
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่30 เมษายน 2563 

ส่วนกลาง 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
มะม่วง 1 ส่งมะม่วงแทนความห่วงใยสู่6 จว.ชายแดนใต ้มอบก าลงัใจถึง

บุคลากรแพทยสู้์ภยัโควดิ-19 
แนวหนา้ออนไลน์ 

2 ส่งมอบมะม่วงแก่โรงพยาบาล NBT 
3 ส่งมะม่วงจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรสู่บุคลากรทางการแพทย ์6 

จว.ชายแดนใต ้
PTV online 

ตูเ้ยน็ขา้งบา้น 4 ผดุ “โครงการตูเ้ยน็ขา้งบา้นตา้นภยั COVID-19” หนุนเมล็ดพนัธ์ุ
พืชผกัสวนครัวผูไ้ดรั้บผลกระทบโควดิ 

สยามรัฐออนไลน์ 

ทะเบียนเกษตรกร 5 กรมส่งสริมการเกษตร เผยรายช่ือเกษตรกรเตรียมรับรางวลัอนั
ทรงคุณค่า “เกษตรกร และสถาบนัเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 
2563” 

เทคโนโลยชีาวบา้น 

6 กรมส่งเสริมการเกษตร ปรับวธีิการเรียกบรรจุเขา้รับราชการ อ านวย
ความสะดวกใหผู้ส้อบแข่งขนัได ้

เทคโนโลยชีาวบา้น 

7 ไขขอ้ขอ้งใจ การข้ึนทะเบียนและการปรับปรุงขอ้มูลทะเบียน
เกษตรกร 

สมิหราไทมส์ 

8 ไขขอ้ขอ้งใจ การข้ึนทะเบียนและการปรับปรุงขอ้มูลทะเบียน
เกษตรกร 

สถานีวทิยกุระจายเสียง
แห่งประเทศไทย 

9 ไขขอ้ขอ้งใจ! การข้ึนทะเบียน และการปรับปรุงขอ้มูลทะเบียน
เกษตรกร 

MGR ออนไลน์ 

10 ไขขอ้ขอ้งใจ! การข้ึนทะเบียน-ปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร สงขลาเดย ์
11 ไขขอ้ขอ้งใจ การข้ึนทะเบียนและการปรับปรุงขอ้มูลทะเบียน

เกษตรกร 
สมิหรา ไทมส์ 

12 สานกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ไขขอ้ขอ้ง
ใจการข้ึนทะเบียนและการปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร ภายใต้
มาตรการเยยีวยาเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัส COVID-19 

ส านกัข่าว กรม
ประชาสัมพนัธ์ 

13 เกษตรกรปรับปรุงสมุดทะเบียน รอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 
15,000 บาท 

ไทยรัฐออนไลน์ 

14 เกษตรกรเฮไฟเขียวเฮ นสพ.เดลินิวส์ 



 

ทะเบียนเกษตรกร 15 พร้อมทุ่มเงินเยยีวยาเกษตรกร เร่งลงทะเบียน เตรียม 4 แสนลา้น อุม้
ทั้งระบบ 

ไลน์ทูเดย ์

16 ฝนตกทัว่ฟ้าแจกเกษตรกร 5 พนั 3 เดือน นสพ.ไทยโพสต ์
17 เคาะงบ 2.4 แสนลา้น ขยายเยยีวยา 16 ลา้นคน เกษตรกรรับ 1.5 หม่ืน  
18 ชาวสวนยางแห่ข้ึนทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงขอ้มูลรอรับเงิน

เยยีวยา 5 พนั 
ไทยรัฐออนไลน์ 

19 ไขขอ้ขอ้งใจ การปรับปรุงและข้ึนทะเบียนเกษตรกร ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 
6 กรมประชาสัมพนัธ์ 

20 ชีพจรทัว่ไทย นสพ.มติชน 
ตลาดเกษตรกร
ออนไลน์ 

21 เปิดแลว้!! ตลาดเกษตรกรออนไลน์ อุดหนุนเกษตรกรตวัจริง เพียง
ปลายน้ิว ส่งทนัทีถึงบา้นคุณ 

สยามรัฐออนไลน์ 

22 กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดตวัเวบ็ไซตร์วบรวมสินคา้เกษตรคุณภาพดี ไลน์ทูเดย ์
23 ตลาดเกษตรกรออนไลน์ ไทยแลนดพ์ลสั 
24 ตลาดเกษตรกรออนไลน์ ECO DAY News 
25 ก.เกษตรฯ เร่งเช็กลิสตจ่์ายเยยีวยา 1.5 หม่ืนบาท ฐานเศรษฐกิจ 
26 ลุยรณรงคเ์กษตรปลอดการเผา สร้างสังคม "หยดุเผา หยดุฝุ่ น หยดุ

โรค" 
นสพ.สยามรัฐ 

27 เปิ ดแลว้!! ตลาดเกษตรกรออนไลน์ อุดหนุนเกษตรกรตวัจริง เพียง
ปลายน้ิว ส่งทนัทีถึงบา้นคุณ 

ข่าวสด 

28 เปิ ดแลว้!! ตลาดเกษตรกรออนไลน์ อุดหนุนเกษตรกรตวัจริง เพียง
ปลายน้ิว ส่งทนัทีถึงบา้นคุณ 

สยามรัฐฮอตไลน์ นิวส์ 

29 ตลาดเกษตรกรออนไลน์ Phitsanulok hotnews 
30 ตลาดเกษตรกรออนไลน์ ข่าวน้ีท่ีแปดร้ิว 
31 ตลาดเกษตรกรออนไลน์ ข่าว8ร้ิวเดล่ี 
32 ตลาดเกษตรกรออนไลน์ อาษาคนข่าว 
33 ตลาดเกษตรกรออนไลน์ สมาคมนกัข่าวจงัหวดั

อุตรดิตถ์ 
34 ตลาดเกษตรกรออนไลน์ นครออนไลน์ 
35 ตลาดเกษตรกรออนไลน์ ข่าวบา้นฉนัท่ีแดนใต ้
36 ตลาดเกษตรกรออนไลน์ Korattimes บา้นเอง็ 
37 ตลาดเกษตรกรออนไลน์ กา้วสู่ 4.0 หนุนเกษตรแปลงใหญ่ เดลินิวส์ 
38 ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เพียงปลายน้ิว ส่งทนัทีถึงบา้น เดลินิวส์ 



 
ส่งมะม่วงแทนความห่วงใยสู่6จว.ชายแดนใต้ มอบก าลงัใจถึงบุคลากรแพทย์สู้ภัยโควดิ-19 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรจดักิจกรรมส่งมะม่วงแทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรมอบใหบุ้คลากรทางการ

แพทย ์6 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในโครงการสนบัสนุนสินคา้เกษตรไทยสู้ภยั COVID-19 ภายใตแ้คมเปญ“ซ้ือสินคา้เกษตร
ไทย เกษตรกรอยูไ่ด ้ประเทศไทยอยูร่อด” จบัมือสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยและบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ส่งมอบมะม่วง
และก าลงัใจใหห้มอ รวมทั้งช่วยชาวสวนท่ีไดรั้บผลกระทบรวม 3 ตนั 
 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดริ้เร่ิมจดัท า
โครงการสนบัสนุนสินคา้เกษตรไทยสู้ภยั COVID-19 เพื่อรณรงคส่์งเสริมสินคา้เกษตรไทยและช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บ
ความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ภายใตแ้คมเปญ “ซ้ือสินคา้เกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด ้ประเทศไทยอยูร่อด” 
โดยเชิญชวนใหส่้วนราชการ และประชาชนช่วยกนัอุดหนุนซ้ือสินคา้เกษตรคุณภาพดีไปมอบใหแ้ก่บุคลากรทางการแพทย ์
เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจในการต่อสู้กบัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซ่ึงกรมส่งเสริม
การเกษตรไดร้ะดมทุนส่งมอบผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีจากพี่นอ้งเกษตรกร พร้อมทั้งทยอยส่งมอบใหแ้ก่โรงพยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย ์เป็นการช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบในช่วงสถานการณ์ดงักล่าวแลว้นั้น 

ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกดั ไดร่้วมระดมทุนซ้ือมะม่วงน ้าดอกไมสี้ทองคุณภาพส่งออกจาก
เกษตรกรแปลงใหญ่ วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตมะม่วงส่งออก ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จ านวน 2 ตนั และนาย
มนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ในนามของสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยไดร่้วมสนบัสนุนการด าเนินการ
กิจกรรมดงักล่าว มอบมะม่วงจ านวน 1 ตนั รวมทั้งส้ิน 3 ตนั และขนส่งโดยบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ซ่ึงคิดค่าบริการขนส่ง



ในอตัราพิเศษ กก.ละ 2.50 บาท พร้อมบริการรับท่ีสวน โรงแพก็ และส่งถึงปลายทางไปยงัเป้าหมาย 6 จงัหวดัภาคใต ้ไดแ้ก่ 
ภูเก็ต สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา รอบแรก เร่ิมออกเดินทางจากตน้ทาง จ.นครราชสีมา เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 
2563 ไปยงัปลายทาง 5 จงัหวดั จ  านวน 450 กล่อง กล่องละ 5 กก. รวม 2,250 กก. โดยมีนายกงัสดาล สวสัด์ิชยัเกษตรจงัหวดั
นครราชสีมา เป็นผูแ้ทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับซ้ือผลผลิตมะม่วงน ้าดอกไมสี้ทองคุณภาพส่งออกและจ าหน่ายใน
หา้งสรรพสินคา้ในราคาทุน เป็นจงัหวดัตน้ทางก่อนส่งต่อไปยงัจงัหวดัปลายทางภาคใต ้เพื่อกระจายผลผลิตภายในประเทศ 
โดยมีนายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จ.สงขลา เป็นผูแ้ทนอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร ในการส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทยไ์ปยงัโรงพยาบาลต่างๆ 
  



 
 
ประเด็น  ส่งมอบมะม่วงแก่โรงพยาบาล 
ช่องทาง  NBT 
  



 
28-4-63 ส่งมะม่วงจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรสู่บุคลากรทางการแพทย ์6 จว.ชายแดนใต ้

