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ส่ งมะม่ วงแทนความห่ วงใยสู่ 6จว.ชายแดนใต้ มอบกาลังใจถึงบุคลากรแพทย์ ส้ ู ภัยโควิด-19

กรมส่ งเสริ มการเกษตรจัดกิจกรรมส่ งมะม่วงแทนความห่ วงใยจากใจกรมส่ งเสริ มการเกษตรมอบให้บุคลากรทางการ
แพทย์ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการสนับสนุนสิ นค้าเกษตรไทยสู ้ภยั COVID-19 ภายใต้แคมเปญ“ซื้ อสิ นค้าเกษตร
ไทย เกษตรกรอยูไ่ ด้ ประเทศไทยอยูร่ อด” จับมือสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยและบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ส่ งมอบมะม่วง
และกาลังใจให้หมอ รวมทั้งช่วยชาวสวนที่ได้รับผลกระทบรวม 3 ตัน
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า ตามที่กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ริเริ่ มจัดทา
โครงการสนับสนุนสิ นค้าเกษตรไทยสู ้ภยั COVID-19 เพื่อรณรงค์ส่งเสริ มสิ นค้าเกษตรไทยและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้แคมเปญ “ซื้ อสิ นค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ ด้ ประเทศไทยอยูร่ อด”
โดยเชิ ญชวนให้ส่วนราชการ และประชาชนช่วยกันอุดหนุ นซื้ อสิ นค้าเกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
เพื่อเป็ นขวัญกาลังใจในการต่อสู ้กบั การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อ COVID-19 ซึ่ งกรมส่ งเสริ ม
การเกษตรได้ระดมทุนส่ งมอบผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีจากพี่นอ้ งเกษตรกร พร้อมทั้งทยอยส่ งมอบให้แก่โรงพยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย์ เป็ นการช่วยเหลือพี่นอ้ งเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์ดงั กล่าวแล้วนั้น
ล่าสุ ดกรมส่ งเสริ มการเกษตรและหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมระดมทุนซื้ อมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองคุณภาพส่ งออกจาก
เกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ ลิตมะม่วงส่ งออก ต.โป่ งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา จานวน 2 ตัน และนาย
มนตรี ศรี นิล นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ในนามของสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยได้ร่วมสนับสนุนการดาเนิ นการ
กิจกรรมดังกล่าว มอบมะม่วงจานวน 1 ตัน รวมทั้งสิ้ น 3 ตัน และขนส่ งโดยบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ซึ่ งคิดค่าบริ การขนส่ ง

ในอัตราพิเศษ กก.ละ 2.50 บาท พร้อมบริ การรับที่สวน โรงแพ็ก และส่ งถึงปลายทางไปยังเป้ าหมาย 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่
ภูเก็ต สตูล ยะลา นราธิ วาส ปั ตตานี และสงขลา รอบแรก เริ่ มออกเดินทางจากต้นทาง จ.นครราชสี มา เมื่อวันที่ 22 เมษายน
2563 ไปยังปลายทาง 5 จังหวัด จานวน 450 กล่อง กล่องละ 5 กก. รวม 2,250 กก. โดยมีนายกังสดาล สวัสดิ์ชยั เกษตรจังหวัด
นครราชสี มา เป็ นผูแ้ ทนอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร รับซื้ อผลผลิตมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองคุณภาพส่ งออกและจาหน่ายใน
ห้างสรรพสิ นค้าในราคาทุน เป็ นจังหวัดต้นทางก่อนส่ งต่อไปยังจังหวัดปลายทางภาคใต้ เพื่อกระจายผลผลิตภายในประเทศ
โดยมีนายสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา เป็ นผูแ้ ทนอธิ บดีกรมส่ งเสริ ม
การเกษตร ในการส่ งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ
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28-4-63 ส่ งมะม่วงจากใจกรมส่ งเสริ มการเกษตรสู่ บุคลากรทางการแพทย์ 6 จว.ชายแดนใต้

งมะม่วงจากใจกรมส่ งเสริ มการเกษตรสู่ บุคลากรทางการแพทย์ 6 จว.ชายแดนใต้
วันที่ 27 เม.ย.63 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เผยว่า ตามที่กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ริเริ่ มจัดทา
โครงการสนับสนุนสิ นค้าเกษตรไทยสู ้ภยั COVID-19 เพื่อรณรงค์ส่งเสริ มสิ นค้าเกษตรไทยและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้แคมเปญ “ซื้ อสิ นค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ ด้ ประเทศไทยอยูร่ อด”
โดยเชิ ญชวนให้ส่วนราชการ และประชาชนช่วยกันอุดหนุ นซื้ อสิ นค้าเกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
เพื่อเป็ นขวัญกาลังใจในการต่อสู ้กบั การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อ COVID-19 ซึ่ งกรมส่ งเสริ ม
การเกษตรได้ระดมทุนส่ งมอบผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีจากพี่นอ้ งเกษตรกร พร้อมทั้งทยอยส่ งมอบให้แก่โรงพยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย์ เป็ นการช่วยเหลือพี่นอ้ งเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์ดงั กล่าวแล้วนั้น
ล่าสุ ดกรมส่ งเสริ มการเกษตรและหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมระดมทุนซื้ อมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองคุณภาพส่ งออกจาก
เกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ ลิตมะม่วงส่ งออก ต.โป่ งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา จานวน 2 ตัน และนาย
มนตรี ศรี นิล นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ในนามของสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยได้ร่วมสนับสนุนการดาเนิ นการ
กิจกรรมดังกล่าว มอบมะม่วง จานวน 1 ตัน รวมทั้งสิ้ น 3 ตัน และขนส่ งโดยบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ซึ่ งคิดค่าบริ การขนส่ ง
ในอัตราพิเศษ กก.ละ 2.50 บาท พร้อมบริ การรับที่สวน โรงแพ็ก และส่ งถึงปลายทางไปยังเป้ าหมาย 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่
ภูเก็ต สตูล ยะลา นราธิ วาส ปั ตตานี และสงขลา รอบแรก เริ่ มออกเดินทางจากต้นทาง จ.นครราชสี มา เมื่อวันที่ 22 เมษายน
2563 ไปยังปลายทาง 5 จังหวัด จานวน 450 กล่อง ๆ ละ 5 กก. รวม 2,250 กก. ดังนี้ 1) ภูเก็ต จานวน 120 กล่อง ส่ งมอบ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, โรงพยาบาลป่ าตอง, โรงพยาบาลถลาง,โรงพยาบาลฉลอง, โรงพยาบาล อบจ., โรงพยาบาลสนาม
จานวน 2 จุด (ศาลากลางใหม่ และมอ.วิทยาเขตภูเก็ต), จุดคัดกรองท่าฉัตรไชย และสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด 2) สตูล
จานวน 100 กล่อง ส่ งมอบโรงพยาบาลสตูล, โรงพยาบาลสนาม ม.ราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล, สานักงานสาธารณสุ ข

ผุด “โครงการตู้เย็นข้ างบ้ านต้ านภัย COVID-19” หนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวผู้ได้ รับผลกระทบโควิด

กรมส่ งเสริ มการเกษตร ร่ วมกับบริ ษทั อีสท์ เวสท์ ซี ด จากัด จัดทาโครงการ “ตูเ้ ย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19”
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวโตเร็ วอายุส้ นั ถึงอายุปานกลางให้แก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไปที่สนใจทาการเกษตร
ในการปลูกพืชผักสวนครัวและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
พร้อมส่ งมอบให้เกษตรกรและผูส้ นใจภายในเดือน พฤษภาคมนี้
เมื่อวันที่ 29 เม.ย. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตร ให้
ความสาคัญกับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการช่วยเหลือดูแลและสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรและทาให้เกษตรกรอยูด่ ีมีสุขอย่างยัง่ ยืน และตระหนักถึง
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับภาคการเกษตรของเกษตรกร จึงได้จดั ทาโครงการ “ตูเ้ ย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ภายใต้ความ
ร่ วมมือระหว่างกรมส่ งเสริ มการเกษตรกับบริ ษทั อีสท์ เวสท์ ซี ด จากัด โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่มีลกั ษณะ
เติบโตเร็ วอายุส้ นั ถึงอายุปานกลางให้แก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไปที่สนใจทาการเกษตรในการปลูกพืชผักสวนครัวและ
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ งถือเป็ นความจาเป็ นเร่ งด่วน
ในภาวะวิกฤตดังกล่าวในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ในระยะเวลาอันรวดเร็ ว มีพืชอาหารบริ โภคสามารถดารงชีวติ
อยูไ่ ด้ดว้ ยการพึ่งพาตนเอง

