
 

สรุปขาวกรมสงเสริมการเกษตร ประจําวันท่ี 23 เมษายน 2563  
  
สวนกลาง 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

ไมผล 1.พาณิชย-เกษตร ระดมมาตรการแกผลไมทะลัก หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ 
Covid-19 (ทบก.) 2.เกษตรหอบทะเบียนหารือนายก หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 

3.ข้ึนทะเบียนเกษตรกรรับเยียวยา Covid-19 หนังสือพิมพเดลินิวส 
4.ลงทะเบียนอีก 28.7 ลาน รับเยียวยา 5 พัน  
ถาหลักฐานชัด ควักจายใหหมด 

หนังสือพิมพไทยรัฐ 

5.ใหเกษตรกรดวย 1.3แสนลาน 13ลานคนได 5พัน หนังสือพิมพขาวสด 
6.ชวยเกษตร 10 ลานคน 5 พัน 3 เดือน หนังสือพิมพมติชน 
7.ประเดิมกูกอนแรก 7 หม่ืนลาน ชงแจก 5 พันให
เกษตรกรเพ่ิม 

หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน 
360 องศา 

8.แจงเกษตรกรครัวเรือนละ 1.5 หม่ืน เกษตรกร 
ตัวจริงไมตองกังวล 

ไทยรัฐออนไลน 

9.จายรายละ 5 พันบาท 3 เดือน เยียวยาเกษตรกร.. หนังสือพิมพเดลินิวส 
10.เกษตรกรรับ 5 พันบาท 3 เดือน 9 ลานครัวเรือน หนังสือพิมพแนวหนา 
11.ผูปลูกกลวยไมขอรัฐชวยเหลือ หนังสือพิมพไทยรัฐ 
12.กรมสงเสริมการเกษตรจับมือตลาดไท ชวย
ชาวสวนสูโควดิ-19 เปดพ้ืนท่ีขายผักฟรี 3 เดือน!!! 

แนวหนาออนไลน 

13.แปลงใหญผักกับผลกระทบโควิด-19 รายการเชาชวนคุย MCOT 
เตือนภัยศัตรูผลผลิต 14.เตือนเกษตรกรชวงรอน-แลงระวังเพลี้ยถ่ัวฝกยาว.. Thailand+ 

15.เตือนเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลระบาดในนาขาว หนังสือพิมพเดลินิวส 
สวนภูมิภาค 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 
Covid-19 16.เกษตรเมืองกาญจนเชิญชวนประชาชนเลือกซ้ือ

สินคาเกษตร..ราคาถูก ในชวง Covid-19 
หนังสือพิมพเดลินิวส 

17.เกษตรกาญจนเชิญเลือกซ้ือสินคาตลาดเกษตรกร 
ทุกวันจันทร พุธ ศุกร 

กาญจนบุรี Channel TV 

18.เกษตรนานลงพ้ืนท่ีตามมาตรการควบคุมโควิด.. หนังสือพิมพขาวราชการ 
19.เกษตรนานเฝาระวังปองกันควบคุมไวรัสโควิด.. AEC TV online 

แปลงใหญ 20.ผักแปลงใหญสงหางเดือนละ 8 แสน หนังสือพิมพไทยรัฐ 
Young Smart Farmer 21.วิศวกรหนุมใชวันหยุดผุดอาชีพท่ียั่งยืน หนังสือพิมพเดลินิวส 
 22.ลุงแดง..ฟารมครบวงจร สละพ้ืนท่ี 50% ขุดบอ หนังสือพิมพไทยรัฐ 
ประกันรายได 23.ครม.ประกันรายไดปาลมกิโลละ 4 บาท หนังสือพิมพไทยโพสต 
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แจงชวยเกษตรกรครัวละ 1.5 หม่ืน 

อีกดานหนึ่งที่กรมสงเสริมการเกษตร นายเขมแขง็ ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร (กสก.) เปดเผยวา จากกรณีที่มีขาวออกไปสู

