สรุ ปข่ าวกรมส่ งเสริมการเกษตร ประจาวันที่ 24 เมษายน 2563
ส่ วนกลาง
ประเด็น
ทะเบียนเกษตรกร

หัวข้ อข่ าว

ช่ องทางการเผยแพร่

ประเดิมกูก้ อ้ นแรก 7 หมื่นล้าน

นสพ. ผูจ้ ดั การรายวัน

ลงทะเบียนอีก 28.7 ล.

นสพ.ไทยรัฐ

ให้เกษตรกรด้วย 1.3 แสนล. 17 ล้านน ได้ 5 พัน

นสพ.ข่าวสด

ช่วยเกษตรกร 10 ล.คน 5 พัน 3 เดือน

นสพ.มติชน

เกษตรกรรับมือ 5 พัน 3 เดือน 9 ล้านครัวเรื อน

นสพ.แนวหน้า

จ่ายรายละ 5 พัน 3 เดือน เยียวยาเกษตรกร 1.35 แสนล.

นสพ.เดลินิวส์

จ่ายรายละ 5 พัน 3 เดือน เกษตรกรเฮ เยียวยาผลกระทบโควิด

นสพ.เดลินิวส์

เยียวยาเกษตรกร 17 ล.คน ได้ 5 พัน 3 เดือนด้วย

นสพ.ข่าวสด

ลงทะเบียนเยียวยายก 2 28.7 ล้านคน

นสพ.ไทยรัฐ

"เฉลิมชัย" ชวนเกษตรกรเร่ งขึ้นทะเบียน ยืนยันสถานภาพ รับสิ ทธิ เยียวยา

สยามรัฐออนไลน์

โควิด-19
ปลัดเกษตรฯ ชงคกก.ผูไ้ ด้รับผลกระทบโควิด อนุมตั ิงบฯเยียวยาเกษตรกร

สยามรัฐออนไลน์

5 พัน 3 ด. พรุ่ งนี้ !

ไม้ผล

ศัตรู พืช

"เฉลิมชัย" สั่งเร่ งเคลียร์ บญั ชีเกษตรกรทุกกลุ่มอาชีพ ลัน่ อย่ามีชื่อเดียวซ้ าซ้อน

สยามรัฐออนไลน์

กษ.ไขข้อข้องใจระหว่างการขึ้นทะเบียน-ปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกร

แนวหน้าออนไลน์

พาณิ ชย์ เกษตร ระดมมาตรการแก้ผลไม้ทะลัก

นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

ปฏิบตั ิการลับเปิ ดด่านตงชิน ขุมทรัพย์ผลไม้ไทยในจีน

นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

ยอดสั่งซื้ อสิ นค้าช่วยเกษตรกรไทย สร้างรายได้ทะลุกว่าร้อยล้านบาท

แนวหน้าออนไลน์

เปิ ดคอร์สสอนเกษตรกรป้ องโรคผ่านออนไลน์

ฐานเศรษฐกิจออนไลน์

เกษตรวันนี้ เพลี้ยไฟมังคุด

นสพ.เดลินิวส์

เตือนเพลี้ยกระโดดสี น้ าตาลระบาดในนาข้าว

นสพ.เดลินิวส์

เตือนเกษตรกรช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้งระวังเพลี้ยอ่อนถัว่ ฝักยาวระบาด

เทคโนโลยีชาวบ้าน

ระวังเพลี้ยอ่อนถัว่ ฝักยาวระบาด มักเกิดช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้ง

เกษตรก้าวไกล

เตือนเกษตรกร ช่วงอากาศแห้งแล้งระวังเพลี้ยอ่อนถัว่ ฝักยาวระบาด!!

สยามรัฐออนไลน์

ศัตรู พืช

เตือนเกษตรกรช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้งระวังเพลี้ยอ่อนถัว่ ฝักยาวระบาด

Thai PR.net

เตือนเกษตรกรช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้งระวังเพลี้ยอ่อนถัว่ ฝักยาวระบาด

RYT9

กรมส่ งเสริ มการเกษตร ชวนเกษตรกรผ่านวิกฤติ โควิด-19 สอนเกษตรกร

ไทยแลนด์พลัส

ป้ องกันกาจัดหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุดผ่านออนไลน์ เฟสบุค๊ ไลฟ์
เปิ ดเฟสบุค๊ ไลฟ์ สอนเกษตรกรกาจัดหนอนกระทูข้ า้ วโพดฯ ช่วงวิกฤติโควิด

สยามรัฐอออนไลน์

กรมส่ งเสริ มการเกษตร ชวนเกษตรกรเรี ยนรู ้วธิ ี ป้องกันกาจัดหนอนกระทู ้

เกษตรก้าวไกล

ข้าวโพดลายจุด ผ่านเฟสบุค๊ ไลฟ์
กรมส่ งเสริ มการเกษตร ชวนเกษตรกรผ่านวิกฤติ โควิด-19 สอนเกษตรกร

เกษตรสาระดี

ป้ องกันกาจัดหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุดผ่านออนไลน์ เฟสบุค๊ ไลฟ์
ภัยแล้ง

กรมส่ งเสริ มการเกษตร ห่ วงใยพี่นอ้ งเกษตรกรในสถานการณ์ภยั แล้ง

สถานีวทิ ยุกระจาย
เสี ยงแห่งประเทศไทย

กรมส่ งเสริ มการเกษตร ห่ วงใยพี่นอ้ งเกษตรกรในสถานการณ์ภยั แล้ง

เพจสมิหราไทมส์

กรมส่ งเสริ มการเกษตร ห่ วงใยพี่นอ้ งเกษตรกรในสถานการณ์ภยั แล้ง

สมิหราไทมส์

ส่ วนภูมิภาค
ประเด็น

หัวข้ อข่ าว
เริ่ มแล้ว กิจกรรม "อยูบ่ า้ น ปลูกผักโตไว ต้านภัย COVID-19 จังหวัดยะลา

ผัก

ช่ องทางการเผยแพร่
สานักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์

มันสาปะหลัง

เกษตรจังหวัดนครราชสี มา เร่ งทาลายมันสาปะหลังที่เกิดโรคไวรัสใบด่างให้

สานักข่าวกรม

สิ้ นซาก ที่อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา

ประชาสัมพันธ์

ผูว้ า่ ฯ ระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตาม สถานการณ์ การตลาดผลไม้ ผูป้ ระกอบการ สานักข่าวกรม

ไม้ผล
ทะเบียนเกษตรกร

โรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง) ในการซื้ อ-ขายผลไม้ของจังหวัดระยอง

ประชาสัมพันธ์

เกษตร จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ แนะตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้
เป็ นปัจจุบนั เพื่อรองรับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล

สานักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์

อื่นๆ
ประเด็น
ไม้ผล

หัวข้ อข่ าว

ช่ องทางการเผยแพร่

ท็อปส์ร่วมช่วยเกษตรกรทัว่ ประเทศ ตั้งศูนย์จดั ซื้ อท้องถิ่น เปิ ดตลาดจริ งใจ

นสพ.ไทยรัฐ

มิติใหม่ชาวสวนยุคโควิด ไลฟ์ สดวันเดียวขายแตงโมเกลี้ยงร้อยไร่

ผูจ้ ดั การรายวัน
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"เฉลิมชัย" ชวนเกษตรกรเร่ งขึ้นทะเบียน ยืนยันสถานภาพ รับสิ ทธิ เยียวยาโควิด-19

รมว.เกษตรฯ เชิญชวนเกษตรกรที่ยงั ไม่ชื่ออยูใ่ นระบบ-ไม่เคยเข้าร่ วมโครงการรัฐ เร่ งขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อยืนยัน
สถานภาพ รับเยียวยาผลกระทบโควิด-19 และสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ มาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาล ระบุเกษตรกรด้านพืชขึ้น
ทะเบียนแล้วกว่า 7.5 ล้านครัวเรื อน
เมื่อวันที่ 22 เม.ย.นายเฉลิมชัย ศรี อ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ใกล้เข้าสู่ ฤดูกาลผลิต 2563 กรมส่ งเสริ ม
การเกษตรรายงานว่าทะเบียนเกษตรกรมีรายชื่อและพื้นที่เพาะปลูกในระบบทั้งประเทศ 7,522,003 ครัวเรื อน ขณะนี้ มีผมู ้ า
ปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรแล้ว 6,196,346 ครัวเรื อน พื้นที่การเกษตรประมาณ 130 ล้านไร่ คิดเป็ นสมาชิกครัวเรื อนรวม
16,332,997 คน ทั้งนี้ การขึ้นและปรับปรุ งทะเบียนมีความสาคัญอย่างยิง่ เนื่ องจากเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุ นด้านต่าง ๆ
ความช่วยเหลือ และสิ ทธิ ประโยชน์ตามโครงการที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จัดทา
ล่าสุ ดสั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ประสานกับปลัดกระทรวงการคลัง ปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุก
ราย เพื่อให้เกษตรกรที่เผชิญผลกระทบจากโควิด-19 ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการของรัฐบาลมากที่สุด ที่เป็ นห่วง คือ
เกษตรกรที่ยงั ไม่เคยขึ้นทะเบียน จึงไม่มีชื่ออยูใ่ นระบบและไม่เคยเข้าร่ วมโครงการของรัฐ ซึ่ งจะไม่มีชื่ออยูใ่ นฐานข้อมูลของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกระทรวงการคลัง จึงเชิ ญชวนให้เกษตรกรทั้งกลุ่มเพาะปลูก ปศุสัตว์