โครงการตูเ้ ย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 มีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไปที่สนใจทาการเกษตร
ปลูกพืชผักสวนครัวและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีพืช
อาหารเพาะปลูกในช่วงการแพร่ ระบาดของโรคฯ สาหรับบริ โภค โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่จาเป็ นภายใน
ครัวเรื อนให้แก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไปที่สนใจทาการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัว รวมทั้งสิ้ นจานวน 10,000 ชุ ด ใน 1
ชุดประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จานวน 5 ชนิด ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ผกั บุง้ โหระพา แตงกวา พริ กขี้หนู และมะเขือพวง
เกษตรกรและผูส้ นใจสามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์หรื อช่องทางการสื่ อสารของกรม
ส่ งเสริ มการเกษตร ผูล้ งทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ 1 ครัวเรื อน (ทะเบียนบ้าน)/1สิ ทธิ์ /เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด
และสามารถศึกษาเรี ยนรู ้องค์ความรู ้และข้อมูลทางด้านการเกษตร เช่น เรื่ องการดารงชี พตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การปลูก
การดูแลรักษา การผลิตและขยายพันธุ์พืชผักตามชนิดพืชในโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์หรื อช่องทางการสื่ อสารของ กรม
ส่ งเสริ มการเกษตร นอกจากนี้บริ ษทั อีสท์ เวสท์ ซี ด จากัด จะมีการพัฒนาองค์ความรู ้ ทักษะวิชาการด้านการเกษตร ให้แก่
กาลังคนภาคการเกษตร เกษตรกรรุ่ นใหม่ Young Smart Farmer และ Smart Farmer องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน โดย
สนับสนุนทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เพื่อให้สามารถนาไปถ่ายทอดในการดาเนินงานให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เกษตรกรและผูส้ นใจสามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ภายในเดือน
พฤษภาคม 2563

กรมส่ งสริมการเกษตร เผยรายชื่ อเกษตรกรเตรียมรับรางวัลอันทรงคุณค่ า “เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่ นแห่ งชาติ ปี
2563”

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบาย
ให้หน่วยงานในสังกัด ดาเนิ นการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละสาขา/ประเภท รวม 36
สาขา/ประเภท เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทัว่ ไปได้รู้จกั ได้ยดึ ถือเป็ นแบบอย่างตาม
แนวทางการปฏิบตั ิงานด้านการเกษตรประจาทุกปี ซึ่ งเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถเชิงประจักษ์ท้ งั ใน
ด้านมีความคิดริ เริ่ ม กล้าฟันฝ่ าอุปสรรค มีความเป็ นผูน้ า เสี ยสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็ นนักอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม ดาเนิ นกิจการทางด้านการเกษตรอย่างขยันขันแข็ง เพื่อให้กิจการด้านการเกษตรประสบผลสาเร็ จ ตลอดจน
เกิดความยัง่ ยืนในอาชีพการเกษตรของตนเอง โดยในส่ วนของกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้คดั เลือกเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2563 จานวน 8 สาขา ปรากฏผลดังนี้
เกษตรกรดีเด่ น
สาขาอาชีพทาสวน ได้แก่ นายนิโรจน์ แสนไชย ปลูกพืชหลัก คือ ลาไย ที่อยู่ เลขที่ 189 หมู่ที่ 1 ตาบลวังผาง อาเภอ
เวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูนโทรศัพท์ (081) 951-4659
สาขาอาชีพทาไร่ ได้แก่ นายไชยสรรค์ อภัยนอก ปลูกพืชหลัก คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่อยู่ เลขที่ 177/1 หมู่ 8 บ้าน
หนองตอ ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา โทรศัพท์ (081) 266-1826
สาขาอาชีพไร่ นาสวนผสม ได้แก่ นายบุญล้วน โพนสงคราม ปลูกพืชหลัก คือ ทานา จานวน 8 ไร่ สวนยางพารา
จานวน 7 ไร่ ไม้ผล ไม้ยนื ต้น พืชผัก จานวน 5 ไร่ สวนไผ่เลี้ยง จานวน 2 ไร่ และไผ่บงหวาน จานวน 1 ไร่ ที่อยู่ บ้านเลขที่ 188
หมู่ 8 ตาบลวังหลวง อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ (063) 909-3722
สถาบันเกษตรกร
ที่ปรึ กษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายจิตตรง ธนันชัย ที่ปรึ กษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรี ยนบ้านฉลอง ที่อยู่ บ้านเลขที่
48/1 หมู่ที่ 6 ตาบลฉลอง อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ (088) 414-0781
สมาชิกกลุ่มยุวเกษตร ได้แก่ นางสาวจรรยา สิ งห์โคตร ประธานสภายุวเกษตรกรโรงเรี ยนโนนกอกวิทยา ที่อยู่
บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 8 บ้านพีพวย ตาบลสระโพนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ (098) 049-4860
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรจักสานต้นคลุม้ บ้านวังตง ที่ทาการกลุ่มเลขที่ 3 หมู่ที่ 4 ตาบลนา
ทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โทรศัพท์ (062) 654-0788
กลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรี ยนบ้านฉลอง จังหวัดภูเก็ต ที่ทาการกลุ่มเลขที่ 48/1 หมู่ที่ 6 ตาบล
ฉลอง อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ (076) 381-947
วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บา้ นหัวฝาย ที่ทาการเลขที่ 46 หมู่ที่ 2 ตาบลปอแดง อาเภอชนบท
จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ (089) 623-5156
“กรมส่ งเสริ มการเกษตรขอร่ วมแสดงความยินดีกบั เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ได้รับรางวัลในทุกสาขา และ
พร้อมจะผลักดันพี่นอ้ งเกษตรกรรายอื่นๆ ให้กา้ วไปข้างหน้าเพื่อเป็ นฟันเฟื องและเครื อข่ายในการร่ วมผลักดันภาคการเกษตร
ให้เกิดความยัง่ ยืนในอาชีพของตนเองต่อไป” นายเข้มแข็ง กล่าว

กรมส่ งเสริ มการเกษตร ปรับวิธีการเรี ยกบรรจุเข้ารับราชการ อานวยความสะดวกให้ผสู ้ อบแข่งขันได้

นายเข้ มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโค
โรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ส่ งผลให้กรมส่ งเสริ มการเกษตรไม่สามารถเรี ยกผูส้ อบแข่งขันได้
เดินทางมารายงานตัวรวมกันจานวนมากในสถานที่เดียวกันได้ ตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
เพื่อเป็ นการช่วยอานวยความสะดวกให้กบั ผูส้ อบแข่งขันได้ กรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงได้ปรับวิธีการรายงานตัว เป็ นการ
รายงานตัวผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference ณ กรมส่ งเสริ มการเกษตร และสานักงานเกษตรจังหวัด ที่ผสู ้ อบ
แข่งขันได้ลงทะเบียนไว้แทน
กรมส่ งเสริ มการเกษตร จึงขอให้ผสู ้ อบแข่งขันได้ในตาแหน่งนักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรปฏิบตั ิการจานวนทั้งสิ้ น
253 ราย (พื้นที่ทวั่ ไป จานวน 250 ราย และพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 3 ราย) มารายงานตัว เพื่อเลือกหน่วยงานที่จะ
บรรจุเข้ารับราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็ นต้นไป ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO
Conference ณ กรมส่ งเสริ มการเกษตร และสานักงานเกษตรจังหวัด ที่ผสู ้ อบแข่งขันได้ลงทะเบียนไว้ ทั้ง 54 จังหวัด
ดังต่อไปนี้ จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี กาฬสิ นธุ์ ขอนแก่น จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด
นครพนม นครราชสี มา นครศรี ธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี น่าน บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขนั ธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี
พระนครศรี อยุธยา พะเยา พังงา พัทลุง พิษณุ โลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด ระนอง ราชบุรี
ลพบุรี ลาปาง ลาพูน เลย ศรี สะเกษ สกลนคร สงขลา สมุทรสาคร สิ งห์บุรี สุ โขทัย สุ พรรณบุรี สุ ราษฎร์ธานี สุ รินทร์
หนองคาย อ่างทอง อุดรธานี อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้ กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้มีหนังสื อแจ้งให้ผสู ้ อบแข่งขันได้ทราบแล้วทางไปรษณี ย ์ หากมีขอ้ สงสัย สามารถ
สอบถามได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่ งเสริ มการเกษตร โทรศัพท์ (02) 579-3690 หรื อสานักงานเกษตรจังหวัด ใกล้บา้ นท่าน

ไขข้ อข้ องใจ การขึน้ ทะเบียนและการปรับปรุ งข้ อมูลทะเบียนเกษตรกร

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ช่วยเหลือเป็ นเงินเดือนละ 5 พันบาท เป็ นเวลา 3 เดือน เป้ าหมาย
เกษตรกร 10 ล้านคน เป็ นเกษตรกรที่ข้ ึนทะเบียนไว้แล้วที่กรมส่ งเสริ มการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง 8.4 ล้านคน
และเป็ นเกษตรกรที่อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบการขึ้นทะเบียน 1.57 ล้านคน
นายสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ขอ้ มูลว่า ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ดงั กล่าวเกษตรกรที่จะได้รับการเยีย่ วยา ในส่ วนของกรมส่ งเสริ มการเกษตร คือหัวหน้าครัวเรื อนเกษตรกรซึ่ ง
เป็ นผูท้ ี่ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่ งเสริ มการเกษตร เท่านั้น จะไม่รวมถึงผูท้ ี่เป็ นสมาชิกในครัวเรื อนเกษตรกร โดยกรม
ส่ งเสริ มการเกษตรจะส่ งรายชื่อจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่หวั หน้าครัวเรื อน ได้ปรับปรุ งและขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี
2562 และปี 2563 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 15 พฤษภาคม 2563 ให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับ
ฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น ฐานข้อมูลผูล้ งทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกัน ฐานข้อมูลผูร้ ับเงินเดือนประจา ฐานข้อมูลผูม้ ีประกันสังคม
เป็ นต้น