 
งมะม่วงจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรสู่บุคลากรทางการแพทย ์6 จว.ชายแดนใต ้
วนัท่ี  27 เม.ย.63 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยวา่ ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดริ้เร่ิมจดัท า
โครงการสนบัสนุนสินคา้เกษตรไทยสู้ภยั COVID-19 เพื่อรณรงคส่์งเสริมสินคา้เกษตรไทยและช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บ
ความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ภายใตแ้คมเปญ “ซ้ือสินคา้เกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด ้ประเทศไทยอยูร่อด” 
โดยเชิญชวนใหส่้วนราชการ และประชาชนช่วยกนัอุดหนุนซ้ือสินคา้เกษตรคุณภาพดีไปมอบใหแ้ก่บุคลากรทางการแพทย์
เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจในการต่อสู้กบัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซ่ึงกรมส่งเสริม
การเกษตรไดร้ะดมทุนส่งมอบผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีจากพี่นอ้งเกษตรกร พร้อมทั้งทยอยส่งมอบใหแ้ก่โรงพยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย ์เป็นการช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบในช่วงสถานการณ์ดงักล่าวแลว้นั้น 
ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกดั ไดร่้วมระดมทุนซ้ือมะม่วงน ้าดอกไมสี้ทองคุณภาพส่งออกจาก
เกษตรกรแปลงใหญ่ วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตมะม่วงส่งออก ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จ านวน 2 ตนั และนาย
มนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ในนามของสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยไดร่้วมสนบัสนุนการด าเนินการ
กิจกรรมดงักล่าว มอบมะม่วง จ านวน 1 ตนั รวมทั้งส้ิน 3 ตนั และขนส่งโดยบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ซ่ึงคิดค่าบริการขนส่ง
ในอตัราพิเศษ กก.ละ 2.50 บาท พร้อมบริการรับท่ีสวน โรงแพก็ และส่งถึงปลายทางไปยงัเป้าหมาย 6 จงัหวดัภาคใต ้ไดแ้ก่ 
ภูเก็ต สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา รอบแรก เร่ิมออกเดินทางจากตน้ทาง จ.นครราชสีมา เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 
2563 ไปยงัปลายทาง 5 จงัหวดั จ านวน 450 กล่อง ๆ ละ 5 กก. รวม 2,250 กก. ดงัน้ี 1) ภูเก็ต จ  านวน 120 กล่อง ส่งมอบ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, โรงพยาบาลป่าตอง, โรงพยาบาลถลาง,โรงพยาบาลฉลอง, โรงพยาบาล อบจ., โรงพยาบาลสนาม 
จ านวน 2 จุด (ศาลากลางใหม่ และมอ.วทิยาเขตภูเก็ต), จุดคดักรองท่าฉตัรไชย และส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 2) สตูล 
จ านวน 100 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลสตูล, โรงพยาบาลสนาม ม.ราชภฎัสงขลา วทิยาเขตสตูล, ส านกังานสาธารณสุข



 

ผุด “โครงการตู้เยน็ข้างบ้านต้านภัย COVID-19” หนุนเมลด็พนัธ์ุพืชผกัสวนครัวผู้ได้รับผลกระทบโควดิ 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกบับริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั จดัท าโครงการ “ตูเ้ยน็ขา้งบา้นตา้นภยั COVID-19” 

สนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัวโตเร็วอายสุั้นถึงอายปุานกลางใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจท าการเกษตร

ในการปลูกพืชผกัสวนครัวและไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

พร้อมส่งมอบให้เกษตรกรและผูส้นใจภายในเดือน พฤษภาคมน้ี 

 เม่ือวนัท่ี 29 เม.ย. นายเขม้แข็ง ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ให้

ความส าคญักบัการขบัเคล่ือนงานตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการช่วยเหลือดูแลและสร้าง

รายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร เพื่อสร้างความเขม้แขง็ของภาคการเกษตรและท าใหเ้กษตรกรอยูดี่มีสุขอยา่งย ัง่ยนื และตระหนกัถึง

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัภาคการเกษตรของเกษตรกร จึงไดจ้ดัท าโครงการ “ตูเ้ยน็ขา้งบา้นตา้นภยั COVID-19” ภายใตค้วาม

ร่วมมือระหวา่งกรมส่งเสริมการเกษตรกบับริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั โดยสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัวท่ีมีลกัษณะ

เติบโตเร็วอายสุั้นถึงอายปุานกลางใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจท าการเกษตรในการปลูกพืชผกัสวนครัวและ

ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงถือเป็นความจ าเป็นเร่งด่วน

ในภาวะวกิฤตดงักล่าวในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ในระยะเวลาอนัรวดเร็ว มีพืชอาหารบริโภคสามารถด ารงชีวติ

อยูไ่ดด้ว้ยการพึ่งพาตนเอง 



 โครงการตูเ้ยน็ขา้งบา้นตา้นภยั COVID-19 มีวตัถุประสงค ์เพื่อใหเ้กษตรกรและประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจท าการเกษตร

ปลูกพืชผกัสวนครัวและไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีพืช

อาหารเพาะปลูกในช่วงการแพร่ระบาดของโรคฯ ส าหรับบริโภค โดยสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัวท่ีจ าเป็นภายใน

ครัวเรือนใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจท าการเกษตรปลูกพืชผกัสวนครัว รวมทั้งส้ินจ านวน 10,000 ชุด ใน 1 

ชุดประกอบดว้ยเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัว จ านวน 5 ชนิด ไดแ้ก่ เมล็ดพนัธ์ุผกับุง้ โหระพา แตงกวา พริกข้ีหนู และมะเขือพวง 

 เกษตรกรและผูส้นใจสามารถสมคัรลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการฯ ผา่นทางเวบ็ไซตห์รือช่องทางการส่ือสารของกรม

ส่งเสริมการเกษตร ผูล้งทะเบียนสามารถลงทะเบียนได ้1 ครัวเรือน (ทะเบียนบา้น)/1สิทธ์ิ/เมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัว 1 ชุด 

และสามารถศึกษาเรียนรู้องคค์วามรู้และขอ้มูลทางดา้นการเกษตร เช่น เร่ืองการด ารงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การปลูก 

การดูแลรักษา การผลิตและขยายพนัธ์ุพืชผกัตามชนิดพืชในโครงการฯ ผา่นทางเวบ็ไซตห์รือช่องทางการส่ือสารของ กรม

ส่งเสริมการเกษตร นอกจากน้ีบริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั จะมีการพฒันาองคค์วามรู้ ทกัษะวชิาการดา้นการเกษตร ใหแ้ก่

ก าลงัคนภาคการเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer และ Smart Farmer องคก์รเกษตรกร วสิาหกิจชุมชน โดย

สนบัสนุนทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณในลกัษณะบูรณาการ เพื่อใหส้ามารถน าไปถ่ายทอดในการด าเนินงานใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสูงสุด เกษตรกรและผูส้นใจสามารถสมคัรลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการฯ ผา่นทางเวบ็ไซตไ์ดภ้ายในเดือน 

พฤษภาคม 2563 



 
 
กรมส่งสริมการเกษตร เผยรายช่ือเกษตรกรเตรียมรับรางวัลอนัทรงคุณค่า “เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 
2563” 

 
 
 



นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดมี้นโยบาย
ใหห้น่วยงานในสังกดั ด าเนินการคดัเลือกเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรท่ีมีผลงานดีเด่นในแต่ละสาขา/ประเภท รวม 36 
สาขา/ประเภท เพื่อยกยอ่งประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นใหส้าธารณชนทัว่ไปไดรู้้จกั ไดย้ดึถือเป็นแบบอยา่งตาม
แนวทางการปฏิบติังานดา้นการเกษตรประจ าทุกปี ซ่ึงเกษตรกรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูท่ี้มีความสามารถเชิงประจกัษท์ั้งใน
ดา้นมีความคิดริเร่ิม กลา้ฟันฝ่าอุปสรรค มีความเป็นผูน้ า เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นนกัอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ด าเนินกิจการทางดา้นการเกษตรอยา่งขยนัขนัแขง็ เพื่อใหกิ้จการดา้นการเกษตรประสบผลส าเร็จ ตลอดจน
เกิดความย ัง่ยนืในอาชีพการเกษตรของตนเอง โดยในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรไดค้ดัเลือกเกษตรกรและสถาบนั
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2563 จ านวน 8 สาขา ปรากฏผลดงัน้ี 
เกษตรกรดีเด่น 

สาขาอาชีพท าสวน ไดแ้ก่ นายนิโรจน์ แสนไชย ปลูกพืชหลกั คือ ล าไย ท่ีอยู ่เลขท่ี 189  หมู่ท่ี 1 ต าบลวงัผาง อ าเภอ
เวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพูนโทรศพัท ์(081) 951-4659 

สาขาอาชีพท าไร่ ไดแ้ก่ นายไชยสรรค ์อภยันอก ปลูกพืชหลกั คือ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ท่ีอยู ่เลขท่ี 177/1 หมู่ 8 บา้น
หนองตอ ต าบลจนัทึก อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา โทรศพัท ์(081) 266-1826 

สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ไดแ้ก่ นายบุญลว้น โพนสงคราม ปลูกพืชหลกั คือ ท านา จ านวน 8 ไร่ สวนยางพารา 
จ านวน 7 ไร่ ไมผ้ล ไมย้นืตน้ พืชผกั จ  านวน 5 ไร่ สวนไผเ่ล้ียง จ านวน 2 ไร่ และไผบ่งหวาน จ านวน 1 ไร่ ท่ีอยู ่บา้นเลขท่ี 188 
หมู่ 8 ต าบลวงัหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย โทรศพัท ์(063) 909-3722 
สถาบันเกษตรกร 

ท่ีปรึกษากลุ่มยวุเกษตรกร ไดแ้ก่ นายจิตตรง ธนนัชยั ท่ีปรึกษากลุ่มยวุเกษตรกรโรงเรียนบา้นฉลอง ท่ีอยู ่บา้นเลขท่ี 
48/1 หมู่ท่ี 6 ต าบลฉลอง อ าเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต โทรศพัท ์(088) 414-0781 

