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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 256๕  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ล ำไยคณุภำพ 1. รมว.เกษตรฯ สั่งกำร จำกสวนสู่ผู้บริโภค 

ล ำไยมำตรฐำน ปลอดโควิด 100% 
Facebook เรื่องเล่ำข่ำวเกษตร 

ล ำไยคณุภำพ 2. พ่ีต่อ  มั่น ใจ  ล ำไยคุณภำพ มำตรฐำน 
ปลอดโควิด 100% 

Facebook ควำยด ำท ำเกษตร 

ล ำไยคณุภำพ 3. รมว.เกษตรฯ สั่งกำร จำกสวนสู่ผู้บริโภค 
ล ำไยมำตรฐำน ปลอดโควิด 100% 

Facebook SpringNews 
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https://www.facebook.com/100039311755039/posts/pfbid0TgwiZ
1VLqXKAzyyb6XnZitTxEu7gvKR3mDLeqx6jh84upNxAoy8DkJXtd7ogq
6S4l/?d=n 

 

 
 

กสก. คุมเข้ม กำรบริหำรจัดกำรผลไม้ ช่วงวิกฤตกำรณ์ Covid – 19 ย  ำไทยปลอดโควิด จำกสวนสู่ผู้บริโภค 
มั่นใจล ำไยคุณภำพมำตรฐำนปลอดโควิดร้อยเปอร์เซ็นต์ 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำและ
บริหำรจัดกำรผลไม้ (Fruit Board) เปิดเผยว่ำ สถำนกำรณ์ล ำไยในปีนี มีกำรคำดกำรณ์ผลผลิตจะมีปริมำณ
เพ่ิมขึ นจำกปี 64 อยู่รำว ๆ 20 % มีผลผลิตในฤดูอยู่ที่ 812,818 ตัน นอกฤดู 259,746 ตัน ซึ่งรวมกว่ำ  
1 ล้ำนตัน ภำคเหนือจะมีล ำไยออกสู่ตลำดในเวลำนี เยอะที่สุด จะเริ่มออกสู่ตลำดตั งแต่เดือนมิถุนำยน – เดือน
กันยำยน โดยช่วงที่ให้ผลผลิตมำกต้องเฝ้ำระวัง คือ สัปดำห์ที่ 2 ของเดือนสิงหำคม ซึ่งตนได้สั่งกำรให้        
ฟรุ้ทบอร์ด ได้วำงแผนรับมืออย่ำงเต็มที่ อย่ำงไรก็ตำมในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งถือเป็นหัวใจของกำรบริหำร
จัดกำรล ำไยของฟรุ้ทบอร์ด ในกำรบริหำรจัดกำรผลผลิต โดยกำรกระจำยผลผลิตล ำไย ปริมำณ 764,777 ตัน 
ด ำเนินกำรในพื นที่ 8 จังหวัด ตั งแต่เดือนมิถุนำยน – กันยำยน 2565 ดังนี  กำรบริโภคสดในประเทศ  ด้วยวิธีกำร 
กระจำยผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตผ่ำนผู้ประกอบกำร สหกรณ์กำรเกษตร วิสำหกิจชุมชน Modern Trade 
กำรจัดงำนประชำสัมพันธ์ ธ.ก.ส./ไปรษณีย์/ตลำดออนไลน์ ตลำดภำยในจังหวัด/แหล่งท่องเที่ยว โดยมีสัดส่วน
กำรกระจำยผลผลิตส ำหรับกำรบริโภคสดในประเทศประมำณ 197,452 ตัน (ร้อยละ 25.82) กำรแปรรูป 
ด้วยวิธี กำรอบแห้งทั งเปลือก กำรอบแห้งเนื อสีทอง น  ำล ำไยสกัดเข้มข้น ล ำไยกระป๋อง ล ำไยฟรีซดรำย และ
ล ำไยแช่แข็ง โดยมีสัดส่วนกำรแปรรูปล ำไยทั งหมด ประมำณ 430,524 ตัน (ร้อยละ 56.29) กำรส่งออก
ล ำไยสด มีสัดส่วนกำรส่งออกล ำไยสด ประมำณ 136,801 ตัน (ร้อยละ 17.89) ทั งนี ปัญหำสถำนกำรณ์   
โควิด 19 (COVID – 19) ในจีนที่ยังไม่คลี่คลำย ท ำให้เกิดปัญหำกำรปิดด่ำนหรือจ ำกัดกำรเข้ำออกในแต่ละวัน 
ทำงจีนเองมีมำตรกำรที่เข้มงวดในกำรคัดกรองโควิด 19 (COVID –19) ท ำให้ไม่สำมำรถส่งออกล ำไยไปจีนได้  

นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตรกล่ำวว่ำ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ในฐำนะ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรผลไม้ (Fruit Board) ได้มีกำรจัดท ำแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรผลไม้ช่วงวิกฤตกำรณ์ Covid – 19  ซึ่งด ำเนินกำรในสินค้ำไม้ผลทุกชนิด โดยอำศัยกำรด ำเนินงำน    
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ผ่ำนคณะกรรมกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำผลิตผลกำรเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ในกำรส่งเสริม สนับสนุน และ
อ ำนวยควำมสะดวกให้เกษตรกรในพื นที่ เน้นกำรป้องกันพึงระวังตั งแต่ต้นทำงไปจนถึงปลำยทำงตั งแต่กำร    
เก็บเก่ียวและกำรจัดกำรในสวนผลไม้จนถึงกำรขนส่งไปยังผู้บริโภคให้มีกำรปฏิบัติที่ปลอดภัย 

กำรบริหำรจัดกำรต้นทำง โดยจัดกำรควำมเสี่ยง และควบคุมจุดวิกฤต ตำมพื นที่ระบำดหนัก     
ตำมประกำศของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 ด้วยควำมเหมำะสม
ต่อกำรท ำงำนกำรท ำควำมสะอำด กำรฆ่ำเชื อ กำรแยกพื นที่กำรผลิต กำรควบคุมผู้ส่งออก กำรเก็บรักษำ และ
ตลอดสำยกำรผลิต ก ำหนดให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หน้ำกำกอนำมัย และถุงมืออย่ำงเหมำะสม    
มีกำรเว้นระยะห่ำง จ ำกัดจ ำนวนคนงำนที่อยู่ในพื นที่กำรผลิต ลดกำรปฏิสัมพันธ์ และจัดสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนสุขอนำมัยอย่ำงเพียงพอ รวมถึงกำรท ำควำมสะอำดพื นผิวที่มีกำรสัมผัสบ่อย ๆ ด้วยน  ำยำฆ่ำเชื อท่ีมี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ สิ่งส ำคัญอีกประกำรหนึ่ง คือ พนักงำนหรือผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับอำหำร ต้อง
หมั่นสังเกตตัวเอง หำกมีอำกำรบ่งชี ว่ำอำจได้รับเชื อ ไม่ควรมำท ำงำน และด ำเนินกำรตำมมำตรกำรลดควำม
เสี่ยงในกำรแพร่เชื อทันที 

