
 

สรุปขาวกรมสงเสริมการเกษตร ประจําวันท่ี 29 เมษายน 2563  
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ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 
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13.ลงทะเบียนเกษตรกรกอน15พ.ค.นี้เช็ค Farmbook Kapook 
14.เรงมาตรการเยียวยาปากทองประชาชน ไทยรัฐทีวี 
15.เช็ครายละเอียดมาตรการเยียวยาเกษตรกร ฐานเศรษฐกิจ 
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23.เปดแลว!ตลาดเกษตรกรออนไลน อุดหนุน..แคปลายนิว้ เพจAllNewsExpress 
24.สสก.5 สงขลามอบมะมวงสงความหวงใยแพทย.. สมิหลาไทม 
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Covid-19 25.เกษตรโคราชสงเสริมบานเกษตรพอเพียงสูวิกฤตโควิด 
สรางความม่ันคงดานอาหารแกเกษตรกร 
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"เฉลิมชัย" ส่ังเรงหนวยงาน ใหปฏิบัตกิารรณรงคหยุดเผาประจําพืน้ท่ีเส่ียง ออกตรวจ ปองปราม ระงับ ยับย้ัง พรอมให

ความรูการใชประโยชนจากเศษวัสดุทางการเกษตรทดแทนการเผา 

 จากสถานการณวกิฤตหมอกควันและฝุนละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซ่ึงสาเหตุสําคัญประการหนึ่ง คือการ
เผาพื้นที่การเกษตรเพื่อเตรียมเพราะปลูกสําหรับฤดูกาลผลิตถัดไป สงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพอนามยัของประชาชน ซ่ึงปญหาละอองฝุน 
PM2.5 เปนตัวการสําคัญที่มีผลตอการทํางานของระบบทางเดินหายใจ ประกอบกับปจจุบันเรากาํลังประสบกับปญหาวิกฤตไวรัสโควิด-19 ที่
สามารถเขาทําลายปอด และสงผลใหเกดิโรคระบบทางเดินหายใจเชนกัน นอกจากนี้ การเผาในพื้นทีก่ารเกษตรยังเปนการทําลายโครงสรางและ
ความอุดมสมบูรณของดิน ทําใหดินเส่ือมโทรม สงผลตอการเจริญเติบโตของพืช ทําใหผลผลิตตํ่า คุณภาพไมไดมาตรฐาน รวมทั้งเกษตรกรยังตอง
ลงทุนในการปรับสภาพดินมากขึ้น 
 นายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยวา การเผาไหมในภาคการเกษตรจะมีอยู 3 สวน ในสวนของ
ภาคกลางจะเปนตอซังขาวที่ชาวนาเก็บเกี่ยวแลว อีกสวนจะเปนไรออย ซ่ึงจะเหมือนกับภาคอีสาน สวนภาคเหนือจะมปีญหาในการเผาปา ซ่ึงปญหา
แตละพื้นที่ก็จะแตกตางกันออกไป แตทัง้หมดก็ไดสงผลกระทบที่เหมือนกันและคลายกันกับมลภาวะ และสามารรามไปถึง PM.2.5 ซ่ึงตรงนี้จะเปน
สวนที่กอใหเกิดมลภาวะมากขึ้น ทั้งสามสวนคิดวามีความจําเปนที่เราจะตองมีการลดการเผาทุกสวนใหนอยลง แตในสวนของภาคเหนือจะมีปญหา
อยูในชวงระหวางเดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม ซ่ึงจะเปนกอนฤดูฝนที่เปนหนาแลง จะมีหลายหนวยงานที่เขาไปดูแลความมั่นคงของเราก็มีหนาที่
สวนหนึ่งในการที่จะเขาไปชวยในการเผาในพื้นใหลดลง เพราะการเผาจะสงผลกระทบตอ ภาคการเกษตร สุขภาพ และส่ิงแวดลอม 
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ยังไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตรนํามาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตรเขาที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับจังหวัด และคณะกรรมการอาํนวยการขับเคล่ือนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาค
เกษตรระดับจังหวัด เพื่อยกระดับการทาํงาน ทั้งยังขอความรวมมือประชาชนหากพบการเผาเศษวัสดุในพื้นที่การเกษตรใหแจงไปยังสายดวนฉกุเฉิน 
1784 สําหรับทุกพื้นที่ หรือ 1362 สําหรับพื้นที่ปา 

https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20200427/adef1b6bc487c444dec34a217aa3e6fa1208d7a0ce3de0c8765c97e41abf338a.jpg?itok=BGdrMOsy
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20200427/adef1b6bc487c444dec34a217aa3e6fa1208d7a0ce3de0c8765c97e41abf338a.jpg?itok=BGdrMOsy


 
กรมสงเสรมิการเกษตร เรงดําเนินงานรณรงคขยายผลเกษตรกรปลอดการเผาในพ้ืนท่ีเกษตร พรอมท้ังสาธิต
เทคโนโลยีการเกษตร ในการจัดการพ้ืนท่ีเกษตร ทดแทนการเผา เชน การไถกลบตอซังและฟางขาว 
 ปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 10 และ PM 2.5 กลายเปนปญหาระดับชาติ ซ่ึงเกิดจากหลายสาเหตุ ในเมืองใหญ เกดิจากการ
คมนาคมขนสงเปนหลัก และควันพษิจากโรงงานอุตสาหกรรม ภาคเหนือ สาเหตุหลัก คือการเผาปา การเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่
เพาะปลูกพืช จังหวัดที่มีพื้นที่การเกษตรมาก สวนใหญเกิดจากการเผาในพื้นที่เกษตร เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูถดัไป จากสาเหตุดังกลาว
สงผลกระทบอยางรายแรงตอสภาพอากาศ จะเห็นไดวาในปจจุบันชวงฤดูรอนอณุหภูมิจะสูงขึ้นเร่ือยๆ 
ชั้นบรรยากาศขมกุขมัว เต็มไปดวยฝุนละออง 
 นางปาลลิน พวงมี ผูอํานวยการกองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพืน้ที่และวิศวกรรมเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร เปดเผย
วา กรมสงเสริมการเกษตร ไดรับโจทยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหชวยเรงสรางการรับรูใหพี่นองเกษตรกรตระหนักถึงคุณประโยชนที่จะ
ไดรับจากการหยุดเผาและผลเสียของการเผาในพื้นที่เกษตร ดังนั้น ในป 2563 นี้ กองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรม
เกษตร ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบหลัก จึงไดกําหนดแนวทางและกระบวนการสรางการรับรูใหถึงกลุมเกษตรกรเปาหมายในพื้นที่ดําเนินการ 42 จังหวัดทั่ว
ประเทศ ไดแก 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 26 จังหวัดที่มีขอมูลจุดความรอนในพื้นที่เกษตรสูง และ 6 จังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล ในหลาย
ชองทาง โดยผานการดําเนินงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับจังหวัด/อําเภอ และเกษตรกรเครือขาย ซ่ึงคาดหวังวาวิธกีารกระตุนสรางการ
รับรูของเกษตรที่กลาวมาขางตน จะชวยใหเกษตรกรรูถึงพิษภยัที่เกิดจากการเผาในพื้นที่เกษตร ทั้งตอตนเอง ตอคนในครอบครัว ญาติพี่นอง และ
ประชาชนทั่วไป 



 
 ในชวงสัปดาหสุดทายของเดือนเมษายนน้ี ยังถือวาอยูในชวงฤดูรอนและแลงมากจนนาเปนหวงพืชผลทางการเกษตร
หลายๆ ชนิด โดยเฉพาะพืชผักซึ่งกรมสงเสรมิการเกษตรไดเรงประชาสัมพันธขาวสารเตือนเกษตรกรชวงอากาศรอนและแหง
แลงระวังเพลีย้ออนถ่ัวฝกยาวระบาด นายอาชวชัยชาญ เลี้ยงประยรู รองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร ไดใหขาววา ถ่ัวฝกยาว
เปนพืชผักท่ีคนไทยนิยมรับประทานกันมาก เน่ืองจากมีรสชาติดี อุดมไปดวยวิตามินและแรธาตสุําคัญหลายชนิด เชน วิตามิน
เอ วิตามินบี วิตามินซี โฟเลต ธาตเุหล็ก ดังน้ัน ถ่ัวฝกยาวจึงนับเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสรางรายไดใหแกเกษตรกรผูปลูกอีกชนิด
หน่ึง โดยมีพ้ืนท่ีปลูกสําคญัอยูในจงัหวัดปทุมธานี เพชรบูรณ และศรสีะเกษ ในชวงสภาพอากาศรอนและแหงแลง เกษตรกรผู
ปลูกถ่ัวฝกยาวมักพบการระบาดทําลายของเพลี้ยออน (Aphis craccivora Koch) 

โดยลักษณะของเพลี้ยออนเปนแมลงปากดูดขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตัวเต็มวัยสามารถขยายพันธุโดยไมตองผสมพันธุ และ
ออกลกูเปนตัวตัวออนลอกคราบ 4 ครั้ง และเปนตัวเต็มวัยภายใน 5-8 วัน ตัวเต็มวัยยาวประมาณ 1.4-1.9 มิลลิเมตร ท้ังตัว
ออนและตัวเต็มวัยมีทอเล็กๆ 2 ทอยื่นออกมาท่ีปลายของสวนทอง การทําลายท้ังตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินนํ้าเลี้ยงบรเิวณใต
ใบ ยอดออน ตาออน ใบออนชอดอก และฝกออน ทําใหสวนท่ีถูกทําลาย เชน ใบออนหงิกงอ ดอกรวงไมติดฝก และหากฝก
ออนถูกดูดกินนํ้าเลีย้งจะทําใหฝกมีขนาดเล็กลง หากการทําลายรุนแรงจะทําใหหยุดการเจริญเติบโตและตายในท่ีสุด 
นอกจากน้ีเพลี้ยออนยังปลอยของเหลว ซึ่งเปนนํ้าตาลท่ีเหลือใชผสมกับของเสียออกมาทางชองขับถายเรียกวา “มูล
นํ้าหวาน” ซึ่งเปนอาหารของราดํา ทําใหราดําเจริญเติบโตอยางรวดเร็วจนปกคลมุใบและฝกผลผลิตจึงไมเปนท่ีตองการของ
ตลาด 