ประมง และนาเกลือที่ยงั ไม่ได้ข้ ึนทะเบียน เพื่อยืนยันสถานภาพในการรับความช่วยเหลือต่าง ๆ รวมถึงโครงการประกันรายได้
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป สาหรับเกษตรกรที่ปรับปรุ งทะเบียนแล้ว หากรัฐกาหนดมาตรการช่วยเหลือที่ชดั เจนแล้ว
หากเยียวยาเป็ นเงินจะโอนผ่านบัญชี ธ.ก.ส. ได้ทนั ที
ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรม อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์วา่ ด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2560 กาหนดว่าสถานภาพของเกษตรกรสิ้ นสุ ดลง เมื่อไม่มีการ
ปรับปรุ งสถานภาพติดต่อกันเป็ นเวลา 3 ปี ตามที่นายทะเบียนประกาศให้ปรับปรุ งข้อมูลเกษตรกร (ปี 2561 นายทะเบียนประกาศ
ให้ปรับปรุ งข้อมูล ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560) จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรมาปรับปรุ งข้อมูลเกษตรกรโดยด่วน ขณะนี้ยงั มี
เกษตรกรที่ไม่ได้มาปรับปรุ งข้อมูลในทะเบียนประมาณ 1 ล้านครัวเรื อน
ทั้งนี้ ผูท้ ี่มาขึ้นหรื อปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรต้องทาการเกษตรตามหลักเกณฑ์ของคู่มือการขึ้นทะเบียนเท่านั้นและ
กรอกข้อมูลครบตามแบบ ทบก.01 หากแจ้งข้อมูลเท็จจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาตามมาตรา 137 และ มาตรา 267 ปัจจุบนั มี
การใช้ขอ้ มูลทะเบียนเกษตรกรในโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการประกันรายได้ และการได้รับเงินช่วยเหลือกรณี ภยั
พิบตั ิดา้ นการเกษตร ตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการและตามหน่วยงานที่เสนอโครงการนั้น ๆ เกษตรกรสามารถตรวจสอบความ
เป็ นเกษตรกรผ่าน www.doae.go.th กรมส่ งเสริ มการเกษตร สาหรับเกษตรกรรายเดิม-แปลงเดิม สามารถใช้แอปพลิเคชัน่
FARMBOOK เพื่อปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรได้ตามรอบการผลิต สาหรับเกษตรกรรายใหม่หรื อแปลงใหม่ในการเพาะปลูก ให้
สอบถามทางโทรศัพท์ไปยังสานักงานเกษตรหรื อผูน้ าชุมชนถึงแนวทางปฏิบตั ิเพื่อลดความเสี่ ยงช่วงการระบาดของโรคโควิด-19
“เพื่อป้ องกันผูน้ าข้อมูลเกษตรกรไปใช้ เพื่อประโยชน์อย่างอื่นควรตรวจสอบผ่านหลายหน่วยงาน เช่น กรมประมง กรม
ปศุสัตว์ สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย การยางแห่งประเทศไทย เป็ นต้น ย้าว่า การขึ้นและปรับปรุ งทะเบียนด้าน
พืชของกรมส่ งเสริ มการเกษตรครั้งนี้เป็ นไปตามรอบการผลิตในฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ ส่ วนการรับความช่วยเหลืออื่น ๆ ให้
ติดตามจากมาตรการของรัฐบาลเท่านั้น”อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าว

ปลัดเกษตรฯ ชงคกก.ผูไ้ ด้รับผลกระทบโควิด อนุมตั ิงบฯเยียวยาเกษตรกร 5 พัน 3 ด. พรุ่ งนี้!

ปลัดเกษตรฯ ชงเยียวยาเกษตรกร 5 พันบาท 3 เดือน วงเงิน 1.35 แสนล้าน โอนผ่านบัญชีธ.ก.ส. เตรี ยมเสนอคกก.ผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบโควิด 23 เม.ย.
เมื่อวันที่ 22 เม.ย. นายอนันต์ สุ วรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยว่า เตรี ยมเสนอมาตรการเยียวยา
เกษตรก ตามจานวนทะเบียนเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กบั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 9 ล้านทะเบียนเกษตรกร วงเงิน
5,000 บาท เป็ นเวลา 3 เดือน หรื อ 15,000 บาทต่อทะเบียนเกษตรกร โดยเตรี ยมเสนอต่อคณะกรรมการกากับดูแลผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็ นประธาน ในวันที่ 23 เม.ย.นี้ ซึ่ งมาตรการเยียวยา
เกษตรกรคาดว่าจะใช้เงินประมาณ 135,000 ล้านบาท ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

สาหรับการลงทะเบียนขอรับการเยียวยาผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน มีการระบุวา่ ผูท้ ี่ลงทะเบียนมากกว่า 10 ล้านคนเป็ นเกษตรกร
ดังนั้นการหารื อกับคณะกรรมการฯ เมื่อสัปดาห์ก่อน ได้ช้ ี แจงระบบการลงทะเบียนเกษตรกรว่า การลงทะเบียนผูท้ ี่เป็ นเจ้าของ
ทะเบียน ได้ลงชื่อลูกหลานเข้าไปด้วย ทาให้ใน 10 ล้านคน ระบบเอไอระบุวา่ มีอาชีพเกษตรกร แต่ในจานวนนั้นมีประมาณ 3-4

ล้านคนเท่านั้น ที่เป็ นเจ้าของทะเบียน เพื่อที่กระทรวงเกษตรฯ จะช่วยเหลือเอง ดังนั้นอีกประมาณ 6-7 ล้านคน หากมีการอุทธรณ์
หรื อกระทรวงการคลังให้ทบทวนสิ ทธิ์ กลุ่มนี้ตอ้ งได้รับสิ ทธิ์ เงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือน
ที่ผา่ นมามีการมองว่าภาคเกษตรไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่เมื่อประกาศพ.ร.ก.ฉุ กเฉิ น กิจกรรมทุกอย่าง
หยุดชะงักลง การเก็บเกี่ยวทาไม่ได้ การนาผลผลิตออกขายเป็ นไปได้ลาบาก หากพิจารณาโดยลึกแล้วจะเห็นว่าเกษตรกรเป็ นกลุ่ม
ที่มีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจนอยูแ่ ล้ว หากไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยก็จะไม่ธรรมเมื่อเทียบกับอาชีพกลุ่มอื่น
ทั้งนี้ มีเกษตรกรบางกลุ่มที่ไปขึ้นทะเบียนในโครงการเราไม่ทิ้งกัน แล้วถูกดีดออกจากบัญชีการช่วยเหลือนั้น กระทรวง
เกษตรฯ ชี้ แจงกับคณะกรรมการว่า ควรเปิ ดโอกาสเกษตรกรที่เป็ นสมาชิกของครัวเรื อนให้อุทธรณ์และรับเงิน 5,000 บาทดังกล่าว
ในกรณี ที่เกษตรกรกลุ่มนี้ได้ประกอบอาชีพ ค้าขาย หรื อขับแท็กซี่ จริ ง
“ต่อไปนี้การช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรฯในมาตรการดังกล่าวจะช่วยตามรายทะเบียนที่มีประมาณ 9-10 ล้านทะเบียน
เท่านั้น ไม่นบั เป็ นราย ซึ่ งจะมีมากกว่า 16-17 ล้านราย แบ่งเป็ นที่ข้ ึนกับกรมส่ งเสริ มการเกษตร 6.1 ล้านทะเบียน ประมงไม่เกิน 1
ล้านทะเบียน ปศุสัตว์ 3 ล้านทะเบียน ซึ่งจะอัพเดททุกรอบการผลิต”ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าว
อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือดังกล่าวเป็ นภาวะที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการประกันรายได้เกษตรกร
ทั้งชาวสวนปาล์ม ยาง ข้าว มันสาปะหลัง ซึ่ งยังเดินหน้าตามการประกันรายได้ต่อไป นอกจากนี้เกษตรกรอาจได้รับมาตรการ
ฟื้ นฟูเพิม่ ในกรณี ที่ผลผลิตได้รับความเสี ยหายจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ ที่เป็ นมาตรช่วยเหลือปกติตามสถานการณ์

"เฉลิมชัย" สั่งเร่ งเคลียร์ บญั ชีเกษตรกรทุกกลุ่มอาชีพ ลัน่ อย่ามีชื่อเดียวซ้ าซ้อน

"เฉลิมชัย" สัง่ หน่วยงานเร่ งเคลียร์ บญั ชีเกษตรกรทุกกลุ่มอาชีพ ลัน่ ทุกรายต้องถูกต้อง อย่ามีชื่อเดียวซ้ าซ้อนไปรับสิ ทธิ อาชีพ
เกษตรอื่น อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร ระบุรอหลักเกณฑ์เงื่อนไขเยียวยา โควิด-19 จากก.คลัง
เมื่อวันที่ 23 เม.ย. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยภายหลังเข้าพบนายเฉลิมชัย ศรี อ่อน รมว.
เกษตรและสหกรณ์ ได้เรี ยกหารื อถึงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ว่ารมว.เกษตรฯ เน้นย้าให้อพั เดทข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
คลอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ อย่างถูกต้อง รวดเร็ ว มีระบบคัดกรองเกษตรกรอย่าให้มีชื่อรายเดียวไปซ้ าซ้อนกันได้รับสิ ทธิ อาชีพ
เกษตรอื่นๆ โดยทางกรมฯ จะเคลียร์ บญั ชีเกษตรกร ในส่ วนกลุ่มพืช และหน่วยงานอื่นไปเคลียร์ บญั ชีเตรี ยมไว้ มีเกษตรกรขึ้น
ทะเบียนเท่าไหร่ โดยทุกหน่วยจะส่ งไปให้สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะนายทะเบียนเกษตรกร จะตรวจคัดกรอง
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาเกษตรกรรายเดียวแต่ทาหลายอาชีพ
"รมว.เกษตรฯ กาชับว่า ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ต้องคลอบคลุมมากที่สุดทุกกลุ่ม ส่ วนมาตรการเยียวยาบรรเทาผลกระทบ
โควิด ต้องรอมาตรการนี้มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไร จากกระทรวงการคลัง ขณะนี้ยงั ไม่ชดั เจน”อธิบดี
กรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าว
อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้เร่ งดาเนินการขั้นตอนการขึ้นทะเบียน โดยเชิ ญชวนเกษตรกรให้มาขึ้นตามรอบการเพาะปลูก เมื่อ
ได้ตวั เลขสรุ ปทะเบียนเกษตรกร ทุกหน่วยงานเกี่ยวข้อง จะหารื อกัน เพื่อเคลียร์ คนซ้ าออก เกษตรกรบางราย ขึ้นทะเบียน พืช และ