ในขณะที่กลำงทำง - ปลำยทำง โดยให้ปฏิบัติตำมประกำศของกรมกำรขนส่งทำงบก ที่ก ำหนด
มำตรกำรปฏิบัติเพ่ือควบคุมกำรแพร่ระบำตของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ  2019 (COVID – 19 ) ส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรขนส่งด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่มีกำรเข้ำ - ออกพื นที่ควบคุมสูงสุดไว้ ดังต่อไปนี  
1. ผู้ประกอบกำรขนส่งต้องท ำควำมสะอำดยำนพำหนะด้วยน  ำยำฆ่ำเชื อโรคทั งภำยในและภำยนอก           
ตัวยำนพำหนะก่อนบรรทุกสินค้ำทุกครั ง กรณีบรรทุกขนส่งสินค้ำประเภทอำหำรสดจะต้องมีเอกสำรรับรองว่ำ
สินค้ำผ่ำนมำตรกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องติดไว้ประจ ำด้วย เช่น กรณีอำหำรทะเล
ต้องมีเอกสำรรับรองจำกกรมประมง เป็นต้น 
2. ผู้ประกอบกำรขนส่งต้องก ำชับให้พนักงำนขับรถควรอยู่แต่ในรถ ไม่ควรเข้ำมำเกี่ยวข้องระหว่ำงกำรขนถ่ำย
สินค้ำและสัมผัสกับตัวสินค้ำตลอดกำรขนส่ง โดยจะต้องดูแลเรื่องควำมสะอำดของตนเอง สวมหน้ำกำกอนำมัย
หรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ และมีแอลกอฮอล์เจลติดตัวไว้ท ำควำมสะอำดมืออย่ำงสม่ ำเสมอ หำกมีควำม
จ ำเป็นที่พนักงำนขับรถจะต้องสัมผัสกับตัวสินค้ำ พนักงำนขับรถต้องสวมถุงมือยำงและสวมหน้ำกำกอนำมัย
หรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำจนกว่ำจะท ำกำรขนส่งสินค้ำเสร็จ 
3. ผู้ประกอบกำรขนส่งต้องก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่สวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำขณะปฏิบัติงำน และให้มีกำร
ตรวจสอบสภำพร่ำงกำยเจ้ำหน้ำที่และพนักงำนขับรถ โดยจัดให้มีกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยเพ่ือคัดกรอง
รำยวันก่อนปฏิบัติงำนทุกวัน หำกพบเจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนขับรถคนใดที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่ำ 37.5 องศำ
เซลเซียสหรือมีอำกำรไอ เจ็บคอ หอบ เหนื่อย จะต้องไม่อนุญำตให้ท ำงำนหรือเข้ำมำภำยในสถำนประกอบกำร 
จนกว่ำจะได้รับกำรตรวจวินิจฉัยจำกแพทย์เพ่ือตรวจหำเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19 ) 
4. ผู้ประกอบกำรขนส่งจะต้องดูแลและท ำควำมสะอำดภำยในบริเวณสถำนประกอบกำรและบริเวณสถำนที่  
ขนถ่ำยสินค้ำด้วยน  ำยำฆ่ำเชื อโรค เพ่ือให้มั่นใจว่ำมีควำมสะอำดเพียงพอและปลอดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID – 19 ) 
5. ผู้ประกอบกำรขนส่งต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำรเพ่ือเฝ้ำระวังป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19 ) ที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดอย่ำงเคร่งครัด 

ทั งนี อธิบดีเข้มแข็งกล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ กรมส่งเสริมกำรเกษตรดูแลเกษตรกรตั งแต่ต้นทำงคือจำกสวน
ไปสู่ผู้บริโภคด้วยผลผลิตปลอดจำกโควิด ซึ่งในปีนี  จำกกำรคำดกำรณ์ผลผลิตล ำไยปี 65 ผลผลิตในฤดูอยู่ที่ 
812,818 ตัน นอกฤดู 259,746 ตัน รวมแล้วกว่ำ 1 ล้ำนตัน ในส่วนของล ำไยภำคเหนือที่มีปริมำณ 
ปริมำณ 764,777 ตัน ที่ก ำลังออกสู่ตลำดในขณะนี  ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจในมำตรกำรต่ำงๆที่เกษตรกรร่วมกับ
ภำครัฐได้ด ำเนินกำรในขณะนี ” 
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https://www.facebook.com/365295540487353/posts/pfbid02F
rLeprDCaydf9q1mh8MoqiMr9UeqaBQsBfFtruL1kZf4sBzHP6d3a57
GEMDrDvyCl/?d=n 

 

