
 

สรุปขาวกรมสงเสริมการเกษตร ประจําวันท่ี 16-18 พฤษภาคม 2563  
สวนกลาง 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

แปลงใหญ 1.กรมสงเสริมการเกษตรโชวผลงาน 4 ป บางกอกทูเดย 
2.กรมสงเสริมการเกษตรโชวผลงาน 4 ป เกษตรแบบแปลงใหญ 
เกษตรกรไดประโยชนมาก สรางเงินเพ่ิม3.6หม่ืนลาน 

แนวหนา 

3.กรมสงเสริมการเกษตรโชวผลงาน 4 ป เกษตรแบบแปลงใหญ 
เกษตรกรไดประโยชนจริง สรางเงินเพ่ิม 3.6 หม่ืนลาน 

เกษตรทํากิน 

4.กรมสงเสริมการเกษตรโชวผลงาน 4 ป เกษตรแบบแปลงใหญ คมชัด AEC TV Online 
5.กรมสงเสริมการเกษตรโชวผลงาน 4 ป กรุงเทพธุรกิจ 
6.กรมสงเสริมการเกษตรโชวผลงาน 4 ป เกษตรแบบแปลงใหญ สยามธุรกิจ 
7.กรมสงเสริมการเกษตรโชวผลงาน 4 ป เกษตรแบบแปลงใหญ สยามฮอตไลนนิวส 
8.กรมสงเสริมการเกษตรโชวผลงาน 4 ป เกษตรแบบแปลงใหญ หนังสือพิมพแนวหนา 

Smart Product 9.Smart Product สรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตการเกษตร หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ 
Quick Win 10.กรมสงเสริมการเกษตรเปด Quick Win บริการสืบคน

แหลงผลิตสินคาเกษตรท่ัวไทย 24 ชั่วโมง 
RYT9 

ไมผล 11.กรมสงเสริมการเกษตรแนะ 5 วิธีดูทุเรียนออน ขูเจาของ
สวน-พอคาตัดท่ียังมาขายเจอคุก 3 ป 

ขาวสดออนไลน 

12.กรมสงเสริมการเกษตรแนะ 5 วิธีดูทุเรียนออน True ID 
ภัยพิบัติดานการเกษตร 13.เกษตรฯ เตือนรับมือพายุฤดูรอน แนะยังแลงควรเลี่ยง

การเพาะปลูกใหม-ปองกันผลผลิตเสียหาย 
Todayhighlightnews 

14.เกษตรฯ เตือนรับมือพายุฤดูรอน RYT9 
Covid-19 15.ชวยเหลือราคาขาวจากวิกฤตโควิด-19 จ.ยโสธร ชอง 7 HD 

16.‘โครงการตูเย็นขางบาน’-‘บานพอเพียงเลี้ยงชวีิตสูโควิด-19’ หนังสือพิมพแนวหนา 
17.‘โครงการตูเย็นขางบาน’-‘บานพอเพียงเลี้ยงชวีิตสูโควิด-19’ แนวหนา 
18.ตูเย็นขางบาน 2 หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 
19.‘เฉลิมชัย’ย้ําปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร เนนบริการผูไม
สามารถเขาถึงระบบออนไลน 

หนังสือพิมพสยามธุรกิจ 

20.ปดข้ึน-ปรับปรับทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยาโควิด-19 สยามรัฐ 
21.6เว็บเช็คสถานะข้ึนทะเบียน-ตรวจสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร TODAY LINE 
22.คลังอุมเกษตรกรอีก 4.7 แสนคน หนังสือพิมพเดลินิวส 
23.ทีมผูบริหารกรมสงเสริมการเกษตรลงพ้ืนท่ีใหกําลังใจ จนท. 
ปฏิบัติงานรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร เพ่ือรอรับเงินเยียวยา.. 

Thailand+ 

24.ทีมผูบริหารกรมสงเสริมการเกษตรลงพ้ืนท่ีใหกําลังใจ จนท. 
ปฏิบัติงานรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร เพ่ือรอรับเงินเยียวยา.. 

เว็บไซตเทคโนโลยีชาวบาน 

25.ทีมผูบริหารกรมสงเสริมการเกษตรลงพ้ืนท่ีใหกําลังใจ จนท. เกษตรกาวไกล 
26.ข้ึนทะเบียนเกษตรกรวันสุดทาย!! ย้ําตรวจสอบสิทธิ์รับ
เงินเยียวยาไดผานระบบออนไลน 

สยามรัฐ 



สวนกลาง 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

Covid-19 27.เกษตรฯ คาดการณปริมาณผลไม ป 63 เพ่ิมข้ึน เรงหา
ชองกระจายผลผลิต ชวงวิกฤตโควิด-19 

สยามรัฐ 

28.เกษตรฯ คาดการณปริมาณผลไม ป 63 พรอมหา 
แนวรวมผนึกกําลังวางแผนจัดการครบวงจร 

Thailand+ 

29.เผยผลประชุมจัดการไมผล ครั้งท่ี 4/2563 แนวทาง
ผนึกกําลังจัดการครบวงจร 

เกษตรโวย 

30.มอบกระเชาผลไม “ขอบคุณจากใจ จากเกษตรกรไทย to 
my heroes” 

สยามธุรกิจ 

31.มอบกระเชาผลไม “ขอบคุณจากใจ จากเกษตรกรไทย... สยามฮอตไลนนิวส 
32.กรมสงเสริมการเกษตร หนุนปลูกผักอยูบาน สรางความ
ม่ันคงทางอาหาร (สสก.5 สงขลา) 

สงขลาทูเดย 

33.กรมสงเสริมการเกษตร หนุนปลูกผักอยูบาน MGR online 
สวนภูมิภาค 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 
Covid-19 34.เกษตรอํานาจเจริญแจงขาวสถานการณสําคัญ.. สวท.อํานาจเจริญ 

35.เกษตรกรในพ้ืนท่ี จ.พระนครศรีอยุธยา ทยอยตรวจสิทธิ์
รับเงินเยียวยาหลังไดรับผลกระทบจากโควิดรอบแรกไดรับ
เงินกวา 60 ลานบาท 

สยามรัฐ 

36.‘ตูปนสุข แบงปนผัก’ เกษตรจังหวัดนารวมนําพืชผัก 
สวนครัวท่ีปลูกไวรอบบานพักเกษตรจังหวัด..รวมแบงปน 

สํานักขาวขาวขาราชการ 

เกษตรอินทรีย 37.เกษตรอินทรียวิถีสุรินทร 4.0 หนองสนิท อ.จอมพระ Youtube 
 

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



 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรเปดเผยวา ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ เปนหน่ึงในนโยบายการพัฒนาที่สําคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณที่มุงเนนใหการรวมกลุมเกษตรกร สรางความเขมแขง็และพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ 
เชื่อมโยงถึงผูประกอบการ รวมถึงทาํใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต มีผลผลิตตอหนวยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด ภายใตการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน กรมสงเสริมการเกษตร ไดรับมอบหมายใหดําเนินการในดานการสงเสริมและ
พัฒนาการผลิตแปลงใหญสินคาเกษตรดานพืช (ไมรวมนาแปลงใหญ)ผ้ึงและแมลงเศรษฐกิจ โดยมีเปาหมายรวมจํานวน 1,856 แปลง รวมทัง้ในดานการ
สงเสริมการบริหารจัดการแปลงใหญในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สําหรับผลการดําเนินงานในภาพรวมระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญของกระทรวงเกษตรและสหกรณต้ังแตป 2559 จนถึงปจจุบันไดมีการรับรองแปลง
ใหญแลว6,888 แปลง รวมพื้นที่ 6,578,392 ไร เกษตรกร 406,755 (ขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563) แบงเปน ป 2559 จํานวน 593แปลง 39 
ชนิดสินคา เกษตรกร 80,384 ราย พื้นที่ 1,406,176 ไร ป 2560 จํานวน 1,772 แปลง 70 ชนิดสินคา เกษตรกร 116,018 ราย พืน้ที่ 2,005,998 
ไร ป 2561 จํานวน 1,582 แปลง 68 ชนิดสินคา เกษตรกร 75,223 ราย พื้นที่ 1,168,447 ไร และป 2562 จํานวน 1,279 แปลง 89 ชนิดสินคา 
เกษตรกร 48,907 ราย พื้นที่ 662,160 ไร 
“สวนการบริหารจัดการแปลงใหญ กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดใหมีการจัดเวทีวิเคราะหซ่ึงในป 2563 เนนการรับรองแปลงผานคณะกรรมการอํานวยการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตร (Chief of Operation : CoO) และรวมกับทีมผูจัดการแปลงและเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ จัด
เวทีวเิคราะห จัดทําแผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุม พรอมทั้งจัดเก็บขอมูลพื้นฐานแปลงใหญและประเมินผลจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของกลุมใน
ประเด็นตางๆสวนดานสินเชื่อขณะน้ี ธ.ก.ส. ไดอนุมัติสินเชื่อแลว 329 แปลง วงเงิน 1,956,703,991 ลานบาท ยอดเงินคงเหลือ (เปนหน้ี) 
1,755,090,317.37 ลานบาท” 
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวอีกวา ปจจุบันระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญไดกอใหเกิดประโยชนแกเกษตรกรอยางมาก โดยเฉพาะการสราง
มูลคาเพิ่มจากการลดตนทุนและการเพิ่มผลผลิต รวมมูลคา36,180.25ลานบาท สวนดานพัฒนาคุณภาพมีเกษตรกรแปลงใหญไดรับรองมาตรฐานการผลิต
สินคารวม 158,904 ราย แบงเปนGAP 131,732 ราย เกษตรอินทรีย 15,566 รายRSPO (ปาลมนํ้ามัน) 2,850 ราย และPGS กลุมรับรองตนเอง 
8,756ราย” 
นายเขมแข็งกลาวตอไปวา ในดานการตลาด ระยะเวลา4 ปที่ผานมา เกษตรกรสามารถเชือ่มโยงตลาดไดอยางชัดเจน 3 ประเภทคือ 1) ตลาดขอตกลง
ลวงหนาเชน การทําContract Farmingการทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา การทาํ MOU เชื่อมโยงกับผูซ้ือรวมทั้งตลาด Modern Trade เขามารับซ้ือผลผลิตถึง
จํานวน 876 แปลง2) ตลาดอื่นๆ ที่เนนผลิตและจําหนายใหกับผูรับซ้ือ ผูรวบรวม โรงงานแปรรูป ในทองถิ่นเปนหลัก จํานวน 5,964 แปลง และ 3)ตลาด 
Onlineเชน Facebook ไปรษณีย Lazada 24Shopping และอื่นๆ เปนตนจํานวน 304 แปลง 
“นอกจากน้ี ในดานตลาดออนไลนสําหรับเกษตรกรแปลงใหญ กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดทํา“โครงการสงเสริมตลาดเกษตร online”ขึ้นเพื่อเปนส่ือกลาง
ระหวางเกษตรกรและผูซ้ือดวยการเปดเว็บไซต www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.comขึ้นเม่ือ 29 เมษายน 2563 ที่ผานมาเบ้ืองตนมีสินคาที่รวบรวมมาไวใน
เว็บไซต จํานวน 503 รายการ จาก 77 จังหวัด ใน 9 หมวด ไดแก ขาวและธัญพืช ผกั ผลไม ไมดอกไมประดับ อาหารแปรรูปและเคร่ืองด่ืม สมุนไพรและ
เคร่ืองสําอาง ผาและเคร่ืองแตงกาย หัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ และสินคาอื่นๆ ซ่ึงปรากฎวาไดรับผลตอบรับอยางดีเย่ียมจากผูบริโภคโดยมียอดจําหนายสินคา
ชวงสัปดาหแรก วันที่ 29 เมษายน – 6 พฤษภาคม มากถึง 4,361,431 บาท หรือเฉล่ีย 56,642 บาทตอจังหวัด โดยสินคาที่มียอดสั่งซ้ือสูงสุด 10 
รายการแรก ไดแก 1) ขาว กข 43 จังหวัดราชบุรี 2) มะมวงวาริช จังหวัดสกลนคร 3) มังคุดทิพยพังงา –มังคุดอินทรีย จังหวัดพังงา 4) มะมวงนํ้าดอกไมสี
ทอง จังหวัดขอนแกน 5) ตนพันธุดี อโวคาโด สวนวังพลากร จังหวัดตาก 6) เมลอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7) ลําไยอบแหงเน้ือสีทอง ตรา “สวัสดี” 
จังหวัดลําพูน 8) กลวยตาก จังหวัดพิษณุโลก 9) ปลาสลิดแดดเดียว จังหวัดสมุทรปราการ และ 10) เม็ดมะมวงหิมพานตแปรรูป จังหวัดอุตรดิตถ” 
“อีกทั้งจากรายงานของจังหวัด และการสอบถามเกษตรกรในเบ้ืองตน เกษตรกรหลายรายมีความเห็นวา การเขารวมนําเสนอสินคาใน ตลาดเกษตรกร
ออนไลน.com เปนประโยชน ทําใหมียอดจําหนายเพิ่มขึ้น และขอสมัครเขารวมโครงการอีกเปนจํานวนมาก” อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวในที่สุด 