เกษตรแถวหน้า : กษ.ไขข้อข้องใจระหว่างการขึ้นทะเบียน-ปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกร
ขณะนี้ เชื่อว่าหลายคนยังสับสนระหว่างเรื่ องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร - การปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรของกรมส่ งเสริ ม
การเกษตร และเรื่ องของการเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 จากรัฐบาล บางคนยังงงอยูว่ า่ ตัวเองเป็ นเกษตรกร
หรื อไม่ แล้วจะได้รับเงินเยียวยาหรื อไม่อย่างไร...เมื่อสองวันก่อนผมได้มีโอกาสไปนัง่ ฟั ง นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรม
ส่ งเสริ มการเกษตร แถลงข่าวให้ความชัดเจนถึงเรื่ องดังกล่าว ซึ่ งพอสรุ ปใจความได้วา่ ทะเบียนเกษตรกร หรื อ ทบก. คือ ข้อมูล
ของครัวเรื อนผูป้ ระกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรื อน มี วตั ถุประสงค์เพื่อใช้
เป็ นข้อมูลในการส่ งเสริ มการเกษตร ซึ่ งกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้มีการปรับปรุ งวิธีจดั เก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกรมาโดยตลอด
เพื่อความสมบูรณ์ในการนาข้อมูลมาใช้ในงานส่ งเสริ มการเกษตร เช่น จานวนครัวเรื อน พื้นที่การเกษตรแยกตามชนิ ดพืช การ
ประมาณการผลผลิตการเกษตร และการวางแผนด้านการตลาด และปั จจุบนั มีการใช้ขอ้ มูลทะเบียนเกษตรกร ในโครงการต่างๆ
ของภาครัฐ เช่น โครงการประกันรายได้ และการขอรับเงินช่วยเหลือกรณี ภยั พิบตั ิแต่การใช้ขอ้ มูลทะเบียนเกษตรกรจะเป็ นไปตาม
เงื่อนไขของแต่ละโครงการและตามหน่วยงานที่เสนอโครงการนั้นๆ
ที่ผา่ นมา กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ดาเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรอยูเ่ สมอ ตามรอบ
การผลิตของแต่ละพื้นที่คือ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร บุคคลในครัวเรื อนคนใดคนหนึ่ง หรื อหลายคนที่ประกอบการเกษตร
สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้โดย (รายใหม่-แปลงใหม่/รายเดิม-แปลงใหม่) เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ประกอบด้วย ทะเบียนบ้าน บัตรประจาตัวประชาชนซึ่งมีหมายเลข 13 หลัก เอกสารสิ ทธิ ที่ดินทาการเกษตร หรื อสัญญาเช่าที่ดิน
ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั แปลง ฐานทะเบียนเกษตรกร กาหนดให้ 1 ทะเบียนบ้าน = 1 ครัวเรื อน (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2556 เป็ นต้นมา) โดยบุคคล
ในครัวเรื อนที่มาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร จะมีสถานะเป็ นหัวหน้าครัวเรื อนและสมาชิกครัวเรื อนเกษตรกร ซึ่ งหัวหน้าครัวเรื อน
เป็ นผูแ้ จ้งจานวนสมาชิกที่ช่วยประกอบกิจกรรมการเกษตรได้ โดยการยืน่ แบบ ทบก.01 ให้ยนื่ ที่สานักงานเกษตรอาเภอ ณ ที่ต้ งั
แปลงปลูก หลังปลูกพืช 15 วัน
ส่ วนการปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกร (รายเดิม-แปลงเดิม) คือ การแจ้งปลูกพืชทุกฤดูเพาะปลูก หลังจากปลูกพืชชนิดนั้นๆ
แล้ว 15 วัน กรณี ขา้ ว/พืชไร่ หรื อกรณี พืชอายุส้ นั หรื อแจ้งปรับปรุ งเป็ นประจาทุกปี กรณี ไม้ผล/พืชยืนต้น โดยหัวหน้าครัวเรื อน
สามารถแก้ไขปรับปรุ งข้อมูลส่ วนของสมาชิกครัวเรื อนเกษตรกรที่เคยแจ้งไว้ตอนขึ้นทะเบียน และลบรายชื่อสมาชิกครัวเรื อน
เกษตรกรที่ไม่ได้ช่วยงานการผลิตแล้วผ่านแอพพลิเคชัน่ Farmbook ที่กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้พฒั นาขึ้นมาเพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของเกษตรกร
การทาอาชีพการเกษตร (ปลูกพืช) จานวนเท่าไร ถึงจะมีสิทธิ์ ข้ ึนทะเบียนเกษตรกร เขามีหลักเกณฑ์คือ การทานาหรื อทาไร่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อ รวมกันบนเนื้ อที่ต้ งั แต่ 1 ไร่ ข้ ึนไป การปลูกผัก หรื อการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หรื อการเพาะเห็ด หรื อการ
ปลูกพืชอาหารสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อรวมกัน บนเนื้อที่ต้ งั แต่ 1 งานขึ้นไป การปลูกไม้ผลไม้ยนื ต้น หรื อการปลูกสวนป่ า
หรื อปลูกป่ าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อรวมกันบนเนื้ อที่ต้ งั แต่ 1 ไร่ และมีจานวนต้นตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป การ

ปลูกไม้ผล หรื อไม้ยนื ต้นแบบสวนผสม อย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อรวมกัน บนเนื้ อที่ต้ งั แต่1 ไร่ และมีจานวนต้นตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป
การทานาเกลือสมุทรบนเนื้ อที่ต้ งั แต่ 1 ไร่ ข้ ึนไป การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อรวมกัน การเพาะเลี้ยงแมลง
เศรษฐกิจและเกษตรอื่น ๆ หมายความว่า การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง จิ้งหรี ด ด้วงสาคู ไส้เดือนดิน ชีวภัณฑ์และอื่นๆ ที่
มีลกั ษณะเดียวกัน ประกอบการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างรวมกัน นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กาหนด และมีรายได้
ตั้งแต่ 8,000 บาทต่อปี ขึ้นไป ได้แก่การเลี้ยงแม่โคนม ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป การเลี้ยงโค หรื อกระบือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อรวมกัน
ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป การเลี้ยงสุ กร แพะ หรื อแกะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อรวมกัน ตั้งแต่ 5 ตัวขึ้นไป การเลี้ยงสัตว์ปีก ตั้งแต่ 50 ตัวขึ้น
ไป การเลี้ยงสัตว์น้ า หรื อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อรวมกัน ซึ่ งปั จจุบนั มีผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร จานวน
7,522,003 ครัวเรื อน (ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 15 เมษายน 2563) ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่ระบบรายงานหากเกษตรกรไม่มาปรับปรุ งทะเบียน
เกษตรกร หรื อแจ้งเสี ยชีวติ หรื อยกเลิกทาการเกษตร สถานะความเป็ นเกษตรกรจะยังคงอยู่ ปั จจุบนั ข้อมูลสะสม และในรอบการ
ผลิต ปี 2562/2563 มีการปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกร ประมาณ 6.2 ล้านครัวเรื อน พื้นที่การเกษตร ประมาณ 130 ล้านไร่ แบ่งเป็ น
เกษตรกรผูป้ ลูกพืชและอื่นๆ 6,196,346 ครัวเรื อน พื้นที่ 130 ล้านไร่ และเกษตรกรทานาเกลือ 569 ครัวเรื อน พื้นที่ 27,125.83 ไร่
ทั้งนี้ จาก 6.19 ครัวเรื อน ที่มาปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกร เป็ นหัวหน้าครัวเรื อน และสมาชิกครัวเรื อน รวม 16,332,997 คน
จึงขอให้ประชาชนทัว่ ไป ตรวจสอบความเป็ นเกษตรกร ผ่านเว็บไซต์ของกรมส่ งเสริ มการเกษตร เท่านั้น เพื่อป้ องกันผูน้ า
ข้อมูลเกษตรกรไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น และควรตรวจสอบผ่านหลายหน่วยงาน เช่น กรมประมง กรมปศุสัตว์ สานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย การยางแห่งประเทศไทย เป็ นต้น ส่ วนมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากโควิด-19 ของรัฐบาล
อยูร่ ะหว่างการพิจารณา ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางรัฐบาลอย่างใกล้ชิด สาหรับท่านที่เป็ นเกษตรกรอยูแ่ ล้ว ไม่ตอ้ งตื่นตระหนก
หรื อมีขอ้ กังวล หากปรับรอบการผลิตแล้ว ขอให้รอติดตามข้อมูลข่าวสารต่อไป...

ยอดสั่งซื้ อสิ นค้าช่วยเกษตรกรไทย n สร้างรายได้ทะลุกว่าร้อยล้านบาท
กรมส่ งเสริ มการเกษตรเผยตัวเลขโครงการสนับสนุนสิ นค้าเกษตรไทยสู ้ภยั COVID-19 ภายใต้ Campaign“ซื้ อสิ นค้า
เกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ ด้ ประเทศไทยอยูร่ อด” ทายอดขายได้กว่า 111 ล้านบาท โดยเฉพาะกิจกรรมแทนความห่วงใยจากใจกรม
ส่ งเสริ มการเกษตร ส่ งขวัญกาลังใจมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เผยว่า ตามที่กรมส่ งเสริ มการเกษตร ได้ริเริ่ มจัดทาโครงการ
สนับสนุนสิ นค้าเกษตรไทยสู ้ภยั COVID-19 เพื่อรณรงค์ส่งเสริ มสิ นค้าเกษตรไทยและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้แนวคิด (Campaign) “ซื้ อสิ นค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ ด้ ประเทศไทยอยูร่ อด” โดยเชิญ
ชวนส่ วนราชการ บริ ษทั ห้าง/ร้าน และประชาชนช่วยกันอุดหนุนซื้ อสิ นค้าเกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
ที่ตอ้ งเสี ยสละเวลาในการดูแลประชาชนที่เจ็บป่ วยจากการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบื้องต้นกรม
ส่ งเสริ มการเกษตรระดมทุนส่ งมอบผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีจากเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ 12 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสี มา
ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสิ นธุ์ อุดรธานี พิจิตร พิษณุ โลก เพชรบูรณ์ สุ โขทัย น่าน ลาพูน และเชียงใหม่ ส่ งมอบไปยัง 4 โรงพยาบาล
ได้แก่ โรงพยาบาลทรวงอก โรงพยาบาลบาราศนราดูร โรงพยาบาลรามาธิ บดี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อช่วงต้นเดือน
เมษายนที่ผา่ นมา ให้ได้บริ โภคสิ นค้าเกษตรสด ใหม่ และมีคุณภาพในช่วงนี้ โดยมีสานักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ให้ความร่ วมมือและร่ วมกิจกรรมแทนความห่ วงใยจากใจกรมส่ งเสริ มการเกษตร แก่บุคลากรทางการแพทย์ มีการระดมทุน
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและเชิญชวนผูส้ นใจสั่งซื้ อสิ นค้าเกษตรและช่วยกระจายสิ นค้าให้เกษตรกร คิดเป็ นมูลค่าไม่นอ้ ยกว่า
111,294,509 บาท (ตัวเลข ณ วันที่ 17 เมษายน 2563) พร้อมทั้งทยอยส่ งมอบผลผลิตเกษตรให้โรงพยาบาลและบุคลากรทาง
การแพทย์ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเป็ นขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน และเป็ นการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงสถานการณ์ดงั กล่าว
นอกจากโครงการสนับสนุนสิ นค้าเกษตรไทยสู ้ภยั COVID-19 แล้ว กรมส่ งเสริ มการเกษตรยังได้เชิ ญชวนเกษตรกร
สมัครเข้าร่ วมการขายแบบสิ นค้าออนไลน์ในทุกช่องทาง ทั้งบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด, LAZADA ซึ่ งขณะนี้บริ ษทั ไปรษณี ย ์
ไทย จากัด เข้าไปรับซื้ อและช่วยกระจายผลผลิตผ่านระบบของไปรษณี ยแ์ ล้ว รวมมูลค่าที่เกษตรกรได้รับ 3,930,000 บาท และกรม
ได้ประสานงานหน่วยงานต่างๆ เช่น ตลาดไท และ Home PRO เปิ ดจุดจาหน่ายสิ นค้าให้เกษตรกรฟรี 3 เดือน หรื อสั่งซื้ อจาก
เกษตรกรโดยตรง รวมทั้งสนับสนุนสิ นค้าเกษตรภายใต้กิจกรรมดังกล่าว 19 แห่ง รวม 6.9 ตัน คิดเป็ นมูลค่า 264,540 บาท

