
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่24 เมษายน 2563 

ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ทะเบียนเกษตรกร ประเดิมกูก้อ้นแรก 7 หม่ืนลา้น นสพ. ผูจ้ดัการรายวนั 

ลงทะเบียนอีก 28.7 ล. นสพ.ไทยรัฐ 

ใหเ้กษตรกรดว้ย 1.3 แสนล. 17 ลา้นน ได ้5 พนั นสพ.ข่าวสด 

ช่วยเกษตรกร 10 ล.คน 5 พนั 3 เดือน นสพ.มติชน 

เกษตรกรรับมือ 5 พนั 3 เดือน 9 ลา้นครัวเรือน นสพ.แนวหนา้ 

จ่ายรายละ 5 พนั 3 เดือน เยยีวยาเกษตรกร 1.35 แสนล. นสพ.เดลินิวส์ 

จ่ายรายละ 5 พนั 3 เดือน เกษตรกรเฮ เยยีวยาผลกระทบโควดิ นสพ.เดลินิวส์ 

เยยีวยาเกษตรกร 17 ล.คน ได ้5 พนั 3 เดือนดว้ย นสพ.ข่าวสด 

ลงทะเบียนเยยีวยายก 2 28.7 ลา้นคน นสพ.ไทยรัฐ 

"เฉลิมชยั" ชวนเกษตรกรเร่งข้ึนทะเบียน ยนืยนัสถานภาพ รับสิทธิเยยีวยา 

โควดิ-19 

สยามรัฐออนไลน์ 

ปลดัเกษตรฯ ชงคกก.ผูไ้ดรั้บผลกระทบโควดิ อนุมติังบฯเยยีวยาเกษตรกร 

5 พนั 3 ด. พรุ่งน้ี! 

สยามรัฐออนไลน์ 

"เฉลิมชยั" สั่งเร่งเคลียร์บญัชีเกษตรกรทุกกลุ่มอาชีพ ลัน่อยา่มีช่ือเดียวซ ้ าซอ้น สยามรัฐออนไลน์ 

กษ.ไขขอ้ขอ้งใจระหวา่งการข้ึนทะเบียน-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แนวหนา้ออนไลน์ 

ไมผ้ล พาณิชย ์เกษตร ระดมมาตรการแกผ้ลไมท้ะลกั นสพ.ฐานเศรษฐกิจ 

ปฏิบติัการลบัเปิดด่านตงชิน ขมุทรัพยผ์ลไมไ้ทยในจีน นสพ.ฐานเศรษฐกิจ 

ยอดสั่งซ้ือสินคา้ช่วยเกษตรกรไทย สร้างรายไดท้ะลุกวา่ร้อยลา้นบาท แนวหนา้ออนไลน์ 

เปิดคอร์สสอนเกษตรกรป้องโรคผา่นออนไลน์ ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 

ศตัรูพืช เกษตรวนัน้ี เพล้ียไฟมงัคุด นสพ.เดลินิวส์ 

เตือนเพล้ียกระโดดสีน ้าตาลระบาดในนาขา้ว นสพ.เดลินิวส์ 

เตือนเกษตรกรช่วงอากาศร้อนและแหง้แลง้ระวงัเพล้ียอ่อนถัว่ฝักยาวระบาด เทคโนโลยชีาวบา้น 

ระวงัเพล้ียอ่อนถัว่ฝักยาวระบาด มกัเกิดช่วงอากาศร้อนและแหง้แลง้ เกษตรกา้วไกล 

เตือนเกษตรกร ช่วงอากาศแหง้แลง้ระวงัเพล้ียอ่อนถัว่ฝักยาวระบาด!! สยามรัฐออนไลน์ 



ศตัรูพืช เตือนเกษตรกรช่วงอากาศร้อนและแหง้แลง้ระวงัเพล้ียอ่อนถัว่ฝักยาวระบาด Thai PR.net 

เตือนเกษตรกรช่วงอากาศร้อนและแหง้แลง้ระวงัเพล้ียอ่อนถัว่ฝักยาวระบาด RYT9 

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรผา่นวกิฤติ โควดิ-19 สอนเกษตรกร 

ป้องกนัก าจดัหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดผา่นออนไลน์ เฟสบุค๊ ไลฟ์ 

ไทยแลนดพ์ลสั 

เปิดเฟสบุค๊ ไลฟ์ สอนเกษตรกรก าจดัหนอนกระทูข้า้วโพดฯ ช่วงวกิฤติโควดิ สยามรัฐอออนไลน์ 

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรเรียนรู้วธีิป้องกนัก าจดัหนอนกระทู้

ขา้วโพดลายจุด ผา่นเฟสบุค๊ ไลฟ์ 

เกษตรกา้วไกล 

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรผา่นวกิฤติ โควดิ-19 สอนเกษตรกร 

ป้องกนัก าจดัหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดผา่นออนไลน์ เฟสบุค๊ ไลฟ์ 

เกษตรสาระดี 

ภยัแลง้ กรมส่งเสริมการเกษตร ห่วงใยพี่นอ้งเกษตรกรในสถานการณ์ภยัแลง้ สถานีวทิยกุระจาย 

เสียงแห่งประเทศไทย 

กรมส่งเสริมการเกษตร ห่วงใยพี่นอ้งเกษตรกรในสถานการณ์ภยัแลง้ เพจสมิหราไทมส์ 

กรมส่งเสริมการเกษตร ห่วงใยพี่นอ้งเกษตรกรในสถานการณ์ภยัแลง้ สมิหราไทมส์ 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ผกั เร่ิมแลว้ กิจกรรม "อยูบ่า้น ปลูกผกัโตไว ตา้นภยั COVID-19 จงัหวดัยะลา ส านกัข่าวกรม

ประชาสัมพนัธ์ 

มนัส าปะหลงั เกษตรจงัหวดันครราชสีมา เร่งท าลายมนัส าปะหลงัท่ีเกิดโรคไวรัสใบด่างให้

ส้ินซาก ท่ีอ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา  

ส านกัข่าวกรม

ประชาสัมพนัธ์ 

ไมผ้ล ผูว้า่ฯ ระยอง ลงพื้นท่ีตรวจติดตาม สถานการณ์ การตลาดผลไม ้ผูป้ระกอบการ

โรงคดับรรจุผลไม ้(ลง้) ในการซ้ือ-ขายผลไมข้องจงัหวดัระยอง 

ส านกัข่าวกรม

ประชาสัมพนัธ์ 

ทะเบียนเกษตรกร เกษตร จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แนะตรวจสอบสถานะการข้ึนทะเบียนเกษตรกรให้
เป็นปัจจุบนัเพื่อรองรับมาตรการช่วยเหลือเยยีวยาจากรัฐบาล 

ส านกัข่าวกรม

ประชาสัมพนัธ์ 

อ่ืนๆ 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ไมผ้ล ทอ็ปส์ร่วมช่วยเกษตรกรทัว่ประเทศ ตั้งศูนยจ์ดัซ้ือทอ้งถ่ิน เปิดตลาดจริงใจ นสพ.ไทยรัฐ 

มิติใหม่ชาวสวนยคุโควดิ ไลฟ์สดวนัเดียวขายแตงโมเกล้ียงร้อยไร่ ผูจ้ดัการรายวนั 
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"เฉลิมชยั" ชวนเกษตรกรเร่งข้ึนทะเบียน ยนืยนัสถานภาพ รับสิทธิเยยีวยาโควดิ-19 

 
 รมว.เกษตรฯ เชิญชวนเกษตรกรท่ียงัไม่ช่ืออยูใ่นระบบ-ไม่เคยเขา้ร่วมโครงการรัฐ เร่งข้ึนทะเบียนเกษตรกร เพื่อยนืยนั
สถานภาพ รับเยยีวยาผลกระทบโควดิ-19 และสิทธิประโยชน์ต่างๆ มาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาล ระบุเกษตรกรดา้นพืชข้ึน
ทะเบียนแลว้กวา่ 7.5 ลา้นครัวเรือน 
 เม่ือวนัท่ี 22 เม.ย.นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าววา่ ขณะน้ีใกลเ้ขา้สู่ฤดูกาลผลิต 2563 กรมส่งเสริม
การเกษตรรายงานวา่ทะเบียนเกษตรกรมีรายช่ือและพื้นท่ีเพาะปลูกในระบบทั้งประเทศ 7,522,003 ครัวเรือน ขณะน้ีมีผูม้า
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแลว้ 6,196,346 ครัวเรือน พื้นท่ีการเกษตรประมาณ 130 ลา้นไร่ คิดเป็นสมาชิกครัวเรือนรวม 
16,332,997 คน ทั้งน้ี การข้ึนและปรับปรุงทะเบียนมีความส าคญัอยา่งยิง่ เน่ืองจากเกษตรกรจะไดรั้บการสนบัสนุนดา้นต่าง ๆ 
ความช่วยเหลือ และสิทธิประโยชน์ตามโครงการท่ีหน่วยงานสังกดักระทรวงเกษตรฯ จดัท า 
 ล่าสุดสั่งการใหป้ลดักระทรวงเกษตรฯ ประสานกบัปลดักระทรวงการคลงั ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรใหค้รอบคลุมทุก
ราย เพื่อให้เกษตรกรท่ีเผชิญผลกระทบจากโควดิ-19 ไดรั้บความช่วยเหลือจากมาตรการของรัฐบาลมากท่ีสุด ท่ีเป็นห่วง คือ 
เกษตรกรท่ียงัไม่เคยข้ึนทะเบียน จึงไม่มีช่ืออยูใ่นระบบและไม่เคยเขา้ร่วมโครงการของรัฐ ซ่ึงจะไม่มีช่ืออยูใ่นฐานขอ้มูลของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกระทรวงการคลงั จึงเชิญชวนใหเ้กษตรกรทั้งกลุ่มเพาะปลูก ปศุสัตว ์



ประมง และนาเกลือท่ียงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียน เพื่อยนืยนัสถานภาพในการรับความช่วยเหลือต่าง ๆ รวมถึงโครงการประกนัรายได ้
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ส าหรับเกษตรกรท่ีปรับปรุงทะเบียนแลว้ หากรัฐก าหนดมาตรการช่วยเหลือท่ีชดัเจนแลว้ 
หากเยยีวยาเป็นเงินจะโอนผา่นบญัชี ธ.ก.ส. ไดท้นัที 
 ดา้นนายเขม้แขง็ ยุติธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพฒันา
การเกษตรและสหกรณ์วา่ดว้ยการข้ึนทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2560 ก าหนดวา่สถานภาพของเกษตรกรส้ินสุดลง เม่ือไม่มีการ
ปรับปรุงสถานภาพติดต่อกนัเป็นเวลา 3 ปี ตามท่ีนายทะเบียนประกาศใหป้รับปรุงขอ้มูลเกษตรกร (ปี 2561 นายทะเบียนประกาศ
ใหป้รับปรุงขอ้มูล ในวนัท่ี 23 มิถุนายน 2560) จึงขอเชิญชวนใหเ้กษตรกรมาปรับปรุงขอ้มูลเกษตรกรโดยด่วน ขณะน้ียงัมี
เกษตรกรท่ีไม่ไดม้าปรับปรุงขอ้มูลในทะเบียนประมาณ 1 ลา้นครัวเรือน 
 ทั้งน้ี ผูท่ี้มาข้ึนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตอ้งท าการเกษตรตามหลกัเกณฑข์องคู่มือการข้ึนทะเบียนเท่านั้นและ
กรอกขอ้มูลครบตามแบบ ทบก.01 หากแจง้ขอ้มูลเท็จจะมีความผดิตามกฎหมายอาญาตามมาตรา 137 และ มาตรา 267 ปัจจุบนัมี
การใชข้อ้มูลทะเบียนเกษตรกรในโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการประกนัรายได ้และการไดรั้บเงินช่วยเหลือกรณีภยั
พิบติัดา้นการเกษตร ตามเง่ือนไขของแต่ละโครงการและตามหน่วยงานท่ีเสนอโครงการนั้น ๆ เกษตรกรสามารถตรวจสอบความ
เป็นเกษตรกรผา่น www.doae.go.th กรมส่งเสริมการเกษตร ส าหรับเกษตรกรรายเดิม-แปลงเดิม สามารถใชแ้อปพลิเคชัน่ 
FARMBOOK เพื่อปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไดต้ามรอบการผลิต ส าหรับเกษตรกรรายใหม่หรือแปลงใหม่ในการเพาะปลูก ให้
สอบถามทางโทรศพัทไ์ปยงัส านกังานเกษตรหรือผูน้ าชุมชนถึงแนวทางปฏิบติัเพื่อลดความเส่ียงช่วงการระบาดของโรคโควดิ-19 
 “เพื่อป้องกนัผูน้ าขอ้มูลเกษตรกรไปใช ้เพื่อประโยชน์อยา่งอ่ืนควรตรวจสอบผา่นหลายหน่วยงาน เช่น กรมประมง กรม
ปศุสัตว ์ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย การยางแห่งประเทศไทย เป็นตน้ ย  ้าวา่ การข้ึนและปรับปรุงทะเบียนดา้น
พืชของกรมส่งเสริมการเกษตรคร้ังน้ีเป็นไปตามรอบการผลิตในฤดูกาลเพาะปลูกใหม ่ส่วนการรับความช่วยเหลืออ่ืน ๆ ให้
ติดตามจากมาตรการของรัฐบาลเท่านั้น”อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 
  