นายสุ พิท จิตรภักดี กล่าวเพิ่มเติมว่า มติคณะรัฐมนตรี ดงั กล่าวทาให้มีเกษตรกรจานวนมากเดินทางไปปรับปรุ งข้อมูล
และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ สานักงานเกษตรอาเภอ บางแห่งเกษตรกรมามากกว่าวันละ 300 ราย ซึ่ งจะเสี่ ยงในการเกิดการ
แพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และไม่สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่ตอ้ งการให้ประชาชนอยู่
บ้าน ลดระยะห่าง ดังนั้น เพื่อลดความแออัดของเกษตรกรที่ไปสานักงานเกษตรอาเภอ ขอประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้ให้
เกษตรกรทราบ ดังนี้
1. เกษตรกรที่ข้ ึนทะเบียนและปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรปี 2562 แล้ว ไม่จาเป็ นต้องมาที่สานักงานเกษตรอาเภอ
ในช่วงนี้ เพราะกรมส่ งเสริ มการเกษตรจะส่ งข้อมูลให้กบั กระทรวงการคลังจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 เป็ นต้น
ไป สาหรับในส่ วนของ 14 จังหวัดภาคใต้ มีครัวเรื อนเกษตรกรทั้งหมด 1,191,932 ครัวเรื อน และมีการปรับปรุ งข้อมูลแล้ว
จนถึงปัจจุบนั จานวน 927,022 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 77.7 ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลผลการปรับปรุ งและขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรได้จากผูน้ าชุมชนซึ่งสานักงานเกษตรอาเภอได้พิมพ์รายชื่อเกษตรกรมอบให้ไปปิ ดประกาศไว้ หรื อ
ตรวจสอบจาก เว็บไซต์ http://farmer.doae.go.th โดยกรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก
2. เกษตรกรรายใหม่ หรื อเกษตรกรที่ข้ ึนทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วแต่ไม่ได้ปรับปรุ งข้อมูลในปี 2562 ให้ข้ ึนทะเบียน
ใหม่หรื อปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรแล้วแต่กรณี ภายใต้หลักเกณฑ์ของกรมส่ งเสริ มการเกษตร ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม
2563 โดยไม่ตอ้ งไปที่สานักงานเกษตรอาเภอ แต่ให้รับแบบการขึ้นและปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรจากผูน้ าชุมชน ได้แก่
ผูใ้ หญ่บา้ น หรื อเกษตรหมู่บา้ น กรอกข้อมูลตามแบบ แล้วส่ งให้ผนู ้ าชุมชนเพื่อส่ งต่อให้สานักงานเกษตรอาเภอบันทึกข้อมูล
ต่อไป

ไขข้อข้องใจ การขึ้นทะเบียนและการปรับปรุ งข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ช่วยเหลือเป็ นเงินเดือนละ 5 พันบาท เป็ นเวลา 3 เดือน เป้ าหมาย
เกษตรกร 10 ล้านคน เป็ นเกษตรกรที่ข้ ึนทะเบียนไว้แล้วที่กรมส่ งเสริ มการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง 8.4 ล้านคน
และเป็ นเกษตรกรที่อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบการขึ้นทะเบียน 1.57 ล้านคน
นายสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ขอ้ มูลว่า ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ดงั กล่าวเกษตรกรที่จะได้รับการเยีย่ วยา ในส่ วนของกรมส่ งเสริ มการเกษตร คือหัวหน้าครัวเรื อนเกษตรกรซึ่ ง
เป็ นผูท้ ี่ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่ งเสริ มการเกษตร เท่านั้น จะไม่รวมถึงผูท้ ี่เป็ นสมาชิกในครัวเรื อนเกษตรกร โดยกรม
ส่ งเสริ มการเกษตรจะส่ งรายชื่อจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่หวั หน้าครัวเรื อน

ได้ปรับปรุ งและขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2562 และปี 2563 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 15 พฤษภาคม 2563 ให้
กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น ฐานข้อมูลผูล้ งทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกัน
ฐานข้อมูลผูร้ ับเงินเดื อนประจา ฐานข้อมูลผูม้ ีประกันสังคม เป็ นต้น
นายสุ พิท จิตรภักดี กล่าวเพิ่มเติมว่า มติคณะรัฐมนตรี ดงั กล่าวทาให้มีเกษตรกรจานวนมากเดินทางไปปรับปรุ งข้อมูล
และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ สานักงานเกษตรอาเภอ บางแห่งเกษตรกรมามากกว่าวันละ 300 ราย ซึ่ งจะเสี่ ยงในการเกิดการ
แพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และไม่สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่ตอ้ งการให้ประชาชนอยู่
บ้าน ลดระยะห่าง ดังนั้น เพื่อลดความแออัดของเกษตรกรที่ไปสานักงานเกษตรอาเภอ ขอประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้ให้
เกษตรกรทราบ ดังนี้
1. เกษตรกรที่ข้ ึนทะเบียนและปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรปี 2562 แล้ว ไม่จาเป็ นต้องมาที่สานักงานเกษตรอาเภอ
ในช่วงนี้ เพราะกรมส่ งเสริ มการเกษตรจะส่ งข้อมูลให้กบั กระทรวงการคลังจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ปี 2562 เป็ นต้นไป สาหรับในส่ วนของ 14 จังหวัดภาคใต้ มีครัวเรื อนเกษตรกรทั้งหมด 1,191,932 ครัวเรื อน และมีการ
ปรับปรุ งข้อมูลแล้วจนถึงปัจจุบนั จานวน 927,022 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 77.7 ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลผลการ
ปรับปรุ งและขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้จากผูน้ าชุมชนซึ่ งสานักงานเกษตรอาเภอได้พิมพ์รายชื่อเกษตรกรมอบให้ไปปิ ดประกาศ
ไว้ หรื อตรวจสอบจาก http://farmer.doae.go.th โดยกรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก
2. เกษตรกรรายใหม่ หรื อเกษตรกรที่ข้ ึนทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วแต่ไม่ได้ปรับปรุ งข้อมูลในปี 2562 ให้ข้ ึนทะเบียน
ใหม่หรื อปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรแล้วแต่กรณี ภายใต้หลักเกณฑ์ของกรมส่ งเสริ มการเกษตร ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม
2563 โดยไม่ตอ้ งไปที่สานักงานเกษตรอาเภอ แต่ให้รับแบบการขึ้นและปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรจากผูน้ าชุมชน ได้แก่
ผูใ้ หญ่บา้ น หรื อเกษตรหมู่บา้ น กรอกข้อมูลตามแบบ แล้วส่ งให้ผนู ้ าชุมชนเพื่อส่ งต่อให้สานักงานเกษตรอาเภอบันทึกข้อมูล
ต่อไป

ไขข้อข้องใจ! การขึ้นทะเบียน และการปรับปรุ งข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ไขข้อข้องใจ! การขึ้นทะเบียน และการปรับปรุ งข้อมูลทะเบียนเกษตรกร หลังประชาชนจานวนมาก
เดินทางไปปรับปรุ งข้อมูล และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ สานักงานเกษตรอาเภอ บางแห่ งมีมากกว่าวันละ 300 ราย
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ช่วยเหลือเป็ นเงินเดือนละ 5,000 บาทเป็ นเวลา 3 เดือน เป้าหมายเกษตรกร 10
ล้านคน เป็ นเกษตรกรที่ข้ ึนทะเบียนไว้แล้วที่กรมส่ งเสริ มการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง 8.4 ล้านคน และเป็ น
เกษตรกรที่อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบการขึ้นทะเบียน 1.57 ล้านคน
นายสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ขอ้ มูลว่า ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ดงั กล่าว เกษตรกรที่จะได้รับการเยียวยา ในส่ วนของกรมส่ งเสริ มการเกษตร คือ หัวหน้าครัวเรื อนเกษตรกร ซึ่ ง
เป็ นผูท้ ี่ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่ งเสริ มการเกษตรเท่านั้น จะไม่รวมถึงผูท้ ี่เป็ นสมาชิกในครัวเรื อนเกษตรกร โดยกรม
ส่ งเสริ มการเกษตร จะส่ งรายชื่อจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่หวั หน้าครัวเรื อนได้ปรับปรุ ง และขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี
2562 และปี 2563 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคมถึง 15 พฤษภาคม 2563 ให้กระทรวงการคลัง เพื่อตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับ
ฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น ฐานข้อมูลผูล้ งทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกัน ฐานข้อมูลผูร้ ับเงินเดือนประจา ฐานข้อมูลผูม้ ีประกันสังคม
เป็ นต้น