ท้ังน้ีศูนยติดตามและแกไขปญหาภัยแลงดานการเกษตร ป 2563 กรมสงเสรมิการเกษตร ขอแนะนําใหเกษตรกรปองกัน
กําจัดเพลีย้ออนถ่ัวฝกยาว โดยหมัน่สํารวจแปลงปลูกอยางสม่ําเสมอ ฉีดพนดวยเช้ือราบิวเวอเรียในตอนเย็นท่ีมีแสงแดด
ออนๆ เพ่ือกําจัดตัวออนและตัวเตม็วัยของเพลี้ยออน โดยใชเช้ือราบิวเวอเรีย อัตรา1-2 กิโลกรัมตอนํ้า 20 ลิตร ผสมสารจับ
ใบขยําเบาๆ เพ่ือใหสปอรสีขาวออกมาอยูในนํ้า กรองเอาเฉพาะนํ้าเช้ือหลังจากฉีดพนเช้ือราบิวเวอเรียแลว 5-7 วัน หากพบ
เพลี้ยออนใหฉีดพนซ้ํานอกจากน้ี การใชศัตรูธรรมชาติ เชน การปลอยดวงเตาตัวห้าํ จะชวยกินเพลีย้ออนและชวยลดการ
ทําลายของเพลี้ยออนไดเชนกัน ท้ังน้ีหากพบการระบาดและจําเปนตองใชสารเคมี ใหพนดวยสารฆาแมลงคารโบซัลแฟน 
ไตรอะโซฟอสหรืออิมิดาโคลพริด อยางใดอยางหน่ึง อัตราตามคาํแนะนําในฉลากสารเคม ี

อยางไรก็ดี เกษตรกรควรหมั่นตรวจแปลงปลูกอยางสม่ําเสมอ พรอมเฝาระวังการระบาดทําลายของศัตรูดังกลาวอยาง
ตอเน่ืองในชวงน้ี หรือหากมีขอสงสัยใหตดิตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเตมิไดท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอใกลบาน 



 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีนโยบายใหหนวยงานในสังกัด 
ดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรที่มีผลงานดีเดนในแตละสาขา/ประเภท รวม 36 สาขา/ประเภท เพือ่ยกยองประกาศเกียรติคุณ
และเผยแพรผลงานดีเดนใหสาธารณชนทั่วไปไดรูจัก ไดยึดถือเปนแบบอยางตามแนวทางการปฏิบัติงานดานการเกษตรประจําทุกป ซ่ึงเกษตรกรที่
ไดรับการคัดเลือกเปนผูที่มีความสามารถเชิงประจักษทั้งในดานมีความคิดริเร่ิม กลาฟนฝาอุปสรรค มีความเปนผูนํา เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 
เปนนักอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดําเนินกิจการทางดานการเกษตรอยางขยันขันแข็ง เพือ่ใหกจิการดานการเกษตรประสบ
ผลสําเร็จ ตลอดจนเกิดความยั่งยืนในอาชีพการเกษตรของตนเอง โดยในสวนของกรมสงเสริมการเกษตรไดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ดีเดนแหงชาติ ประจําป 2563 จํานวน 8 สาขา ปรากฏผลดังนี ้
เกษตรกรดีเดน 

1. สาขาอาชีพทําสวน ไดแก นายนิโรจน แสนไชย ปลูกพืชหลัก คือ ลําไย ทีอ่ยู เลขที่ 189 หมูที่ 1 ตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองลอง 
จังหวัดลําพูนโทรศัพท 081 951 4659 

2. สาขาอาชีพทําไร ไดแก นายไชยสรรค อภัยนอก ปลูกพืชหลัก คือ ขาวโพดเล้ียงสัตว ที่อยู เลขที่ 177/1 หมู 8 บานหนองตอ ตําบลจัน
ทึก อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท 081 266 1826 

3. สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ไดแก นายบญุลวน โพนสงคราม ปลูกพืชหลัก คือ ทาํนา จาํนวน 8 ไร สวนยางพารา จํานวน 7 ไร ไมผล ไม
ยืนตน พืชผัก จํานวน 5 ไร สวนไผเล้ียง จํานวน 2 ไร และไผบงหวาน จํานวน 1 ไร ที่อยู บานเลขที่ 188 ม.8 ต.วังหลวง อ.เฝาไร 
จังหวัดหนองคาย โทรศัพท 063 909 3722 

สถาบันเกษตรกร 
1. ที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกร ไดแก นายจติตรง ธนันชัย ที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนบานฉลอง ที่อยูบานเลขที่ 48/1 หมูที่ 6 ตําบล

ฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท 088 414 0781 
2. สมาชิกกลุมยวุเกษตร ไดแก นางสาวจรรยา สิงหโคตร ประธานสภายวุเกษตรกรโรงเรียนโนนกอกวิทยา ที่อยูบานเลขที ่92 หมูที่ 8 บาน

พีพวย ตําบลสระโพนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูม ิโทรศัพท 098 049 4860   
3. กลุมแมบานเกษตรกร ไดแก กลุมแมบานเกษตรกรจักสานตนคลุมบานวังตง ที่ทําการกลุมเลขที่ 3 หมูที่ 4 ตําบลนาทอน อําเภอทุงหวา 

จังหวัดสตูล โทรศัพท 062 654 0788 
4. กลุมยุวเกษตรกร ไดแก กลุมยวุเกษตรกรโรงเรียนบานฉลอง จังหวัดภูเก็ต ที่ทําการกลุมเลขที่ 48/1 หมูที่ 6 ตําบลฉลอง อําเภอเมือง

ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท 076 381 947 
5. วิสาหกจิชุมชน ไดแก วิสาหกจิชุมชนผาไหมมัดหมี่บานหัวฝาย ที่ทําการเลขที่ 46 หมูที่ 2 ตําบลปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

โทรศัพท 089 623 5156     
กรมสงเสริมการเกษตรขอแสดงความยนิดีกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ไดรับรางวัลในทุกสาขา และพรอมจะผลักดันพี่นองเกษตรกรรายอื่นๆ 
ใหกาวไปขางหนาเพื่อเปนฟนเฟองและเครือขายในการรวมผลักดันภาคการเกษตรใหเกิดความยั่งยืนในอาชพีของตนเองตอไป นายเขมแข็งกลาว 



 

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีนโยบายใหหนวยงานในสังกัด 
ดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรที่มีผลงานดีเดนในแตละสาขา/ประเภท รวม 36 สาขา/ประเภท เพือ่ยกยองประกาศเกียรติคุณ
และเผยแพรผลงานดีเดนใหสาธารณชนทั่วไปไดรูจัก ไดยึดถือเปนแบบอยางตามแนวทางการปฏิบัติงานดานการเกษตรประจําทุกป ซ่ึงเกษตรกรที่
ไดรับการคัดเลือกเปนผูที่มีความสามารถเชิงประจักษทั้งในดานมีความคิดริเร่ิม กลาฟนฝาอุปสรรค มีความเปนผูนํา เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 
เปนนักอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดําเนินกิจการทางดานการเกษตรอยางขยันขันแข็ง เพือ่ใหกจิการดานการเกษตรประสบ
ผลสําเร็จ ตลอดจนเกิดความยั่งยืนในอาชีพการเกษตรของตนเอง โดยในสวนของกรมสงเสริมการเกษตรไดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ดีเดนแหงชาติ ประจําป 2563 จํานวน 8 สาขา ปรากฏผลดังนี ้
เกษตรกรดีเดน 

1. สาขาอาชีพทําสวน ไดแก นายนิโรจน แสนไชย ปลูกพืชหลัก คือ ลําไย ทีอ่ยู เลขที่ 189 หมูที่ 1 ตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองลอง 
จังหวัดลําพูนโทรศัพท 081 951 4659 

2. สาขาอาชีพทําไร ไดแก นายไชยสรรค อภัยนอก ปลูกพืชหลัก คือ ขาวโพดเล้ียงสัตว ที่อยู เลขที่ 177/1 หมู 8 บานหนองตอ ตําบลจัน
ทึก อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท 081 266 1826 

3. สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ไดแก นายบญุลวน โพนสงคราม ปลูกพืชหลัก คือ ทาํนา จาํนวน 8 ไร สวนยางพารา จํานวน 7 ไร ไมผล ไม
ยืนตน พืชผัก จํานวน 5 ไร สวนไผเล้ียง จํานวน 2 ไร และไผบงหวาน จํานวน 1 ไร ที่อยู บานเลขที่ 188 ม.8 ต.วังหลวง อ.เฝาไร 
จังหวัดหนองคาย โทรศัพท 063 909 3722 

สถาบันเกษตรกร 
1. ที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกร ไดแก นายจติตรง ธนันชัย ที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนบานฉลอง ที่อยูบานเลขที่ 48/1 หมูที่ 6 ตําบล

ฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท 088 414 0781 
2. สมาชิกกลุมยวุเกษตร ไดแก นางสาวจรรยา สิงหโคตร ประธานสภายวุเกษตรกรโรงเรียนโนนกอกวิทยา ที่อยูบานเลขที ่92 หมูที่ 8 บาน

พีพวย ตําบลสระโพนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูม ิโทรศัพท 098 049 4860   
3. กลุมแมบานเกษตรกร ไดแก กลุมแมบานเกษตรกรจักสานตนคลุมบานวังตง ที่ทําการกลุมเลขที่ 3 หมูที่ 4 ตําบลนาทอน อําเภอทุงหวา 

จังหวัดสตูล โทรศัพท 062 654 0788 
4. กลุมยุวเกษตรกร ไดแก กลุมยวุเกษตรกรโรงเรียนบานฉลอง จังหวัดภูเก็ต ที่ทําการกลุมเลขที่ 48/1 หมูที่ 6 ตําบลฉลอง อําเภอเมือง

ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท 076 381 947 
5. วิสาหกจิชุมชน ไดแก วิสาหกจิชุมชนผาไหมมัดหมี่บานหัวฝาย ที่ทําการเลขที่ 46 หมูที่ 2 ตําบลปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 
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กรมสงเสริมการเกษตรขอแสดงความยนิดีกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ไดรับรางวัลในทุกสาขา และพรอมจะผลักดันพี่นองเกษตรกรรายอื่นๆ 
ใหกาวไปขางหนาเพื่อเปนฟนเฟองและเครือขายในการรวมผลักดันภาคการเกษตรใหเกิดความยั่งยืนในอาชพีของตนเองตอไป นายเขมแข็งกลาว 
 



 