เปิ ดคอร์ สสอนเกษตรกรป้ องโรคผ่านออนไลน์

กรมส่ งเสริ มการเกษตร ชวนเกษตรกรผ่านวิกฤติ โควิด-19 สอนเกษตรกร ป้ องกันกาจัดหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด ผ่าน
ออนไลน์ เฟสบุค๊ ไลฟ์ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้วางแผนการ
ปฏิบตั ิงานและให้บริ การเกษตรกรอย่างต่อเนื่ องเพื่อสอดคล้องกับการป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
2019 (Covid-19) โดยปรับรู ปแบบการถ่ายทอดความรู ้ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
ด้วยกัน นาร่ องโดยชวนเกษตรกรร่ วมเรี ยนรู ้ ผ่านระบบออนไลน์ เฟสบุค๊ ไลฟ์ เรื่ องการป้ องกันกาจัดหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด
“ขอเชิ ญชวนทุกจังหวัด ปรับระบบการทางาน แต่ยดึ เป้ าหมายที่เกษตรกรเป็ นหลักโดยเฉพาะ การเรี ยนรู ้ ปรับรู ปแบบแนวการจัด
งานรณรงค์ เป็ นการถ่ายทอดความรู ้ ผ่านสื่ อ ออนไลน์ โดยใช้ เฟสบุค๊ เป็ นช่องทางการสื่ อสาร เริ่ มนาร่ องจาก การป้ องกันกาจัด
หนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด ประกอบด้วย 5 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 รู ้จกั หนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด ตอนที่ 2 รู ้จกั วิธีการสารวจ
และลักษณะการเข้าทาลายของหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด”

เตือนเกษตรกรช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้งระวังเพลี้ยอ่อนถัว่ ฝักยาวระบาด

นายอาชว์ชยั ชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า ถัว่ ฝักยาวเป็ นพืชผักที่คนไทยนิยมรับประทาน
กันมาก เนื่องจากมีรสชาติดี อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ ธาตุสาคัญหลายชนิด เช่น วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซี โฟเลต ธาตุเหล็ก
ดังนั้น ถัว่ ฝักยาวจึงนับเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผูป้ ลูกอีกชนิดหนึ่ ง โดยมีพ้นื ที่ปลูกสาคัญอยูใ่ นจังหวัด
ปทุมธานี เพชรบูรณ์ และศรี ษะเกษ ในช่วงสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง เกษตรกรผูป้ ลูกถัว่ ฝักยาวมักพบการระบาดทาลายของ
เพลี้ยอ่อน (Aphis craccivora Koch) จึงขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดทาลายของศัตรู ดงั กล่าว
ลักษณะของเพลี้ยอ่อนเป็ นแมลงปากดูดขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตัวเต็มวัยสามารถขยายพันธุ์โดยไม่ตอ้ งผสมพันธุ์ และ
ออกลูกเป็ นตัว ตัวอ่อนลอกคราบ 4 ครั้ง และเป็ นตัวเต็มวัยภายใน 5-8 วัน ตัวเต็มวัยยาวประมาณ 1.4-1.9 มิลลิเมตร ทั้งตัวอ่อน
และตัวเต็มวัยมีท่อเล็กๆ 2 ท่อยืน่ ออกมาที่ปลายของส่ วนท้อง การทาลายทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงบริ เวณใต้ใบ ยอด
อ่อน ตาอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก และฝักอ่อน ทาให้ส่วนที่ถูกทาลาย เช่น ใบอ่อนหงิกงอ ดอกร่ วง ไม่ติดฝัก และหากฝักอ่อนถูกดูด
กินน้ าเลี้ยงจะทาให้ฝักมีขนาดเล็กลง หากการทาลายรุ นแรงจะทาให้หยุดการเจริ ญเติบโตและตายในที่สุด นอกจากนี้ เพลี้ยอ่อนยัง
ปล่อยของเหลวซึ่ งเป็ นน้ าตาลที่เหลือใช้ผสมกับของเสี ยออกมาทางช่องขับถ่ายเรี ยกว่า “มูลน้ าหวาน” ซึ่งเป็ นอาหารของราดา ทา
ให้ราดาเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วจนปกคลุมใบและฝัก ผลผลิตจึงไม่เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด
ศูนย์ติดตามและแก้ไขปั ญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่ งเสริ มการเกษตร ขอแนะนาให้เกษตรกรป้ องกันกาจัด
เพลี้ยอ่อนถัว่ ฝักยาว โดยหมัน่ สารวจแปลงปลูกอย่างสม่าเสมอ ฉี ดพ่นด้วยเชื้ อราบิวเวอเรี ยในตอนเย็นที่มีแสงแดดอ่อนๆ เพื่อ

กาจัดตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยอ่อน โดยใช้เชื้อราบิวเวอเรี ย อัตรา 1-2 กิโลกรัม ต่อน้ า 20 ลิตร ผสมสารจับใบขยาเบาๆ
เพื่อให้สปอร์ สีขาวออกมาอยูใ่ นน้ า กรองเอาเฉพาะน้ าเชื้ อ หลังจากฉี ดพ่นเชื้ อราบิวเวอเรี ยแล้ว 5-7 วัน หากพบเพลี้ยอ่อนให้ฉีดพ่น
ซ้ า นอกจากนี้ การใช้ศตั รู ธรรมชาติ เช่น การปล่อยด้วงเต่าตัวห้ า จะช่วยกินเพลี้ยอ่อนและช่วยลดการทาลายของเพลี้ยอ่อนได้
เช่นกัน ทั้งนี้ หากพบการระบาดและจาเป็ นต้องใช้สารเคมี ให้พน่ ด้วยสารฆ่าแมลงคาร์ โบซัลแฟน ไตรอะโซฟอส หรื ออิมิดาโค
ลพริ ด อย่างใดอย่างหนึ่ง อัตราตามคาแนะนาในฉลากสารเคมี หรื อหากมีขอ้ สงสัยให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สานักงาน
เกษตรอาเภอใกล้บา้ น

ระวังเพลี้ยอ่อนถัว่ ฝักยาวระบาด มักเกิดช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้ง

นายอาชว์ชยั ชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า ถัว่ ฝักยาวเป็ นพืชผักที่คนไทยนิยมรับประทาน
กันมาก เนื่องจากมีรสชาติดี อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ ธาตุสาคัญหลายชนิด เช่น วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซี โฟเลต ธาตุเหล็ก
ดังนั้น ถัว่ ฝักยาวจึงนับเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผูป้ ลูกอีกชนิดหนึ่ ง โดยมีพ้นื ที่ปลูกสาคัญอยูใ่ นจังหวัด
ปทุมธานี เพชรบูรณ์ และศรี ษะเกษ ในช่วงสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง เกษตรกรผูป้ ลูกถัว่ ฝักยาวมักพบการระบาดทาลายของ
เพลี้ยอ่อน (Aphis craccivora Koch) จึงขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดทาลายของศัตรู ดงั กล่าว
ลักษณะของเพลี้ยอ่อนเป็ นแมลงปากดูดขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตัวเต็มวัยสามารถขยายพันธุ์โดยไม่ตอ้ งผสมพันธุ์ และ
ออกลูกเป็ นตัว ตัวอ่อนลอกคราบ 4 ครั้ง และเป็ นตัวเต็มวัยภายใน 5-8 วัน ตัวเต็มวัยยาวประมาณ 1.4-1.9 มิลลิเมตร ทั้งตัวอ่อน
และตัวเต็มวัยมีท่อเล็ก ๆ 2 ท่อยืน่ ออกมาที่ปลายของส่ วนท้อง การทาลายทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงบริ เวณใต้ใบ ยอด
อ่อน ตาอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก และฝักอ่อน ทาให้ส่วนที่ถูกทาลาย เช่น ใบอ่อนหงิกงอ ดอกร่ วง ไม่ติดฝัก และหากฝักอ่อนถูกดูด
กินน้ าเลี้ยงจะทาให้ฝักมีขนาดเล็กลง หากการทาลายรุ นแรงจะทาให้หยุดการเจริ ญเติบโตและตายในที่สุด นอกจากนี้ เพลี้ยอ่อนยัง
ปล่อยของเหลวซึ่ งเป็ นน้ าตาลที่เหลือใช้ผสมกับของเสี ยออกมาทางช่องขับถ่ายเรี ยกว่า “มูลน้ าหวาน” ซึ่งเป็ นอาหารของราดา ทา
ให้ราดาเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วจนปกคลุมใบและฝัก ผลผลิตจึงไม่เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดระวังเพลี้ยอ่อนถัว่ ฝักยาวระบาด ช่วง
อากาศร้อนและแห้งแล้ง

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปั ญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่ งเสริ มการเกษตร ขอแนะนาให้เกษตรกรป้ องกันกาจัด
เพลี้ยอ่อนถัว่ ฝักยาว โดยหมัน่ สารวจแปลงปลูกอย่างสม่าเสมอ ฉี ดพ่นด้วยเชื้ อราบิวเวอเรี ยในตอนเย็นที่มีแสงแดดอ่อน ๆ เพื่อ
กาจัดตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยอ่อน โดยใช้เชื้อราบิวเวอเรี ย อัตรา 1 – 2 กิโลกรัมต่อน้ า 20 ลิตร ผสมสารจับใบขยาเบา ๆ
เพื่อให้สปอร์ สีขาวออกมาอยูใ่ นน้ า กรองเอาเฉพาะน้ าเชื้ อ หลังจากฉี ดพ่นเชื้ อราบิวเวอเรี ยแล้ว 5-7 วัน หากพบเพลี้ยอ่อนให้ฉีดพ่น
ซ้ า นอกจากนี้ การใช้ศตั รู ธรรมชาติ เช่น การปล่อยด้วงเต่าตัวห้ า จะช่วยกินเพลี้ยอ่อนและช่วยลดการทาลายของเพลี้ยอ่อนได้
เช่นกัน ทั้งนี้ หากพบการระบาดและจาเป็ นต้องใช้สารเคมี ให้พน่ ด้วยสารฆ่าแมลงคาร์ โบซัลแฟน ไตรอะโซฟอส หรื ออิมิดาโค
ลพริ ด อย่างใดอย่างหนึ่ง อัตราตามคาแนะนาในฉลากสารเคมี หรื อหากมีขอ้ สงสัยให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สานักงาน
เกษตรอาเภอใกล้บา้ น

เตือนเกษตรกร ช่วงอากาศแห้งแล้งระวังเพลี้ยอ่อนถัว่ ฝักยาวระบาด!!