ประชาชน วา กระทรวงการคลังเตรียมเสนอจายเงินเยียวยาเกษตรกร 9 ลานครัวเรือนที่ไดรบัความเดือดรอนจากสถานการณการระบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 ครอบครัวละ 15,000 บาท ทําใหเกิดขาวสารที่ไมดีกระทบกับ กสก. ขอแจงขอเทจ็จริงวา กรมไดรับมอบหมายใหขึน้ทะเบียน

เกษตรกรเฉพาะพืชเทานั้น ทัง้ยังยกเวนผูปลูกยางพารา ออย และยาสูบ สวนสัตวน้ํา ขึ้นกับกรมประมง และเล้ียงสัตวขึ้นอยูกับกรมปศุสัตว ไม

เก่ียวของกัน ชวงนี้เกิดกระแสอยากขึ้นทะเบียนเกษตรกรกันเปนจาํนวนมาก บางรายมีที่ดิน 1 ไร ปลูกทุเรียน 1 ตนจะมาขึน้ทะเบยีน ไมดําเนินการ

ใหแน เพราะตามระบบปลูกทเุรียน 1 ไรจะตองมี 20 ตน ปลูกไมดอกจะตองมีพ้ืนที่อยางนอย 1 งาน และทุกราย 
ตองกรอกเอกสาร 3 แผน 9 หมวดใหถูกตองอีกดวย 

เกษตรกรตัวจริงไมตองกังวล 

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร (กสก.) ช้ีแจงอีกวา เกษตรกรตัวจริงไมตองเปนหวง ทานไดรับการชวยเหลือแนนอนเพราะนอกจากการขึ้นทะเบียน

เกษตรกรแลว ในแตละปชวงฤดกูารเพาะปลูกราวเดือนพฤษภาคม เกษตรกรทุกรายจะตองมาปรับปรุงขอมูลทุกปวาจะปลูกพืชอะไร สวนที่มีขาว

ออกไปวา ขับแท็กซ่ี หรือทําอาชีพอ่ืนๆ ขอรบัเงนิ 5,000 บาท แตไมไดเงินเพราะมีช่ือเปนเกษตรกร จุดนี้ตองถามทางครอบครัวกอนวา มีใครเอา

ช่ือไปขึ้นทะเบียนหรือไม และขึน้ไวกับหนวยงานไหน สวนของกรมฯทุกๆ 3 ป หากเกษตรกรรายใดไมมาแจงวาจะปลูกพืชอะไร หรือไมเคย

ปรับปรุงขอมูลใดๆ เดือน มิ.ย.นี้ จะคดัช่ือและลบออกจากระบบทะเบียนเกษตรกรเพ่ือความ ชัดเจน แตในทะเบียนเกษตรกรที่กระทรวงการคลัง

นําไปใชนั้น ไมใชแคของกรมฯ ยังมีของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) การยางแหงประเทศไทย (กยท.) และธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร (ธกส.) อีกดวย 

 



















 

สําหรับประเภทของผักทีจ่ะนําเขามารวมจําหนายในโครงการ ไมควรเกินคนัละ 5 ชนิด ไดแก ขิง ตนหอม ผักชี ขึ้นฉาย 

ใบกะเพรา ย่ีหรา ใบโหระพา ใบแมงลัก สะระแหน ผักชีฝร่ัง ผักชีลาว พริกขี้หนูสวน พริกช้ีฟา พริกไทยออน ผักสลัด 

กะหลํ่า ผักกระเฉด ผักโขมจนี ผกับุง ฟกเขียว มะเขือ มะเขือพวงมะระจีน มะละกอดิบ ยอดมะพราว น้ําเตาออน บัว หนอไม 

กลวย(ฝก) มะกอก กระถิน สมปอย ยอดมะขาม กระเจี๊ยบแดง แค ขี้เหล็ก มะรุม ผักกาดสรอย ผักกานจอง ผักโขม ผักขะแยง

ผักติ้ว ผักปลัง ทองหลาง ยอ กวางตุง ผักกาดขาว ผักกาดเขียว ผักโสภณเขียวปลี คะนาฮองกง ดอกหอม ฟกแมวหัวไชเทา 