นายสุ พิท จิตรภักดี กล่าวเพิ่มเติมว่า มติคณะรัฐมนตรี ดงั กล่าว ทาให้มีเกษตรกรจานวนมากเดินทางไปปรับปรุ งข้อมูล
และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ สานักงานเกษตรอาเภอ บางแห่งเกษตรกรมามากกว่าวันละ 300 ราย ซึ่ งจะเสี่ ยงในการเกิดการ
แพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และไม่สอดคล้องต่อมาตรการของรัฐบาลที่ตอ้ งการให้ประชาชนอยู่
บ้าน ลดระยะห่าง ดังนั้น เพื่อลดความแออัดของเกษตรกรที่ไปสานักงานเกษตรอาเภอ ขอประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้ให้
เกษตรกรทราบ ดังนี้
1.เกษตรกรที่ข้ ึนทะเบียนและปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรปี 2562 แล้ว ไม่จาเป็ นต้องมาที่สานักงานเกษตรอาเภอ
ในช่วงนี้ เพราะกรมส่ งเสริ มการเกษตรจะส่ งข้อมูลให้แก่กระทรวงการคลัง จากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2562 เป็ นต้น
ไป สาหรับในส่ วนของ 14 จังหวัดภาคใต้ มีครัวเรื อนเกษตรกรทั้งหมด 1,191,932 ครัวเรื อน และมีการปรับปรุ งข้อมูลแล้ว
จนถึงปัจจุบนั จานวน 927,022 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 77.7 ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลผลการปรับปรุ ง และขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรได้จากผูน้ าชุมชน ซึ่งสานักงานเกษตรอาเภอได้พิมพ์รายชื่อเกษตรกรมอบให้ไปปิ ดประกาศไว้ หรื อหรื อ
ตรวจสอบจาก http://farmer.doae.go.th โดยกรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก
2.เกษตรกรรายใหม่ หรื อเกษตรกรที่ข้ ึนทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว แต่ไม่ได้ปรับปรุ งข้อมูลในปี 2562 ให้ข้ ึนทะเบียน
ใหม่ หรื อปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรแล้วแต่กรณี ภายใต้หลักเกณฑ์ของกรมส่ งเสริ มการเกษตร ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม
2563 โดยไม่ตอ้ งไปที่สานักงานเกษตรอาเภอ แต่ให้รับแบบการขึ้นและปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรจากผูน้ าชุมชน ได้แก่
ผูใ้ หญ่บา้ น หรื อเกษตรหมู่บา้ น กรอกข้อมูลตามแบบ แล้วส่ งให้ผนู ้ าชุมชนเพื่อส่ งต่อให้สานักงานเกษตรอาเภอบันทึกข้อมูล
ต่อไป

ไขข้ อข้ องใจ! การขึน้ ทะเบียน-ปรับปรุ งข้ อมูลทะเบียนเกษตรกร
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยให้ช่วยเหลือเป็ นเงินเดือนละ 5 พันบาท เป็ นเวลา 3 เดือน เป้าหมาย
เกษตรกร 10 ล้านคน เป็ นเกษตรกรที่ข้ ึนทะเบียนไว้แล้วที่กรมส่ งเสริ มการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง 8.4 ล้านคน
และเป็ นเกษตรกรที่อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบการขึ้นทะเบียน 1.57 ล้านคน
นายสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ขอ้ มูลว่า ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ดงั กล่าวเกษตรกรที่จะได้รับการเยีย่ วยา ในส่ วนของกรมส่ งเสริ มการเกษตร คือหัวหน้าครัวเรื อนเกษตรกรซึ่ ง
เป็ นผูท้ ี่ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่ งเสริ มการเกษตร เท่านั้น จะไม่รวมถึงผูท้ ี่เป็ นสมาชิกในครัวเรื อนเกษตรกร โดยกรม
ส่ งเสริ มการเกษตรจะส่ งรายชื่อจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่หวั หน้าครัวเรื อน
ได้ปรับปรุ งและขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2562 และปี 2563 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 15 พฤษภาคม 2563 ให้กระทรวงการคลัง
เพื่อตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น ฐานข้อมูลผูล้ งทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกัน ฐานข้อมูลผูร้ ับเงินเดือน
ประจา ฐานข้อมูลผูม้ ีประกันสังคม เป็ นต้น
นายสุ พิท จิตรภักดี กล่าวเพิ่มเติมว่า มติคณะรัฐมนตรี ดงั กล่าวทาให้มีเกษตรกรจานวนมากเดินทางไปปรับปรุ งข้อมูล
และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ สานักงานเกษตรอาเภอ บางแห่งเกษตรกรมามากกว่าวันละ 300 ราย ซึ่ งจะเสี่ ยงในการเกิดการ
แพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และไม่สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่ตอ้ งการให้ประชาชนอยู่
บ้าน ลดระยะห่าง ดังนั้น เพื่อลดความแออัดของเกษตรกรที่ไปสานักงานเกษตรอาเภอ ขอประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้ให้
เกษตรกรทราบ ดังนี้

1. เกษตรกรที่ข้ ึนทะเบียนและปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรปี 2562 แล้ว ไม่จาเป็ นต้องมาที่สานักงานเกษตรอาเภอ
ในช่วงนี้ เพราะกรมส่ งเสริ มการเกษตรจะส่ งข้อมูลให้กบั กระทรวงการคลังจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ปี 2562 เป็ นต้นไป สาหรับในส่ วนของ 14 จังหวัดภาคใต้ มีครัวเรื อนเกษตรกรทั้งหมด 1,191,932 ครัวเรื อน และมีการ
ปรับปรุ งข้อมูลแล้วจนถึงปัจจุบนั จานวน 927,022 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 77.7 ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลผลการ
ปรับปรุ งและขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้จากผูน้ าชุมชนซึ่ งสานักงานเกษตรอาเภอได้พิมพ์รายชื่อเกษตรกรมอบให้ไปปิ ดประกาศ
ไว้ หรื อตรวจสอบจากเว็บไซต์ http://farmer.doae.go.th โดยกรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก
2. เกษตรกรรายใหม่ หรื อเกษตรกรที่ข้ ึนทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วแต่ไม่ได้ปรับปรุ งข้อมูลในปี 2562 ให้ข้ ึนทะเบียน
ใหม่หรื อปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรแล้วแต่กรณี ภายใต้หลักเกณฑ์ของกรมส่ งเสริ มการเกษตร ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม
2563 โดยไม่ตอ้ งไปที่สานักงานเกษตรอาเภอ แต่ให้รับแบบการขึ้นและปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรจากผูน้ าชุมชน ได้แก่
ผูใ้ หญ่บา้ น หรื อเกษตรหมู่บา้ น กรอกข้อมูลตามแบบ แล้วส่ งให้ผนู ้ าชุมชนเพื่อส่ งต่อให้สานักงานเกษตรอาเภอบันทึกข้อมูล
ต่อไป

ไขข้อข้องใจ การขึ้นทะเบียนและการปรับปรุ งข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ไขข้ อข้ องใจ การขึน้ ทะเบียนและการปรับปรุ งข้ อมูลทะเบียนเกษตรกร

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ช่วยเหลือเป็ นเงินเดือนละ 5 พันบาท เป็ นเวลา 3 เดือน เป้าหมาย
เกษตรกร 10 ล้านคน เป็ นเกษตรกรที่ข้ ึนทะเบียนไว้แล้วที่กรมส่ งเสริ มการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง 8.4 ล้านคน
และเป็ นเกษตรกรที่อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบการขึ้นทะเบียน 1.57 ล้านคน
นายสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ขอ้ มูลว่า ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ดงั กล่าวเกษตรกรที่จะได้รับการเยีย่ วยา ในส่ วนของกรมส่ งเสริ มการเกษตร คือหัวหน้าครัวเรื อนเกษตรกรซึ่ ง