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีนโยบายใหหนวยงานในสังกัด 
ดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรที่มีผลงานดีเดนในแตละสาขา/ประเภท รวม 36 สาขา/ประเภท เพือ่ยกยองประกาศเกียรติคุณ
และเผยแพรผลงานดีเดนใหสาธารณชนทั่วไปไดรูจัก ไดยึดถือเปนแบบอยางตามแนวทางการปฏิบัติงานดานการเกษตรประจําทุกป ซ่ึงเกษตรกรที่
ไดรับการคัดเลือกเปนผูที่มีความสามารถเชิงประจักษทั้งในดานมีความคิดริเร่ิม กลาฟนฝาอุปสรรค มีความเปนผูนํา เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 
เปนนักอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดําเนินกิจการทางดานการเกษตรอยางขยันขันแข็ง เพือ่ใหกจิการดานการเกษตรประสบ
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ดีเดนแหงชาติ ประจําป 2563 จํานวน 8 สาขา ปรากฏผลดังนี ้
เกษตรกรดีเดน 

1. สาขาอาชีพทําสวน ไดแก นายนิโรจน แสนไชย ปลูกพืชหลัก คือ ลําไย ทีอ่ยู เลขที่ 189 หมูที่ 1 ตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองลอง 
จังหวัดลําพูนโทรศัพท 081 951 4659 

2. สาขาอาชีพทําไร ไดแก นายไชยสรรค อภัยนอก ปลูกพืชหลัก คือ ขาวโพดเล้ียงสัตว ที่อยู เลขที่ 177/1 หมู 8 บานหนองตอ ตําบลจัน
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พีพวย ตําบลสระโพนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูม ิโทรศัพท 098 049 4860   
3. กลุมแมบานเกษตรกร ไดแก กลุมแมบานเกษตรกรจักสานตนคลุมบานวังตง ที่ทําการกลุมเลขที่ 3 หมูที่ 4 ตําบลนาทอน อําเภอทุงหวา 

จังหวัดสตูล โทรศัพท 062 654 0788 
4. กลุมยุวเกษตรกร ไดแก กลุมยวุเกษตรกรโรงเรียนบานฉลอง จังหวัดภูเก็ต ที่ทําการกลุมเลขที่ 48/1 หมูที่ 6 ตําบลฉลอง อําเภอเมือง

ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท 076 381 947 
5. วิสาหกจิชุมชน ไดแก วิสาหกจิชุมชนผาไหมมัดหมี่บานหัวฝาย ที่ทําการเลขที่ 46 หมูที่ 2 ตําบลปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

โทรศัพท 089 623 5156     
กรมสงเสริมการเกษตรขอแสดงความยนิดีกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ไดรับรางวัลในทุกสาขา และพรอมจะผลักดันพี่นองเกษตรกรรายอื่นๆ 
ใหกาวไปขางหนาเพื่อเปนฟนเฟองและเครือขายในการรวมผลักดันภาคการเกษตรใหเกิดความยั่งยืนในอาชพีของตนเองตอไป นายเขมแข็งกลาว 



 

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร เปดเผยวา ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีนโยบายให
หนวยงานในสังกัด ดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรท่ีมีผลงานดีเดนในแตละสาขา/ประเภท รวม 36 สาขา/
ประเภท เพ่ือยกยองประกาศเกียรติคุณและเผยแพรผลงานดีเดนใหสาธารณชนท่ัวไปไดรูจัก ไดยดึถือเปนแบบอยางตามแนว
ทางการปฏิบัติงานดานการเกษตรประจําทุกป ซึ่งเกษตรกรท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูท่ีมีความสามารถเชิงประจักษท้ังในดานมี
ความคิดรเิริม่ กลาฟนฝาอุปสรรค มีความเปนผูนํา เสยีสละเพ่ือประโยชนสวนรวม เปนนักอนุรักษทรพัยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดาํเนินกิจการทางดานการเกษตรอยางขยันขันแข็ง เพ่ือใหกิจการดานการเกษตรประสบผลสําเร็จ ตลอดจนเกิด
ความยั่งยืนในอาชีพการเกษตรของตนเอง โดยในสวนของกรมสงเสรมิการเกษตรไดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ดีเดนแหงชาติ ประจําป 2563 จํานวน 8 สาขา ปรากฏผลดังน้ี 

เกษตรกรดีเดน 
1. สาขาอาชีพทําสวน ไดแก นายนิโรจน แสนไชย ปลูกพืชหลัก คือ ลําไย ท่ีอยู เลขท่ี 189 หมูท่ี 1 ตําบลวังผาง อําเภอ

เวียงหนองลอง จังหวัดลําพูนโทรศัพท 081 951 4659 
2. สาขาอาชีพทําไร ไดแก นายไชยสรรค อภัยนอก ปลูกพืชหลัก คือ ขาวโพดเลีย้งสัตว ท่ีอยู เลขท่ี 177/1 หมู 8 บาน

หนองตอ ตําบลจันทึก อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท 081 266 1826 
3. สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ไดแก นายบุญลวน โพนสงคราม ปลูกพืชหลัก คือ ทํานา จํานวน 8 ไร สวนยางพารา 

จํานวน 7 ไร ไมผล ไมยืนตน พืชผัก จํานวน 5 ไร สวนไผเลี้ยง จํานวน 2 ไร และไผบงหวาน จํานวน 1 ไร ท่ีอยู 
บานเลขท่ี 188 ม.8 ต.วังหลวง อ.เฝาไร จังหวัดหนองคาย โทรศัพท 063 909 3722 

สถาบันเกษตรกร 
1. ท่ีปรึกษากลุมยุวเกษตรกร ไดแก นายจิตตรง ธนันชัย ท่ีปรึกษากลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนบานฉลอง ท่ีอยูบานเลขท่ี 

48/1 หมูท่ี 6 ตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท 088 414 0781 
2. สมาชิกกลุมยุวเกษตร ไดแก นางสาวจรรยา สิงหโคตร ประธานสภายุวเกษตรกรโรงเรียนโนนกอกวิทยา ท่ีอยู

บานเลขท่ี 92 หมูท่ี 8 บานพีพวย ตําบลสระโพนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท 098 049 
4860   

3. กลุมแมบานเกษตรกร ไดแก กลุมแมบานเกษตรกรจักสานตนคลุมบานวังตง ท่ีทําการกลุมเลขท่ี 3 หมูท่ี 4 ตําบลนา
ทอน อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล โทรศัพท 062 654 0788 

4. กลุมยุวเกษตรกร ไดแก กลุมยุวเกษตรกรโรงเรยีนบานฉลอง จังหวัดภูเก็ต ท่ีทําการกลุมเลขท่ี 48/1 หมูท่ี 6 ตําบล
ฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภเูก็ต โทรศัพท 076 381 947 

5. วิสาหกิจชุมชน ไดแก วิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหมี่บานหัวฝาย ท่ีทําการเลขท่ี 46 หมูท่ี 2 ตําบลปอแดง อําเภอชนบท 
จังหวัดขอนแกน โทรศัพท 089 623 5156     

กรมสงเสรมิการเกษตรขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรท่ีไดรับรางวัลในทุกสาขา และพรอมจะผลักดันพ่ี
นองเกษตรกรรายอ่ืนๆ ใหกาวไปขางหนาเพ่ือเปนฟนเฟองและเครือขายในการรวมผลักดันภาคการเกษตรใหเกิดความยั่งยืนใน
อาชีพของตนเองตอไป นายเขมแข็งกลาว 
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นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีนโยบายใหหนวยงานในสังกัด 
ดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรที่มีผลงานดีเดนในแตละสาขา/ประเภท รวม 36 สาขา/ประเภท เพือ่ยกยองประกาศเกียรติคุณ
และเผยแพรผลงานดีเดนใหสาธารณชนทั่วไปไดรูจัก ไดยึดถือเปนแบบอยางตามแนวทางการปฏิบัติงานดานการเกษตรประจําทุกป ซ่ึงเกษตรกรที่
ไดรับการคัดเลือกเปนผูที่มีความสามารถเชิงประจักษทั้งในดานมีความคิดริเร่ิม กลาฟนฝาอุปสรรค มีความเปนผูนํา เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 
เปนนักอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดําเนินกิจการทางดานการเกษตรอยางขยันขันแข็ง เพือ่ใหกจิการดานการเกษตรประสบ
ผลสําเร็จ ตลอดจนเกิดความยั่งยืนในอาชีพการเกษตรของตนเอง โดยในสวนของกรมสงเสริมการเกษตรไดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ดีเดนแหงชาติ ประจําป 2563 จํานวน 8 สาขา ปรากฏผลดังนี ้
เกษตรกรดีเดน 

1. สาขาอาชีพทําสวน ไดแก นายนิโรจน แสนไชย ปลูกพืชหลัก คือ ลําไย ทีอ่ยู เลขที่ 189 หมูที่ 1 ตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองลอง 
จังหวัดลําพูนโทรศัพท 081 951 4659 

2. สาขาอาชีพทําไร ไดแก นายไชยสรรค อภัยนอก ปลูกพืชหลัก คือ ขาวโพดเล้ียงสัตว ที่อยู เลขที่ 177/1 หมู 8 บานหนองตอ ตําบลจัน
ทึก อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท 081 266 1826 

3. สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ไดแก นายบญุลวน โพนสงคราม ปลูกพืชหลัก คือ ทาํนา จาํนวน 8 ไร สวนยางพารา จํานวน 7 ไร ไมผล ไม
ยืนตน พืชผัก จํานวน 5 ไร สวนไผเล้ียง จํานวน 2 ไร และไผบงหวาน จํานวน 1 ไร ที่อยู บานเลขที่ 188 ม.8 ต.วังหลวง อ.เฝาไร 
จังหวัดหนองคาย โทรศัพท 063 909 3722 

สถาบันเกษตรกร 
1. ที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกร ไดแก นายจติตรง ธนันชัย ที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนบานฉลอง ที่อยูบานเลขที่ 48/1 หมูที่ 6 ตําบล

ฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท 088 414 0781 
2. สมาชิกกลุมยวุเกษตร ไดแก นางสาวจรรยา สิงหโคตร ประธานสภายวุเกษตรกรโรงเรียนโนนกอกวิทยา ที่อยูบานเลขที ่92 หมูที่ 8 บาน

พีพวย ตําบลสระโพนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูม ิโทรศัพท 098 049 4860   
3. กลุมแมบานเกษตรกร ไดแก กลุมแมบานเกษตรกรจักสานตนคลุมบานวังตง ที่ทําการกลุมเลขที่ 3 หมูที่ 4 ตําบลนาทอน อําเภอทุงหวา 

จังหวัดสตูล โทรศัพท 062 654 0788 
4. กลุมยุวเกษตรกร ไดแก กลุมยวุเกษตรกรโรงเรียนบานฉลอง จังหวัดภูเก็ต ที่ทําการกลุมเลขที่ 48/1 หมูที่ 6 ตําบลฉลอง อําเภอเมือง

ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท 076 381 947 
5. วิสาหกจิชุมชน ไดแก วิสาหกจิชุมชนผาไหมมัดหมี่บานหัวฝาย ที่ทําการเลขที่ 46 หมูที่ 2 ตําบลปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

โทรศัพท 089 623 5156     
กรมสงเสริมการเกษตรขอแสดงความยนิดีกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ไดรับรางวัลในทุกสาขา และพรอมจะผลักดันพี่นองเกษตรกรรายอื่นๆ 
ใหกาวไปขางหนาเพื่อเปนฟนเฟองและเครือขายในการรวมผลักดันภาคการเกษตรใหเกิดความยั่งยืนในอาชพีของตนเองตอไป นายเขมแข็งกลาว 
 



 

 
กรุงเทพฯ--27 เม.ย.--กรมสงเสริมการเกษตร 
กรมสงเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมสงมะมวงแทนความหวงใยจากใจกรมสงเสริมการเกษตรมอบใหแกบุคลากรทางการแพทย 6 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ในโครงการสนับสนุนสินคาเกษตรไทยสูภัย COVID-19 ภายใตแคมเปญ “ซ้ือสินคาเกษตรไทย เกษตรกรอยูได ประเทศไทยอยูรอด” จับมือ
สมาคมชาวสวนมะมวงไทย และบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด สงมอบมะมวงและกําลังใจใหหมอ รวมทั้งชวยเหลือชาวสวนที่ไดรับผลกระทบรวม 3 ตัน 
 นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เผยวา ตามทีก่รมสงเสริมการเกษตรไดริเร่ิมจัดทําโครงการสนับสนุนสินคา
เกษตรไทยสูภัย COVID-19 เพื่อรณรงคสงเสริมสินคาเกษตรไทยและชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับความเดือดรอนในชวงสถานการณ COVID-19 
ภายใตแคมเปญ “ซ้ือสินคาเกษตรไทย เกษตรกรอยูได ประเทศไทยอยูรอด” 
โดยเชิญชวนใหสวนราชการ และประชาชนชวยกันอุดหนุนซ้ือสินคาเกษตรคุณภาพดีไปมอบใหแกบุคลากรทางการแพทยเพื่อเปนขวัญกําลังใจใน
การตอสูกับการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซ่ึงกรมสงเสริมการเกษตรไดระดมทุนสงมอบผลผลิตมะมวง
คุณภาพดีจากพี่นองเกษตรกร พรอมทั้งทยอยสงมอบใหแกโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย เปนการชวยเหลือพี่นองเกษตรกรที่ไดรับ
ผลกระทบในชวงสถานการณดังกลาวแลวนั้น 
 ลาสุดกรมสงเสริมการเกษตรและหนวยงานในสังกัด ไดรวมระดมทุนซ้ือมะมวงน้ําดอกไมสีทองคุณภาพสงออกจากเกษตรกรแปลงใหญ 
วิสาหกจิชุมชนกลุมผูผลิตมะมวงสงออก ต.โปงตาลอง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา จํานวน 2 ตัน และนายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะมวง
ไทย ในนามของสมาคมชาวสวนมะมวงไทยไดรวมสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดังกลาว มอบมะมวง จํานวน 1 ตัน รวมทั้งส้ิน 3 ตัน และขนสง
โดยบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ซ่ึงคิดคาบริการขนสงในอัตราพิเศษ กก.ละ 2.50 บาท พรอมบริการรับที่สวน โรงแพก็ และสงถึงปลายทางไปยัง
เปาหมาย 6 จังหวัดภาคใต ไดแก ภูเก็ต สตูล ยะลา นราธิวาส ปตตาน ีและสงขลา รอบแรก เร่ิมออกเดินทางจากตนทาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 
22 เมษายน 2563 ไปยังปลายทาง 5 จังหวัด จํานวน 450 กลอง ๆ ละ 5 กก. รวม 2,250 กก. ดังนี้ 1) ภูเก็ต จาํนวน 120 กลอง สงมอบ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, โรงพยาบาลปาตอง, โรงพยาบาลถลาง,โรงพยาบาลฉลอง, โรงพยาบาล อบจ., โรงพยาบาลสนาม จํานวน 2 จุด (ศาลา
กลางใหม และมอ.วิทยาเขตภูเก็ต), จุดคัดกรองทาฉัตรไชย และสํานกังานสาธารณสุขจังหวัด 2) สตูล จํานวน 100 กลอง สงมอบโรงพยาบาลสตูล, 
โรงพยาบาลสนาม ม.ราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล, สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั, ดานคัดกรองทุงนุย อ.ควนกาหลง และดานคัดกรอง อ.ทุงหวา 3) 
ปตตานี จํานวน 60 กลอง สงมอบโรงพยาบาลปตตาน,ี โรงพยาบาลยะรัง, โรงพยาบาลหนองจกิ, โรงพยาบาลโคกโพธิ ์และจุดคัดกรองอําเภอ 
(สนามกีฬา อบจ.) 4) ยะลา จาํนวน 70 กลอง สงมอบโรงพยาบาลยะลา, โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช อ.ยะหา, โรงพยาบาลบันนังสตา,
โรงพยาบาลรามัน, สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด, อาสาสมัครรักษาดินแดน 5) นราธิวาส จาํนวน 100 กลอง สงมอบ โรงพยาบาลนราธวิาสราช
นครินทร, โรงพยาบาลกัลยานวิัฒนาการุณย (ม.นร), โรงพยาบาลสุไหงโกลก, ดานกักกัน สุไหงโกลก, ศูนยกักกันกองรอยอาสาสมัครรักษาดินแดน, 
ศูนยกักกันเทศบาลเมืองนราธิวาส, ศูนยบริหารฯ โควิด- 19 จ.นราธิวาส (ศบค.) และ รอบที่ 2 ออกเดินทางวันที่ 27 เมษายน 2563 จาก อ.ปาก
ชอง จ.นครราชสีมา จํานวน 150 กลอง ๆ ละ 5 กก. รวม 750 กก. ไปยังจังหวัดสุดทาย คือ 6) สงขลา จํานวน 150 กลอง สงมอบโรงพยาบาล
สงขลา, จุดคัดกรองประจําจังหวัด, โรงพยาบาลสนาม (สวนปาเปรม) โดยมีนายกังสดาล สวัสด์ิชยั เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เปนผูแทนอธิบดีกรม
สงเสริมการเกษตร รับซ้ือผลผลิตมะมวงน้ําดอกไมสีทองคุณภาพสงออกและจาํหนายในหางสรรพสินคาในราคาทุน เปนจังหวัดตนทางกอนสงตอไป
ยังจังหวัดปลายทางภาคใต เพื่อกระจายผลผลิตภายในประเทศ โดยมีนายสุพิท จิตรภักดี ผูอาํนวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 
จ.สงขลา เปนผูแทนอธบิดีกรมสงเสริมการเกษตร ในการสงมอบใหแกบุคลากรทางการแพทยไปยังโรงพยาบาลตาง ๆ 
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 กรมสงเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมสงมะมวงแทนความหวงใยจากใจกรมสงเสริมการเกษตรมอบใหแกบุคลากรทางการแพทย 6 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ในโครงการสนับสนุนสินคาเกษตรไทยสูภัย COVID-19 ภายใตแคมเปญ “ซ้ือสินคาเกษตรไทย เกษตรกรอยูได ประเทศไทยอยู
รอด” จับมือสมาคมชาวสวนมะมวงไทย และบริษัท ไปรษณียไทย จาํกัด สงมอบมะมวงและกาํลังใจใหหมอ รวมทั้งชวยเหลือชาวสวนที่ไดรับ
ผลกระทบรวม 3 ตัน 
 นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เผยวา ตามที่กรมสงเสริมการเกษตรไดริเร่ิมจัดทําโครงการสนับสนุนสินคา
เกษตรไทยสูภัย COVID-19 เพื่อรณรงคสงเสริมสินคาเกษตรไทยและชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับความเดือดรอนในชวงสถานการณ COVID-19 
ภายใตแคมเปญ “ซ้ือสินคาเกษตรไทย เกษตรกรอยูได ประเทศไทยอยูรอด” โดยเชิญชวนใหสวนราชการ และประชาชนชวยกันอุดหนุนซ้ือสินคา
เกษตรคุณภาพดีไปมอบใหแกบุคลากรทางการแพทยเพื่อเปนขวัญกําลังใจในการตอสูกับการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 
COVID-19 ซ่ึงกรมสงเสริมการเกษตรไดระดมทุนสงมอบผลผลิตมะมวงคุณภาพดีจากพี่นองเกษตรกร พรอมทั้งทยอยสงมอบใหแกโรงพยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย เปนการชวยเหลือพี่นองเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบในชวงสถานการณดังกลาวแลวนั้น  
 ลาสุดกรมสงเสริมการเกษตรและหนวยงานในสังกัด ไดรวมระดมทุนซ้ือมะมวงน้ําดอกไมสีทองคุณภาพสงออกจากเกษตรกรแปลงใหญ 
วิสาหกจิชุมชนกลุมผูผลิตมะมวงสงออก ต.โปงตาลอง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา จํานวน 2 ตัน และนายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะมวง
ไทย ในนามของสมาคมชาวสวนมะมวงไทยไดรวมสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดังกลาว มอบมะมวง จาํนวน 1 ตัน รวมทั้งส้ิน 3 ตัน และขนสง
โดยบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ซ่ึงคิดคาบริการขนสงในอัตราพิเศษ กก.ละ 2.50 บาท พรอมบริการรับที่สวน โรงแพก็ และสงถึงปลายทางไปยัง
เปาหมาย 6 จังหวัดภาคใต ไดแก ภูเก็ต สตูล ยะลา นราธิวาส ปตตาน ีและสงขลา รอบแรก เร่ิมออกเดินทางจากตนทาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 
22 เมษายน 2563 ไปยังปลายทาง 5 จังหวัด จํานวน 450 กลอง ๆ ละ 5 กก. รวม 2,250 กก. ดังนี ้
1) ภูเก็ต 120 กลอง สงมอบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, โรงพยาบาลปาตอง, โรงพยาบาลถลาง,โรงพยาบาลฉลอง, โรงพยาบาล อบจ., โรงพยาบาล
สนาม จํานวน 2 จุด (ศาลากลางใหม และมอ.วิทยาเขตภูเก็ต), จุดคัดกรองทาฉตัรไชย และสํานักงานสาธารณสุขจังหวดั 
2) สตูล 100 กลอง สงมอบโรงพยาบาลสตูล, โรงพยาบาลสนาม ม.ราชภฎัสงขลา วิทยาเขตสตูล, สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด , ดานคัดกรองทุง
นุย อ.ควนกาหลง และดานคัดกรอง อ.ทุงหวา 
3) ปตตานี 60 กลอง สงมอบโรงพยาบาลปตตานี, โรงพยาบาลยะรัง, โรงพยาบาลหนองจิก, โรงพยาบาลโคกโพธิ์ และจุดคัดกรองอําเภอ (สนามกีฬา อบจ.) 
4) ยะลา 70 กลอง สงมอบโรงพยาบาลยะลา , โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.ยะหา, โรงพยาบาลบันนังสตา,โรงพยาบาลรามัน, สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด, อาสาสมัครรักษาดินแดน 
5) นราธวิาส 100 กลอง สงมอบ โรงพยาบาลนราธวิาสราชนครินทร, โรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย (ม.นร), โรงพยาบาลสุไหงโกลก, ดาน
กักกัน สุไหงโกลก, ศูนยกักกันกองรอยอาสาสมัครรักษาดินแดน, ศูนยกักกันเทศบาลเมืองนราธิวาส, ศูนยบริหารฯ โควิด- 19 จ.นราธวิาส (ศบค.) 
 และ รอบที ่2 ออกเดินทางวันที ่27 เมษายน 2563 จาก อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา จาํนวน 150 กลอง ๆ ละ 5 กก. รวม 750 กก. 
ไปยังจังหวัดสุดทาย คือ 6) สงขลา จาํนวน 150 กลอง สงมอบโรงพยาบาลสงขลา, จุดคัดกรองประจําจังหวัด, โรงพยาบาลสนาม (สวนปาเปรม) 
โดยมีนายกังสดาล สวัสด์ิชยั เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เปนผูแทนอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร รับซ้ือผลผลิตมะมวงน้ําดอกไมสีทองคุณภาพ
สงออกและจาํหนายในหางสรรพสินคาในราคาทุน เปนจังหวัดตนทางกอนสงตอไปยังจังหวัดปลายทางภาคใต เพื่อกระจายผลผลิตภายในประเทศ 
โดยมีนายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา เปนผูแทนอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ในการสงมอบ
ใหแกบุคลากรทางการแพทยไปยังโรงพยาบาลตาง ๆ   



