สรุปขาวกรมสงเสริมการเกษตร ประจําวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2563
สวนกลาง
ประเด็น
Covid-19

หัวขอขาว
1.ไมขึ้น ทบก.ไดทุกวัน ณ เกษตรอําเภอ ตั้งแต15 พ.ค.นี้
2.อธิบดีเขมแข็งแจงเกษตรอําเภอทุกแหงพรอมเปดบริการ..
3.หวงแจกเงินเกษตรกรวุน ซึ้นรอยแจกเงิน5พันคนตกงาน
4.เกษตรเผยความคืบหนาเยียวยาเกษตรกร...
5.เกษตรกรยิ้ม ธกส. โอนให 5 พันเริ่ม15 พ.ค....
6.ผูปลูกพืชตรวจสอบรายชื่อวันนี้ถึง 15 พ.ค.รอลุนสิทธิ์
รับเงินเยียวยา 5 พันบาท 3 เดือน
7. 1 ลานครัวเรือนเกษตรกร-รอรับ เริ่มจาย 15 พ.ค....
8.เกษตรกรเฮไฟเขียวเยียวยาจาย 5 พันลอตแรก พ.ค.นี้..
9.ฝนตกทั่วฟาแจกเกษตรกร 5 พัน 3 ด...
10.เกษตรกรเช็คดวน! ขั้นตอนกอนรับเงินเยียวยา1.5หมื่น
11.ครม.เห็นชอบเยียวยาเกษตรกร..
12.เกษตรกรยิ้ม ธกส.โอน5พัน เริ่ม15พ.ค.รวม10ลานครัว
13.รัฐมนตรีเกษตรมาเองยันเงินถึงมือ 15,000แนนอน
14.จายเงินเยียวยาเกษตรกร5พันบาท เดือนนี้
15.เกษตรแจงเกษตรกรปลูกพืชเตรียมรับเงินเยียวยา
16.ดวน!!เกษตรกรผูปลูกพืชที่จะไดรับสิทธิ์ 5,000 บาท
ใหตรวจสอบรายชื่อรับสิทธิ์วันนี้ - 15 พ.ค...
17.เช็กสิทธิ์ Farmer.doae.go.th กอนรับเงินเยียวยา...
18.กสก.สั่งทุกจังหวัดสํารวจสินคาเกษตรที่ไดรับผลกระทบ
Covid-19 พรอมหาแนวทางชวยเหลือจําหนายชองทางตางๆ
19.กสก.สั่งทุกจังหวัดสํารวจสินคาเกษตรที่ไดรับผลกระทบ
20.สั่งเกษตรจว.ชวยเกษตรกรขยายชองทางกระจายผลผลิต
21.สั่งเกษตรจว.ชวยเกษตรกรขยายชองทางกระจายผลผลิต
22.เผยสถานการณตลาดกลวยไม-ไมดอก แนวทางชวยเหลือ
23.ออกมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกกลวยไม...
24.เผยสถานการณตลาดกลวยไม-ไมดอก แนวทางชวยเหลือ

ชองทางการเผยแพร
สยามรัฐ
Thailand+
หนังสือพิมพเดลินิวส
หนังสือพิมพเดลินิวส
หนังสือพิมพแนวหนา
หนังสือพิมพไทยรัฐ

หัวขอขาว
25.เกษตรอ.ภูชางพะเยา แนะปลูกผักขางบานตานโควิด
26.บริษัทไทยเบฟเวอเรจฯรวมชวยซื้อมะมวงหมื่นกก.นาน
27.เกษตรพะเยาไขขอของใจทะเบียนเกษตรกร
28.เกษตรลําพูนไขขอของใจทะเบียนเกษตรกร
งานสงเสริมการเกษตร 29.นครพนมตรวจเยี่ยมความสําเร็จผูปลูกมันเทศญี่ปุน
30.เกษตรนครพนมชวยเกษตรกรขายมันแกว

ชองทางการเผยแพร
หนังสือพิมพมติชน
NNT
พะเยาทีวี
FM95 Live
หนังสือพิมพเดลินิวส
หนังสือพิมพเดลินิวส

สวนภูมิภาค
ประเด็น
Covid-19

หนังสือพิมพมติชน
หนังสือพิมพเดลินิวส
หนังสือพิมพไทยโพสต
สยามรัฐ
แนวหนา
แนวหนา
ชอง 3 HD
ThaiPBS
Youtube
เกษตรกาวไกล
Sanook
RYT9
ThaiPR
เว็บไซตเทคโนโลยีชาวบาน
หนังสือพิมพแนวหนา
แนวหนา
Thailand+
สยามรัฐ
เกษตรสาระดีดอทคอม

ภัยพิบัติ/ศัตรูผลผลิต 31.นครพนมมอบเงินชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน แมลงศัตรูพืชระบาด (เพลี้ยไฟ) ในแตงโม
32.นครพนมมอบเงินชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน แมลงศัตรูพืชระบาด (เพลี้ยไฟ) ในแตงโม
แปลงใหญ
33.พะเยามอบปจจัยผลผลิต..ใหกลุมแปลงใหญถั่วลิสง..
34.ผลักดันแตงโมไมขาวสูพืชเศรษฐกิจภูเก็ต
**********************

ขาวความมั่นคงออนไลน
NNT
หนังสือพิมพไทยนิวส
NBT

อธิบดี "เขมแข็ง" แจงสํานักงานเกษตรอําเภอทุกแหง เปดใหบริการเกษตรกรทุกวัน ไมเวนวันหยุด ตั้งแตวันนี-้ 15 พ.ค.
63
เมื่อวันที่ 6 พ.ค. นายเขมแข็ง ยุตธิ รรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ใหกําลังใจเจาหนาที่เกษตร ณ สํานักงาน
เกษตรอําเภอตางๆ พรอมรับฟงปญหาการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ ตามขอสั่งการของนายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพือ่ ใหบริการเกษตรกรทุกสํานักงานเกษตรอําเภอในการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ทุกวันไมเวนวันหยุด ตัง้ แตวันนี–้ 15 พ.ค.63
นายเขมแข็ง กลาววา ตามที่ไดมีโครงการชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อชวยเหลือ เยียวยา และชดเชยใหกับภาคประชาชน ที่ไดรับ
ผลกระทบจากการสถานการณ โดยจายชวยเหลือ จํานวน 5,000 บาท เปนระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต พ.ค.–ก.ค.63 มี
เปาหมาย เปนเกษตรกรทีข่ ึ้นทะเบียนเกษตรกรไวกับกรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว และกรมประมง
ขณะนี้ ในสวนของกรมสงเสริมการเกษตร ไดจดั สงรายชื่อให สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประมาณ 6 ลานราย และยัง
มีเกษตรกรที่อยูระหวางการตรวจสอบขอมูล อีกจํานวนกวา 1.57 ลานราย และเปดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ใหมทยี่ ังไม
เคยขึ้นทะเบียนมากอน ภายใน 15 พฤษภาคม 2563 นี้ ทําใหมีเกษตรกรเดินทางมาสํานักงานเกษตรอําเภอเปนจํานวน
มาก กรมสงเสริมการเกษตร จึงไดสั่งการใหมกี ารเปดใหบริการเกษตรกร ทุกวันไมเวนวันหยุด เพื่อลดความหนาแนน และ
ลดความแออัด ในชวงเวลาทีเ่ กษตรกรตองการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
"การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ยังเปนไปตามเกณฑการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เทานั้น คือ
หลังจากปลูกพืชแลว 15 วัน นําหลักฐาน พรอมแบบฟอรม โดยสามารถขอไดจาก อาสาสมัครเกษตรหมูบาน หรือผูนํา
ชุมชน มายื่นไดที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงปลูก ทั้งนี้ ขอใหแจงขอมูลจริงกับเจาหนาที่ หากตรวจสอบพบการแจง
ขอมูลเท็จ ทานอาจมีโทษตามกฎหมายได"อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาว

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ใหกําลังใจเจาหนาที่
เกษตร ณ สํานักงานเกษตรอําเภอตางๆ พรอมรับฟงปญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งไดสั่งการตามที่ทานเฉลิมชัย ศรี
ออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อใหบริการเกษตรกร ทุกสํานักงานเกษตรอําเภอในการขึ้นและ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกวันไมเวนวันหยุด ตั้งแตวันนี้ – 15 พ.ค. 2563
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ตามที่ไดมีโครงการชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อชวยเหลือ
เยียวยา และชดเชยใหกับภาคประชาชน ที่ไดรับ ผลกระทบจากการสถานการณ โดยจายชวยเหลือ จํานวน 5,000
บาท เปนระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต พ.ค. – ก.ค. 63 มีเปาหมาย เปนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไวกับกรม
สงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว และกรมประมง

ซึ่งขณะนี้ ในสวนของกรมสงเสริมการเกษตร ไดจัดสงรายชื่อให สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประมาณ 6 ลานราย และยังมีเกษตรกรที่อยูร ะหวางการตรวจสอบขอมูล อีกจํานวนกวา 1.57 ลานราย
และเปดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ใหมที่ยงั ไมเคยขึ้นทะเบียนมากอน ภายใน 15 พฤษภาคม 2563 นี้ ทํา
ใหมีเกษตรกรเดินทางมาสํานักงานเกษตรอําเภอเปนจํานวนมาก
กรมสงเสริมการเกษตร จึงไดสั่งการใหมีการเปดใหบริการเกษตรกร ทุกวันไมเวนวันหยุด เพื่อลด
ความหนาแนน และลดความแออัด ในชวงเวลาที่เกษตรกรตองการขึน้ และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวเพิ่มเติมวา การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ยังเปนไปตาม
เกณฑการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เทานั้น คือ หลังจากปลูกพืชแลว 15 วัน นําหลักฐาน พรอมแบบฟอรม โดยสามารถ
ขอไดจาก อาสาสมัครเกษตรหมูบาน หรือ ผูนําชุมชน มายืน่ ไดที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงปลูก ทั้งนี้ ขอใหแจง
ขอมูลจริงกับเจาหนาที่ หากตรวจสอบพบการแจงขอมูลเท็จ ทานอาจมีโทษตามกฎหมาย ได