 
ปลดัเกษตรฯ ชงคกก.ผูไ้ดรั้บผลกระทบโควดิ อนุมติังบฯเยยีวยาเกษตรกร 5 พนั 3 ด. พรุ่งน้ี! 

 
 ปลดัเกษตรฯ ชงเยยีวยาเกษตรกร 5 พนับาท 3 เดือน วงเงิน 1.35 แสนลา้น โอนผา่นบญัชีธ.ก.ส. เตรียมเสนอคกก.ผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบโควดิ 23 เม.ย. 
 เม่ือวนัท่ี 22 เม.ย. นายอนนัต ์สุวรรณรัตน์ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวา่ เตรียมเสนอมาตรการเยยีวยา
เกษตรก ตามจ านวนทะเบียนเกษตรกรท่ีลงทะเบียนไวก้บักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 9 ลา้นทะเบียนเกษตรกร วงเงิน 
5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน หรือ 15,000 บาทต่อทะเบียนเกษตรกร โดยเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการก ากบัดูแลผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ท่ีมีปลดักระทรวงการคลงัเป็นประธาน ในวนัท่ี 23 เม.ย.น้ี ซ่ึงมาตรการเยยีวยา
เกษตรกรคาดวา่จะใชเ้งินประมาณ 135,000 ลา้นบาท ผา่นบญัชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
 
 
ส าหรับการลงทะเบียนขอรับการเยยีวยาผา่นเวบ็ไซต ์เราไม่ทิ้งกนั มีการระบุวา่ผูท่ี้ลงทะเบียนมากกวา่ 10 ลา้นคนเป็นเกษตรกร 
ดงันั้นการหารือกบัคณะกรรมการฯ เม่ือสัปดาห์ก่อน ไดช้ี้แจงระบบการลงทะเบียนเกษตรกรวา่ การลงทะเบียนผูท่ี้เป็นเจา้ของ
ทะเบียน ไดล้งช่ือลูกหลานเขา้ไปดว้ย ท าใหใ้น 10 ลา้นคน ระบบเอไอระบุวา่มีอาชีพเกษตรกร แต่ในจ านวนนั้นมีประมาณ 3-4 



ลา้นคนเท่านั้น ท่ีเป็นเจา้ของทะเบียน เพื่อท่ีกระทรวงเกษตรฯ จะช่วยเหลือเอง ดงันั้นอีกประมาณ 6-7 ลา้นคน หากมีการอุทธรณ์ 
หรือกระทรวงการคลงัใหท้บทวนสิทธ์ิ กลุ่มน้ีตอ้งไดรั้บสิทธ์ิเงินเยยีวยา 5,000 บาทต่อเดือน 
 ท่ีผา่นมามีการมองวา่ภาคเกษตรไม่ไดรั้บผลกระทบจากโควดิ-19 แต่เม่ือประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน กิจกรรมทุกอยา่ง
หยดุชะงกัลง การเก็บเก่ียวท าไม่ได ้การน าผลผลิตออกขายเป็นไปไดล้ าบาก หากพิจารณาโดยลึกแลว้จะเห็นวา่เกษตรกรเป็นกลุ่ม
ท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่เส้นความยากจนอยูแ่ลว้ หากไม่ไดรั้บการช่วยเหลือเลยก็จะไม่ธรรมเม่ือเทียบกบัอาชีพกลุ่มอ่ืน 
 ทั้งน้ี มีเกษตรกรบางกลุ่มท่ีไปข้ึนทะเบียนในโครงการเราไม่ทิ้งกนั แลว้ถูกดีดออกจากบญัชีการช่วยเหลือนั้น กระทรวง
เกษตรฯ ช้ีแจงกบัคณะกรรมการวา่ ควรเปิดโอกาสเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของครัวเรือนใหอุ้ทธรณ์และรับเงิน 5,000 บาทดงักล่าว
ในกรณีท่ีเกษตรกรกลุ่มน้ีไดป้ระกอบอาชีพ คา้ขาย หรือขบัแทก็ซ่ีจริง 
 “ต่อไปน้ีการช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรฯในมาตรการดงักล่าวจะช่วยตามรายทะเบียนท่ีมีประมาณ 9-10 ลา้นทะเบียน
เท่านั้น ไม่นบัเป็นราย ซ่ึงจะมีมากกวา่ 16-17 ลา้นราย แบ่งเป็นท่ีข้ึนกบักรมส่งเสริมการเกษตร 6.1 ลา้นทะเบียน ประมงไม่เกิน 1 
ลา้นทะเบียน ปศุสัตว ์3 ลา้นทะเบียน ซ่ึงจะอพัเดททุกรอบการผลิต”ปลดักระทรวงเกษตรฯ กล่าว 
 อยา่งไรก็ตาม การช่วยเหลือดงักล่าวเป็นภาวะท่ีไดรั้บผลกระทบโควิด-19 เท่านั้น ไม่เก่ียวกบัการประกนัรายไดเ้กษตรกร 
ทั้งชาวสวนปาลม์ ยาง ขา้ว มนัส าปะหลงั ซ่ึงยงัเดินหนา้ตามการประกนัรายไดต่้อไป นอกจากน้ีเกษตรกรอาจไดรั้บมาตรการ
ฟ้ืนฟูเพิ่ม ในกรณีท่ีผลผลิตไดรั้บความเสียหายจากภยัธรรมชาติและอ่ืนๆ ท่ีเป็นมาตรช่วยเหลือปกติตามสถานการณ์ 
  



 

"เฉลิมชยั" สั่งเร่งเคลียร์บญัชีเกษตรกรทุกกลุ่มอาชีพ ลัน่อยา่มีช่ือเดียวซ ้ าซอ้น 

 

"เฉลิมชยั" สั่งหน่วยงานเร่งเคลียร์บญัชีเกษตรกรทุกกลุ่มอาชีพ ลัน่ทุกรายตอ้งถูกตอ้ง อยา่มีช่ือเดียวซ ้ าซอ้นไปรับสิทธิอาชีพ
 เกษตรอ่ืน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ระบุรอหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขเยยีวยา โควดิ-19 จากก.คลงั 

เม่ือวนัท่ี 23 เม.ย. นายเขม้แข็ง ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยภายหลงัเขา้พบนายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รมว.
เกษตรและสหกรณ์ ไดเ้รียกหารือถึงการข้ึนทะเบียนเกษตรกร วา่รมว.เกษตรฯ เนน้ย  ้าใหอ้พัเดทขอ้มูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
คลอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ อยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว มีระบบคดักรองเกษตรกรอยา่ใหมี้ช่ือรายเดียวไปซ ้ าซอ้นกนัไดรั้บสิทธิอาชีพ
เกษตรอ่ืนๆ โดยทางกรมฯ จะเคลียร์บญัชีเกษตรกร ในส่วนกลุ่มพืช และหน่วยงานอ่ืนไปเคลียร์บญัชีเตรียมไว ้มีเกษตรกรข้ึน
ทะเบียนเท่าไหร่ โดยทุกหน่วยจะส่งไปใหส้ านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะนายทะเบียนเกษตรกร จะตรวจคดักรอง
เลขบตัรประชาชน 13 หลกั เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาเกษตรกรรายเดียวแต่ท าหลายอาชีพ 
 "รมว.เกษตรฯ ก าชบัวา่ ข้ึนทะเบียนเกษตรกร ตอ้งคลอบคลุมมากท่ีสุดทุกกลุ่ม ส่วนมาตรการเยยีวยาบรรเทาผลกระทบ
โควดิ ตอ้งรอมาตรการน้ีมีหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข การช่วยเหลือเกษตรกรอยา่งไร จากกระทรวงการคลงั ขณะน้ียงัไม่ชดัเจน”อธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 
 อยา่งไรก็ตาม กรมฯ ไดเ้ร่งด าเนินการขั้นตอนการข้ึนทะเบียน โดยเชิญชวนเกษตรกรให้มาข้ึนตามรอบการเพาะปลูก เม่ือ
ไดต้วัเลขสรุปทะเบียนเกษตรกร ทุกหน่วยงานเก่ียวขอ้ง จะหารือกนั เพื่อเคลียร์คนซ ้ าออก เกษตรกรบางราย ข้ึนทะเบียน พืช และ



 
เกษตรแถวหนา้ : กษ.ไขขอ้ขอ้งใจระหวา่งการข้ึนทะเบียน-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

 ขณะน้ี เช่ือวา่หลายคนยงัสับสนระหวา่งเร่ืองการข้ึนทะเบียนเกษตรกร - การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริม
การเกษตร และเร่ืองของการเยยีวยาผลกระทบจากการระบาดของโรคโควดิ-19 จากรัฐบาล บางคนยงังงอยูว่า่ตวัเองเป็นเกษตรกร
หรือไม่ แลว้จะไดรั้บเงินเยยีวยาหรือไม่อยา่งไร...เม่ือสองวนัก่อนผมไดมี้โอกาสไปนัง่ฟัง นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร แถลงข่าวใหค้วามชดัเจนถึงเร่ืองดงักล่าว ซ่ึงพอสรุปใจความไดว้า่ ทะเบียนเกษตรกร หรือ ทบก. คือ ขอ้มูล
ของครัวเรือนผูป้ระกอบการเกษตรท่ีแสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน มีวตัถุประสงคเ์พื่อใช้
เป็นขอ้มูลในการส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดมี้การปรับปรุงวธีิจดัเก็บขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรมาโดยตลอด 
เพื่อความสมบูรณ์ในการน าขอ้มูลมาใชใ้นงานส่งเสริมการเกษตร เช่น จ านวนครัวเรือน พื้นท่ีการเกษตรแยกตามชนิดพืช การ
ประมาณการผลผลิตการเกษตร และการวางแผนดา้นการตลาด และปัจจุบนัมีการใชข้อ้มูลทะเบียนเกษตรกร ในโครงการต่างๆ 
ของภาครัฐ เช่น โครงการประกนัรายได ้และการขอรับเงินช่วยเหลือกรณีภยัพิบติัแต่การใชข้อ้มูลทะเบียนเกษตรกรจะเป็นไปตาม
เง่ือนไขของแต่ละโครงการและตามหน่วยงานท่ีเสนอโครงการนั้นๆ 

