
 

สรุปขาวกรมสงเสริมการเกษตร ประจําวันท่ี 6-7 พฤษภาคม 2563  

สวนกลาง 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

Covid-19 1.ไมข้ึน ทบก.ไดทุกวัน ณ เกษตรอําเภอ ตั้งแต15 พ.ค.นี้ สยามรัฐ 
2.อธิบดีเขมแข็งแจงเกษตรอําเภอทุกแหงพรอมเปดบริการ.. Thailand+ 
3.หวงแจกเงินเกษตรกรวุน ซ้ึนรอยแจกเงิน5พันคนตกงาน หนังสือพิมพเดลินิวส 
4.เกษตรเผยความคืบหนาเยียวยาเกษตรกร... หนังสือพิมพเดลินิวส 
5.เกษตรกรยิ้ม ธกส. โอนให 5 พันเริ่ม15 พ.ค.... หนังสือพิมพแนวหนา 
6.ผูปลูกพืชตรวจสอบรายชื่อวันนี้ถึง 15 พ.ค.รอลุนสิทธิ์
รับเงินเยียวยา 5 พันบาท 3 เดือน 

หนังสือพิมพไทยรัฐ 

7. 1 ลานครัวเรือนเกษตรกร-รอรับ เริ่มจาย 15 พ.ค.... หนังสือพิมพมติชน 
8.เกษตรกรเฮไฟเขียวเยียวยาจาย 5 พันลอตแรก พ.ค.นี้.. หนังสือพิมพเดลินิวส 
9.ฝนตกท่ัวฟาแจกเกษตรกร 5 พัน 3 ด... หนังสือพิมพไทยโพสต 
10.เกษตรกรเช็คดวน! ข้ันตอนกอนรับเงินเยียวยา1.5หม่ืน สยามรัฐ 
11.ครม.เห็นชอบเยียวยาเกษตรกร.. แนวหนา 
12.เกษตรกรยิ้ม ธกส.โอน5พัน เริ่ม15พ.ค.รวม10ลานครัว แนวหนา 
13.รัฐมนตรีเกษตรมาเองยันเงินถึงมือ 15,000แนนอน ชอง 3 HD 
14.จายเงินเยียวยาเกษตรกร5พันบาท เดือนนี้ ThaiPBS 
15.เกษตรแจงเกษตรกรปลูกพืชเตรียมรับเงินเยียวยา Youtube 
16.ดวน!!เกษตรกรผูปลูกพืชท่ีจะไดรับสิทธิ์ 5,000 บาท
ใหตรวจสอบรายชื่อรับสิทธิ์วันนี้ - 15 พ.ค... 

เกษตรกาวไกล 

17.เช็กสิทธิ ์Farmer.doae.go.th กอนรับเงินเยียวยา... Sanook 
18.กสก.สั่งทุกจังหวัดสํารวจสินคาเกษตรท่ีไดรับผลกระทบ 
Covid-19 พรอมหาแนวทางชวยเหลือจําหนายชองทางตางๆ 

RYT9  
ThaiPR 

19.กสก.สั่งทุกจังหวัดสํารวจสินคาเกษตรท่ีไดรับผลกระทบ เว็บไซตเทคโนโลยีชาวบาน 
20.สั่งเกษตรจว.ชวยเกษตรกรขยายชองทางกระจายผลผลิต หนังสือพิมพแนวหนา 
21.สั่งเกษตรจว.ชวยเกษตรกรขยายชองทางกระจายผลผลิต แนวหนา 
22.เผยสถานการณตลาดกลวยไม-ไมดอก แนวทางชวยเหลือ Thailand+ 
23.ออกมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกกลวยไม... สยามรัฐ 
24.เผยสถานการณตลาดกลวยไม-ไมดอก แนวทางชวยเหลือ เกษตรสาระดีดอทคอม 

สวนภูมิภาค 
ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

Covid-19 25.เกษตรอ.ภูชางพะเยา แนะปลูกผักขางบานตานโควิด หนังสือพิมพมติชน 
26.บริษัทไทยเบฟเวอเรจฯรวมชวยซ้ือมะมวงหม่ืนกก.นาน NNT 
27.เกษตรพะเยาไขขอของใจทะเบียนเกษตรกร พะเยาทีว ี
28.เกษตรลําพูนไขขอของใจทะเบียนเกษตรกร FM95 Live 

งานสงเสริมการเกษตร 29.นครพนมตรวจเยี่ยมความสําเร็จผูปลูกมันเทศญี่ปุน หนังสือพิมพเดลินิวส 
30.เกษตรนครพนมชวยเกษตรกรขายมันแกว หนังสือพิมพเดลินิวส 



ภัยพิบัติ/ศัตรูผลผลิต 31.นครพนมมอบเงินชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน แมลงศัตรูพืชระบาด (เพลี้ยไฟ) ในแตงโม 

ขาวความม่ันคงออนไลน 

32.นครพนมมอบเงินชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน แมลงศัตรูพืชระบาด (เพลี้ยไฟ) ในแตงโม 

NNT 

แปลงใหญ 33.พะเยามอบปจจัยผลผลิต..ใหกลุมแปลงใหญถ่ัวลิสง.. หนังสือพิมพไทยนิวส 
34.ผลักดันแตงโมไมขาวสูพืชเศรษฐกิจภูเก็ต NBT 

 

********************** 



 

อธิบดี "เขมแข็ง" แจงสํานกังานเกษตรอําเภอทุกแหง เปดใหบรกิารเกษตรกรทุกวัน ไมเวนวันหยุด ตั้งแตวันนี-้15 พ.ค.

63 

เม่ือวันที่ 6 พ.ค. นายเขมแขง็ ยุตธิรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ลงพ้ืนที่ใหกําลังใจเจาหนาที่เกษตร ณ สํานักงาน

เกษตรอําเภอตางๆ พรอมรับฟงปญหาการปฏิบตัิงานในพ้ืนที่ ตามขอส่ังการของนายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือใหบริการเกษตรกรทุกสํานักงานเกษตรอําเภอในการขึ้นและปรบัปรุงทะเบียนเกษตรกร

ทุกวันไมเวนวันหยุด ตัง้แตวันนี–้15 พ.ค.63 

นายเขมแข็ง กลาววา ตามที่ไดมีโครงการชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือชวยเหลือ เยียวยา และชดเชยใหกับภาคประชาชน ที่ไดรับ 

ผลกระทบจากการสถานการณ โดยจายชวยเหลือ จํานวน 5,000 บาท เปนระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต พ.ค.–ก.ค.63 มี
เปาหมาย เปนเกษตรกรทีข่ึ้นทะเบียนเกษตรกรไวกับกรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว และกรมประมง 

ขณะน้ี ในสวนของกรมสงเสริมการเกษตร ไดจดัสงรายชื่อให สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร ประมาณ 6 ลานราย และยัง

มีเกษตรกรท่ีอยูระหวางการตรวจสอบขอมูล อีกจํานวนกวา 1.57 ลานราย และเปดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ใหมท่ียังไม

เคยขึ้นทะเบียนมากอน ภายใน 15 พฤษภาคม 2563 น้ี ทําใหมีเกษตรกรเดินทางมาสํานักงานเกษตรอําเภอเปนจํานวน

มาก กรมสงเสริมการเกษตร จึงไดส่ังการใหมกีารเปดใหบริการเกษตรกร ทุกวันไมเวนวันหยดุ เพ่ือลดความหนาแนน และ

ลดความแออัด ในชวงเวลาท่ีเกษตรกรตองการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

"การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ยังเปนไปตามเกณฑการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เทานั้น คือ 

หลังจากปลูกพืชแลว 15 วัน นําหลักฐาน พรอมแบบฟอรม โดยสามารถขอไดจาก อาสาสมัครเกษตรหมูบาน หรือผูนํา

ชุมชน มาย่ืนไดที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงปลูก ทั้งนี้ ขอใหแจงขอมูลจริงกับเจาหนาที่ หากตรวจสอบพบการแจง

ขอมูลเทจ็ ทานอาจมีโทษตามกฎหมายได"อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาว 

 



 
เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2563 นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ลงพ้ืนท่ีใหกําลังใจเจาหนาท่ี

เกษตร ณ สํานักงานเกษตรอําเภอตางๆ พรอมรับฟงปญหาการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ซ่ึงไดส่ังการตามท่ีทานเฉลิมชัย ศรี

ออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือใหบริการเกษตรกร ทุกสํานักงานเกษตรอําเภอในการข้ึนและ

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกวันไมเวนวันหยุด ตั้งแตวันนี ้– 15 พ.ค. 2563 
นายเขมแข็ง ยตุิธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ตามท่ีไดมีโครงการชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรท่ีไดรับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือชวยเหลือ 

เยียวยา และชดเชยใหกับภาคประชาชน ท่ีไดรับ ผลกระทบจากการสถานการณ โดยจายชวยเหลอื จํานวน 5,000 
บาท เปนระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต พ.ค. – ก.ค. 63 มีเปาหมาย เปนเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรไวกับกรม

สงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว และกรมประมง 

ซ่ึงขณะน้ี ในสวนของกรมสงเสริมการเกษตร ไดจัดสงรายชื่อให สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ประมาณ 6 ลานราย และยังมีเกษตรกรที่อยูระหวางการตรวจสอบขอมูล อีกจํานวนกวา 1.57 ลานราย 

และเปดรบัขึ้นทะเบียนเกษตรกร ใหมที่ยงัไมเคยขึ้นทะเบียนมากอน ภายใน 15 พฤษภาคม 2563 น้ี ทํา

ใหมีเกษตรกรเดินทางมาสํานักงานเกษตรอําเภอเปนจํานวนมาก 

กรมสงเสรมิการเกษตร จึงไดส่ังการใหมีการเปดใหบริการเกษตรกร ทุกวันไมเวนวันหยุด เพื่อลด

ความหนาแนน และลดความแออดั ในชวงเวลาที่เกษตรกรตองการขึน้และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวเพ่ิมเติมวา การข้ึนทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ยังเปนไปตาม

เกณฑการข้ึนทะเบียนเกษตรกร เทานั้น คือ หลังจากปลูกพืชแลว 15 วัน นําหลักฐาน พรอมแบบฟอรม โดยสามารถ

ขอไดจาก อาสาสมัครเกษตรหมูบาน หรือ ผูนําชุมชน มายืน่ไดท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีตั้งแปลงปลูก ท้ังนี้ ขอใหแจง

ขอมูลจริงกับเจาหนาท่ี หากตรวจสอบพบการแจงขอมูลเท็จ ทานอาจมีโทษตามกฎหมาย ได 









































 

เพจเฟซบุก ประชาสัมพันธ กรมสงเสริมการเกษตร โพสตขอความระบุวา.. 