เพจเฟซบุก ประชาสัมพันธ กรมสงเสริมการเกษตร โพสตขอความระบุวา..
เกษตรกร เตรียมพรอมรับเงินเยียวยาฯ ตามขั้นตอนดังนี้
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<< เพื่อปรับปรุงขอมูลใดๆ แลว เพราะขอมูลของทาน ปรับปรุง "ลาสุดแลว" ใหทุกทาน ตรวจสอบ
"บัญชีธนาคาร ธกส" วา บัญชี ธกส ที่ทานถืออยู ชื่อ-สกุล ตรงกับชื่อหัวหนาครัวเรือนหรือไม ถาไมตรง ตองเปดบัญชีที่ตรงกัน "เทานั้น"
สวนใครที่ไมมีบัญชี ธกส. รบกวนเปดดวยนะครับ ไมสามารถใช ธนาคารอื่นได
ถา "ผลการคนหา" แสดงเปน "ปรับปรุงลาสุด ป2561 หรือนอยกวานี้" ใหรีบไปติดตอที่สาํ นักงานเกษตรอําเภอที่ทานขึ้นทะเบียนไว
เทานั้น เพื่อปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน "ไมสามารถปรับปรุง" ผานแอป farmbook ได เพราะแอปดึงไดแคกิจกรรมป 2562
เทานั้นครับ
เฉพาะนั้น สิ่งที่ทุกทานควรเตรียมตอนนี้คือ
ตรวจสอบขอมูลวาเปนปจจุบันหรือยังที่เว็บ http://farmer.doae.go.th
ตรวจสอบวาบัญชี ธกส ตรงกันหรือไม

สัปดาหทผี่ านมา ยังพอมีขาวดีใหเกษตรกรยิม้ ไดบาง หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการชวยเหลือ
เยียวยา และชดเชยใหกับเกษตรกรผูไ ดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรและครอบครัว โดยการจายเงินชวยเหลือรายละ 5,000 บาทตอเดือน
เปนระยะเวลาสามเดือน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคม 2563 กลุมเปาหมายเปนเกษตรกรไมเกิน 10 ลานราย
ประกอบดวย
เกษตรกรเปาหมายกลุม แรก ไดแก เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว และกรมประมง
จํานวน 8.43 ลานราย แบงเปนเพาะปลูกพืช ประมาณ 6.19 ลานราย ปศุสตั ว ประมาณ 1.60 ลานราย ทําประมง
ประมาณ 0.64 ลานราย และเกษตรกรเปาหมายกลุมทีส่ อง ไดแก เกษตรกรที่อยูร ะหวางการตรวจสอบขอมูลการขึ้นทะเบียน
ไมเกิน 1.57 ลานราย โดยอยูในกลุมของยางพารา หมอนไหม ออยโรงงาน ยาสูบ และนาเกลือ รวมวงเงินของโครงการไมเกิน
150,000 ลานบาท โดยมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดําเนินโครงการดังกลาวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และใหกระทรวงการคลังรายงานติดความสามารถในการชําระคืนหนีเ้ งินกูประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามตาม
มาตรา 6 แหง ราชกําหนดดวย
สําหรับขั้นตอนการดําเนินการชวยเหลือนั้น ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว
และกรมประมง จะดําเนินการขึ้นทะเบียนและตรวจสอบความถูกตองของเกษตรกรใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม
2563 หลังจากนั้นจะดําเนินการสงขอมูลใหกระทรวงการคลัง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
ตรวจสอบความซ้ําซอนของขอมูล และความซ้ําซอนกับการชวยเหลือภายใตโครงการเราไมทิ้งกัน จากนั้น ธ.ก.ส. จะโอนเงิน
ใหแกเกษตรกรตามชองทาง และกลไกของธนาคาร ที่ตรวจสอบไดกรณีเกษตรกรทีย่ ังไมไดขึ้นทะเบียนขอใหรีบมาขึ้นทะเบียน
กับหนวยงานรับผิดชอบ อาทิ กรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว และกรมประมง และหนวยงานที่มกี ารขึ้นทะเบียนอื่นๆ ทั้ง
ยางพารา หมอนไหม ออยโรงงาน ยาสูบ และนาเกลือ โดยดวนตั้งแตวันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อปองกันการตก
หลน แตหากเกิดกรณีเกษตรกรรองเรียนวาเปนผูตกหลน จะมีการเปดชองทางอุทธรณใหตอไป โดยคาดวาเงินชุดแรกจะถึงมือ
เกษตรกรไดราวๆ กลางเดือนพฤษภาคมนี้...
สําหรับมาตรการชวยเหลือดานอื่นๆ โดยเฉพาะในปจจุบัน ที่ผลผลิตและสินคาเกษตรกําลังทยอยออกสูตลาด และ
เกษตรกรกําลังไดรับความเดือดรอน ระบายสินคาไมได ก็ไดใหเห็นความรวมไมรวมมือกันของขบวนการสหกรณ โดยมีกรม
สงเสริมสหกรณเปนหัวเรือใหญในการชวยระบายสินคา ก็พอบรรเทาความเดือดรอนเกษตรกรไปไดมาก ในขณะที่กรมสงเสริม
การเกษตร ก็ชวยเกษตรกรกระจายสินคาจากเกษตรกรโดยตรงสูผูบริโภคภายใตแคมเปญ “ซื้อสินคาเกษตรไทย เกษตรกรอยู
ได ประเทศไทยอยูรอด” ทั้งแบบออนไลน ออฟไลน และกําลังเรงสํารวจสินคาเกษตรในพื้นที่ ที่ไดรับผลกระทบอยางตอเนื่อง
เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหวางแผนกําหนดมาตรการและแนวทางสําหรับเตรียมการชวยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิต
ผลไมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ อาทิ การจัดหาจุดจําหนายสินคาภายในจังหวัด การจําหนายสินคาใหสวนราชการ
ในจังหวัด หางสรรพสินคา ปมน้ํามัน การใหคําแนะนําเกษตรกรจําหนายผานชองทางออนไลน การชีเ้ ปาแหลงผลิตไมผล
คุณภาพดีของเกษตรกรทั้งมะมวง ทุเรียน มังคุดเงาะ ลองกอง การเปดประมูลสินคาผลไมรวมถึงการนําสินคาเกษตรของแตละ
จังหวัดแลกเปลี่ยนกัน...เห็นหนวยงานภาครัฐยืนเคียงขางเกษตรกรแบบนี้ก็ตองขอบคุณแทนเกษตรกร ณ เวลานี้ คงตองรวม
ดวยชวยกัน ใหผานพนวิกฤติไปได และเชื่อวาฟาหลังฝนยอมดีเสมอ