สมาชิกกลุ่มยวุเกษตร ไดแ้ก่ นางสาวจรรยา สิงห์โคตร ประธานสภายวุเกษตรกรโรงเรียนโนนกอกวทิยา ท่ีอยู ่
บา้นเลขท่ี 92 หมู่ท่ี 8 บา้นพีพวย ต าบลสระโพนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ โทรศพัท ์(098) 049-4860 

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ไดแ้ก่ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรจกัสานตน้คลุม้บา้นวงัตง ท่ีท าการกลุ่มเลขท่ี 3 หมู่ท่ี 4 ต าบลนา
ทอน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล โทรศพัท ์(062) 654-0788 

กลุ่มยวุเกษตรกร ไดแ้ก่ กลุ่มยวุเกษตรกรโรงเรียนบา้นฉลอง จงัหวดัภูเก็ต ท่ีท าการกลุ่มเลขท่ี 48/1 หมู่ท่ี 6 ต าบล
ฉลอง อ าเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต โทรศพัท ์(076) 381-947 

วสิาหกิจชุมชน ไดแ้ก่ วสิาหกิจชุมชนผา้ไหมมดัหม่ีบา้นหวัฝาย ท่ีท าการเลขท่ี 46 หมู่ท่ี 2 ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท 
จงัหวดัขอนแก่น โทรศพัท ์(089) 623-5156 

“กรมส่งเสริมการเกษตรขอร่วมแสดงความยนิดีกบัเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรท่ีไดรั้บรางวลัในทุกสาขา และ
พร้อมจะผลกัดนัพี่นอ้งเกษตรกรรายอ่ืนๆ ใหก้า้วไปขา้งหนา้เพื่อเป็นฟันเฟืองและเครือข่ายในการร่วมผลกัดนัภาคการเกษตร
ใหเ้กิดความย ัง่ยนืในอาชีพของตนเองต่อไป” นายเขม้แขง็ กล่าว 
  



 
กรมส่งเสริมการเกษตร ปรับวธีิการเรียกบรรจุเขา้รับราชการ อ านวยความสะดวกใหผู้ส้อบแข่งขนัได ้

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค

โรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ส่งผลใหก้รมส่งเสริมการเกษตรไม่สามารถเรียกผูส้อบแข่งขนัได ้
เดินทางมารายงานตวัรวมกนัจ านวนมากในสถานท่ีเดียวกนัได ้ตามมาตรการการเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
เพื่อเป็นการช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัผูส้อบแข่งขนัได ้กรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดป้รับวธีิการรายงานตวั เป็นการ
รายงานตวัผา่นระบบประชุมทางไกล VDO Conference ณ กรมส่งเสริมการเกษตร และส านกังานเกษตรจงัหวดั ท่ีผูส้อบ
แข่งขนัไดล้งทะเบียนไวแ้ทน 

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอใหผู้ส้อบแข่งขนัไดใ้นต าแหน่งนกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบติัการจ านวนทั้งส้ิน 
253 ราย (พื้นท่ีทัว่ไป จ านวน 250 ราย และพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จ านวน 3 ราย) มารายงานตวั เพื่อเลือกหน่วยงานท่ีจะ
บรรจุเขา้รับราชการ ในวนัพฤหสับดีท่ี 7 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป ผา่นระบบประชุมทางไกล VDO 
Conference ณ กรมส่งเสริมการเกษตร และส านกังานเกษตรจงัหวดั ท่ีผูส้อบแข่งขนัไดล้งทะเบียนไว ้ทั้ง 54 จงัหวดั 
ดงัต่อไปน้ี จงัหวดักระบ่ี กาญจนบุรี กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น จนัทบุรี ชยันาท ชยัภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด 
นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค ์นนทบุรี น่าน บุรีรัมย ์ปทุมธานี ประจวบคีรีขนัธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี 
พระนครศรีอยธุยา พะเยา พงังา พทัลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ร้อยเอด็ ระนอง ราชบุรี 
ลพบุรี ล าปาง ล าพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุโขทยั สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ 
หนองคาย อ่างทอง อุดรธานี อุตรดิตถ ์และจงัหวดัอุบลราชธานี 

ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรไดมี้หนงัสือแจง้ใหผู้ส้อบแข่งขนัไดท้ราบแลว้ทางไปรษณีย ์หากมีขอ้สงสัย สามารถ
สอบถามไดท่ี้ กองการเจา้หนา้ท่ี กรมส่งเสริมการเกษตร โทรศพัท ์(02) 579-3690 หรือส านกังานเกษตรจงัหวดั ใกลบ้า้นท่าน 
 
 



 
ไขข้อข้องใจ การขึน้ทะเบียนและการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 เห็นชอบมาตรการเยยีวยาเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใหช่้วยเหลือเป็นเงินเดือนละ 5 พนับาท เป็นเวลา 3 เดือน เป้าหมาย
เกษตรกร 10 ลา้นคน เป็นเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนไวแ้ลว้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว ์และกรมประมง 8.4 ลา้นคน 
และเป็นเกษตรกรท่ีอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบการข้ึนทะเบียน 1.57 ลา้นคน 

นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มูลวา่ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีดงักล่าวเกษตรกรท่ีจะไดรั้บการเยีย่วยา ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร คือหวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกรซ่ึง
เป็นผูท่ี้ขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตร เท่านั้น จะไม่รวมถึงผูท่ี้เป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร โดยกรม
ส่งเสริมการเกษตรจะส่งรายช่ือจากฐานขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรท่ีหวัหนา้ครัวเรือน ไดป้รับปรุงและข้ึนทะเบียนเกษตรกรปี 
2562 และปี 2563 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 15 พฤษภาคม 2563 ใหก้ระทรวงการคลงัเพื่อตรวจสอบความซ ้ าซอ้นกบั
ฐานขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น ฐานขอ้มูลผูล้งทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกนั ฐานขอ้มูลผูรั้บเงินเดือนประจ า ฐานขอ้มูลผูมี้ประกนัสังคม 
เป็นตน้ 



นายสุพิท จิตรภกัดี กล่าวเพิ่มเติมวา่ มติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวท าใหมี้เกษตรกรจ านวนมากเดินทางไปปรับปรุงขอ้มูล
และข้ึนทะเบียนเกษตรกร ณ ส านกังานเกษตรอ าเภอ บางแห่งเกษตรกรมามากกวา่วนัละ 300 ราย ซ่ึงจะเส่ียงในการเกิดการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และไม่สอดคลอ้งกบัมาตรการของรัฐบาลท่ีตอ้งการใหป้ระชาชนอยู่
บา้น ลดระยะห่าง ดงันั้น เพื่อลดความแออดัของเกษตรกรท่ีไปส านกังานเกษตรอ าเภอ ขอประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ให้
เกษตรกรทราบ ดงัน้ี 

1. เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2562 แลว้ ไม่จ  าเป็นตอ้งมาท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอ
ในช่วงน้ี เพราะกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งขอ้มูลใหก้บักระทรวงการคลงัจากฐานขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 เป็นตน้
ไป ส าหรับในส่วนของ 14 จงัหวดัภาคใต ้มีครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด 1,191,932 ครัวเรือน และมีการปรับปรุงขอ้มูลแลว้
จนถึงปัจจุบนั จ านวน 927,022 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 77.7 ซ่ึงเกษตรกรสามารถตรวจสอบขอ้มูลผลการปรับปรุงและข้ึน
ทะเบียนเกษตรกรไดจ้ากผูน้ าชุมชนซ่ึงส านกังานเกษตรอ าเภอไดพ้ิมพร์ายช่ือเกษตรกรมอบใหไ้ปปิดประกาศไว ้หรือ
ตรวจสอบจาก เวบ็ไซต ์http://farmer.doae.go.th โดยกรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั 

2. เกษตรกรรายใหม่ หรือเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรไวแ้ลว้แต่ไม่ไดป้รับปรุงขอ้มูลในปี 2562 ใหข้ึ้นทะเบียน
ใหม่หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแลว้แต่กรณี ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 
2563 โดยไม่ตอ้งไปท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอ แต่ใหรั้บแบบการข้ึนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจากผูน้ าชุมชน ไดแ้ก่ 
ผูใ้หญ่บา้น หรือเกษตรหมู่บา้น กรอกขอ้มูลตามแบบ แลว้ส่งใหผู้น้  าชุมชนเพื่อส่งต่อใหส้ านกังานเกษตรอ าเภอบนัทึกขอ้มูล
ต่อไป 
  



 

ไขขอ้ขอ้งใจ การข้ึนทะเบียนและการปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร 

 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 เห็นชอบมาตรการเยยีวยาเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใหช่้วยเหลือเป็นเงินเดือนละ 5 พนับาท เป็นเวลา 3 เดือน เป้าหมาย

เกษตรกร 10 ลา้นคน เป็นเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนไวแ้ลว้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว ์และกรมประมง 8.4 ลา้นคน 

และเป็นเกษตรกรท่ีอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบการข้ึนทะเบียน 1.57 ลา้นคน 

นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มูลวา่ ตามมติ

คณะรัฐมนตรีดงักล่าวเกษตรกรท่ีจะไดรั้บการเยีย่วยา ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร คือหวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกรซ่ึง

เป็นผูท่ี้ขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตร เท่านั้น จะไม่รวมถึงผูท่ี้เป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร โดยกรม

ส่งเสริมการเกษตรจะส่งรายช่ือจากฐานขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรท่ีหวัหนา้ครัวเรือน 



ไดป้รับปรุงและข้ึนทะเบียนเกษตรกรปี 2562 และปี 2563 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 15 พฤษภาคม 2563 ให้

กระทรวงการคลงัเพื่อตรวจสอบความซ ้ าซอ้นกบัฐานขอ้มูลอ่ืน ๆ เช่น ฐานขอ้มูลผูล้งทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกนั 