 
กรมสงเสริมการเกษตร โชวผลงาน 4 ป เกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรกรไดประโยชนมาก สรางเงินเพิ่มกวา 3.6 หมื่นลาน 
วันพฤหัสบดี ท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 10.10 น. 
กรมสงเสริมการเกษตร โชวผลงานเกษตรแปลงใหญ 4 ป เกษตรกรไดประโยชนใหเพียบ เผยรับรองแลว  6,888 แปลง เกษตรกรไดรับรองมาตรฐานการผลิต 
158,904 รายสรางมูลคาเพ่ิมจากการลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิต รวม 36,180.25 ลานบาท แถมตลาดเกษตรกรออนไลน.com ยังรุงประชาชนแหอุดหนุนเพียบ 

นายเขมแข็ง ยุตธิรรมดํารง อธบิดกีรมสงเสริมการเกษตรเปดเผยวา  ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ เปนหน่ึงในนโยบายการพัฒนาท่ีสําคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณท่ีมุงเนนใหการรวมกลุมเกษตรกร สรางความเขมแข็งและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ เชื่อมโยง
ถึงผูประกอบการ รวมถึงทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต มีผลผลิตตอหนวยเพ่ิมขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของตลาด ภายใต
การบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

“กรมสงเสริมการเกษตรไดรับมอบหมายใหดําเนินการในดานการสงเสริมและพัฒนาการผลิตแปลงใหญสินคาเกษตรดานพืช (ไมรวมนาแปลงใหญ) ผ้ึงและแมลง
เศรษฐกิจ โดยมีเปาหมายรวมจํานวน 1,856 แปลง รวมท้ังในดานการสงเสริมการบริหารจัดการแปลงใหญในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ” อธิบดีกรม
สงเสริมการเกษตรกลาว 
สําหรับผลการดําเนนิงานในภาพรวมระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญของกระทรวงเกษตรและสหกรณตั้งแตป 2559 จนถึงปจจุบนัไดมกีารรับรองแปลงใหญ
แลว6,888 แปลง รวมพืน้ที ่ 6,578,392 ไร เกษตรกร 406,755 (ขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563)  แบงเปน ป 2559 จํานวน 593แปลง 39 ชนดิ
สินคา เกษตรกร 80,384 ราย พืน้ที่ 1,406,176 ไร  ป 2560 จํานวน 1,772 แปลง 70 ชนดิสินคา เกษตรกร 116,018 ราย พืน้ที่ 2,005,998 ไร  ป 
2561 จํานวน 1,582 แปลง 68 ชนดิสินคา เกษตรกร 75,223 ราย พืน้ที่ 1,168,447 ไร  และป 2562 จํานวน 1,279 แปลง 89 ชนดิสินคา เกษตรกร 
48,907 ราย พื้นที่ 662,160 ไร 

“สวนการบริหารจัดการแปลงใหญ กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดใหมีการจัดเวทีวิเคราะหซ่ึงในป 2563 เนนการรับรองแปลงผานคณะกรรมการอํานวยการ
ขับเคล่ือนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตร (Chief of Operation : CoO) และรวมกับทีมผูจัดการแปลงและเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ จัดเวที
วิเคราะห จัดทําแผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุม พรอมท้ังจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานแปลงใหญและประเมินผลจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของกลุมในประเด็นตางๆ
สวนดานสินเชื่อขณะน้ี ธ.ก.ส. ไดอนุมัติสินเชื่อแลว 329 แปลง วงเงิน  1,956,703,991 ลานบาท ยอดเงินคงเหลือ (เปนหน้ี) 1,755,090,317.37 ลานบาท” 

อธิบดกีรมสงเสริมการเกษตร กลาวอีกวา ปจจุบันระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญไดกอใหเกดิประโยชนแกเกษตรกรอยางมาก โดยเฉพาะการสราง
มูลคาเพิ่มจากการลดตนทนุและการเพิ่มผลผลิต รวมมูลคา36,180.25ลานบาท สวนดานพฒันาคุณภาพมีเกษตรกรแปลงใหญไดรับรองมาตรฐานการผลิตสินคา
รวม 158,904 ราย แบงเปนGAP 131,732 ราย เกษตรอนิทรีย 15,566 รายRSPO (ปาลมน้ํามัน) 2,850 ราย และPGS กลุมรับรองตนเอง 8,756ราย” 

นายเขมแข็งกลาวตอไปวา ในดานการตลาด ระยะเวลา4 ปท่ีผานมา เกษตรกรสามารถเชื่อมโยงตลาดไดอยางชัดเจน 3 ประเภทคือ 1) ตลาดขอตกลงลวงหนา
เชน การทํา Contract Farming การทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา การทํา MOU เชื่อมโยงกับผูซ้ือรวมท้ังตลาด Modern Trade เขามารับซ้ือผลผลิตถึงจํานวน 876 แปลง
2) ตลาดอื่นๆ ท่ีเนนผลิตและจําหนายใหกับผูรับซ้ือ ผูรวบรวม โรงงานแปรรูป ในทองถิ่นเปนหลัก จํานวน 5,964 แปลง และ 3) ตลาด Onlineเชน Facebook 
ไปรษณีย Lazada 24Shopping และอื่นๆ เปนตนจํานวน 304 แปลง 

“นอกจากน้ี ในดานตลาดออนไลนสําหรับเกษตรกรแปลงใหญ  กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดทํา“โครงการสงเสริมตลาดเกษตร online”ขึ้นเพ่ือเปนส่ือกลาง
ระหวางเกษตรกรและผูซ้ือดวยการเปดเว็บไซต www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.comขึ้นเม่ือ 29 เมษายน 2563 ท่ีผานมาเบ้ืองตนมีสินคาท่ีรวบรวมมาไวในเว็บไซต 
จํานวน 503 รายการ จาก 77 จังหวัด ใน 9 หมวด ไดแก ขาวและธัญพืช ผัก ผลไม ไมดอกไมประดับ อาหารแปรรูปและเครื่องด่ืม สมุนไพรและเครื่องสําอาง ผาและ
เครื่องแตงกาย หัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ และสินคาอื่นๆ ซ่ึงปรากฎวาไดรับผลตอบรับอยางดีเยี่ยมจากผูบริโภคโดยมียอดจําหนายสินคาชวงสัปดาหแรก วันท่ี 29 
เมษายน – 6 พฤษภาคม มากถึง 4,361,431 บาท หรือเฉล่ีย 56,642 บาทตอจังหวัด โดยสินคาท่ีมียอดส่ังซ้ือสูงสุด 10 รายการแรก ไดแก 1) ขาว กข 43 จังหวัด
ราชบุรี 2) มะมวงวาริช จงัหวัดสกลนคร 3) มังคุดทิพยพังงา –มังคุดอินทรีย จังหวัดพังงา  4) มะมวงนํ้าดอกไมสีทอง จังหวัดขอนแกน 5) ตนพันธุดี อโวคาโด สวนวัง
พลากร จังหวัดตาก 6) เมลอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7) ลําไยอบแหงเน้ือสีทอง ตรา "สวัสดี" จังหวัดลําพูน 8) กลวยตาก จังหวัดพิษณุโลก 9) ปลาสลิดแดดเดียว 
จังหวัดสมุทรปราการ และ 10) เม็ดมะมวงหิมพานตแปรรูป จังหวัดอุตรดิตถ” 
“อีกทั้งจากรายงานของจังหวดั และการสอบถามเกษตรกรในเบื้องตน เกษตรกรหลายรายมีความเห็นวา การเขารวมนําเสนอสินคาใน ตลาดเกษตรกรออนไลน.
com เปนประโยชน ทําใหมียอดจําหนายเพิ่มขึน้ และขอสมัครเขารวมโครงการอีกเปนจํานวนมาก” อธบิดกีรมสงเสริมการเกษตร กลาวในทีสุ่ด 