ธ.ก.ส.พรอมโอนเงินใหเกษตรกร10 ลานครัวเรือน รับเงินเยียวยา5 พันบาท 3 เดือน เริ่ม 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 ผูจัดการธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
เปดเผยวา หลังจากที่ครม. มีมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบใหดําเนินมาตรการชวยเหลือเยียวยาเกษตรกร
ที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด โดยจายเงินใหแกครัวเรือนเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
กับหนวยงานของรัฐ รายละ5,000บาท ระยะเวลา3เดือน (พ.ค.–ก.ค.63) จํานวน10 ลานราย วงเงินงบประมาณ
150,000 ลานบาท ซึ่งขั้นตอนการจายเงิน ธ.ก.ส.จะรับขอมูลผูขึ้นทะเบียนทีผ่ านการตรวจสอบแลวจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณและดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีเกษตรกรโดยตรง ในกรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส.แลวก็
สามารถใชบัญชีเงินฝากเดิมไดโดยไมตองมาเปดบัญชีใหม สวนเกษตรกรที่ไมมีบญ
ั ชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส.สามารถแจงบัญชี
เงินฝาก ที่มีอยูก ับธนาคารใดก็ได ผานเว็บไซต www.เยียวยาเกษตรกร.com ของ ธ.ก.ส.ไดตั้งแตวันที่ 7พ.ค.นี้ เปนตน
ไป หลังจากระบบประมวลขอมูลและตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ไดรับสิทธิ์ตามมาตรการ โดยจะตองไม
ซ้ําซอนกับความชวยเหลือในมาตรการ“เราไมทิ้งกัน”แลว
ธกส.พรอมโอน5พันใหเกษตรกร15พ.ค. ผูจัดการ ธ.ก.ส.กลาวดวยวา ทั้งนี้ เมื่อธ.ก.ส.ไดรับเงินจากกระทรวงการคลัง
จะรีบดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีเกษตรกรตอไป โดยจะกระจายการโอนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ประมาณวันละ 1 ลานราย คาดเริ่มทยอยโอนเงินไดตั้งแตวันที่ 15 พ.ค.เปนตนไป
โครงการดังกลาว ธ.ก.ส.จะเรงดําเนินการภายใตการควบคุมการแพรกระจายของโรคโควิด-19 อยางเครงครัด ซึ่งนอกจากเกษตรกรไมจําเปนตองมีบัญชีเงินฝากกับธ.ก.ส.แลวยังสามารถ
ใชบัตรATMของ ธ.ก.ส.ถอนเงินจากตูATMของทุกธนาคารหรือใชโทรศัพทมือถือที่มีแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส.A-MobileถอนเงินโดยไมใชบัตรATMที่ตูATMของ ธ.ก.ส.ไดอีกดวย
จายกวา2พันลาน ใหผูรับสิทธิ์4แสนราย เวลา11.30น.ที่ทําเนียบรัฐบาล นายทศพล กฤตวงศวิมาน เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม กลาวถึงการจายเงินกรณีผูประกันตน
วางงานจากเหตุสุดวิสัยวามีผูประกันตนมายื่นขอใชสิทธิ์ทั้งสิ้น 1,177,841 ราย มีขอมูลทีย่ ืนยันเขามาซ้ํากัน หรือไมใชผูประกันตนตามมาตรา33จํานวน 219,537 ราย เหลือผูมีสิทธิ์
ไดรับเงิน 958,304 ราย ไดเรงจายแลวเมื่อวันที่ 20 เมษายน จํานวน 455,717ราย เปนเงิน 2,354 ลานบาท นอกจากนี้ ยังมีกําลังดําเนินการ 207,895 ราย รอนายจาง
50,000 ราย มารับรองสิทธิ์ลกู จาง 294,692 ราย
ยืนยันเงินยังอยูครบพรอมจาย ทั้งนี้ รมว.แรงงาน ไดสั่งเรงรัดระดมเจาหนาที่ทุกกรมประสานกับนายจางใหชว ยมารับรองสิทธิ์เพื่อใหสํานักงานไดวินจิ ฉัยจายเงินเยียวยา และขอ
ยืนยันวา ประกันสังคมมีเงินเพียงพอที่จะจาย เงินไมไดหายไปไหนยังอยูทุกบาททุกสตางคเพราะเปนเงินของประชาชน ทั้งนี้เรามีสายดวน1506รับรองเรียน 250 คูสาย แตขณะนี้
ยอมรับวา อาจลาชาไปบาง เนื่องจากมีผูใชบริการเพิ่มจากปกติหลายหมื่นคนตอวัน หรือประมาณ11 เทาจากปกติ แตยืนยันวามีคนปฏิบัติงานตลอดเวลา
ดาน นายนันทชัย ปญญาสุรฤทธิ์ ผูอาํ นวยการสํานักเงินสมทบ กลาววาเราไดนาํ เงินในกองทุนประกันสังคมไปลงทุน2.03 ลานลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 82 นําไปลงทุนใน
หลักทรัพย ที่มีความมั่นคงสูง ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เปนสวนใหญ ลงทุนในพันธบัตรของธนาคารแหงประเทศไทย รัฐวิสาหกิจทีก่ ระทรวงการคลัง ค้ําประกันนอกจากนีย้ ังมีรอยละ18
นําไปลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน ทองคํา อสังหาริมทรัพย ขอใหผูประกัน ตนมั่นใจในความมั่นคงของกองทุน
ผูประกันตนเฮ!รับคืนเงินสมทบ1,800ทั้งนี้ ในการนําเงินไปลงทุนมีคณะกรรมการประกันสังคมดูแลอยางใกลชิด ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวยตัวแทนจากนายจาง ลูกจาง
และผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายองคกร จึงขอใหมั่นใจไดวามีความเพียงพอที่จะจายเงินเยียวยาและจายสิทธิประโยชนในทุกกรณี
ผอ.สํานักเงินสมทบ กลาวอีกวา นอกจากนี้ ในเรื่องการคืนเงินสมทบใหผูประกันตน ที่จากเดิมจายมารอยละ 5 ก็จะเหลือเพียงรอยละ 1 ทําใหผูประกันตนที่มเี งินเดือนมากกวา
15,000 บาทขึ้นไป ที่หักเงินสมทบเดือนละ 750 บาทก็จะไดคืน 600 บาท ในเวลา3 เดือน หรือ เปนเงินทั้งสิ้น1,800บาทกลาว
ไมมีเดดไลนนายจางรับรองสิทธิลูกจาง นางพิศมัย นิธิไพบูลย หัวหนาผูตรวจราชการกรม สํานักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษก สปส. กลาววา เราไดมีการระดมสรรพกําลังใน
การติดตามใหนายจางกลุมทีจ่ ะตองรับรองใหกับลูกจางยื่นขอมูลเขามาแตยังไมไดรับสิทธิ พบปญหาวา ขอมูลที่เรามีอยูม ีบางสวนที่เปนกรณีนายจางยังประกอบกิจการอยู แตลูกจางมี
การยื่นขอรับสิทธิเขามา ซึ่งจะไมสามารถรับเงินเยียวมาได เพราะยังไดรับคาจาง นอกจากนี้ ไมมีการกําหนดเดดไลนในการใหนายจางเขามารับรองสิทธิลูกจาง แตอยากใหดําเนินการเร็วที่สุด
คลัง ยายจุดรับรองเรียนเงิน5พัน รายงานขาวจากกระทรวงการคลังแจงวา การตั้งโตะรับรองเรียนปญหาผูลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ในวันที่ 5พ.ค.นี้ จะมีการยาย
จุดรับรองเรียนจากเดิมบริเวณหนาประตู 4 ฝงซอยอารีย ไปเปนบริเวณลานจอดรถใตทางดวน ริมคลองประปา หนาประตู 1-2 กระทรวงการคลัง ตั้งแตเวลา 08.00 น. เพื่อลดความ
แออัดซึ่งเสี่ยงตอการติดเชื้อโควิด อีกทั้งบริเวณดังกลาวยังมีพื้นที่กวางขวาง และรมเงา สามารถดูแลประชาชนไดดีกวาเดิม
นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปดเผยวา ในวันที่ 5 พ.ค.63 คลังจะจัดเจาหนาที่ดูแลผูมารองเรียนปญหารับเงินเยียวยา 5,000 บาท ที่
กระทรวงการคลังอยางเต็มรูปแบบ พรอมใชมาตรการปองกันโรคติดตอตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เชน มีการตรวจวัดอุณหภูมิ มีการจัดคิว เวนระยะหาง และมีเจาหนาที่
จากธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) มาใหขอมูลเพิ่มเติม ซึ่งมั่นใจวาจะดูแลผูเดินทางมาไดอยางเพียงพอ
เกษตรกรผูปลูกพืช เรงตรวจสอบรายชื่อ ดานนายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรเผยวาตามที่ ครม.มีมติ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบโครงการ
ชวยเหลือเกษตรกรไดผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรฯเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรและครอบครัว เปาหมายไมเกิน 10
ลานราย โดยจะจายเงินชวยเหลือโดยตรง จํานวน 5,000 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 โดยแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมแรก
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไวกับ กรมสงเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว จํานวน 8.43 ลานราย และ กลุมที่ 2 เกษตรกรที่อยูระหวางการตรวจสอบขอมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไมเกิน
1.57 ลานราย สําหรับเกษตรกรผูปลูกพืช กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดทําแนวทางปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตามโครงการชวยเหลือเกษตรกร กรณีที่ได
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กอนสงรายชื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป ทั้งนี้ ผูมีสิทธิจะไดรับการเงิน
ชวยเหลือตามโครงการ จะตองเปนผูที่ผานการคัดกรองตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขของภาครัฐเทานั้น 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
ไปตรวจสอบรายชือ่ ที่ติดประกาศภายในชุมชน หากพบวามีชื่ออยูในกลุมนี้ ขอใหไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับผูนําชุมชน หรือ อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.)หรือที่สํานักงาน
เกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงปลูก ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563โดยจะเปนรายชื่อเกษตรกรกลุมเปาหมายที่ 2 ที่สงไปคัดกรองเขารวมโครงการชวยเหลือเกษตรกรฯผฃกระทบโควิดและ
ขอใหรอผลคัดกรองตรวจสอบสิทธิในการเขารวมโครงการฯ
กลุมที่ 3 เกษตรกรรายใหม ยังไมเคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร หลังจากที่ปลูกพืชแลว 15 วัน ใหมาติดตอขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับผูนําชุมชน หรือ อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.)
หรือที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงปลูก ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยรายชื่อเกษตรกรกลุมนี้ จะเปนกลุมเปาหมายที่ 2 ที่สงไปคัดกรองเขารวมโครงการชวยเหลือ
เกษตรกรฯกรณีโควิด ตอไป ทั้งนี้ ผูมีสทิ ธิจะไดรับการเงินชวยเหลือตามโครงการ จะตองเปนผูที่ผานการคัดกรองตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขของภาครัฐเทานั้น
ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม ภายหลังจากเกษตรกรทําการปลูกพืชแลว 15 วัน และมาขอขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑโดยกรอกแบบฟอรม ทบก.01 พรอมแนบ
หลักฐานที่กําหนด สงใหผูนําชุมชน หรือ อกม. รวบรวมสงสํานักงานเกษตรอําเภอแลว เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจะบันทึกขอมูล ตรวจสอบขอมูล ติดประกาศในชุมชน 3 วัน หรือ
ตรวจสอบพื้นที่จริง หรือจัดทําผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลตอไป หากมีขอสงสัย สามารถโทรสอบถามไดกอน ที่สาํ นักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงปลูก เพื่อลดความเสี่ยง เลี่ยงการเดินทาง

ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบโครงการชวยเหลือเกษตรกร กรณีที่ไดผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
เกษตรกรและครอบครัว เปาหมายไมเกิน 10 ลานราย โดยจะจายเงินชวยเหลือโดยตรง จํานวน 5,000 บาทตอเดือน
เปนระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 โดยแบงเปน 2 กลุม คือ กลุม แรก เกษตรกรทีข่ ึ้น
ทะเบียนไวกับ กรมสงเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว จํานวน 8.43 ลานราย และกลุมที่ 2 เกษตรกรที่อยู
ระหวางการตรวจสอบขอมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไมเกิน 1.57 ลานราย
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา สําหรับเกษตรกรผูปลูกพืช กรมสงเสริมการเกษตร ได
จัดทําแนวทางปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามโครงการชวยเหลือเกษตรกร กรณีทไี่ ดผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กอนสงรายชื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการตอไป ทั้งนี้ ผูมสี ิทธิจะไดรับการเงินชวยเหลือตามโครงการ จะตองเปนผูที่ผานการคัดกรองตรวจสอบสิทธิตาม
เงื่อนไขของภาครัฐเทานั้น ซึ่งขณะนี้ กรมสงเสริมการเกษตร ไดแบงเกษตรกร ดานพืช จํานวน 3 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2562 และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2563
แลว จํานวน 6.3 ลานครัวเรือน (ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563) ขอใหไปตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศภายในชุมชน
(ตามที่ตั้งแปลงปลูก) ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 หากมีรายชื่ออยูในกลุมนี้ ไมจําเปนตองดําเนินการใดๆอีก โดยจะ
เปนรายชื่อเกษตรกรกลุมเปาหมายแรกที่จะสงไปคัดกรองเขารวมโครงการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และขอใหรอผลคัดกรองตรวจสอบสิทธิในการเขารวมโครงการฯ ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จะโอน
เงินผานบัญชีธนาคารเทานั้น
กลุมที่ 2 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กอนป 2562 และยังทําการเกษตรอยู จํานวน 1.7 ลาน
ครัวเรือน (ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563) ขอใหไปตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศภายในชุมชน (ตามที่ตั้งแปลงปลูก)
หากพบวามีชื่ออยูในกลุมนี้ ขอใหไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับผูน ําชุมชน หรือ อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) หรือที่
สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงปลูก ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยจะเปนรายชื่อเกษตรกรกลุม เปาหมายที่ 2 ที่
สงไปคัดกรองเขารวมโครงการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
ขอใหรอผลคัดกรองตรวจสอบสิทธิในการเขารวมโครงการฯ
กลุมที่ 3 เกษตรกรรายใหม ยังไมเคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร หลังจากที่ปลูกพืชแลว 15 วัน ใหมาติดตอขึ้นทะเบียนเกษตรกร
กับผูนําชุมชน หรือ อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) หรือที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงปลูก ภายในวันที่ 15
พฤษภาคม 2563 โดยรายชื่อเกษตรกรกลุมนี้ จะเปนกลุมเปาหมายที่ 2 ที่สงไปคัดกรองเขารวมโครงการชวยเหลือเกษตรกร
ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตอไป ทั้งนี้ ผูมีสิทธิจะไดรับการเงินชวยเหลือตาม
โครงการ จะตองเปนผูทผี่ านการคัดกรองตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขของภาครัฐเทานั้น
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวอีกวา สําหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม ภายหลังจากเกษตรกรทําการปลูกพืชแลว
15 วัน และมาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตามหลักเกณฑของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยกรอกแบบฟอรม ทบก.01 พรอม
แนบหลักฐานที่กําหนด สงใหผูนําชุมชน หรือ อกม. รวบรวมสงสํานักงานเกษตรอําเภอแลว เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจะ
ดําเนินการบันทึกขอมูล ตรวจสอบขอมูล ติดประกาศในชุมชน 3 วัน หรือตรวจสอบพื้นที่จริง หรือจัดทําผังแปลงเกษตรกรรม
ดิจิทัลตอไป
หากมีขอสงสัย สามารถโทรสอบถามไดกอน ที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงปลูก ไมตองเดินทางไป เพื่อลดความเสี่ยง
ไวกอนได