กระเจี๊ยบเขียว กุยชาย ขาวโพดออน คะนา ชะอม แตงกวา แตงราน ถ่ัวแขก ถ่ัวฝกยาว ถ่ัวพู บวบ หนอไมฝร่ัง เห็ด เห็ด

พ้ืนบาน ยานาง ตําลึง ผักหวาน ผกักูด สะเดา ผักแพว ผักไผ สลิด/ขจร โสน ชะพลู เตย บัวบก เพกา มะระขี้นก กระเจียว 

ยอดกระชาย งิ้ว ลูกกําจัด(มะแขวน) บอระเพ็ด กระโดน ผักกระทอืผักพาย ผักแวน ผักหนาม ยอดฟกทอง ฟกขาว น้ําเตา 

แตงโม (ออน) แตงไทย (ออน) ทัง้นี้ พืชผักที่นอกเหนือจากรายการดังกลาวตองจําหนายผานแผงคา 

ลาสุดวันที่ 19 เม.ย. 2563 หนอไมฝรั่งของเกษตรกรจากเพชรบูรณ จํานวน 280 กิโลกรัม ไดมีลูกคาซ้ือไปแลว 

200 กิโลกรัม ผูประกอบการหรือผูบริโภคตองการสินคาผักปรมิาณมาก-นอย หรือหลากหลายชนิด ขอเชิญไปสนับสนุน

เกษตรกรกันไดที่พ้ืนที่พิเศษโครงการผักรวมใจ และเปดทายขายของ บริเวณอาคารตลาดผัก ตลาดไทไดทุกวัน 



 



 

นายอาชวชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาววา ถ่ัวฝกยาวเปนพืชผักที่คนไทยนิยมรับประทานกัน

มาก เนื่องจากมีรสชาติดี อุดมไปดวยวิตามินและแรธาตุสําคัญหลายชนิด เชน วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซี โฟเลต ธาตุ

เหล็ก ดังนัน้ ถ่ัวฝกยาวจึงนับเปนพืชเศรษฐกิจที่สรางรายไดใหแกเกษตรกรผูปลูกอีกชนิดหนึ่ง โดยมีพ้ืนที่ปลูกสําคัญอยูใน

จังหวัดปทุมธานี เพชรบรูณ และศรีษะเกษ ในชวงสภาพอากาศรอนและแหงแลง เกษตรกรผูปลูกถ่ัวฝกยาวมักพบการ

ระบาดทําลายของเพล้ียออน (Aphis craccivora Koch) จึงขอใหเกษตรกรเฝาระวังการระบาดทําลายของศัตรูดงักลาว 

ลักษณะของเพล้ียออนเปนแมลงปากดูดขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตวัเต็มวัยสามารถขยายพันธุโดยไมตองผสมพันธุ และ

ออกลูกเปนตัว ตัวออนลอกคราบ 4 ครั้ง และเปนตัวเต็มวัยภายใน 5-8 วัน ตัวเต็มวัยยาวประมาณ 1.4-1.9 มิลลิเมตร ทั้งตัว

ออนและตัวเต็มวัยมีทอเล็ก ๆ 2 ทอย่ืนออกมาที่ปลายของสวนทอง การทําลายทั้งตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ําเล้ียงบริเวณ

ใตใบ ยอดออน ตาออน ใบออน ชอดอก และฝกออน ทําใหสวนทีถู่กทําลาย เชน ใบออนหงิกงอ ดอกรวง ไมติดฝก และ

หากฝกออนถูกดูดกินน้ําเล้ียงจะทาํใหฝกมีขนาดเล็กลง หากการทําลายรุนแรงจะทําใหหยุดการเจริญเติบโตและตายในที่สุด 

นอกจากนี้ เพล้ียออนยังปลอยของเหลวซ่ึงเปนน้ําตาลทีเ่หลือใชผสมกับของเสียออกมาทางชองขับถายเรียกวา “มูล

น้ําหวาน” ซ่ึงเปนอาหารของราดาํ ทําใหราดําเจริญเตบิโตอยางรวดเร็วจนปกคลุมใบและฝก ผลผลิตจึงไมเปนที่ตองการของ