 
เผยแพร วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563 

กรมสงเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมสงมะมวงแทนความหวงใยจากใจกรมสงเสริมการเกษตรมอบใหแกบุคลากรทางการแพทย 6 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ในโครงการสนับสนุนสินคาเกษตรไทยสูภัย COVID-19 ภายใตแคมเปญ “ซ้ือสินคาเกษตรไทย เกษตรกรอยูได ประเทศไทยอยูรอด” จับมือ
สมาคมชาวสวนมะมวงไทย และบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด สงมอบมะมวงและกําลังใจใหหมอ รวมทั้งชวยเหลือชาวสวนที่ไดรับผลกระทบรวม 3 ตัน 
นายเขมแขง็ ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เผยวา ตามที่กรมสงเสริมการเกษตรไดริเร่ิมจัดทําโครงการสนับสนุนสินคาเกษตรไทยสู
ภัย COVID-19 เพื่อรณรงคสงเสริมสินคาเกษตรไทยและชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับความเดือดรอนในชวงสถานการณ COVID-19 ภายใต
แคมเปญ “ซ้ือสินคาเกษตรไทย เกษตรกรอยูได ประเทศไทยอยูรอด” โดยเชิญชวนใหสวนราชการและประชาชนชวยกันอุดหนุนซ้ือสินคาเกษตร
คุณภาพดีไปมอบใหแกบุคลากรทางการแพทยเพื่อเปนขวัญกาํลังใจในการตอสูกบัการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-
19 ซ่ึงกรมสงเสริมการเกษตรไดระดมทุนสงมอบผลผลิตมะมวงคุณภาพดีจากพีน่องเกษตรกร พรอมทั้งทยอยสงมอบใหแกโรงพยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย เปนการชวยเหลือพี่นองเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบในชวงสถานการณดังกลาวแลวนั้น 
ลาสุดกรมสงเสริมการเกษตรและหนวยงานในสังกัด ไดรวมระดมทุนซ้ือมะมวงน้ําดอกไมสีทองคุณภาพสงออกจากเกษตรกรแปลงใหญ วิสาหกิจ
ชุมชนกลุมผูผลิตมะมวงสงออก ตําบลโปงตาลอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 2 ตัน และ นายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวน
มะมวงไทย ในนามของสมาคมชาวสวนมะมวงไทยไดรวมสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดังกลาว มอบมะมวง จํานวน 1 ตัน รวมทั้งส้ิน 3 ตัน 
และขนสงโดยบริษัท ไปรษณียไทย จาํกดั ซ่ึงคิดคาบริการขนสงในอัตราพิเศษ กิโลกรัมละ 2.50 บาท พรอมบริการรับที่สวน โรงแพ็ก และสงถึง
ปลายทางไปยังเปาหมาย 6 จังหวัดภาคใต ไดแก ภูเก็ต สตูล ยะลา นราธิวาส ปตตานี และสงขลา รอบแรก เร่ิมออกเดินทางจากตนทาง จังหวัด
นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ไปยังปลายทาง 5 จังหวัด จํานวน 450 กลอง กลองละ 5 กิโลกรัม รวม 2,250 กิโลกรัม ดังนี้ 1. 
ภูเก็ต จํานวน 120 กลอง สงมอบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, โรงพยาบาลปาตอง, โรงพยาบาลถลาง, โรงพยาบาลฉลอง, โรงพยาบาล อบจ.
, โรงพยาบาลสนาม จํานวน 2 จุด (ศาลากลางใหม และ มอ.วิทยาเขตภูเก็ต), จุดคัดกรองทาฉัตรไชย และสํานกังานสาธารณสุขจังหวัด 2. 
สตูล จํานวน 100 กลอง สงมอบโรงพยาบาลสตูล, โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล, สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
, ดานคัดกรองทุงนุย อําเภอควนกาหลง และดานคัดกรอง อําเภอทุงหวา 3. ปตตานี จํานวน 60 กลอง สงมอบโรงพยาบาลปตตาน,ี โรงพยาบาล
ยะรัง, โรงพยาบาลหนองจกิ, โรงพยาบาลโคกโพธิ์ และจุดคัดกรองอําเภอ (สนามกีฬา อบจ.) 4. ยะลา จํานวน 70 กลอง สงมอบโรงพยาบาลยะลา
, โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช อาํเภอยะหา, โรงพยาบาลบันนังสตา, โรงพยาบาลรามัน, สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั, อาสาสมัครรักษา
ดินแดน 5. นราธิวาส จํานวน 100 กลอง สงมอบ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร, โรงพยาบาลกัลยานวิัฒนาการุณย (ม.นร), โรงพยาบาลสุ
ไหงโกลก, ดานกักกัน สุไหงโกลก, ศูนยกักกันกองรอยอาสาสมัครรักษาดินแดน, ศูนยกักกันเทศบาลเมืองนราธิวาส, ศูนยบริหารฯ โควิด- 
19 จังหวัดนราธิวาส (ศบค.) และ รอบที่ 2 ออกเดินทางวันที ่27 เมษายน 2563 จาก อาํเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา จาํนวน 150 กลอง 
กลองละ 5 กิโลกรัม รวม 750 กิโลกรัม ไปยังจังหวัดสุดทาย คือ 6. สงขลา จํานวน 150 กลอง สงมอบโรงพยาบาลสงขลา, จุดคัดกรองประจํา
จังหวัด, โรงพยาบาลสนาม (สวนปาเปรม) โดยมี นายกังสดาล สวัสด์ิชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เปนผูแทนอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร รับซ้ือ
ผลผลิตมะมวงน้ําดอกไมสีทองคุณภาพสงออกและจาํหนายในหางสรรพสินคาในราคาทุน เปนจังหวัดตนทางกอนสงตอไปยังจังหวัดปลายทาง
ภาคใต เพื่อกระจายผลผลิตภายในประเทศ โดยมี นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปน
ผูแทนอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ในการสงมอบใหแกบุคลากรทางการแพทยไปยังโรงพยาบาลตางๆ 



 



 

กระทรวงเกษตรฯ กําชับเกษตรกร ท่ีไดรับผลกระทบจากโควิด 19 ให ลงทะเบียนเกษตรกร ภายใน 15 

พฤษภาคม นี้ พรอมเรงดําเนินการจัดระบบแยกจําพวกเพาะปลูก ปศุสัตว หรือเพาะเล้ียงสัตวน้ํา เพ่ือ

ไมใหซํ้าซอน 

         เม่ือวานนี้ (27 เมษายน 2563) เดลินิวสออนไลน รายงานวา นายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยความคืบหนา มาตรการเยียวยาเกษตรกร ท่ีไดรับผลกระทบจากโรค

ระบาด โควิด 19 หลังมีการเปดใหลงทะเบียนเกษตรกร วา ไดสั่งการใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ เรงปรับปรุง

ทะเบียนเกษตรกรใหครอบคลุมทุกกลุม โดยมีสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปนนายทะเบียน

เกษตรกร ทําหนาท่ีจัดทําระบบเพ่ือปองกันการซํ้าซอน เชน เกษตรกรรายเดียว ตองมีทะเบียนเดียว 

เฉพาะเจาะจงเลยวาเปนดานเพาะปลูก ปศุสัตว หรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

 

         นายเฉลิมชัย เผยตอวา ข้ันตอนตอไป กระทรวงเกษตรฯ จะสงมอบบัญชีทะเบียนเกษตรกร ให

คณะกรรมการกํากับดูแลพิจารณาดําเนนิการตามมาตรการและเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังกําหนด โดยจะ

โอนเงินชวยเหลือเขาบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

         ท้ังนี้ สําหรับเกษตรกรรายใด ท่ียังไมไดข้ึนทะเบียนเกษตรกร ใหดําเนินการภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 

นี้ เพ่ือท่ีจะไดรับความชวยเหลือชวง covid 19 จากภาครัฐอยางครอบคลมุ 

https://www.dailynews.co.th/politics/771322
https://money.kapook.com/view224295.html
https://covid-19.kapook.com/
https://money.kapook.com/view224295.html
https://money.kapook.com/view224295.html
https://covid-19.kapook.com/