เกษตรกร เตรียมพรอมรับเงินเยียวยาฯ ตามข้ันตอนดังนี ้

สําหรับเรื่องเงินชวยเหลือครัวเรือนละ 15,000 บาท 
อยางแรกที่ทุกทานควรตองทําคือ 
1. เขาไปที่เว็บ http://farmer.doae.go.th 
2. กรอกเลขบัตรประชาชน 

ถา "ผลการคนหา" แสดงเปน "ปรับปรุงลาสุด ป2562 หรือ 2563" ก็ "ไมมีความจําเปนตองไป" ที่ >>สํานักงานเกษตรอําเภอ<< 
หรือ >>เขาแอป farmbook<< เพ่ือปรับปรุงขอมูลใดๆ แลว เพราะขอมูลของทาน ปรับปรุง "ลาสุดแลว" ใหทุกทาน ตรวจสอบ 

"บัญชีธนาคาร ธกส" วา บัญชี ธกส ที่ทานถืออยู ช่ือ-สกุล ตรงกับช่ือหัวหนาครัวเรือนหรือไม ถาไมตรง ตองเปดบัญชีที่ตรงกัน "เทานั้น" 

สวนใครที่ไมมีบัญชี ธกส. รบกวนเปดดวยนะครับ ไมสามารถใช ธนาคารอื่นได 

ถา "ผลการคนหา" แสดงเปน "ปรับปรุงลาสุด ป2561 หรือนอยกวานี้" ใหรีบไปตดิตอที่สาํนักงานเกษตรอําเภอที่ทานข้ึนทะเบียนไว

เทานั้น เพ่ือปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน "ไมสามารถปรับปรุง" ผานแอป farmbook ได เพราะแอปดึงไดแคกิจกรรมป 2562 
เทานั้นครับ 
เฉพาะนั้น สิ่งที่ทุกทานควรเตรียมตอนนี้คือ 

ตรวจสอบขอมูลวาเปนปจจุบันหรือยงัที่เว็บ http://farmer.doae.go.th 

ตรวจสอบวาบัญชี ธกส ตรงกันหรือไม 

 

http://farmer.doae.go.th/
http://farmer.doae.go.th/


 
สัปดาหท่ีผานมา ยังพอมีขาวดีใหเกษตรกรยิม้ไดบาง หลังจากท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการชวยเหลือ 
เยียวยา และชดเชยใหกับเกษตรกรผูไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เพ่ือบรรเทาความเดอืดรอนของเกษตรกรและครอบครัว โดยการจายเงินชวยเหลือรายละ 5,000 บาทตอเดือน 
เปนระยะเวลาสามเดือน ตั้งแตเดอืนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคม 2563 กลุมเปาหมายเปนเกษตรกรไมเกิน 10 ลานราย 
ประกอบดวย 

เกษตรกรเปาหมายกลุมแรก ไดแก เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนไวกับกรมสงเสริมการเกษตร กรมปศสุัตว และกรมประมง 
จํานวน 8.43 ลานราย แบงเปนเพาะปลูกพืช ประมาณ 6.19 ลานราย ปศุสตัว ประมาณ 1.60 ลานราย ทําประมง 
ประมาณ 0.64 ลานราย และเกษตรกรเปาหมายกลุมท่ีสอง ไดแก เกษตรกรท่ีอยูระหวางการตรวจสอบขอมูลการข้ึนทะเบียน
ไมเกิน 1.57 ลานราย โดยอยูในกลุมของยางพารา หมอนไหม ออยโรงงาน ยาสูบ และนาเกลือ รวมวงเงินของโครงการไมเกิน 
150,000 ลานบาท โดยมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดําเนินโครงการดังกลาวตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
และใหกระทรวงการคลังรายงานตดิความสามารถในการชําระคืนหน้ีเงินกูประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามตาม
มาตรา 6 แหง ราชกําหนดดวย 

สําหรับข้ันตอนการดาํเนินการชวยเหลือน้ัน ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตร กรมปศสุัตว 
และกรมประมง จะดําเนินการข้ึนทะเบียนและตรวจสอบความถูกตองของเกษตรกรใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2563 หลังจากน้ันจะดําเนินการสงขอมูลใหกระทรวงการคลัง และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ตรวจสอบความซ้ําซอนของขอมูล และความซ้ําซอนกับการชวยเหลอืภายใตโครงการเราไมท้ิงกัน จากน้ัน ธ.ก.ส. จะโอนเงิน
ใหแกเกษตรกรตามชองทาง และกลไกของธนาคาร ท่ีตรวจสอบไดกรณีเกษตรกรท่ียังไมไดข้ึนทะเบียนขอใหรีบมาข้ึนทะเบียน
กับหนวยงานรับผดิชอบ อาทิ กรมสงเสริมการเกษตร กรมปศสุัตว และกรมประมง และหนวยงานท่ีมกีารข้ึนทะเบียนอ่ืนๆ ท้ัง
ยางพารา หมอนไหม ออยโรงงาน ยาสูบ และนาเกลือ โดยดวนตั้งแตวันน้ี ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 เพ่ือปองกันการตก
หลน แตหากเกิดกรณีเกษตรกรรองเรียนวาเปนผูตกหลน จะมีการเปดชองทางอุทธรณใหตอไป โดยคาดวาเงินชุดแรกจะถึงมือ
เกษตรกรไดราวๆ กลางเดือนพฤษภาคมน้ี... 

สําหรับมาตรการชวยเหลือดานอ่ืนๆ โดยเฉพาะในปจจุบัน ท่ีผลผลิตและสินคาเกษตรกําลังทยอยออกสูตลาด และ
เกษตรกรกําลังไดรับความเดือดรอน ระบายสินคาไมได ก็ไดใหเห็นความรวมไมรวมมือกันของขบวนการสหกรณ โดยมีกรม
สงเสริมสหกรณเปนหัวเรือใหญในการชวยระบายสินคา ก็พอบรรเทาความเดือดรอนเกษตรกรไปไดมาก ในขณะท่ีกรมสงเสริม
การเกษตร ก็ชวยเกษตรกรกระจายสินคาจากเกษตรกรโดยตรงสูผูบริโภคภายใตแคมเปญ “ซื้อสินคาเกษตรไทย เกษตรกรอยู
ได ประเทศไทยอยูรอด” ท้ังแบบออนไลน ออฟไลน และกําลังเรงสาํรวจสินคาเกษตรในพ้ืนท่ี ท่ีไดรับผลกระทบอยางตอเน่ือง 
เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหวางแผนกําหนดมาตรการและแนวทางสําหรับเตรียมการชวยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลติ
ผลไมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี อาทิ การจัดหาจุดจําหนายสินคาภายในจังหวัด การจาํหนายสินคาใหสวนราชการ
ในจังหวัด หางสรรพสินคา ปมนํ้ามัน การใหคําแนะนําเกษตรกรจําหนายผานชองทางออนไลน การช้ีเปาแหลงผลิตไมผล
คุณภาพดีของเกษตรกรท้ังมะมวง ทุเรียน มังคุดเงาะ ลองกอง การเปดประมูลสินคาผลไมรวมถึงการนําสินคาเกษตรของแตละ
จังหวัดแลกเปลี่ยนกัน...เห็นหนวยงานภาครัฐยืนเคียงขางเกษตรกรแบบน้ีก็ตองขอบคุณแทนเกษตรกร ณ เวลาน้ี คงตองรวม
ดวยชวยกัน ใหผานพนวิกฤติไปได และเช่ือวาฟาหลังฝนยอมดเีสมอ 
 



ธ.ก.ส.พรอมโอนเงินใหเกษตรกร10 ลานครัวเรือน รับเงินเยียวยา5 พันบาท 3 เดือน เร่ิม 15 พฤษภาคมนี้ จะโอนวัน
ละ 1 ลานราย ดาน “ประกันสังคม” เผยจายใหผูรับสิทธิ์แลว2 พันลาน เรงนายจาง 5 หมื่นราย รับรองสิทธิ์ลูกจาง
ตกคาง ระบุผูประกันตนที่มีเงินเดือนมากกวา15,000บาทขึ้นไป รอรับเงินคืน3เดือน1,800บาท คลังยายจุดรับ
รองเรียนเงิน5พัน จากหนา ก.คลังไปฝงคลองประปา เขมระบบคัดกรองปองกันไวรัส 
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม นายอภิรมย สุขประเสริฐ ผูจัดการธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
เปดเผยวา หลังจากที่ครม. มีมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบใหดําเนินมาตรการชวยเหลือเยยีวยาเกษตรกร
ที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด โดยจายเงินใหแกครัวเรือนเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบยีนเกษตรกร
กับหนวยงานของรัฐ รายละ5,000บาท ระยะเวลา3เดือน (พ.ค.–ก.ค.63) จํานวน10 ลานราย วงเงินงบประมาณ 
150,000 ลานบาท ซ่ึงขั้นตอนการจายเงิน ธ.ก.ส.จะรับขอมูลผูขึ้นทะเบียนทีผ่านการตรวจสอบแลวจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณและดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีเกษตรกรโดยตรง ในกรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส.แลวก็
สามารถใชบัญชีเงินฝากเดิมไดโดยไมตองมาเปดบัญชีใหม สวนเกษตรกรที่ไมมีบญัชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส.สามารถแจงบัญชี
เงินฝาก ที่มีอยูกับธนาคารใดก็ได ผานเว็บไซต www.เยียวยาเกษตรกร.com ของ ธ.ก.ส.ไดต้ังแตวันที่ 7พ.ค.นี้ เปนตน
ไป หลังจากระบบประมวลขอมูลและตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ไดรับสิทธิ์ตามมาตรการ โดยจะตองไม
ซํ้าซอนกับความชวยเหลือในมาตรการ“เราไมทิ้งกัน”แลว 
ธกส.พรอมโอน5พันใหเกษตรกร15พ.ค. ผูจัดการ ธ.ก.ส.กลาวดวยวา ทั้งนี้ เมื่อธ.ก.ส.ไดรับเงินจากกระทรวงการคลัง 

จะรีบดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีเกษตรกรตอไป โดยจะกระจายการโอนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ประมาณวันละ 1 ลานราย คาดเร่ิมทยอยโอนเงินไดต้ังแตวันที่ 15 พ.ค.เปนตนไป 
โครงการดังกลาว ธ.ก.ส.จะเรงดําเนินการภายใตการควบคุมการแพรกระจายของโรคโควิด-19 อยางเครงครัด ซ่ึงนอกจากเกษตรกรไมจําเปนตองมีบัญชีเงินฝากกับธ.ก.ส.แลวยังสามารถ
ใชบัตรATMของ ธ.ก.ส.ถอนเงินจากตูATMของทุกธนาคารหรือใชโทรศัพทมือถอืที่มีแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส.A-MobileถอนเงินโดยไมใชบัตรATMที่ตูATMของ ธ.ก.ส.ไดอีกดวย 

จายกวา2พันลาน ใหผูรับสิทธิ์4แสนราย เวลา11.30น.ที่ทําเนียบรัฐบาล นายทศพล กฤตวงศวิมาน เลขาธิการสํานกังานประกันสังคม กลาวถึงการจายเงินกรณีผูประกันตน
วางงานจากเหตุสุดวิสัยวามีผูประกันตนมายื่นขอใชสิทธิ์ทั้งส้ิน 1,177,841 ราย มีขอมูลทีย่ืนยันเขามาซํ้ากัน หรือไมใชผูประกันตนตามมาตรา33จํานวน 219,537 ราย เหลือผูมีสิทธิ์
ไดรับเงิน 958,304 ราย ไดเรงจายแลวเมื่อวันที่ 20 เมษายน จาํนวน 455,717ราย เปนเงิน 2,354 ลานบาท นอกจากนี้ ยังมีกําลังดําเนินการ 207,895 ราย รอนายจาง 
50,000 ราย มารับรองสิทธิ์ลูกจาง 294,692 ราย 

ยืนยันเงินยังอยูครบพรอมจาย ทั้งนี้ รมว.แรงงาน ไดส่ังเรงรัดระดมเจาหนาที่ทุกกรมประสานกับนายจางใหชวยมารับรองสิทธิ์เพื่อใหสํานักงานไดวินจิฉัยจายเงินเยียวยา และขอ
ยืนยันวา ประกันสังคมมีเงินเพียงพอที่จะจาย เงินไมไดหายไปไหนยังอยูทุกบาททุกสตางคเพราะเปนเงินของประชาชน ทั้งนี้เรามีสายดวน1506รับรองเรียน 250 คูสาย แตขณะนี้
ยอมรับวา อาจลาชาไปบาง เนื่องจากมผูีใชบริการเพิ่มจากปกติหลายหมื่นคนตอวัน หรือประมาณ11 เทาจากปกติ แตยืนยันวามีคนปฏิบัติงานตลอดเวลา 