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/


 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
กรมสงเสริมการเกษตร โชวผลงานเกษตรแปลงใหญ 4 ป เกษตรกรไดประโยชนใหเพียบ เผยรับรองแลว 6,888 แปลง เกษตรกรไดรับรองมาตรฐานการผลิต 
158,904 รายสรางมูลคาเพ่ิมจากการลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิต รวม 36,180.25 ลานบาท แถมตลาดเกษตรกรออนไลน.Com ยังรุงประชาชนแหอุดหนุนเพียบ 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรเปดเผยวา ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ เปนหน่ึงในนโยบายการพัฒนาท่ีสําคัญของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณท่ีมุงเนนใหการรวมกลุมเกษตรกร สรางความเขมแข็งและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ เชื่อมโยงถึง
ผูประกอบการ รวมถึงทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต มีผลผลิตตอหนวยเพ่ิมขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของตลาด ภายใต
การบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
“กรมสงเสริมการเกษตรไดรับมอบหมายใหดําเนินการในดานการสงเสริมและพัฒนาการผลิตแปลงใหญสินคาเกษตรดานพืช (ไมรวมนาแปลงใหญ)ผ้ึงและแมลงเศรษฐกิจ 
โดยมีเปาหมายรวมจํานวน 1,856 แปลง รวมท้ังในดานการสงเสริมการบริหารจัดการแปลงใหญในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ”อธิบดีกรมสงเสริม
การเกษตรกลาว 
สําหรับผลการดําเนินงานในภาพรวมระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญของกระทรวงเกษตรและสหกรณต้ังแตป 2559 จนถึงปจจุบันไดมีการรับรองแปลงใหญแลว
6,888 แปลง รวมพ้ืนท่ี 6,578,392 ไร เกษตรกร 406,755 (ขอมูล ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563) แบงเปน ป 2559 จํานวน 593แปลง 39 ชนิดสินคา เกษตรกร 
80,384 ราย พ้ืนท่ี 1,406,176 ไร ป 2560 จํานวน 1,772 แปลง 70 ชนิดสินคา เกษตรกร 116,018 ราย พ้ืนท่ี 2,005,998 ไร ป 2561 จํานวน 1,582 
แปลง 68 ชนิดสินคา เกษตรกร 75,223 ราย พ้ืนท่ี 1,168,447 ไร และป 2562 จํานวน 1,279 แปลง 89 ชนิดสินคา เกษตรกร 48,907 ราย พ้ืนท่ี 662,160 
ไร 
“สวนการบริหารจัดการแปลงใหญ กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดใหมีการจัดเวทีวิเคราะหซ่ึงในป 2563 เนนการรับรองแปลงผานคณะกรรมการอํานวยการขับเคล่ือนงาน
นโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตร (Chief Of Operation : CoO) และรวมกับทีมผูจัดการแปลงและเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ จัดเวทีวิเคราะห จัดทําแผน
และเปาหมายการพัฒนาของกลุม พรอมท้ังจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานแปลงใหญและประเมินผลจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของกลุมในประเด็นตางๆสวนดานสินเชื่อขณะน้ี 
ธ.ก.ส. ไดอนุมัติสินเชื่อแลว 329 แปลง วงเงิน 1,956,703,991 ลานบาท ยอดเงินคงเหลือ (เปนหน้ี) 1,755,090,317.37 ลานบาท” 
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวอีกวา ปจจุบันระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญไดกอใหเกิดประโยชนแกเกษตรกรอยางมาก โดยเฉพาะการสรางมูลคาเพ่ิมจากการ
ลดตนทุนและการเพ่ิมผลผลิต รวมมูลคา36,180.25ลานบาท สวนดานพัฒนาคุณภาพมีเกษตรกรแปลงใหญไดรับรองมาตรฐานการผลิตสินคารวม 158,904 ราย 
แบงเปนGAP 131,732 ราย เกษตรอินทรีย 15,566 รายRSPO (ปาลมนํ้ามัน) 2,850 ราย และPGS กลุมรับรองตนเอง 8,756ราย” 
นายเขมแข็งกลาวตอไปวา ในดานการตลาด ระยะเวลา4 ปท่ีผานมา เกษตรกรสามารถเช่ือมโยงตลาดไดอยางชัดเจน 3 ประเภทคือ 1) ตลาดขอตกลงลวงหนาเชน การ
ทําContract Farmingการทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา การทํา MOU เชื่อมโยงกับผูซ้ือรวมท้ังตลาด Modern Trade เขามารับซ้ือผลผลิตถึงจํานวน 876 แปลง2) ตลาด
อื่นๆ ท่ีเนนผลิตและจําหนายใหกับผูรับซ้ือ ผูรวบรวม โรงงานแปรรูป ในทองถิ่นเปนหลัก จํานวน 5,964 แปลง และ 3)ตลาด Onlineเชน Facebook ไปรษณีย 
Lazada 24Shopping และอื่นๆ เปนตนจํานวน 304 แปลง 
“นอกจากน้ี ในดานตลาดออนไลนสําหรับเกษตรกรแปลงใหญ กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดทํา“โครงการสงเสริมตลาดเกษตร Online”ขึ้นเพ่ือเปนส่ือกลางระหวาง
เกษตรกรและผูซ้ือดวยการเปดเว็บไซต Www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.Comขึ้นเม่ือ 29 เมษายน 2563 ท่ีผานมาเบ้ืองตนมีสินคาท่ีรวบรวมมาไวในเว็บไซต จํานวน 
503 รายการ จาก 77 จังหวัด ใน 9 หมวด ไดแก ขาวและธัญพืช ผัก ผลไม ไมดอกไมประดับ อาหารแปรรูปและเครื่องด่ืม สมุนไพรและเครื่องสําอาง ผาและเครื่อง
แตงกาย หัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ และสินคาอื่นๆ ซ่ึงปรากฎวาไดรับผลตอบรับอยางดีเยี่ยมจากผูบริโภคโดยมียอดจําหนายสินคาชวงสัปดาหแรก วันท่ี 29 เมษายน – 
6 พฤษภาคม มากถึง 4,361,431 บาท หรือเฉล่ีย 56,642 บาทตอจังหวัด โดยสินคาท่ีมียอดส่ังซ้ือสูงสุด 10 รายการแรก ไดแก 1) ขาว กข 43 จังหวัดราชบุรี 2) 
มะมวงวาริช จังหวัดสกลนคร 3) มังคุดทิพยพังงา –มังคุดอินทรีย จังหวัดพังงา 4) มะมวงนํ้าดอกไมสีทอง จังหวัดขอนแกน 5) ตนพันธุดี อโวคาโด สวนวังพลากร 
จังหวัดตาก 6) เมลอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7) ลําไยอบแหงเน้ือสีทอง ตรา “สวัสดี” จังหวัดลําพูน 8) กลวยตาก จงัหวัดพิษณุโลก 9) ปลาสลิดแดดเดียว จังหวัด
สมุทรปราการ และ 10) เม็ดมะมวงหิมพานตแปรรูป จังหวัดอุตรดิตถ” 
“อีกท้ังจากรายงานของจังหวัด และการสอบถามเกษตรกรในเบ้ืองตน เกษตรกรหลายรายมีความเห็นวา การเขารวมนําเสนอสินคาใน ตลาดเกษตรกรออนไลน.Com 
เปนประโยชน ทําใหมียอดจําหนายเพ่ิมขึ้น และขอสมัครเขารวมโครงการอีกเปนจํานวนมาก” อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวในท่ีสุด 