ฐานขอ้มูลผูรั้บเงินเดือนประจ า ฐานขอ้มูลผูมี้ประกนัสังคม เป็นตน้ 

นายสุพิท จิตรภกัดี กล่าวเพิ่มเติมวา่ มติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวท าใหมี้เกษตรกรจ านวนมากเดินทางไปปรับปรุงขอ้มูล

และข้ึนทะเบียนเกษตรกร ณ ส านกังานเกษตรอ าเภอ บางแห่งเกษตรกรมามากกวา่วนัละ 300 ราย ซ่ึงจะเส่ียงในการเกิดการ

แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และไม่สอดคลอ้งกบัมาตรการของรัฐบาลท่ีตอ้งการใหป้ระชาชนอยู่

บา้น ลดระยะห่าง ดงันั้น เพื่อลดความแออดัของเกษตรกรท่ีไปส านกังานเกษตรอ าเภอ ขอประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ให้

เกษตรกรทราบ ดงัน้ี 

1. เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2562 แลว้ ไม่จ  าเป็นตอ้งมาท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอ

ในช่วงน้ี เพราะกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งขอ้มูลใหก้บักระทรวงการคลงัจากฐานขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร 

ปี 2562 เป็นตน้ไป ส าหรับในส่วนของ 14 จงัหวดัภาคใต ้มีครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด 1,191,932 ครัวเรือน และมีการ

ปรับปรุงขอ้มูลแลว้จนถึงปัจจุบนั จ านวน 927,022 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 77.7 ซ่ึงเกษตรกรสามารถตรวจสอบขอ้มูลผลการ

ปรับปรุงและข้ึนทะเบียนเกษตรกรไดจ้ากผูน้ าชุมชนซ่ึงส านกังานเกษตรอ าเภอไดพ้ิมพร์ายช่ือเกษตรกรมอบใหไ้ปปิดประกาศ

ไว ้หรือตรวจสอบจาก http://farmer.doae.go.th โดยกรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั 

2. เกษตรกรรายใหม่ หรือเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรไวแ้ลว้แต่ไม่ไดป้รับปรุงขอ้มูลในปี 2562 ใหข้ึ้นทะเบียน

ใหม่หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแลว้แต่กรณี ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 

2563 โดยไม่ตอ้งไปท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอ แต่ใหรั้บแบบการข้ึนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจากผูน้ าชุมชน ไดแ้ก่ 

ผูใ้หญ่บา้น หรือเกษตรหมู่บา้น กรอกขอ้มูลตามแบบ แลว้ส่งใหผู้น้  าชุมชนเพื่อส่งต่อใหส้ านกังานเกษตรอ าเภอบนัทึกขอ้มูล

ต่อไป 

  



ไขขอ้ขอ้งใจ! การข้ึนทะเบียน และการปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร 
 
ศูนยข์่าวหาดใหญ่ - ไขขอ้ขอ้งใจ! การข้ึนทะเบียน และการปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร หลงัประชาชนจ านวนมาก
เดินทางไปปรับปรุงขอ้มูล และข้ึนทะเบียนเกษตรกร ณ ส านกังานเกษตรอ าเภอ บางแห่งมีมากกวา่วนัละ 300 ราย 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 เห็นชอบมาตรการเยยีวยาเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใหช่้วยเหลือเป็นเงินเดือนละ 5,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน เป้าหมายเกษตรกร 10 
ลา้นคน เป็นเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนไวแ้ลว้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว ์และกรมประมง 8.4 ลา้นคน และเป็น
เกษตรกรท่ีอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบการข้ึนทะเบียน 1.57 ลา้นคน 

นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มูลวา่ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีดงักล่าว เกษตรกรท่ีจะไดรั้บการเยยีวยา ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร คือ หวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกร ซ่ึง
เป็นผูท่ี้ขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น จะไม่รวมถึงผูท่ี้เป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร โดยกรม
ส่งเสริมการเกษตร จะส่งรายช่ือจากฐานขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรท่ีหวัหนา้ครัวเรือนไดป้รับปรุง และข้ึนทะเบียนเกษตรกรปี 
2562 และปี 2563 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคมถึง 15 พฤษภาคม 2563 ใหก้ระทรวงการคลงั เพื่อตรวจสอบความซ ้ าซอ้นกบั
ฐานขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น ฐานขอ้มูลผูล้งทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกนั ฐานขอ้มูลผูรั้บเงินเดือนประจ า ฐานขอ้มูลผูมี้ประกนัสังคม 
เป็นตน้ 
 
 

 
 



นายสุพิท จิตรภกัดี กล่าวเพิ่มเติมวา่ มติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว ท าใหมี้เกษตรกรจ านวนมากเดินทางไปปรับปรุงขอ้มูล 
และข้ึนทะเบียนเกษตรกร ณ ส านกังานเกษตรอ าเภอ บางแห่งเกษตรกรมามากกวา่วนัละ 300 ราย ซ่ึงจะเส่ียงในการเกิดการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และไม่สอดคลอ้งต่อมาตรการของรัฐบาลท่ีตอ้งการใหป้ระชาชนอยู่
บา้น ลดระยะห่าง ดงันั้น เพื่อลดความแออดัของเกษตรกรท่ีไปส านกังานเกษตรอ าเภอ ขอประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ให้
เกษตรกรทราบ ดงัน้ี 

1.เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2562 แลว้ ไม่จ  าเป็นตอ้งมาท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอ
ในช่วงน้ี เพราะกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งขอ้มูลใหแ้ก่กระทรวงการคลงั จากฐานขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรปี 2562 เป็นตน้
ไป ส าหรับในส่วนของ 14 จงัหวดัภาคใต ้มีครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด 1,191,932 ครัวเรือน และมีการปรับปรุงขอ้มูลแลว้
จนถึงปัจจุบนั จ านวน 927,022 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 77.7 ซ่ึงเกษตรกรสามารถตรวจสอบขอ้มูลผลการปรับปรุง และข้ึน
ทะเบียนเกษตรกรไดจ้ากผูน้ าชุมชน ซ่ึงส านกังานเกษตรอ าเภอไดพ้ิมพร์ายช่ือเกษตรกรมอบใหไ้ปปิดประกาศไว ้หรือหรือ
ตรวจสอบจาก http://farmer.doae.go.th โดยกรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั 

2.เกษตรกรรายใหม่ หรือเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรไวแ้ลว้ แต่ไม่ไดป้รับปรุงขอ้มูลในปี 2562 ใหข้ึ้นทะเบียน
ใหม่ หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแลว้แต่กรณี ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 
2563 โดยไม่ตอ้งไปท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอ แต่ใหรั้บแบบการข้ึนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจากผูน้ าชุมชน ไดแ้ก่ 
ผูใ้หญ่บา้น หรือเกษตรหมู่บา้น กรอกขอ้มูลตามแบบ แลว้ส่งใหผู้น้  าชุมชนเพื่อส่งต่อใหส้ านกังานเกษตรอ าเภอบนัทึกขอ้มูล
ต่อไป 
  



 

ไขข้อข้องใจ! การขึน้ทะเบียน-ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 เห็นชอบมาตรการเยยีวยาเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยใหช่้วยเหลือเป็นเงินเดือนละ 5 พนับาท เป็นเวลา 3 เดือน เป้าหมาย
เกษตรกร 10 ลา้นคน เป็นเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนไวแ้ลว้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว ์และกรมประมง 8.4 ลา้นคน 
และเป็นเกษตรกรท่ีอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบการข้ึนทะเบียน 1.57 ลา้นคน 

นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มูลวา่ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีดงักล่าวเกษตรกรท่ีจะไดรั้บการเยีย่วยา ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร คือหวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกรซ่ึง
เป็นผูท่ี้ขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตร เท่านั้น จะไม่รวมถึงผูท่ี้เป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร โดยกรม
ส่งเสริมการเกษตรจะส่งรายช่ือจากฐานขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรท่ีหวัหนา้ครัวเรือน 
ไดป้รับปรุงและข้ึนทะเบียนเกษตรกรปี 2562 และปี 2563 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 15 พฤษภาคม 2563 ใหก้ระทรวงการคลงั
เพื่อตรวจสอบความซ ้ าซอ้นกบัฐานขอ้มูลอ่ืน ๆ เช่น ฐานขอ้มูลผูล้งทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกนั ฐานขอ้มูลผูรั้บเงินเดือน
ประจ า ฐานขอ้มูลผูมี้ประกนัสังคม เป็นตน้ 

นายสุพิท จิตรภกัดี กล่าวเพิ่มเติมวา่ มติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวท าใหมี้เกษตรกรจ านวนมากเดินทางไปปรับปรุงขอ้มูล
และข้ึนทะเบียนเกษตรกร ณ ส านกังานเกษตรอ าเภอ บางแห่งเกษตรกรมามากกวา่วนัละ 300 ราย ซ่ึงจะเส่ียงในการเกิดการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และไม่สอดคลอ้งกบัมาตรการของรัฐบาลท่ีตอ้งการใหป้ระชาชนอยู่
บา้น ลดระยะห่าง ดงันั้น เพื่อลดความแออดัของเกษตรกรท่ีไปส านกังานเกษตรอ าเภอ ขอประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ให้
เกษตรกรทราบ ดงัน้ี 

 



1. เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2562 แลว้ ไม่จ  าเป็นตอ้งมาท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอ
ในช่วงน้ี เพราะกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งขอ้มูลใหก้บักระทรวงการคลงัจากฐานขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร 
ปี 2562 เป็นตน้ไป ส าหรับในส่วนของ 14 จงัหวดัภาคใต ้มีครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด 1,191,932 ครัวเรือน และมีการ
ปรับปรุงขอ้มูลแลว้จนถึงปัจจุบนั จ านวน 927,022 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 77.7 ซ่ึงเกษตรกรสามารถตรวจสอบขอ้มูลผลการ
ปรับปรุงและข้ึนทะเบียนเกษตรกรไดจ้ากผูน้ าชุมชนซ่ึงส านกังานเกษตรอ าเภอไดพ้ิมพร์ายช่ือเกษตรกรมอบใหไ้ปปิดประกาศ
ไว ้หรือตรวจสอบจากเวบ็ไซต ์http://farmer.doae.go.th โดยกรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั 