ดาน นายนันทชัย ปญญาสุรฤทธิ์ ผูอาํนวยการสํานักเงินสมทบ กลาววาเราไดนาํเงินในกองทุนประกันสังคมไปลงทุน2.03 ลานลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 82 นําไปลงทุนใน
หลักทรัพย ที่มีความมั่นคงสูง ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เปนสวนใหญ ลงทุนในพันธบัตรของธนาคารแหงประเทศไทย รัฐวิสาหกิจทีก่ระทรวงการคลัง คํ้าประกันนอกจากนีย้ังมีรอยละ18 
นําไปลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน ทองคํา อสังหาริมทรัพย ขอใหผูประกัน ตนมั่นใจในความมั่นคงของกองทุน 

ผูประกันตนเฮ!รับคืนเงินสมทบ1,800ทั้งนี้ ในการนําเงินไปลงทุนมีคณะกรรมการประกันสังคมดูแลอยางใกลชิด ซ่ึงคณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวยตัวแทนจากนายจาง ลูกจาง
และผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายองคกร จึงขอใหมั่นใจไดวามีความเพียงพอที่จะจายเงินเยียวยาและจายสิทธิประโยชนในทุกกรณี 

ผอ.สํานักเงินสมทบ กลาวอีกวา นอกจากนี้ ในเร่ืองการคืนเงินสมทบใหผูประกันตน ที่จากเดิมจายมารอยละ 5 ก็จะเหลือเพียงรอยละ 1 ทําใหผูประกันตนที่มเีงินเดือนมากกวา 
15,000 บาทขึ้นไป ที่หักเงินสมทบเดือนละ 750 บาทก็จะไดคืน 600 บาท ในเวลา3 เดือน หรือ เปนเงินทั้งส้ิน1,800บาทกลาว 

ไมมีเดดไลนนายจางรับรองสิทธิลูกจาง นางพิศมัย นธิิไพบูลย หัวหนาผูตรวจราชการกรม สํานักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษก สปส. กลาววา เราไดมีการระดมสรรพกําลังใน
การติดตามใหนายจางกลุมทีจ่ะตองรับรองใหกับลูกจางยื่นขอมูลเขามาแตยังไมไดรับสิทธิ พบปญหาวา ขอมูลที่เรามีอยูมีบางสวนที่เปนกรณีนายจางยังประกอบกิจการอยู แตลูกจางมี
การยื่นขอรับสิทธิเขามา ซ่ึงจะไมสามารถรับเงินเยียวมาได เพราะยังไดรับคาจาง นอกจากนี้ ไมมีการกําหนดเดดไลนในการใหนายจางเขามารับรองสิทธิลูกจาง แตอยากใหดําเนินการเร็วที่สุด 

คลัง ยายจุดรับรองเรียนเงิน5พัน รายงานขาวจากกระทรวงการคลังแจงวา การต้ังโตะรับรองเรียนปญหาผูลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ในวันที่ 5พ.ค.นี้ จะมีการยาย
จุดรับรองเรียนจากเดิมบริเวณหนาประตู 4 ฝงซอยอารีย ไปเปนบริเวณลานจอดรถใตทางดวน ริมคลองประปา หนาประตู 1-2 กระทรวงการคลัง ต้ังแตเวลา 08.00 น. เพื่อลดความ
แออัดซ่ึงเส่ียงตอการติดเชื้อโควิด อกีทั้งบริเวณดังกลาวยังมีพื้นที่กวางขวาง และรมเงา สามารถดูแลประชาชนไดดีกวาเดิม 

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปดเผยวา ในวันที่ 5 พ.ค.63 คลังจะจัดเจาหนาที่ดูแลผูมารองเรียนปญหารับเงินเยียวยา 5,000 บาท ที่
กระทรวงการคลังอยางเต็มรูปแบบ พรอมใชมาตรการปองกันโรคติดตอตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เชน มกีารตรวจวัดอุณหภูม ิมีการจัดคิว เวนระยะหาง และมีเจาหนาที่
จากธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) มาใหขอมูลเพิ่มเติม ซ่ึงมั่นใจวาจะดูแลผูเดินทางมาไดอยางเพียงพอ 

เกษตรกรผูปลูกพืช เรงตรวจสอบรายชื่อ ดานนายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธบิดีกรมสงเสริมการเกษตรเผยวาตามที่ ครม.มีมติ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบโครงการ
ชวยเหลือเกษตรกรไดผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรฯเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรและครอบครัว เปาหมายไมเกิน 10 
ลานราย โดยจะจายเงินชวยเหลือโดยตรง จํานวน 5,000 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 3 เดือน ต้ังแตเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 โดยแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมแรก 
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไวกับ กรมสงเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว จํานวน 8.43 ลานราย และ กลุมท่ี 2 เกษตรกรที่อยูระหวางการตรวจสอบขอมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไมเกิน
1.57 ลานราย สําหรับเกษตรกรผูปลูกพืช กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดทําแนวทางปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตามโครงการชวยเหลือเกษตรกร กรณีที่ได
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กอนสงรายชื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป ทั้งนี้ ผูมีสิทธิจะไดรับการเงิน
ชวยเหลือตามโครงการ จะตองเปนผูที่ผานการคัดกรองตรวจสอบสิทธิตามเง่ือนไขของภาครัฐเทานั้น ขณะนี้ กรมสงเสริมการเกษตร ไดแบงเกษตรกร ดานพืช จํานวน3กลุม ดังนี้ 

กลุมที่ 1 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2562 และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2563 แลว จํานวน 6.3 ลานครัวเรือน (ขอมูล ณ วันที่ 30 
เมษายน 2563) ขอใหไปตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศภายในชุมชน ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จะโอนเงินผานบัญชีธนาคารเทานั้น 

กลุมที่ 2 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กอนป 2562 และยังทําการเกษตรอยู จํานวน 1.7 ลานครัวเรือน (ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563) ขอให
ไปตรวจสอบรายชือ่ที่ติดประกาศภายในชุมชน หากพบวามีชื่ออยูในกลุมนี้ ขอใหไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับผูนําชุมชน หรือ อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.)หรือที่สํานกังาน
เกษตรอําเภอที่ต้ังแปลงปลูก ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563โดยจะเปนรายชื่อเกษตรกรกลุมเปาหมายที่ 2 ที่สงไปคัดกรองเขารวมโครงการชวยเหลือเกษตรกรฯผฃกระทบโควิดและ
ขอใหรอผลคัดกรองตรวจสอบสิทธิในการเขารวมโครงการฯ 

กลุมที่ 3 เกษตรกรรายใหม ยังไมเคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร หลังจากที่ปลูกพืชแลว 15 วัน ใหมาติดตอขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับผูนําชุมชน หรือ อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) 
หรือที่สํานักงานเกษตรอาํเภอที่ต้ังแปลงปลูก ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยรายชื่อเกษตรกรกลุมนี้ จะเปนกลุมเปาหมายที ่2 ที่สงไปคัดกรองเขารวมโครงการชวยเหลือ
เกษตรกรฯกรณีโควิด ตอไป ทั้งนี้ ผูมีสิทธิจะไดรับการเงินชวยเหลือตามโครงการ จะตองเปนผูที่ผานการคัดกรองตรวจสอบสิทธิตามเง่ือนไขของภาครัฐเทานั้น 

ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม ภายหลังจากเกษตรกรทําการปลูกพืชแลว 15 วัน และมาขอขึ้นทะเบยีนตามหลักเกณฑโดยกรอกแบบฟอรม ทบก.01 พรอมแนบ
หลักฐานที่กําหนด สงใหผูนําชุมชน หรือ อกม. รวบรวมสงสํานกังานเกษตรอําเภอแลว เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจะบันทึกขอมูล ตรวจสอบขอมูล ติดประกาศในชุมชน 3 วัน หรือ
ตรวจสอบพื้นที่จริง หรือจัดทําผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลตอไป หากมีขอสงสัย สามารถโทรสอบถามไดกอน ที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ต้ังแปลงปลูก เพื่อลดความเส่ียง เล่ียงการเดินทาง 



 



 



 



 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2563 เห็นชอบโครงการชวยเหลือเกษตรกร กรณีท่ีไดผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของ
เกษตรกรและครอบครัว เปาหมายไมเกิน 10 ลานราย โดยจะจายเงินชวยเหลือโดยตรง จํานวน 5,000 บาทตอเดือน 
เปนระยะเวลา 3 เดือน ต้ังแตเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 โดยแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมแรก  เกษตรกรท่ีขึ้น
ทะเบียนไวกับ กรมสงเสรมิการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว จํานวน 8.43 ลานราย และกลุมท่ี 2  เกษตรกรท่ีอยู
ระหวางการตรวจสอบขอมลูการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไมเกิน 1.57 ลานราย 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาววา สําหรับเกษตรกรผูปลูกพืช กรมสงเสริมการเกษตร ได
จัดทําแนวทางปฏิบัติในการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามโครงการชวยเหลือเกษตรกร กรณีท่ีไดผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กอนสงรายช่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการตอไป ท้ังน้ี ผูมสีิทธิจะไดรับการเงินชวยเหลือตามโครงการ จะตองเปนผูท่ีผานการคัดกรองตรวจสอบสิทธิตาม
เง่ือนไขของภาครัฐเทาน้ัน ซึ่งขณะน้ี กรมสงเสริมการเกษตร ไดแบงเกษตรกร ดานพืช จํานวน 3 กลุม ดังน้ี 
กลุมท่ี 1 เกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2562 และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2563 
แลว จํานวน 6.3 ลานครัวเรือน (ขอมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563) ขอใหไปตรวจสอบรายช่ือท่ีติดประกาศภายในชุมชน 
(ตามท่ีตั้งแปลงปลูก) ภายในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2563 หากมีรายช่ืออยูในกลุมน้ี ไมจําเปนตองดําเนินการใดๆอีก โดยจะ
เปนรายช่ือเกษตรกรกลุมเปาหมายแรกท่ีจะสงไปคัดกรองเขารวมโครงการชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 และขอใหรอผลคดักรองตรวจสอบสิทธิในการเขารวมโครงการฯ ท้ังน้ี ธ.ก.ส.จะโอน
เงินผานบัญชีธนาคารเทาน้ัน 
กลุมท่ี 2 เกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กอนป 2562 และยังทําการเกษตรอยู จํานวน 1.7 ลาน
ครัวเรือน (ขอมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563) ขอใหไปตรวจสอบรายช่ือท่ีติดประกาศภายในชุมชน (ตามท่ีตั้งแปลงปลูก) 
หากพบวามีช่ืออยูในกลุมน้ี ขอใหไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับผูนําชุมชน หรือ อาสาสมคัรเกษตรหมูบาน (อกม.) หรือท่ี
สํานักงานเกษตรอําเภอท่ีตั้งแปลงปลูก ภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 โดยจะเปนรายช่ือเกษตรกรกลุมเปาหมายท่ี 2 ท่ี
สงไปคัดกรองเขารวมโครงการชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 และ
ขอใหรอผลคดักรองตรวจสอบสิทธิในการเขารวมโครงการฯ 
กลุมท่ี 3 เกษตรกรรายใหม ยังไมเคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร หลังจากท่ีปลูกพืชแลว 15 วัน ใหมาติดตอข้ึนทะเบียนเกษตรกร
กับผูนําชุมชน หรือ อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) หรือท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีตั้งแปลงปลูก ภายในวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2563 โดยรายช่ือเกษตรกรกลุมน้ี จะเปนกลุมเปาหมายท่ี 2 ท่ีสงไปคัดกรองเขารวมโครงการชวยเหลือเกษตรกร
ท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตอไป  ท้ังน้ี ผูมีสิทธิจะไดรับการเงินชวยเหลือตาม
โครงการ จะตองเปนผูท่ีผานการคดักรองตรวจสอบสิทธิตามเง่ือนไขของภาครัฐเทาน้ัน 
อธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาวอีกวา สําหรับการข้ึนทะเบียนเกษตรกรรายใหม ภายหลังจากเกษตรกรทําการปลูกพืชแลว 
15 วัน และมาขอข้ึนทะเบียนเกษตรกร ตามหลักเกณฑของการข้ึนทะเบียนเกษตรกร โดยกรอกแบบฟอรม ทบก.01 พรอม
แนบหลักฐานท่ีกําหนด สงใหผูนําชุมชน หรือ อกม. รวบรวมสงสํานักงานเกษตรอําเภอแลว เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรจะ
ดําเนินการบันทึกขอมลู ตรวจสอบขอมูล ติดประกาศในชุมชน 3 วัน หรือตรวจสอบพ้ืนท่ีจริง หรือจดัทําผังแปลงเกษตรกรรม
ดิจิทัลตอไป 
หากมีขอสงสัย สามารถโทรสอบถามไดกอน ท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีต้ังแปลงปลูก ไมตองเดินทางไป เพ่ือลดความเสี่ยง
ไวกอนได 