 ท่ีผา่นมา กรมส่งเสริมการเกษตรไดด้ าเนินการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรอยูเ่สมอ ตามรอบ
การผลิตของแต่ละพื้นท่ีคือ การข้ึนทะเบียนเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนคนใดคนหน่ึง หรือหลายคนท่ีประกอบการเกษตร
สามารถข้ึนทะเบียนเกษตรกรไดโ้ดย (รายใหม่-แปลงใหม่/รายเดิม-แปลงใหม่) เอกสารท่ีใชใ้นการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
ประกอบดว้ย ทะเบียนบา้น บตัรประจ าตวัประชาชนซ่ึงมีหมายเลข 13 หลกั เอกสารสิทธิท่ีดินท าการเกษตร หรือสัญญาเช่าท่ีดิน
ซ่ึงเป็นท่ีตั้งแปลง ฐานทะเบียนเกษตรกร ก าหนดให ้1 ทะเบียนบา้น = 1 ครัวเรือน (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2556 เป็นตน้มา) โดยบุคคล
ในครัวเรือนท่ีมาขอข้ึนทะเบียนเกษตรกร จะมีสถานะเป็นหวัหนา้ครัวเรือนและสมาชิกครัวเรือนเกษตรกร ซ่ึงหวัหนา้ครัวเรือน
เป็นผูแ้จง้จ  านวนสมาชิกท่ีช่วยประกอบกิจกรรมการเกษตรได ้โดยการยืน่แบบ ทบก.01 ใหย้ืน่ท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอ ณ ท่ีตั้ง
แปลงปลูก หลงัปลูกพืช 15 วนั 

ส่วนการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (รายเดิม-แปลงเดิม) คือ การแจง้ปลูกพืชทุกฤดูเพาะปลูก หลงัจากปลูกพืชชนิดนั้นๆ 
แลว้ 15 วนั กรณีขา้ว/พืชไร่ หรือกรณีพืชอายสุั้น หรือแจง้ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปีกรณีไมผ้ล/พืชยนืตน้ โดยหวัหนา้ครัวเรือน
สามารถแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูลส่วนของสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรท่ีเคยแจง้ไวต้อนข้ึนทะเบียน และลบรายช่ือสมาชิกครัวเรือน
เกษตรกรท่ีไม่ไดช่้วยงานการผลิตแลว้ผา่นแอพพลิเคชัน่ Farmbook ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดพ้ฒันาข้ึนมาเพื่อลดภาระ
ค่าใชจ่้ายของเกษตรกร 

การท าอาชีพการเกษตร (ปลูกพืช) จ  านวนเท่าไร ถึงจะมีสิทธ์ิข้ึนทะเบียนเกษตรกร เขามีหลกัเกณฑคื์อ การท านาหรือท าไร่
อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือ รวมกนับนเน้ือท่ีตั้งแต่ 1 ไร่ข้ึนไป การปลูกผกั หรือการปลูกไมด้อกไมป้ระดบั หรือการเพาะเห็ด หรือการ
ปลูกพืชอาหารสัตวอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือรวมกนั บนเน้ือท่ีตั้งแต่ 1 งานข้ึนไป การปลูกไมผ้ลไมย้นืตน้ หรือการปลูกสวนป่า 
หรือปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือรวมกนับนเน้ือท่ีตั้งแต่ 1 ไร่ และมีจ านวนตน้ตั้งแต่ 15 ตน้ข้ึนไป การ











ปลูกไมผ้ล หรือไมย้นืตน้แบบสวนผสม อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือรวมกนั บนเน้ือท่ีตั้งแต่1 ไร่ และมีจ านวนตน้ตั้งแต่ 15 ตน้ข้ึนไป 
การท านาเกลือสมุทรบนเน้ือท่ีตั้งแต่ 1 ไร่ข้ึนไป การปลูกหม่อน การเล้ียงไหม อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือรวมกนั การเพาะเล้ียงแมลง
เศรษฐกิจและเกษตรอ่ืน ๆ หมายความวา่ การเล้ียงผึ้งพนัธ์ุ ผึ้งโพรง ชนัโรง คร่ัง จ้ิงหรีด ดว้งสาคู ไส้เดือนดิน ชีวภณัฑแ์ละอ่ืนๆ ท่ี
มีลกัษณะเดียวกนั ประกอบการเกษตรอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนั นอกเหนือจากหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด และมีรายได้
ตั้งแต่ 8,000 บาทต่อปีข้ึนไป ไดแ้ก่การเล้ียงแม่โคนม ตั้งแต่ 1 ตวัข้ึนไป การเล้ียงโค หรือกระบือ อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือรวมกนั 
ตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป การเล้ียงสุกร แพะ หรือแกะ อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือรวมกนั ตั้งแต่ 5 ตวัข้ึนไป การเล้ียงสัตวปี์ก ตั้งแต่ 50 ตวัข้ึน
ไป การเล้ียงสัตวน์ ้า หรือการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือรวมกนั ซ่ึงปัจจุบนัมีผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร จ านวน 
7,522,003 ครัวเรือน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี วนัท่ี 15 เมษายน 2563) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีระบบรายงานหากเกษตรกรไม่มาปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร หรือแจง้เสียชีวติ หรือยกเลิกท าการเกษตร สถานะความเป็นเกษตรกรจะยงัคงอยู ่ปัจจุบนั ขอ้มูลสะสม และในรอบการ
ผลิต ปี 2562/2563 มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประมาณ 6.2 ลา้นครัวเรือน พื้นท่ีการเกษตร ประมาณ 130 ลา้นไร่ แบ่งเป็น 
เกษตรกรผูป้ลูกพืชและอ่ืนๆ 6,196,346 ครัวเรือน พื้นท่ี 130 ลา้นไร่ และเกษตรกรท านาเกลือ 569 ครัวเรือน พื้นท่ี 27,125.83 ไร่ 
ทั้งน้ี จาก 6.19 ครัวเรือน ท่ีมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เป็นหวัหนา้ครัวเรือน และสมาชิกครัวเรือน รวม 16,332,997 คน 

จึงขอใหป้ระชาชนทัว่ไป ตรวจสอบความเป็นเกษตรกร ผา่นเวบ็ไซตข์องกรมส่งเสริมการเกษตร เท่านั้น เพื่อป้องกนัผูน้ า
ขอ้มูลเกษตรกรไปใชเ้พื่อประโยชน์อยา่งอ่ืน และควรตรวจสอบผา่นหลายหน่วยงาน เช่น กรมประมง กรมปศุสัตว ์ส านกังาน
คณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย การยางแห่งประเทศไทย เป็นตน้ ส่วนมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากโควดิ-19 ของรัฐบาล
อยูร่ะหวา่งการพิจารณา ขอใหติ้ดตามข่าวสารจากทางรัฐบาลอยา่งใกลชิ้ด ส าหรับท่านท่ีเป็นเกษตรกรอยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งต่ืนตระหนก
หรือมีขอ้กงัวล หากปรับรอบการผลิตแลว้ ขอใหร้อติดตามขอ้มูลข่าวสารต่อไป... 

 

 



 
ยอดสั่งซ้ือสินคา้ช่วยเกษตรกรไทย n สร้างรายไดท้ะลุกวา่ร้อยลา้นบาท 

 กรมส่งเสริมการเกษตรเผยตวัเลขโครงการสนบัสนุนสินคา้เกษตรไทยสู้ภยั COVID-19 ภายใต ้Campaign“ซ้ือสินคา้
เกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด ้ประเทศไทยอยูร่อด” ท ายอดขายไดก้วา่ 111 ลา้นบาท โดยเฉพาะกิจกรรมแทนความห่วงใยจากใจกรม
ส่งเสริมการเกษตร ส่งขวญัก าลงัใจมอบใหแ้ก่บุคลากรทางการแพทย ์
 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยวา่ ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร ไดริ้เร่ิมจดัท าโครงการ
สนบัสนุนสินคา้เกษตรไทยสู้ภยั COVID-19 เพื่อรณรงคส่์งเสริมสินคา้เกษตรไทยและช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บความเดือดร้อน
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ภายใตแ้นวคิด (Campaign) “ซ้ือสินคา้เกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด ้ประเทศไทยอยูร่อด” โดยเชิญ
ชวนส่วนราชการ บริษทั หา้ง/ร้าน และประชาชนช่วยกนัอุดหนุนซ้ือสินคา้เกษตรคุณภาพดีไปมอบใหแ้ก่บุคลากรทางการแพทย ์
ท่ีตอ้งเสียสละเวลาในการดูแลประชาชนท่ีเจบ็ป่วยจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบ้ืองตน้กรม
ส่งเสริมการเกษตรระดมทุนส่งมอบผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีจากเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นท่ี 12 จงัหวดั ประกอบดว้ย นครราชสีมา 
ชยัภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ อุดรธานี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทยั น่าน ล าพูน และเชียงใหม่ ส่งมอบไปยงั 4 โรงพยาบาล 
ไดแ้ก่ โรงพยาบาลทรวงอก โรงพยาบาลบ าราศนราดูร โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เม่ือช่วงตน้เดือน
เมษายนท่ีผา่นมา ใหไ้ดบ้ริโภคสินคา้เกษตรสด ใหม่ และมีคุณภาพในช่วงน้ี โดยมีส านกังานเกษตรจงัหวดัและหน่วยงานต่างๆ 
ใหค้วามร่วมมือและร่วมกิจกรรมแทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตร แก่บุคลากรทางการแพทย ์มีการระดมทุน
เจา้หนา้ท่ีภายในหน่วยงานและเชิญชวนผูส้นใจสั่งซ้ือสินคา้เกษตรและช่วยกระจายสินคา้ใหเ้กษตรกร คิดเป็นมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ 
111,294,509 บาท (ตวัเลข ณ วนัท่ี 17 เมษายน 2563) พร้อมทั้งทยอยส่งมอบผลผลิตเกษตรให้โรงพยาบาลและบุคลากรทาง
การแพทยใ์นพื้นท่ีของตนเอง เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงสถานการณ์ดงักล่าว 
 นอกจากโครงการสนบัสนุนสินคา้เกษตรไทยสู้ภยั COVID-19 แลว้ กรมส่งเสริมการเกษตรยงัไดเ้ชิญชวนเกษตรกร
สมคัรเขา้ร่วมการขายแบบสินคา้ออนไลน์ในทุกช่องทาง ทั้งบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั, LAZADA ซ่ึงขณะน้ีบริษทั ไปรษณีย์
ไทย จ ากดั เขา้ไปรับซ้ือและช่วยกระจายผลผลิตผา่นระบบของไปรษณียแ์ลว้ รวมมูลค่าท่ีเกษตรกรไดรั้บ 3,930,000 บาท และกรม
ไดป้ระสานงานหน่วยงานต่างๆ เช่น ตลาดไท และ Home PRO เปิดจุดจ าหน่ายสินคา้ใหเ้กษตรกรฟรี 3 เดือน หรือสั่งซ้ือจาก
เกษตรกรโดยตรง รวมทั้งสนบัสนุนสินคา้เกษตรภายใตกิ้จกรรมดงักล่าว 19 แห่ง รวม 6.9 ตนั คิดเป็นมูลค่า 264,540 บาท 
  