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. นายอาชว์ชยั ชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า ถัว่ ฝักยาวเป็ นพืชผักที่คนไทย
นิยมรับประทานกันมาก เนื่ องจากมีรสชาติดี อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ ธาตุสาคัญหลายชนิด เช่น วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซี
โฟเลต ธาตุเหล็ก ดังนั้น ถัว่ ฝักยาวจึงนับเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผูป้ ลูกอีกชนิดหนึ่ง โดยมีพ้นื ที่ปลูกสาคัญ
อยูใ่ นจังหวัดปทุมธานี เพชรบูรณ์ และศรี ษะเกษ ในช่วงสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง เกษตรกรผูป้ ลูกถัว่ ฝักยาวมักพบการ
ระบาดทาลายของเพลี้ยอ่อน (Aphis Craccivora Koch) จึงขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดทาลายของศัตรู ดงั กล่าว
ลักษณะของเพลี้ยอ่อนเป็ นแมลงปากดูดขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตัวเต็มวัยสามารถขยายพันธุ์โดยไม่ตอ้ งผสมพันธุ์ และ
ออกลูกเป็ นตัว ตัวอ่อนลอกคราบ 4 ครั้ง และเป็ นตัวเต็มวัยภายใน 5-8 วัน ตัวเต็มวัยยาวประมาณ 1.4-1.9 มิลลิเมตร ทั้งตัวอ่อน
และตัวเต็มวัยมีท่อเล็ก ๆ 2 ท่อยืน่ ออกมาที่ปลายของส่ วนท้อง การทาลายทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงบริ เวณใต้ใบ ยอด
อ่อน ตาอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก และฝักอ่อน ทาให้ส่วนที่ถูกทาลาย เช่น ใบอ่อนหงิกงอ ดอกร่ วง ไม่ติดฝัก และหากฝักอ่อนถูกดูด
กินน้ าเลี้ยงจะทาให้ฝักมีขนาดเล็กลง หากการทาลายรุ นแรงจะทาให้หยุดการเจริ ญเติบโตและตายในที่สุด นอกจากนี้ เพลี้ยอ่อนยัง
ปล่อยของเหลวซึ่ งเป็ นน้ าตาลที่เหลือใช้ผสมกับของเสี ยออกมาทางช่องขับถ่ายเรี ยกว่า “มูลน้ าหวาน” ซึ่งเป็ นอาหารของราดา ทา
ให้ราดาเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วจนปกคลุมใบและฝัก ผลผลิตจึงไม่เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปั ญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่ งเสริ มการเกษตร ขอแนะนาให้เกษตรกรป้ องกันกาจัด
เพลี้ยอ่อนถัว่ ฝักยาว โดยหมัน่ สารวจแปลงปลูกอย่างสม่าเสมอ ฉี ดพ่นด้วยเชื้ อราบิวเวอเรี ยในตอนเย็นที่มีแสงแดดอ่อน ๆ เพื่อ
กาจัดตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยอ่อน โดยใช้เชื้อราบิวเวอเรี ย อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อน้ า 20 ลิตร ผสมสารจับใบขยาเบา ๆ
เพื่อให้สปอร์ สีขาวออกมาอยูใ่ นน้ า กรองเอาเฉพาะน้ าเชื้ อ หลังจากฉี ดพ่นเชื้ อราบิวเวอเรี ยแล้ว 5-7 วัน หากพบเพลี้ยอ่อนให้ฉีดพ่น
ซ้ า นอกจากนี้ การใช้ศตั รู ธรรมชาติ เช่น การปล่อยด้วงเต่าตัวห้ า จะช่วยกินเพลี้ยอ่อนและช่วยลดการทาลายของเพลี้ยอ่อนได้
เช่นกัน ทั้งนี้ หากพบการระบาดและจาเป็ นต้องใช้สารเคมี ให้พน่ ด้วยสารฆ่าแมลงคาร์ โบซัลแฟน ไตรอะโซฟอส หรื ออิมิดาโค
ลพริ ด อย่างใดอย่างหนึ่ง อัตราตามคาแนะนาในฉลากสารเคมี หรื อหากมีขอ้ สงสัยให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สานักงาน
เกษตรอาเภอใกล้บา้ น

เตือนเกษตรกรช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้งระวังเพลี้ยอ่อนถัว่ ฝักยาวระบาด

นายอาชว์ชยั ชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า ถัว่ ฝักยาวเป็ นพืชผักที่คนไทยนิยมรับประทาน
กันมาก เนื่องจากมีรสชาติดี อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ ธาตุสาคัญหลายชนิด เช่น วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซี โฟเลต ธาตุเหล็ก
ดังนั้น ถัว่ ฝักยาวจึงนับเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผูป้ ลูกอีกชนิดหนึ่ ง โดยมีพ้นื ที่ปลูกสาคัญอยูใ่ นจังหวัด
ปทุมธานี เพชรบูรณ์ และศรี ษะเกษ ในช่วงสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง เกษตรกรผูป้ ลูกถัว่ ฝักยาวมักพบการระบาดทาลายของ
เพลี้ยอ่อน (Aphis craccivora Koch) จึงขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดทาลายของศัตรู ดงั กล่าว
ลักษณะของเพลี้ยอ่อนเป็ นแมลงปากดูดขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตัวเต็มวัยสามารถขยายพันธุ์โดยไม่ตอ้ งผสมพันธุ์ และ
ออกลูกเป็ นตัว ตัวอ่อนลอกคราบ 4 ครั้ง และเป็ นตัวเต็มวัยภายใน 5-8 วัน ตัวเต็มวัยยาวประมาณ 1.4-1.9 มิลลิเมตร ทั้งตัวอ่อน
และตัวเต็มวัยมีท่อเล็ก ๆ 2 ท่อยืน่ ออกมาที่ปลายของส่ วนท้อง การทาลายทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงบริ เวณใต้ใบ ยอด
อ่อน ตาอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก และฝักอ่อน ทาให้ส่วนที่ถูกทาลาย เช่น ใบอ่อนหงิกงอ ดอกร่ วง ไม่ติดฝัก และหากฝักอ่อนถูกดูด
กินน้ าเลี้ยงจะทาให้ฝักมีขนาดเล็กลง หากการทาลายรุ นแรงจะทาให้หยุดการเจริ ญเติบโตและตายในที่สุด นอกจากนี้ เพลี้ยอ่อนยัง
ปล่อยของเหลวซึ่ งเป็ นน้ าตาลที่เหลือใช้ผสมกับของเสี ยออกมาทางช่องขับถ่ายเรี ยกว่า “มูลน้ าหวาน” ซึ่งเป็ นอาหารของราดา ทา
ให้ราดาเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วจนปกคลุมใบและฝัก ผลผลิตจึงไม่เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด
ศูนย์ติดตามและแก้ไขปั ญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่ งเสริ มการเกษตร ขอแนะนาให้เกษตรกรป้ องกันกาจัด
เพลี้ยอ่อนถัว่ ฝักยาว โดยหมัน่ สารวจแปลงปลูกอย่างสม่าเสมอ ฉี ดพ่นด้วยเชื้ อราบิวเวอเรี ยในตอนเย็นที่มีแสงแดดอ่อน ๆ เพื่อ
กาจัดตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยอ่อน โดยใช้เชื้อราบิวเวอเรี ย อัตรา 1 - 2 กิโลกรัมต่อน้ า 20 ลิตร ผสมสารจับใบขยาเบา ๆ

เพื่อให้สปอร์ สีขาวออกมาอยูใ่ นน้ า กรองเอาเฉพาะน้ าเชื้ อ หลังจากฉี ดพ่นเชื้ อราบิวเวอเรี ยแล้ว 5-7 วัน หากพบเพลี้ยอ่อนให้ฉีดพ่น
ซ้ า นอกจากนี้ การใช้ศตั รู ธรรมชาติ เช่น การปล่อยด้วงเต่าตัวห้ า จะช่วยกินเพลี้ยอ่อนและช่วยลดการทาลายของเพลี้ยอ่อนได้
เช่นกัน ทั้งนี้ หากพบการระบาดและจาเป็ นต้องใช้สารเคมี ให้พน่ ด้วยสารฆ่าแมลงคาร์ โบซัลแฟน ไตรอะโซฟอส หรื ออิมิดาโค
ลพริ ด อย่างใดอย่างหนึ่ง อัตราตามคาแนะนาในฉลากสารเคมี หรื อหากมีขอ้ สงสัยให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่สานักงาน
เกษตรอาเภอใกล้บา้ น

เตือนเกษตรกรช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้งระวังเพลี้ยอ่อนถัว่ ฝักยาวระบาด

นายอาชว์ชยั ชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า ถัว่ ฝักยาวเป็ นพืชผักที่คนไทยนิยมรับประทาน
กันมาก เนื่องจากมีรสชาติดี อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ ธาตุสาคัญหลายชนิด เช่น วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซี โฟเลต ธาตุเหล็ก
ดังนั้น ถัว่ ฝักยาวจึงนับเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผูป้ ลูกอีกชนิดหนึ่ ง โดยมีพ้นื ที่ปลูกสาคัญอยูใ่ นจังหวัด
ปทุมธานี เพชรบูรณ์ และศรี ษะเกษ ในช่วงสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง เกษตรกรผูป้ ลูกถัว่ ฝักยาวมักพบการระบาดทาลายของ
เพลี้ยอ่อน (Aphis craccivora Koch) จึงขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดทาลายของศัตรู ดงั กล่าว
ลักษณะของเพลี้ยอ่อนเป็ นแมลงปากดูดขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตัวเต็มวัยสามารถขยายพันธุ์โดยไม่ตอ้ งผสมพันธุ์ และ
ออกลูกเป็ นตัว ตัวอ่อนลอกคราบ 4 ครั้ง และเป็ นตัวเต็มวัยภายใน 5-8 วัน ตัวเต็มวัยยาวประมาณ 1.4-1.9 มิลลิเมตร ทั้งตัวอ่อน
และตัวเต็มวัยมีท่อเล็ก ๆ 2 ท่อยืน่ ออกมาที่ปลายของส่ วนท้อง การทาลายทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงบริ เวณใต้ใบ ยอด
อ่อน ตาอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก และฝักอ่อน ทาให้ส่วนที่ถูกทาลาย เช่น ใบอ่อนหงิกงอ ดอกร่ วง ไม่ติดฝัก และหากฝักอ่อนถูกดูด
กินน้ าเลี้ยงจะทาให้ฝักมีขนาดเล็กลง หากการทาลายรุ นแรงจะทาให้หยุดการเจริ ญเติบโตและตายในที่สุด นอกจากนี้ เพลี้ยอ่อนยัง
ปล่อยของเหลวซึ่ งเป็ นน้ าตาลที่เหลือใช้ผสมกับของเสี ยออกมาทางช่องขับถ่ายเรี ยกว่า “มูลน้ าหวาน” ซึ่งเป็ นอาหารของราดา ทา
ให้ราดาเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วจนปกคลุมใบและฝัก ผลผลิตจึงไม่เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปั ญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่ งเสริ มการเกษตร ขอแนะนาให้เกษตรกรป้ องกันกาจัด
เพลี้ยอ่อนถัว่ ฝักยาว โดยหมัน่ สารวจแปลงปลูกอย่างสม่าเสมอ ฉี ดพ่นด้วยเชื้ อราบิวเวอเรี ยในตอนเย็นที่มีแสงแดดอ่อน ๆ เพื่อ
กาจัดตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยอ่อน โดยใช้เชื้อราบิวเวอเรี ย อัตรา 1 - 2 กิโลกรัมต่อน้ า 20 ลิตร ผสมสารจับใบขยาเบา ๆ
เพื่อให้สปอร์ สีขาวออกมาอยูใ่ นน้ า กรองเอาเฉพาะน้ าเชื้ อ หลังจากฉี ดพ่นเชื้ อราบิวเวอเรี ยแล้ว 5-7 วัน หากพบเพลี้ยอ่อนให้ฉีดพ่น
ซ้ า นอกจากนี้ การใช้ศตั รู ธรรมชาติ เช่น การปล่อยด้วงเต่าตัวห้ า จะช่วยกินเพลี้ยอ่อนและช่วยลดการทาลายของเพลี้ยอ่อนได้
เช่นกัน ทั้งนี้ หากพบการระบาดและจาเป็ นต้องใช้สารเคมี ให้พน่ ด้วยสารฆ่าแมลงคาร์ โบซัลแฟน ไตรอะโซฟอส หรื ออิมิดาโค
ลพริ ด อย่างใดอย่างหนึ่ง อัตราตามคาแนะนาในฉลากสารเคมี หรื อหากมีขอ้ สงสัยให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สานักงาน
เกษตรอาเภอใกล้บา้ น