 
ตรวจสอบสถานะเยียวยาเกษตรกรไดท่ี Farmer.doae.go.th รูเลยวาจะไดรับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท 
พรอมสิ่งท่ีตองมีและแนวทางแกไขหากขอมลูไมอัปเดต 
เพจเฟซบุก ประชาสัมพันธ กรมสงเสริมการเกษตร โพสตขอความเก่ียวกับความพรอมในการรับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 
บาท เปนเวลา 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค. 63) โดยระบุรายละเอียดดังน้ี 
อยางแรกท่ีเกษตรกรทุกทานควรตองทําคือ 

1. เขาไปท่ีเว็บ http://farmer.doae.go.th 
2. กรอกเลขบัตรประชาชน 

  ถาผลการคนหาแสดงเปน "ปรับปรุงลาสุด ป 2562 หรือ 2563" 
• ไมมีความจําเปนตองไปท่ี สํานักงานเกษตรอําเภอ หรือเขาแอป farmbook เพ่ือปรับปรุงขอมลูใดๆ แลว เพราะขอมลูได

ปรับปรุง "ลาสุดแลว" ใหทุกคน ตรวจสอบ "บัญชีธนาคาร ธ.ก.ส." วา บัญชี ธ.ก.ส. ท่ีถืออยู ช่ือ-สกุล ตรงกับช่ือหัวหนา
ครัวเรือนหรือไม ถาไมตรง ตองเปดบัญชีท่ีตรงกัน "เทาน้ัน" สวนใครท่ีไมมีบัญชี ธ.ก.ส. สามารถเขาไปแจงเลขท่ีบัญชีธนาคาร
ใดก็ไดท่ีถืออยูท่ีเว็บไซต www.เยยีวยาเกษตรกร.com ซึ่งจะเปดเว็บไซตใหแจงภายในวันน้ี (7 พ.ค. 63) เวลา 20.00 น. 
  ถาผลการคนหาแสดงเปน "ปรับปรุงลาสุด ป2561 หรือ นอยกวาน้ี" 

• ใหรีบไปตดิตอท่ีสาํนักงานเกษตรอําเภอท่ีทานข้ึนทะเบียนไวเทาน้ัน เพ่ือปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน "ไมสามารถปรับปรุง" 
ผานแอป farmbook ได เพราะแอปฯ ดึงไดแคกิจกรรมป 2562 เทาน้ัน 
เฉพาะน้ัน สิ่งท่ีทุกคนควรเตรียมตอนน้ีคือ 

• ตรวจสอบขอมลูวาเปนปจจุบันหรอืยังท่ีเว็บ http://farmer.doae.go.th 
• ตรวจสอบวาบัญชี ธ.ก.ส. ตรงกันหรือไม 

สมุดทะเบียนเกษตรกร ยังไมจําเปนตองใช แตถาใครอยากมีติดมือไว รอหมดโควิด-19 คอยไปขอรับท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ
ท่ีข้ึนทะเบียน หรือจะขอ "เลขทะเบียน" ทาง inbox ก็ได (แตอาจจะไดชาหนอย เพราะแอดมินเพจ มี 3 ทาน หรือทางไลน 
แอดมิน 1 ทาน) 
  สําหรับคนท่ีจะขอเลขทะเบียนเกษตรกรตามชองทาง inbox รบกวนแจงขอมูลดังน้ี 

• เลขบัตรประชาชน ช่ือ-สกุล ของหวัหนาครัวเรือน แลวแอดมินจะสงเลขทะเบียนเกษตรกร 12 หลักให 
สุดทาย หากตอบชาไปบาง ขอความกรณุาอยาโกรธ หรือโมโหแอดมินกันเลย แอดมินตาดํากันหมดแลว 
สุดทายอีก ขอความกรณุา ลูกเพจ ไมตองเมนท "เลขบัตรประชาชน" บนหนาเพจ แอดตามลบใหไมทัน 
 

https://www.sanook.com/money/
https://www.sanook.com/money/
http://farmer.doae.go.th/
http://www.%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3.com/
https://www.sanook.com/covid-19/


 
กรุงเทพฯ--5 พ.ค.--กรมสงเสริมการเกษตร 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดาํรง อธิบดกีรมสงเสรมิการเกษตร เปดเผยวา จากขอหวงใยของรัฐมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (ดร.เฉลมิชัย ศรีออน) ท่ีมีตอเกษตรกรซึ่งขณะน้ีผลผลิตและสินคาเกษตรทยอยออกสูตลาดในชวงสถานการณการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 กรมสงเสริมการเกษตรไดสั่งการใหสํานักงานเกษตรจังหวัดเรง
สํารวจสินคาเกษตรในพ้ืนท่ี เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหวางแผนกําหนดมาตรการและแนวทางสําหรับเตรียมการชวยเหลือ
เกษตรกร โดยใหตดิตามสถานการณของสินคาเกษตรอยางใกลชิดและสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรจําหนายสินคาในรูปแบบ
ออนไลนผานชองทางตาง ๆ การจดัหาจุดจาํหนายสินคาใหกับเกษตรกร รวมท้ังประสานกับผูเก่ียวของรวมกันแกไขปญหาแบบ
เบ็ดเสร็จในพ้ืนท่ี โดยใชโครงสรางระบบการบริหารจัดการผานคณะกรรมการเพ่ือแกไขปญหาเกษตรอันเน่ืองมาจากผลผลิต
การเกษตร ระดบัจังหวัด (คพจ.) และกรณีท่ีตองการการสนับสนุนเพ่ิมเติมใหแจงกรมสงเสรมิการเกษตรทราบโดยดวน 
ท้ังน้ี ความกาวหนาการแกปญหาสินคาเกษตรในสถานการณ COVID-19 กรมสงเสริมการเกษตรและหนวยงานในสังกัดได
รวมกันชวยกระจายสินคาจากเกษตรกรโดยตรงสูผูบรโิภคภายใตแคมเปญ “ซื้อสินคาเกษตรไทย เกษตรกรอยูได ประเทศไทย
อยูรอด” ในสินคาตาง ๆ ไดแก มะมวง ลิ้นจี่ เมลอน แคนตาลูป มันเทศ แตงโม สมโอ ทุเรียน ฝรั่ง กลวยหอม มะละกอ 
มะพราว กะหล่ําปลี หนอไมฝรั่ง กลวยไม มะลิ ดอกดาวเรือง เปนตน คิดเปนมลูคารวม 137,601,444 บาท (ขอมูล ณ 
วันท่ี 30 เม.ย.2563) ใน 4 กิจกรรม คือ 1) สนับสนุนสินคาเกษตรภายใตกิจกรรม “แทนความหวงใยจากใจกรมสงเสริม
การเกษตรแกบุคลากรทางการแพทย” เชน มะมวงนํ้าดอกไม จากกลุมแปลงใหญ ในจังหวัดตาง ๆ ปรมิาณผลผลติ 12.36 
ตัน คิดเปนมลูคารวม 359,210 บาท 2) การขายสินคาแบบออนไลนในทุกชองทางสินคาเกษตร เชน www.ตลาดเกษตรกร
ออนไลน.com รวมสินคาและผลติภัณฑพรอมจําหนายออนไลนจาก 77 จังหวัด, Website Grand Opening, LAZADA, 
Shopee, Line, Facebook, 24shopping, บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เขาไปรับซื้อและชวยกระจายผลผลติผานระบบของ
ไปรษณยี 3) การจําหนายผานตลาดออฟไลน ไดแก เปดจุดจําหนายสินคาใหกับเกษตรกรผานตลาดเกษตรกรใน 77 จังหวัด 
การจําหนายรวมกับผูประกอบการโดยตรงผาน Modern Trade เชน Tesco Lotus โดยรับสินคาจากแปลงสงเสริม
เกษตรกร ชนิดผักมากกวา 43 ชนิด ประสานงานกับผูประกอบการ เชน บริษัทรีเจนซี่ บรั่นดไีทย โรงงานนวพร ในการรับซื้อ
องุน และตลาดตาง ๆ เชน ตลาดไท, ประสานหนวยงานราชการ ภาคเอกชน สั่งซื้อสินคาเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงเพ่ือ
รับประทาน รวมการจาํหนายท้ังรปูแบบออนไลนและออฟไลน ปริมาณผลผลิต 2,682 ตัน คิดเปนมลูคารวม 
137,242,234 บาท และ 4) เช่ือมโยงบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด รวมจําหนายสินคาผาน Platform ทาง 
Thailandpostmart.com ไดสิทธิคาขนสงในการจําหนายผลผลิตสด เชน ผลไม ผัก ในราคา ก.ก.ละ 8 บาท, บริษัท ไทยแอ็
กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด (ตลาดไท) เปดพ้ืนท่ีฟรีใหเกษตรกรขายผักตัง้แตวันท่ี 10 เม.ย. – 10 ก.ค. 2563, อตก.จัดพ้ืนท่ีให
เกษตรกรนําสินคามาจําหนายโดยไมคิดมูลคา ตั้งแตวันท่ี 23 เม.ย. – 17 พ.ค. 2563 และบริษัท โฮมโปร จดัพ้ืนท่ีให
เกษตรกรนําสินคามาจําหนายในสวน Market Village สาขาสุวรรณภูมิ และสาขาหัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ ระหวางวันท่ี 1 – 
7 พ.ค. 2563 
“นอกจากน้ี ในสวนของสํานักงานเกษตรจังหวัดตาง ๆ กรมสงเสริมการเกษตรไดสั่งการใหชวยเหลือเกษตรกรในการกระจาย
ผลผลติผลไมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี อาทิ การจัดหาจดุจําหนายสินคาภายในจังหวัด การจําหนายสินคาใหสวน
ราชการในจังหวัด หางสรรพสินคา ปมนํ้ามัน การใหคําแนะนําเกษตรกรจําหนายผานชองทางออนไลน การช้ีเปาแหลงผลิตไม
ผลคณุภาพดีของเกษตรกรท้ังมะมวง ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง การเปดประมลูสินคาผลไม การนําสินคาเกษตรของจังหวัด
แลกเปลีย่นกัน เชน สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธรนําสินคาขาวอินทรียขนสงโดยกองทัพอากาศแลกเปลี่ยนกับสินคาอาหาร
ทะเลของจังหวัดภเูก็ต เปนตน รวมท้ังประสานงานกับหนวยงานทหารท้ังกองทัพบกและกองทัพอากาศขอความอนุเคราะหใน
การขนสงและกระจายผลผลิตชวยเกษตรกรอีกชองทางหน่ึง” อธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาว 
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https://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3