เป็ นผูท้ ี่ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่ งเสริ มการเกษตร เท่านั้น จะไม่รวมถึงผูท้ ี่เป็ นสมาชิกในครัวเรื อนเกษตรกร โดยกรม
ส่ งเสริ มการเกษตรจะส่ งรายชื่อจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่หวั หน้าครัวเรื อน ได้ปรับปรุ งและขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี
2562 และปี 2563 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 15 พฤษภาคม 2563 ให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับ
ฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น ฐานข้อมูลผูล้ งทะเบียนโครงการเราไม่ทิง้ กัน ฐานข้อมูลผูร้ ับเงินเดือนประจา ฐานข้อมูลผูม้ ีประกันสังคม
เป็ นต้น
นายสุ พิท จิตรภักดี กล่าวเพิ่มเติมว่า มติคณะรัฐมนตรี ดงั กล่าวทาให้มีเกษตรกรจานวนมากเดินทางไปปรับปรุ งข้อมูลและ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ สานักงานเกษตรอาเภอ บางแห่งเกษตรกรมามากกว่าวันละ 300 ราย ซึ่ งจะเสี่ ยงในการเกิดการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และไม่สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่ตอ้ งการให้ประชาชนอยูบ่ า้ น ลด
ระยะห่าง ดังนั้น เพื่อลดความแออัดของเกษตรกรที่ไปสานักงานเกษตรอาเภอ ขอประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้ให้เกษตรกร
ทราบ ดังนี้
1. เกษตรกรที่ข้ ึนทะเบียนและปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรปี 2562 แล้ว ไม่จาเป็ นต้องมาที่สานักงานเกษตรอาเภอในช่วง
นี้ เพราะกรมส่ งเสริ มการเกษตรจะส่ งข้อมูลให้กบั กระทรวงการคลังจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 เป็ นต้น
ไป สาหรับในส่ วนของ 14 จังหวัดภาคใต้ มีครัวเรื อนเกษตรกรทั้งหมด 1,191,932 ครัวเรื อน และมีการปรับปรุ งข้อมูล
แล้วจนถึงปัจจุบนั จานวน 927,022 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 77.7 ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลผลการ
ปรับปรุ งและขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้จากผูน้ าชุมชนซึ่ งสานักงานเกษตรอาเภอได้พิมพ์รายชื่อเกษตรกรมอบให้ไป
ปิ ดประกาศไว้ หรื อตรวจสอบจาก เว็บไซต์ http://farmer.doae.go.th โดยกรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13
หลัก
2. เกษตรกรรายใหม่ หรื อเกษตรกรที่ข้ ึนทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วแต่ไม่ได้ปรับปรุ งข้อมูลในปี 2562 ให้ข้ ึนทะเบียน
ใหม่หรื อปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรแล้วแต่กรณี ภายใต้หลักเกณฑ์ของกรมส่ งเสริ มการเกษตร ภายในวันที่ 15
พฤษภาคม 2563 โดยไม่ตอ้ งไปที่สานักงานเกษตรอาเภอ แต่ให้รับแบบการขึ้นและปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรจาก
ผูน้ าชุมชน ได้แก่ ผูใ้ หญ่บา้ น หรื อเกษตรหมู่บา้ น กรอกข้อมูลตามแบบ แล้วส่ งให้ผนู ้ าชุมชนเพื่อส่ งต่อให้สานักงาน
เกษตรอาเภอบันทึกข้อมูลต่อไป

สานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ไขข้อข้องใจการขึ้นทะเบียนและการปรับปรุ งข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร ภายใต้มาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

นายสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ดงั กล่าวเกษตรกรที่จะได้รับการเยีย่ วยา ในส่ วนของกรมส่ งเสริ มการเกษตร คือ หัวหน้าครัวเรื อนเกษตรกรซึ่ ง
เป็ นผูท้ ี่ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่ งเสริ มการเกษตร เท่านั้น จะไม่รวมถึงผูท้ ี่เป็ นสมาชิกในครัวเรื อนเกษตรกร โดยกรม
ส่ งเสริ มการเกษตรจะส่ งรายชื่อจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่หวั หน้าครัวเรื อนได้ปรับปรุ งและขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี
2562 และปี 2563 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 15 พฤษภาคม 2563 ให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับ
ฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น ฐานข้อมูลผูล้ งทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกัน ฐานข้อมูลผูร้ ับเงินเดือนประจา ฐานข้อมูลผูม้ ี
ประกันสังคม เป็ นต้น

โดยมติคณะรัฐมนตรี ดงั กล่าวทาให้มีเกษตรกรจานวนมากเดินทางไปปรับปรุ งข้อมูลและขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ
สานักงานเกษตรอาเภอ บางแห่งเกษตรกรมามากกว่าวันละ 300 ราย ซึ่ งจะเสี่ ยงในการเกิดการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID-19) และไม่สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่ตอ้ งการให้ประชาชนอยูบ่ า้ น ลดระยะห่าง ดังนั้น เพื่อลด
ความแออัดของเกษตรกรที่ไปสานักงานเกษตรอาเภอ ขอประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้ให้เกษตรกรทราบ ประกอบด้วย
1.เกษตรกรที่ข้ ึนทะเบียนและปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรปี 2562 แล้ว ไม่จาเป็ นต้องมาที่สานักงานเกษตรอาเภอในช่วง
นี้ เพราะกรมส่ งเสริ มการเกษตรจะส่ งข้อมูลให้กบั กระทรวงการคลังจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 เป็ นต้นไป
สาหรับในส่ วนของ 14 จังหวัดภาคใต้ มีครัวเรื อนเกษตรกรทั้งหมด 1,191,932 ครัวเรื อน และมีการปรับปรุ งข้อมูลแล้วจนถึง
ปั จจุบนั จานวน 927,022 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 77.7 ซึ่ งเกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลผลการปรับปรุ งและขึ้นทะเบียน
เกษตรกรได้จากผูน้ าชุมชนซึ่งสานักงานเกษตรอาเภอได้พิมพ์รายชื่อเกษตรกรมอบให้ไปปิ ดประกาศไว้ หรื อตรวจสอบจาก
เว็บไซต์ http://farmer.doae.go.th โดยกรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก
และ 2.เกษตรกรรายใหม่ หรื อเกษตรกรที่ข้ ึนทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วแต่ไม่ได้ปรับปรุ งข้อมูลในปี 2562 ให้ข้ ึน
ทะเบียนใหม่หรื อปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรแล้วแต่กรณี ภายใต้หลักเกณฑ์ของกรมส่ งเสริ มการเกษตร ภายในวันที่ 15
พฤษภาคม 2563 โดยไม่ตอ้ งไปที่สานักงานเกษตรอาเภอ แต่ให้รับแบบการขึ้นและปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรจากผูน้ าชุมชน
ได้แก่ ผูใ้ หญ่บา้ น หรื อเกษตรหมู่บา้ น กรอกข้อมูลตามแบบ แล้วส่ งให้ผนู ้ าชุมชนเพื่อส่ งต่อให้สานักงานเกษตรอาเภอบันทึก
ข้อมูลต่อไป

ชาวสวนยาง แห่ ขนึ้ ทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุ งข้ อมูลรอรั บเงินเยียวยา 5 พัน

ชาวสวนยางที่หาดใหญ่ แห่ข้ ึนทะเบียนเกษตรกร ขณะที่บางส่วนปรับปรุ งข้อมูล เพื่อรอรับเงินเยียวยา 5 พัน เป็ นเวลา 3 เดือน ตาม
มาตรการช่วยเหลือของรัฐ
หลังจากที่ ครม.เห็นชอบอนุมตั ิมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดโควิด-19 โดยให้ช่วยเหลือเหมือนเรา
ไม่ทิ้งกัน คือ จ่ายเดือนละ 5 พันบาท เป็ นเวลา 3 เดือน โดยกลุ่มเป้ าหมายคือเกษตรกร 10 ล้านครัวเรื อน
เมื่อวันที่ 29 เม.ย 63 ผูส้ ื่ อข่าวรายงานว่า ที่สานักงานเกษตรอาเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา มีกลุ่มเกษตรกรทั้งรายใหม่และรายเก่าไปรอขึ้นทะเบียน
และปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรกันอย่างเนืองแน่น ตั้งแต่ก่อนให้เปิ ดทาการในเวลา 08.30 น. และรับบัตรคิวช่วงเช้า 100 คนแรกหมดลงทันที
ทั้งนี้ ส่งผลให้ส่วนที่เหลือต้องรอในรอบบ่าย แต่ก็ยงั มีปัญหาในเรื่ องของเอกสารที่เตรี ยมมาไม่พร้อม เจ้าหน้าที่ตอ้ งพยายามอธิบายให้
เข้าใจ เพราะสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางแอปพลิเคชันได้ และรวบรวมผ่านกานันผูใ้ หญ่บา้ นในพื้นที่เพื่อจัดส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่
นายเกษม บิลหมูห่ มัด เกษตรกรสวนยางพาราและสวนปาล์ม ซึ่งเป็ นรายเดิมที่มายืน่ ปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกร บอกว่า พอใจมากกับ
มาตรการเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท โดยตนมีสวนยางและสวนปาล์มรวมกันประมาณ 20 ไร่ ครั้งก่อนก็เคยได้รับเงินช่วยเหลือสวนยางมาแล้ว
ขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งได้รับผลกระทบเหมือนกัน.