 
 

เปิดคอร์สสอนเกษตรกรป้องโรคผา่นออนไลน์ 

 
 
 กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรผา่นวกิฤติ โควดิ-19 สอนเกษตรกร ป้องกนัก าจดัหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด ผา่น
ออนไลน์ เฟสบุค๊ ไลฟ์นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรไดว้างแผนการ
ปฏิบติังานและใหบ้ริการเกษตรกรอยา่งต่อเน่ืองเพื่อสอดคลอ้งกบัการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 
2019 (Covid-19) โดยปรับรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ผา่นระบบออนไลน์ เพื่อลดการพบปะระหวา่งเจา้หนา้ท่ีและเกษตรกร
ดว้ยกนั น าร่องโดยชวนเกษตรกรร่วมเรียนรู้ ผา่นระบบออนไลน์ เฟสบุค๊ ไลฟ์ เร่ืองการป้องกนัก าจดัหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด
“ขอเชิญชวนทุกจงัหวดั ปรับระบบการท างาน แต่ยดึเป้าหมายท่ีเกษตรกรเป็นหลกัโดยเฉพาะ การเรียนรู้ ปรับรูปแบบแนวการจดั
งานรณรงค ์เป็นการถ่ายทอดความรู้ ผา่นส่ือ ออนไลน์ โดยใช ้เฟสบุค๊ เป็นช่องทางการส่ือสาร เร่ิมน าร่องจาก การป้องกนัก าจดั
หนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด ประกอบดว้ย 5 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 รู้จกัหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด ตอนท่ี 2 รู้จกัวธีิการส ารวจ
และลกัษณะการเขา้ท าลายของหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด”  
  







 
 
เตือนเกษตรกรช่วงอากาศร้อนและแหง้แลง้ระวงัเพล้ียอ่อนถัว่ฝักยาวระบาด 
 

 
 
 นายอาชวช์ยัชาญ เล้ียงประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ถัว่ฝักยาวเป็นพืชผกัท่ีคนไทยนิยมรับประทาน
กนัมาก เน่ืองจากมีรสชาติดี อุดมไปดว้ยวิตามินและแร่ธาตุส าคญัหลายชนิด เช่น วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซี โฟเลต ธาตุเหล็ก 
ดงันั้น ถัว่ฝักยาวจึงนบัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรผูป้ลูกอีกชนิดหน่ึง โดยมีพื้นท่ีปลูกส าคญัอยูใ่นจงัหวดั
ปทุมธานี เพชรบูรณ์ และศรีษะเกษ ในช่วงสภาพอากาศร้อนและแหง้แลง้ เกษตรกรผูป้ลูกถัว่ฝักยาวมกัพบการระบาดท าลายของ
เพล้ียอ่อน (Aphis craccivora Koch) จึงขอใหเ้กษตรกรเฝ้าระวงัการระบาดท าลายของศตัรูดงักล่าว 
 ลกัษณะของเพล้ียอ่อนเป็นแมลงปากดูดขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตวัเตม็วยัสามารถขยายพนัธ์ุโดยไม่ตอ้งผสมพนัธ์ุ และ
ออกลูกเป็นตวั ตวัอ่อนลอกคราบ 4 คร้ัง และเป็นตวัเตม็วยัภายใน 5-8 วนั ตวัเตม็วยัยาวประมาณ 1.4-1.9 มิลลิเมตร ทั้งตวัอ่อน
และตวัเตม็วยัมีท่อเล็กๆ 2 ท่อยืน่ออกมาท่ีปลายของส่วนทอ้ง การท าลายทั้งตวัอ่อนและตวัเตม็วยัดูดกินน ้าเล้ียงบริเวณใตใ้บ ยอด
อ่อน ตาอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก และฝักอ่อน ท าใหส่้วนท่ีถูกท าลาย เช่น ใบอ่อนหงิกงอ ดอกร่วง ไม่ติดฝัก และหากฝักอ่อนถูกดูด
กินน ้าเล้ียงจะท าใหฝั้กมีขนาดเล็กลง หากการท าลายรุนแรงจะท าใหห้ยดุการเจริญเติบโตและตายในท่ีสุด นอกจากน้ี เพล้ียอ่อนยงั
ปล่อยของเหลวซ่ึงเป็นน ้าตาลท่ีเหลือใชผ้สมกบัของเสียออกมาทางช่องขบัถ่ายเรียกวา่ “มูลน ้าหวาน” ซ่ึงเป็นอาหารของราด า ท า
ใหร้าด าเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วจนปกคลุมใบและฝัก ผลผลิตจึงไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาด 
 ศูนยติ์ดตามและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ดา้นการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแนะน าใหเ้กษตรกรป้องกนัก าจดั
เพล้ียอ่อนถัว่ฝักยาว โดยหมัน่ส ารวจแปลงปลูกอยา่งสม ่าเสมอ ฉีดพน่ดว้ยเช้ือราบิวเวอเรียในตอนเยน็ท่ีมีแสงแดดอ่อนๆ เพื่อ



ก าจดัตวัอ่อนและตวัเตม็วยัของเพล้ียอ่อน โดยใชเ้ช้ือราบิวเวอเรีย อตัรา 1-2 กิโลกรัม ต่อน ้า 20 ลิตร ผสมสารจบัใบขย  าเบาๆ 
เพื่อใหส้ปอร์สีขาวออกมาอยูใ่นน ้า กรองเอาเฉพาะน ้าเช้ือ หลงัจากฉีดพน่เช้ือราบิวเวอเรียแลว้ 5-7 วนั หากพบเพล้ียอ่อนให้ฉีดพน่
ซ ้ า นอกจากน้ี การใชศ้ตัรูธรรมชาติ เช่น การปล่อยดว้งเต่าตวัห ้ า จะช่วยกินเพล้ียอ่อนและช่วยลดการท าลายของเพล้ียอ่อนได้
เช่นกนั ทั้งน้ี หากพบการระบาดและจ าเป็นตอ้งใชส้ารเคมี ใหพ้น่ดว้ยสารฆ่าแมลงคาร์โบซลัแฟน ไตรอะโซฟอส หรืออิมิดาโค
ลพริด อยา่งใดอยา่งหน่ึง อตัราตามค าแนะน าในฉลากสารเคมี หรือหากมีขอ้สงสัยใหติ้ดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ส านกังาน
เกษตรอ าเภอใกลบ้า้น 
  



 
ระวงัเพล้ียอ่อนถัว่ฝักยาวระบาด มกัเกิดช่วงอากาศร้อนและแหง้แลง้ 

 
 นายอาชวช์ยัชาญ เล้ียงประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ถัว่ฝักยาวเป็นพืชผกัท่ีคนไทยนิยมรับประทาน
กนัมาก เน่ืองจากมีรสชาติดี อุดมไปดว้ยวิตามินและแร่ธาตุส าคญัหลายชนิด เช่น วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซี โฟเลต ธาตุเหล็ก 
ดงันั้น ถัว่ฝักยาวจึงนบัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรผูป้ลูกอีกชนิดหน่ึง โดยมีพื้นท่ีปลูกส าคญัอยูใ่นจงัหวดั
ปทุมธานี เพชรบูรณ์ และศรีษะเกษ ในช่วงสภาพอากาศร้อนและแหง้แลง้ เกษตรกรผูป้ลูกถัว่ฝักยาวมกัพบการระบาดท าลายของ
เพล้ียอ่อน (Aphis craccivora Koch) จึงขอใหเ้กษตรกรเฝ้าระวงัการระบาดท าลายของศตัรูดงักล่าว 
 ลกัษณะของเพล้ียอ่อนเป็นแมลงปากดูดขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตวัเตม็วยัสามารถขยายพนัธ์ุโดยไม่ตอ้งผสมพนัธ์ุ และ
ออกลูกเป็นตวั ตวัอ่อนลอกคราบ 4 คร้ัง และเป็นตวัเตม็วยัภายใน 5-8 วนั ตวัเตม็วยัยาวประมาณ 1.4-1.9 มิลลิเมตร ทั้งตวัอ่อน
และตวัเตม็วยัมีท่อเล็ก ๆ 2 ท่อยืน่ออกมาท่ีปลายของส่วนทอ้ง การท าลายทั้งตวัอ่อนและตวัเตม็วยัดูดกินน ้าเล้ียงบริเวณใตใ้บ ยอด
อ่อน ตาอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก และฝักอ่อน ท าใหส่้วนท่ีถูกท าลาย เช่น ใบอ่อนหงิกงอ ดอกร่วง ไม่ติดฝัก และหากฝักอ่อนถูกดูด
กินน ้าเล้ียงจะท าใหฝั้กมีขนาดเล็กลง หากการท าลายรุนแรงจะท าใหห้ยดุการเจริญเติบโตและตายในท่ีสุด นอกจากน้ี เพล้ียอ่อนยงั
ปล่อยของเหลวซ่ึงเป็นน ้าตาลท่ีเหลือใชผ้สมกบัของเสียออกมาทางช่องขบัถ่ายเรียกวา่ “มูลน ้าหวาน” ซ่ึงเป็นอาหารของราด า ท า
ใหร้าด าเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วจนปกคลุมใบและฝัก ผลผลิตจึงไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาดระวงัเพล้ียอ่อนถัว่ฝักยาวระบาด ช่วง
อากาศร้อนและแหง้แลง้ 
 
 



 ศูนยติ์ดตามและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ดา้นการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแนะน าใหเ้กษตรกรป้องกนัก าจดั
เพล้ียอ่อนถัว่ฝักยาว โดยหมัน่ส ารวจแปลงปลูกอยา่งสม ่าเสมอ ฉีดพน่ดว้ยเช้ือราบิวเวอเรียในตอนเยน็ท่ีมีแสงแดดอ่อน ๆ เพื่อ
ก าจดัตวัอ่อนและตวัเตม็วยัของเพล้ียอ่อน โดยใชเ้ช้ือราบิวเวอเรีย อตัรา 1 – 2 กิโลกรัมต่อน ้า 20 ลิตร ผสมสารจบัใบขย  าเบา ๆ 
เพื่อใหส้ปอร์สีขาวออกมาอยูใ่นน ้า กรองเอาเฉพาะน ้าเช้ือ หลงัจากฉีดพน่เช้ือราบิวเวอเรียแลว้ 5-7 วนั หากพบเพล้ียอ่อนให้ฉีดพน่
ซ ้ า นอกจากน้ี การใชศ้ตัรูธรรมชาติ เช่น การปล่อยดว้งเต่าตวัห ้ า จะช่วยกินเพล้ียอ่อนและช่วยลดการท าลายของเพล้ียอ่อนได้
เช่นกนั ทั้งน้ี หากพบการระบาดและจ าเป็นตอ้งใชส้ารเคมี ใหพ้น่ดว้ยสารฆ่าแมลงคาร์โบซลัแฟน ไตรอะโซฟอส หรืออิมิดาโค
ลพริด อยา่งใดอยา่งหน่ึง อตัราตามค าแนะน าในฉลากสารเคมี หรือหากมีขอ้สงสัยใหติ้ดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ส านกังาน
เกษตรอ าเภอใกลบ้า้น 
  



 
เตือนเกษตรกร ช่วงอากาศแหง้แลง้ระวงัเพล้ียอ่อนถัว่ฝักยาวระบาด!! 