 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดาํรง อธิบดกีรมสงเสรมิการเกษตร เปดเผยวา จากขอหวงใยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (ดร.เฉลมิชัย ศรีออน) ท่ีมีตอเกษตรกรซึ่งขณะน้ีผลผลิตและสินคาเกษตรทยอยออกสูตลาดในชวงสถานการณการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 กรมสงเสริมการเกษตรไดสั่งการใหสํานักงานเกษตรจังหวัดเรง
สํารวจสินคาเกษตรในพ้ืนท่ี เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหวางแผนกําหนดมาตรการและแนวทางสําหรับเตรียมการชวยเหลือ
เกษตรกร โดยใหตดิตามสถานการณของสินคาเกษตรอยางใกลชิดและสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรจําหนายสินคาในรูปแบบ
ออนไลนผานชองทางตาง ๆ การจดัหาจุดจาํหนายสินคาใหกับเกษตรกร รวมท้ังประสานกับผูเก่ียวของรวมกันแกไขปญหาแบบ
เบ็ดเสร็จในพ้ืนท่ี โดยใชโครงสรางระบบการบริหารจัดการผานคณะกรรมการเพ่ือแกไขปญหาเกษตรอันเน่ืองมาจากผลผลิต
การเกษตร ระดบัจังหวัด (คพจ.) และกรณีท่ีตองการการสนับสนุนเพ่ิมเติมใหแจงกรมสงเสรมิการเกษตรทราบโดยดวน 
ท้ังน้ี ความกาวหนาการแกปญหาสินคาเกษตรในสถานการณ COVID-19 กรมสงเสริมการเกษตรและหนวยงานในสังกัดได
รวมกันชวยกระจายสินคาจากเกษตรกรโดยตรงสูผูบรโิภคภายใตแคมเปญ “ซื้อสินคาเกษตรไทย เกษตรกรอยูได ประเทศไทย
อยูรอด” ในสินคาตาง ๆ ไดแก มะมวง ลิ้นจี่ เมลอน แคนตาลูป มันเทศ แตงโม สมโอ ทุเรียน ฝรั่ง กลวยหอม มะละกอ 
มะพราว กะหล่ําปลี หนอไมฝรั่ง กลวยไม มะลิ ดอกดาวเรือง เปนตน คิดเปนมลูคารวม 137,601,444 บาท (ขอมูล ณ 
วันท่ี 30 เม.ย.2563) ใน 4 กิจกรรม คือ 1) สนับสนุนสินคาเกษตรภายใตกิจกรรม “แทนความหวงใยจากใจกรมสงเสริม
การเกษตรแกบุคลากรทางการแพทย” เชน มะมวงนํ้าดอกไม จากกลุมแปลงใหญ ในจังหวัดตาง ๆ ปรมิาณผลผลติ 12.36 
ตัน คิดเปนมลูคารวม 359,210 บาท 2) การขายสินคาแบบออนไลนในทุกชองทางสินคาเกษตร เชน www.ตลาดเกษตรกร
ออนไลน.com รวมสินคาและผลติภัณฑพรอมจําหนายออนไลนจาก 77 จังหวัด, Website Grand Opening, LAZADA, 
Shopee, Line, Facebook, 24shopping, บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เขาไปรับซื้อและชวยกระจายผลผลติผานระบบของ
ไปรษณีย 3) การจําหนายผานตลาดออฟไลน ไดแก เปดจุดจําหนายสินคาใหกับเกษตรกรผานตลาดเกษตรกรใน 77 จังหวัด 
การจําหนายรวมกับผูประกอบการโดยตรงผาน Modern Trade เชน Tesco Lotus โดยรับสินคาจากแปลงสงเสริมเกษตรกร 
ชนิดผักมากกวา 43 ชนิด ประสานงานกับผูประกอบการ เชน บริษัทรีเจนซี่ บรั่นดีไทย โรงงานนวพร ในการรับซื้อองุน และ
ตลาดตาง ๆ เชน ตลาดไท, ประสานหนวยงานราชการ ภาคเอกชน สั่งซื้อสินคาเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงเพ่ือรับประทาน 
รวมการจาํหนายท้ังรูปแบบออนไลนและออฟไลน ปรมิาณผลผลิต 2,682 ตัน คิดเปนมูลคารวม 137,242,234 บาท และ 
4) เช่ือมโยงบริษัท ไปรษณยีไทย จํากัด รวมจําหนายสินคาผาน Platform ทาง Thailandpostmart.com ไดสิทธิคาขนสงใน
การจําหนายผลผลิตสด เชน ผลไม ผัก ในราคา ก.ก.ละ 8 บาท, บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด (ตลาดไท) เปดพ้ืนท่ีฟรี
ใหเกษตรกรขายผักตั้งแตวันท่ี 10 เม.ย. – 10 ก.ค. 2563, อตก.จัดพ้ืนท่ีใหเกษตรกรนําสินคามาจําหนายโดยไมคิดมลูคา 
ตั้งแตวันท่ี 23 เม.ย. – 17 พ.ค. 2563 และบริษัท โฮมโปร จดัพ้ืนท่ีใหเกษตรกรนําสินคามาจําหนายในสวน Market 
Village สาขาสุวรรณภูมิ และสาขาหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ระหวางวันท่ี 1 – 7 พ.ค. 2563 
“นอกจากน้ี ในสวนของสํานักงานเกษตรจังหวัดตาง ๆ กรมสงเสริมการเกษตรไดสั่งการใหชวยเหลือเกษตรกรในการกระจาย
ผลผลติผลไมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี อาทิ การจัดหาจดุจําหนายสินคาภายในจังหวัด การจําหนายสินคาใหสวน
ราชการในจังหวัด หางสรรพสินคา ปมนํ้ามัน การใหคําแนะนําเกษตรกรจําหนายผานชองทางออนไลน การช้ีเปาแหลงผลิตไม
ผลคณุภาพดีของเกษตรกรท้ังมะมวง ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง การเปดประมลูสินคาผลไม การนําสินคาเกษตรของจังหวัด
แลกเปลีย่นกัน เชน สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธรนําสินคาขาวอินทรียขนสงโดยกองทัพอากาศแลกเปลี่ยนกับสินคาอาหาร
ทะเลของจังหวัดภเูก็ต เปนตน รวมท้ังประสานงานกับหนวยงานทหารท้ังกองทัพบกและกองทัพอากาศขอความอนุเคราะหใน
การขนสงและกระจายผลผลิตชวยเกษตรกรอีกชองทางหน่ึง” อธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาว 



 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา จากขอหวงใยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ดร.เฉลิมชัย ศรีออน) ที่มีตอ

เกษตรกร ซึ่งขณะนี้ผลผลิตและสินคาเกษตรทยอยออกสูตลาดในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 

กรมสงเสริมการเกษตรไดสั่งการใหสํานักงานเกษตรจังหวัดเรงสํารวจสินคาเกษตรในพ้ืนที่ เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหวางแผนกําหนดมาตรการและแนวทางสําหรับ

เตรียมการชวยเหลือเกษตรกร โดยใหติดตามสถานการณของสินคาเกษตรอยางใกลชิดและสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรจําหนายสินคาในรูปแบบออนไลนผาน

ชองทางตางๆ การจัดหาจุดจําหนายสินคาใหกับเกษตรกร รวมทั้งประสานกับผูเกี่ยวของรวมกันแกไขปญหาแบบเบ็ดเสร็จในพ้ืนที่ โดยใชโครงสรางระบบการ

บริหารจัดการผานคณะกรรมการเพ่ือแกไขปญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) และกรณีที่ตองการการสนับสนนุเพ่ิมเติมใหแจงกรม

สงเสริมการเกษตรทราบโดยดวน 

ทั้งนี้ ความกาวหนาการแกปญหาสินคาเกษตรในสถานการณ COVID-19 กรมสงเสริมการเกษตรและหนวยงานในสังกัดไดรวมกันชวยกระจายสินคาจาก

เกษตรกรโดยตรงสูผูบริโภคภายใตแคมเปญ “ซื้อสินคาเกษตรไทย เกษตรกรอยูได ประเทศไทยอยูรอด” ในสินคาตางๆ ไดแก มะมวง ลิ้นจ่ี เมลอน แคนตาลูป มัน

เทศ แตงโม สมโอ ทุเรียน ฝรั่ง กลวยหอม มะละกอ มะพราว กะหล่ําปลี หนอไมฝรั่ง กลวยไม มะลิ ดอกดาวเรือง เปนตน คิดเปนมูลคารวม 137,601,444 
บาท (ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563) ใน 4 กิจกรรม คือ 1. สนับสนุนสินคาเกษตรภายใตกิจกรรม “แทนความหวงใยจากใจกรมสงเสริมการเกษตรแก

บุคลากรทางการแพทย” เชน มะมวงน้ําดอกไม จากกลุมแปลงใหญ ในจังหวัดตางๆ ปริมาณผลผลิต 12.36 ตัน คิดเปนมูลคารวม 359,210 บาท 2. การขาย

สินคาแบบออนไลนในทุกชองทางสินคาเกษตร เชน www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com รวมสินคาและผลิตภัณฑพรอมจําหนายออนไลนจาก 77 จังหวัด, 
Website Grand Opening, LAZADA, Shopee, Line, Facebook, 24shopping, บริษัท ไปรษณยีไทย จํากัด เขาไปรับ

ซื้อและชวยกระจายผลผลิตผานระบบของไปรษณีย 3. การจําหนายผานตลาดออฟไลน ไดแก เปดจุดจําหนายสินคาใหกับเกษตรกรผานตลาดเกษตรกรใน 77 
จังหวัด การจําหนายรวมกับผูประกอบการโดยตรงผาน Modern Trade เชน Tesco Lotus โดยรับสินคาจากแปลงสงเสริมเกษตรกร ชนิดผักมากกวา 

43 ชนิด ประสานงานกับผูประกอบการ เชน บริษัท รีเจนซี่ บรั่นดีไทย โรงงานนวพร ในการรับซื้อองุน และตลาดตางๆ เชน ตลาดไท, ประสานหนวยงานราชการ 

ภาคเอกชน สั่งซือ้สินคาเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงเพ่ือรับประทาน รวมการจําหนายทั้งรูปแบบออนไลนและออฟไลน ปริมาณผลผลิต 2,682 ตัน คิดเปนมูลคา

รวม 137,242,234 บาท และ 4. เชื่อมโยงบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด รวมจําหนายสินคาผาน Platform ทาง Thailandpostmart.com ได

สิทธิคาขนสงในการจําหนายผลผลิตสด เชน ผลไม ผัก ในราคากิโลกรัมละ 8 บาท, บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด (ตลาดไท) เปดพ้ืนที่ฟรีใหเกษตรกรขาย

ผักต้ังแตวันที่ 10 เมษายน-10 กรกฎาคม 2563, อตก.จัดพ้ืนที่ใหเกษตรกรนําสินคามาจําหนายโดยไมคิดมูลคา ต้ังแตวันที่ 23 เมษายน-17 พฤษภาคม 

2563 และบริษัท โฮมโปร จัดพ้ืนที่ใหเกษตรกรนําสินคามาจําหนายในสวน Market Village สาขาสุวรรณภูมิ และสาขาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ระหวางวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2563 

“นอกจากนี้ ในสวนของสํานกังานเกษตรจังหวัดตางๆ กรมสงเสริมการเกษตรไดสั่งการใหชวยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิตผลไมรวมกับหนวยงานที่

เกี่ยวของในพ้ืนที่ อาทิ การจัดหาจุดจําหนายสินคาภายในจังหวัด การจําหนายสินคาใหสวนราชการในจังหวัด หางสรรพสินคา ปมน้ํามัน การใหคําแนะนําเกษตรกร

จําหนายผานชองทางออนไลน การชี้เปาแหลงผลิตไมผลคุณภาพดีของเกษตรกรทั้งมะมวง ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง การเปดประมูลสินคาผลไม การนําสินคา

เกษตรของจังหวัดแลกเปลี่ยนกัน เชน สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธรนําสินคาขาวอินทรียขนสงโดยกองทพัอากาศแลกเปลี่ยนกับสินคาอาหารทะเลของจังหวัดภูเก็ต 

เปนตน รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานทหารทั้งกองทัพบกและกองทัพอากาศขอความอนุเคราะหในการขนสงและกระจายผลผลิตชวยเกษตรกรอีกชองทางหนึ่ง” 
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาว 