 



 

"เยียวยาเกษตรกร" 10 ลานราย เดือนละ 5,000 บาท 3 เดือนรวม 15,000 บาท ใครบางมีสิทธิ์ -วิธีรับเงิน และ
คนท่ีไมไดรับสิทธิ์สามารถอุทธรณไดหรือไม ตรวจสอบรายละเอียดไดท่ีน่ี 

28 เมษายน 2563 ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติ
เห็นชอบโครงการชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-
19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือใหความชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรตามกลุมเปาหมายของโครงการฯ จํานวนไม
เกิน 10 ลานราย วงเงินรวมไมเกิน 150,000 ลานบาท  

มาตรการเยียวยาเกษตรกร กําหนดกลุมเปาหมายเปนเกษตรกรไมเกิน 10 ลานราย กลุมแรก คือ เกษตรกรท่ีไดข้ึน
ทะเบียนไวกับกรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว และกรมประมง จํานวน  8.43 ลานราย แลเกษตรกรเปาหมาย กลุมท่ี
สอง ไดแก เกษตรกรท่ีอยูระหวางการตรวจสอบขอมูลการข้ึนทะเบียน ไมเกิน 1.57 ลานราย  

เกษตรกรท่ีไดรับความชวยเหลือในมาตรการน้ี จะไดรับเงินจายตรงเดือนละ 5,000 บาทตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึง 
กรกฎาคม 2563  รวม  15,000 บาทตอราย ซึ่งจะชวยใหมีรายไดเพียงพอตอการยังชีพในชวงภาวะวิกฤติ และมีความ
จําเปนเรงดวนในการแกไขปญหาเพ่ือเพ่ิมเติม สภาพคลองทางเศรษฐกิจ และปองกันการเกิดปญหาทางสังคมท่ีอาจจะ
ตามมา 

สําหรับเกษตรกรท่ียังไมลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเกษตรกรไดท่ีกรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว กรมประมง 
ตั้งแตวันน้ีถึงวันท่ี 15  พฤษภาคม 2563  

 



 
ครม.อนุมัติ "เยียวยาเกษตรกร" 1.5 หมื่นบาท 10 ลานราย พรอมขยายสิทธิ์รับเงิน 5 พันบาท"เราไมท้ิงกัน" จาก 
14 ลานคน เปน 16 ลานคน 
การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ท่ีมีพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีเปนประธาน วันน้ี(28 เมษายน 2563) 
อนุมัติมาตรการเยียวยาเกษตรกรไดรับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ครัว15,000 บาท 10 ลานราย พรอมขยายสิทธิ์ผู
ขอรับเงินเยียวยา 5 พันบาท"เราไมท้ิงกัน" เปน 16 ลานคน 
ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน  โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงมติครม.วา ครม.เห็นชอบมาตรการชวยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร จํานวน 10 ลานรายเดือนละ 5 พันบาท เปนเวลา 3 เดือน รวม 15,000 บาท เพ่ือชวยเหลือ
เกษตรกรท่ีลงทะเบียนไวและอยูระหวางการตรวจสอบ ขอใหเกษตรกรรีบลงทะเบียนผานเว็บไซตกรมสงเสริมการเกษตร 
ถึง 15 พ.ค. นี้ เพ่ือปรับปรุงฐานขอมูล ในการรับสิทธ์ิเยียวยาดังกลาว โดยใชเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ในการ
ตรวจสอบ ท้ังน้ีมาตรการชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรใชงบประมาณรวม 1.5 แสนลานบาท 
ตรวจสอบสถานะเกษตรกรวิธีแกไข-ยกเลิกท่ีน่ี 
นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติการขยายสิทธ์ิรับเงินเยียวยา 5,000 บาท"เราไมท้ิงกัน" เปนระยะเวลา 3 เดือน เพ่ิมเติมจากเดิม
ท่ีกระทรวงการคลังเสนอและครม.อนุมัติไปแลว 14 ลานคน ในวันน้ีไดอนุมัติเพ่ิมอีก 2 ลานคน เปนไมเกิน 16 ลานคน 
โดยมีวงเงินไมเกิน 2.4 แสนลานบาท  
กระทรวงการคลังระบุวาหลังจากรัฐบาลดําเนินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท "เราไมท้ิงกัน"มาครบ 1 เดือน มีจํานวน
การลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 28.8 ลานรายการ หักการลงทะเบียนซ้ํา คงเหลือผูลงทะเบียน 24 ลานราย โดยพบวาเปนผูไม
ผานการยืนยันตัวตนจากฐานขอมูลของกรมการปกครอง 1.7 ลานราย คงเหลือ ผูลงทะเบียนท่ีเขาสูข้ันตอนการคัดกรอง
ตามหลักเกณฑจํานวน 22.3 ลานราย 
จากการใชฐานขอมูลและระบบการคัดกรองคุณสมบัติของผูลงทะเบียนแลวพบวา มีผูท่ีไมผานคุณสมบัติจะไดรับสิทธิ 
เน่ืองจากมีสิทธิหรือเขาขายจะไดรับสิทธิเยียวยาจากรัฐบาลผานทางกลไกอ่ืนอยูแลว แบงเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตรกร
ตามฐานขอมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 4.2 ลานราย เปนขาราชการ ขาราชการ บํานาญ หรือผูรับเบ้ียหวัดและ
ผูประกันตนท่ีไดรับสิทธิชดเชยรายไดในระบบประกันสังคม 1.1 ลานราย และมีผูขอยกเลิกการลงทะเบียน 9.5 แสนราย 
ดังน้ัน จึงมีผูท่ีเขาขายสามารถไดรับสิทธิการชดเชยรายไดตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท จํานวนท้ังสิ้นประมาณ 16 
ลานราย ซึ่งเปนผูผานเกณฑแลวจํานวน 10.6 ลานราย และกระทรวงการคลังไดโอนเงิน เยียวยาใหแกผูไดรับสิทธิสวน
ใหญจํานวน 7.5 ลานรายอยางตอเน่ือง ตั้งแตวันที่ 8 เมษายนถึงวันท่ี 29 เมษายน 2563 
ในวันที่ 30 เมษายน 2563 จะมีการโอนเงินเยียวยาผูไดรับสิทธิอีก 4.8 แสนราย สวนท่ีเหลืออีก 2.6 ลานราย จะเรง
โอนใหภายในสัปดาหแรกของเดือนพฤษภาคม 2563 กลุมน้ีจะไดรับเงินเยียวยาของรอบเดือนเมษายนดวย รวมเปน 2 
เดือน โดยขอใหตรวจสอบสถานะลาสุดไดท่ี www.เราไมท้ิงกัน.com ตั้งแตวันท่ี 29 เมษายน 2563 เวลา 6.00 น. เปน
ตนไป 

https://www.thansettakij.com/content/430387


 

กรุงเทพฯ--27 เม.ย.--กรมสงเสริมการเกษตร 

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) สงผลใหกรมสงเสริมการเกษตรไม
สามารถเรียกผูสอบแขงขันได เดินทางมารายงานตัวรวมกันจํานวนมากในสถานท่ีเดียวกันได ตามมาตรการการ
เวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) เพ่ือเปนการชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูสอบแขงขันได 

กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดปรับวิธีการรายงานตัว เปนการรายงานตัวผานระบบประชุมทางไกล VDO 
Conference ณ กรมสงเสริมการเกษตร และสํานักงานเกษตรจังหวัด ท่ีผูสอบแขงขันไดลงทะเบียนไวแทน 

กรมสงเสริมการเกษตร จึงขอใหผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการจํานวน

ท้ังสิ้น 253 ราย (พ้ืนท่ีท่ัวไป จํานวน 250 ราย และพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 3 ราย) มารายงาน

ตัว เพ่ือเลือกหนวยงานท่ีจะบรรจุเขารับราชการ ในวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม 2563 ตั้งแตเวลา 08.30 

น. เปนตนไป ผานระบบประชุมทางไกล VDO Conference ณ กรมสงเสริมการเกษตร และสํานักงานเกษตร

จังหวัด ท่ีผูสอบแขงขันไดลงทะเบียนไว ท้ัง 54 จังหวัด ดังตอไปนี้ จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ 

ขอนแกน จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม ตรัง ตราด นครพนม นครราชสีมา 

นครศรีธรรมราช นครสวรรค นนทบุรี นาน บุรีรัมย ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ ปราจีนบุรี ปตตานี 

พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ แพร มหาสารคาม แมฮองสอน รอยเอ็ด 

ระนอง ราชบุรี ลพบุรี ลําปาง ลําพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สมุทรสาคร สิงหบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี 

สุราษฎรธานี สุรินทร หนองคาย อางทอง อุดรธานี อุตรดิตถ และจังหวัดอุบลราชธานี 

ท้ังนี้ กรมสงเสริมการเกษตรไดมีหนังสือแจงใหผูสอบแขงขันไดทราบแลวทางไปรษณีย หากมีขอสงสัย สามารถ
สอบถามไดท่ี กองการเจาหนาท่ี กรมสงเสริมการเกษตร โทรศัพท 0-2579 3690 หรือสํานักงานเกษตร
จังหวัด ใกลบานทาน 

 

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3


 

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) สงผลใหกรมสงเสริมการเกษตรไม

สามารถเรียกผูสอบแขงขันได เดินทางมารายงานตัวรวมกันจํานวนมากในสถานท่ีเดียวกันได ตามมาตรการการ

เวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) เพ่ือเปนการชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูสอบแขงขันได กรม

สงเสริมการเกษตรจึงไดปรับวิธีการรายงานตัว เปนการรายงานตัวผานระบบประชุมทางไกล VDO 

Conference ณ กรมสงเสริมการเกษตร และสํานักงานเกษตรจังหวัด ท่ีผูสอบแขงขันไดลงทะเบียนไวแทน 

กรมสงเสริมการเกษตร จึงขอใหผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการจํานวน

ท้ังสิ้น 253 ราย (พ้ืนท่ีท่ัวไป จํานวน 250 ราย และพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 3 ราย) มารายงาน

ตัว เพ่ือเลือกหนวยงานท่ีจะบรรจุเขารับราชการ ในวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม 2563 ตั้งแตเวลา 08.30 

น. เปนตนไป ผานระบบประชุมทางไกล VDO Conference ณ กรมสงเสริมการเกษตร และสํานักงานเกษตร

จังหวัด ท่ีผูสอบแขงขันไดลงทะเบียนไว  ท้ัง 54 จังหวัด ดังตอไปนี้ จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ 