 
 เม่ือวนัท่ี 22 เม.ย. นายอาชวช์ยัชาญ เล้ียงประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ถัว่ฝักยาวเป็นพืชผกัท่ีคนไทย
นิยมรับประทานกนัมาก เน่ืองจากมีรสชาติดี อุดมไปดว้ยวิตามินและแร่ธาตุส าคญัหลายชนิด เช่น วติามินเอ วติามินบี วติามินซี 
โฟเลต ธาตุเหล็ก ดงันั้น ถัว่ฝักยาวจึงนบัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรผูป้ลูกอีกชนิดหน่ึง โดยมีพื้นท่ีปลูกส าคญั
อยูใ่นจงัหวดัปทุมธานี เพชรบูรณ์ และศรีษะเกษ ในช่วงสภาพอากาศร้อนและแหง้แลง้ เกษตรกรผูป้ลูกถัว่ฝักยาวมกัพบการ
ระบาดท าลายของเพล้ียอ่อน (Aphis Craccivora Koch) จึงขอใหเ้กษตรกรเฝ้าระวงัการระบาดท าลายของศตัรูดงักล่าว 
 ลกัษณะของเพล้ียอ่อนเป็นแมลงปากดูดขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตวัเตม็วยัสามารถขยายพนัธ์ุโดยไม่ตอ้งผสมพนัธ์ุ และ
ออกลูกเป็นตวั ตวัอ่อนลอกคราบ 4 คร้ัง และเป็นตวัเตม็วยัภายใน 5-8 วนั ตวัเตม็วยัยาวประมาณ 1.4-1.9 มิลลิเมตร ทั้งตวัอ่อน
และตวัเตม็วยัมีท่อเล็ก ๆ 2 ท่อยืน่ออกมาท่ีปลายของส่วนทอ้ง การท าลายทั้งตวัอ่อนและตวัเตม็วยัดูดกินน ้าเล้ียงบริเวณใตใ้บ ยอด
อ่อน ตาอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก และฝักอ่อน ท าใหส่้วนท่ีถูกท าลาย เช่น ใบอ่อนหงิกงอ ดอกร่วง ไม่ติดฝัก และหากฝักอ่อนถูกดูด
กินน ้าเล้ียงจะท าใหฝั้กมีขนาดเล็กลง หากการท าลายรุนแรงจะท าใหห้ยดุการเจริญเติบโตและตายในท่ีสุด นอกจากน้ี เพล้ียอ่อนยงั
ปล่อยของเหลวซ่ึงเป็นน ้าตาลท่ีเหลือใชผ้สมกบัของเสียออกมาทางช่องขบัถ่ายเรียกวา่ “มูลน ้าหวาน” ซ่ึงเป็นอาหารของราด า ท า
ใหร้าด าเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วจนปกคลุมใบและฝัก ผลผลิตจึงไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาด 



 ศูนยติ์ดตามและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ดา้นการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแนะน าใหเ้กษตรกรป้องกนัก าจดั
เพล้ียอ่อนถัว่ฝักยาว โดยหมัน่ส ารวจแปลงปลูกอยา่งสม ่าเสมอ ฉีดพน่ดว้ยเช้ือราบิวเวอเรียในตอนเยน็ท่ีมีแสงแดดอ่อน ๆ เพื่อ
ก าจดัตวัอ่อนและตวัเตม็วยัของเพล้ียอ่อน โดยใชเ้ช้ือราบิวเวอเรีย อตัรา 1-2 กิโลกรัมต่อน ้า 20 ลิตร ผสมสารจบัใบขย  าเบา ๆ 
เพื่อใหส้ปอร์สีขาวออกมาอยูใ่นน ้า กรองเอาเฉพาะน ้าเช้ือ หลงัจากฉีดพน่เช้ือราบิวเวอเรียแลว้ 5-7 วนั หากพบเพล้ียอ่อนให้ฉีดพน่
ซ ้ า นอกจากน้ี การใชศ้ตัรูธรรมชาติ เช่น การปล่อยดว้งเต่าตวัห ้ า จะช่วยกินเพล้ียอ่อนและช่วยลดการท าลายของเพล้ียอ่อนได้
เช่นกนั ทั้งน้ี หากพบการระบาดและจ าเป็นตอ้งใชส้ารเคมี ใหพ้น่ดว้ยสารฆ่าแมลงคาร์โบซลัแฟน ไตรอะโซฟอส หรืออิมิดาโค
ลพริด อยา่งใดอยา่งหน่ึง อตัราตามค าแนะน าในฉลากสารเคมี หรือหากมีขอ้สงสัยใหติ้ดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ส านกังาน
เกษตรอ าเภอใกลบ้า้น 
  



 
เตือนเกษตรกรช่วงอากาศร้อนและแหง้แลง้ระวงัเพล้ียอ่อนถัว่ฝักยาวระบาด 

 
 นายอาชวช์ยัชาญ เล้ียงประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ถัว่ฝักยาวเป็นพืชผกัท่ีคนไทยนิยมรับประทาน
กนัมาก เน่ืองจากมีรสชาติดี อุดมไปดว้ยวิตามินและแร่ธาตุส าคญัหลายชนิด เช่น วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซี โฟเลต ธาตุเหล็ก 
ดงันั้น ถัว่ฝักยาวจึงนบัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรผูป้ลูกอีกชนิดหน่ึง โดยมีพื้นท่ีปลูกส าคญัอยูใ่นจงัหวดั
ปทุมธานี เพชรบูรณ์ และศรีษะเกษ ในช่วงสภาพอากาศร้อนและแหง้แลง้ เกษตรกรผูป้ลูกถัว่ฝักยาวมกัพบการระบาดท าลายของ
เพล้ียอ่อน (Aphis craccivora Koch) จึงขอใหเ้กษตรกรเฝ้าระวงัการระบาดท าลายของศตัรูดงักล่าว 
 ลกัษณะของเพล้ียอ่อนเป็นแมลงปากดูดขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตวัเตม็วยัสามารถขยายพนัธ์ุโดยไม่ตอ้งผสมพนัธ์ุ และ
ออกลูกเป็นตวั ตวัอ่อนลอกคราบ 4 คร้ัง และเป็นตวัเตม็วยัภายใน 5-8 วนั ตวัเตม็วยัยาวประมาณ 1.4-1.9 มิลลิเมตร ทั้งตวัอ่อน
และตวัเตม็วยัมีท่อเล็ก ๆ 2 ท่อยืน่ออกมาท่ีปลายของส่วนทอ้ง การท าลายทั้งตวัอ่อนและตวัเตม็วยัดูดกินน ้าเล้ียงบริเวณใตใ้บ ยอด
อ่อน ตาอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก และฝักอ่อน ท าใหส่้วนท่ีถูกท าลาย เช่น ใบอ่อนหงิกงอ ดอกร่วง ไม่ติดฝัก และหากฝักอ่อนถูกดูด
กินน ้าเล้ียงจะท าใหฝั้กมีขนาดเล็กลง หากการท าลายรุนแรงจะท าใหห้ยดุการเจริญเติบโตและตายในท่ีสุด นอกจากน้ี เพล้ียอ่อนยงั
ปล่อยของเหลวซ่ึงเป็นน ้าตาลท่ีเหลือใชผ้สมกบัของเสียออกมาทางช่องขบัถ่ายเรียกวา่ “มูลน ้าหวาน” ซ่ึงเป็นอาหารของราด า ท า
ใหร้าด าเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วจนปกคลุมใบและฝัก ผลผลิตจึงไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาด     
 ศูนยติ์ดตามและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ดา้นการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแนะน าใหเ้กษตรกรป้องกนัก าจดั
เพล้ียอ่อนถัว่ฝักยาว โดยหมัน่ส ารวจแปลงปลูกอยา่งสม ่าเสมอ ฉีดพน่ดว้ยเช้ือราบิวเวอเรียในตอนเยน็ท่ีมีแสงแดดอ่อน ๆ เพื่อ
ก าจดัตวัอ่อนและตวัเตม็วยัของเพล้ียอ่อน โดยใชเ้ช้ือราบิวเวอเรีย อตัรา 1 - 2 กิโลกรัมต่อน ้า 20 ลิตร ผสมสารจบัใบขย  าเบา ๆ 



เพื่อใหส้ปอร์สีขาวออกมาอยูใ่นน ้า กรองเอาเฉพาะน ้าเช้ือ หลงัจากฉีดพน่เช้ือราบิวเวอเรียแลว้ 5-7 วนั หากพบเพล้ียอ่อนให้ฉีดพน่
ซ ้ า นอกจากน้ี การใชศ้ตัรูธรรมชาติ เช่น การปล่อยดว้งเต่าตวัห ้ า จะช่วยกินเพล้ียอ่อนและช่วยลดการท าลายของเพล้ียอ่อนได้
เช่นกนั ทั้งน้ี หากพบการระบาดและจ าเป็นตอ้งใชส้ารเคมี ใหพ้น่ดว้ยสารฆ่าแมลงคาร์โบซลัแฟน ไตรอะโซฟอส หรืออิมิดาโค
ลพริด อยา่งใดอยา่งหน่ึง อตัราตามค าแนะน าในฉลากสารเคมี หรือหากมีขอ้สงสัยใหติ้ดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ส านกังาน
เกษตรอ าเภอใกลบ้า้น 
  



 

 

เตือนเกษตรกรช่วงอากาศร้อนและแหง้แลง้ระวงัเพล้ียอ่อนถัว่ฝักยาวระบาด 

 
 นายอาชวช์ยัชาญ เล้ียงประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ถัว่ฝักยาวเป็นพืชผกัท่ีคนไทยนิยมรับประทาน

กนัมาก เน่ืองจากมีรสชาติดี อุดมไปดว้ยวิตามินและแร่ธาตุส าคญัหลายชนิด เช่น วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซี โฟเลต ธาตุเหล็ก 

ดงันั้น ถัว่ฝักยาวจึงนบัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรผูป้ลูกอีกชนิดหน่ึง โดยมีพื้นท่ีปลูกส าคญัอยูใ่นจงัหวดั

ปทุมธานี เพชรบูรณ์ และศรีษะเกษ ในช่วงสภาพอากาศร้อนและแหง้แลง้ เกษตรกรผูป้ลูกถัว่ฝักยาวมกัพบการระบาดท าลายของ

เพล้ียอ่อน (Aphis craccivora Koch) จึงขอใหเ้กษตรกรเฝ้าระวงัการระบาดท าลายของศตัรูดงักล่าว 

 ลกัษณะของเพล้ียอ่อนเป็นแมลงปากดูดขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตวัเตม็วยัสามารถขยายพนัธ์ุโดยไม่ตอ้งผสมพนัธ์ุ และ

ออกลูกเป็นตวั ตวัอ่อนลอกคราบ 4 คร้ัง และเป็นตวัเตม็วยัภายใน 5-8 วนั ตวัเตม็วยัยาวประมาณ 1.4-1.9 มิลลิเมตร ทั้งตวัอ่อน

และตวัเตม็วยัมีท่อเล็ก ๆ 2 ท่อยืน่ออกมาท่ีปลายของส่วนทอ้ง การท าลายทั้งตวัอ่อนและตวัเตม็วยัดูดกินน ้าเล้ียงบริเวณใตใ้บ ยอด

อ่อน ตาอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก และฝักอ่อน ท าใหส่้วนท่ีถูกท าลาย เช่น ใบอ่อนหงิกงอ ดอกร่วง ไม่ติดฝัก และหากฝักอ่อนถูกดูด

กินน ้าเล้ียงจะท าใหฝั้กมีขนาดเล็กลง หากการท าลายรุนแรงจะท าใหห้ยดุการเจริญเติบโตและตายในท่ีสุด นอกจากน้ี เพล้ียอ่อนยงั

ปล่อยของเหลวซ่ึงเป็นน ้าตาลท่ีเหลือใชผ้สมกบัของเสียออกมาทางช่องขบัถ่ายเรียกวา่ “มูลน ้าหวาน” ซ่ึงเป็นอาหารของราด า ท า