 
กรมสงเสริมการเกษตร โชวผลงาน 4  ป เกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรกรไดประโยชนมาก สรางเงินเพิ่มกวา 3.6 หมื่นลาน 
กรมสงเสริมการเกษตร โชวผลงานเกษตรแปลงใหญ 4 ป เกษตรกรไดประโยชนใหเพียบ เผยรับรองแลว  6,888 แปลง เกษตรกรไดรบัรองมาตรฐานการ
ผลิต 158,904 รายสรางมูลคาเพิ่มจากการลดตนทนุและเพิ่มผลผลิต รวม 36,180.25 ลานบาท แถมตลาดเกษตรกรออนไลน.com ยังรุงประชาชนแห
อุดหนนุเพยีบ 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดกีรมสงเสริมการเกษตรเปดเผยวา  ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ เปนหน่ึงในนโยบายการพัฒนาท่ีสําคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณท่ีมุงเนนใหการรวมกลุมเกษตรกร สรางความเขมแข็งและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ 
เชื่อมโยงถึงผูประกอบการ รวมถึงทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต มีผลผลิตตอหนวยเพ่ิมขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของ
ตลาด ภายใตการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
“กรมสงเสริมการเกษตรไดรับมอบหมายใหดําเนินการในดานการสงเสริมและพัฒนาการผลิตแปลงใหญสินคาเกษตรดานพืช (ไมรวมนาแปลงใหญ)ผ้ึงและแมลง
เศรษฐกิจ โดยมีเปาหมายรวมจํานวน 1,856 แปลง รวมท้ังในดานการสงเสริมการบริหารจัดการแปลงใหญในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ”อธิบดีกรม
สงเสริมการเกษตรกลาว 
สําหรับผลการดําเนนิงานในภาพรวมระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญของกระทรวงเกษตรและสหกรณตั้งแตป 2559 จนถึงปจจุบนัไดมกีารรับรองแปลง
ใหญแลว6,888 แปลง รวมพืน้ที ่ 6,578,392 ไร เกษตรกร 406,755 (ขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563)  แบงเปน ป 2559 จํานวน 593แปลง 39 
ชนดิสินคา เกษตรกร 80,384 ราย พืน้ที่ 1,406,176 ไร  ป 2560 จํานวน 1,772 แปลง 70 ชนดิสินคา เกษตรกร 116,018 ราย พื้นที่ 2,005,998 
ไร  ป 2561 จํานวน 1,582 แปลง 68 ชนดิสินคา เกษตรกร 75,223 ราย พื้นที่ 1,168,447 ไร  และป 2562 จํานวน 1,279 แปลง 89 ชนดิสินคา 
เกษตรกร 48,907 ราย พืน้ที่ 662,160 ไร  
“สวนการบริหารจัดการแปลงใหญ กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดใหมีการจัดเวทีวิเคราะหซ่ึงในป 2563 เนนการรับรองแปลงผานคณะกรรมการอํานวยการขบัเคล่ือนงาน
นโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตร (Chief of Operation : CoO) และรวมกับทีมผูจัดการแปลงและเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ จัดเวทีวิเคราะห จัดทํา
แผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุม พรอมท้ังจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานแปลงใหญและประเมินผลจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของกลุมในประเด็นตางๆสวนดาน
สินเชื่อขณะน้ี ธ.ก.ส. ไดอนุมัติสินเชื่อแลว 329 แปลง วงเงิน  1,956,703,991 ลานบาท ยอดเงินคงเหลือ (เปนหน้ี) 1,755,090,317.37 ลานบาท” 
อธิบดกีรมสงเสริมการเกษตร กลาวอีกวา ปจจุบนัระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญไดกอใหเกดิประโยชนแกเกษตรกรอยางมาก โดยเฉพาะการสราง
มูลคาเพิ่มจากการลดตนทนุและการเพิ่มผลผลิต รวมมูลคา36,180.25ลานบาท สวนดานพฒันาคุณภาพมีเกษตรกรแปลงใหญไดรับรองมาตรฐานการผลิต
สินคารวม 158,904 ราย แบงเปนGAP 131,732 ราย เกษตรอนิทรีย 15,566 รายRSPO (ปาลมน้ํามัน) 2,850 ราย และPGS กลุมรับรองตนเอง 
8,756ราย” 
นายเขมแข็งกลาวตอไปวา ในดานการตลาด ระยะเวลา4 ปท่ีผานมา เกษตรกรสามารถเชื่อมโยงตลาดไดอยางชัดเจน 3 ประเภทคือ 1) ตลาดขอตกลงลวงหนาเชน 
การทําContract Farmingการทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา การทํา MOU เชื่อมโยงกับผูซ้ือรวมท้ังตลาด Modern Trade เขามารับซ้ือผลผลิตถึงจํานวน 876 แปลง
2) ตลาดอื่นๆ ท่ีเนนผลิตและจําหนายใหกับผูรับซ้ือ ผูรวบรวม โรงงานแปรรูป ในทองถิ่นเปนหลัก จํานวน 5,964 แปลง และ 3)ตลาด Online
เชน Facebook ไปรษณีย Lazada 24Shopping และอื่นๆ เปนตนจํานวน 304 แปลง 
“นอกจากน้ี ในดานตลาดออนไลนสําหรับเกษตรกรแปลงใหญ  กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดทํา“โครงการสงเสริมตลาดเกษตร online”ขึ้นเพ่ือเปนส่ือกลาง
ระหวางเกษตรกรและผูซ้ือดวยการเปดเว็บไซต www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.comขึ้นเม่ือ 29 เมษายน 2563 ท่ีผานมาเบ้ืองตนมีสินคาท่ีรวบรวมมาไวในเว็บไซต 
จํานวน 503 รายการ จาก 77 จังหวัด ใน 9 หมวด ไดแก ขาวและธัญพืช ผัก ผลไม ไมดอกไมประดับ อาหารแปรรูปและเครื่องด่ืม สมุนไพรและเครื่องสําอาง ผา
และเครื่องแตงกาย หัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ และสินคาอื่นๆ 
ซ่ึงปรากฎวาไดรับผลตอบรับอยางดีเยี่ยมจากผูบริโภคโดยมียอดจําหนายสินคาชวงสัปดาหแรก วันท่ี 29 เมษายน – 6 พฤษภาคม มากถึง 4,361,431 บาท หรือ
เฉล่ีย 56,642 บาทตอจังหวัด โดยสินคาท่ีมียอดส่ังซ้ือสูงสุด 10 รายการแรก ไดแก 1) ขาว กข 43 จังหวัดราชบุรี 2) มะมวงวาริช จังหวัดสกลนคร 3) มังคุดทิพย
พังงา –มังคุดอินทรีย จังหวัดพังงา  4) มะมวงนํ้าดอกไมสีทอง จังหวัดขอนแกน 5) ตนพันธุดี อโวคาโด สวนวังพลากร จังหวัดตาก 6) เมลอน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 7) ลําไยอบแหงเน้ือสีทอง ตรา "สวัสดี" จังหวัดลําพูน 8) กลวยตาก จังหวัดพิษณุโลก 9) ปลาสลิดแดดเดียว จังหวัดสมุทรปราการ และ 10) เม็ด
มะมวงหิมพานตแปรรูป จังหวัดอุตรดิตถ” 
“อีกทั้งจากรายงานของจังหวดั และการสอบถามเกษตรกรในเบื้องตน เกษตรกรหลายรายมีความเห็นวา การเขารวมนําเสนอสินคาใน ตลาดเกษตรกร
ออนไลน.com เปนประโยชน ทําใหมียอดจําหนายเพิ่มขึน้ และขอสมคัรเขารวมโครงการอีกเปนจํานวนมาก” อธิบดกีรมสงเสริมการเกษตร กลาวในที่สุด 

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/


 
กรมสงเสรมิการเกษตร โชวผลงานเกษตรแปลงใหญ 4 ป เกษตรกรไดประโยชนใหเพียบ เผยรับรองแลว 6,888 แปลง เกษตรกรไดรับรอง
มาตรฐานการผลิต 158,904 ราย สรางมูลคาเพ่ิมจากการลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิต รวม 36,180.25 ลานบาท แถมตลาดเกษตรกรออนไลน.
com ยังรุงประชาชนแหอุดหนุนเพียบ 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร เปดเผยวา ระบบสงเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ เปนหน่ึงในนโยบายการพัฒนาท่ีสําคัญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีมุงเนนใหการรวมกลุมเกษตรกร สรางความเขมแข็งและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางกลุมเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชน และสหกรณ เช่ือมโยงถึงผูประกอบการ รวมถึงทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต มผีลผลิตตอหนวยเพ่ิมข้ึน ผลผลิตมีคณุภาพไดมาตรฐาน
สอดคลองกับความตองการของตลาด ภายใตการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
“กรมสงเสริมการเกษตรไดรับมอบหมายใหดําเนินการในดานการสงเสริมและพัฒนาการผลิตแปลงใหญสินคาเกษตรดานพืช (ไมรวมนาแปลงใหญ) ผึ้ง
และแมลงเศรษฐกิจ โดยมเีปาหมายรวมจํานวน 1,856 แปลง รวมท้ังในดานการสงเสริมการบรหิารจัดการแปลงใหญในภาพรวมของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ” 
สําหรับผลการดําเนินงานในภาพรวมระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญของกระทรวงเกษตรและสหกรณตั้งแตป 2559 จนถึงปจจุบันไดมีการรับรอง
แปลงใหญแลว6,888 แปลง รวมพ้ืนท่ี 6,578,392 ไร เกษตรกร 406,755 (ขอมูล ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563) แบงเปน ป 2559 จํานวน 593
แปลง 39 ชนิดสินคา เกษตรกร 80,384 ราย พ้ืนท่ี 1,406,176 ไร ป 2560 จํานวน 1,772 แปลง 70 ชนิดสินคา เกษตรกร 116,018 ราย 
พ้ืนท่ี 2,005,998 ไร  ป 2561 จํานวน 1,582 แปลง 68 ชนิดสินคา เกษตรกร 75,223 ราย พ้ืนท่ี 1,168,447 ไร และป 2562 จํานวน 
1,279 แปลง 89 ชนิดสินคา เกษตรกร 48,907 ราย พ้ืนท่ี 662,160 ไร 
“สวนการบริหารจดัการแปลงใหญ กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดใหมีการจัดเวทีวิเคราะหซึ่งในป 2563 เนนการรับรองแปลงผานคณะกรรมการ
อํานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตร (Chief of Operation : CoO) และรวมกับทีมผูจดัการแปลงและเกษตรกร
สมาชิกแปลงใหญ จัดเวทีวิเคราะห จัดทําแผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุม พรอมท้ังจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานแปลงใหญและประเมินผลจดัเก็บขอมลูผล
การดําเนินงานของกลุมในประเดน็ตางๆสวนดานสินเช่ือขณะน้ี ธ.ก.ส. ไดอนุมัตสิินเช่ือแลว 329 แปลง วงเงิน 1,956,703,991 ลานบาท ยอดเงิน
คงเหลือ (เปนหน้ี) 1,755,090,317.37 ลานบาท” 
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวอีกวา ปจจุบันระบบสงเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญไดกอใหเกิดประโยชนแกเกษตรกรอยางมาก โดยเฉพาะการสราง
มูลคาเพ่ิมจากการลดตนทุนและการเพ่ิมผลผลติ รวมมลูคา 36,180.25 ลานบาท สวนดานพัฒนาคณุภาพมเีกษตรกรแปลงใหญไดรับรองมาตรฐานการ
ผลิตสินคารวม 158,904 ราย แบงเปน GAP 131,732 ราย เกษตรอินทรีย 15,566 รายRSPO (ปาลมนํ้ามัน) 2,850 ราย และPGS กลุมรับรอง
ตนเอง 8,756 ราย 
ท้ังน้ี ในดานการตลาด ระยะเวลา 4 ปท่ีผานมา เกษตรกรสามารถเช่ือมโยงตลาดไดอยางชัดเจน 3 ประเภทคือ 1) ตลาดขอตกลงลวงหนาเชน การทํา
Contract Farmingการทําสญัญาซื้อขายลวงหนา การทํา MOU เช่ือมโยงกับผูซื้อรวมท้ังตลาด Modern Trade เขามารับซื้อผลผลิตถึงจํานวน 876 
แปลง2) ตลาดอ่ืนๆ ท่ีเนนผลติและจําหนายใหกับผูรับซื้อ ผูรวบรวม โรงงานแปรรูป ในทองถ่ินเปนหลกั จํานวน 5,964 แปลง และ 3) ตลาด Online 
เชน Facebook ไปรษณยี Lazada 24Shopping และอ่ืนๆ เปนตนจํานวน 304 แปลง 
นอกจากน้ี ในดานตลาดออนไลนสําหรับเกษตรกรแปลงใหญ กรมสงเสริมการเกษตรไดจดัทํา “โครงการสงเสริมตลาดเกษตร online” ข้ึนเพ่ือเปน
สื่อกลางระหวางเกษตรกรและผูซือ้ดวยการเปดเว็บไซต www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.comข้ึนเมื่อ 29 เมษายน 2563 ท่ีผานมา เบ้ืองตนมีสินคาท่ี
รวบรวมมาไวในเว็บไซต จํานวน 503 รายการ จาก 77 จังหวัด ใน 9 หมวด ไดแก ขาวและธัญพืช ผัก ผลไม ไมดอกไมประดับ อาหารแปรรูปและ
เครื่องดื่ม สมุนไพรและเครื่องสําอาง ผาและเครื่องแตงกาย หตัถกรรมและสิ่งประดิษฐ และสินคาอ่ืนๆ ซึ่งปรากฎวาไดรับผลตอบรบัอยางดีเยี่ยมจาก
ผูบริโภค 
โดยมยีอดจําหนายสินคาชวงสัปดาหแรก วันท่ี 29 เมษายน – 6 พฤษภาคม มากถึง 4,361,431 บาท หรือเฉลี่ย 56,642 บาทตอจังหวัด โดยสินคาท่ี
มียอดสั่งซื้อสูงสุด 10 รายการแรก ไดแก 1) ขาว กข 43 จังหวัดราชบุรี 2) มะมวงวาริช จังหวัดสกลนคร 3) มังคุดทิพยพังงา – มังคุดอินทรีย จังหวัด
พังงา 4) มะมวงนํ้าดอกไมสีทอง จังหวัดขอนแกน 5) ตนพันธุดี อโวคาโด สวนวังพลากร จังหวัดตาก 6) เมลอน จังหวัดพระนครศรอียุธยา 7) ลําไย
อบแหงเน้ือสีทอง ตรา "สวัสด"ี จังหวัดลําพูน 8) กลวยตาก จังหวัดพิษณุโลก 9) ปลาสลิดแดดเดียว จังหวัดสมุทรปราการ และ 10) เม็ดมะมวงหิมพานต
แปรรูป จังหวัดอุตรดติถ 
“อีกท้ังจากรายงานของจังหวัด และการสอบถามเกษตรกรในเบ้ืองตน เกษตรกรหลายรายมีความเหน็วา การเขารวมนําเสนอสินคาใน ตลาดเกษตรกร
ออนไลน.com เปนประโยชน ทําใหมียอดจําหนายเพ่ิมข้ึน และขอสมัครเขารวมโครงการอีกเปนจาํนวนมาก” อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวในท่ีสดุ 