ขอนแกน จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม ตรัง ตราด นครพนม นครราชสีมา 

นครศรีธรรมราช นครสวรรค นนทบุรี นาน บุรีรัมย ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ ปราจีนบุรี ปตตานี 

พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ แพร มหาสารคาม แมฮองสอน รอยเอ็ด 

ระนอง ราชบุรี ลพบุรี ลําปาง ลําพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สมุทรสาคร สิงหบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี 

สุราษฎรธานี สุรินทร หนองคาย อางทอง อุดรธานี อุตรดิตถ และจังหวัดอุบลราชธานี 

ท้ังนี้ กรมสงเสริมการเกษตรไดมีหนังสือแจงใหผูสอบแขงขันไดทราบแลวทางไปรษณีย หากมีขอสงสัย สามารถ

สอบถามไดท่ี กองการเจาหนาท่ี กรมสงเสริมการเกษตร โทรศัพท 0-2579 3690 หรือสํานักงานเกษตร

จังหวัด ใกลบานทาน 

 



 
 นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา จากสถานการณการแพร
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) สงผลใหกรมสงเสริม
การเกษตรไมสามารถเรียกผูสอบแขงขันได เดินทางมารายงานตัวรวมกันจํานวนมากในสถานท่ีเดียวกันได 
ตามมาตรการการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) เพ่ือเปนการชวยอํานวยความสะดวก
ใหกับผูสอบแขงขันได กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดปรับวิธีการรายงานตัว เปนการรายงานตัวผานระบบ
ประชุมทางไกล VDO Conference ณ กรมสงเสริมการเกษตร และสํานักงานเกษตรจังหวัด ท่ีผูสอบ
แขงขันไดลงทะเบียนไวแทน 
 กรมสงเสริมการเกษตร จึงขอใหผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการจํานวนท้ังส้ิน 253 ราย (พ้ืนท่ีท่ัวไป จํานวน 250 ราย และพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
จํานวน 3 ราย) มารายงานตัว เพ่ือเลือกหนวยงานท่ีจะบรรจุเขารับราชการ ในวันพฤหัสบดีท่ี 7 
พฤษภาคม 2563 ตั้งแตเวลา 08.30 น. เปนตนไป ผานระบบประชุมทางไกล VDO Conference ณ 
กรมสงเสริมการเกษตร และสํานักงานเกษตรจังหวัด ท่ีผูสอบแขงขันไดลงทะเบียนไว  ท้ัง 54 จังหวัด 
ดังตอไปนี้ จังหวัดกระบ่ี กาญจนบุรี กาฬสินธุ ขอนแกน จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย 
เชียงใหม ตรัง ตราด นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค นนทบุรี นาน บุรีรัมย ปทุมธานี 
ประจวบคีรีขันธ ปราจีนบุรี ปตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี 
เพชรบูรณ แพร มหาสารคาม แมฮองสอน รอยเอ็ด ระนอง ราชบุรี ลพบุรี ลําปาง ลําพูน เลย ศรีสะเกษ 
สกลนคร สงขลา สมุทรสาคร สิงหบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎรธานี สุรินทร หนองคาย อางทอง 
อุดรธานี อุตรดิตถ และจังหวัดอุบลราชธาน ี
 ท้ังนี้ กรมสงเสริมการเกษตรไดมีหนังสือแจงใหผูสอบแขงขันไดทราบแลวทางไปรษณีย หากมีขอ
สงสัย สามารถสอบถามไดท่ี กองการเจาหนาท่ี กรมสงเสริมการเกษตร โทรศัพท 0-2579 3690 หรือ
สํานักงานเกษตรจังหวัด ใกลบานทาน 



 



 
กรมสงเสรมิการเกษตรเปดตัวเว็บไซตรวบรวมสินคาเกษตรคุณภาพดี เกรดพรีเมี่ยม ฝมือเกษตรกรตัวจริงจากท่ัวประเทศ 
สงตรงถึงบาน ประหยัดเวลา ไมตองออกขับรถไปซ้ือถึงแหลงผลติ 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาววา จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 หรือ COVID-19 สงผลกระทบตอทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางย่ิงภาคการเกษตร ซ่ึง ดร.เฉลิมชัย ศรีออน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความหวงใยชีวิตความเปนอยูของพ่ีนองเกษตรกร ซ่ึงอาจจะไดรับ
ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค จึงสั่งการใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรงใหความชวยเหลือ
พ่ีนองเกษตรกรตามภารกิจอยางเต็มท่ี กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมตลาดเกษตร online ภายใต
การกํากับดูแลของกรมสงเสริมการเกษตรขึ้น เริ่มเปดใชงานครั้งแรกในวันท่ี 29 เมษายน 2563 เพ่ือชวยเปนสื่อกลางใน
การนําสินคาเกษตรคุณภาพดี จากกลุมเกษตรกรแปลงใหญ Smart Farmer  (SF) Young Smart Farmer 
(YSF) วิสาหกิจชุมชน และองคกรเกษตรกรอ่ืนๆ จากท่ัวประเทศ ใหถึงมือผูบริโภค ในรูปแบบของเว็บไซต ชื่อ 
“www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com” ภายใตสโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพรอมสง” 
โดยจะทําหนาท่ีเปนศูนยกลางรวบรวมขอมูล และชองทางการติดตอซ้ือขายสินคาเกษตรแบบออนไลนท่ีผานการคัดสรร
จากคณะทํางานฯ ระดับจังหวัดท่ัวประเทศ ประกอบดวยสินคาทางการเกษตร ท้ังผลผลิตสด สินคาแปรรูป และสินคา
หัตถกรรม จํานวน 9 หมวด ไดแก ขาวและธัญพืช ผัก ผลไม ไมดอกไมประดับ อาหารแปรรูปและเครื่องด่ืม สมุนไพรและ
เครื่องสําอาง ผาและเครื่องแตงกาย หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ และสินคาอ่ืนๆ 
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวอีกวา ความพิเศษของเว็บไซตดังกลาว คือ ไดรวบรวมชองทางออนไลนทุกชองทางใน
การติดตอซ้ือขายระหวางผูบริโภคกับเกษตรกรผูผลิตตัวจริง รวมท้ังระบุรายละเอียดของสินคา มาตรฐานท่ีไดรับการ
รับรอง ชวงเวลาท่ีสินคามีจําหนาย กําลังการผลิต และวิธีการขนสงท่ีผูบริโภคสามารถเลือกใชไดตามความสะดวก ชวย
อํานวยความสะดวกใหกับพ่ีนองประชาชนไดเปนอยางดี 
นับวาเหมาะสมอยางย่ิงกับสถานการณปจจุบันท่ีรัฐบาลมีคําแนะนําใหรักษาระยะหางทางสังคม (Social 
Distancing) และใหทํางานจากบาน (Work From Home) กรมสงเสรมิการเกษตรจึงขอเชิญชวนพ่ีนองประชาชนเย่ียม
ชมและเลือกซ้ือสินคาในเว็บไซตตลาดเกษตรกรออนไลน เพียงคนหาดวยการพิมพ คําวา “ตลาดเกษตรกรออนไลน.
com” เพียงแคน้ีทานก็จะสามารถเลือกซ้ือสินคาเกษตรคุณภาพดี ผลิตจากใจเกษตรกรตัวจริง พรอมสงถึงบานไดแลว 



 
กรมสงเสริมการเกษตรเปดตัวเว็บไซตรวบรวมสนิคาเกษตรคุณภาพดี เกรดพรีเมี่ยม ฝมือเกษตรกรตัวจริงจากท่ัว
ประเทศ สงตรงถึงบาน ประหยัดเวลา ไมตองออกขับรถไปซ้ือถึงแหลงผลิต 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดาํรง อธิบดกีรมสงเสรมิการเกษตร กลาววา จากสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 หรือ COVID-19 สงผลกระทบตอทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการเกษตร ซึ่ง ดร.เฉลมิชัย ศรอีอน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความหวงใยชีวิตความเปนอยูของพ่ีนองเกษตรกร ซึ่งอาจจะไดรับผลกระทบจาก
การแพรระบาดของโรค จึงสั่งการใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรงใหความชวยเหลือพ่ีนองเกษตรกรตาม
ภารกิจอยางเต็มท่ีกรมสงเสรมิการเกษตรจึงไดจัดทําโครงการสงเสรมิตลาดเกษตร online ภายใตการกํากับดูแลของกรม
สงเสริมการเกษตรข้ึน 
เริ่มเปดใชงานครั้งแรกในวันท่ี 29 เมษายน 2563 เพ่ือชวยเปนสื่อกลางในการนําสินคาเกษตรคุณภาพด ีจากกลุมเกษตรกร
แปลงใหญ Smart Farmer  (SF) Young Smart Farmer (YSF) วิสาหกิจชุมชน และองคกรเกษตรกรอ่ืนๆ จากท่ัว
ประเทศ ใหถึงมือผูบริโภคในรูปแบบของเว็บไซต ช่ือ “www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com” ภายใตสโลแกน “เกษตรกรจริง
จริง ทุกสิ่งปลอดภยั เพียงคุณสั่ง เราพรอมสง” โดยจะทําหนาท่ีเปนศูนยกลางรวบรวมขอมูล และชองทางการติดตอซื้อขาย
สินคาเกษตรแบบออนไลนท่ีผานการคัดสรรจากคณะทํางานฯ ระดับจังหวัดท่ัวประเทศ ประกอบดวยสนิคาทางการเกษตร ท้ัง
ผลผลติสด สินคาแปรรูป และสินคาหัตถกรรม จํานวน 9 หมวด ไดแก ขาวและธัญพืช ผัก ผลไม ไมดอกไมประดับ อาหารแปร
รูปและเครื่องดืม่ สมุนไพรและเครือ่งสําอางผาและเครื่องแตงกาย หตัถกรรมและสิ่งประดิษฐ และสินคาอ่ืนๆ 
อธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาวอีกวา ความพิเศษของเว็บไซตดังกลาว คือ ไดรวบรวมชองทางออนไลนทุกชองทางในการ
ติดตอซื้อขายระหวางผูบริโภคกับเกษตรกรผูผลิตตัวจรงิ รวมท้ังระบุรายละเอียดของสินคา มาตรฐานท่ีไดรับการรับรอง 
ชวงเวลาท่ีสินคามีจําหนาย กําลังการผลิต และวิธีการขนสงท่ีผูบริโภคสามารถเลือกใชไดตามความสะดวกชวยอํานวยความ
สะดวกใหกับพ่ีนองประชาชนไดเปนอยางดี นับวาเหมาะสมอยางยิ่งกับสถานการณปจจุบันท่ีรัฐบาลมคีําแนะนําใหรักษา
ระยะหางทางสังคม (Social Distancing)และใหทํางานจากบาน (Work From Home) กรมสงเสรมิการเกษตรจึงขอเชิญชวน
พ่ีนองประชาชนเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินคาในเว็บไซตตลาดเกษตรกรออนไลน เพียงคนหาดวยการพิมพ คําวา“ตลาดเกษตรกร
ออนไลน.com” เพียงแคน้ีทานก็จะสามารถเลือกซื้อสินคาเกษตรคณุภาพดี ผลติจากใจเกษตรกรตัวจริง พรอมสงถึงบานได
แลว 