ใหร้าด าเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วจนปกคลุมใบและฝัก ผลผลิตจึงไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาด 



 ศูนยติ์ดตามและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ดา้นการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแนะน าใหเ้กษตรกรป้องกนัก าจดั

เพล้ียอ่อนถัว่ฝักยาว โดยหมัน่ส ารวจแปลงปลูกอยา่งสม ่าเสมอ ฉีดพน่ดว้ยเช้ือราบิวเวอเรียในตอนเยน็ท่ีมีแสงแดดอ่อน ๆ เพื่อ

ก าจดัตวัอ่อนและตวัเตม็วยัของเพล้ียอ่อน โดยใชเ้ช้ือราบิวเวอเรีย อตัรา 1 - 2 กิโลกรัมต่อน ้า 20 ลิตร ผสมสารจบัใบขย  าเบา ๆ 

เพื่อใหส้ปอร์สีขาวออกมาอยูใ่นน ้า กรองเอาเฉพาะน ้าเช้ือ หลงัจากฉีดพน่เช้ือราบิวเวอเรียแลว้ 5-7 วนั หากพบเพล้ียอ่อนให้ฉีดพน่

ซ ้ า นอกจากน้ี การใชศ้ตัรูธรรมชาติ เช่น การปล่อยดว้งเต่าตวัห ้ า จะช่วยกินเพล้ียอ่อนและช่วยลดการท าลายของเพล้ียอ่อนได้

เช่นกนั ทั้งน้ี หากพบการระบาดและจ าเป็นตอ้งใชส้ารเคมี ใหพ้น่ดว้ยสารฆ่าแมลงคาร์โบซลัแฟน ไตรอะโซฟอส หรืออิมิดาโค

ลพริด อยา่งใดอยา่งหน่ึง อตัราตามค าแนะน าในฉลากสารเคมี หรือหากมีขอ้สงสัยใหติ้ดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ส านกังาน

เกษตรอ าเภอใกลบ้า้น 

  



 
กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรผา่นวกิฤติ โควดิ-19 สอนเกษตรกร ป้องกนัก าจดัหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด 

ผา่นออนไลน์ เฟสบุค๊ ไลฟ์ 

 
 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรไดว้างแผนการปฏิบติังาน
และใหบ้ริการเกษตรกรอยา่งต่อเน่ืองเพื่อสอดคลอ้งกบัการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 
(Covid-19) โดยปรับรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ผา่นระบบออนไลน์ เพื่อลดการพบปะระหวา่งเจา้หนา้ท่ีและเกษตรกรดว้ยกนั น า
ร่องโดยชวนเกษตรกรร่วมเรียนรู้ ผา่นระบบออนไลน์ เฟสบุค๊ ไลฟ์ เร่ืองการป้องกนัก าจดัหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนทุกจงัหวดั ปรับระบบการท างาน แต่ยดึเป้าหมายท่ีเกษตรกรเป็นหลกัโดยเฉพาะ 
การเรียนรู้ ปรับรูปแบบแนวการจดังานรณรงค ์เป็นการถ่ายทอดความรู้ ผา่นส่ือ ออนไลน์ โดยใช ้เฟสบุค๊ เป็นช่องทางการส่ือสาร 
เร่ิมน าร่องจาก การป้องกนัก าจดัหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด ประกอบดว้ย 5 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 รู้จกัหนอนกระทูข้า้วโพดลาย
จุด ตอนท่ี 2 รู้จกัวธีิการส ารวจและลกัษณะการเขา้ท าลายของหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด ตอนท่ี 3 แนวทางการป้องกนัก าจดั
หนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด ตอนท่ี 4 การเล้ียงแมลงหางหนีบอยา่งง่าย และตอนท่ี 5 รู้จกัแมลงท่ีเป็นประโยชน์ในการก าจดั



หนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด  โดยจะเร่ิมการสอน ระหวา่งวนัท่ี 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 – 14.00 น. ทาง เฟส
บุค “ประชาสัมพนัธ์ กอป” หรือ สามารถเขา้ผา่นลิงค ์https://www.facebook.com/AgricultureExtension50 ขอเชิญชวนเจา้หนา้ท่ี
กรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร และผูท่ี้สนใจ ร่วมกนัเรียนรู้ ผา่นช่องทางดงักล่าว  โดยสามารถดาวน์โหลดชุดส่ือการเรียนรู้ 
รวมถึงสมคัรเขา้ร่วมเรียนรู้ได ้ตามช่องทางดงักล่าวได ้ตั้งแต่บดัน้ี 
 ส าหรับ หนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด (Fall armyworm : Spodoptera frugiperda JE Smith) เป็นศตัรูส าคญัของขา้วโพด 
นอกจากน้ียงัมีพืชอาหารมากกวา่ 80 ชนิด เช่น ขา้ว ออ้ย ขา้วฟ่าง พืชตระกูลถัว่ มะเขือเทศ มนัฝร่ัง ยาสูบ ฝ้าย ทานตะวนั กลว้ย 
กระเทียม ขิง มนัเทศ พริก พืชตระกูลกะหล ่า พืชตระกูลแตง และพืชผกั และมีลกัษณะการท าลายท่ีเร็วและรุนแรง ดงันั้น
เกษตรกรก็ควรท่ีจะเตรียมตวัรับมือกบัในการป้องกนัก าจดัหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดชนิดน้ี อยา่งถูกตอ้ง เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิด
ความเสียหายรุนแรง 
  



 
 

เปิดเฟสบุค๊ ไลฟ์ สอนเกษตรกรก าจดัหนอนกระทูข้า้วโพดฯ ช่วงวกิฤติโควดิ-19 
 

 
 
 กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรผา่นวกิฤติ โควดิ-19 สอนเกษตรกร ป้องกนัก าจดัหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด ผา่น
ออนไลน์ เฟสบุค๊ ไลฟ์ 
 เม่ือวนัท่ี 23 เม.ย. นายเขม้แข็ง ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรไดว้าง
แผนการปฏิบติังานและใหบ้ริการเกษตรกรอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสอดคลอ้งกบัการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสาย
พนัธ์ุใหม่ 2019 (Covid-19) โดยปรับรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ผา่นระบบออนไลน์ เพื่อลดการพบปะระหวา่งเจา้หนา้ท่ีและ
เกษตรกรดว้ยกนั น าร่องโดยชวนเกษตรกรร่วมเรียนรู้ ผา่นระบบออนไลน์ เฟสบุค๊ ไลฟ์ เร่ืองการป้องกนัก าจดัหนอนกระทู้
ขา้วโพดลายจุด 



 ทั้งน้ี เชิญชวนทุกจงัหวดั ปรับระบบการท างาน แต่ยดึเป้าหมายท่ีเกษตรกรเป็นหลกัโดยเฉพาะ การเรียนรู้ ปรับรูปแบบ
แนวการจดังานรณรงค ์เป็นการถ่ายทอดความรู้ ผา่นส่ือ ออนไลน์ โดยใช ้เฟสบุค๊ เป็นช่องทางการส่ือสาร เร่ิมน าร่องจาก การ
ป้องกนัก าจดัหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด ประกอบดว้ย 5 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนท่ี 1 รู้จกัหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด 
ตอนท่ี 2 รู้จกัวธีิการส ารวจและลกัษณะการเขา้ท าลายของหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด 
ตอนท่ี 3 แนวทางการป้องกนัก าจดัหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด 
ตอนท่ี 4 การเล้ียงแมลงหางหนีบอยา่งง่าย 
ตอนท่ี 5 รู้จกัแมลงท่ีเป็นประโยชน์ในการก าจดัหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด 
 โดยจะเร่ิมการสอน ระหวา่งวนัท่ี 27 เมษายน-1 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 – 14.00 น. ทาง เฟสบุค “ประชาสัมพนัธ์ 
กอป” หรือ สามารถเขา้ผา่นลิงกh์ttps://www.facebook.com/AgricultureExtension50 ขอเชิญชวนเจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริม
การเกษตร เกษตรกร และผูท่ี้สนใจ ร่วมกนัเรียนรู้ ผา่นช่องทางดงักล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดชุดส่ือการเรียนรู้ รวมถึงสมคัร
เขา้ร่วมเรียนรู้ได ้ตามช่องทางดงักล่าวได ้ตั้งแต่บดัน้ี 
 ส าหรับ หนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด (Fall armyworm : Spodoptera frugiperda JE Smith) เป็นศตัรูส าคญัของขา้วโพด 
นอกจากน้ียงัมีพืชอาหารมากกวา่ 80 ชนิด เช่น ขา้ว ออ้ย ขา้วฟ่าง พืชตระกูลถัว่ มะเขือเทศ มนัฝร่ัง ยาสูบ ฝ้าย ทานตะวนั กลว้ย 
กระเทียม ขิง มนัเทศ พริก พืชตระกูลกะหล ่า พืชตระกูลแตง และพืชผกั และมีลกัษณะการท าลายท่ีเร็วและรุนแรง ดงันั้น
เกษตรกรก็ควรท่ีจะเตรียมตวัรับมือกบัในการป้องกนัก าจดัหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดชนิดน้ี อยา่งถูกตอ้ง เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิด
ความเสียหายรุนแรง 
  



 
กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรเรียนรู้วธีิป้องกนัก าจดัหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด ผา่นเฟสบุค๊ ไลฟ์ 

 

 
 
 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรไดว้างแผนการปฏิบติังาน
และใหบ้ริการเกษตรกรอยา่งต่อเน่ืองเพื่อสอดคลอ้งกบัการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 
(Covid-19) โดยปรับรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ผา่นระบบออนไลน์ เพื่อลดการพบปะระหวา่งเจา้หนา้ท่ีและเกษตรกรดว้ยกนั น า
ร่องโดยชวนเกษตรกรร่วมเรียนรู้ ผา่นระบบออนไลน์ เฟสบุค๊ ไลฟ์ เร่ืองการป้องกนัก าจดัหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนทุกจงัหวดั ปรับระบบการท างาน แต่ยดึเป้าหมายท่ีเกษตรกรเป็นหลกัโดยเฉพาะ 
การเรียนรู้ ปรับรูปแบบแนวการจดังานรณรงค ์เป็นการถ่ายทอดความรู้ ผา่นส่ือ ออนไลน์ โดยใช ้เฟสบุค๊ เป็นช่องทางการส่ือสาร 



เร่ิมน าร่องจาก การป้องกนัก าจดัหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด ประกอบดว้ย 5 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 รู้จกัหนอนกระทูข้า้วโพดลาย
จุด ตอนท่ี 2 รู้จกัวธีิการส ารวจและลกัษณะการเขา้ท าลายของหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด ตอนท่ี 3 แนวทางการป้องกนัก าจดั
หนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด ตอนท่ี 4 การเล้ียงแมลงหางหนีบอยา่งง่าย และตอนท่ี 5 รู้จกัแมลงท่ีเป็นประโยชน์ในการก าจดั
หนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด โดยจะเร่ิมการสอน ระหวา่งวนัท่ี 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 – 14.00 น. ทาง เฟส
บุค “ประชาสัมพนัธ์ กอป” หรือ สามารถเขา้ผา่นลิงก ์https://www.facebook.com/AgricultureExtension50 ขอเชิญชวนเจา้หนา้ท่ี
กรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร และผูท่ี้สนใจ ร่วมกนัเรียนรู้ ผา่นช่องทางดงักล่าว  โดยสามารถดาวน์โหลดชุดส่ือการเรียนรู้ 
รวมถึงสมคัรเขา้ร่วมเรียนรู้ได ้ตามช่องทางดงักล่าวได ้ตั้งแต่บดัน้ี  
 ส าหรับ หนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด (Fall armyworm : Spodoptera frugiperda JE Smith) เป็นศตัรูส าคญัของขา้วโพด 
นอกจากน้ียงัมีพืชอาหารมากกวา่ 80 ชนิด เช่น ขา้ว ออ้ย ขา้วฟ่าง พืชตระกูลถัว่ มะเขือเทศ มนัฝร่ัง ยาสูบ ฝ้าย ทานตะวนั กลว้ย 
กระเทียม ขิง มนัเทศ พริก พืชตระกูลกะหล ่า พืชตระกูลแตง และพืชผกั และมีลกัษณะการท าลายท่ีเร็วและรุนแรง ดงันั้น
เกษตรกรก็ควรท่ีจะเตรียมตวัรับมือกบัในการป้องกนัก าจดัหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดชนิดน้ี อยา่งถูกตอ้ง เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิด
ความเสียหายรุนแรง 
  