 
กรมสงเสรมิการเกษตร โชวผลงาน 4 ป เกษตรแบบแปลงใหญ เพ่ิมรายไดเกษตรกรกวา 3.6 หมืน่ลาน 
กรมสงเสรมิการเกษตร โชวผลงานเกษตรแปลงใหญ 4 ป เกษตรกรไดประโยชนใหเพียบ เผยรับรองแลว 6,888 แปลง เกษตรกรไดรบัรองมาตรฐานการ
ผลิต 158,904 ราย สรางมูลคาเพ่ิมจากการลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิต รวม 36,180.25 ลานบาท แถมตลาดเกษตรกรออนไลน.com ยังรุงประชาชนแห
อุดหนุนเพียบ 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดาํรง อธิบดกีรมสงเสรมิการเกษตร เปดเผยวา ระบบสงเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ เปนหน่ึงในนโยบายการพัฒนาท่ีสําคัญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีมุงเนนใหการรวมกลุมเกษตรกร สรางความเขมแข็งและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 
และสหกรณ เช่ือมโยงถึงผูประกอบการ รวมถึงทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต มีผลผลิตตอหนวยเพ่ิมข้ึน ผลผลิตมคีุณภาพไดมาตรฐานสอดคลอง
กับความตองการของตลาด ภายใตการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
“กรมสงเสริมการเกษตรไดรับมอบหมายใหดําเนินการในดานการสงเสริมและพัฒนาการผลิตแปลงใหญสินคาเกษตรดานพืช (ไมรวมนาแปลงใหญ) ผึ้งและ
แมลงเศรษฐกิจ โดยมีเปาหมายรวมจํานวน 1,856 แปลง รวมท้ังในดานการสงเสริมการบริหารจัดการแปลงใหญในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ” อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาว 
สําหรับผลการดําเนินงานในภาพรวมระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญของกระทรวงเกษตรและสหกรณตั้งแตป 2559 จนถึงปจจุบันไดมีการรับรองแปลง
ใหญแลว6,888 แปลง รวมพ้ืนท่ี 6,578,392 ไร เกษตรกร 406,755 (ขอมูล ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563) แบงเปน ป 2559 จํานวน 593แปลง 39 
ชนิดสินคา เกษตรกร 80,384 ราย พ้ืนท่ี 1,406,176 ไร ป 2560 จํานวน 1,772 แปลง 70 ชนิดสินคา เกษตรกร 116,018 ราย พ้ืนท่ี 2,005,998 
ไร ป 2561 จํานวน 1,582 แปลง 68 ชนิดสินคา เกษตรกร 75,223 ราย พ้ืนท่ี 1,168,447 ไร และป 2562 จํานวน 1,279 แปลง 89 ชนิดสินคา 
เกษตรกร 48,907 ราย พ้ืนท่ี 662,160 ไร 
“สวนการบริหารจดัการแปลงใหญ กรมสงเสริมการเกษตรไดจดัใหมีการจัดเวทีวิเคราะหซึ่งในป 2563 เนนการรับรองแปลงผานคณะกรรมการอํานวยการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตร (Chief of Operation : CoO) และรวมกับทีมผูจัดการแปลงและเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ 
จัดเวทีวิเคราะห จัดทําแผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุม พรอมท้ังจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานแปลงใหญและประเมินผลจัดเก็บขอมลูผลการดําเนินงานของ
กลุมในประเด็นตางๆสวนดานสินเช่ือขณะน้ี ธ.ก.ส. ไดอนุมัตสิินเช่ือแลว 329 แปลง วงเงิน 1,956,703,991 ลานบาท ยอดเงินคงเหลือ (เปนหน้ี) 
1,755,090,317.37 ลานบาท” 
อธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาวอีกวา ปจจุบันระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญไดกอใหเกิดประโยชนแกเกษตรกรอยางมาก โดยเฉพาะการสราง
มูลคาเพ่ิมจากการลดตนทุนและการเพ่ิมผลผลติ รวมมลูคา 36,180.25 ลานบาท สวนดานพัฒนาคณุภาพมเีกษตรกรแปลงใหญไดรับรองมาตรฐานการ
ผลิตสินคารวม 158,904 ราย แบงเปน GAP 131,732 ราย เกษตรอินทรีย 15,566 รายRSPO (ปาลมนํ้ามัน) 2,850 ราย และPGS กลุมรับรองตนเอง 
8,756 ราย” 
นายเขมแข็ง กลาวตอไปวา ในดานการตลาด ระยะเวลา 4 ปท่ีผานมา เกษตรกรสามารถเช่ือมโยงตลาดไดอยางชัดเจน 3 ประเภทคือ 1) ตลาดขอตกลง
ลวงหนาเชน การทําContract Farmingการทําสญัญาซื้อขายลวงหนา การทํา MOU เช่ือมโยงกับผูซือ้รวมท้ังตลาด Modern Trade เขามารับซื้อผลผลติถึง
จํานวน 876 แปลง2) ตลาดอ่ืนๆ ท่ีเนนผลิตและจําหนายใหกับผูรบัซื้อ ผูรวบรวม โรงงานแปรรูป ในทองถ่ินเปนหลัก จํานวน 5,964 แปลง และ 3) ตลาด 
Online เชน Facebook ไปรษณยี Lazada 24Shopping และอ่ืนๆ เปนตนจํานวน 304 แปลง 
“นอกจากน้ี ในดานตลาดออนไลนสําหรับเกษตรกรแปลงใหญ กรมสงเสริมการเกษตรไดจดัทํา “โครงการสงเสริมตลาดเกษตร online” ข้ึนเพ่ือเปนสื่อกลาง
ระหวางเกษตรกรและผูซื้อดวยการเปดเว็บไซต www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.comข้ึนเมื่อ 29 เมษายน 2563 ท่ีผานมา เบ้ืองตนมีสนิคาท่ีรวบรวมมาไว
ในเว็บไซต จํานวน 503 รายการ จาก 77 จังหวัด ใน 9 หมวด ไดแก ขาวและธัญพืช ผัก ผลไม ไมดอกไมประดับ อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม สมุนไพร
และเครื่องสําอาง ผาและเครื่องแตงกาย หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ และสินคาอ่ืนๆ ซึ่งปรากฎวาไดรบัผลตอบรับอยางดเียี่ยมจากผูบริโภคโดยมียอดจําหนาย
สินคาชวงสัปดาหแรก วันท่ี 29 เมษายน – 6 พฤษภาคม มากถึง 4,361,431 บาท หรือเฉลีย่ 56,642 บาทตอจังหวัด โดยสินคาท่ีมียอดสั่งซื้อสูงสุด 10 
รายการแรก ไดแก 1) ขาว กข 43 จังหวัดราชบุรี 2) มะมวงวาริช จังหวัดสกลนคร 3) มังคุดทิพยพังงา – มังคุดอินทรีย จังหวัดพังงา 4) มะมวงนํ้าดอกไมสี
ทอง จังหวัดขอนแกน 5) ตนพันธุดี อโวคาโด สวนวังพลากร จังหวัดตาก 6) เมลอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7) ลําไยอบแหงเน้ือสีทอง ตรา “สวัสด”ี 
จังหวัดลําพูน 8) กลวยตาก จังหวัดพิษณุโลก 9) ปลาสลิดแดดเดยีว จังหวัดสมุทรปราการ และ 10) เม็ดมะมวงหิมพานตแปรรูป จังหวัดอุตรดติถ” 
“อีกท้ังจากรายงานของจังหวัด และการสอบถามเกษตรกรในเบ้ืองตน เกษตรกรหลายรายมีความเหน็วา การเขารวมนําเสนอสินคาใน ตลาดเกษตรกร
ออนไลน.com เปนประโยชน ทําใหมียอดจําหนายเพ่ิมข้ึน และขอสมัครเขารวมโครงการอีกเปนจาํนวนมาก” อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวในท่ีสดุ 











 

กรุงเทพฯ--13 พ.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กรมสงเสริมการเกษตรเปดระบบบริการขอมลูการผลิตดานการเกษตร ใหบรกิารสบืคนขอมูล
แหลงผลิตสินคาเกษตรทีส่ําคัญทั่วประเทศไดทุกที ่ทุกเวลา ผานเครือขายอินเทอรเน็ต หวังให
เกิดการตอยอดพัฒนาอาชีพ 