ตรวจสอบสถานะเยียวยาเกษตรกรไดที่ Farmer.doae.go.th รูเลยวาจะไดรับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท
พรอมสิ่งที่ตองมีและแนวทางแกไขหากขอมูลไมอัปเดต
เพจเฟซบุก ประชาสัมพันธ กรมสงเสริมการเกษตร โพสตขอความเกี่ยวกับความพรอมในการรับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000
บาท เปนเวลา 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค. 63) โดยระบุรายละเอียดดังนี้
อยางแรกที่เกษตรกรทุกทานควรตองทําคือ
1. เขาไปที่เว็บ http://farmer.doae.go.th
2. กรอกเลขบัตรประชาชน
ถาผลการคนหาแสดงเปน "ปรับปรุงลาสุด ป 2562 หรือ 2563"
• ไมมีความจําเปนตองไปที่ สํานักงานเกษตรอําเภอ หรือเขาแอป farmbook เพื่อปรับปรุงขอมูลใดๆ แลว เพราะขอมูลได
ปรับปรุง "ลาสุดแลว" ใหทุกคน ตรวจสอบ "บัญชีธนาคาร ธ.ก.ส." วา บัญชี ธ.ก.ส. ที่ถืออยู ชื่อ-สกุล ตรงกับชื่อหัวหนา
ครัวเรือนหรือไม ถาไมตรง ตองเปดบัญชีที่ตรงกัน "เทานั้น" สวนใครที่ไมมีบญ
ั ชี ธ.ก.ส. สามารถเขาไปแจงเลขที่บัญชีธนาคาร
ใดก็ไดที่ถืออยูที่เว็บไซต www.เยียวยาเกษตรกร.com ซึ่งจะเปดเว็บไซตใหแจงภายในวันนี้ (7 พ.ค. 63) เวลา 20.00 น.
ถาผลการคนหาแสดงเปน "ปรับปรุงลาสุด ป2561 หรือ นอยกวานี้"
• ใหรีบไปติดตอที่สาํ นักงานเกษตรอําเภอที่ทานขึ้นทะเบียนไวเทานั้น เพื่อปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน "ไมสามารถปรับปรุง"
ผานแอป farmbook ได เพราะแอปฯ ดึงไดแคกิจกรรมป 2562 เทานั้น
เฉพาะนั้น สิ่งที่ทุกคนควรเตรียมตอนนี้คือ
• ตรวจสอบขอมูลวาเปนปจจุบันหรือยังที่เว็บ http://farmer.doae.go.th
• ตรวจสอบวาบัญชี ธ.ก.ส. ตรงกันหรือไม
สมุดทะเบียนเกษตรกร ยังไมจําเปนตองใช แตถาใครอยากมีติดมือไว รอหมดโควิด-19 คอยไปขอรับที่สํานักงานเกษตรอําเภอ
ที่ขึ้นทะเบียน หรือจะขอ "เลขทะเบียน" ทาง inbox ก็ได (แตอาจจะไดชาหนอย เพราะแอดมินเพจ มี 3 ทาน หรือทางไลน
แอดมิน 1 ทาน)
สําหรับคนที่จะขอเลขทะเบียนเกษตรกรตามชองทาง inbox รบกวนแจงขอมูลดังนี้
• เลขบัตรประชาชน ชื่อ-สกุล ของหัวหนาครัวเรือน แลวแอดมินจะสงเลขทะเบียนเกษตรกร 12 หลักให
สุดทาย หากตอบชาไปบาง ขอความกรุณาอยาโกรธ หรือโมโหแอดมินกันเลย แอดมินตาดํากันหมดแลว
สุดทายอีก ขอความกรุณา ลูกเพจ ไมตองเมนท "เลขบัตรประชาชน" บนหนาเพจ แอดตามลบใหไมทัน

กรุงเทพฯ--5 พ.ค.--กรมสงเสริมการเกษตร
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา จากขอหวงใยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (ดร.เฉลิมชัย ศรีออน) ที่มีตอเกษตรกรซึ่งขณะนี้ผลผลิตและสินคาเกษตรทยอยออกสูตลาดในชวงสถานการณการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 กรมสงเสริมการเกษตรไดสั่งการใหสํานักงานเกษตรจังหวัดเรง
สํารวจสินคาเกษตรในพื้นที่ เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหวางแผนกําหนดมาตรการและแนวทางสําหรับเตรียมการชวยเหลือ
เกษตรกร โดยใหตดิ ตามสถานการณของสินคาเกษตรอยางใกลชิดและสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรจําหนายสินคาในรูปแบบ
ออนไลนผานชองทางตาง ๆ การจัดหาจุดจําหนายสินคาใหกับเกษตรกร รวมทั้งประสานกับผูเกี่ยวของรวมกันแกไขปญหาแบบ
เบ็ดเสร็จในพื้นที่ โดยใชโครงสรางระบบการบริหารจัดการผานคณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลผลิต
การเกษตร ระดับจังหวัด (คพจ.) และกรณีที่ตองการการสนับสนุนเพิ่มเติมใหแจงกรมสงเสริมการเกษตรทราบโดยดวน
ทั้งนี้ ความกาวหนาการแกปญหาสินคาเกษตรในสถานการณ COVID-19 กรมสงเสริมการเกษตรและหนวยงานในสังกัดได
รวมกันชวยกระจายสินคาจากเกษตรกรโดยตรงสูผ ูบริโภคภายใตแคมเปญ “ซื้อสินคาเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ ด ประเทศไทย
อยูรอด” ในสินคาตาง ๆ ไดแก มะมวง ลิ้นจี่ เมลอน แคนตาลูป มันเทศ แตงโม สมโอ ทุเรียน ฝรั่ง กลวยหอม มะละกอ
มะพราว กะหล่ําปลี หนอไมฝรั่ง กลวยไม มะลิ ดอกดาวเรือง เปนตน คิดเปนมูลคารวม 137,601,444 บาท (ขอมูล ณ
วันที่ 30 เม.ย.2563) ใน 4 กิจกรรม คือ 1) สนับสนุนสินคาเกษตรภายใตกจิ กรรม “แทนความหวงใยจากใจกรมสงเสริม
การเกษตรแกบุคลากรทางการแพทย” เชน มะมวงน้ําดอกไม จากกลุมแปลงใหญ ในจังหวัดตาง ๆ ปริมาณผลผลิต 12.36
ตัน คิดเปนมูลคารวม 359,210 บาท 2) การขายสินคาแบบออนไลนในทุกชองทางสินคาเกษตร เชน www.ตลาดเกษตรกร
ออนไลน.com รวมสินคาและผลิตภัณฑพรอมจําหนายออนไลนจาก 77 จังหวัด, Website Grand Opening, LAZADA,
Shopee, Line, Facebook, 24shopping, บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เขาไปรับซื้อและชวยกระจายผลผลิตผานระบบของ
ไปรษณีย 3) การจําหนายผานตลาดออฟไลน ไดแก เปดจุดจําหนายสินคาใหกับเกษตรกรผานตลาดเกษตรกรใน 77 จังหวัด
การจําหนายรวมกับผูประกอบการโดยตรงผาน Modern Trade เชน Tesco Lotus โดยรับสินคาจากแปลงสงเสริม
เกษตรกร ชนิดผักมากกวา 43 ชนิด ประสานงานกับผูประกอบการ เชน บริษัทรีเจนซี่ บรั่นดีไทย โรงงานนวพร ในการรับซื้อ
องุน และตลาดตาง ๆ เชน ตลาดไท, ประสานหนวยงานราชการ ภาคเอกชน สั่งซื้อสินคาเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงเพื่อ
รับประทาน รวมการจําหนายทั้งรูปแบบออนไลนและออฟไลน ปริมาณผลผลิต 2,682 ตัน คิดเปนมูลคารวม
137,242,234 บาท และ 4) เชื่อมโยงบริษัท ไปรษณียไ ทย จํากัด รวมจําหนายสินคาผาน Platform ทาง
Thailandpostmart.com ไดสิทธิคาขนสงในการจําหนายผลผลิตสด เชน ผลไม ผัก ในราคา ก.ก.ละ 8 บาท, บริษัท ไทยแอ็
กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด (ตลาดไท) เปดพื้นที่ฟรีใหเกษตรกรขายผักตัง้ แตวันที่ 10 เม.ย. – 10 ก.ค. 2563, อตก.จัดพื้นที่ให
เกษตรกรนําสินคามาจําหนายโดยไมคิดมูลคา ตั้งแตวันที่ 23 เม.ย. – 17 พ.ค. 2563 และบริษัท โฮมโปร จัดพื้นที่ให
เกษตรกรนําสินคามาจําหนายในสวน Market Village สาขาสุวรรณภูมิ และสาขาหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ระหวางวันที่ 1 –
7 พ.ค. 2563
“นอกจากนี้ ในสวนของสํานักงานเกษตรจังหวัดตาง ๆ กรมสงเสริมการเกษตรไดสั่งการใหชวยเหลือเกษตรกรในการกระจาย
ผลผลิตผลไมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ อาทิ การจัดหาจุดจําหนายสินคาภายในจังหวัด การจําหนายสินคาใหสวน
ราชการในจังหวัด หางสรรพสินคา ปมน้ํามัน การใหคําแนะนําเกษตรกรจําหนายผานชองทางออนไลน การชี้เปาแหลงผลิตไม
ผลคุณภาพดีของเกษตรกรทั้งมะมวง ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง การเปดประมูลสินคาผลไม การนําสินคาเกษตรของจังหวัด
แลกเปลีย่ นกัน เชน สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธรนําสินคาขาวอินทรียขนสงโดยกองทัพอากาศแลกเปลี่ยนกับสินคาอาหาร
ทะเลของจังหวัดภูเก็ต เปนตน รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานทหารทั้งกองทัพบกและกองทัพอากาศขอความอนุเคราะหใน
การขนสงและกระจายผลผลิตชวยเกษตรกรอีกชองทางหนึ่ง” อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาว

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา จากขอหวงใยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (ดร.เฉลิมชัย ศรีออน) ที่มีตอเกษตรกรซึ่งขณะนี้ผลผลิตและสินคาเกษตรทยอยออกสูตลาดในชวงสถานการณการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 กรมสงเสริมการเกษตรไดสั่งการใหสํานักงานเกษตรจังหวัดเรง
สํารวจสินคาเกษตรในพื้นที่ เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหวางแผนกําหนดมาตรการและแนวทางสําหรับเตรียมการชวยเหลือ
เกษตรกร โดยใหตดิ ตามสถานการณของสินคาเกษตรอยางใกลชิดและสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรจําหนายสินคาในรูปแบบ
ออนไลนผานชองทางตาง ๆ การจัดหาจุดจําหนายสินคาใหกับเกษตรกร รวมทั้งประสานกับผูเกี่ยวของรวมกันแกไขปญหาแบบ
เบ็ดเสร็จในพื้นที่ โดยใชโครงสรางระบบการบริหารจัดการผานคณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลผลิต
การเกษตร ระดับจังหวัด (คพจ.) และกรณีที่ตองการการสนับสนุนเพิ่มเติมใหแจงกรมสงเสริมการเกษตรทราบโดยดวน
ทั้งนี้ ความกาวหนาการแกปญหาสินคาเกษตรในสถานการณ COVID-19 กรมสงเสริมการเกษตรและหนวยงานในสังกัดได
รวมกันชวยกระจายสินคาจากเกษตรกรโดยตรงสูผ ูบริโภคภายใตแคมเปญ “ซื้อสินคาเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ ด ประเทศไทย
อยูรอด” ในสินคาตาง ๆ ไดแก มะมวง ลิ้นจี่ เมลอน แคนตาลูป มันเทศ แตงโม สมโอ ทุเรียน ฝรั่ง กลวยหอม มะละกอ
มะพราว กะหล่ําปลี หนอไมฝรั่ง กลวยไม มะลิ ดอกดาวเรือง เปนตน คิดเปนมูลคารวม 137,601,444 บาท (ขอมูล ณ
วันที่ 30 เม.ย.2563) ใน 4 กิจกรรม คือ 1) สนับสนุนสินคาเกษตรภายใตกจิ กรรม “แทนความหวงใยจากใจกรมสงเสริม
การเกษตรแกบุคลากรทางการแพทย” เชน มะมวงน้ําดอกไม จากกลุมแปลงใหญ ในจังหวัดตาง ๆ ปริมาณผลผลิต 12.36
ตัน คิดเปนมูลคารวม 359,210 บาท 2) การขายสินคาแบบออนไลนในทุกชองทางสินคาเกษตร เชน www.ตลาดเกษตรกร
ออนไลน.com รวมสินคาและผลิตภัณฑพรอมจําหนายออนไลนจาก 77 จังหวัด, Website Grand Opening, LAZADA,
Shopee, Line, Facebook, 24shopping, บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เขาไปรับซื้อและชวยกระจายผลผลิตผานระบบของ
ไปรษณีย 3) การจําหนายผานตลาดออฟไลน ไดแก เปดจุดจําหนายสินคาใหกับเกษตรกรผานตลาดเกษตรกรใน 77 จังหวัด
การจําหนายรวมกับผูประกอบการโดยตรงผาน Modern Trade เชน Tesco Lotus โดยรับสินคาจากแปลงสงเสริมเกษตรกร
ชนิดผักมากกวา 43 ชนิด ประสานงานกับผูประกอบการ เชน บริษทั รีเจนซี่ บรั่นดีไทย โรงงานนวพร ในการรับซื้อองุน และ
ตลาดตาง ๆ เชน ตลาดไท, ประสานหนวยงานราชการ ภาคเอกชน สั่งซื้อสินคาเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงเพื่อรับประทาน
รวมการจําหนายทั้งรูปแบบออนไลนและออฟไลน ปริมาณผลผลิต 2,682 ตัน คิดเปนมูลคารวม 137,242,234 บาท และ
4) เชื่อมโยงบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด รวมจําหนายสินคาผาน Platform ทาง Thailandpostmart.com ไดสิทธิคาขนสงใน
การจําหนายผลผลิตสด เชน ผลไม ผัก ในราคา ก.ก.ละ 8 บาท, บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด (ตลาดไท) เปดพื้นที่ฟรี
ใหเกษตรกรขายผักตั้งแตวันที่ 10 เม.ย. – 10 ก.ค. 2563, อตก.จัดพื้นที่ใหเกษตรกรนําสินคามาจําหนายโดยไมคิดมูลคา
ตั้งแตวันที่ 23 เม.ย. – 17 พ.ค. 2563 และบริษัท โฮมโปร จัดพืน้ ที่ใหเกษตรกรนําสินคามาจําหนายในสวน Market
Village สาขาสุวรรณภูมิ และสาขาหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ระหวางวันที่ 1 – 7 พ.ค. 2563
“นอกจากนี้ ในสวนของสํานักงานเกษตรจังหวัดตาง ๆ กรมสงเสริมการเกษตรไดสั่งการใหชวยเหลือเกษตรกรในการกระจาย
ผลผลิตผลไมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ อาทิ การจัดหาจุดจําหนายสินคาภายในจังหวัด การจําหนายสินคาใหสวน
ราชการในจังหวัด หางสรรพสินคา ปมน้ํามัน การใหคําแนะนําเกษตรกรจําหนายผานชองทางออนไลน การชี้เปาแหลงผลิตไม
ผลคุณภาพดีของเกษตรกรทั้งมะมวง ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง การเปดประมูลสินคาผลไม การนําสินคาเกษตรของจังหวัด
แลกเปลีย่ นกัน เชน สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธรนําสินคาขาวอินทรียขนสงโดยกองทัพอากาศแลกเปลี่ยนกับสินคาอาหาร
ทะเลของจังหวัดภูเก็ต เปนตน รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานทหารทั้งกองทัพบกและกองทัพอากาศขอความอนุเคราะหใน
การขนสงและกระจายผลผลิตชวยเกษตรกรอีกชองทางหนึ่ง” อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาว

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา จากขอหวงใยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ดร.เฉลิมชัย ศรีออน) ที่มีตอ
เกษตรกร ซึ่งขณะนี้ผลผลิตและสินคาเกษตรทยอยออกสูตลาดในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
กรมสงเสริมการเกษตรไดสั่งการใหสํานักงานเกษตรจังหวัดเรงสํารวจสินคาเกษตรในพื้นที่ เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหวางแผนกําหนดมาตรการและแนวทางสําหรับ
เตรียมการชวยเหลือเกษตรกร โดยใหติดตามสถานการณของสินคาเกษตรอยางใกลชิดและสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรจําหนายสินคาในรูปแบบออนไลนผา น
ชองทางตางๆ การจัดหาจุดจําหนายสินคาใหกับเกษตรกร รวมทั้งประสานกับผูเกี่ยวของรวมกันแกไขปญหาแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ โดยใชโครงสรางระบบการ
บริหารจัดการผานคณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) และกรณีที่ตองการการสนับสนุนเพิ่มเติมใหแจงกรม
สงเสริมการเกษตรทราบโดยดวน
ทั้งนี้ ความกาวหนาการแกปญหาสินคาเกษตรในสถานการณ COVID-19 กรมสงเสริมการเกษตรและหนวยงานในสังกัดไดรวมกันชวยกระจายสินคาจาก
เกษตรกรโดยตรงสูผูบริโภคภายใตแคมเปญ “ซื้อสินคาเกษตรไทย เกษตรกรอยูได ประเทศไทยอยูรอด” ในสินคาตางๆ ไดแก มะมวง ลิ้นจี่ 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 ไปรษณียไทย 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 สั่งซือ้ สินคาเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงเพื่อรับประทาน 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) เปดพื้นที่ฟรีใหเกษตรกรขาย
ผักตั้งแตวันที่ 10 เมษายน-10 กรกฎาคม 2563, อตก.จัดพื้นที่ใหเกษตรกรนําสินคามาจําหนายโดยไมคิดมูลคา ตั้งแตวันที่ 23 เมษายน-17 พฤษภาคม
2563 และบริษัท โฮมโปร จัดพื้นที่ใหเกษตรกรนําสินคามาจําหนายในสวน Market Village สาขาสุวรรณภูมิ และสาขาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ระหวางวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2563
“นอกจากนี้ ในสวนของสํานักงานเกษตรจังหวัดตางๆ กรมสงเสริมการเกษตรไดสั่งการใหชวยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิตผลไมรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของในพื้นที่ อาทิ การจัดหาจุดจําหนายสินคาภายในจังหวัด การจําหนายสินคาใหสวนราชการในจังหวัด หางสรรพสินคา ปมน้ํามัน การใหคําแนะนําเกษตรกร
จําหนายผานชองทางออนไลน การชี้เปาแหลงผลิตไมผลคุณภาพดีของเกษตรกรทั้งมะมวง ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง การเปดประมูลสินคาผลไม การนําสินคา
เกษตรของจังหวัดแลกเปลี่ยนกัน เชน สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธรนําสินคาขาวอินทรียขนสงโดยกองทัพอากาศแลกเปลี่ยนกับสินคาอาหารทะเลของจังหวัดภูเก็ต
เปนตน รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานทหารทั้งกองทัพบกและกองทัพอากาศขอความอนุเคราะหในการขนสงและกระจายผลผลิตชวยเกษตรกรอีกชองทางหนึ่ง”
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาว

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา จากขอหวงใยของนายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวา การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่มตี อเกษตรกร ซึ่งขณะนีผ้ ลผลิตและสินคาเกษตรทยอยออกสูตลาดชวงสถานการณการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 กรมสงเสริมการเกษตรไดสั่งการใหสํานักงานเกษตรจังหวัดเรงสํารวจ
สินคาเกษตรในพื้นที่ เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหวางแผนกําหนดมาตรการและแนวทางสําหรับเตรียมการชวยเหลือเกษตรกร
โดยใหตดิ ตามสถานการณของสินคาเกษตรอยางใกลชดิ และสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรจําหนายสินคาในรูปแบบออนไลน
ผานชองทางตางๆ การจัดหาจุดจําหนายสินคาใหเกษตรกร รวมทั้งประสานกับผูเกีย่ วของรวมกันแกไขปญหาแบบเบ็ดเสร็จใน
พื้นที่ โดยใชโครงสรางระบบการบริหารจัดการผานคณะกรรมการเพือ่ แกไขปญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร
ระดับจังหวัด (คพจ.) และกรณีที่ตอ งการการสนับสนุนเพิ่มเติมใหแจงกรมสงเสริมการเกษตรทราบโดยดวน
ทั้งนี้ ความกาวหนาการแกปญหาสินคาเกษตรในสถานการณ COVID-19 กรมสงเสริมการเกษตรและหนวยงานในสังกัด
ไดรวมกันชวยกระจายสินคาจากเกษตรกรโดยตรงสูผ ูบริโภคภายใตแคมเปญ “ซื้อสินคาเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ ด ประเทศ
ไทยอยูรอด” ในสินคาตางๆ ไดแก มะมวง ลิ้นจี่เมลอน แคนตาลูป มันเทศ แตงโม สมโอ ทุเรียน ฝรั่ง กลวยหอม มะละกอ
มะพราว กะหล่ําปลี หนอไมฝรั่ง กลวยไม มะลิ ดอกดาวเรืองเปนตน คิดเปนมูลคารวม 137,601,444 บาท (ขอมูล ณ วันที่
30 เม.ย.2563) ใน4 กิจกรรม คือ 1) สนับสนุนสินคาเกษตรภายใตกิจกรรม “แทนความหวงใยจากใจกรมสงเสริม
การเกษตรแกบุคลากรทางการแพทย” เชน มะมวงน้ําดอกไม จากกลุมแปลงใหญในจังหวัดตางๆ ปริมาณผลผลิต 12.36 ตัน
คิดเปนมูลคารวม 359,210 บาท 2) การขายสินคาแบบออนไลนในทุกชองทางสินคาเกษตร เชน www.ตลาดเกษตรกร
ออนไลน.com รวมสินคาและผลิตภัณฑพรอมจําหนายออนไลนจาก 77 จังหวัด, Website Grand Opening, LAZADA,
Shopee, Line,Facebook, 24shopping, บริษัท ไปรษณียไทยจํากัด เขาไปรับซื้อและชวยกระจายผลผลิตผานระบบของ
ไปรษณีย
3) การจําหนายผานตลาดออฟไลน ไดแก เปดจุดจําหนายสินคาใหกับเกษตรกรผานตลาดเกษตรกรใน 77 จังหวัด การ
จําหนายรวมกับผูประกอบการโดยตรงผาน Modern Trade เชน Tesco Lotus โดยรับสินคาจากแปลงสงเสริมเกษตรกร
ชนิดผักมากกวา 43 ชนิด ประสานงานกับผูประกอบการเชน บริษทั รีเจนซี่ บรั่นดีไทย โรงงานนวพรในการรับซื้อองุน และ
ตลาดตางๆ เชน ตลาดไท,ประสานหนวยงานราชการ ภาคเอกชน สัง่ ซื้อสินคาเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงเพื่อรับประทาน
รวมการจําหนายทั้งรูปแบบออนไลนและออฟไลน ปริมาณผลผลิต 2,682 ตัน คิดเปนมูลคารวม 137,242,234 บาท และ
4)เชื่อมโยงบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด รวมจําหนายสินคาผาน Platform ทาง Thailandpostmart.com ไดสิทธิคาขนสงใน
การจําหนายผลผลิตสด เชน ผลไม ผัก ในราคา กก.ละ 8 บาท, บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด (ตลาดไท) เปดพื้นที่ฟรี
ใหเกษตรกรขายผักตั้งแตวันที่ 10 เม.ย.- 10 ก.ค. 2563, อ.ต.ก.จัดพื้นที่ใหเกษตรกรนําสินคามาจําหนายโดยไมคิดมูลคา
ตั้งแตวันที่ 23 เม.ย.-17 พ.ค. 2563 และบริษัท โฮมโปร จัดพื้นที่ใหเกษตรกรนําสินคามาจําหนายในสวน Market Village
สาขาสุวรรณภูมิ และสาขาหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ระหวางวันที่ 1-7 พ.ค. 2563
“นอกจากนี้ ในสวนของสํานักงานเกษตรจังหวัดตางๆ กรมสงเสริมการเกษตรไดสั่งการใหชวยเหลือเกษตรกรในการ
กระจายผลผลิตผลไมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ อาทิ การจัดหาจุดจําหนายสินคาภายในจังหวัด การจําหนายสินคา
ใหสวนราชการในจังหวัด หางสรรพสินคา ปมน้ํามัน การใหคําแนะนําเกษตรกรจําหนายผานชองทางออนไลน การชี้เปาแหลง
ผลิตไมผลคุณภาพดีของเกษตรกรทั้งมะมวง ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง การเปดประมูลสินคาผลไม การนําสินคาเกษตรของ
จังหวัดแลกเปลี่ยนกัน เชน สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธรนําสินคาขาวอินทรียขนสงโดยกองทัพอากาศแลกเปลี่ยนกับสินคา
อาหารทะเลของจังหวัดภูเก็ต เปนตน รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานทหารทั้งกองทัพบกและกองทัพอากาศขอความ
อนุเคราะหในการขนสงและกระจายผลผลิตชวยเกษตรกรอีกชองทางหนึ่ง” อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาว

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยภายหลังเขารวมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุมสินคากลวยไม ไมดอกไม
ประดับ ครั้งที่ 2/2563 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผานจอภาพ (VDO Conference) โดยมีนายวราวุธ ชูธรรมธัช รองปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ) เปนประธานการประชุม เมื่อเร็ว ๆ นี้วา จากขอมูลทะเบียน
เกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนผูปลูกไมดอกไมประดับ จํานวน 14,556 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 64,188 ไร แบงเปน ไม
ดอก 9,289 ครัวเรือน พื้นที่ 40,123 ไร และไมประดับ 5,267 ครัวเรือน พื้นที่ 24,065 ไร (ขอมูล ณ วันที่ 26 เม.ย. 2563) จังหวัดที่เปนแหลง
ผลิตสําคัญ ไดแก นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร นครสวรรค เชียงใหม ปราจีนบุรี สระบุรี นครนายก เลย อุบลราชธานี และ
อุดรธานี ชนิดไมดอกที่มีการปลูกมาก ไดแก กลวยไมตัดดอก มะลิเด็ดดอก รัก บัวหลวง ดาวเรือง จําป-จําปา กุหลาบ สรอยทอง และพุด สําหรับ
ประมาณการพื้นที่และผลผลิตกลวยไม ป 2563 พบวา เนื้อที่เก็บเกี่ยวรวมทั้งประเทศมี 19,512 ไร ลดลงจาก ป 2562 จํานวน 2,009 ไร (ป
2562 จํานวน 21,521 ไร) หรือลดลง รอยละ 9.34 ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 32,644 ไร ลดลง 16,150 ไร หรือลดลง รอยละ 33.10
จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทําใหกระทบตอปริมาณการสงออก โดยเฉพาะตลาดสงออกสําคัญ ไดแก
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุน และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลาดภายในประเทศทั้งการทองเที่ยว การจัดประชุม สัมมนา การจัดงานตาง ๆ
หยุดชะงัก สงผลกระทบตอรายไดของเกษตรกรซึ่งผลผลิตลนตลาด มีผลผลิตสวนเกินเหลือทิ้ง และราคาผลผลิตลดลง สําหรับเกษตรกรไดมีการปรับตัว
โดยปรับลดจํานวนการผลิตลง ชะลอการปลูกรอบใหม ไมตดั ดอกลดจํานวนครั้งการตัดดอก รื้อแปลงปลูก/ตัดดอกทิ้ง การใหผซู ื้อมาเก็บผลผลิตดวย
ตนเองที่แปลง ลดจํานวนครั้งในการใสปุยและฉีดพนสารเคมี เพื่อลดตนทุนการผลิต สวนไมตนชะลอการจําหนาย และมีการขายตรงถึงผูบริโภคดวย
วิธีการตาง ๆ เชน การขายแบบออนไลน เปนตน
ทั้งนี้ สมาคม-สหกรณ-สมาพันธที่เกี่ยวของกับกลวยไม ไมดอกไมประดับใหขอมูลวา ตลาดยังมีความตองการอยู แตเนื่องจากมาตรการ Lock down
ทําใหการขนสงทางรถ เครื่องบิน มีจํานวนเที่ยวลดลง ตนทุนคาขนสงสูงขึ้นกวาชวงปกติมาก ซึ่งการขนสงทางรถไปจีน ตองเปลี่ยนคาคนขับ เปลี่ยนหัว
ลาก เปลีย่ นรถขน เมื่อขามประเทศตามมาตรการของแตละประเทศ สวนการขนสงทางเครื่องบินมีเที่ยวบินลดลง พื้นที่ระวางสินคามีจาํ กัด รวมทั้งการ
ปรับหลักเกณฑการคํานวณคาระวางสินคาทางอากาศ และการขนสงภายในประเทศในพื้นที่หางไกลถูกจํากัดดวยการประกาศ Lock down ระหวาง
จังหวัด และการกําหนดชวงเวลาเคอรฟว
ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ ไดรวมกันพิจารณาแนวทางชวยเหลือเกษตรกรกลุมดังกลาวจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ใน 2 มาตรการ
ดังนี้ 1. มาตรการกระจายผลผลิต ประกอบดวย 1) การกระจายผลผลิตผานเครือขายสหกรณ กรณีสหกรณผูประกอบการเลี้ยงกลวยไม ซึ่งกรม
สงเสริมสหกรณจะประชาสัมพันธไปยังสหกรณทั่วประเทศใหสั่งสินคาในลักษณะ pre-order 2) เพิ่มชองทางตลาดใหม โดยจําหนายตรงสูผูบริโภค
ไดแก การจําหนายผานชองทางออนไลน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการโครงการสงเสริมตลาดออนไลน รวมกับลาซาดา กรมสงเสริม
การเกษตร รวมมือกับ 24 Shopping และไปรษณียไ ทย จําหนายสินคาเกษตรบนแพลตฟอรม รวมทั้งจัดทําเว็บไซต www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.
com และมอบหมายสํานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดจัดหาสถานที่จําหนาย โดยใหเกษตรกรนําสินคามาจําหนายเอง ณ บริเวณหนาสํานักงานเกษตร
อําเภอ สํานักงานเกษตรจังหวัด ตลาดเกษตรกร เปนตน รวมทั้งประชาสัมพันธสินคาเกษตรกรผานสื่อโซเชียล โดยมีหนวยงานภาครัฐอํานวยความ
สะดวก การประสานงานเปดรับ pre order สินคากลวยไม ไมดอกไมประดับ เปนตน นอกจากนี้ จะเจรจากับหนวยงานที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวก
ในการขนสงสินคาขามจังหวัดชวงเคอรฟว การขอความรวมมือทุกหนวยงานสนับสนุนสินคาไทย เชน ผลไม ไมดอกไมประดับ อาหารไทย โดยมี
หนวยงานภาครัฐอํานวยความสะดวกในการกระจายสินคา การลดตนทุนคาขนสงทางเครื่องบิน เชน การระวางเครื่องบินไปประเทศญีป่ ุน ไมเกิน ก.ก.
ละ 65 บาท ปรับหลักเกณฑการคํานวณคาระวางเครื่องบิน เปนตน
2. มาตรการทางการเงิน สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ําจากกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) อัตราดอกเบีย้ รอยละ 1 ตอป สําหรับสหกรณผูประกอบการ
กลวยไมไทย จํากัด สวนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนแหลงทุนดอกเบี้ยต่ําและสินเชื่อฉุกเฉินสําหรับผูกูยืมใหม
และปรับโครงสรางหนี้ สนับสนุนสินเชื่อเสริมสภาพคลองสําหรับลูกหนี้เดิม สวนธนาคารแหงประเทศไทยรวมกับสถาบันการเงินไดออกมาตรการ
ชวยเหลือผูไ ดรับผลกระทบหลายมาตรการอยางตอเนื่อง เชน พักชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย พักชําระหนี้เงินตน ลดดอกเบี้ย และขยายระยะเวลา
ชําระหนี้ เปนตน