กรมส่ งเสริ มการเกษตร ชวนเกษตรกรผ่านวิกฤติ โควิด-19 สอนเกษตรกร ป้ องกันกาจัดหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด
ผ่านออนไลน์ เฟสบุค๊ ไลฟ์

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้วางแผนการปฏิบตั ิงาน
และให้บริ การเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อสอดคล้องกับการป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(Covid-19) โดยปรับรู ปแบบการถ่ายทอดความรู ้ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกรด้วยกัน นา
ร่ องโดยชวนเกษตรกรร่ วมเรี ยนรู ้ ผ่านระบบออนไลน์ เฟสบุค๊ ไลฟ์ เรื่ องการป้ องกันกาจัดหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด
อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เชิ ญชวนทุกจังหวัด ปรับระบบการทางาน แต่ยดึ เป้ าหมายที่เกษตรกรเป็ นหลักโดยเฉพาะ
การเรี ยนรู ้ ปรับรู ปแบบแนวการจัดงานรณรงค์ เป็ นการถ่ายทอดความรู ้ ผ่านสื่ อ ออนไลน์ โดยใช้ เฟสบุค๊ เป็ นช่องทางการสื่ อสาร
เริ่ มนาร่ องจาก การป้ องกันกาจัดหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด ประกอบด้วย 5 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 รู ้จกั หนอนกระทูข้ า้ วโพดลาย
จุด ตอนที่ 2 รู ้จกั วิธีการสารวจและลักษณะการเข้าทาลายของหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด ตอนที่ 3 แนวทางการป้ องกันกาจัด
หนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด ตอนที่ 4 การเลี้ยงแมลงหางหนีบอย่างง่าย และตอนที่ 5 รู ้จกั แมลงที่เป็ นประโยชน์ในการกาจัด

หนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด โดยจะเริ่ มการสอน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 – 14.00 น. ทาง เฟส
บุค “ประชาสัมพันธ์ กอป” หรื อ สามารถเข้าผ่านลิงค์ https://www.facebook.com/AgricultureExtension50 ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่
กรมส่ งเสริ มการเกษตร เกษตรกร และผูท้ ี่สนใจ ร่ วมกันเรี ยนรู ้ ผ่านช่องทางดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดชุดสื่ อการเรี ยนรู ้
รวมถึงสมัครเข้าร่ วมเรี ยนรู ้ได้ ตามช่องทางดังกล่าวได้ ตั้งแต่บดั นี้
สาหรับ หนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด (Fall armyworm : Spodoptera frugiperda JE Smith) เป็ นศัตรู สาคัญของข้าวโพด
นอกจากนี้ยงั มีพืชอาหารมากกว่า 80 ชนิด เช่น ข้าว อ้อย ข้าวฟ่ าง พืชตระกูลถัว่ มะเขือเทศ มันฝรั่ง ยาสู บ ฝ้าย ทานตะวัน กล้วย
กระเทียม ขิง มันเทศ พริ ก พืชตระกูลกะหล่า พืชตระกูลแตง และพืชผัก และมีลกั ษณะการทาลายที่เร็ วและรุ นแรง ดังนั้น
เกษตรกรก็ควรที่จะเตรี ยมตัวรับมือกับในการป้ องกันกาจัดหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุดชนิดนี้ อย่างถูกต้อง เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิด
ความเสี ยหายรุ นแรง

เปิ ดเฟสบุค๊ ไลฟ์ สอนเกษตรกรกาจัดหนอนกระทูข้ า้ วโพดฯ ช่วงวิกฤติโควิด-19

กรมส่ งเสริ มการเกษตร ชวนเกษตรกรผ่านวิกฤติ โควิด-19 สอนเกษตรกร ป้ องกันกาจัดหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด ผ่าน
ออนไลน์ เฟสบุค๊ ไลฟ์
เมื่อวันที่ 23 เม.ย. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้วาง
แผนการปฏิบตั ิงานและให้บริ การเกษตรกรอย่างต่อเนื่ อง เพื่อสอดคล้องกับการป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) โดยปรับรู ปแบบการถ่ายทอดความรู ้ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่และ
เกษตรกรด้วยกัน นาร่ องโดยชวนเกษตรกรร่ วมเรี ยนรู ้ ผ่านระบบออนไลน์ เฟสบุค๊ ไลฟ์ เรื่ องการป้ องกันกาจัดหนอนกระทู ้
ข้าวโพดลายจุด

ทั้งนี้ เชิญชวนทุกจังหวัด ปรับระบบการทางาน แต่ยดึ เป้ าหมายที่เกษตรกรเป็ นหลักโดยเฉพาะ การเรี ยนรู ้ ปรับรู ปแบบ
แนวการจัดงานรณรงค์ เป็ นการถ่ายทอดความรู ้ ผ่านสื่ อ ออนไลน์ โดยใช้ เฟสบุค๊ เป็ นช่องทางการสื่ อสาร เริ่ มนาร่ องจาก การ
ป้ องกันกาจัดหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด ประกอบด้วย 5 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 รู ้จกั หนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด
ตอนที่ 2 รู ้จกั วิธีการสารวจและลักษณะการเข้าทาลายของหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด
ตอนที่ 3 แนวทางการป้ องกันกาจัดหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด
ตอนที่ 4 การเลี้ยงแมลงหางหนีบอย่างง่าย
ตอนที่ 5 รู ้จกั แมลงที่เป็ นประโยชน์ในการกาจัดหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด
โดยจะเริ่ มการสอน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน-1 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 – 14.00 น. ทาง เฟสบุค “ประชาสัมพันธ์
กอป” หรื อ สามารถเข้าผ่านลิงก์https://www.facebook.com/AgricultureExtension50 ขอเชิ ญชวนเจ้าหน้าที่กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร เกษตรกร และผูท้ ี่สนใจ ร่ วมกันเรี ยนรู ้ ผ่านช่องทางดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดชุ ดสื่ อการเรี ยนรู ้ รวมถึงสมัคร
เข้าร่ วมเรี ยนรู ้ได้ ตามช่องทางดังกล่าวได้ ตั้งแต่บดั นี้
สาหรับ หนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด (Fall armyworm : Spodoptera frugiperda JE Smith) เป็ นศัตรู สาคัญของข้าวโพด
นอกจากนี้ยงั มีพืชอาหารมากกว่า 80 ชนิด เช่น ข้าว อ้อย ข้าวฟ่ าง พืชตระกูลถัว่ มะเขือเทศ มันฝรั่ง ยาสู บ ฝ้าย ทานตะวัน กล้วย
กระเทียม ขิง มันเทศ พริ ก พืชตระกูลกะหล่า พืชตระกูลแตง และพืชผัก และมีลกั ษณะการทาลายที่เร็ วและรุ นแรง ดังนั้น
เกษตรกรก็ควรที่จะเตรี ยมตัวรับมือกับในการป้ องกันกาจัดหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุดชนิดนี้ อย่างถูกต้อง เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิด
ความเสี ยหายรุ นแรง

กรมส่ งเสริ มการเกษตร ชวนเกษตรกรเรี ยนรู ้วธิ ี ป้องกันกาจัดหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด ผ่านเฟสบุค๊ ไลฟ์

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้วางแผนการปฏิบตั ิงาน
และให้บริ การเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อสอดคล้องกับการป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(Covid-19) โดยปรับรู ปแบบการถ่ายทอดความรู ้ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกรด้วยกัน นา
ร่ องโดยชวนเกษตรกรร่ วมเรี ยนรู ้ ผ่านระบบออนไลน์ เฟสบุค๊ ไลฟ์ เรื่ องการป้ องกันกาจัดหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด
อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เชิ ญชวนทุกจังหวัด ปรับระบบการทางาน แต่ยดึ เป้ าหมายที่เกษตรกรเป็ นหลักโดยเฉพาะ
การเรี ยนรู ้ ปรับรู ปแบบแนวการจัดงานรณรงค์ เป็ นการถ่ายทอดความรู ้ ผ่านสื่ อ ออนไลน์ โดยใช้ เฟสบุค๊ เป็ นช่องทางการสื่ อสาร