"พ่ีต่อมั่นใจ พี่เข้มกำรันตี ล ำไยไทยปลอดภัยไร้โควิด " กสก. คุมเข้ม กำรบริหำรจัดกำรผลไม้ ช่วงวิกฤตกำรณ์ 
Covid – 19 ย  ำไทยปลอดโควิด จำกสวนสู่ผู้บริโภค มั่นใจล ำไยคุณภำพมำตรฐำนปลอดโควิดร้อยเปอร์เซ็นต์ 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำและ
บริหำรจัดกำรผลไม้ (Fruit Board) เปิดเผยว่ำ สถำนกำรณ์ล ำไยในปีนี มีกำรคำดกำรณ์ผลผลิตจะมีปริมำณ
เพ่ิมขึ นจำกปี 64 อยู่รำว ๆ 20 % มีผลผลิตในฤดูอยู่ที่ 812,818 ตัน นอกฤดู 259,746 ตัน ซึ่งรวมกว่ำ  
1 ล้ำนตัน ภำคเหนือจะมีล ำไยออกสู่ตลำดในเวลำนี เยอะที่สุด จะเริ่มออกสู่ตลำดตั งแต่เดือนมิถุนำยน – เดือน
กันยำยน โดยช่วงที่ให้ผลผลิตมำกต้องเฝ้ำระวัง คือ สัปดำห์ที่ 2 ของเดือนสิงหำคม ซึ่งตนได้สั่งกำรให้        
ฟรุ้ทบอร์ด ได้วำงแผนรับมืออย่ำงเต็มที่ อย่ำงไรก็ตำมในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งถือเป็นหัวใจของกำรบริหำร
จัดกำรล ำไยของฟรุ้ทบอร์ด ในกำรบริหำรจัดกำรผลผลิต โดยกำรกระจำยผลผลิตล ำไย ปริมำณ 764,777 ตัน 
ด ำเนินกำรในพื นที่ 8 จังหวัด ตั งแต่เดือนมิถุนำยน – กันยำยน 2565 ดังนี  กำรบริโภคสดในประเทศ  ด้วยวิธีกำร 
กระจำยผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตผ่ำนผู้ประกอบกำร สหกรณ์กำรเกษตร วิสำหกิจชุมชน Modern Trade 
กำรจัดงำนประชำสัมพันธ์ ธ.ก.ส./ไปรษณีย์/ตลำดออนไลน์ ตลำดภำยในจังหวัด/แหล่งท่องเที่ยว โดยมีสัดส่วน
กำรกระจำยผลผลิตส ำหรับกำรบริโภคสดในประเทศประมำณ 197,452 ตัน (ร้อยละ 25.82) กำรแปรรูป 
ด้วยวิธี กำรอบแห้งทั งเปลือก กำรอบแห้งเนื อสีทอง น  ำล ำไยสกัดเข้มข้น ล ำไยกระป๋อง ล ำไยฟรีซดรำย และ
ล ำไยแช่แข็ง โดยมีสัดส่วนกำรแปรรูปล ำไยทั งหมด ประมำณ 430,524 ตัน (ร้อยละ 56.29) กำรส่งออก
ล ำไยสด มีสัดส่วนกำรส่งออกล ำไยสด ประมำณ 136,801 ตัน (ร้อยละ 17.89) ทั งนี ปัญหำสถำนกำรณ์   
โควิด 19 (COVID – 19) ในจีนที่ยังไม่คลี่คลำย ท ำให้เกิดปัญหำกำรปิดด่ำนหรือจ ำกัดกำรเข้ำออกในแต่ละวัน 
ทำงจีนเองมีมำตรกำรที่เข้มงวดในกำรคัดกรองโควิด 19 (COVID –19) ท ำให้ไม่สำมำรถส่งออกล ำไยไปจีนได้  

นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตรกล่ำวว่ำ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ในฐำนะ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรผลไม้ (Fruit Board) ได้มีกำรจัดท ำแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรผลไม้ช่วงวิกฤตกำรณ์ Covid – 19  ซึ่งด ำเนินกำรในสินค้ำไม้ผลทุกชนิด โดยอำศัยกำรด ำเนินงำน    
ผ่ำนคณะกรรมกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำผลิตผลกำรเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ในกำรส่งเสริม สนับสนุน และ
อ ำนวยควำมสะดวกให้เกษตรกรในพื นที่ เน้นกำรป้องกันพึงระวังตั งแต่ต้นทำงไปจนถึงปลำยทำงตั งแต่กำร    
เก็บเก่ียวและกำรจัดกำรในสวนผลไม้จนถึงกำรขนส่งไปยังผู้บริโภคให้มีกำรปฏิบัติที่ปลอดภัย 
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กำรบริหำรจัดกำรต้นทำง โดยจัดกำรควำมเสี่ยง และควบคุมจุดวิกฤต ตำมพื นที่ระบำดหนัก     
ตำมประกำศของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 ด้วยควำมเหมำะสม
ต่อกำรท ำงำนกำรท ำควำมสะอำด กำรฆ่ำเชื อ กำรแยกพื นที่กำรผลิต กำรควบคุมผู้ส่งออก กำรเก็บรักษำ และ
ตลอดสำยกำรผลิต ก ำหนดให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หน้ำกำกอนำมัย และถุงมืออย่ำงเหมำะสม    
มีกำรเว้นระยะห่ำง จ ำกัดจ ำนวนคนงำนที่อยู่ในพื นที่กำรผลิต ลดกำรปฏิสัมพันธ์ และจัดสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนสุขอนำมัยอย่ำงเพียงพอ รวมถึงกำรท ำควำมสะอำดพื นผิวที่มีกำรสัมผัสบ่อย ๆ ด้วยน  ำยำฆ่ำเชื อท่ีมี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ สิ่งส ำคัญอีกประกำรหนึ่ง คือ พนักงำนหรือผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับอำหำร ต้อง
หมั่นสังเกตตัวเอง หำกมีอำกำรบ่งชี ว่ำอำจได้รับเชื อ ไม่ควรมำท ำงำน และด ำเนินกำรตำมมำตรกำรลดควำม
เสี่ยงในกำรแพร่เชื อทันที 

ในขณะที่กลำงทำง - ปลำยทำง โดยให้ปฏิบัติตำมประกำศของกรมกำรขนส่งทำงบก ที่ก ำหนด
มำตรกำรปฏิบัติเพ่ือควบคุมกำรแพร่ระบำตของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ  2019 (COVID – 19 ) ส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรขนส่งด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่มีกำรเข้ำ - ออกพื นที่ควบคุมสูงสุดไว้ ดังต่อไปนี  
1. ผู้ประกอบกำรขนส่งต้องท ำควำมสะอำดยำนพำหนะด้วยน  ำยำฆ่ำเชื อโรคทั งภำยในและภำยนอก           
ตัวยำนพำหนะก่อนบรรทุกสินค้ำทุกครั ง กรณีบรรทุกขนส่งสินค้ำประเภทอำหำรสดจะต้องมีเอกสำรรับรองว่ำ
สินค้ำผ่ำนมำตรกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องติดไว้ประจ ำด้วย เช่น กรณีอำหำรทะเล
ต้องมีเอกสำรรับรองจำกกรมประมง เป็นต้น 
2. ผู้ประกอบกำรขนส่งต้องก ำชับให้พนักงำนขับรถควรอยู่แต่ในรถ ไม่ควรเข้ำมำเกี่ยวข้องระหว่ำงกำรขนถ่ำย
สินค้ำและสัมผัสกับตัวสินค้ำตลอดกำรขนส่ง โดยจะต้องดูแลเรื่องควำมสะอำดของตนเอง สวมหน้ำกำกอนำมัย
หรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ และมีแอลกอฮอล์เจลติดตัวไว้ท ำควำมสะอำดมืออย่ำงสม่ ำเสมอ หำกมีควำม
จ ำเป็นที่พนักงำนขับรถจะต้องสัมผัสกับตัวสินค้ำ พนักงำนขับรถต้องสวมถุงมือยำงและสวมหน้ำกำกอนำมัย
หรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำจนกว่ำจะท ำกำรขนส่งสินค้ำเสร็จ 
3. ผู้ประกอบกำรขนส่งต้องก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่สวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำขณะปฏิบัติงำน และให้มีกำร
ตรวจสอบสภำพร่ำงกำยเจ้ำหน้ำที่และพนักงำนขับรถ โดยจัดให้มีกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยเพ่ือคัดกรอง
รำยวันก่อนปฏิบัติงำนทุกวัน หำกพบเจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนขับรถคนใดที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่ำ 37.5 องศำ
เซลเซียสหรือมีอำกำรไอ เจ็บคอ หอบ เหนื่อย จะต้องไม่อนุญำตให้ท ำงำนหรือเข้ำมำภำยในสถำนประกอบกำร 
จนกว่ำจะได้รับกำรตรวจวินิจฉัยจำกแพทย์เพ่ือตรวจหำเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19 ) 
4. ผู้ประกอบกำรขนส่งจะต้องดูแลและท ำควำมสะอำดภำยในบริเวณสถำนประกอบกำรและบริเวณสถำนที่  
ขนถ่ำยสินค้ำด้วยน  ำยำฆ่ำเชื อโรค เพ่ือให้มั่นใจว่ำมีควำมสะอำดเพียงพอและปลอดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID – 19 ) 
5. ผู้ประกอบกำรขนส่งต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำรเพ่ือเฝ้ำระวังป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19 ) ที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดอย่ำงเคร่งครัด 
ทั งนี อธิบดีเข้มแข็งกล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ กรมส่งเสริมกำรเกษตรดูแลเกษตรกรตั งแต่ต้นทำงคือจำกสวนไปสู่ผู้บริโภค
ด้วยผลผลิตปลอดจำกโควิด ซึ่งในปีนี  จำกกำรคำดกำรณ์ผลผลิตล ำไยปี 65 ผลผลิตในฤดูอยู่ที่ 812,818 ตัน 
นอกฤดู 259,746 ตัน รวมแล้วกว่ำ 1 ล้ำนตัน ในส่วนของล ำไยภำคเหนือที่มีปริมำณ ปริมำณ 764,777 
ตัน ที่ก ำลังออกสู่ตลำดในขณะนี  ขอให้ผู้บริโภคม่ันใจในมำตรกำรต่ำงๆที่เกษตรกรร่วมกับภำครัฐได้ด ำเนินกำร
ในขณะนี ” 
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https://www.facebook.com/307513345840/posts/pfbid0doqfBP5Hjf
oZh9xppYN8FE36qaY5MFRQ3iL2L7AoJmCceqZTrwgN6nPtndhmGVoJl
/?d=n 