2. เกษตรกรรายใหม่ หรือเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรไวแ้ลว้แต่ไม่ไดป้รับปรุงขอ้มูลในปี 2562 ใหข้ึ้นทะเบียน
ใหม่หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแลว้แต่กรณี ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 
2563 โดยไม่ตอ้งไปท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอ แต่ใหรั้บแบบการข้ึนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจากผูน้ าชุมชน ไดแ้ก่ 
ผูใ้หญ่บา้น หรือเกษตรหมู่บา้น กรอกขอ้มูลตามแบบ แลว้ส่งใหผู้น้  าชุมชนเพื่อส่งต่อใหส้ านกังานเกษตรอ าเภอบนัทึกขอ้มูล
ต่อไป 

 

  



 
ไขขอ้ขอ้งใจ การข้ึนทะเบียนและการปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร 
 
 

ไขข้อข้องใจ การขึน้ทะเบียนและการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 เห็นชอบมาตรการเยยีวยาเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใหช่้วยเหลือเป็นเงินเดือนละ 5 พนับาท เป็นเวลา 3 เดือน เป้าหมาย
เกษตรกร 10 ลา้นคน เป็นเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนไวแ้ลว้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว ์และกรมประมง 8.4 ลา้นคน 
และเป็นเกษตรกรท่ีอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบการข้ึนทะเบียน 1.57 ลา้นคน 

นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มูลวา่ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีดงักล่าวเกษตรกรท่ีจะไดรั้บการเยีย่วยา ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร คือหวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกรซ่ึง



เป็นผูท่ี้ขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตร เท่านั้น จะไม่รวมถึงผูท่ี้เป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร โดยกรม
ส่งเสริมการเกษตรจะส่งรายช่ือจากฐานขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรท่ีหวัหนา้ครัวเรือน ไดป้รับปรุงและข้ึนทะเบียนเกษตรกรปี 
2562 และปี 2563 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 15 พฤษภาคม 2563 ใหก้ระทรวงการคลงัเพื่อตรวจสอบความซ ้ าซอ้นกบั
ฐานขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น ฐานขอ้มูลผูล้งทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกนั ฐานขอ้มูลผูรั้บเงินเดือนประจ า ฐานขอ้มูลผูมี้ประกนัสังคม 
เป็นตน้ 

นายสุพิท จิตรภกัดี กล่าวเพิ่มเติมวา่ มติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวท าใหมี้เกษตรกรจ านวนมากเดินทางไปปรับปรุงขอ้มูลและ
ข้ึนทะเบียนเกษตรกร ณ ส านกังานเกษตรอ าเภอ บางแห่งเกษตรกรมามากกวา่วนัละ 300 ราย ซ่ึงจะเส่ียงในการเกิดการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และไม่สอดคลอ้งกบัมาตรการของรัฐบาลท่ีตอ้งการใหป้ระชาชนอยูบ่า้น ลด
ระยะห่าง ดงันั้น เพื่อลดความแออดัของเกษตรกรท่ีไปส านกังานเกษตรอ าเภอ ขอประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกร
ทราบ ดงัน้ี 

1. เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2562 แลว้ ไม่จ  าเป็นตอ้งมาท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอในช่วง
น้ี เพราะกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งขอ้มูลใหก้บักระทรวงการคลงัจากฐานขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 เป็นตน้
ไป ส าหรับในส่วนของ 14 จงัหวดัภาคใต ้มีครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด 1,191,932 ครัวเรือน และมีการปรับปรุงขอ้มูล
แลว้จนถึงปัจจุบนั จ านวน 927,022 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 77.7 ซ่ึงเกษตรกรสามารถตรวจสอบขอ้มูลผลการ
ปรับปรุงและข้ึนทะเบียนเกษตรกรไดจ้ากผูน้ าชุมชนซ่ึงส านกังานเกษตรอ าเภอไดพ้ิมพร์ายช่ือเกษตรกรมอบใหไ้ป
ปิดประกาศไว ้หรือตรวจสอบจาก เวบ็ไซต ์http://farmer.doae.go.th โดยกรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 
หลกั 

2. เกษตรกรรายใหม่ หรือเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรไวแ้ลว้แต่ไม่ไดป้รับปรุงขอ้มูลในปี 2562 ใหข้ึ้นทะเบียน
ใหม่หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแลว้แต่กรณี ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2563 โดยไม่ตอ้งไปท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอ แต่ใหรั้บแบบการข้ึนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจาก
ผูน้ าชุมชน ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น หรือเกษตรหมู่บา้น กรอกขอ้มูลตามแบบ แลว้ส่งใหผู้น้  าชุมชนเพื่อส่งต่อใหส้ านกังาน
เกษตรอ าเภอบนัทึกขอ้มูลต่อไป 
 

  



 
ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ไขขอ้ขอ้งใจการข้ึนทะเบียนและการปรับปรุงขอ้มูลทะเบียน
เกษตรกร ภายใตม้าตรการเยยีวยาเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

 
          นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา กล่าววา่ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีดงักล่าวเกษตรกรท่ีจะไดรั้บการเยีย่วยา ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร คือ หวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกรซ่ึง
เป็นผูท่ี้ขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตร เท่านั้น จะไม่รวมถึงผูท่ี้เป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร โดยกรม
ส่งเสริมการเกษตรจะส่งรายช่ือจากฐานขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรท่ีหวัหนา้ครัวเรือนไดป้รับปรุงและข้ึนทะเบียนเกษตรกรปี 
2562 และปี 2563 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 15 พฤษภาคม 2563 ใหก้ระทรวงการคลงัเพื่อตรวจสอบความซ ้ าซอ้นกบั
ฐานขอ้มูลอ่ืน ๆ เช่น ฐานขอ้มูลผูล้งทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกนั ฐานขอ้มูลผูรั้บเงินเดือนประจ า ฐานขอ้มูลผูมี้
ประกนัสังคม เป็นตน้ 



          โดยมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวท าใหมี้เกษตรกรจ านวนมากเดินทางไปปรับปรุงขอ้มูลและข้ึนทะเบียนเกษตรกร ณ 
ส านกังานเกษตรอ าเภอ บางแห่งเกษตรกรมามากกวา่วนัละ 300 ราย ซ่ึงจะเส่ียงในการเกิดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID-19) และไม่สอดคลอ้งกบัมาตรการของรัฐบาลท่ีตอ้งการใหป้ระชาชนอยูบ่า้น ลดระยะห่าง ดงันั้น เพื่อลด
ความแออดัของเกษตรกรท่ีไปส านกังานเกษตรอ าเภอ ขอประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ใหเ้กษตรกรทราบ ประกอบดว้ย 
          1.เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2562 แลว้ ไม่จ  าเป็นตอ้งมาท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอในช่วง
น้ี เพราะกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งขอ้มูลใหก้บักระทรวงการคลงัจากฐานขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 เป็นตน้ไป 
ส าหรับในส่วนของ 14 จงัหวดัภาคใต ้มีครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด 1,191,932 ครัวเรือน และมีการปรับปรุงขอ้มูลแลว้จนถึง
ปัจจุบนั จ านวน 927,022 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 77.7 ซ่ึงเกษตรกรสามารถตรวจสอบขอ้มูลผลการปรับปรุงและข้ึนทะเบียน
เกษตรกรไดจ้ากผูน้ าชุมชนซ่ึงส านกังานเกษตรอ าเภอไดพ้ิมพร์ายช่ือเกษตรกรมอบใหไ้ปปิดประกาศไว ้หรือตรวจสอบจาก 
เวบ็ไซต ์http://farmer.doae.go.th โดยกรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั 
          และ 2.เกษตรกรรายใหม่ หรือเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรไวแ้ลว้แต่ไม่ไดป้รับปรุงขอ้มูลในปี 2562 ใหข้ึ้น
ทะเบียนใหม่หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแลว้แต่กรณี ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2563 โดยไม่ตอ้งไปท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอ แต่ใหรั้บแบบการข้ึนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจากผูน้ าชุมชน 
ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น หรือเกษตรหมู่บา้น กรอกขอ้มูลตามแบบ แลว้ส่งใหผู้น้  าชุมชนเพื่อส่งต่อใหส้ านกังานเกษตรอ าเภอบนัทึก
ขอ้มูลต่อไป 
  



















 

ชาวสวนยาง แห่ขึน้ทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงข้อมูลรอรับเงินเยียวยา 5 พนั 

 

ชาวสวนยางท่ีหาดใหญ่ แห่ข้ึนทะเบียนเกษตรกร ขณะท่ีบางส่วนปรับปรุงขอ้มูล เพ่ือรอรับเงินเยยีวยา 5 พนั เป็นเวลา 3 เดือน ตาม
มาตรการช่วยเหลือของรัฐ 

หลงัจากท่ี ครม.เห็นชอบอนุมติัมาตรการเยยีวยาเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควดิ-19 โดยใหช่้วยเหลือเหมือนเรา
ไม่ท้ิงกนั คือ จ่ายเดือนละ 5 พนับาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกร 10 ลา้นครัวเรือน 

เม่ือวนัท่ี 29 เม.ย 63 ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ ท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา มีกลุ่มเกษตรกรทั้งรายใหม่และรายเก่าไปรอข้ึนทะเบียน

และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกนัอยา่งเนืองแน่น ตั้งแต่ก่อนใหเ้ปิดท าการในเวลา 08.30 น. และรับบตัรคิวช่วงเชา้ 100 คนแรกหมดลงทนัที 

 ทั้งน้ี ส่งผลใหส่้วนท่ีเหลือตอ้งรอในรอบบ่าย แต่ก็ยงัมีปัญหาในเร่ืองของเอกสารท่ีเตรียมมาไม่พร้อม เจา้หนา้ท่ีตอ้งพยายามอธิบายให้
เขา้ใจ เพราะสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางแอปพลิเคชนัได ้และรวบรวมผา่นก านนัผูใ้หญ่บา้นในพ้ืนท่ีเพ่ือจดัส่งขอ้มูลใหเ้จา้หนา้ท่ี 

 นายเกษม บิลหมู่หมดั เกษตรกรสวนยางพาราและสวนปาลม์ ซ่ึงเป็นรายเดิมท่ีมายืน่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร บอกวา่ พอใจมากกบั

มาตรการเยยีวยาเกษตรกร 5,000 บาท โดยตนมีสวนยางและสวนปาลม์รวมกนัประมาณ 20 ไร่ คร้ังก่อนก็เคยไดรั้บเงินช่วยเหลือสวนยางมาแลว้ 
ขอบคุณรัฐบาลท่ีช่วยเหลือเกษตรกรซ่ึงไดรั้บผลกระทบเหมือนกนั. 