ตลาด 

กรมสงเสริมการเกษตรขอแนะนาํใหเกษตรกรปองกันกําจัดเพล้ียออนถ่ัวฝกยาว โดยหม่ันสํารวจแปลงปลูกอยางสมํ่าเสมอ 

ฉีดพนดวยเช้ือราบิวเวอเรียในตอนเย็นที่มีแสงแดดออน ๆ เพ่ือกําจดัตัวออนและตัวเต็มวัยของเพล้ียออน โดยใชเช้ือราบิวเวอ

เรีย อัตรา 1 – 2 กิโลกรัมตอน้ํา 20 ลิตร ผสมสารจับใบขยําเบา ๆ เพ่ือใหสปอรสีขาวออกมาอยูในน้ํา กรองเอาเฉพาะน้ําเช้ือ 

หลังจากฉีดพนเช้ือราบิวเวอเรียแลว 5-7 วัน หากพบเพล้ียออนใหฉีดพนซํ้า นอกจากนี้ การใชศัตรูธรรมชาติ เชน การปลอย

ดวงเตาตัวห้ํา จะชวยกินเพล้ียออนและชวยลดการทําลายของเพล้ียออนไดเชนกัน ทัง้นี้ หากพบการระบาดและจําเปนตองใช

สารเคมี ใหพนดวยสารฆาแมลงคารโบซัลแฟน ไตรอะโซฟอส หรืออิมิดาโคลพริด อยางใดอยางหนึง่ อัตราตามคําแนะนํา

ในฉลากสารเคมี หรือหากมีขอสงสัย ใหติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่สํานักงานเกษตรอําเภอใกลบาน 





 

วันนี้ 22 เม.ย. 63 ผูสื่อขาว ONB news รายงานวา ท่ีบริเวณตลาดเกษตรกร ภายในสํานักงานเกษตรจังหวัด
กาญจนบุรี ขางสะพานขามแมน้ําแมกลอง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี บรรยากาศตั้งแตชวงเชาไดมี
ประชาชนจากท่ัวสารทิศเดินทางออกมาเลือกซ้ือสินคาอุปโภค บริโภคกันอยางเนืองแนนไมขาดสาย โดย
บรรยากาศในตลาดเปนไปอยางคึกคัก ตางมีเกษตรกรและกลุมสินคาชุมชน นําสินคามาวางขายหลากหลาย
ชนิด ท้ังพืชผลทางการเกษตร ผักสวนครัว สินคาจากกลุมอาชีพตางๆ มีประชาชนใหความสนใจมาจับจายซ้ือ
ของ เปนจํานวนมาก 

โดยไฮไลทครั้งนี้ทางสํานักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี พรอมดวยนางอรอนงค ธนพันธุภูวเดช ประธานชมรม
ผูเพาะเลี้ยงกุงคุณภาพจังหวัดกาญจนบุรี ท่ีมีประสบการณการเลี้ยงกุงมากวา 20 ป รวมนําพันธุสัตวน้ําท่ีไดรับ
ผลกระทบจากโควิด – 19 นานาชนิดมาจําหนายในราคาถูก อาทิเชน กุงกามกรามตัวเมีย ไซส 25-30 ตัว 
ตอ1กิโลกรัม ราคา200 บาท,กุงกามกรามเพศผูไซส15-18 ตัว ตอ1 กิโลกรัมราคา 300 บาท,กุงขาว
กิโลกรัมละ 120 บาท ,ปลาทับทิมตามขนาดราคา 60-80 บาทตอตัวและปลานิล 70 บาทตอตัว ซ่ึงมี
ประชาชนใหความสนใจเดินทางมาตอคิวเลือกซ้ือกันเปนจํานวนมาก 

นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เปดเผยวา สําหรับตลาดเกษตรกรแหงนี้ เปนหนึ่งในโครงการ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีมุงเนนใหทุกจังหวัดมีสถานท่ีจําหนายผลผลิตทางการเกษตร และสินคาท่ี
นํามาจําหนายจะตองมีคุณภาพไดรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย และมาตรฐานเก่ียวกับผลิตฑ 
เชน GMP อย. และสินคามาตรฐานชุมชน โดยตลาดแหงนี้เกษตรกรจะเปนผูจําหนายสินคาเอง ไมมีพอคาคน
กลาง ท่ีสําคัญสินคาทุกอยางปลอดภัย 100%  ท้ังนี้เพ่ือเปนการสรางความม่ังคงใหกับตลาดและชวยเหลือ
เกษตรกรใหมีความเขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตัวเองไดอยางยั่งยืน   สําหรับตลาดเกษตรกร  ตั้งอยูบริเวณศูนย
เรียนรูการบริหารจัดการสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนา 

สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เยื้องสะพานขามแมน้ําแมกลอง ถนนเสนกาญจนบุรี-ดานมะขามเตี้ย โดย
จะเปดจําหนายสินคาในทุกวันวันจันทร  พุธ และ ศุกร ตั้งแตชวงเชาจนถึงเวลาประมาณ 14-00 น. โดย
ประชาชนท่ีสนใจจะเลือกซ้ือสินคา โดยเฉพาะผักปลอดสารพิษสามารถไปเลือกชอปกันไดตามวันและเวลา
ดังกลาวขางตน./ 



 



 

วันท่ี 21 เมษายน 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนาน พรอมดวยเจาหนาท่ีสาํนักงานเกษตรจังหวัดนาน และ

สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงสา ลงพ้ืนท่ีติดตามการปฏิบัตติามคาํสั่งและประกาศของจังหวัดนานหรือทางราชการกําหนด 

เก่ียวกับมาตรการเฝาระวัง ปองกันและควบคมุโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณการรับซื้อ

ผลผลติขาวเปลือกนาปรังป 62/63 ณ โรงสีศรคีําเจริญ และลานรับซื้อผลผลติหยกพืชผลการเกษตร อําเภอเวียงสา จังหวัด

นาน พบมีการปฏิบัติตามมาตรการกักตัว 14 วัน ตามคําสั่ง ประกาศการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19 ) ของจังหวัดนาน ภายใตการดูแล และเฝาระวังของฝายปกครอง ภาคประชาชน และหนวยงานดาน

สาธารณสุข อยางเครงครดั สําหรบัสถานการณการรับซื้อผลผลิตขาวเปลือกเหนียวนาปรังป 62/63 ของผูประกอบการรับซื้อ

ขาว ราคาขาวเกรดดีในวันน้ีอยูท่ี 12.80 บาท/กิโลกรัม (วันกอน 12.60 บาท/กิโลกรัม)เครดตบุญยงค สดสอาด อุปนายก

สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนาน รายงาน 



 

วันท่ี 21 เมษายน 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจงัหวดันาน พรอมดวยเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัดนาน และ

สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงสา ลงพ้ืนท่ีติดตามการปฏิบัติตามคาํส่ังและประกาศของจังหวัดนานหรือทางราชการกําหนด 

เกี่ยวกับมาตรการเฝาระวงั ปองกนัและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเกษตรกรผูนํา

เคร่ืองจักรกลทางการเกษตรคือรถเกี่ยวขาวเขามาทําการเกี่ยวขาวในพ้ืนท่ีแปลงนาขาวบานโปรง หมู 7 ตําบลสาน อําเภอ

เวียงสา พบรถเกี่ยวขาวท่ีนําเขามากาํลังดาํเนินการเก็บเกีย่วขาวของเกษตรกรผูปลูกขาวจํานวน 2 เคร่ือง มีพ้ืนท่ีขาวนา

ปรังป 62/63 ท่ีตองเก็บเกีย่วในพ้ืนท่ีน้ีจํานวนกวา 300 ไร เกษตรกรชาวนาผูปลูกขาวตองรอตอคิวเพ่ือนํารถเกี่ยวขาว

เขาทําการเก็บเกี่ยวเมล็ดขาวในแปลงของตนเพ่ือใหทันนําผลผลิตขาวไปจาํหนายในวันน้ี บุญยงค สดสอาด รายงาน 
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