ประเด็น
ช่องทาง

ไขข้อของใจ การปรับปรุ งและขึ้นทะเบียนเกษตรกร
สานักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

เปิ ดแล้ว!! ตลาดเกษตรกรออนไลน์ อุดหนุนเกษตรกรตัวจริ ง เพียงปลายนิ้ว ส่ งทันทีถึงบ้านคุณ

กรมส่ งเสริ มการเกษตรเปิ ดตัวเว็บไซต์รวบรวมสิ นค้าเกษตรคุณภาพดี เกรดพรี เมี่ยม ฝี มือเกษตรกรตัวจริ งจากทัว่
ประเทศ ส่ งตรงถึงบ้าน ประหยัดเวลา ไม่ตอ้ งออกขับรถไปซื้ อถึงแหล่งผลิต
เมื่อวันที่ 29 เม.ย. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อ COVID-19 ส่ งผลกระทบต่อทุกภาคส่ วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาคการเกษตร ซึ่ ง ดร.เฉลิม
ชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยชีวติ ความเป็ นอยูข่ องพี่นอ้ งเกษตรกร ซึ่ งอาจจะได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรค จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ งให้ความช่วยเหลือพี่
น้องเกษตรกรตามภารกิจอย่างเต็มที่ กรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงได้จดั ทาโครงการส่ งเสริ มตลาดเกษตร online ภายใต้การกากับ
ดูแลของกรมส่ งเสริ มการเกษตรขึ้น เริ่ มเปิ ดใช้งานครั้งแรกในวันที่ 29 เมษายน 2563 เพื่อช่วยเป็ นสื่ อกลางในการนาสิ นค้า
เกษตรคุณภาพดี จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ Smart Farmer (SF) Young Smart Farmer (YSF) วิสาหกิจชุมชน และองค์กร
เกษตรกรอื่นๆ จากทัว่ ประเทศ ให้ถึงมือผูบ้ ริ โภค ในรู ปแบบของเว็บไซต์ ชื่ อ “www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ภายใต้
สโลแกน “เกษตรกรจริ งจริ ง ทุกสิ่ งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ ง” โดยจะทาหน้าที่เป็ นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล และ
ช่องทางการติดต่อซื้ อขายสิ นค้าเกษตรแบบออนไลน์ที่ผา่ นการคัดสรรจากคณะทางานฯ ระดับจังหวัดทัว่ ประเทศ
ประกอบด้วยสิ นค้าทางการเกษตร ทั้งผลผลิตสด สิ นค้าแปรรู ป และสิ นค้าหัตถกรรม จานวน 9 หมวด ได้แก่ ข้าวและธัญพืช
ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ อาหารแปรรู ปและเครื่ องดื่ม สมุนไพรและเครื่ องสาอาง ผ้าและเครื่ องแต่งกาย หัตถกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์ และสิ นค้าอื่นๆ

อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวอีกว่า ความพิเศษของเว็บไซต์ดงั กล่าว คือ ได้รวบรวมช่องทางออนไลน์ทุก
ช่องทางในการติดต่อซื้ อขายระหว่างผูบ้ ริ โภคกับเกษตรกรผูผ้ ลิตตัวจริ ง รวมทั้งระบุรายละเอียดของสิ นค้า มาตรฐานที่ได้รับ
การรับรอง ช่วงเวลาที่สินค้ามีจาหน่าย กาลังการผลิต และวิธีการขนส่ งที่ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวก ช่วย
อานวยความสะดวกให้กบั พี่นอ้ งประชาชนได้เป็ นอย่างดี นับว่าเหมาะสมอย่างยิง่ กับสถานการณ์ปัจจุบนั ที่รัฐบาลมีคาแนะนา
ให้รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และให้ทางานจากบ้าน (Work From Home) กรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงขอ
เชิญชวนพี่นอ้ งประชาชนเยีย่ มชมและเลือกซื้ อสิ นค้าในเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เพียงค้นหาด้วยการพิมพ์ คาว่า
“ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” เพียงแค่น้ ีท่านก็จะสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าเกษตรคุณภาพดี ผลิตจากใจเกษตรกรตัวจริ ง พร้อม
ส่ งถึงบ้านได้แล้ว

จังหวัด , ด่านคัดกรองทุ่งนุย้ อ.ควนกาหลง และด่านคัดกรอง อ.ทุ่งหว้า 3) ปั ตตานี จานวน 60 กล่อง ส่ งมอบโรงพยาบาล
ปัตตานี , โรงพยาบาลยะรัง, โรงพยาบาลหนองจิก, โรงพยาบาลโคกโพธิ์ และจุดคัดกรองอาเภอ (สนามกีฬา อบจ.)
4) ยะลา จานวน 70 กล่อง ส่ งมอบโรงพยาบาลยะลา , โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.ยะหา, โรงพยาบาลบันนังสตา,
โรงพยาบาลรามัน, สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด, อาสาสมัครรักษาดินแดน 5) นราธิ วาส จานวน 100 กล่อง ส่ งมอบ
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนคริ นทร์ , โรงพยาบาลกัลยานิวฒั นาการุ ณย์ (ม.นร), โรงพยาบาลสุ ไหงโกลก, ด่านกักกัน สุ ไหงโก
ลก, ศูนย์กกั กันกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน, ศูนย์กกั กันเทศบาลเมืองนราธิ วาส, ศูนย์บริ หารฯ โควิด- 19 จ.นราธิวาส
(ศบค.) และ รอบที่ 2 ออกเดินทางวันที่ 27 เมษายน 2563 จาก อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา จานวน 150 กล่อง ๆ ละ 5 กก. รวม
750 กก. ไปยังจังหวัดสุ ดท้าย คือ 6) สงขลา จานวน 150 กล่อง ส่ งมอบโรงพยาบาลสงขลา, จุดคัดกรองประจาจังหวัด,
โรงพยาบาลสนาม (สวนป๋ าเปรม)
โดยมีนายกังสดาล สวัสดิ์ชยั เกษตรจังหวัดนครราชสี มา เป็ นผูแ้ ทนอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร รับซื้ อผลผลิต
มะม่วงน้ าดอกไม้สีทองคุณภาพส่ งออกและจาหน่ายในห้างสรรพสิ นค้าในราคาทุน เป็ นจังหวัดต้นทางก่อนส่ งต่อไปยังจังหวัด
ปลายทางภาคใต้ เพื่อกระจายผลผลิตภายในประเทศ โดยมีนายสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการ
เกษตรที่ 5 จ.สงขลา เป็ นผูแ้ ทนอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร ในการส่ งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาล
ต่าง ๆ

ก.เกษตรฯ เร่ งเช็กลิสต์ จ่ายเยียวยา 1.5 หมื่นบาท
4 กรม “ส่ งเสริ มการเกษตร-ปศุสัตว์-ประมง- กยท.” ควักบัญชีทะเบียนเกษตรกรเทหมดหน้าตักโชว์หลา ดันสุ ดลิ่ม
เงินจ่ายตรงรัฐต้องเข้าถึงทุกครัวเรื อนจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) (29 เม.ย.63) เห็นชอบมาตรการ เยียวยาเกษตรกร
ครัวเรื อนละ 15,000 บาท รวม 10 ล้านครัวเรื อน วงเงินรวม 1.5 แสนล้านบาท โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอจ่ายรวม
3 เดือน เดือนละ 5,000 บาทวันที่ 29 เมษายน 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เผยกับ
“ฐานเศรษฐกิจ” ปั จจุบนั ข้อมูลการขึ้นทะเบียนกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้มีเกษตรกรมาปรับปรุ งสมุดทะเบียนเกษตรกร
รวมทั้งเกษตรกร 5 พืช ที่เข้าร่ วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 2562/63 มีเกษตรกรเข้ามาปรับปรุ งทะเบียนกว่า 6.2 ล้าน
ครัวเรื อน กลุ่มนี้เรี ยกว่า100% ยืนยันได้แน่นอนแต่ท้ งั นี้การลงทะเบียนของกรมส่ งเสริ มการเกษตร ในส่ วนด้านพืช จะมี
บางส่ วนที่ไม่ได้ดูแล อาทิ เกษตรกรผูป้ ลูกอ้อย ยาสู บ ยาพารา และหม่อนไหม ต้องนารายชื่อเกษตรกในส่ วนของกรมนาไป
ทาบกับเกษตรกรรายชื่อดังกล่าวว่าซ้ าซ้อนหรื อไม่ เนื่ องจากเกษตรกรทาพืชผสมผสานมีหลายกิจกรรรม ดังนั้นชื่ อจะต้องไม่
ซ้ าซ้อน เรี ยกว่า "ได้ 1 สิ ทธิ์ 1 กิจกรรม " เท่านั้น

ลุยรณรงค์เกษตรปลอดการเผา สร้างสังคม "หยุดเผา หยุดฝุ่ น หยุดโรค"

การดารงชีวติ อยูท่ ่ามกลางสภาพแวดล้อมปั จจุบนั ดูเป็ นเรื่ องไม่ง่ายขึ้นทุกที ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุที่ประชากรเพิ่มขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติลดลง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเติบโต การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่ มเฟื อย การเลือกปฏิบตั ิแบบง่ายสะดวกอย่าง
รู ้เท่าไม่ถึงการณ์ ล้วนแล้วแต่ก็มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ท้ งั สิ้น
หากมองในเรื่ องของเกษตรกรรม ซึ่งเป็ นอาชีพหลักของคนไทยมาแต่ไหนแต่ไร การทาเกษตรในปัจจุบนั ดู เน้นการผลิตให้ได้ปริ มาณ
มากและรวดเร็ วโดยอาจหลงลืมถึงผลกระทบที่จะตามมา กรมส่งเสริ มการเกษตรได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการทาเกษตรอย่างยัง่ ยืน และ
ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับอย่างแท้จริ ง จึงพยายามส่งเสริ มความรู ้ดา้ นการเกษตรตลอดมา ทั้งการพัฒนาผลผลิตให้ได้คุณภาพและได้
ผลตอบแทนที่ดีกว่าการเน้นปริ มาณ ตลอดจนการพัฒนาดูแลดินปุ๋ ยวัตถุดิบการเกษตรต่างๆ และหนึ่งในโครงการสาคัญที่จะยกตัวอย่างจากการ
ทาเกษตรบนพื้นที่ราบสูงของไทยคือ การดาเนินโครงการส่งเสริ มการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ซึ่งกรมส่งเสริ มการเกษตรดาเนิ นการมาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี
นายอาชว์ชยั ชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า ปั ญหาฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM 10 และ PM 2.5 กลายเป็ น
ปั ญหาระดับชาติ ไม่ได้เกิดจากการเผาของพื้นที่การเกษตรเพียงอย่างเดียว เกิดจากองค์ประกอบหลายๆอย่าง ไม่วา่ จะเป็ น การคมนาคมขนส่ง
เป็ นหลัก และควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงสภาพดิน ฟ้า อากาศ ก็มีส่วนทาให้เกิดฝุ่ นละอองได้ท้ งั หมด แต่สาเหตุหลัก คือการ
เผาป่ า การเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อเตรี ยมพื้นที่เพาะปลูกพืช จังหวัดที่มีพ้ืนที่การเกษตรมาก ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาในพื้นที่เกษตร เพื่อ
เตรี ยมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูถดั ไป