 

 

 

 



 

 
 
ประเด็น  ไขขอ้ของใจ การปรับปรุงและข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
ช่องทาง  ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 6 กรมประชาสัมพนัธ์ 
  





 
เปิดแลว้!! ตลาดเกษตรกรออนไลน์ อุดหนุนเกษตรกรตวัจริง เพียงปลายน้ิว ส่งทนัทีถึงบา้นคุณ 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดตวัเวบ็ไซตร์วบรวมสินคา้เกษตรคุณภาพดี เกรดพรีเม่ียม ฝีมือเกษตรกรตวัจริงจากทัว่

ประเทศ ส่งตรงถึงบา้น ประหยดัเวลา ไม่ตอ้งออกขบัรถไปซ้ือถึงแหล่งผลิต 
 เม่ือวนัท่ี 29 เม.ย. นายเขม้แข็ง ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ จากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาคการเกษตร ซ่ึง ดร.เฉลิม
ชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยชีวติความเป็นอยูข่องพี่นอ้งเกษตรกร ซ่ึงอาจจะไดรั้บ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค จึงสั่งการใหห้น่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งใหค้วามช่วยเหลือพี่
นอ้งเกษตรกรตามภารกิจอยา่งเตม็ท่ี กรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดจ้ดัท าโครงการส่งเสริมตลาดเกษตร online ภายใตก้ารก ากบั
ดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรข้ึน เร่ิมเปิดใชง้านคร้ังแรกในวนัท่ี 29 เมษายน 2563 เพื่อช่วยเป็นส่ือกลางในการน าสินคา้
เกษตรคุณภาพดี จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ Smart Farmer (SF) Young Smart Farmer (YSF) วสิาหกิจชุมชน และองคก์ร
เกษตรกรอ่ืนๆ จากทัว่ประเทศ ใหถึ้งมือผูบ้ริโภค ในรูปแบบของเวบ็ไซต ์ช่ือ “www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ภายใต้
สโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกส่ิงปลอดภยั เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง” โดยจะท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางรวบรวมขอ้มูล และ
ช่องทางการติดต่อซ้ือขายสินคา้เกษตรแบบออนไลน์ท่ีผา่นการคดัสรรจากคณะท างานฯ ระดบัจงัหวดัทัว่ประเทศ 
ประกอบดว้ยสินคา้ทางการเกษตร ทั้งผลผลิตสด สินคา้แปรรูป และสินคา้หตัถกรรม จ านวน 9 หมวด ไดแ้ก่ ขา้วและธญัพืช 
ผกั ผลไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั อาหารแปรรูปและเคร่ืองด่ืม สมุนไพรและเคร่ืองส าอาง ผา้และเคร่ืองแต่งกาย หตัถกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ ์และสินคา้อ่ืนๆ 



 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ ความพิเศษของเวบ็ไซตด์งักล่าว คือ ไดร้วบรวมช่องทางออนไลน์ทุก
ช่องทางในการติดต่อซ้ือขายระหวา่งผูบ้ริโภคกบัเกษตรกรผูผ้ลิตตวัจริง รวมทั้งระบุรายละเอียดของสินคา้ มาตรฐานท่ีไดรั้บ
การรับรอง ช่วงเวลาท่ีสินคา้มีจ าหน่าย ก าลงัการผลิต และวธีิการขนส่งท่ีผูบ้ริโภคสามารถเลือกใชไ้ดต้ามความสะดวก ช่วย
อ านวยความสะดวกใหก้บัพี่นอ้งประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี นบัวา่เหมาะสมอยา่งยิง่กบัสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีรัฐบาลมีค าแนะน า
ใหรั้กษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และใหท้ างานจากบา้น (Work From Home) กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอ
เชิญชวนพี่นอ้งประชาชนเยีย่มชมและเลือกซ้ือสินคา้ในเวบ็ไซตต์ลาดเกษตรกรออนไลน์ เพียงคน้หาดว้ยการพิมพ ์ค าวา่ 
“ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” เพียงแค่น้ีท่านก็จะสามารถเลือกซ้ือสินคา้เกษตรคุณภาพดี ผลิตจากใจเกษตรกรตวัจริง พร้อม
ส่งถึงบา้นไดแ้ลว้ 
  



 

 

 



 

  



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



จงัหวดั , ด่านคดักรองทุ่งนุย้ อ.ควนกาหลง และด่านคดักรอง อ.ทุ่งหวา้ 3) ปัตตานี จ  านวน 60 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาล
ปัตตานี, โรงพยาบาลยะรัง, โรงพยาบาลหนองจิก, โรงพยาบาลโคกโพธ์ิ และจุดคดักรองอ าเภอ (สนามกีฬา อบจ.) 
4) ยะลา จ านวน 70 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลยะลา , โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช อ.ยะหา, โรงพยาบาลบนันงัสตา,
โรงพยาบาลรามนั, ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั, อาสาสมคัรรักษาดินแดน 5) นราธิวาส จ านวน 100 กล่อง ส่งมอบ 
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์, โรงพยาบาลกลัยานิวฒันาการุณย ์(ม.นร), โรงพยาบาลสุไหงโกลก, ด่านกกักนั สุไหงโก
ลก, ศูนยก์กักนักองร้อยอาสาสมคัรรักษาดินแดน, ศูนยก์กักนัเทศบาลเมืองนราธิวาส, ศูนยบ์ริหารฯ โควดิ- 19 จ.นราธิวาส 
(ศบค.) และ รอบท่ี 2 ออกเดินทางวนัท่ี 27 เมษายน 2563 จาก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จ านวน 150 กล่อง ๆ ละ 5 กก. รวม 
750 กก. ไปยงัจงัหวดัสุดทา้ย คือ 6) สงขลา จ านวน 150 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลสงขลา, จุดคดักรองประจ าจงัหวดั, 
โรงพยาบาลสนาม (สวนป๋าเปรม) 

โดยมีนายกงัสดาล สวสัด์ิชยั เกษตรจงัหวดันครราชสีมา เป็นผูแ้ทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับซ้ือผลผลิต
มะม่วงน ้าดอกไมสี้ทองคุณภาพส่งออกและจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ในราคาทุน เป็นจงัหวดัตน้ทางก่อนส่งต่อไปยงัจงัหวดั
ปลายทางภาคใต ้เพื่อกระจายผลผลิตภายในประเทศ โดยมีนายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการ
เกษตรท่ี 5 จ.สงขลา เป็นผูแ้ทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในการส่งมอบใหแ้ก่บุคลากรทางการแพทยไ์ปยงัโรงพยาบาล
ต่าง ๆ 
  



ก.เกษตรฯ เร่งเช็กลสิต์จ่ายเยยีวยา 1.5 หมื่นบาท 

4 กรม “ส่งเสริมการเกษตร-ปศุสัตว-์ประมง- กยท.” ควกับญัชีทะเบียนเกษตรกรเทหมดหนา้ตกัโชวห์ลา ดนัสุดล่ิม

เงินจ่ายตรงรัฐตอ้งเขา้ถึงทุกครัวเรือนจากมติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) (29 เม.ย.63) เห็นชอบมาตรการ เยยีวยาเกษตรกร

ครัวเรือนละ 15,000 บาท รวม 10 ลา้นครัวเรือน วงเงินรวม 1.5 แสนลา้นบาท โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอจ่ายรวม 

3 เดือน เดือนละ 5,000 บาทวนัท่ี 29 เมษายน 2563 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยกบั 

“ฐานเศรษฐกิจ”  ปัจจุบนัขอ้มูลการข้ึนทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตรไดมี้เกษตรกรมาปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร 

รวมทั้งเกษตรกร 5 พืช ท่ีเขา้ร่วมโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรปี 2562/63 มีเกษตรกรเขา้มาปรับปรุงทะเบียนกวา่ 6.2 ลา้น

ครัวเรือน กลุ่มน้ีเรียกวา่100% ยนืยนัไดแ้น่นอนแต่ทั้งน้ีการลงทะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตร ในส่วนดา้นพืช จะมี

บางส่วนท่ีไม่ไดดู้แล อาทิ เกษตรกรผูป้ลูกออ้ย ยาสูบ ยาพารา และหม่อนไหม ตอ้งน ารายช่ือเกษตรกในส่วนของกรมน าไป

ทาบกบัเกษตรกรรายช่ือดงักล่าววา่ซ ้ าซอ้นหรือไม่ เน่ืองจากเกษตรกรท าพืชผสมผสานมีหลายกิจกรรรม ดงันั้นช่ือจะตอ้งไม่

ซ ้ าซอ้น เรียกวา่ "ได ้1 สิทธ์ิ 1 กิจกรรม " เท่านั้น 



ลุยรณรงคเ์กษตรปลอดการเผา สร้างสังคม "หยดุเผา หยดุฝุ่ น หยดุโรค"

การด ารงชีวติอยูท่่ามกลางสภาพแวดลอ้มปัจจุบนัดูเป็นเร่ืองไม่ง่ายข้ึนทุกที ไม่วา่จะดว้ยสาเหตท่ีุประชากรเพ่ิมข้ึน 

ทรัพยากรธรรมชาติลดลง เทคโนโลยอุีตสาหกรรมเติบโต การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งฟุ่ มเฟือย การเลือกปฏิบติัแบบง่ายสะดวกอยา่ง
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ลว้นแลว้แต่ก็มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของมนุษยท์ั้งส้ิน 

