหล่นครบถ้วนถูกต้องเป็น
ธรรมโดยจะนำเสนอ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป ส่วนการโอนเงินเยียวยาตามมติครม.25สิงหาคมนั้นธกส.
รายงานว่าโอนเสร็จแล้วกว่า99%เหลือเฉพาะเกษตรกรที่ติดขัดปัญหาไม่กรี่ ้อยรายจาก2แสนราย
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังรับทราบรายงานโครงการกระจายผลไม้ Pre-order โดย ประธาน
คณะอนุกรรมการ E-commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤชฐา โภคาสถิต) และการนำเสนอ
แผนงานของสมาคมทุเรียนไทยในการส่งเสริมการส่งออกทุเรียนไทยในช่วงการระบาดของโควิด-19 พร้อมทั้งจัดทำ
คลิปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคทุเรียนไทย “กินทุเรียนไทย มั่นใจปลอดไวรัส
covid-19” เป็นภาษาจีน-ไทย-อังกฤษ โดยขอให้ช่วยเผยแพร่ในตลาดเป้าหมายด้วย
สำหรับแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมานั้น ในประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564-2566 ซึ่งเป็น
แนวทางบริหารจัดการผลไม้ในระยะปานกลาง (3 ปี) ที่เน้นความสอดคล้องตามยุคสมัยปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีและ
เครื่องมือสื่อสารทีอ่ ำนวยความสะดวกมากขึ้นในยุค 4.0 ตลอดจนให้เข้ากับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
โดยเน้นช่องทางการซือ้ ขายออนไลน์ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกระจายได้สูง เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนวิถีการขาย
แบบใหม่ ไม่ต้องพึง่ พ่อค้าคนกลาง
โดยให้คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ทุกจังหวัด ส่งเสริมและ
สนับสนุนอำนวยความสะดวกเกษตรกรในพื้นที่ให้สามารถกระจายผลผลิตด้วยวิธีการค้าออนไลน์ให้มากขึ้นต่อไป
เน้นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง การเก็บเกี่ยวและการจัดการในสวนผลไม้จนถึงการขนส่งไปยัง
ผู้บริโภคให้มีการปฏิบัติที่ปลอดภัย

https://www.youtube.com/watch?v=7s91EawVwjY&t=108s

เกษตรนครพนม สร้างความมัน่ คงทางอาหารอย่างยั่งยืนแก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19
31 มกราคม 2564
สถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนทุกคน โดยคน
จำนวนหนึ่งต้องออกจากงาน และกลับไปอยู่ในภาคการเกษตร ส่วนหนึ่งจะเปลี่ยนอาชีพเป็นเกษตรกรไม่ตอ้ งกลับไป
เป็นแบบเดิม ฉะนั้น จึงเป็นโอกาสที่จังหวัดนครพนมจะนำพาวิถีเกษตรสร้างอาชีพ สร้างความมัน่ ทางอาหารให้
ประชาชน และทำให้เกษตรกรมีรายได้ มีความมั่นคงในชีวิต
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม จึงได้สร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัดนครพนม (ศพก.) จำนวน 12 ศูนย์ และเครือข่าย 140 ศูนย์ โดยมีการดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ เมล็ด
พันธุ์ปันสุข โดยให้ชุมชนแต่ละชุมชนค้นหาเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดในชุมชนคัดเลือกพันธุ์เก็บไว้แล้วแบ่งแจกจ่ายให้
ชุมชนอื่นนำไปเพาะพันธุ์ ปลูกในพื้นที่ทกุ ครัวเรือน กิจกรมมแปลงปันสุข ทำการหาพืน้ ทีท่ ี่ให้ประชาชนไม่มที ี่ดินได้
มีโอกาสมาใช้ประโยชน์ร่วมกันปลูกพืช ผัก ผลไม้ เป็นแปลงปันสุข เพื่อนำผลผลิตที่ได้ไปแบ่งปันกันในชุ มชนและ
นอกชุมชน และกิจกรรมผลผลิตปันสุข เป็นการเชื่อมโยงด้านการตลาดผลผลิตระหว่างชุมชน เพื่อกระจายผลผลิต
ของเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการ เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ของชุมชน หรือเมื่อชุมชนใดประสบปัญหาก็นำไป
มอบให้กัน เพื่อเป็นอาหารในยามวิกฤติ

นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม การ
สร้างความมัน่ คงทางอาหารจะช่วยประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ที่ตกงานจะได้มีโอกาสสร้างอาชีพและรายได้ที่
มั่นคง และยังเป็นแหล่งอาหารที่มั่นคงได้