เริ่ มนาร่ องจาก การป้ องกันกาจัดหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด ประกอบด้วย 5 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 รู ้จกั หนอนกระทูข้ า้ วโพดลาย
จุด ตอนที่ 2 รู ้จกั วิธีการสารวจและลักษณะการเข้าทาลายของหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด ตอนที่ 3 แนวทางการป้ องกันกาจัด
หนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด ตอนที่ 4 การเลี้ยงแมลงหางหนีบอย่างง่าย และตอนที่ 5 รู ้จกั แมลงที่เป็ นประโยชน์ในการกาจัด
หนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด โดยจะเริ่ มการสอน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 – 14.00 น. ทาง เฟส
บุค “ประชาสัมพันธ์ กอป” หรื อ สามารถเข้าผ่านลิงก์ https://www.facebook.com/AgricultureExtension50 ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่
กรมส่ งเสริ มการเกษตร เกษตรกร และผูท้ ี่สนใจ ร่ วมกันเรี ยนรู ้ ผ่านช่องทางดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดชุดสื่ อการเรี ยนรู ้
รวมถึงสมัครเข้าร่ วมเรี ยนรู ้ได้ ตามช่องทางดังกล่าวได้ ตั้งแต่บดั นี้
สาหรับ หนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด (Fall armyworm : Spodoptera frugiperda JE Smith) เป็ นศัตรู สาคัญของข้าวโพด
นอกจากนี้ยงั มีพืชอาหารมากกว่า 80 ชนิด เช่น ข้าว อ้อย ข้าวฟ่ าง พืชตระกูลถัว่ มะเขือเทศ มันฝรั่ง ยาสู บ ฝ้าย ทานตะวัน กล้วย
กระเทียม ขิง มันเทศ พริ ก พืชตระกูลกะหล่า พืชตระกูลแตง และพืชผัก และมีลกั ษณะการทาลายที่เร็ วและรุ นแรง ดังนั้น
เกษตรกรก็ควรที่จะเตรี ยมตัวรับมือกับในการป้ องกันกาจัดหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุดชนิดนี้ อย่างถูกต้อง เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิด
ความเสี ยหายรุ นแรง

กรมส่ งเสริ มการเกษตร ชวนเกษตรกรผ่านวิกฤติ โควิด-19 สอนเกษตรกร ป้ องกันกาจัดหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด
ผ่านออนไลน์ เฟสบุค๊ ไลฟ์

กรมส่ งเสริ มการเกษตร ห่ วงใยพี่นอ้ งเกษตรกรในสถานการณ์ภยั แล้ง

ปี นี้ เป็ นปี แห่งความแห้งแล้งอย่างหนักอีกปี หนึ่ง และแล้งหนักมากสุ ดในรอบ 40 ปี สถานการณ์ภยั แล้งได้ส่งผลกระทบ
ต่อเกษตรกร เพราะน้ าเป็ นปั จจัยสาคัญในภาคเกษตร ดังนั้น เกษตรกรต้องปรับตัวหันมาปลูกพืชใช้น้ าน้อยทดแทนพืชที่ใช้น้ ามาก
ซึ่ งในเรื่ องนี้กรมส่ งเสริ มการเกษตรก็ได้เป็ นห่วงพี่นอ้ งเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวรอบ 2 และไม้ผลที่เสี่ ยงต่อการขาด
แคลนน้ าช่วงฤดูแล้งเป็ นอย่างมาก
นายสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ขอ้ มูลว่า ในปี 2562 ที่
ผ่านมา ประเทศไทยมีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย โดยมีฝนตกทั้งปี 1,342.6 มิลลิเมตร เมื่อเทียบกับปี ที่แล้งมากคือ ปี 2558 มีฝนตก
1,419.6 มิลลิเมตร จะเห็นได้วา่ ปี 2562 ฝนตกน้อยกว่า ปี 2558 และจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยานับตั้งแต่ปี 2523 เป็ นต้นมา ยัง
พบว่า ปี 2562 มีฝนตกน้อยที่สุดในรอบ 40 ปี โดยเฉพาะฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม ปี ที่ผา่ นมามีฝนตกทั้ง
ประเทศเพียง 1,114 มิลลิเมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 12 ทาให้อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่หลายแห่งมีน้ าใช้การเหลือน้อยไม่เกินร้อย
ละ 30 ของความจุอ่าง จานวน 14 แห่ง เมื่อฝนตกน้อยน้ าตามแหล่งน้ าธรรมชาติก็มีเหลืออยูน่ อ้ ยเช่นกัน จึงไม่สามารถส่ งน้ าเพื่อ
การเพาะปลูกตามปกติได้ แม้ระยะนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างก็ตามแต่ปริ มาณน้ าในแหล่งน้ าต่าง ๆ ยังคงอยูใ่ นเกณฑ์นอ้ ย และในปี นี้
กรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเข้าสู่ ฤดูฝนประมาณปลายเดือนพฤษภาคม และอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได้
กรมส่ งเสริ มการเกษตร โดยสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ขอแจ้งเตือนเกษตรกรให้
รับทราบสถานการณ์ และหมัน่ ดูแลรักษาความชื้นในสวน ลดการคายน้ าของพืช การปรับลดการใช้ปุ๋ยเพื่อลดความเค็มที่เข้าสู่ ตน้
พืช การสารองแหล่งน้ าในสวนของตนเอง โดยเฉพาะพืชที่ตอ้ งเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดของภาคใต้คือไม้ผล จานวน 1,018,648 ไร่
(ข้อมูลเอกภาพไม้ผล ครั้งที่ 1 ปี 2563 ข้อมูล ณ 10 มีนาคม 2563 ) และมอบหมายให้จงั หวัดทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม
การเกษตรเข้าไปสร้างการรับรู ้แก่เกษตรกรในการดูแลรักษาสวนไม้ผลดังกล่าว
ทั้งนี้ กรมส่ งเสริ มการเกษตร ได้จดั ตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปั ญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่
ระดับกรม เขต และจังหวัด เพื่อรวบรวมและติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ น้ า ผลกระทบและความเสี ยหายด้านการเกษตร รวมถึง
จัดทารายงานข้อมูลพื้นที่เสี่ ยงขาดแคลนน้ า การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้
เชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประเมินสถานการณ์และการจัดการความเสี่ ยงภัยแล้งในปี นี้

กรมส่ งเสริ มการเกษตร ห่ วงใยพี่นอ้ งเกษตรกรในสถานการณ์ภยั แล้ง

ปี นี้เป็ นปี แห่งความแห้งแล้งอย่างหนักอีกปี หนึ่ง และแล้งหนักมากสุ ดในรอบ 40 ปี สถานการณ์ภยั แล้งได้ส่งผลกระทบ
ต่อเกษตรกรเพราะน้ าเป็ นปั จจัยสาคัญในภาคเกษตร ดังนั้น เกษตรกรต้องปรับตัวหันมาปลูกพืชใช้น้ าน้อยทดแทนพืชที่ใช้น้ ามาก
ซึ่ งในเรื่ องนี้กรมส่ งเสริ มการเกษตรก็ได้เป็ นห่วงพี่นอ้ งเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวรอบ 2 และไม้ผลที่เสี่ ยงต่อการขาด
แคลนน้ าช่วงฤดูแล้งเป็ นอย่างมาก
นายสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ขอ้ มูลว่า ในปี 2562 ที่ผา่ น
มาประเทศไทยมีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย โดยมีฝนตก ทั้งปี 1,342.6 มิลลิเมตร เมื่อเทียบกับปี ที่แล้งมากคือ ปี 2558 มีฝนตก 1,419.6
มิลลิเมตร จะเห็นได้วา่ ปี 2562 ฝนตกน้อยกว่า ปี 2558 และจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยานับตั้งแต่ปี 2523 เป็ นต้นมา ยังพบว่า ปี
2562 มีฝนตกน้อยที่สุดในรอบ 40 ปี โดยเฉพาะฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม
เดือนตุลาคม ปี ที่ผา่ นมามีฝนตกทั้งประเทศเพียง 1,114 มิลลิเมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 12 ทาให้อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่
หลายแห่งมีน้ าใช้การเหลือน้อยไม่เกินร้อยละ 30 ของความจุอ่าง จานวน 14 แห่ง เมื่อฝนตกน้อยน้ าตามแหล่งน้ าธรรมชาติก็มี
เหลืออยูน่ อ้ ยเช่นกันจึงไม่สามารถส่ งน้ าเพื่อการเพาะปลูกตามปกติได้ แม้ระยะนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างก็ตามแต่ปริ มาณน้ าในแหล่ง
น้ าต่างๆ ยังคงอยูใ่ นเกณฑ์นอ้ ย และในปี นี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเข้าสู่ ฤดูฝนประมาณปลายเดือนพฤษภาคม และอาจเกิด
ภาวะฝนทิง้ ช่วงได้
กรมส่ งเสริ มการเกษตร โดยสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ขอแจ้งเตือนเกษตรกรให้
รับทราบสถานการณ์และหมัน่ ดูแลรักษาความชื้นในสวน ลดการคายน้ าของพืช การปรับลดการใช้ปุ๋ยเพื่อลดความเค็มที่เข้าสู่ ตน้
พืช การสารองแหล่งน้ าในสวนของตนเอง โดยเฉพาะพืชที่ตอ้ งเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดของภาคใต้คือไม้ผล จานวน 1,018,648 ไร่
(ข้อมูลเอกภาพไม้ผล ครั้งที่ 1 ปี 2563 ข้อมูล ณ 10 มีนาคม 2563) และมอบหมายให้จงั หวัดทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม
การเกษตรเข้าไปสร้างการรับรู ้แก่เกษตรกรในการดูแลรักษาสวนไม้ผลดังกล่าว

ทั้งนี้ กรมส่ งเสริ มการเกษตร ได้จดั ตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปั ญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับกรม
เขตและจังหวัด เพื่อรวบรวมและติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ น้ า ผลกระทบและความเสี ยหายด้านการเกษตร รวมถึงจัดทา
รายงานข้อมูลพื้นที่เสี่ ยงขาดแคลนน้ า การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้เชื่อมโยง
ข้อมูลกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประเมินสถานการณ์และการจัดการความเสี่ ยงภัยแล้งในปี นี้

กรมส่ งเสริ มการเกษตร ห่ วงใยพี่นอ้ งเกษตรกรในสถานการณ์ภยั แล้ง

ปี นี้เป็ นปี แห่งความแห้งแล้งอย่างหนักอีกปี หนึ่ง และแล้งหนักมากสุ ดในรอบ 40 ปี สถานการณ์ภยั แล้งได้ส่งผลกระทบ
ต่อเกษตรกรเพราะน้ าเป็ นปั จจัยสาคัญในภาคเกษตร ดังนั้น เกษตรกรต้องปรับตัวหันมาปลูกพืชใช้น้ าน้อยทดแทนพืชที่ใช้น้ ามาก
ซึ่ งในเรื่ องนี้กรมส่ งเสริ มการเกษตรก็ได้เป็ นห่วงพี่นอ้ งเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวรอบ 2 และไม้ผลที่เสี่ ยงต่อการขาด
แคลนน้ าช่วงฤดูแล้งเป็ นอย่างมาก
นายสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ขอ้ มูลว่า ในปี 2562 ที่ผา่ น
มาประเทศไทยมีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย โดยมีฝนตก ทั้งปี 1,342.6 มิลลิเมตร เมื่อเทียบกับปี ที่แล้งมากคือ ปี 2558 มีฝนตก 1,419.6
มิลลิเมตร จะเห็นได้วา่ ปี 2562 ฝนตกน้อยกว่า ปี 2558 และจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยานับตั้งแต่ปี 2523 เป็ นต้นมา ยังพบว่า ปี
2562 มีฝนตกน้อยที่สุดในรอบ 40 ปี โดยเฉพาะฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม
เดือนตุลาคม ปี ที่ผา่ นมามีฝนตกทั้งประเทศเพียง 1,114 มิลลิเมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 12 ทาให้อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่
หลายแห่งมีน้ าใช้การเหลือน้อยไม่เกินร้อยละ 30 ของความจุอ่าง จานวน 14 แห่ง เมื่อฝนตกน้อยน้ าตามแหล่งน้ าธรรมชาติก็มี
เหลืออยูน่ อ้ ยเช่นกันจึงไม่สามารถส่ งน้ าเพื่อการเพาะปลูกตามปกติได้ แม้ระยะนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างก็ตามแต่ปริ มาณน้ าในแหล่ง
น้ าต่างๆ ยังคงอยูใ่ นเกณฑ์นอ้ ย และในปี นี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเข้าสู่ ฤดูฝนประมาณปลายเดือนพฤษภาคม และอาจเกิด
ภาวะฝนทิ้งช่วงได้