หากมองในเร่ืองของเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นอาชีพหลกัของคนไทยมาแต่ไหนแต่ไร การท าเกษตรในปัจจุบนัดู เนน้การผลิตใหไ้ดป้ริมาณ

มากและรวดเร็วโดยอาจหลงลืมถึงผลกระทบท่ีจะตามมา กรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัในการท าเกษตรอยา่งย ัง่ยนื และ

ประโยชน์ท่ีเกษตรกรจะไดรั้บอยา่งแทจ้ริง จึงพยายามส่งเสริมความรู้ดา้นการเกษตรตลอดมา ทั้งการพฒันาผลผลิตใหไ้ดคุ้ณภาพและได้

ผลตอบแทนท่ีดีกวา่การเนน้ปริมาณ ตลอดจนการพฒันาดูแลดินปุ๋ยวตัถุดิบการเกษตรต่างๆ และหน่ึงในโครงการส าคญัท่ีจะยกตวัอยา่งจากการ

ท าเกษตรบนพ้ืนท่ีราบสูงของไทยคือ การด าเนินโครงการส่งเสริมการหยดุเผาในพ้ืนท่ีเกษตร ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการมาอยา่ง
ต่อเน่ืองทุกปี

นายอาชวช์ยัชาญ เล้ียงประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM 10 และ PM 2.5 กลายเป็น

ปัญหาระดบัชาติ ไม่ไดเ้กิดจากการเผาของพ้ืนท่ีการเกษตรเพียงอยา่งเดียว เกิดจากองคป์ระกอบหลายๆอยา่ง ไม่วา่จะเป็น การคมนาคมขนส่ง

เป็นหลกั และควนัพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงสภาพดิน ฟ้า อากาศ ก็มีส่วนท าใหเ้กิดฝุ่ นละอองไดท้ั้งหมด แต่สาเหตหุลกั คือการ

เผาป่า การเผาเศษวสัดุทางการเกษตรเพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืช จงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีการเกษตรมาก ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาในพ้ืนท่ีเกษตร เพื่อ
เตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูกในฤดูถดัไป 



ซ่ึงการปลูกพืช มีหลายสภาพดว้ยกนั เช่น การท านา การปลูกพืชไร่ และไมผ้ล ซ่ึงสาเหตุหลกัจะเป็นดา้นการท านา แต่ก่อนไม่ไดเ้กิด

ปัญหาเน่ืองจากมีการใชแ้รงงานสตัว ์พอมีการพฒันาดา้นการเกษตรโดยน าเนคโนโลยเีคร่ืองจกัรกลมาใช ้หลงัเก็บเก่ียวจะเหลือเศษวชัพืนใน

พ้ืนท่ีการเกษตร เกษตรกรจึงใชว้ธีิท่ีง่าย และสะดวก รวดเร็ว ต่อการจ ากดั จึงอยากใหเ้กษตรกรใหค้วามส าคญัของการหยดุเผาในพ้ืนท่ีเกษตร 

นอกจากจะไม่เกิดมลภาวะท่ีเป็นพิษและเกิดฝุ่ นควนัในสภาพแวดลอ้มซ่ึงกระทบต่อสุขภาพแลว้ ยงัส่งผลดีต่อการท าเกษต คือ ลดปัญหาดิน
เส่ือมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ ลดปัญหาตน้ทุนการผลิตสูงผลผลิตท่ีไดรั้บต ่า อนัเป็นผลมาจากการหยดุเผาในพ้ืนท่ีเกษตร 

ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตร ไดเ้ดินหนา้ส่งเสริมความรู้ใหแ้ก่เกษตรกรโดยสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา และขยายพ้ืนท่ีน า

ร่องการหยดุเผาในพ้ืนท่ีเกษตร หากเกษตรกรเลง็เห็นผลดีท่ีแทจ้ริงอนัจะไดรั้บจากการหยดุเผาในพ้ืนท่ีเกษตร และร่วมมือร่วมใจกนัปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสู่การท าเกษตรปลอดการเผา สงัคมเกษตรกรรมไทยเราก็จะเป็นสงัคมหยดุเผา หยดุฝุ่ น หยดุโรค สุขภาพกายใจดี มีเงินเพ่ิมพนูไดไ้ม่
ยาก 



เปิดแลว้!! ตลาดเกษตรกรออนไลน์ อุดหนุนเกษตรกรตวัจริง เพียงปลายน้ิว ส่งทนัทีถึงบา้นคุณ 

กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดตวัเวบ็ไซตร์วบรวมสินคา้เกษตรคุณภาพดี เกรดพรีเม่ียม ฝีมือเกษตรกรตวัจริงจากทัว่

ประเทศ ส่งตรงถึงบา้น ประหยดัเวลา ไม่ตอ้งออกขบัรถไปซ้ือถึงแหล่งผลิต 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค

โรนา 2019 หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาคการเกษตร ซ่ึง ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยชีวติความเป็นอยูข่องพี่นอ้งเกษตรกร ซ่ึงอาจจะไดรั้บผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของโรค จึงสั่งการใหห้น่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งใหค้วามช่วยเหลือพี่นอ้ง

เกษตรกรตามภารกิจอยา่งเต็มท่ี กรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดจ้ดัท าโครงการส่งเสริมตลาดเกษตร online ภายใตก้ารก ากบัดูแล

ของกรมส่งเสริมการเกษตรข้ึน เพื่อช่วยเป็นส่ือกลางในการน าสินคา้เกษตรคุณภาพดี จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ Smart 

Farmer (SF) Young Smart Farmer (YSF) วสิาหกิจชุมชน และองคก์รเกษตรกรอ่ืนๆ จากทัว่ประเทศ ใหถึ้งมือผูบ้ริโภค ใน

รูปแบบของเวบ็ไซต ์ช่ือ “www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ภายใตส้โลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกส่ิงปลอดภยั เพียงคุณ

สั่ง เราพร้อมส่ง” ซ่ึงจะเปิดตวัอยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 29 เมษายน 2563โดยจะท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางรวบรวมขอ้มูล และ

ช่องทางการติดต่อซ้ือขายสินคา้เกษตรแบบออนไลน์ท่ีผา่นการคดัสรรจากคณะท างานฯ ระดบัจงัหวดัทัว่ประเทศ 

ประกอบดว้ยสินคา้ทางการเกษตร ทั้งผลผลิตสด สินคา้แปรรูป และสินคา้หตัถกรรม จ านวน 9 หมวด ไดแ้ก่ ขา้วและธญัพืช 

ผกั ผลไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั อาหารแปรรูปและเคร่ืองด่ืม สมุนไพรและเคร่ืองส าอาง ผา้และเคร่ืองแต่งกาย หตัถกรรมและ

ส่ิงประดิษฐ ์และสินคา้อ่ืนๆ 



อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ ความพิเศษของเวบ็ไซตด์งักล่าว คือ ไดร้วบรวมช่องทางออนไลน์ทุก

ช่องทางในการติดต่อซ้ือขายระหวา่งผูบ้ริโภคกบัเกษตรกรผูผ้ลิตตวัจริง รวมทั้งระบุรายละเอียดของสินคา้ มาตรฐานท่ีไดรั้บ

การรับรอง ช่วงเวลาท่ีสินคา้มีจ าหน่าย ก าลงัการผลิต และวธีิการขนส่งท่ีผูบ้ริโภคสามารถเลือกใชไ้ดต้ามความสะดวก ช่วย

อ านวยความสะดวกใหก้บัพี่นอ้งประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี นบัวา่เหมาะสมอยา่งยิง่กบัสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีรัฐบาลมีค าแนะน า

ใหรั้กษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และใหท้ างานจากบา้น (Work From Home) กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอ

เชิญชวนพี่นอ้งประชาชนเยีย่มชมและเลือกซ้ือสินคา้ในเวบ็ไซตต์ลาดเกษตรกรออนไลน์ เพียงคน้หาดว้ยการพิมพ ์ค าวา่ 

“ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” เพียงแค่น้ีท่านก็จะสามารถเลือกซ้ือสินคา้เกษตรคุณภาพดี ผลิตจากใจเกษตรกรตวัจริง พร้อม

ส่งถึงบา้นไดแ้ลว้ 



เปิดแลว้!! ตลาดเกษตรกรออนไลน์ อุดหนุนเกษตรกรตวัจริง เพียงปลายน้ิว ส่งทนัทีถึงบา้นคุณ 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค

โรนา 2019 หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาคการเกษตร ซ่ึง ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยชีวติความเป็นอยูข่องพี่นอ้งเกษตรกร ซ่ึงอาจจะไดรั้บผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของโรค จึงสั่งการใหห้น่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งใหค้วามช่วยเหลือพี่นอ้ง

เกษตรกรตามภารกิจอยา่งเต็มท่ี กรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดจ้ดัท าโครงการส่งเสริมตลาดเกษตร online ภายใตก้ารก ากบัดูแล

ของกรมส่งเสริมการเกษตรข้ึน เพื่อช่วยเป็นส่ือกลางในการน าสินคา้เกษตรคุณภาพดี จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ Smart 

Farmer (SF) Young Smart Farmer (YSF) วสิาหกิจชุมชน และองคก์รเกษตรกรอ่ืนๆ จากทัว่ประเทศ ใหถึ้งมือผูบ้ริโภค ใน

รูปแบบของเวบ็ไซต ์ช่ือ “www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ภายใตส้โลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกส่ิงปลอดภยั เพียงคุณ

สั่ง เราพร้อมส่ง” ซ่ึงจะเปิดตวัอยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 29 เมษายน 2563โดยจะท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางรวบรวมขอ้มูล และ

ช่องทางการติดต่อซ้ือขายสินคา้เกษตรแบบออนไลน์ท่ีผา่นการคดัสรรจากคณะท างานฯ ระดบัจงัหวดัทัว่ประเทศ 

ประกอบดว้ยสินคา้ทางการเกษตร ทั้งผลผลิตสด สินคา้แปรรูป และสินคา้หตัถกรรม จ านวน 9 หมวด ไดแ้ก่ ขา้วและธญัพืช 

ผกั ผลไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั อาหารแปรรูปและเคร่ืองด่ืม สมุนไพรและเคร่ืองส าอาง ผา้และเคร่ืองแต่งกาย หตัถกรรมและ