 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดาํรง อธิบดกีรมสงเสรมิการเกษตร เปดเผยวา จากขอหวงใยของนายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีมตีอเกษตรกร ซึ่งขณะน้ีผลผลติและสินคาเกษตรทยอยออกสูตลาดชวงสถานการณการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 กรมสงเสริมการเกษตรไดสั่งการใหสํานักงานเกษตรจังหวัดเรงสํารวจ
สินคาเกษตรในพ้ืนท่ี เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหวางแผนกําหนดมาตรการและแนวทางสําหรับเตรียมการชวยเหลือเกษตรกร 
โดยใหตดิตามสถานการณของสินคาเกษตรอยางใกลชิดและสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรจําหนายสินคาในรูปแบบออนไลน
ผานชองทางตางๆ การจัดหาจุดจาํหนายสินคาใหเกษตรกร รวมท้ังประสานกับผูเก่ียวของรวมกันแกไขปญหาแบบเบ็ดเสร็จใน
พ้ืนท่ี โดยใชโครงสรางระบบการบริหารจดัการผานคณะกรรมการเพ่ือแกไขปญหาเกษตรอันเน่ืองมาจากผลผลติการเกษตร 
ระดับจังหวัด (คพจ.) และกรณีท่ีตองการการสนับสนุนเพ่ิมเติมใหแจงกรมสงเสริมการเกษตรทราบโดยดวน 

ท้ังน้ี ความกาวหนาการแกปญหาสินคาเกษตรในสถานการณ COVID-19 กรมสงเสริมการเกษตรและหนวยงานในสังกัด
ไดรวมกันชวยกระจายสินคาจากเกษตรกรโดยตรงสูผูบริโภคภายใตแคมเปญ “ซื้อสินคาเกษตรไทย เกษตรกรอยูได ประเทศ
ไทยอยูรอด” ในสินคาตางๆ ไดแก มะมวง ลิ้นจี่เมลอน แคนตาลูป มนัเทศ แตงโม สมโอ ทุเรียน ฝรั่ง กลวยหอม มะละกอ 
มะพราว กะหล่ําปลี หนอไมฝรั่ง กลวยไม มะลิ ดอกดาวเรืองเปนตน คิดเปนมลูคารวม 137,601,444 บาท (ขอมูล ณ วันท่ี 
30 เม.ย.2563) ใน4 กิจกรรม คอื 1) สนับสนุนสินคาเกษตรภายใตกิจกรรม “แทนความหวงใยจากใจกรมสงเสรมิ
การเกษตรแกบุคลากรทางการแพทย” เชน มะมวงนํ้าดอกไม จากกลุมแปลงใหญในจังหวัดตางๆ ปริมาณผลผลิต 12.36 ตัน 
คิดเปนมลูคารวม 359,210 บาท 2) การขายสินคาแบบออนไลนในทุกชองทางสินคาเกษตร เชน www.ตลาดเกษตรกร
ออนไลน.com รวมสินคาและผลติภัณฑพรอมจําหนายออนไลนจาก 77 จังหวัด, Website Grand Opening, LAZADA, 
Shopee, Line,Facebook, 24shopping, บริษัท ไปรษณียไทยจํากัด เขาไปรับซื้อและชวยกระจายผลผลติผานระบบของ
ไปรษณีย 

3) การจําหนายผานตลาดออฟไลน ไดแก เปดจดุจําหนายสินคาใหกับเกษตรกรผานตลาดเกษตรกรใน 77 จังหวัด การ
จําหนายรวมกับผูประกอบการโดยตรงผาน Modern Trade เชน Tesco Lotus โดยรับสินคาจากแปลงสงเสริมเกษตรกร 
ชนิดผักมากกวา 43 ชนิด ประสานงานกับผูประกอบการเชน บริษัทรีเจนซี่ บรั่นดีไทย โรงงานนวพรในการรับซื้อองุน และ
ตลาดตางๆ เชน ตลาดไท,ประสานหนวยงานราชการ ภาคเอกชน สัง่ซื้อสินคาเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงเพ่ือรับประทาน 
รวมการจาํหนายท้ังรูปแบบออนไลนและออฟไลน ปรมิาณผลผลิต 2,682 ตัน คิดเปนมูลคารวม 137,242,234 บาท และ 
4)เช่ือมโยงบริษัท ไปรษณยีไทย จาํกัด รวมจําหนายสินคาผาน Platform ทาง Thailandpostmart.com ไดสิทธิคาขนสงใน
การจําหนายผลผลิตสด เชน ผลไม ผัก ในราคา กก.ละ 8 บาท, บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด (ตลาดไท) เปดพ้ืนท่ีฟรี
ใหเกษตรกรขายผักตั้งแตวันท่ี 10 เม.ย.- 10 ก.ค. 2563, อ.ต.ก.จดัพ้ืนท่ีใหเกษตรกรนําสินคามาจําหนายโดยไมคิดมลูคา 
ตั้งแตวันท่ี 23 เม.ย.-17 พ.ค. 2563 และบริษัท โฮมโปร จัดพ้ืนท่ีใหเกษตรกรนําสินคามาจําหนายในสวน Market Village 
สาขาสุวรรณภูมิ และสาขาหัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ ระหวางวันท่ี 1-7 พ.ค. 2563 

“นอกจากน้ี ในสวนของสํานักงานเกษตรจังหวัดตางๆ กรมสงเสริมการเกษตรไดสั่งการใหชวยเหลือเกษตรกรในการ
กระจายผลผลติผลไมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี อาทิ การจัดหาจุดจําหนายสินคาภายในจังหวัด การจําหนายสินคา
ใหสวนราชการในจังหวัด หางสรรพสินคา ปมนํ้ามัน การใหคําแนะนําเกษตรกรจําหนายผานชองทางออนไลน การช้ีเปาแหลง
ผลิตไมผลคุณภาพดีของเกษตรกรท้ังมะมวง ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง การเปดประมลูสินคาผลไม การนําสินคาเกษตรของ
จังหวัดแลกเปลี่ยนกัน เชน สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธรนําสินคาขาวอินทรียขนสงโดยกองทัพอากาศแลกเปลี่ยนกับสินคา
อาหารทะเลของจังหวัดภูเก็ต เปนตน รวมท้ังประสานงานกับหนวยงานทหารท้ังกองทัพบกและกองทัพอากาศขอความ
อนุเคราะหในการขนสงและกระจายผลผลิตชวยเกษตรกรอีกชองทางหน่ึง” อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาว 



 
นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยภายหลังเขารวมการประชุมคณะอนุกรรมการบรหิารจดัการกลุมสินคากลวยไม ไมดอกไม
ประดับ ครั้งท่ี 2/2563 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผานจอภาพ (VDO Conference) โดยมนีายวราวุธ ชูธรรมธัช รองปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ) เปนประธานการประชุม เมื่อเร็ว ๆ น้ีวา จากขอมูลทะเบียน
เกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร มีเกษตรกรข้ึนทะเบียนผูปลูกไมดอกไมประดับ จํานวน 14,556 ครัวเรือน พ้ืนท่ีปลูก 64,188 ไร แบงเปน ไม
ดอก 9,289 ครัวเรือน พ้ืนท่ี 40,123 ไร และไมประดับ 5,267 ครัวเรือน พ้ืนท่ี 24,065 ไร (ขอมูล ณ วันท่ี 26 เม.ย. 2563) จังหวัดท่ีเปนแหลง
ผลิตสําคญั ไดแก นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร นครสวรรค เชียงใหม ปราจีนบุรี สระบุรี นครนายก เลย อุบลราชธานี และ
อุดรธานี ชนิดไมดอกท่ีมีการปลูกมาก ไดแก กลวยไมตัดดอก มะลเิด็ดดอก รัก บัวหลวง ดาวเรือง จําป-จําปา กุหลาบ สรอยทอง และพุด สําหรับ
ประมาณการพ้ืนท่ีและผลผลติกลวยไม ป 2563 พบวา เน้ือท่ีเก็บเก่ียวรวมท้ังประเทศมี 19,512 ไร ลดลงจาก ป 2562 จํานวน 2,009 ไร (ป 
2562 จํานวน 21,521 ไร) หรอืลดลง รอยละ 9.34 ผลผลิตรวมท้ังประเทศ 32,644 ไร ลดลง 16,150 ไร หรือลดลง รอยละ 33.10 
จากสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทําใหกระทบตอปริมาณการสงออก โดยเฉพาะตลาดสงออกสําคัญ ไดแก 
สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป ญี่ปุน และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลาดภายในประเทศท้ังการทองเท่ียว การจัดประชุม สัมมนา การจดังานตาง ๆ 
หยุดชะงัก สงผลกระทบตอรายไดของเกษตรกรซึ่งผลผลิตลนตลาด มีผลผลิตสวนเกินเหลือท้ิง และราคาผลผลติลดลง สําหรับเกษตรกรไดมีการปรับตัว
โดยปรบัลดจํานวนการผลติลง ชะลอการปลูกรอบใหม ไมตดัดอกลดจํานวนครั้งการตดัดอก รื้อแปลงปลูก/ตดัดอกท้ิง การใหผูซื้อมาเก็บผลผลติดวย
ตนเองท่ีแปลง ลดจํานวนครั้งในการใสปุยและฉีดพนสารเคมี เพ่ือลดตนทุนการผลติ สวนไมตนชะลอการจําหนาย และมีการขายตรงถึงผูบริโภคดวย
วิธีการตาง ๆ เชน การขายแบบออนไลน เปนตน 
ท้ังน้ี สมาคม-สหกรณ-สมาพันธท่ีเก่ียวของกับกลวยไม ไมดอกไมประดับใหขอมูลวา ตลาดยังมีความตองการอยู แตเน่ืองจากมาตรการ Lock down 
ทําใหการขนสงทางรถ เครื่องบิน มีจํานวนเท่ียวลดลง ตนทุนคาขนสงสูงข้ึนกวาชวงปกติมาก ซึ่งการขนสงทางรถไปจีน ตองเปลี่ยนคาคนขับ เปลี่ยนหัว
ลาก เปลีย่นรถขน เมื่อขามประเทศตามมาตรการของแตละประเทศ สวนการขนสงทางเครื่องบินมเีท่ียวบินลดลง พ้ืนท่ีระวางสินคามีจาํกัด รวมท้ังการ
ปรับหลักเกณฑการคํานวณคาระวางสินคาทางอากาศ และการขนสงภายในประเทศในพ้ืนท่ีหางไกลถูกจํากัดดวยการประกาศ Lock down ระหวาง
จังหวัด และการกําหนดชวงเวลาเคอรฟว 
ดังน้ัน คณะอนุกรรมการฯ ไดรวมกันพิจารณาแนวทางชวยเหลือเกษตรกรกลุมดังกลาวจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ใน 2 มาตรการ 
ดังน้ี 1. มาตรการกระจายผลผลิต ประกอบดวย 1) การกระจายผลผลิตผานเครือขายสหกรณ กรณีสหกรณผูประกอบการเลี้ยงกลวยไม ซึ่งกรม
สงเสริมสหกรณจะประชาสมัพันธไปยังสหกรณท่ัวประเทศใหสั่งสินคาในลักษณะ pre-order 2) เพ่ิมชองทางตลาดใหม โดยจําหนายตรงสูผูบริโภค 
ไดแก การจาํหนายผานชองทางออนไลน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการโครงการสงเสรมิตลาดออนไลน รวมกับลาซาดา กรมสงเสรมิ
การเกษตร รวมมือกับ 24 Shopping และไปรษณียไทย จําหนายสินคาเกษตรบนแพลตฟอรม รวมท้ังจัดทําเว็บไซต www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.
com และมอบหมายสํานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดจดัหาสถานท่ีจําหนาย โดยใหเกษตรกรนําสินคามาจําหนายเอง ณ บรเิวณหนาสํานักงานเกษตร
อําเภอ สํานักงานเกษตรจังหวัด ตลาดเกษตรกร เปนตน รวมท้ังประชาสัมพันธสินคาเกษตรกรผานสื่อโซเชียล โดยมีหนวยงานภาครัฐอํานวยความ
สะดวก การประสานงานเปดรับ pre order สินคากลวยไม ไมดอกไมประดับ เปนตน นอกจากน้ี จะเจรจากับหนวยงานท่ีเก่ียวของอํานวยความสะดวก
ในการขนสงสินคาขามจังหวัดชวงเคอรฟว การขอความรวมมือทุกหนวยงานสนับสนุนสินคาไทย เชน ผลไม ไมดอกไมประดับ อาหารไทย โดยมี
หนวยงานภาครัฐอํานวยความสะดวกในการกระจายสินคา การลดตนทุนคาขนสงทางเครื่องบิน เชน การระวางเครื่องบินไปประเทศญีปุ่น ไมเกิน ก.ก.
ละ 65 บาท ปรับหลักเกณฑการคํานวณคาระวางเครื่องบิน เปนตน 
2. มาตรการทางการเงิน สนับสนุนเงินทุนดอกเบ้ียต่ําจากกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) อัตราดอกเบ้ียรอยละ 1 ตอป สําหรับสหกรณผูประกอบการ
กลวยไมไทย จํากัด สวนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนแหลงทุนดอกเบ้ียต่ําและสินเช่ือฉุกเฉินสําหรบัผูกูยืมใหม 
และปรับโครงสรางหน้ี สนับสนุนสนิเช่ือเสริมสภาพคลองสําหรับลูกหน้ีเดิม สวนธนาคารแหงประเทศไทยรวมกับสถาบันการเงินไดออกมาตรการ
ชวยเหลือผูไดรับผลกระทบหลายมาตรการอยางตอเน่ือง เชน พักชําระหน้ีเงินตนและดอกเบ้ีย พักชําระหน้ีเงินตน ลดดอกเบ้ีย และขยายระยะเวลา
ชําระหน้ี เปนตน 
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http://www.%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.com/