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยภายหลังเขารวมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุมสินคา
กลวยไม ไมดอกไมประดับ ครั้งที่ 2/2563 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผานจอภาพ (VDO Conference) โดยมีนายวราวุธ ชูธรรมธัช รอง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ) เปนประธานการประชุมวา จากขอมูลทะเบียน
เกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนผูปลูกไมดอกไมประดับ จํานวน 14,556 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 64,188 ไร แบงเปน ไมดอก
9,289 ครัวเรือน พื้นที่ 40,123 ไร และไมประดับ 5,267 ครัวเรือน พื้นที่ 24,065 ไร (ขอมูล ณ วันที่ 26 เม.ย. 2563) จังหวัดที่เปนแหลงผลิต
สําคัญ ไดแก นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร นครสวรรค เชียงใหม ปราจีนบุรี สระบุรี นครนายก เลย อุบลราชธานี และอุดรธานี ชนิด
ไมดอกที่มีการปลูกมาก ไดแก กลวยไมตดั ดอก มะลิเด็ดดอก รัก บัวหลวง ดาวเรือง จําป-จําปา กุหลาบ สรอยทอง และพุด สําหรับประมาณการพื้นที่และ
ผลผลิตกลวยไม ป 2563 พบวา เนื้อที่เก็บเกี่ยวรวมทั้งประเทศมี 19,512 ไร ลดลงจาก ป 2562 จํานวน 2,009 ไร (ป 2562 จํานวน 21,521 ไร)
หรือลดลง รอยละ 9.34 ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 32,644 ไร ลดลง 16,150 ไร หรือลดลง รอยละ 33.10
จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทําใหกระทบตอปริมาณการสงออก โดยเฉพาะตลาดสงออกสําคัญ ไดแก
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุน และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลาดภายในประเทศทั้งการทองเที่ยว การจัดประชุม สัมมนา การจัดงานตางๆ หยุดชะงัก
สงผลกระทบตอรายไดของเกษตรกรซึ่งผลผลิตลนตลาด มีผลผลิตสวนเกินเหลือทิ้ง และราคาผลผลิตลดลง สําหรับเกษตรกรไดมีการปรับตัวโดยปรับลด
จํานวนการผลิตลง ชะลอการปลูกรอบใหม ไมตัดดอกลดจํานวนครั้งการตัดดอก รื้อแปลงปลูก/ตัดดอกทิ้ง การใหผูซื้อมาเก็บผลผลิตดวยตนเองที่แปลง ลด
จํานวนครั้งในการใสปุยและฉีดพนสารเคมี เพื่อลดตนทุนการผลิต สวนไมตนชะลอการจําหนาย และมีการขายตรงถึงผูบริโภคดวยวิธีการตางๆ เชน การ
ขายแบบออนไลน เปนตน
ทั้งนี้ สมาคม-สหกรณ-สมาพันธที่เกี่ยวของกับกลวยไม ไมดอกไมประดับใหขอมูลวา ตลาดยังมีความตองการอยู แตเนื่องจากมาตรการ Lock down ทําให
การขนสงทางรถ เครื่องบิน มีจํานวนเที่ยวลดลง ตนทุนคาขนสงสูงขึน้ กวาชวงปกติมาก ซึ่งการขนสงทางรถไปจีน ตองเปลี่ยนคาคนขับ เปลี่ยนหัวลาก
เปลี่ยนรถขน เมื่อขามประเทศตามมาตรการของแตละประเทศ สวนการขนสงทางเครื่องบินมีเทีย่ วบินลดลง พื้นที่ระวางสินคามีจํากัด รวมทั้งการปรับ
หลักเกณฑการคํานวณคาระวางสินคาทางอากาศ และการขนสงภายในประเทศในพื้นที่หางไกลถูกจํากัดดวยการประกาศ Lock down ระหวางจังหวัด
และการกําหนดชวงเวลาเคอรฟว
ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ ไดรวมกันพิจารณาแนวทางชวยเหลือเกษตรกรกลุมดังกลาวจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ใน 2 มาตรการ ดังนี้
1.มาตรการกระจายผลผลิต ประกอบดวย 1) การกระจายผลผลิตผานเครือขายสหกรณ กรณีสหกรณผูประกอบการเลีย้ งกลวยไม ซึ่งกรมสงเสริมสหกรณ
จะประชาสัมพันธไปยังสหกรณทั่วประเทศใหสั่งสินคาในลักษณะ pre-order 2) เพิ่มชองทางตลาดใหม โดยจําหนายตรงสูผ ูบริโภค ไดแก การจําหนายผาน
ชองทางออนไลน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการโครงการสงเสริมตลาดออนไลน รวมกับลาซาดา กรมสงเสริมการเกษตร รวมมือกับ 24
Shopping และไปรษณียไ ทย จําหนายสินคาเกษตรบนแพลตฟอรม รวมทั้งจัดทําเว็บไซต www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com และมอบหมายสํานักงาน
เกษตรจังหวัดทุกจังหวัดจัดหาสถานที่จําหนาย โดยใหเกษตรกรนําสินคามาจําหนายเอง ณ บริเวณหนาสํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตรจังหวัด
ตลาดเกษตรกร เปนตน รวมทั้งประชาสัมพันธสินคาเกษตรกรผานสือ่ โซเชียล โดยมีหนวยงานภาครัฐอํานวยความสะดวก การประสานงานเปดรับ pre
order สินคากลวยไม ไมดอกไมประดับ เปนตน นอกจากนี้ จะเจรจากับหนวยงานที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาขามจังหวัดชวง
เคอรฟว การขอความรวมมือทุกหนวยงานสนับสนุนสินคาไทย เชน ผลไม ไมดอกไมประดับ อาหารไทย โดยมีหนวยงานภาครัฐอํานวยความสะดวกในการ
กระจายสินคา การลดตนทุนคาขนสงทางเครื่องบิน เชน การระวางเครื่องบินไปประเทศญี่ปุน ไมเกิน ก.ก.ละ 65 บาท ปรับหลักเกณฑการคํานวณคา
ระวางเครื่องบิน เปนตน
2.มาตรการทางการเงิน สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ําจากกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1 ตอป สําหรับสหกรณผปู ระกอบการ
กลวยไมไทย จํากัด สวนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนแหลงทุนดอกเบี้ยต่ําและสินเชื่อฉุกเฉินสําหรับผูกูยืมใหม และ
ปรับโครงสรางหนี้ สนับสนุนสินเชือ่ เสริมสภาพคลองสําหรับลูกหนี้เดิม สวนธนาคารแหงประเทศไทยรวมกับสถาบันการเงินไดออกมาตรการชวยเหลือผู
ไดรับผลกระทบหลายมาตรการอยางตอเนื่อง เชน พักชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย พักชําระหนีเ้ งินตน ลดดอกเบีย้ และขยายระยะเวลาชําระหนี้ เปนตน