ส่ิงประดิษฐ ์และสินคา้อ่ืนๆ 



























เกษตรกรปรับปรุงสมุดทะเบียน รอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 15,000 บาท 

"เกษตรกรอุตรดิตถ"์ ข้ึนทะเบียนและปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตกร เพื่อรองรับการช่วยเหลือจากภาครัฐบาล จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส "โควดิ-19" 

วนัท่ี 27 เม.ย. 63 ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ ท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอเมือง นายประโชติ นิลรัตน์ เกษตรจงัหวดัอุตรดิตถ ์มา
ตรวจเยีย่มและใหก้ าลงัใจเกษตรกรท่ีมาข้ึนทะเบียนและปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตกรใหเ้ป็นปัจจุบนั ประจ าปี 2563 เพื่อ
รองรับการช่วยเหลือจากภาครัฐบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเช้ือไวรัสโควดิ-19 โดยมี เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับ 

นายประโชติ กล่าววา่ สืบเน่ืองจากเกิดสถานการณ์ดงักล่าว ท าใหไ้ม่สามารถข้ึนทะเบียนเกษตรกรไดท้นัต่อ
สถานการณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตรไดจ้ดัท าแนวทางและวธีิการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2563 โดยปรับลด
กระบวนการปรับปรุงทะเบียนและชั้นทะเบียนเกษตรกรใหมี้ความสะดวก รวดเร็ว และลดการรวมตวักนัของเกษตรกรท่ีจะมา
ติดต่อขอปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนเกษตรท่ี ส านกังานเกษตรทุกอ าเภอ และลดความเส่ียงการแพร่ระบาดของโรค ซ่ึงเกษตรกร
ทั้ง 9 อ าเภอ มีจ านวน 68,363 คน มีครัวเรือน 48,260 ครัวเรือน 

ส าหรับ "กรณีรายใหม่ แปลงใหม่" หรือ "รายเดิม แปลงใหม่" ใหเ้กษตรกรกรอกแบบฟอร์มการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
(ทบก.๐๑) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได ้(คลิกท่ีน่ี) กรอกขอ้มูลตามแบบฟอร์ม และรวบรวมแบบฟอร์มไวท่ี้ ก านนั-
ผูใ้หญ่บา้น เพื่อจดัส่งขอ้มูลใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรบนัทึกเขา้ในระบบ เพื่อด าเนินการในขั้นตอนถดัไป โดยเร่ิมตั้งแต่
วนัท่ี 10 เม.ย. 2563 

ส่วนกรณี "รายเดิม แปลงเดิม" เกษตรกรสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผา่นแอปพลิเคชนั "Farmbook" ไดด้ว้ย
ตนเอง กรณีท่ีไม่สามารถปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรผา่นแอปพลิเคชนัดงักล่าวได ้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได ้
(คลิกท่ีน่ี) กรอกขอ้มูลตามแบบฟอร์ม (ทบก 01) พร้อมลงวนัท่ีกรอกแบบฟอร์ม และรวบรวมแบบฟอร์มไวท่ี้ผูใ้หญ่บา้นหรือ
ก านนั เพื่อจดัส่งขอ้มูลใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรบนัทึกเขา้ในระบบ เพื่อด าเนินการในขั้นตอนไป. 





 
 
  



 

 
ศูนยว์จิยัและพฒันานวตักรรม ธ.ก.ส. คาดราคาสินคา้เกษตรเดือนพฤษภาคมปรับข้ึนนายสมเกียรติ กิมาวหา รอง

ผูจ้ดัการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยวา่ศูนยว์ิจยัและพฒันานวตักรรมธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินคา้เกษตรในเดือนพฤษภาคม 2563 พบวา่มีแนวโนม้ราคา
ปรับตวัสูงข้ึน ไดแ้ก่ 

ขา้วเปลือกเจา้ความช้ืน 15% ราคาอยูท่ี่ 9,525-10,412 บาท/ตนั เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน 1.10-10.52 %ซ่ึงเป็นผลมาจาก
การระบาดของไวรัสโควดิ-19 ท าใหผู้ส่้งออกขา้วรายใหญ่ของโลก อาทิ ประเทศอินเดียและเวยีดนามมีมาตรการล็อคดาวน์
และชะลอการส่งออกขา้ว  

ประกอบกบัประเทศฟิลิปปินส์ซ่ึงเป็นผูน้ าเขา้ขา้วอนัดบั 1 ของโลกอนุมติังบประมาณเพิ่มเติมเพื่อน าเขา้ขา้ว จึงเป็น
โอกาสของประเทศไทยในการส่งออกขา้ว  

ส่วนขา้วเปลือกหอมมะลิราคาอยูท่ี่ 14,496-14,579 บาท/ตนั เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน 0.88-1.46 % เน่ืองจากมีค าสั่งซ้ือ
ขา้วจากประเทศฮ่องกง เป็นผลจากความกงัวลจากนโยบายปิดประเทศของเวยีดนาม ส่งผลใหป้ระชาชนชาวฮ่องกงมีการ
กกัตุนขา้วหอมมะลิเพิ่มข้ึน   ดา้นขา้วเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาอยูท่ี่ 15,774 -15,912 บาท/ตนั เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน 1.85-
2.73 % เน่ืองจากปัญหาภยัแลง้ท าใหผ้ลผลิตขา้วเหนียวนาปรังออกสู่ตลาดลดลง และประเทศเวยีดนามจ ากดัโควตาในการ
ส่งออกขา้วเหนียวเพื่อส ารองไวใ้ชใ้นประเทศ   

ขณะท่ีขา้วโพดเล้ียงสัตวค์วามช้ืนไม่เกิน 14.5% ราคาอยูท่ี่ 7.54-7.60 บาท/กก. เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน 0.30 -1.00 % 
เน่ืองจากเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเก่ียว ท าใหป้ริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดนอ้ย และ ความตอ้งการใชใ้นการผลิตอาหารสัตวเ์พิ่มข้ึน 



จากปัญหาดา้นการขนส่งจากมาตรการล็อคดาวน์ ท าใหผู้ป้ระกอบการมีอุปสรรคในการน าเขา้วตัถุดิบอ่ืนมาผลิตอาหารสัตว ์
น ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กราคาอยูท่ี่ 10.24-10.73 เซนต/์ปอนด ์(7.35-7.70 บาท/กก.) เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน 5.00 - 10.00 
% เน่ืองจากความกงัวลต่อปริมาณผลผลิตออ้ยทัว่โลกท่ีลดลง จากสภาพอากาศท่ีแหง้แลง้ในประเทศผูผ้ลิตส าคญั จึงมีการ
คาดการณ์วา่ผลผลิตน ้าตาลจะลดลง ท าใหน้กัลงทุนเขา้ซ้ือเพิ่มข้ึน   มนัส าปะหลงั ราคาอยูท่ี่ 1.75 – 1.80 บาท/กก. เพิ่มข้ึนจาก
เดือนก่อน 0.57 – 3.45 % เน่ืองจากประเทศคู่คา้ของไทยเร่ิมมีการเปิดเมืองและผอ่นปรนดา้นการขนส่งระหวา่งประเทศ จาก
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีมีแนวโนม้คล่ีคลาย ส่งผลใหก้ารส่งออกมนัส าปะหลงัมีโอกาสขยายตวัเพิ่มข้ึน   
ปาลม์น ้ามนั ราคาอยูท่ี่ 3.09 – 3.14 บาท/กก. เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน  0.32 – 2.27 % เน่ืองจากคาดวา่จะมีการผอ่นคลาย
มาตรการล็อคดาวน์ ท าใหกิ้จการบางส่วนสามารถกลบัมาด าเนินธุรกิจได ้จึงเป็นโอกาสใหค้วามตอ้งการใชน้ ้ามนัไบโอดีเซล
และน ้ามนัปาลม์เพิ่มข้ึน  

สุกร ราคาอยูท่ี่ 68.89 - 69.09 บาท/กก. เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน 2.79 - 3.09  %เน่ืองจากสภาพอากาศของไทยอยูใ่นช่วง
ฤดูร้อน ส่งผลใหสุ้กรเติบโตชา้ ท าใหผ้ลผลิตสุกรออกสู่ตลาดนอ้ยลง ขณะท่ีความตอ้งการบริโภคเน้ือสุกรเพิ่มข้ึนจาก
แผนการผอ่นคลายมาตรการล็อคดาวน์ ซ่ึงคาดวา่ธุรกิจบางประเภทจะกลบัมาเปิดใหบ้ริการหลงัส้ินสุดมาตรการดงักล่าว   

กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตวั/กก. ราคาอยูท่ี่ 127.00 – 129.00 บาท/กก. เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน1.60 – 3.20% 
เน่ืองจากสถานการณ์ภยัแลง้และการเฝ้าระวงัโรคระบาด ท าใหเ้กษตรกรปรับลดพื้นท่ีและชะลอการลงลูกกุง้ รวมถึงชะลอการ
จบักุง้ออกจ าหน่าย ท าใหผ้ลผลิตออกสู่ตลาดลดลง     

 อยา่งไรก็ตามมีสินคา้เกษตรท่ีมีแนวโนม้ราคาปรับลดลง ไดแ้ก่ ยางพาราแผน่ดิบ ซ่ึงคาดวา่ราคาจะอยูท่ี่ 31.50 – 
32.95 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อน 0.60 - 4.98 % เน่ืองจากในช่วงตน้เดือนพฤษภาคมจะมีการเปิดหนา้กรีดยางพาราทัว่
ประเทศ ท าใหมี้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากข้ึน  

ขณะท่ีความตอ้งการใชย้างพาราธรรมชาติลดลงจากราคาน ้ามนัดิบท่ียงัอยูใ่นเกณฑต์ ่า อีกทั้งประเทศจีนซ่ึงเป็นผู ้
น าเขา้ยางพารารายใหญ่ยงัใชม้าตรการล็อคดาวน์ จึงท าให้ผูป้ระกอบการชะลอรับซ้ือน ้ ายางสดในประเท 
  