 
เมื่อวันท่ี 5 พ.ค. นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร เปดเผยภายหลังเขารวมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุมสินคา
กลวยไม ไมดอกไมประดบั ครั้งท่ี 2/2563 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผานจอภาพ (VDO Conference) โดยมีนายวราวุธ ชูธรรมธัช รอง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ) เปนประธานการประชุมวา จากขอมูลทะเบียน
เกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร มีเกษตรกรข้ึนทะเบียนผูปลูกไมดอกไมประดับ จํานวน 14,556 ครัวเรือน พ้ืนท่ีปลูก 64,188 ไร แบงเปน ไมดอก 
9,289 ครัวเรือน พ้ืนท่ี 40,123 ไร และไมประดับ 5,267 ครัวเรอืน พ้ืนท่ี 24,065 ไร (ขอมูล ณ วันท่ี 26 เม.ย. 2563) จังหวัดท่ีเปนแหลงผลิต
สําคัญ ไดแก นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร นครสวรรค เชียงใหม ปราจีนบุรี สระบุรี นครนายก เลย อุบลราชธานี และอุดรธานี ชนิด
ไมดอกท่ีมีการปลูกมาก ไดแก กลวยไมตดัดอก มะลิเด็ดดอก รัก บัวหลวง ดาวเรือง จําป-จําปา กุหลาบ สรอยทอง และพุด สําหรับประมาณการพ้ืนท่ีและ
ผลผลติกลวยไม ป 2563 พบวา เน้ือท่ีเก็บเก่ียวรวมท้ังประเทศมี 19,512 ไร ลดลงจาก ป 2562 จาํนวน 2,009 ไร (ป 2562 จํานวน 21,521 ไร) 
หรือลดลง รอยละ 9.34 ผลผลิตรวมท้ังประเทศ 32,644 ไร ลดลง 16,150 ไร หรือลดลง รอยละ 33.10 
จากสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทําใหกระทบตอปริมาณการสงออก โดยเฉพาะตลาดสงออกสําคัญ ไดแก 
สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป ญี่ปุน และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลาดภายในประเทศท้ังการทองเท่ียว การจัดประชุม สัมมนา การจดังานตางๆ หยุดชะงัก 
สงผลกระทบตอรายไดของเกษตรกรซึ่งผลผลติลนตลาด มผีลผลติสวนเกินเหลือท้ิง และราคาผลผลติลดลง สําหรับเกษตรกรไดมีการปรับตัวโดยปรับลด
จํานวนการผลิตลง ชะลอการปลูกรอบใหม ไมตัดดอกลดจํานวนครั้งการตัดดอก รื้อแปลงปลูก/ตดัดอกท้ิง การใหผูซื้อมาเก็บผลผลติดวยตนเองท่ีแปลง ลด
จํานวนครั้งในการใสปุยและฉีดพนสารเคมี เพ่ือลดตนทุนการผลติ สวนไมตนชะลอการจําหนาย และมกีารขายตรงถึงผูบริโภคดวยวิธีการตางๆ เชน การ
ขายแบบออนไลน เปนตน 
ท้ังน้ี สมาคม-สหกรณ-สมาพันธท่ีเก่ียวของกับกลวยไม ไมดอกไมประดับใหขอมูลวา ตลาดยังมีความตองการอยู แตเน่ืองจากมาตรการ Lock down ทําให
การขนสงทางรถ เครื่องบิน มีจํานวนเท่ียวลดลง ตนทุนคาขนสงสูงข้ึนกวาชวงปกติมาก ซึ่งการขนสงทางรถไปจีน ตองเปลี่ยนคาคนขับ เปลี่ยนหัวลาก 
เปลี่ยนรถขน เมื่อขามประเทศตามมาตรการของแตละประเทศ สวนการขนสงทางเครื่องบินมีเท่ียวบินลดลง พ้ืนท่ีระวางสินคามจีํากัด รวมท้ังการปรับ
หลักเกณฑการคํานวณคาระวางสนิคาทางอากาศ และการขนสงภายในประเทศในพ้ืนท่ีหางไกลถูกจํากัดดวยการประกาศ Lock down ระหวางจังหวัด 
และการกําหนดชวงเวลาเคอรฟว 
ดังน้ัน คณะอนุกรรมการฯ ไดรวมกันพิจารณาแนวทางชวยเหลือเกษตรกรกลุมดังกลาวจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ใน 2 มาตรการ ดังน้ี 
1.มาตรการกระจายผลผลิต ประกอบดวย 1) การกระจายผลผลติผานเครือขายสหกรณ กรณสีหกรณผูประกอบการเลีย้งกลวยไม ซึ่งกรมสงเสรมิสหกรณ
จะประชาสัมพันธไปยังสหกรณท่ัวประเทศใหสั่งสินคาในลักษณะ pre-order 2) เพ่ิมชองทางตลาดใหม โดยจําหนายตรงสูผูบริโภค ไดแก การจําหนายผาน
ชองทางออนไลน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการโครงการสงเสริมตลาดออนไลน รวมกับลาซาดา กรมสงเสริมการเกษตร รวมมือกับ 24 
Shopping และไปรษณียไทย จําหนายสินคาเกษตรบนแพลตฟอรม รวมท้ังจัดทําเว็บไซต www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com และมอบหมายสํานักงาน
เกษตรจังหวัดทุกจังหวัดจัดหาสถานท่ีจําหนาย โดยใหเกษตรกรนําสนิคามาจําหนายเอง ณ บรเิวณหนาสํานักงานเกษตรอําเภอ สาํนักงานเกษตรจังหวัด 
ตลาดเกษตรกร เปนตน รวมท้ังประชาสัมพันธสินคาเกษตรกรผานสือ่โซเชียล โดยมีหนวยงานภาครัฐอํานวยความสะดวก การประสานงานเปดรับ pre 
order สินคากลวยไม ไมดอกไมประดับ เปนตน นอกจากน้ี จะเจรจากับหนวยงานท่ีเก่ียวของอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาขามจังหวัดชวง
เคอรฟว การขอความรวมมือทุกหนวยงานสนับสนุนสินคาไทย เชน ผลไม ไมดอกไมประดับ อาหารไทย โดยมหีนวยงานภาครัฐอํานวยความสะดวกในการ
กระจายสินคา การลดตนทุนคาขนสงทางเครื่องบิน เชน การระวางเครื่องบินไปประเทศญี่ปุน ไมเกิน ก.ก.ละ 65 บาท ปรับหลักเกณฑการคํานวณคา
ระวางเครื่องบิน เปนตน 
2.มาตรการทางการเงิน สนับสนุนเงินทุนดอกเบ้ียต่ําจากกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) อัตราดอกเบ้ียรอยละ 1 ตอป สําหรับสหกรณผูประกอบการ
กลวยไมไทย จํากัด สวนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนแหลงทุนดอกเบ้ียต่ําและสินเช่ือฉุกเฉินสําหรบัผูกูยืมใหม และ
ปรับโครงสรางหน้ี สนับสนุนสินเช่ือเสริมสภาพคลองสําหรับลูกหน้ีเดิม สวนธนาคารแหงประเทศไทยรวมกับสถาบันการเงินไดออกมาตรการชวยเหลือผู
ไดรับผลกระทบหลายมาตรการอยางตอเน่ือง เชน พักชําระหน้ีเงินตนและดอกเบ้ีย พักชําระหน้ีเงินตน ลดดอกเบ้ีย และขยายระยะเวลาชําระหน้ี เปนตน 



 