กรมส่ งเสริ มการเกษตร โดยสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ขอแจ้งเตือนเกษตรกรให้
รับทราบสถานการณ์และหมัน่ ดูแลรักษาความชื้นในสวน ลดการคายน้ าของพืช การปรับลดการใช้ปุ๋ยเพื่อลดความเค็มที่เข้าสู่ ตน้
พืช การสารองแหล่งน้ าในสวนของตนเอง โดยเฉพาะพืชที่ตอ้ งเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดของภาคใต้คือไม้ผล จานวน 1,018,648 ไร่
(ข้อมูลเอกภาพไม้ผล ครั้งที่ 1 ปี 2563 ข้อมูล ณ 10 มีนาคม 2563) และมอบหมายให้จงั หวัดทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม
การเกษตรเข้าไปสร้างการรับรู ้แก่เกษตรกรในการดูแลรักษาสวนไม้ผลดังกล่าว
ทั้งนี้ กรมส่ งเสริ มการเกษตร ได้จดั ตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปั ญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่
ระดับกรม เขตและจังหวัด เพื่อรวบรวมและติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ น้ า ผลกระทบและความเสี ยหายด้านการเกษตร รวมถึง
จัดทารายงานข้อมูลพื้นที่เสี่ ยงขาดแคลนน้ า การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้
เชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประเมินสถานการณ์และการจัดการความเสี่ ยงภัยแล้งในปี นี้

เริ่ มแล้ว กิจกรรม "อยูบ่ า้ น ปลูกผักโตไว ต้านภัย COVID-19 จังหวัดยะลา

วันนี้ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร (เครื อข่าย) หมู่ที่ 8 ตาบลบุดี
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา สานักงานเกษตร จังหวัดยะลา โดยนายจานง เพชรอนันต์ ได้จดั กิจกรรม "อยูบ่ า้ น ปลูกผักโตไว ต้านภัย
COVID-19" ส่ งมอบปั จจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรต้นแบบของอาเภอเมือง จานวน 35 ราย โดยส่ งเสริ มการปลูกพืชผักตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเพือสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้กบั เกษตรกรประชาชน ถึงประโยชน์ของการปลูกพืชผัก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดยะลา โดยนายชัยสิ ทธิ์ พานิชพงศ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดยะลา ได้ให้ความสาคัญต่อการดูแลประชาชนให้อยูก่ บั บ้าน
และมีคุณภาพชีวติ ที่ดี จึงได้มอบหมายให้ สานักงานเกษตรจังหวัดยะลา ดาเนินการส่ งเสริ มการปลูกพืชผักระยะสั้น เพื่อให้
เกษตรกร ประชาชน ใช้เวลาที่อยูก่ บั บ้านให้เกิดประโยชน์ มีกิจกรรมการปลูกผักบริ เวณบ้าน และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมาใช้
บริ โภคในครัวเรื อน แจกจ่ายเพื่อนบ้าน และจาหน่ายเป็ นรายได้เสริ มให้กบั ครอบครัว เป็ นการพึ่งพาตนเอง
สาหรับกิจกรรมประกอบด้วย การจัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) จัดทาคาแนะนาทางวิชาการในการปลูกผักระยะสั้น
และสนับสนุนปั จจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรต้นแบบ โดยกาหนดเกษตรกรต้นแบบที่เข้าร่ วมกิจกรรม จานวน 279 ราย แบ่งเป็ น
อาเภอละ 35 ราย ยกเว้นอาเภอเบตง 34 ราย ส่ วนปั จจัยการผลิตที่สนับสนุน ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ผกั (ผักบุง้ คะน้า กวางตุง้ พริ กขี้หนู
แตงกวา ถัว่ ฝักยาว มะเขือเปราะ มะเขือยาว ถัว่ พู บวบเหลี่ยม กะเพรา โหระพา ข้าวโพดหวาน แตงโม ฟักทอง ถัว่ เขียว) และปุ๋ ย
อินทรี ย ์ ทั้งนี้ คาดว่าเกษตรกรได้บริ โภคผักหลากหลาย สด สะอาด ปลอดภัย และสร้างความมัน่ คงทางด้านอาหารสุ ขภาพ

ปศุสัตว์ ด้วย โดยรมว.เกษตรฯย้าให้คดั กรองให้ดี อย่าให้มีปัญหาแต่ละกรม มานัง่ เคลียร์ บญั ชี เกษตรกรกันให้ชดั ปลูกพืช ปศุสัตว์
ประมง อ้อย ยาง ยาสู บ และอื่นๆ แต่ละกลุ่มอาชีพมีจานวนเท่าไหร่ และสศก.จะคัดกรองอีกชั้น และเสนอบัญชีเกษตรกร ต่อรมว.
เกษตรฯ และ กระทรวงการคลังว่ามีจานวนเกษตรกรที่จะเข้าโครงการเยียวยา เท่าไหร่
ทั้งนี้ ขณะนี้ยงั ไม่ทราบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข จากกระทรวงการคลัง จ่ายเยียวยาอย่างไร เท่าไหร่ กี่เดือน และยังอยูใ่ น
ขั้นตอนการเคลีรย์บญั ชี เกษตรกร คาดการณ์วา่ มีประมาณ9-10ล้านครัวเรื อน ส่ วนเกษตรกรรายใหม่ ยังไม่รู้เท่าไหร่ ขึ้นอยูก่ บั
ความสมัครใจของเกษตรกร ซึ่งกรมจะปรับปรุ งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เร็ วที่สุด

เกษตรจังหวัดนครราชสี มา เร่ งทาลายมันสาปะหลังที่เกิดโรคไวรัสใบด่างให้สิ้นซาก ที่อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา

วันนี้ (22 เมษายน 2563) นายกังสดาล สวัสดิ์ชยั เกษตรจังหวัดนครราชสี มา พร้อมด้วยนายวรกร เปรื่ องค้า หัวหน้ากลุ่ม
อารักขาพืช และนายสุ โภค ควงขุนทด เกษตรอาเภอขามทะเลสอ ร่ วมกับตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ เร่ งดาเนินการทาลายมัน
สาปะหลังที่เกิดโรคไวรัสใบด่างมันสาปะหลังในพื้นที่ตาบลหนองสรวง อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งวันนี้เป็ น
การทาลายกาจัดมันสาปะหลังที่เกิดโรคไวรัสใบด่างของเกษตรกรจานวน 1 ราย พื้นที่ 7 ไร่ โดยวิธีถอนต้น/ตัดสับแล้วฝังกลบ ซึ่ ง
อาเภอขามทะเลสอมีแผนในการสารวจการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสาปะหลัง โดยให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ น (อกม.)
ซึ่งหากพบการระบาดมีแนวทางให้ทาลายทันทีเพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดในวงกว้าง

ผูว้ า่ ฯ ระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตาม สถานการณ์ การตลาดผลไม้
ผูป้ ระกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง) ในการซื้ อ-ขายผลไม้ของจังหวัดระยอง

นายสุ รศักดิ์ เจริ ญศิริโชติ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริ ญศิริโชติ ประธานแม่บา้ นมหาดไทย
จังหวัดระยอง พาณิ ชย์จงั หวัดระยอง เกษตรและสหกรณ์จงั หวัด เกษตรจังหวัด และศูนย์วจิ ยั การเกษตรจังหวัดระยอง นายอาเภอ
แกลงร่ วมลงพื้นที่ตรวจติดตามสอบถามสถานการณ์การตลาดผลไม้ และผูป้ ระกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง) ณ ล้งมาโนช
และล้งสมศักดิ์ ตลาดวังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อติดตามสถานการณ์ ปริ มาณผลผลิต ราคา และปั ญหาอุปสรรคในการซื้ อ-ขาย
ผลไม้ของจังหวัดระยอง เนื่องจากช่วงนี้จงั หวัดระยองส่ งออกผลไม้ไปต่างประเทศจานวนมาก

เกษตร จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ แนะตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็ นปั จจุบนั
เพื่อรองรับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล
เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ แนะตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็ นปั จจุบนั เพื่อรองรับมาตรการ
ช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล
นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เปิ ดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 และ
ปั ญหาภัยแล้ง รัฐบาลได้เตรี ยมพิจารณามาตรการช่วยเหลือเยียวยาให้แก่เกษตรกร โดยจะใช้ฐานข้อมูลครัวเรื อนเกษตรกรที่ข้ ึน
ทะเบียนไว้กบั กรมส่ งเสริ มการเกษตร
ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกรที่ข้ ึนทะเบียนแล้ว แก้ไขข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั ผ่านทาง Application "Farmbook" บน
โทรศัพท์มือถือ ตรวจสอบสถานะว่าประเภทเกษตรกร และพืชผล ตรงกับที่ดาเนินการอยูห่ รื อไม่ โดยจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มี
เกษตรกรที่ข้ ึนทะเบียนกับกรมส่ งเสริ มการเกษตร จานวน 59,970 ครัวเรื อน มีการปรับปรุ งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็ น
ปัจจุบนั เมื่อปี 2562 แล้ว จานวน 50,070 ครัวเรื อน
ส่ วนเกษตรกรที่ยงั ไม่ได้ข้ ึนทะเบียน สามารถขอรับแบบฟอร์ มได้ที่ผนู ้ าชุมชนในพื้นที่ กรอกรายละเอียดแล้วส่ งให้กบั ผูน้ า
ชุมชน เพื่อรวบรวมส่ งให้เจ้าหน้าส่ งเสริ มการเกษตร ไม่ตอ้ งเดินทางมาถึงสานักงานเกษตรอาเภอ แต่หากกรณี ที่จาเป็ นจะต้อง
เดินทางไปติดต่อที่สานักงานเกษตรอาเภอ ขอให้โทรศัพท์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อรับคาแนะนาเนื่ องจากบางกรณี กรม
ส่ งเสริ มการเกษตร ได้ผอ่ นผันปรับลดขั้นตอน หรื อเงื่อนไขเป็ นกรณี พิเศษแล้ว