ซึ่งการปลูกพืช มีหลายสภาพด้วยกัน เช่น การทานา การปลูกพืชไร่ และไม้ผล ซึ่งสาเหตุหลักจะเป็ นด้านการทานา แต่ก่อนไม่ได้เกิด
ปั ญหาเนื่องจากมีการใช้แรงงานสัตว์ พอมีการพัฒนาด้านการเกษตรโดยนาเนคโนโลยีเครื่ องจักรกลมาใช้ หลังเก็บเกี่ยวจะเหลือเศษวัชพืนใน
พื้นที่การเกษตร เกษตรกรจึงใช้วธิ ีที่ง่าย และสะดวก รวดเร็ ว ต่อการจากัด จึงอยากให้เกษตรกรให้ความสาคัญของการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร
นอกจากจะไม่เกิดมลภาวะที่เป็ นพิษและเกิดฝุ่ นควันในสภาพแวดล้อมซึ่งกระทบต่อสุขภาพแล้ว ยังส่งผลดีต่อการทาเกษต คือ ลดปัญหาดิน
เสื่ อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ ลดปั ญหาต้นทุนการผลิตสูงผลผลิตที่ได้รับต่า อันเป็ นผลมาจากการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร
ล่าสุดกรมส่งเสริ มการเกษตร ได้เดินหน้าส่งเสริ มความรู ้ให้แก่เกษตรกรโดยสร้างเครื อข่ายเกษตรกรปลอดการเผา และขยายพื้นที่นา
ร่ องการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร หากเกษตรกรเล็งเห็นผลดีที่แท้จริ งอันจะได้รับจากการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร และร่ วมมือร่ วมใจกันปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสู่การทาเกษตรปลอดการเผา สังคมเกษตรกรรมไทยเราก็จะเป็ นสังคมหยุดเผา หยุดฝุ่ น หยุดโรค สุขภาพกายใจดี มีเงินเพิ่มพูนได้ไม่
ยาก

เปิ ดแล้ว!! ตลาดเกษตรกรออนไลน์ อุดหนุนเกษตรกรตัวจริ ง เพียงปลายนิ้ว ส่ งทันทีถึงบ้านคุณ

กรมส่ งเสริ มการเกษตรเปิ ดตัวเว็บไซต์รวบรวมสิ นค้าเกษตรคุณภาพดี เกรดพรี เมี่ยม ฝี มือเกษตรกรตัวจริ งจากทัว่
ประเทศ ส่ งตรงถึงบ้าน ประหยัดเวลา ไม่ตอ้ งออกขับรถไปซื้ อถึงแหล่งผลิต
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 หรื อ COVID-19 ส่ งผลกระทบต่อทุกภาคส่ วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาคการเกษตร ซึ่ ง ดร.เฉลิมชัย ศรี อ่อน
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยชีวติ ความเป็ นอยูข่ องพี่นอ้ งเกษตรกร ซึ่ งอาจจะได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ ระบาดของโรค จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ งให้ความช่วยเหลือพี่นอ้ ง
เกษตรกรตามภารกิจอย่างเต็มที่ กรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงได้จดั ทาโครงการส่ งเสริ มตลาดเกษตร online ภายใต้การกากับดูแล
ของกรมส่ งเสริ มการเกษตรขึ้น เพื่อช่วยเป็ นสื่ อกลางในการนาสิ นค้าเกษตรคุณภาพดี จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ Smart
Farmer (SF) Young Smart Farmer (YSF) วิสาหกิจชุมชน และองค์กรเกษตรกรอื่นๆ จากทัว่ ประเทศ ให้ถึงมือผูบ้ ริ โภค ใน
รู ปแบบของเว็บไซต์ ชื่อ “www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริ งจริ ง ทุกสิ่ งปลอดภัย เพียงคุณ
สัง่ เราพร้อมส่ ง” ซึ่ งจะเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการในวันที่ 29 เมษายน 2563โดยจะทาหน้าที่เป็ นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล และ
ช่องทางการติดต่อซื้ อขายสิ นค้าเกษตรแบบออนไลน์ที่ผา่ นการคัดสรรจากคณะทางานฯ ระดับจังหวัดทัว่ ประเทศ
ประกอบด้วยสิ นค้าทางการเกษตร ทั้งผลผลิตสด สิ นค้าแปรรู ป และสิ นค้าหัตถกรรม จานวน 9 หมวด ได้แก่ ข้าวและธัญพืช
ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ อาหารแปรรู ปและเครื่ องดื่ม สมุนไพรและเครื่ องสาอาง ผ้าและเครื่ องแต่งกาย หัตถกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์ และสิ นค้าอื่นๆ

อธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวอีกว่า ความพิเศษของเว็บไซต์ดงั กล่าว คือ ได้รวบรวมช่องทางออนไลน์ทุก
ช่องทางในการติดต่อซื้ อขายระหว่างผูบ้ ริ โภคกับเกษตรกรผูผ้ ลิตตัวจริ ง รวมทั้งระบุรายละเอียดของสิ นค้า มาตรฐานที่ได้รับ
การรับรอง ช่วงเวลาที่สินค้ามีจาหน่าย กาลังการผลิต และวิธีการขนส่ งที่ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวก ช่วย
อานวยความสะดวกให้กบั พี่นอ้ งประชาชนได้เป็ นอย่างดี นับว่าเหมาะสมอย่างยิง่ กับสถานการณ์ปัจจุบนั ที่รัฐบาลมีคาแนะนา
ให้รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และให้ทางานจากบ้าน (Work From Home) กรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงขอ
เชิญชวนพี่นอ้ งประชาชนเยีย่ มชมและเลือกซื้ อสิ นค้าในเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เพียงค้นหาด้วยการพิมพ์ คาว่า
“ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” เพียงแค่น้ ีท่านก็จะสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าเกษตรคุณภาพดี ผลิตจากใจเกษตรกรตัวจริ ง พร้อม
ส่ งถึงบ้านได้แล้ว

เปิ ดแล้ว!! ตลาดเกษตรกรออนไลน์ อุดหนุนเกษตรกรตัวจริ ง เพียงปลายนิ้ว ส่ งทันทีถึงบ้านคุณ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 หรื อ COVID-19 ส่ งผลกระทบต่อทุกภาคส่ วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาคการเกษตร ซึ่ ง ดร.เฉลิมชัย ศรี อ่อน
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยชีวติ ความเป็ นอยูข่ องพี่นอ้ งเกษตรกร ซึ่ งอาจจะได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ ระบาดของโรค จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ งให้ความช่วยเหลือพี่นอ้ ง
เกษตรกรตามภารกิจอย่างเต็มที่ กรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงได้จดั ทาโครงการส่ งเสริ มตลาดเกษตร online ภายใต้การกากับดูแล
ของกรมส่ งเสริ มการเกษตรขึ้น เพื่อช่วยเป็ นสื่ อกลางในการนาสิ นค้าเกษตรคุณภาพดี จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ Smart
Farmer (SF) Young Smart Farmer (YSF) วิสาหกิจชุมชน และองค์กรเกษตรกรอื่นๆ จากทัว่ ประเทศ ให้ถึงมือผูบ้ ริ โภค ใน
รู ปแบบของเว็บไซต์ ชื่อ “www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริ งจริ ง ทุกสิ่ งปลอดภัย เพียงคุณ
สั่ง เราพร้อมส่ ง” ซึ่ งจะเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการในวันที่ 29 เมษายน 2563โดยจะทาหน้าที่เป็ นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล และ
ช่องทางการติดต่อซื้ อขายสิ นค้าเกษตรแบบออนไลน์ที่ผา่ นการคัดสรรจากคณะทางานฯ ระดับจังหวัดทัว่ ประเทศ
ประกอบด้วยสิ นค้าทางการเกษตร ทั้งผลผลิตสด สิ นค้าแปรรู ป และสิ นค้าหัตถกรรม จานวน 9 หมวด ได้แก่ ข้าวและธัญพืช
ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ อาหารแปรรู ปและเครื่ องดื่ม สมุนไพรและเครื่ องสาอาง ผ้าและเครื่ องแต่งกาย หัตถกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์ และสิ นค้าอื่นๆ