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา กรมสงเสริมการเกษตรได
พัฒนาระบบการบริการขอมูลการผลิตดานการเกษตร (DOAE Open Data) ภายใตโครงการ
พัฒนาการใหบริการประชาชนผานระบบดิจิทัล (Quick Win) เพื่อใหบริการสืบคนขอมูล
สถานการณการเพาะปลูกพืชผานระบบออนไลนแกผูสนใจทั้งหนวยงานภาครัฐ เอกชน 
สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถเขาถึงขอมูลการผลติสินคาเกษตรเพื่อตดิตาม
สถานการณการเพาะปลูกพืชและผลผลติไดเปนรายเดือน และนําขอมูลดังกลาวไปใชประโยชน
ในการวางแผนการผลิต การทําธุรกิจการเกษตร และการศึกษาวิจัย ปจจุบันมขีอมูลชนิดพชืที่
จัดเก็บและเปดใหบริการสืบคน จํานวน 468 ชนิดพืช โดยสามารถสืบคนขอมูลไดจาก แหลง
การผลิต (จังหวัด อําเภอ ตําบล) และสืบคนรายชนิดพืช 

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวอีกวา ระบบบริการขอมูลการผลิตทางดานการเกษตรน้ี เริ่ม
เปดใหบริการตั้งแตเดอืนมกราคม 2563 ที่ผานมา ซึ่งปจจุบันมียอดการใชบรกิารสืบคนขอมูล
แลว จํานวน 4,266 ครั้ง โดยสวนใหญมีวัตถุประสงคในการสืบคนขอมูลเพือ่การศึกษาวิจัย และ
เพื่อติดตามสถานการณการผลิต สําหรับผูที่สนใจสามารถเขาใชบริการได โดยสมัครเปนสมาชิก
ไดที่ เว็บไซต https://opendata.doae.go.th 

ทั้งน้ีโครงการดังกลาวเกิดข้ึน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ใหมี
ความเปนอยูที่ดีข้ึน มีความสะดวก รวดเร็ว ในการเขาถึงขอมูล และบริการตาง ๆ ของหนวยงาน
ภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณภายใตนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ของ ดร.เฉลิมชัย ศรี
ออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยนําเทคโนโลยีดิจทิัลมาใหบริการ
ประชาชน และมีนายอลงกรณ พลบุตร ที่ปรกึษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปน
ประธานคณะกรรมการฯ ในการขับเคลื่อนงาน 
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กรมสงเสริมการเกษตรแนะผูบริโภค 5 วิธีงายๆ ดูทุเรียนออนกอนซ้ือ ขูเจาของสวน-พอคาตัดท่ียังไมแกมาขายเจอคุก 3 ป 
แนะ 5 วิธีดูทุเรียนออน - นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ในฤดูกาลนี้เปนชวงออก
ผลผลิตทุเรียน ราชาผลไมโดยคาดวาในชวงเดือน เม.ย.-พ.ค. จะเปนชวงท่ีทุเรียนเริ่มใหผลผลิตออกสูตลาด ดวยแรงจูงใจ
จากราคาท่ีสูงขายไดราคาดีเพราะเปนชวงตนฤดูกาลและทุเรียนออนมีน้ําหนักผลมากกวาทุเรียนแกจึงทําใหเกษตรกรและ
พอคาตัดทุเรียนออนออกมาขายจึงขอประกาศเตือนใหเจาของสวนและพอคาทุเรียนอยาขายทุเรียนออนเพราะถือวาผิด
กฎหมายผูบริโภคเขาขายหลอกลวง มีโทษท้ังจําท้ังปรับซ่ึงโทษรุนแรงถึงคุก 3 ป 
นอกจากนี้ การตัดทุเรียนออนชวงตนฤดูยังเกิดจากปญหาการขาดแคลนแรงงานและเกษตรกรเจาของสวนตองการความ
สะดวกจึงจําหนายในลักษณะเหมาสวนเกษตรกรไมไดควบคุมการเก็บเก่ียวไดรวมไปถึงเปนกลยุทธของพอคาเองท่ีจะตัด
ทุเรียนออนไปจําหนายเพื่อทําใหผูบริโภคมีความตองการนอยลงในระยะหนึ่งจากนั้นทุเรียนจะมีราคาลดตํ่าลงแลวพอคาก็
กลับไปกดราคาจากชาวสวนหรือเกษตรกรในชวงที่ผลผลิตออกมาก 
กรมสงเสริมการเกษตรไดตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อชวยกันสกัดก้ันทุเรียนออนในจังหวัดแหลงผลิตท่ีสําคัญ โดยใชบทลงโทษทาง
กฎหมายไดแก ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผูใดขายโดยหลอกลวงดวยประการใดๆ ใหผูซื้อหลงเชื่อใน
แหลงกําเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแหงของอันเปนเท็จนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 
6,000 บาท หรือทั้งจําท้ังปรับ และพ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 
ผูใดเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสาํคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินคา
หรือบริการไมวาจะเปนของตนเองหรือผูอ่ืนโฆษณาหรือใชฉลากท่ีมีขอความอันเปนเท็จหรือขอความท่ีรูหรือควรรูอยูแลว
วาอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดเชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ 
สําหรับผูบริโภคมี 5 ขอสังเกตงายๆ กอนซ้ือทุเรียน ในชวงนี้ คือ 
1. กานผล จะแข็งและมีสีเขมข้ึน สากมือ เมื่อจับกานผลแลวแกวงผลทุเรียนจะรูสึกวา กานผลทุเรียนมีสปริงมากข้ึน 
2. ปลายหนาม แหง มีสีน้ําตาล เปราะและหักงาย เม่ือมองจากดานบนของผล จะเห็นหนามเปนสีเขม หนามกางออก 
รองหนามหาง 
3. เปลือก เม่ือเคาะเปลือก ผลทุเรียนท่ีแกจัด จะมีเสียงหนักหรือเบาแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับพันธุและอายุของตนทุเรียน 
4. ผลทุเรียน ถาแกจัด เม่ือตัดขั้วผลหรือปลิงออก จะพบน้ําใส ซ่ึงไมขนเหนียวเหมือนในทุเรียนออน และเม่ือชิมดูจะมีรส
หวาน และจะสังเกตเห็นรอยแยก สีน้ําตาลบนรองพูอยางชัดเจน 
 



 
แนะ 5 วธิีดทูุเรียนออน - นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ในฤดูกาลน้ีเปนชวงออกผลผลิตทุเรียน ราชาผลไมโดย
คาดวาในชวงเดือน เม.ย.-พ.ค. จะเปนชวงที่ทุเรียนเร่ิมใหผลผลิตออกสูตลาด ดวยแรงจูงใจจากราคาที่สูงขายไดราคาดีเพราะเปนชวงตนฤดูกาลและ
ทุเรียนออนมีนํ้าหนักผลมากกวาทเุรียนแกจึงทําใหเกษตรกรและพอคาตัดทุเรียนออนออกมาขายจึงขอประกาศเตือนใหเจาของสวนและพอคาทุเรียน
อยาขายทุเรียนออนเพราะถือวาผิดกฎหมายผูบริโภคเขาขายหลอกลวง มีโทษทั้งจําทั้งปรับซ่ึงโทษรุนแรงถงึคุก 3 ป 
นอกจากน้ี การตัดทเุรียนออนชวงตนฤดูยังเกิดจากปญหาการขาดแคลนแรงงานและเกษตรกรเจาของสวนตองการความสะดวกจึงจําหนายในลักษณะ
เหมาสวนเกษตรกรไมไดควบคุมการเก็บเกี่ยวไดรวมไปถึงเปนกลยุทธของพอคาเองที่จะตัดทุเรียนออนไปจําหนายเพือ่ทาํใหผูบริโภคมีความตองการ
นอยลงในระยะหน่ึงจากน้ันทุเรียนจะมีราคาลดตํ่าลงแลวพอคากก็ลับไปกดราคาจากชาวสวนหรือเกษตรกรในชวงที่ผลผลิตออกมาก 

กรมสงเสริมการเกษตรไดต้ังชุดเฉพาะกิจเพือ่ชวยกันสกัดกั้นทุเรียนออนในจังหวัดแหลงผลิตที่สําคัญ โดยใชบทลงโทษทางกฎหมายไดแก ประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 271 ผูใดขายโดยหลอกลวงดวยประการใดๆ ใหผูซ้ือหลงเชื่อในแหลงกําเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแหงของอันเปนเท็จ
น้ัน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 6,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และพ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 
ผูใดเจตนากอใหเกดิความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสําคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินคาหรือบริการไมวาจะเปนของ
ตนเองหรือผูอื่นโฆษณาหรือใชฉลากที่มีขอความอันเปนเท็จหรือขอความที่รูหรือควรรูอยูแลววาอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดเชนวาน้ัน ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกนิ 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
สําหรับผูบริโภคมี 5 ขอสังเกตงายๆ กอนซือ้ทุเรียน ในชวงนี ้คอื 
1. กานผล จะแข็งและมีสีเขมขึ้น สากมือ เม่ือจับกานผลแลวแกวงผลทเุรียนจะรูสึกวา กานผลทุเรียนมีสปริงมากขึ้น 
2. ปลายหนาม แหง มีสีนํ้าตาล เปราะและหักงาย เม่ือมองจากดานบนของผล จะเห็นหนามเปนสีเขม หนามกางออก รองหนามหาง 
3. เปลือก เม่ือเคาะเปลือก ผลทเุรียนที่แกจัด จะมีเสียงหนักหรือเบาแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับพันธุและอายุของตนทุเรียน 
4. ผลทุเรียน ถาแกจัด เม่ือตัดขั้วผลหรือปลิงออก จะพบนํ้าใส ซ่ึงไมขนเหนียวเหมือนในทุเรียนออน และเม่ือชิมดูจะมีรสหวาน และจะสังเกตเห็นรอย
แยก สีนํ้าตาลบนรองพอูยางชัดเจน 



 

กรมสงเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรรับมอืพายุฤดูรอน แนะยังแลงควรเลี่ยงการเพาะปลูกใหมและปองกันผลผลิตเสียหาย     

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง 
พายุฤดูรอนบริเวณประเทศไทยตอนบน ที่คาดการณวาในชวงวนัที ่14 - 18 พฤษภาคม 2563 บริเวณประเทศ
ไทยตอนบนมีอากาศรอนถึงรอนจัด และมฝีนฟาคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพ้ืนที่     