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยภายหลังเขารวมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุมสินคากลวยไม ไมดอกไม
ประดับ ครั้งที่ 2/2563 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผานจอภาพ (VDO Conference) โดยมีนายวราวุธ ชูธรรมธัช รองปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ) เปนประธานการประชุม เมื่อเร็ว ๆ นี้วา จากขอมูลทะเบียนเกษตรกร
ของกรมสงเสริมการเกษตร มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนผูป ลูกไมดอกไมประดับ จํานวน 14,556 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 64,188 ไร แบงเปน ไมดอก 9,289
ครัวเรือน พื้นที่ 40,123 ไร และไมประดับ 5,267 ครัวเรือน พื้นที่ 24,065 ไร (ขอมูล ณ วันที่ 26 เม.ย. 2563) จังหวัดที่เปนแหลงผลิตสําคัญ ไดแก
นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร นครสวรรค เชียงใหม ปราจีนบุรี สระบุรี นครนายก เลย อุบลราชธานี และอุดรธานี ชนิดไมดอกที่มีการ
ปลูกมาก ไดแก กลวยไมตดั ดอก มะลิเด็ดดอก รัก บัวหลวง ดาวเรือง จําป-จําปา กุหลาบ สรอยทอง และพุด สําหรับประมาณการพื้นที่และผลผลิต
กลวยไม ป 2563 พบวา เนื้อที่เก็บเกี่ยวรวมทั้งประเทศมี 19,512 ไร ลดลงจาก ป 2562 จํานวน 2,009 ไร (ป 2562 จํานวน 21,521 ไร) หรือ
ลดลง รอยละ 9.34 ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 32,644 ไร ลดลง 16,150 ไร หรือลดลง รอยละ 33.10
จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทําใหกระทบตอปริมาณการสงออก โดยเฉพาะตลาดสงออกสําคัญ ไดแก
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุน และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลาดภายในประเทศทั้งการทองเที่ยว การจัดประชุม สัมมนา การจัดงานตาง ๆ
หยุดชะงัก สงผลกระทบตอรายไดของเกษตรกรซึ่งผลผลิตลนตลาด มีผลผลิตสวนเกินเหลือทิ้ง และราคาผลผลิตลดลง สําหรับเกษตรกรไดมีการปรับตัวโดย
ปรับลดจํานวนการผลิตลง ชะลอการปลูกรอบใหม ไมตัดดอกลดจํานวนครั้งการตัดดอก รื้อแปลงปลูก/ตัดดอกทิ้ง การใหผูซื้อมาเก็บผลผลิตดวยตนเองที่
แปลง ลดจํานวนครั้งในการใสปุยและฉีดพนสารเคมี เพื่อลดตนทุนการผลิต สวนไมตนชะลอการจําหนาย และมีการขายตรงถึงผูบริโภคดวยวิธีการตาง ๆ
เชน การขายแบบออนไลน เปนตน
ทั้งนี้ สมาคม-สหกรณ-สมาพันธที่เกี่ยวของกับกลวยไม ไมดอกไมประดับใหขอมูลวา ตลาดยังมีความตองการอยู แตเนื่องจากมาตรการ Lock down ทําให
การขนสงทางรถ เครื่องบิน มีจํานวนเที่ยวลดลง ตนทุนคาขนสงสูงขึน้ กวาชวงปกติมาก ซึ่งการขนสงทางรถไปจีน ตองเปลี่ยนคาคนขับ เปลี่ยนหัวลาก
เปลี่ยนรถขน เมื่อขามประเทศตามมาตรการของแตละประเทศ สวนการขนสงทางเครื่องบินมีเทีย่ วบินลดลง พื้นที่ระวางสินคามีจํากัด รวมทั้งการปรับ
หลักเกณฑการคํานวณคาระวางสินคาทางอากาศ และการขนสงภายในประเทศในพื้นที่หางไกลถูกจํากัดดวยการประกาศ Lock down ระหวางจังหวัด
และการกําหนดชวงเวลาเคอรฟว
ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ ไดรวมกันพิจารณาแนวทางชวยเหลือเกษตรกรกลุมดังกลาวจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ใน 2 มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการกระจายผลผลิต ประกอบดวย 1) การกระจายผลผลิตผานเครือขายสหกรณ กรณีสหกรณผูประกอบการเลีย้ งกลวยไม ซึ่งกรมสงเสริมสหกรณ
จะประชาสัมพันธไปยังสหกรณทั่วประเทศใหสั่งสินคาในลักษณะ pre-order 2) เพิ่มชองทางตลาดใหม โดยจําหนายตรงสูผ ูบริโภค ไดแก การจําหนายผาน
ชองทางออนไลน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการโครงการสงเสริมตลาดออนไลน รวมกับลาซาดา กรมสงเสริมการเกษตร รวมมือกับ 24
Shopping และไปรษณียไ ทย จําหนายสินคาเกษตรบนแพลตฟอรม รวมทั้งจัดทําเว็บไซต www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com และมอบหมายสํานักงาน
เกษตรจังหวัดทุกจังหวัดจัดหาสถานที่จําหนาย โดยใหเกษตรกรนําสินคามาจําหนายเอง ณ บริเวณหนาสํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตรจังหวัด
ตลาดเกษตรกร เปนตน รวมทั้งประชาสัมพันธสินคาเกษตรกรผานสือ่ โซเชียล โดยมีหนวยงานภาครัฐอํานวยความสะดวก การประสานงานเปดรับ pre
order สินคากลวยไม ไมดอกไมประดับ เปนตน นอกจากนี้ จะเจรจากับหนวยงานที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาขามจังหวัดชวง
เคอรฟว การขอความรวมมือทุกหนวยงานสนับสนุนสินคาไทย เชน ผลไม ไมดอกไมประดับ อาหารไทย โดยมีหนวยงานภาครัฐอํานวยความสะดวกในการ
กระจายสินคา การลดตนทุนคาขนสงทางเครื่องบิน เชน การระวางเครื่องบินไปประเทศญี่ปุน ไมเกิน ก.ก.ละ 65 บาท ปรับหลักเกณฑการคํานวณคา
ระวางเครื่องบิน เปนตน
2. มาตรการทางการเงิน สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ําจากกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) อัตราดอกเบีย้ รอยละ 1 ตอป สําหรับสหกรณผูประกอบการ
กลวยไมไทย จํากัด สวนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนแหลงทุนดอกเบี้ยต่ําและสินเชื่อฉุกเฉินสําหรับผูกูยืมใหม และ
ปรับโครงสรางหนี้ สนับสนุนสินเชือ่ เสริมสภาพคลองสําหรับลูกหนี้เดิม สวนธนาคารแหงประเทศไทยรวมกับสถาบันการเงินไดออกมาตรการชวยเหลือผู
ไดรับผลกระทบหลายมาตรการอยางตอเนื่อง เชน พักชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย พักชําระหนีเ้ งินตน ลดดอกเบีย้ และขยายระยะเวลาชําระหนี้ เปนตน

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนาน พรอมเจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอปว หอการคาจังหวัดนาน
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนาน รวมเปนสักขีพยานในการรับซื้อมะมวงน้ําดอกไมโดยบริษัทไทยเบฟเวอ
เรจ จํากัด (มหาชน) รับซื้อจากกลุมวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญปลูกมะมวงเพื่อการสงออกตําบลปากลาง
อําเภอปว จังหวัดนาน
ทั้งนี้บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) รวมชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะมวงซึ่งไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) เขา
รับซื้อมะมวงน้ําดอกไมถึงสวนในราคากิโลกรัมละ 10 บาท จํานวน 10 ตัน เพื่อกระจายผลผลิตที่ลน
ตลาดของพี่นองเกษตรกรชาวสวนมะมวงอีกชองทางหนึ่ง

จ.นครพนม มอบเงินชวยเหลือเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แมลงศัตรูพืชระบาด (เพลี้ยไฟ) ในแตงโม อําเภอศรี
สงคราม
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ ประชุมที่วาการอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยนายรังสรรค คัมภิรานนท รองผูวาราชการ
จังหวัดนครพนม เปนประธานในการมอบเงินชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแมลงศัตรูพืชระบาด (เพลี้ยไฟ) ใน
แตงโม ของอําเภอศรีสงคราม ซึ่งไดรับผลกระทบทั้งสิ้นจํานวน 85 ราย มีพื้นที่เสียหาย 1,084 ไร เปนเงิน 1,831,690
บาท ซึ่งมีนายรมไม นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม กลาวรายงานถึงการมอบเงินชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบในครั้งนี้
นายรังสรรค คัมภิรานนท รองผูวาราชการจังหวัดนครพนม เปดเผยวา ในป 2563 จังหวัดนครพนมไดมีการประกาศเขตการให
ความชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแมลงศัตรูพืชระบาด(เพลี้ยไฟ)ในแตงโม ทั้ง 3 อําเภอ ที่ไดรับผลกระทบ
ไดแก อําเภอศรีสงคราม อําเภอปลาปาก และอําเภอนาหวา ปญหาแมลงศัตรูพืชระบาด (เพลี้ยไฟ) เปนภัยที่กอใหเกิดความเสียหายทาง
เศรษฐกิจ แกเกษตรกรที่ปลูกแตงโม จํานวน 123 ราย พื้นที่เสียหาย 1,447 ไร ทําใหเกษตรกรขาดรายไดจากการจําหนาย
ผลผลิต ซึ่งจากปญหาดังกลาว คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ไดพิจารณาชวยเหลือตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนดในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดานพืชใหกับเกษตรกรใน
พื้นที่อําเภอศรีสงคราม จํานวน 85 ราย วงเงิน 1,831,960 บาท
นายรมไม นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เปดเผยวา จากปญหาการระบาดของเพลี้ยไฟในพื้นที่จังหวัดนครพนม ตั้งแตวันที่ 16
ธันวาคม 2562 สงผลใหแตงโมของเกษตรกรมีลักษณะอาการใบมวนหงิกงอ เปนกระจุกผิดรูปราง มีสีซีดสลับเขียวเปนทาง ทํา
ใหผลผลิตเสียหายและไมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมาจําหนายได ซึ่งจากการสํารวจของสํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม พบวามี
เกษตรกร 3 อําเภอที่ไดรับผลกระทบ ดังนั้นจังหวัดนครพนมจึงไดมีการประกาศเขตใหความชวยเหลือ โดยใหการชวยเหลือ
เกษตรกรที่ไดรับผลกระทบไรละ 1,690 บาท เพื่อใหการใชจายเงินทดรองราชการเปนไปตามวัตถุประสงคของระเบียบกระ
ทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 จึงไดมีการจัดพิธีมอบเงินในครั้งนี้
ซึ่งหากเกษตรกรไดรับเงินชวยเหลือในครั้งนี้ก็จะทําใหพี่นองเกษตรกรไดกินอิ่ม นอนอุน ทุนมี หนี้หมด และมีความสุข ดั่งคําที่วา
“สุขใดไหนจะเทาเมื่อพี่นองเกษตรกรลวงกระเปาแลวเจอสตางค”

จ.นครพนม มอบเงินชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยแมลงศัตรูพชื ระบาด
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณหอประชุมที่วาการอําเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม นายรังสรรค คัมภิรานนท รองผูวาราชการจังหวัดนครพนม เปนประธานในการมอบเงิน
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแมลงศัตรูพชื ระบาด (เพลี้ยไฟ) ใหแกเกษตรกรผูปลูกแตงโมใน
อําเภอศรีสงคราม ซึ่งไดรับผลกระทบจากปญหาการระบาดของเพลี้ยไฟในพื้นที่จังหวัดนครพนม ตั้งแต
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 สงผลใหแตงโมของเกษตรกรมีลกั ษณะอาการใบมวนหงิกงอ เปนกระจุก
ผิดรูปราง มีสซี ีดสลับเขียวเปนทาง ทําใหผลผลิตเสียหายและไมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมาจําหนายได
ประมาณรอยละ 70 ซึ่งจากการสํารวจของสํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม พบวามี
เกษตรกร 3 อําเภอ ที่ไดรับผลกระทบ ประกอบไปดวย อําเภอปลาปาก อําเภอนาหวา และอําเภอศรี
สงคราม รวมทั้งสิ้น 123 ราย พื้นที่เสียหายรวม 1,447 ไร
ดังนั้น จังหวัดนครพนมจึงไดมีการประกาศเขตใหความชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับ
ผลกระทบ และสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณไดอนุมัติเงินทดรองราชการเพื่อใหความ
ชวยเหลือ จํานวน 2,445,430 บาท โดยเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจะไดรับการชวยเหลือไร
ละ 1,690 บาท และในวันนี้จังหวัดนครพนมจึงไดจัดพิธีมอบเงินชวยเหลือดังกลาวใหแกเกษตรกรผู
ปลูกแตงโม 85 ราย ที่ไดรับความเสียหาย จํานวน 1,084 ไร ของตําบลนาคํา ตําบลศรี
สงคราม ตําบลหาดแพง และตําบลนาบอสงคราม อําเภอศรีสงคราม รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 1,831,690 บาท ทั้งนี้ในสวนของเกษตรกรผูประสบภัยของอําเภอปลาปากและอําเภอนาหวา
จะมีการดําเนินการมอบในครั้งตอไป