 

กสก. คุมเข้ม กำรบริหำรจัดกำรผลไม้ ช่วงวิกฤตกำรณ์ Covid – 19 ย  ำไทยปลอดโควิด จำกสวนสู่ผู้บริโภค 
มั่นใจล ำไยคุณภำพมำตรฐำนปลอดโควิดร้อยเปอร์เซ็นต์ 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำและ
บริหำรจัดกำรผลไม้ (Fruit Board) เปิดเผยว่ำ สถำนกำรณ์ล ำไยในปีนี มีกำรคำดกำรณ์ผลผลิตจะมีปริมำณ
เพ่ิมขึ นจำกปี 64 อยู่รำว ๆ 20 % มีผลผลิตในฤดูอยู่ที่ 812,818 ตัน นอกฤดู 259,746 ตัน ซึ่งรวมกว่ำ  
1 ล้ำนตัน ภำคเหนือจะมีล ำไยออกสู่ตลำดในเวลำนี เยอะที่สุด จะเริ่มออกสู่ตลำดตั งแต่เดือนมิถุนำยน – เดือน
กันยำยน โดยช่วงที่ให้ผลผลิตมำกต้องเฝ้ำระวัง คือ สัปดำห์ที่ 2 ของเดือนสิงหำคม ซึ่งตนได้สั่งกำรให้        
ฟรุ้ทบอร์ด ได้วำงแผนรับมืออย่ำงเต็มที่ อย่ำงไรก็ตำมในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งถือเป็นหัวใจของกำรบริหำร
จัดกำรล ำไยของฟรุ้ทบอร์ด ในกำรบริหำรจัดกำรผลผลิต โดยกำรกระจำยผลผลิตล ำไย ปริมำณ 764,777 ตัน 
ด ำเนินกำรในพื นที่ 8 จังหวัด ตั งแต่เดือนมิถุนำยน – กันยำยน 2565 ดังนี  กำรบริโภคสดในประเทศ  ด้วยวิธีกำร 
กระจำยผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตผ่ำนผู้ประกอบกำร สหกรณ์กำรเกษตร วิสำหกิจชุมชน Modern Trade 
กำรจัดงำนประชำสัมพันธ์ ธ.ก.ส./ไปรษณีย์/ตลำดออนไลน์ ตลำดภำยในจังหวัด/แหล่งท่องเที่ยว โดยมีสัดส่วน
กำรกระจำยผลผลิตส ำหรับกำรบริโภคสดในประเทศประมำณ 197,452 ตัน (ร้อยละ 25.82) กำรแปรรูป 
ด้วยวิธี กำรอบแห้งทั งเปลือก กำรอบแห้งเนื อสีทอง น  ำล ำไยสกัดเข้มข้น ล ำไยกระป๋อง ล ำไยฟรีซดรำย และ
ล ำไยแช่แข็ง โดยมีสัดส่วนกำรแปรรูปล ำไยทั งหมด ประมำณ 430,524 ตัน (ร้อยละ 56.29) กำรส่งออก
ล ำไยสด มีสัดส่วนกำรส่งออกล ำไยสด ประมำณ 136,801 ตัน (ร้อยละ 17.89) ทั งนี ปัญหำสถำนกำรณ์   
โควิด 19 (COVID – 19) ในจีนที่ยังไม่คลี่คลำย ท ำให้เกิดปัญหำกำรปิดด่ำนหรือจ ำกัดกำรเข้ำออกในแต่ละวัน 
ทำงจีนเองมีมำตรกำรที่เข้มงวดในกำรคัดกรองโควิด 19 (COVID –19) ท ำให้ไม่สำมำรถส่งออกล ำไยไปจีนได้  

นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตรกล่ำวว่ำ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ในฐำนะ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรผลไม้ (Fruit Board) ได้มีกำรจัดท ำแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรผลไม้ช่วงวิกฤตกำรณ์ Covid – 19  ซึ่งด ำเนินกำรในสินค้ำไม้ผลทุกชนิด โดยอำศัยกำรด ำเนินงำน    
ผ่ำนคณะกรรมกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำผลิตผลกำรเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ในกำรส่งเสริม สนับสนุน และ
อ ำนวยควำมสะดวกให้เกษตรกรในพื นที่ เน้นกำรป้องกันพึงระวังตั งแต่ต้นทำงไปจนถึงปลำยทำงตั งแต่กำร    
เก็บเก่ียวและกำรจัดกำรในสวนผลไม้จนถึงกำรขนส่งไปยังผู้บริโภคให้มีกำรปฏิบัติที่ปลอดภัย 
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กำรบริหำรจัดกำรต้นทำง โดยจัดกำรควำมเสี่ยง และควบคุมจุดวิกฤต ตำมพื นที่ระบำดหนัก     
ตำมประกำศของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 ด้วยควำมเหมำะสม
ต่อกำรท ำงำนกำรท ำควำมสะอำด กำรฆ่ำเชื อ กำรแยกพื นที่กำรผลิต กำรควบคุมผู้ส่งออก กำรเก็บรักษำ และ
ตลอดสำยกำรผลิต ก ำหนดให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หน้ำกำกอนำมัย และถุงมืออย่ำงเหมำะสม    
มีกำรเว้นระยะห่ำง จ ำกัดจ ำนวนคนงำนที่อยู่ในพื นที่กำรผลิต ลดกำรปฏิสัมพันธ์ และจัดสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนสุขอนำมัยอย่ำงเพียงพอ รวมถึงกำรท ำควำมสะอำดพื นผิวที่มีกำรสัมผัสบ่อย ๆ ด้วยน  ำยำฆ่ำเชื อท่ีมี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ สิ่งส ำคัญอีกประกำรหนึ่ง คือ พนักงำนหรือผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับอำหำร ต้อง
หมั่นสังเกตตัวเอง หำกมีอำกำรบ่งชี ว่ำอำจได้รับเชื อ ไม่ควรมำท ำงำน และด ำเนินกำรตำมมำตรกำรลดควำม
เสี่ยงในกำรแพร่เชื อทันที 