กรมสงเสริมการเกษตรจึงขอเตือนใหเกษตรกรเฝาระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ตอพ้ืนที่เพาะปลูกและ
ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะผูปลูกไมผลใหทาํการตัดแตงก่ิงเพ่ือลดการปะทะของแรงลมพาย ุซึ่งอาจ
ทําใหตนไมผลหักโคนเสียหายไดงาย และขอใหเกษตรกรติดตามสถานการณสภาพอากาศอยางตอเนื่อง 
รวมทั้งหลีกเล่ียงการเริ่มเพาะปลูกใหม ถึงแมในชวงนีจ้ะมพีายุฤดูรอน แตจะยังมีสภาพอากาศรอนและแหง
แลง รวมทั้งประเทศไทยยังไมเขาสูฤดูฝน ดังนัน้การเริม่เพาะปลูกชวงนี ้อาจทาํใหตนกลาไดรับน้ําไมเพียงพอ 
และเกิดความเสียหายได โดยเฉพาะพ้ืนที่การเกษตรที่อยูนอกเขตชลประทาน     

สําหรับมาตรการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติ กรมสงเสริมการเกษตรยึดหลักปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 โดยมหีลักเกณฑชวยเหลือเกษตรกรท่ีขึน้ทะเบียนเกษตรกรกับกรม
สงเสริมการเกษตรไวกอนเกิดภัย ตามจาํนวนพ้ืนทีจ่ริงทีไ่ดรับความเสียหาย รายละไมเกิน 30 ไร ไดแก ขาว 
อัตราไรละ 1,113 บาท พืชไร อัตราไรละ 1,148 บาท และพืชสวนและอ่ืน ๆ อัตรา ไรละ 1,690 บาท ทั้งนี ้เมื่อ
เกิดภัยพิบัติ และผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเขตพ้ืนที่การใหความชวยเหลือฯ เกษตรกรตองยื่นแบบ
ความจาํนงขอรับการชวยเหลือ (กษ 01) โดยใหผูนาํทองถ่ินรับรอง กอนจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร 
และพ้ืนที่เสียหายจริง เพ่ือพิจารณาใหความชวยเหลือตามขั้นตอนตอไป     

ทั้งนี้ ขอย้าํใหเกษตรกรติดตามการคาดการณสภาพอากาศจากกรมอุตุนยิมวิทยาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
พ้ืนที่เส่ียงจะไดรับผลกระทบ และเกษตรกรสามารถขอความชวยเหลือและคําแนะนําจากเจาหนาที่ สงเสรมิ
การเกษตรในพ้ืนที่ได ณ สํานกังานเกษตรอําเภอและสํานักงานเกษตรจังหวัดใกลบาน 

 



 

กรมสงเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรรับมอืพายุฤดรูอน แนะยังแลงควรเลี่ยงการเพาะปลูกใหม
และปองกันผลผลติเสียหาย 

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา จากประกาศของกรม
อุตุนิยมวิทยาเรื่อง พายุฤดูรอนบริเวณประเทศไทยตอนบน ที่คาดการณวาในชวงวันที่ 14 - 18 
พฤษภาคม 2563 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศรอนถึงรอนจัด และมฝีนฟาคะนองและลม
กระโชกแรงเกดิข้ึนบางพืน้ที ่

กรมสงเสริมการเกษตรจึงขอเตือนใหเกษตรกรเฝาระวังความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนตอพื้นที่
เพาะปลูกและผลผลติทางการเกษตร โดยเฉพาะผูปลูกไมผลใหทําการตดัแตงกิ่งเพื่อลดการ
ปะทะของแรงลมพายุ ซึ่งอาจทําใหตนไมผลหักโคนเสียหายไดงาย และขอใหเกษตรกรตดิตาม
สถานการณสภาพอากาศอยางตอเน่ือง รวมทั้งหลกีเลี่ยงการเริ่มเพาะปลูกใหม ถึงแมในชวงน้ีจะ
มีพายุฤดูรอน แตจะยังมีสภาพอากาศรอนและแหงแลง รวมทั้งประเทศไทยยังไมเขาสูฤดูฝน 
ดังน้ันการเริ่มเพาะปลูกชวงน้ี อาจทําใหตนกลาไดรับนํ้าไมเพียงพอ และเกิดความเสียหายได 
โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรที่อยูนอกเขตชลประทาน 

สําหรับมาตรการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัต ิกรมสงเสริมการเกษตรยึดหลัก
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑชวยเหลือเกษตรกรที่ข้ึน
ทะเบียนเกษตรกรกับกรมสงเสริมการเกษตรไวกอนเกิดภัย ตามจํานวนพื้นที่จริงที่ไดรับความ
เสียหาย รายละไมเกิน 30 ไร ไดแก ขาว อัตราไรละ 1,113 บาท พืชไร อัตราไรละ 1,148 บาท 
และพืชสวนและอื่น ๆ อตัรา ไรละ 1,690 บาท ทั้งน้ี เมื่อเกิดภัยพิบัติ และผูวาราชการจังหวัดจะ
ประกาศเขตพื้นทีก่ารใหความชวยเหลือฯ เกษตรกรตองยื่นแบบความจํานงขอรับการชวยเหลือ 
(กษ 01) โดยใหผูนําทองถิ่นรับรอง กอนจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพื้นที่เสียหาย
จริง เพื่อพิจารณาใหความชวยเหลือตามข้ันตอนตอไป 

ทั้งน้ี ขอย้ําใหเกษตรกรตดิตามการคาดการณสภาพอากาศจากกรมอตุุนิยมวิทยาอยางตอเน่ือง 
โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงจะไดรับผลกระทบ และเกษตรกรสามารถขอความชวยเหลือและคําแนะนํา
จากเจาหนาที่ สงเสริมการเกษตรในพื้นที่ได ณ สํานักงานเกษตรอําเภอและสํานักงานเกษตร
จังหวัดใกลบาน 
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เกษตรแปลงใหญขาว บานดูทุง ที่อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ที่มีผูอาวุโสของหมูบาน มอบที่ดินใหกับกลุม 

บริหารจัดการแปลงใหญขาวที่ บานดูทุง โดยปจจุบันแปลงใหญขาว บานดูทุง มีสมาชิกทั้งสิ้น 240 คน มี

พื้นที่เพาะปลูกรวม 3,026 ไร นอกจากน้ียังเปนที่เก็บผลผลิตของสมาชิกในกลุมดวย 

 
กรมสงเสริมการเกษตร วางเปาหมายสงเสริมใหเกษตรกร ในโครงการเกษตร แปลงใหญ ขับเคลื่อนดาน

การตลาดสินคาเกษตรออนไลนใหมากขึ้น เพราะตองมาประสบกับปญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ใน

รูปแบบของเว็บไซต www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com เพื่อเปนสื่อกลางในการนําสินคาเกษตร

คุณภาพดี ทั้งจากกลุมเกษตรกรแปลงใหญ, สมารทฟารมเมอร, ยังสมารท ฟารมเมอร, วิสาหกิจชุมชน และ

องคกรเกษตรกรอ่ืนๆ จากทั่วประเทศ สงใหถึงมือผูบริโภคโดยตรง เพื่อสรางทางเลือกใหกับผูบริโภคที่จะ

สามารถเลือกซื้อสินคาไดโดยตรงจากเกษตรกร และเปนอีกชองทางในการจําหนายสินคาของเกษตรกรได

อยางยั่งยืน ภายใตสโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพรอมสง” 







 
เม่ือสัปดาหที่ผานมา ผมมีโอกาสไปรวมงานแถลงขาวเปดตัวโครงการ “ตูเย็นขางบาน” เชิญชวนคนไทยปลูกผักเพือ่สรางความ
ม่ันคงทางดานอาหาร ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางบริษัท อีสท เวสท ซีด จํากัด หรือที่เรารูจักกันในนามเมล็ดพันธุตราศรแดง และ
กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงไดทํา MOU กันเพือ่สนับสนุนเมล็ดพันธุผักสวนครัวใหแกเกษตรกรและผู
ไดรับผลกระทบ COVID-19 และรวมกันสนับสนุนองคความรูดานการปลูกพชืผักสวนครัว และพัฒนาหลักสูตรเรียนรูการปลูก
พืชผักผานเครือขาย Yong Smart Farmer และ โรงเรียนยุวเกษตรกร ระหวางเก็บตัวจากการระบาดของโรค COVID-19 โดยมี
คุณวิชัย เหลาเจริญพรกุล ผูจัดการทั่วไปบริษัท อสีท เวสท ซีด จํากัด และ คุณเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธบิดีกรมสงเสริมการเกษตร 
ใหเกียรติรวมในพิธีลงนาม ณ บริษัท อีสท เวสท ซีด จํากัด (สํานักงานใหญ) อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 

สําหรับรายละเอียดของโครงการดังกลาว ทางอีสท เวสท ซีด จะแจกฟรีเมล็ดพันธุผักสวนครัวแกเกษตรกรและประชาชน
ทั่วไป 1 ชุด ประกอบดวยเมล็ดพันธุ ผักบุง แตงกวา โหระพา พริกขี้หนู มะเขือพวง เปนตน แจกจายใหแกเกษตรกรและประชาชน
ทั่วไปที่สนใจทําการเกษตรในการปลูกพชืผักสวนครัว และไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 
เปาหมาย 10,000 ราย ซ่ึงเปนการชวยเหลือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณดังกลาว ใหมีพืชผกัอาหารสําหรับบริโภค สามารถ
ดํารงชีวิตอยูไดดวยการพึ่งพาตนเอง โดยผูที่ลงทะเบียนเขารวมโครงการ ยังสามารถศึกษาเรียนรูองคความรูและขอมูลทางดาน
การเกษตร เชน เร่ืองการดํารงชพีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การปลูก การดูแลรักษา การผลิตและขยายพันธุพชืผักตามชนิดพืชใน
โครงการ ผานทางเว็บไซตหรือชองทางการส่ือสารของกรมสงเสริมการเกษตร ในขณะที่ทางบริษัท อสีท เวสท ซีด ก็มีเจาหนาที่
ภาคสนามทีพ่รอมใหความรูใหคําแนะนําทั้งในดานของการผลิต และการตลาด ครบจบต้ังแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า กับเกษตรกรที่
ตองการตอยอดเปนอาชพี และนอกจากโครงการน้ีแลว ทางอีสทเวสท ซีด เอง ก็ยังมีโครงการ “ผักโรงเรียน” ที่ไดดําเนินการมา
อยางตอเน่ืองอยูแลว โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ และองคความรูดานการปลูกผักใหกับโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนนําผลผลิตที่ไดมาทํา
เปนอาหารกลางวันและยังเปนการเสริมสรางอาชพีใหกับนักเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ โรงเรียนยุวเกษตรกร ของกรมสงเสริม
การเกษตรอีกดวย จึงนับวาเปนการรวมมือที่ดีในการที่จะพฒันาองคความรู ทักษะวิชาการดานการเกษตร เพื่อถายทอดใหแก
กําลังคนภาคการเกษตร เกษตรกรรุนใหม Young Smart Farmer และ Smart Farmer องคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ระหวาง
หนวยงานของรัฐ และภาคเอกชน โดยไมไดใชงบประมาณแผนดินแมแตบาทเดียว 