 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรผา่นวกิฤติ โควดิ-19 สอนเกษตรกร ป้องกนัก าจดัหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด 
ผา่นออนไลน์ เฟสบุค๊ ไลฟ์ 

 
  



 
กรมส่งเสริมการเกษตร ห่วงใยพี่นอ้งเกษตรกรในสถานการณ์ภยัแลง้ 

 
 ปีน้ี เป็นปีแห่งความแหง้แลง้อยา่งหนกัอีกปีหน่ึง และแลง้หนกัมากสุดในรอบ 40 ปี สถานการณ์ภยัแลง้ไดส่้งผลกระทบ
ต่อเกษตรกร เพราะน ้าเป็นปัจจยัส าคญัในภาคเกษตร ดงันั้น เกษตรกรตอ้งปรับตวัหนัมาปลูกพืชใชน้ ้านอ้ยทดแทนพืชท่ีใชน้ ้ามาก 
ซ่ึงในเร่ืองน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรก็ไดเ้ป็นห่วงพี่นอ้งเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นท่ีปลูกขา้วรอบ 2 และไมผ้ลท่ีเส่ียงต่อการขาด
แคลนน ้าช่วงฤดูแลง้เป็นอยา่งมาก  
 นายสุพิท  จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มูลวา่ ในปี 2562 ท่ี
ผา่นมา ประเทศไทยมีฝนตกนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย โดยมีฝนตกทั้งปี 1,342.6 มิลลิเมตร เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลง้มากคือ ปี 2558 มีฝนตก 
1,419.6 มิลลิเมตร จะเห็นไดว้า่ปี 2562 ฝนตกนอ้ยกวา่ ปี 2558 และจากขอ้มูลกรมอุตุนิยมวทิยานบัตั้งแต่ปี 2523 เป็นตน้มา ยงั
พบวา่ ปี 2562 มีฝนตกนอ้ยท่ีสุดในรอบ 40 ปี โดยเฉพาะฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม ปีท่ีผา่นมามีฝนตกทั้ง
ประเทศเพียง 1,114 มิลลิเมตร นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียร้อยละ 12 ท าใหอ่้างเก็บน ้าขนาดใหญ่หลายแห่งมีน ้าใชก้ารเหลือนอ้ยไม่เกินร้อย
ละ 30 ของความจุอ่าง จ านวน 14 แห่ง เม่ือฝนตกนอ้ยน ้าตามแหล่งน ้าธรรมชาติก็มีเหลืออยูน่อ้ยเช่นกนั จึงไม่สามารถส่งน ้าเพื่อ
การเพาะปลูกตามปกติได ้แมร้ะยะน้ีจะมีฝนตกลงมาบา้งก็ตามแต่ปริมาณน ้าในแหล่งน ้ าต่าง ๆ ยงัคงอยูใ่นเกณฑน์อ้ย และในปีน้ี
กรมอุตุนิยมวทิยาจะประกาศเขา้สู่ฤดูฝนประมาณปลายเดือนพฤษภาคม และอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได ้
 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ขอแจง้เตือนเกษตรกรให้
รับทราบสถานการณ์ และหมัน่ดูแลรักษาความช้ืนในสวน ลดการคายน ้าของพืช การปรับลดการใชปุ๋้ยเพื่อลดความเค็มท่ีเขา้สู่ตน้
พืช การส ารองแหล่งน ้าในสวนของตนเอง โดยเฉพาะพืชท่ีตอ้งเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ดของภาคใตคื้อไมผ้ล จ านวน 1,018,648 ไร่ 
(ขอ้มูลเอกภาพไมผ้ล คร้ังท่ี 1 ปี 2563 ขอ้มูล ณ 10 มีนาคม 2563 ) และมอบหมายใหจ้งัหวดัทุกจงัหวดั และเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
การเกษตรเขา้ไปสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรในการดูแลรักษาสวนไมผ้ลดงักล่าว 
 ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตร ไดจ้ดัตั้งศูนยติ์ดตามและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ดา้นการเกษตร ปี 2563 ทั้ง 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
ระดบักรม เขต และจงัหวดั เพื่อรวบรวมและติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ น ้า ผลกระทบและความเสียหายดา้นการเกษตร รวมถึง
จดัท ารายงานขอ้มูลพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนน ้า การประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ และบูรณาการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยได้
เช่ือมโยงขอ้มูลกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประเมินสถานการณ์และการจดัการความเส่ียงภยัแลง้ในปีน้ี 



 
กรมส่งเสริมการเกษตร ห่วงใยพี่นอ้งเกษตรกรในสถานการณ์ภยัแลง้ 

 
 
 ปีน้ีเป็นปีแห่งความแหง้แลง้อยา่งหนกัอีกปีหน่ึง และแลง้หนกัมากสุดในรอบ 40 ปี สถานการณ์ภยัแลง้ไดส่้งผลกระทบ
ต่อเกษตรกรเพราะน ้าเป็นปัจจยัส าคญัในภาคเกษตร ดงันั้น เกษตรกรตอ้งปรับตวัหนัมาปลูกพืชใชน้ ้านอ้ยทดแทนพืชท่ีใชน้ ้ามาก 
ซ่ึงในเร่ืองน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรก็ไดเ้ป็นห่วงพี่นอ้งเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นท่ีปลูกขา้วรอบ 2 และไมผ้ลท่ีเส่ียงต่อการขาด
แคลนน ้าช่วงฤดูแลง้เป็นอยา่งมาก 
 นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มูลวา่ ในปี 2562 ท่ีผา่น
มาประเทศไทยมีฝนตกนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย โดยมีฝนตก ทั้งปี 1,342.6 มิลลิเมตร เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลง้มากคือ ปี 2558 มีฝนตก 1,419.6 
มิลลิเมตร จะเห็นไดว้า่ปี 2562 ฝนตกนอ้ยกวา่ ปี 2558 และจากขอ้มูลกรมอุตุนิยมวทิยานบัตั้งแต่ปี 2523 เป็นตน้มา ยงัพบวา่ ปี 
2562 มีฝนตกนอ้ยท่ีสุดในรอบ 40 ปี โดยเฉพาะฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม 
 เดือนตุลาคม ปีท่ีผา่นมามีฝนตกทั้งประเทศเพียง 1,114 มิลลิเมตร นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียร้อยละ 12 ท าใหอ่้างเก็บน ้าขนาดใหญ่
หลายแห่งมีน ้าใชก้ารเหลือนอ้ยไม่เกินร้อยละ 30 ของความจุอ่าง จ านวน 14 แห่ง เม่ือฝนตกนอ้ยน ้าตามแหล่งน ้าธรรมชาติก็มี
เหลืออยูน่อ้ยเช่นกนัจึงไม่สามารถส่งน ้าเพื่อการเพาะปลูกตามปกติได ้แมร้ะยะน้ีจะมีฝนตกลงมาบา้งก็ตามแต่ปริมาณน ้าในแหล่ง
น ้าต่างๆ ยงัคงอยูใ่นเกณฑน์อ้ย และในปีน้ีกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเขา้สู่ฤดูฝนประมาณปลายเดือนพฤษภาคม และอาจเกิด
ภาวะฝนทิ้งช่วงได ้
 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ขอแจง้เตือนเกษตรกรให้
รับทราบสถานการณ์และหมัน่ดูแลรักษาความช้ืนในสวน ลดการคายน ้าของพืช การปรับลดการใชปุ๋้ยเพื่อลดความเค็มท่ีเขา้สู่ตน้
พืช การส ารองแหล่งน ้าในสวนของตนเอง โดยเฉพาะพืชท่ีตอ้งเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ดของภาคใตคื้อไมผ้ล จ านวน 1,018,648 ไร่ 
(ขอ้มูลเอกภาพไมผ้ล คร้ังท่ี 1 ปี 2563 ขอ้มูล ณ 10 มีนาคม 2563) และมอบหมายใหจ้งัหวดัทุกจงัหวดั และเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
การเกษตรเขา้ไปสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรในการดูแลรักษาสวนไมผ้ลดงักล่าว 
 



ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตร ไดจ้ดัตั้งศูนยติ์ดตามและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ดา้นการเกษตร ปี 2563 ทั้ง 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบักรม 
เขตและจงัหวดั เพื่อรวบรวมและติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ น ้า ผลกระทบและความเสียหายดา้นการเกษตร รวมถึงจดัท า
รายงานขอ้มูลพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนน ้า การประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ และบูรณาการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยไดเ้ช่ือมโยง
ขอ้มูลกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประเมินสถานการณ์และการจดัการความเส่ียงภยัแลง้ในปีน้ี 
  



 
กรมส่งเสริมการเกษตร ห่วงใยพี่นอ้งเกษตรกรในสถานการณ์ภยัแลง้ 

 
 
 ปีน้ีเป็นปีแห่งความแหง้แลง้อยา่งหนกัอีกปีหน่ึง และแลง้หนกัมากสุดในรอบ 40 ปี สถานการณ์ภยัแลง้ไดส่้งผลกระทบ
ต่อเกษตรกรเพราะน ้าเป็นปัจจยัส าคญัในภาคเกษตร ดงันั้น เกษตรกรตอ้งปรับตวัหนัมาปลูกพืชใชน้ ้านอ้ยทดแทนพืชท่ีใชน้ ้ามาก 
ซ่ึงในเร่ืองน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรก็ไดเ้ป็นห่วงพี่นอ้งเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นท่ีปลูกขา้วรอบ 2 และไมผ้ลท่ีเส่ียงต่อการขาด
แคลนน ้าช่วงฤดูแลง้เป็นอยา่งมาก 
 นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มูลวา่ ในปี 2562 ท่ีผา่น
มาประเทศไทยมีฝนตกนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย โดยมีฝนตก ทั้งปี 1,342.6 มิลลิเมตร เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลง้มากคือ ปี 2558 มีฝนตก 1,419.6 
มิลลิเมตร จะเห็นไดว้า่ปี 2562 ฝนตกนอ้ยกวา่ ปี 2558 และจากขอ้มูลกรมอุตุนิยมวทิยานบัตั้งแต่ปี 2523 เป็นตน้มา ยงัพบวา่ ปี 
2562 มีฝนตกนอ้ยท่ีสุดในรอบ 40 ปี โดยเฉพาะฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม 
 เดือนตุลาคม ปีท่ีผา่นมามีฝนตกทั้งประเทศเพียง 1,114 มิลลิเมตร นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียร้อยละ 12 ท าใหอ่้างเก็บน ้าขนาดใหญ่
หลายแห่งมีน ้าใชก้ารเหลือนอ้ยไม่เกินร้อยละ 30 ของความจุอ่าง จ านวน 14 แห่ง เม่ือฝนตกนอ้ยน ้าตามแหล่งน ้าธรรมชาติก็มี
เหลืออยูน่อ้ยเช่นกนัจึงไม่สามารถส่งน ้าเพื่อการเพาะปลูกตามปกติได ้แมร้ะยะน้ีจะมีฝนตกลงมาบา้งก็ตามแต่ปริมาณน ้าในแหล่ง
น ้าต่างๆ ยงัคงอยูใ่นเกณฑน์อ้ย และในปีน้ีกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเขา้สู่ฤดูฝนประมาณปลายเดือนพฤษภาคม และอาจเกิด
ภาวะฝนทิ้งช่วงได ้