เกษตรกรปรับปรุ งสมุดทะเบียน รอรับเงินช่ วยเหลือจากรั ฐบาล 15,000 บาท

"เกษตรกรอุตรดิตถ์" ขึ้นทะเบียนและปรับปรุ งสมุดทะเบียนเกษตกร เพื่อรองรับการช่วยเหลือจากภาครัฐบาล จาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส "โควิด-19"
วันที่ 27 เม.ย. 63 ผูส้ ื่ อข่าวรายงานว่า ที่สานักงานเกษตรอาเภอเมือง นายประโชติ นิลรัตน์ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ มา
ตรวจเยีย่ มและให้กาลังใจเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนและปรับปรุ งสมุดทะเบียนเกษตกรให้เป็ นปั จจุบนั ประจาปี 2563 เพื่อ
รองรับการช่วยเหลือจากภาครัฐบาล ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคเชื้ อไวรัสโควิด-19 โดยมี เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
นายประโชติ กล่าวว่า สื บเนื่ องจากเกิดสถานการณ์ดงั กล่าว ทาให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ทนั ต่อ
สถานการณ์ และกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้จดั ทาแนวทางและวิธีการปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรปี 2563 โดยปรับลด
กระบวนการปรับปรุ งทะเบียนและชั้นทะเบียนเกษตรกรให้มีความสะดวก รวดเร็ ว และลดการรวมตัวกันของเกษตรกรที่จะมา
ติดต่อขอปรับปรุ งข้อมูลทะเบียนเกษตรที่ สานักงานเกษตรทุกอาเภอ และลดความเสี่ ยงการแพร่ ระบาดของโรค ซึ่ งเกษตรกร
ทั้ง 9 อาเภอ มีจานวน 68,363 คน มีครัวเรื อน 48,260 ครัวเรื อน
สาหรับ "กรณี รายใหม่ แปลงใหม่" หรื อ "รายเดิม แปลงใหม่" ให้เกษตรกรกรอกแบบฟอร์ มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
(ทบก.๐๑) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มได้ (คลิกที่นี่) กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ ม และรวบรวมแบบฟอร์ มไว้ที่ กานันผูใ้ หญ่บา้ น เพื่อจัดส่ งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรบันทึกเข้าในระบบ เพื่อดาเนินการในขั้นตอนถัดไป โดยเริ่ มตั้งแต่
วันที่ 10 เม.ย. 2563
ส่ วนกรณี "รายเดิม แปลงเดิม" เกษตรกรสามารถปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน "Farmbook" ได้ดว้ ย
ตนเอง กรณี ที่ไม่สามารถปรับปรุ งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มได้
(คลิกที่นี่) กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม (ทบก 01) พร้อมลงวันที่กรอกแบบฟอร์ม และรวบรวมแบบฟอร์มไว้ที่ ผใู ้ หญ่บา้ นหรื อ
กานัน เพื่อจัดส่ งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรบันทึกเข้าในระบบ เพื่อดาเนินการในขั้นตอนไป.

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดราคาสิ นค้าเกษตรเดือนพฤษภาคมปรับขึ้นนายสมเกียรติ กิมาวหา รอง
ผูจ้ ดั การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิ ดเผยว่าศูนย์วิจยั และพัฒนานวัตกรรมธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรื อ ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสิ นค้าเกษตรในเดือนพฤษภาคม 2563 พบว่ามีแนวโน้มราคา
ปรับตัวสู งขึ้น ได้แก่
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาอยูท่ ี่ 9,525-10,412 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.10-10.52 %ซึ่งเป็ นผลมาจาก
การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทาให้ผสู ้ ่ งออกข้าวรายใหญ่ของโลก อาทิ ประเทศอินเดียและเวียดนามมีมาตรการล็อคดาวน์
และชะลอการส่ งออกข้าว
ประกอบกับประเทศฟิ ลิปปิ นส์ซ่ ึ งเป็ นผูน้ าเข้าข้าวอันดับ 1 ของโลกอนุมตั ิงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อนาเข้าข้าว จึงเป็ น
โอกาสของประเทศไทยในการส่ งออกข้าว
ส่ วนข้าวเปลือกหอมมะลิราคาอยูท่ ี่ 14,496-14,579 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.88-1.46 % เนื่ องจากมีคาสั่งซื้ อ
ข้าวจากประเทศฮ่องกง เป็ นผลจากความกังวลจากนโยบายปิ ดประเทศของเวียดนาม ส่ งผลให้ประชาชนชาวฮ่องกงมีการ
กักตุนข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้น ด้านข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาอยูท่ ี่ 15,774 -15,912 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.852.73 % เนื่ องจากปั ญหาภัยแล้งทาให้ผลผลิตข้าวเหนียวนาปรังออกสู่ ตลาดลดลง และประเทศเวียดนามจากัดโควตาในการ
ส่ งออกข้าวเหนียวเพื่อสารองไว้ใช้ในประเทศ
ขณะที่ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาอยูท่ ี่ 7.54-7.60 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.30 -1.00 %
เนื่องจากเป็ นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว ทาให้ปริ มาณผลผลิตออกสู่ ตลาดน้อย และ ความต้องการใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เพิม่ ขึ้น

จากปั ญหาด้านการขนส่ งจากมาตรการล็อคดาวน์ ทาให้ผปู ้ ระกอบการมีอุปสรรคในการนาเข้าวัตถุดิบอื่นมาผลิตอาหารสัตว์
น้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ กราคาอยูท่ ี่ 10.24-10.73 เซนต์/ปอนด์ (7.35-7.70 บาท/กก.) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 5.00 - 10.00
% เนื่ องจากความกังวลต่อปริ มาณผลผลิตอ้อยทัว่ โลกที่ลดลง จากสภาพอากาศที่แห้งแล้งในประเทศผูผ้ ลิตสาคัญ จึงมีการ
คาดการณ์วา่ ผลผลิตน้ าตาลจะลดลง ทาให้นกั ลงทุนเข้าซื้ อเพิม่ ขึ้น มันสาปะหลัง ราคาอยูท่ ี่ 1.75 – 1.80 บาท/กก. เพิม่ ขึ้นจาก
เดือนก่อน 0.57 – 3.45 % เนื่ องจากประเทศคู่คา้ ของไทยเริ่ มมีการเปิ ดเมืองและผ่อนปรนด้านการขนส่ งระหว่างประเทศ จาก
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีแนวโน้มคลี่คลาย ส่ งผลให้การส่ งออกมันสาปะหลังมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้น
ปาล์มน้ ามัน ราคาอยูท่ ี่ 3.09 – 3.14 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.32 – 2.27 % เนื่องจากคาดว่าจะมีการผ่อนคลาย
มาตรการล็อคดาวน์ ทาให้กิจการบางส่ วนสามารถกลับมาดาเนินธุ รกิจได้ จึงเป็ นโอกาสให้ความต้องการใช้น้ ามันไบโอดีเซล
และน้ ามันปาล์มเพิม่ ขึ้น
สุ กร ราคาอยูท่ ี่ 68.89 - 69.09 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 2.79 - 3.09 %เนื่ องจากสภาพอากาศของไทยอยูใ่ นช่วง
ฤดูร้อน ส่ งผลให้สุกรเติบโตช้า ทาให้ผลผลิตสุ กรออกสู่ ตลาดน้อยลง ขณะที่ความต้องการบริ โภคเนื้อสุ กรเพิ่มขึ้นจาก
แผนการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ ซึ่ งคาดว่าธุ รกิจบางประเภทจะกลับมาเปิ ดให้บริ การหลังสิ้ นสุ ดมาตรการดังกล่าว
กุง้ ขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก. ราคาอยูท่ ี่ 127.00 – 129.00 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน1.60 – 3.20%
เนื่องจากสถานการณ์ภยั แล้งและการเฝ้าระวังโรคระบาด ทาให้เกษตรกรปรับลดพื้นที่และชะลอการลงลูกกุง้ รวมถึงชะลอการ
จับกุง้ ออกจาหน่าย ทาให้ผลผลิตออกสู่ ตลาดลดลง
อย่างไรก็ตามมีสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับลดลง ได้แก่ ยางพาราแผ่นดิบ ซึ่ งคาดว่าราคาจะอยูท่ ี่ 31.50 –
32.95 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อน 0.60 - 4.98 % เนื่ องจากในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมจะมีการเปิ ดหน้ากรี ดยางพาราทัว่
ประเทศ ทาให้มีปริ มาณผลผลิตออกสู่ ตลาดมากขึ้น
ขณะที่ความต้องการใช้ยางพาราธรรมชาติลดลงจากราคาน้ ามันดิบที่ยงั อยูใ่ นเกณฑ์ต่า อีกทั้งประเทศจีนซึ่ งเป็ นผู ้
นาเข้ายางพารารายใหญ่ยงั ใช้มาตรการล็อคดาวน์ จึงทาให้ผปู ้ ระกอบการชะลอรับซื้ อน้ ายางสดในประเท