ในขณะที่กลำงทำง - ปลำยทำง โดยให้ปฏิบัติตำมประกำศของกรมกำรขนส่งทำงบก ที่ก ำหนด
มำตรกำรปฏิบัติเพ่ือควบคุมกำรแพร่ระบำตของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ  2019 (COVID – 19 ) ส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรขนส่งด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่มีกำรเข้ำ - ออกพื นที่ควบคุมสูงสุดไว้ ดังต่อไปนี  
1. ผู้ประกอบกำรขนส่งต้องท ำควำมสะอำดยำนพำหนะด้วยน  ำยำฆ่ำเชื อโรคทั งภำยในและภำยนอก           
ตัวยำนพำหนะก่อนบรรทุกสินค้ำทุกครั ง กรณีบรรทุกขนส่งสินค้ำประเภทอำหำรสดจะต้องมีเอกสำรรับรองว่ำ
สินค้ำผ่ำนมำตรกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องติดไว้ประจ ำด้วย เช่น กรณีอำหำรทะเล
ต้องมีเอกสำรรับรองจำกกรมประมง เป็นต้น 
2. ผู้ประกอบกำรขนส่งต้องก ำชับให้พนักงำนขับรถควรอยู่แต่ในรถ ไม่ควรเข้ำมำเกี่ยวข้องระหว่ำงกำรขนถ่ำย
สินค้ำและสัมผัสกับตัวสินค้ำตลอดกำรขนส่ง โดยจะต้องดูแลเรื่องควำมสะอำดของตนเอง สวมหน้ำกำกอนำมัย
หรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ และมีแอลกอฮอล์เจลติดตัวไว้ท ำควำมสะอำดมืออย่ำงสม่ ำเสมอ หำกมีควำม
จ ำเป็นที่พนักงำนขับรถจะต้องสัมผัสกับตัวสินค้ำ พนักงำนขับรถต้องสวมถุงมือยำงและสวมหน้ำกำกอนำมัย
หรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำจนกว่ำจะท ำกำรขนส่งสินค้ำเสร็จ 
3. ผู้ประกอบกำรขนส่งต้องก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่สวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำขณะปฏิบัติงำน และให้มีกำร
ตรวจสอบสภำพร่ำงกำยเจ้ำหน้ำที่และพนักงำนขับรถ โดยจัดให้มีกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยเพ่ือคัดกรอง
รำยวันก่อนปฏิบัติงำนทุกวัน หำกพบเจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนขับรถคนใดที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่ำ 37.5 องศำ
เซลเซียสหรือมีอำกำรไอ เจ็บคอ หอบ เหนื่อย จะต้องไม่อนุญำตให้ท ำงำนหรือเข้ำมำภำยในสถำนประกอบกำร 
จนกว่ำจะได้รับกำรตรวจวินิจฉัยจำกแพทย์เพ่ือตรวจหำเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19 ) 
4. ผู้ประกอบกำรขนส่งจะต้องดูแลและท ำควำมสะอำดภำยในบริเวณสถำนประกอบกำรและบริเวณสถำนที่  
ขนถ่ำยสินค้ำด้วยน  ำยำฆ่ำเชื อโรค เพ่ือให้มั่นใจว่ำมีควำมสะอำดเพียงพอและปลอดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID – 19 ) 
5. ผู้ประกอบกำรขนส่งต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำรเพ่ือเฝ้ำระวังป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19 ) ที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดอย่ำงเคร่งครัด 
ทั งนี อธิบดีเข้มแข็งกล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ กรมส่งเสริมกำรเกษตรดูแลเกษตรกรตั งแต่ต้นทำงคือจำกสวนไปสู่ผู้บริโภค
ด้วยผลผลิตปลอดจำกโควิด ซึ่งในปีนี  จำกกำรคำดกำรณ์ผลผลิตล ำไยปี 65 ผลผลิตในฤดูอยู่ที่ 812,818 ตัน 
นอกฤดู 259,746 ตัน รวมแล้วกว่ำ 1 ล้ำนตัน ในส่วนของล ำไยภำคเหนือที่มีปริมำณ ปริมำณ 764,777 
ตัน ที่ก ำลังออกสู่ตลำดในขณะนี  ขอให้ผู้บริโภคม่ันใจในมำตรกำรต่ำงๆที่เกษตรกรร่วมกับภำครัฐได้ด ำเนินกำร
ในขณะนี ” 

 
 