 



 

 
นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานกังานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่5 จังหวัดสงขลา ใหขอมูลวา ในสวนของภาคใต ไดรับมะมวงแทนความ
หวงใยจากกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 600 กลองๆ ละ 5 กก. รวม 3,000 กิโลกรัม ทั้งนี้ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่5 จ.
สงขลา เปนหนวยงานแทนกรมสงเสริมการเกษตร ในการสงมอบใหแกบุคลากรทางการแพทย โดยไดจัดสรรมอบใหกบั 6 จังหวัด ดังนี้ จังหวัด
สงขลา 150 กลอง (750 กิโลกรัม) ภูเก็ต 120 กลอง (600 กิโลกรัม) สตูล 100 กลอง (500 กิโลกรัม) ปตตานี 60 กลอง (300 กิโลกรัม) ยะ
ลา 70 กลอง (350 กิโลกรัม) และจังหวัดนราธวิาส 100 กลอง (500 กิโลกรัม) เพื่อนําไปมอบใหบุคลากรทางการแพทย แตละจังหวัดไดไปมอบ
ตามจุดตางๆ ดังนี้ 
จังหวัดสงขลา จํานวน 150 กลอง มอบใหโรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ จุดคัดกรองประจําจังหวัด จํานวน 3 จุด หนวยงาน
สาธารณสุขอําเภอ วัดในจังหวัดสงขลา 
จังหวัดภูเก็ต จํานวน 120 กลอง มอบใหโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลปาตอง โรงพยาบาลถลางโรงพยาบาลฉลอง โรงพยาบาล อบจ.
ภูเกต็ โรงพยาบาลสนาม จํานวน 2 จุด (ศาลากลางใหม และ มอ.วิทยาเขตภูเกต็) จุดคัดกรองทาฉัตรไชยและสํานกังานสาธารณสุขจังหวัด 
จังหวัดสตูล จํานวน 100 กลอง มอบใหโรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลสนาม ม.ราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูลสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดานคัด
กรองทุงนุยอําเภอควนกาหลงและดานคัดกรองอําเภอทุงหวา 
 
จังหวัดปตตาน ีจํานวน 60 กลอง มอบใหโรงพยาบาลยะรัง โรงพยาบาลหนองจิก โรงพยาบาลทุงยางแดง ศูนยกักกัน (นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮา
ลาลปตตาน)ี และ จุดคัดกรองจังหวัดปตตาน ี(สนามกีฬา อบจ.) 
จังหวัดยะลา จํานวน 70 กลอง มอบใหโรงพยาบาลศูนยยะลา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอาํเภอยะหาโรงพยาบาลบันนังสตา โรงพยาบาลรา
มัน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อาสาสมัครรักษาดินแดน 
จังหวัดนราธวิาส จํานวน 100 กลอง มอบใหโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร โรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย (ม.น.ร) โรงพยาบาลสุไหงโก–
ลก จุดตรวจคัดกรองดานชายแดนตรวจคนเขาเมืองสุไหงโก–ลก จุดตรวจคัดกรองสวนสาธารณเฉลิมพระเกยีรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง
นราธิวาส ศูนยบริหารฯ โควิด 19 จังหวัดนราธวิา (ศบค.) ดานตรวจขามเขตจังหวัด 7 จุด โรงพยาบาลประจาํอําเภอ 11 แหง 
นายสุพิท จิตรภักดี ใหขอมูลเพิ่มเติมวา กรมสงเสริมการเกษตรและหนวยงานในสังกัด ไดรวมระดมทุนซ้ือมะมวงน้ําดอกไมสีทองคุณภาพสงออก
จากเกษตรกรแปลงใหญ วิสาหกจิชุมชนกลุมผูผลิตมะมวงสงออก ต.โปงตาลอง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา จํานวน 2 ตัน โดยมีนายมนตรี ศรี
นิล นายกสมาคมชาวสวนมะมวงไทย ในนามของสมาคมชาวสวนมะมวงไทยไดรวมสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดังกลาว มอบ
มะมวง จํานวน 1 ตัน รวมทั้งส้ิน 3 ตัน และขนสงโดยบริษทั ไปรษณียไทยจํากดั ซ่ึงคิดคาบริการขนสงในอัตราพิเศษ กก.ละ 2.50 บาท พรอม
บริการรับที่สวนโรงแพ็ค และสงถึงปลายทาง 



 

,#เกษตรโคราช สงเสริม "บานเกษตรพอเพียงเล้ียงชวีิต สูวกิฤตโควิด-19" สรางความมั่นคงดานอาหารแกเกษตรกร และ

เจาหนาท่ีของสํานักงานเกษตรจงัหวัดและอําเภอ 



 

เผยแพร วันอังคารท่ี 28 เมษายน พ.ศ.2563 

เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2563 นายพิชัย วงษบัวงาม เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พรอมดวย นางพิมพา ดวง
ประชา หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ และ นางสาวพรพรรณ นุชโพธิ์พันธุ นักวิชาการสงเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมเยียนเกษตรกร พรอมรณรงคใหประชาชนซ้ือสินคาเกษตรไทย เกษตรกร
อยูได ประเทศไทยอยูรอด ณ หมูท่ี 8 ตําบลนนทรี อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไดแก 

จุดท่ี 1 ไรองุนอิงชู (Ingchoo farm) ของ นายไพจิตร จอมพันธ เริ่มกอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2561 ปลูกองุนแบบ
อินทรีย ในโรงเรือน พ้ืนท่ี 2 ไร วางระบบการใหน้ําแบบสปริงเกลอร โดยมีองุนพันธุตางๆ กวา 10 สายพันธุ 
อาทิ พันธุ black opal, root perate, red globe, shine muscat เปนตน 

และจุดท่ี 2 สวนทุเรียนอินทรีย ของ นางบุญลือ จอมพันธ โดยนางบุญลือทําสวนเกษตรอินทรียมาแลวกวา 
15 ป ดูแลสวนทุเรียนดวยตนเองเพียงลําพังดวยความใสใจ นอกจากปลูกทุเรียนแลว ยังมีผลไมชนิดอ่ืนอีก 
เชน มังคุด เงาะ ลองกอง เปนตน ซ่ึงท้ังสองจุดนี้ ยังเปดตอนรับนักทองเท่ียวใหเขารวมชมสวนอีกดวย 

โดยการลงพ้ืนท่ีเยี่ยมเยียนเกษตรกรในครั้งนี้ ไดรับการตอนรับจากเกษตรกร และ นายยุทธ อราม
เรือง ผูใหญบานหมูท่ี 8 ตําบลนนทรี อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เปนอยางดี 

 



 

วันที่ 28 เมษายน 2563ที่บานดอนแดง ต.บานเสียว อ.นาหวา จ.นครพนม นายรมไม นวลตา เกษตรจงัหวัดนครพนม 

พรอมดวยนายวินัย คงยืน หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณผลผลิตสินคาเกษตรที่ไดรบั

ผลกระทบจากโควิด- 19 ในพ้ืนที่อําเภอนาหวา ซ่ึงเปนกลุมทอเส่ือกกบานดอนแดงสามัคคี ที่ดําเนินกิจกรรมรวมกลุมกัน

ทอเส่ือจากกกที่มีคุณภาพและมีผลิตภัณฑที่ทําจากกอีกมากมายใหเลือกซ้ือ ในการนี้นายสนั่น หอมสุด เกษตรอําเภอนาหวา 

เกษตรอําเภอนาหวา รวมลงพ้ืนที่ติดตามและใหขอมูลในพ้ืนที่ โดยจากสถานการณดังกลาวทําใหกลุมเกษตรกรไดรบั

ผลกระทบจากการจําหนายผลผลิตจากกที่ชะลอตัว สําหรับใครที่สนใจเส่ือกก และผลผลิตจากกอ่ืนๆ สามารถโทรส่ังซ้ือได

ที่ 087-2244562 



 

วันที่ 28 เมษายน 2563 . ทีอํ่าเภอนาทม จังหวัดนครพนม นายรมไม นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม พรอมดวยนาย

วินัย คงยืน หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ลงพ้ืนที่ตดิตามสถานการณผลผลิตสินคาเกษตรที่ไดรับผลกระทบจาก

โควิด-19 ในพ้ืนที่อําเภอนาทม ซ่ึงเปนกลุมเกษตรกรที่รวมกลุมกันเปนวิสาหกิจชุมชนกลุมทอผา อําเภอนาทม โดยมีการ

จําหนายทอมือและผลิตภัณฑจากผายอมครามคุณภาพดี จากสถานการณดังกลาวทําใหกลุมเกษตรกรไดรับผลกระทบจาก

การรับซ้ือผลิตภัณฑจากพอคา จําเปนที่จะตองเรงชวยเหลือและหาแนวทางในการกระจายสินคา เพ่ือลดความเดือดรอน

ใหกับเกษตรกรในพ้ืนที่ สําหรบัทานที่สนใจผายอมครามสามารถติดตอส่ังซ้ือไดที่ 083-8781326 



 

วันที่ 28 เมษายน 2563 ที่บานบะหวา ต.ทาเรือ อ.นาหวา จ.นครพนม นายรมไม นวลตา เกษตรจังหวัด

นครพนม พรอมดวยนายวินัย คงยืน หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ

ผลผลิตสินคาเกษตรที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่อําเภอนาหวา ซึ่งเปนเกษตรกรที่ทํา

การเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ เชน การเลี้ยงปลา กบ วัว ไมผล และพืชผัก ซึ่ง

ชวยใหเกิดรายไดในชวงของการเกิดโรคโควิด-19 และมีความมั่นคงดานอาหาร โดยการพึ่งพาตนเองใน

พื้นที่ที่มีอยูอยางจํากัด สนใจสามารถโทรสอบถามไดที่ 090-3540358 