 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ขอแจง้เตือนเกษตรกรให้
รับทราบสถานการณ์และหมัน่ดูแลรักษาความช้ืนในสวน ลดการคายน ้าของพืช การปรับลดการใชปุ๋้ยเพื่อลดความเค็มท่ีเขา้สู่ตน้
พืช การส ารองแหล่งน ้าในสวนของตนเอง โดยเฉพาะพืชท่ีตอ้งเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ดของภาคใตคื้อไมผ้ล จ านวน 1,018,648 ไร่ 
(ขอ้มูลเอกภาพไมผ้ล คร้ังท่ี 1 ปี 2563 ขอ้มูล ณ 10 มีนาคม 2563) และมอบหมายใหจ้งัหวดัทุกจงัหวดั และเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
การเกษตรเขา้ไปสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรในการดูแลรักษาสวนไมผ้ลดงักล่าว 
 ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตร ไดจ้ดัตั้งศูนยติ์ดตามและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ดา้นการเกษตร ปี 2563 ทั้ง 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
ระดบักรม เขตและจงัหวดั เพื่อรวบรวมและติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ น ้า ผลกระทบและความเสียหายดา้นการเกษตร รวมถึง
จดัท ารายงานขอ้มูลพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนน ้า การประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ และบูรณาการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยได้
เช่ือมโยงขอ้มูลกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประเมินสถานการณ์และการจดัการความเส่ียงภยัแลง้ในปีน้ี 
  



 
เร่ิมแลว้ กิจกรรม "อยูบ่า้น ปลูกผกัโตไว ตา้นภยั COVID-19 จงัหวดัยะลา 

 
          วนัน้ี 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ท่ีศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (เครือข่าย) หมู่ท่ี 8 ต าบลบุดี 
อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ส านกังานเกษตร จงัหวดัยะลา โดยนายจ านง เพชรอนนัต ์ไดจ้ดักิจกรรม "อยูบ่า้น ปลูกผกัโตไว ตา้นภยั 
COVID-19" ส่งมอบปัจจยัการผลิตใหแ้ก่เกษตรกรตน้แบบของอ าเภอเมือง จ านวน 35 ราย โดยส่งเสริมการปลูกพืชผกัตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเพือสร้างความรู้ ความเขา้ใจใหก้บัเกษตรกรประชาชน ถึงประโยชน์ของการปลูกพืชผกั
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          จงัหวดัยะลา โดยนายชยัสิทธ์ิ พานิชพงศ ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัยะลา ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการดูแลประชาชนให้อยูก่บับา้น 
และมีคุณภาพชีวติท่ีดี จึงไดม้อบหมายให ้ส านกังานเกษตรจงัหวดัยะลา ด าเนินการส่งเสริมการปลูกพืชผกัระยะสั้น เพื่อให้
เกษตรกร ประชาชน ใชเ้วลาท่ีอยูก่บับา้นใหเ้กิดประโยชน์ มีกิจกรรมการปลูกผกับริเวณบา้น และสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตมาใช้
บริโภคในครัวเรือน แจกจ่ายเพื่อนบา้น และจ าหน่ายเป็นรายไดเ้สริมใหก้บัครอบครัว เป็นการพึ่งพาตนเอง 
          ส าหรับกิจกรรมประกอบดว้ย การจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ (ไวนิล) จดัท าค าแนะน าทางวชิาการในการปลูกผกัระยะสั้น 
และสนบัสนุนปัจจยัการผลิตใหแ้ก่เกษตรกรตน้แบบ โดยก าหนดเกษตรกรตน้แบบท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 279 ราย แบ่งเป็น
อ าเภอละ 35 ราย ยกเวน้อ าเภอเบตง 34 ราย ส่วนปัจจยัการผลิตท่ีสนบัสนุน ไดแ้ก่ เมล็ดพนัธ์ุผกั (ผกับุง้ คะนา้ กวางตุง้ พริกข้ีหนู 
แตงกวา ถัว่ฝักยาว มะเขือเปราะ มะเขือยาว ถัว่พู บวบเหล่ียม กะเพรา โหระพา ขา้วโพดหวาน แตงโม ฟักทอง ถัว่เขียว) และปุ๋ย
อินทรีย ์ทั้งน้ี คาดวา่เกษตรกรไดบ้ริโภคผกัหลากหลาย สด สะอาด ปลอดภยั และสร้างความมัน่คงทางดา้นอาหารสุขภาพ 



ปศุสัตว ์ดว้ย โดยรมว.เกษตรฯย  ้าใหค้ดักรองใหดี้ อยา่ใหมี้ปัญหาแต่ละกรม มานัง่เคลียร์บญัชีเกษตรกรกนัใหช้ดั ปลูกพืช ปศุสัตว ์
ประมง ออ้ย ยาง ยาสูบ และอ่ืนๆ แต่ละกลุ่มอาชีพมีจ านวนเท่าไหร่ และสศก.จะคดักรองอีกชั้น และเสนอบญัชีเกษตรกร ต่อรมว.
เกษตรฯ และ กระทรวงการคลงัวา่มีจ  านวนเกษตรกรท่ีจะเขา้โครงการเยยีวยา เท่าไหร่ 
 ทั้งน้ี ขณะน้ียงัไม่ทราบหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข จากกระทรวงการคลงั จ่ายเยยีวยาอยา่งไร เท่าไหร่ ก่ีเดือน และยงัอยูใ่น
ขั้นตอนการเคลีรยบ์ญัชีเกษตรกร คาดการณ์วา่มีประมาณ9-10ลา้นครัวเรือน ส่วนเกษตรกรรายใหม่ ยงัไม่รู้เท่าไหร่ ข้ึนอยูก่บั
ความสมคัรใจของเกษตรกร ซ่ึงกรมจะปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรใหเ้ร็วท่ีสุด 
  



 

เกษตรจงัหวดันครราชสีมา เร่งท าลายมนัส าปะหลงัท่ีเกิดโรคไวรัสใบด่างใหส้ิ้นซาก ท่ีอ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา 

 

 วนัน้ี (22 เมษายน 2563) นายกงัสดาล สวสัด์ิชยั เกษตรจงัหวดันครราชสีมา พร้อมดว้ยนายวรกร เปร่ืองคา้ หวัหนา้กลุ่ม

อารักขาพืช และนายสุโภค ควงขนุทด เกษตรอ าเภอขามทะเลสอ ร่วมกบัตวัแทนเกษตรกรในพื้นท่ี เร่งด าเนินการท าลายมนั

ส าปะหลงัท่ีเกิดโรคไวรัสใบด่างมนัส าปะหลงัในพื้นท่ีต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา  ซ่ึงวนัน้ีเป็น

การท าลายก าจดัมนัส าปะหลงัท่ีเกิดโรคไวรัสใบด่างของเกษตรกรจ านวน 1 ราย พื้นท่ี 7 ไร่ โดยวธีิถอนตน้/ตดัสับแลว้ฝังกลบ ซ่ึง

อ าเภอขามทะเลสอมีแผนในการส ารวจการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมนัส าปะหลงั โดยใหอ้าสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น (อกม.) 

ซ่ึงหากพบการระบาดมีแนวทางใหท้ าลายทนัทีเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดในวงกวา้ง  



 
ผูว้า่ฯ ระยอง ลงพื้นท่ีตรวจติดตาม สถานการณ์ การตลาดผลไม ้

 ผูป้ระกอบการโรงคดับรรจุผลไม ้(ลง้) ในการซ้ือ-ขายผลไมข้องจงัหวดัระยอง 

 
 นายสุรศกัด์ิ เจริญศิริโชติ ผูว้า่ราชการจงัหวดัระยอง พร้อมดว้ยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ ประธานแม่บา้นมหาดไทย

จงัหวดัระยอง พาณิชยจ์งัหวดัระยอง เกษตรและสหกรณ์จงัหวดั เกษตรจงัหวดั และศูนยว์จิยัการเกษตรจงัหวดัระยอง นายอ าเภอ

แกลงร่วมลงพื้นท่ีตรวจติดตามสอบถามสถานการณ์การตลาดผลไม ้และผูป้ระกอบการโรงคดับรรจุผลไม ้(ลง้) ณ ลง้มาโนช 

และลง้สมศกัด์ิ ตลาดวงัหวา้ อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อติดตามสถานการณ์  ปริมาณผลผลิต ราคา และปัญหาอุปสรรคในการซ้ือ-ขาย

ผลไมข้องจงัหวดัระยอง เน่ืองจากช่วงน้ีจงัหวดัระยองส่งออกผลไมไ้ปต่างประเทศจ านวนมาก 

  



 

เกษตร จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แนะตรวจสอบสถานะการข้ึนทะเบียนเกษตรกรใหเ้ป็นปัจจุบนั 
เพื่อรองรับมาตรการช่วยเหลือเยยีวยาจากรัฐบาล 

 
 เกษตรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แนะตรวจสอบสถานะการข้ึนทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบนั เพื่อรองรับมาตรการ
ช่วยเหลือเยยีวยาจากรัฐบาล 
          นายวนัชยั นิลวงศ ์เกษตรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เปิดเผยวา่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และ
ปัญหาภยัแลง้ รัฐบาลไดเ้ตรียมพิจารณามาตรการช่วยเหลือเยยีวยาใหแ้ก่เกษตรกร โดยจะใชฐ้านขอ้มูลครัวเรือนเกษตรกรท่ีข้ึน
ทะเบียนไวก้บักรมส่งเสริมการเกษตร 
          ดงันั้น จึงขอใหเ้กษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนแลว้ แกไ้ขขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัผา่นทาง Application "Farmbook" บน
โทรศพัทมื์อถือ ตรวจสอบสถานะวา่ประเภทเกษตรกร และพืชผล ตรงกบัท่ีด าเนินการอยูห่รือไม่ โดยจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มี
เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนกบักรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 59,970 ครัวเรือน มีการปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรใหเ้ป็น
ปัจจุบนั เม่ือปี 2562 แลว้ จ านวน 50,070 ครัวเรือน 
          ส่วนเกษตรกรท่ียงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียน สามารถขอรับแบบฟอร์มไดท่ี้ผูน้ าชุมชนในพื้นท่ี กรอกรายละเอียดแลว้ส่งใหก้บัผูน้ า
ชุมชน เพื่อรวบรวมส่งใหเ้จา้หนา้ส่งเสริมการเกษตร ไม่ตอ้งเดินทางมาถึงส านกังานเกษตรอ าเภอ แต่หากกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้ง
เดินทางไปติดต่อท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอ ขอให้โทรศพัทติ์ดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีล่วงหนา้ เพื่อรับค าแนะน าเน่ืองจากบางกรณีกรม
ส่งเสริมการเกษตร ไดผ้อ่นผนัปรับลดขั้นตอน หรือเง่ือนไขเป็นกรณีพิเศษแลว้  
  