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยภายหลังเขารวมการประชุมคณะอนุกรรมการบรหิารจดัการกลุมสินคากลวยไม ไมดอกไม
ประดับ ครั้งท่ี 2/2563 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผานจอภาพ (VDO Conference) โดยมนีายวราวุธ ชูธรรมธัช รองปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ) เปนประธานการประชุม เมื่อเร็ว ๆ น้ีวา จากขอมูลทะเบียนเกษตรกร
ของกรมสงเสริมการเกษตร มีเกษตรกรข้ึนทะเบียนผูปลูกไมดอกไมประดับ จํานวน 14,556 ครัวเรอืน พ้ืนท่ีปลูก 64,188 ไร แบงเปน ไมดอก 9,289 
ครัวเรือน พ้ืนท่ี 40,123 ไร และไมประดับ 5,267 ครัวเรือน พ้ืนท่ี 24,065 ไร (ขอมูล ณ วันท่ี 26 เม.ย. 2563) จังหวัดท่ีเปนแหลงผลติสําคัญ ไดแก 
นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร นครสวรรค เชียงใหม ปราจีนบุรี สระบุรี นครนายก เลย อุบลราชธานี และอุดรธานี ชนิดไมดอกท่ีมีการ
ปลูกมาก ไดแก กลวยไมตดัดอก มะลเิด็ดดอก รัก บัวหลวง ดาวเรอืง จําป-จําปา กุหลาบ สรอยทอง และพุด สําหรับประมาณการพ้ืนท่ีและผลผลิต
กลวยไม ป 2563 พบวา เน้ือท่ีเก็บเก่ียวรวมท้ังประเทศมี 19,512 ไร ลดลงจาก ป 2562 จํานวน 2,009 ไร (ป 2562 จํานวน 21,521 ไร) หรือ
ลดลง รอยละ 9.34 ผลผลิตรวมท้ังประเทศ 32,644 ไร ลดลง 16,150 ไร หรือลดลง รอยละ 33.10 
จากสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทําใหกระทบตอปริมาณการสงออก โดยเฉพาะตลาดสงออกสําคัญ ไดแก 
สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป ญี่ปุน และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลาดภายในประเทศท้ังการทองเท่ียว การจัดประชุม สัมมนา การจดังานตาง ๆ 
หยุดชะงัก สงผลกระทบตอรายไดของเกษตรกรซึ่งผลผลิตลนตลาด มีผลผลิตสวนเกินเหลือท้ิง และราคาผลผลติลดลง สําหรับเกษตรกรไดมีการปรับตัวโดย
ปรับลดจํานวนการผลติลง ชะลอการปลูกรอบใหม ไมตัดดอกลดจาํนวนครั้งการตัดดอก รื้อแปลงปลูก/ตัดดอกท้ิง การใหผูซื้อมาเก็บผลผลิตดวยตนเองท่ี
แปลง ลดจํานวนครั้งในการใสปุยและฉีดพนสารเคมี เพ่ือลดตนทุนการผลิต สวนไมตนชะลอการจําหนาย และมีการขายตรงถึงผูบรโิภคดวยวิธีการตาง ๆ 
เชน การขายแบบออนไลน เปนตน 
ท้ังน้ี สมาคม-สหกรณ-สมาพันธท่ีเก่ียวของกับกลวยไม ไมดอกไมประดับใหขอมูลวา ตลาดยังมีความตองการอยู แตเน่ืองจากมาตรการ Lock down ทําให
การขนสงทางรถ เครื่องบิน มีจํานวนเท่ียวลดลง ตนทุนคาขนสงสูงข้ึนกวาชวงปกติมาก ซึ่งการขนสงทางรถไปจีน ตองเปลี่ยนคาคนขับ เปลี่ยนหัวลาก 
เปลี่ยนรถขน เมื่อขามประเทศตามมาตรการของแตละประเทศ สวนการขนสงทางเครื่องบินมีเท่ียวบินลดลง พ้ืนท่ีระวางสินคามจีํากัด รวมท้ังการปรับ
หลักเกณฑการคํานวณคาระวางสนิคาทางอากาศ และการขนสงภายในประเทศในพ้ืนท่ีหางไกลถูกจํากัดดวยการประกาศ Lock down ระหวางจังหวัด 
และการกําหนดชวงเวลาเคอรฟว 
ดังน้ัน คณะอนุกรรมการฯ ไดรวมกันพิจารณาแนวทางชวยเหลือเกษตรกรกลุมดังกลาวจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ใน 2 มาตรการ ดังน้ี 
1. มาตรการกระจายผลผลิต ประกอบดวย 1) การกระจายผลผลติผานเครือขายสหกรณ กรณสีหกรณผูประกอบการเลีย้งกลวยไม ซึ่งกรมสงเสรมิสหกรณ
จะประชาสัมพันธไปยังสหกรณท่ัวประเทศใหสั่งสินคาในลักษณะ pre-order 2) เพ่ิมชองทางตลาดใหม โดยจําหนายตรงสูผูบริโภค ไดแก การจําหนายผาน
ชองทางออนไลน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการโครงการสงเสริมตลาดออนไลน รวมกับลาซาดา กรมสงเสริมการเกษตร รวมมือกับ 24 
Shopping และไปรษณียไทย จําหนายสินคาเกษตรบนแพลตฟอรม รวมท้ังจัดทําเว็บไซต www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com และมอบหมายสํานักงาน
เกษตรจังหวัดทุกจังหวัดจัดหาสถานท่ีจําหนาย โดยใหเกษตรกรนําสนิคามาจําหนายเอง ณ บรเิวณหนาสํานักงานเกษตรอําเภอ สาํนักงานเกษตรจังหวัด 
ตลาดเกษตรกร เปนตน รวมท้ังประชาสัมพันธสินคาเกษตรกรผานสือ่โซเชียล โดยมีหนวยงานภาครัฐอํานวยความสะดวก การประสานงานเปดรับ pre 
order สินคากลวยไม ไมดอกไมประดับ เปนตน นอกจากน้ี จะเจรจากับหนวยงานท่ีเก่ียวของอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาขามจังหวัดชวง
เคอรฟว การขอความรวมมือทุกหนวยงานสนับสนุนสินคาไทย เชน ผลไม ไมดอกไมประดับ อาหารไทย โดยมหีนวยงานภาครัฐอํานวยความสะดวกในการ
กระจายสินคา การลดตนทุนคาขนสงทางเครื่องบิน เชน การระวางเครื่องบินไปประเทศญี่ปุน ไมเกิน ก.ก.ละ 65 บาท ปรับหลักเกณฑการคํานวณคา
ระวางเครื่องบิน เปนตน 
2. มาตรการทางการเงิน สนับสนุนเงินทุนดอกเบ้ียต่ําจากกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) อัตราดอกเบ้ียรอยละ 1 ตอป สําหรับสหกรณผูประกอบการ
กลวยไมไทย จํากัด สวนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนแหลงทุนดอกเบ้ียต่ําและสินเช่ือฉุกเฉินสําหรบัผูกูยืมใหม และ
ปรับโครงสรางหน้ี สนับสนุนสินเช่ือเสริมสภาพคลองสําหรับลูกหน้ีเดิม สวนธนาคารแหงประเทศไทยรวมกับสถาบันการเงินไดออกมาตรการชวยเหลือผู
ไดรับผลกระทบหลายมาตรการอยางตอเน่ือง เชน พักชําระหน้ีเงินตนและดอกเบ้ีย พักชําระหน้ีเงินตน ลดดอกเบ้ีย และขยายระยะเวลาชําระหน้ี เปนตน 
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นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนาน พรอมเจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอปว หอการคาจังหวัดนาน 

บริษัทประชารัฐรักสามัคคนีาน รวมเปนสักขีพยานในการรับซื้อมะมวงนํ้าดอกไมโดยบริษัทไทยเบฟเวอ

เรจ จํากัด (มหาชน) รับซื้อจากกลุมวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญปลูกมะมวงเพื่อการสงออกตําบลปากลาง 

อําเภอปว จังหวัดนาน 

      ทั้งน้ีบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) รวมชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะมวงซึ่งไดรับ

ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) เขา

รับซื้อมะมวงนํ้าดอกไมถึงสวนในราคากิโลกรัมละ 10 บาท จํานวน 10 ตัน เพื่อกระจายผลผลิตที่ลน

ตลาดของพี่นองเกษตรกรชาวสวนมะมวงอีกชองทางหน่ึง 

 



 









 

จ.นครพนม มอบเงินชวยเหลือเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แมลงศัตรูพืชระบาด (เพล้ียไฟ) ในแตงโม อําเภอศรี

สงคราม 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ ประชุมที่วาการอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยนายรังสรรค คัมภิรานนท รองผูวาราชการ

จังหวัดนครพนม เปนประธานในการมอบเงินชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแมลงศัตรูพืชระบาด (เพลี้ยไฟ) ใน

แตงโม ของอําเภอศรีสงคราม ซึ่งไดรับผลกระทบทั้งสิ้นจํานวน 85 ราย มีพ้ืนที่เสียหาย 1,084 ไร เปนเงิน 1,831,690 
บาท ซึ่งมีนายรมไม นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม กลาวรายงานถึงการมอบเงินชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบในครั้งนี ้

นายรังสรรค คัมภิรานนท รองผูวาราชการจังหวัดนครพนม เปดเผยวา ในป 2563 จังหวัดนครพนมไดมีการประกาศเขตการให

ความชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแมลงศัตรูพืชระบาด(เพลี้ยไฟ)ในแตงโม ทั้ง 3 อําเภอ ที่ไดรับผลกระทบ 

ไดแก อําเภอศรีสงคราม อําเภอปลาปาก และอาํเภอนาหวา ปญหาแมลงศัตรูพืชระบาด (เพลี้ยไฟ) เปนภัยที่กอใหเกิดความเสียหายทาง

เศรษฐกิจ แกเกษตรกรที่ปลูกแตงโม จํานวน 123 ราย พ้ืนที่เสียหาย 1,447 ไร ทําใหเกษตรกรขาดรายไดจากการจําหนาย

ผลผลิต ซึ่งจากปญหาดังกลาว คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ไดพิจารณาชวยเหลือตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนดในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดานพืชใหกับเกษตรกรใน

พ้ืนที่อําเภอศรีสงคราม จํานวน 85 ราย วงเงิน 1,831,960 บาท 

นายรมไม นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เปดเผยวา จากปญหาการระบาดของเพลี้ยไฟในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ต้ังแตวันที่ 16 
ธันวาคม 2562 สงผลใหแตงโมของเกษตรกรมีลักษณะอาการใบมวนหงิกงอ เปนกระจุกผิดรูปราง มีสีซีดสลับเขียวเปนทาง ทํา

ใหผลผลิตเสียหายและไมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมาจําหนายได ซึ่งจากการสํารวจของสํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม พบวามี

เกษตรกร 3 อําเภอที่ไดรับผลกระทบ ดังนั้นจังหวัดนครพนมจึงไดมีการประกาศเขตใหความชวยเหลือ โดยใหการชวยเหลือ

เกษตรกรที่ไดรับผลกระทบไรละ 1,690 บาท เพ่ือใหการใชจายเงินทดรองราชการเปนไปตามวัตถุประสงคของระเบียบกระ 

ทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 จึงไดมีการจัดพิธีมอบเงินในครั้งนี้ 

ซึ่งหากเกษตรกรไดรับเงินชวยเหลือในครั้งนี้ก็จะทําใหพ่ีนองเกษตรกรไดกินอิ่ม นอนอุน ทนุมี หนี้หมด และมีความสุข ด่ังคําที่วา 

“สุขใดไหนจะเทาเม่ือพ่ีนองเกษตรกรลวงกระเปาแลวเจอสตางค” 



 

จ.นครพนม มอบเงินชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยแมลงศตัรูพืชระบาด 

            วันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 ท่ีบริเวณหอประชุมท่ีวาการอําเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม นายรังสรรค คัมภิรานนท รองผูวาราชการจงัหวัดนครพนม เปนประธานในการมอบเงิน
ชวยเหลือผูประสบภัยพบัิติกรณีฉุกเฉินแมลงศัตรูพชืระบาด (เพลี้ยไฟ) ใหแกเกษตรกรผูปลูกแตงโมใน
อําเภอศรีสงคราม ซึ่งไดรับผลกระทบจากปญหาการระบาดของเพลี้ยไฟในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม ต้ังแต
วันท่ี 16 ธันวาคม 2562 สงผลใหแตงโมของเกษตรกรมีลกัษณะอาการใบมวนหงิกงอ เปนกระจุก
ผิดรูปราง มีสซีีดสลับเขียวเปนทาง ทําใหผลผลิตเสียหายและไมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมาจําหนายได
ประมาณรอยละ 70 ซึ่งจากการสํารวจของสํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม พบวามี
เกษตรกร 3 อําเภอ ท่ีไดรับผลกระทบ ประกอบไปดวย อําเภอปลาปาก อําเภอนาหวา และอําเภอศรี
สงคราม รวมท้ังสิ้น 123 ราย พื้นท่ีเสียหายรวม 1,447 ไร  

            ดังน้ัน จังหวัดนครพนมจึงไดมีการประกาศเขตใหความชวยเหลอืเกษตรกรท่ีไดรับ
ผลกระทบ และสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณไดอนุมัติเงินทดรองราชการเพ่ือใหความ
ชวยเหลือ จํานวน 2,445,430 บาท  โดยเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจะไดรับการชวยเหลือไร
ละ 1,690 บาท และในวนัน้ีจังหวัดนครพนมจึงไดจัดพิธีมอบเงินชวยเหลือดังกลาวใหแกเกษตรกรผู
ปลูกแตงโม 85 ราย ท่ีไดรับความเสียหาย จํานวน 1,084 ไร ของตําบลนาคํา ตําบลศรี
สงคราม ตําบลหาดแพง และตําบลนาบอสงคราม อําเภอศรีสงคราม รวมเปนเงิน
ท้ังสิ้น 1,831,690 บาท ท้ังน้ีในสวนของเกษตรกรผูประสบภัยของอําเภอปลาปากและอําเภอนาหวา
จะมีการดําเนินการมอบในคร้ังตอไป 
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