อยางไรก็ดี ปรากฏวาภายหลังจากไดเปดใหประชาชนลงทะเบียนโครงการ “ตูเย็นขางบาน” ผานเว็บไซตของกรมสงเสริม
การเกษตร เม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผานมา ก็ไดรับความสนใจจากประชาชนเปนจํานวนมากในเวลาอันรวดเร็วภายใน 2-3 ชั่วโมง 
และไดปดการรับลงทะเบียนในเฟส 1 ไปแลวทําใหหลายคนที่ลงทะเบียนไมทันเรียกรองใหมีเฟส 2 ตอ เม่ือเปนโครงการดีๆ ที่
ไดรับความสนใจอยางน้ี ทานรัฐมนตรีเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงใหกรมสงเสริมการเกษตร
ประสานกับอีสท เวสท ซีด และภาคเอกชนอื่นๆ ที่สนใจเขารวมโครงการ สานตอโครงการดังกลาวในระยะที่ 2 ตอทันทีและจะ
ขยายผลโครงการไปทัว่ประเทศอกีดวย 

ซ่ึงนอกรวมมือกับภาคเอกชนในการดําเนิน “โครงการตูเย็นขางบาน” แลว ที่ผานมาทางกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมสงเสริม
การเกษตรก็ยังไดจัดทาํ “โครงการบานพอเพยีงเลี้ยงชีวิต สูโควิด-19” เปนมาตรการเสริมในการบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยูกอนแลว เพือ่ใหเกษตรกรและผูไดรับผลกระทบมีพืช
อาหารบริโภคสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยการพึ่งพาตนเอง ชวยลดคาใชจายในครัวเรือน สรางความม่ันคงทางอาหาร เพิ่มรายได
ใหกับเกษตรกรและชุมชน ตลอดจนการแกปญหาการขาดแคลนพันธุพืชพันธุดีในทองถิ่น ดวยการสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมเพื่อ
ดําเนินการตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยศูนยปฏิบัติการของกรม
สงเสริมการเกษตร จํานวน 34 หนวยงาน ไดดําเนินการผลิตตนพันธุพชืผักสมุนไพรรวมทั้งส้ิน 3,634,464 ตน เพื่อเตรียม
แจกจายและกระจายตนพันธุพืชผกัสมุนไพรใหกับเกษตรกรและผูไดรับผลกระทบ จํานวน 3 ครัวเรือน/หมูบาน ซ่ึงจะสงมอบผาน
สํานักงานเกษตรอําเภอไปยังอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) และสงมอบตอไปยังเกษตรกรทีไ่ดรับผลกระทบเปาหมายรวมทั้งสิ้น 
882 อําเภอ 225,390 ครัวเรือน...นับวาเปนโครงการที่ดีและอาจจะพลิกวิกฤตใหเปนโอกาสใหกับใครหลายๆ คน ที่อาจจะยึด
อาชพีปลูกผักเปนอาชพีเสริมหรืออาชีพหลักตอไปในอนาคต สวนการดําเนินโครงการในระยะที่ 2 จะเร่ิมเปดใหลงทะเบียนเม่ือไหร 
ใหรอติดตามขาวสารจากกรมสงเสริมการเกษตรไดเลยครับ 







 

กรมสงเสริมการเกษตร แจงปดรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร/ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร(ดานพืช) เพื่อเสนอชื่อ

เปนเกษตรกรผูมีสิทธิเขารวมโครงการชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 แลว 

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. นายเขมแข็ง ยติุธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ตามที่กรมสงเสริม

การเกษตรไดเปดรับขึ้น/ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ดานพืช) ณ สํานักงานเกษตรอําเภอทุกแหงทั่วประเทศ 

ระหวางวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจะปดรับขึ้น/ ปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกรแลว ในวันน้ี (15 
พ.ค.63) เวลา 16.30 น. เพื่อรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่มีสิทธิ์เขารวมโครงการชวยเหลือเกษตรกรที่

ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยในขั้นตอนตอไป กรมฯ จะสง

ขอมูลใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดําเนินการคัดกรอง ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และสงให

กระทรวงการคลังพิจารณาจายเงินผานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) เปนเกษตรกร

รอบตอไป 

สําหรับเกษตรกรดานพืชที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตรที่มีสิทธิ์คือ เกษตรกรที่ปรับปรุงลาสุดป

การผลิต 2562/2563 สามารถตรวจสอบสถานะความเปนเกษตรกร ของกรมสงเสริมการเกษตร ได

ที่ http://farmer.doae.go.th/ 

ชวงที่ผานมาสํานักงานเกษตรอําเภอทุกแหง มีเกษตรกรสงเอกสารมาขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

ประมาณ 100-300 ชุดตอวัน ซึ่งทางสํานักงานเกษตรอําเภอ สามารถบริหารจัดการและบันทึกขอมูล

เกษตรกรเขาระบบไดครบถวนแบบวันตอวัน ดังน้ัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนําขอมูลเขาระบบ 

ขอใหเกษตรกรเชื่อมั่นวาชื่อของทานจะไมตกหลน หากปฏิบัติตามคําแนะนําของเกษตรอําเภอ กรอก

เอกสารใหถูกตอง และเตรียมเอกสารประกอบแนบมาครบถวนแลว 

ทั้งน้ี เกษตรกรสามารถติดตามผลการโอนเงินไดจากเว็บไซตของ ธกส. www.เยียวยาเกษตรกร.com 
หรือตูปรับสมุดหนา ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ และจากตู ATM ไดทุกธนาคาร 

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


 

 

 









 
นายทว ีมาสขาว รองอธบิดีกรมสงเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ใหกําลังใจเจาหนาที่เกษตร ณ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร และ
สํานักงานเกษตรอําเภอชาํนิ จังหวัดบุรีรัมย พรอมมอบเจลแอลกอฮอล 70% สนับสนุนการใหบริการแกเกษตรกรที่เดินทางมารับบริการ และรับฟงปญหา
การปฏิบัติงานในพื้นที่ ตามขอส่ังการของนายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อใหบริการเกษตรกรทกุสํานักงานเกษตร
อําเภอในการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกวันไมเวนวันหยุด จนถึงวันที่ 15 พ.ค. 2563 
โดยรองอธบิดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ตามทีไ่ดมีโครงการชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรทีไ่ดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อชวยเหลือ เยียวยา และชดเชยใหกับภาคเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการสถานการณ
ดังกลาว โดยจายเงินชวยเหลือ จํานวน 5,000 บาท เปนระยะเวลา 3 เดือน ต้ังแต พ.ค.–ก.ค.63 มีเปาหมายเปนเกษตรกรทีข่ึ้นทะเบียนเกษตรกรไวกับ
กรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว และกรมประมง  ขณะน้ี ในสวนของกรมสงเสริมการเกษตรไดจัดสงรายชื่อใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรแลว 
ประมาณ 6 ลานราย และยังมีเกษตรกรที่อยูระหวางการตรวจสอบขอมูล อีกจํานวนกวา 1.57 ลานราย และเปดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหมที่ยังไมเคย
ขึ้นทะเบียนมากอน ภายใน 15 พฤษภาคม 2563 น้ี ทําใหมีเกษตรกรเดินทางมาสํานักงานเกษตรอําเภอเปนจํานวนมาก กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดสั่ง
การใหมีการเปดใหบริการเกษตรกร ทุกวันไมเวนวันหยุด เพือ่ลดความหนาแนน และลดความแออัดในชวงเวลาที่เกษตรกรตองการขึ้นและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร 
สําหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ยังเปนไปตามเกณฑการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ที่กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณกําหนด คือ หลังจากปลูกพืชแลว 15 วัน ใหนําหลักฐานพรอมแบบฟอรม โดยสามารถขอไดจากอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) หรือผูนําชุมชน มา
ย่ืนได ณ สํานักงานเกษตรอาํเภอทีต้ั่งแปลงปลูก ทั้งน้ี ขอใหแจงขอมูลจริงกับเจาหนาที่ หากตรวจสอบพบการแจงขอมูลเท็จ อาจมีโทษตามกฎหมายได 
ทั้งน้ี คณะกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกู มีมติเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับ ผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใตแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเพือ่ชวยเหลือ 
เยียวยา และชดเชยใหกับภาคประชาชน เกษตรกร และผูประกอบการ ซ่ึงไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เพือ่บรรเทาความเดือดรอน ของเกษตรกรและครอบครัว โดยมีกลุมเปาหมายเปนเกษตรกรไมเกิน 10 ลานราย (ไมซํ้าซอนกับการไดรับ
ความชวยเหลือภายใตโครงการเราไมทิ้งกัน) ประกอบดวย (1) เกษตรกรกลุมเปาหมายแรก ไดแก เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมสงเสริมการเกษตร 
(6.19 ลานราย) กรมปศุสัตว (1.60 ลานราย) และกรมประมง (0.64 ลานราย) รวมทั้งส้ิน จํานวน 8.43 ลานราย (2) เกษตรกรกลุมเปาหมายกลุมที่
สอง ไดแก เกษตรกรที่อยูระหวางการตรวจสอบขอมูลการขึ้นทะเบียนไมเกิน 1.57 ลานราย และใหพิจารณากําหนดเง่ือนไขและหลักเกณฑการใหความ
ชวยเหลือเกษตรกรเปาหมายที่สองใหชัดเจน โดยเห็นควรกําหนดใหเกษตรกรที่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมจะตองเปนเกษตรกรที่ดําเนินการในพื้นที่ที่
ถูกตองตามกฎหมาย 
การขึ้นทะเบียนของหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกอบดวย กรมสงเสริมการเกษตร ขึ้นทะเบียนดานพืชมาต้ังแต ป 2552 และปรับปรุง
มาจนถึงปจจุบัน มียอดเกษตรกรสะสมทั้งหมด 8,071,216 ราย(ขอมูล ณ 30 เม.ย.63) ทั้งน้ี ยางพารา การยางแหงประเทศไทย (กยท.) รับขึ้น
ทะเบียนดวย สวนออยมีสํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาล กระทรวงอุตสาหกรรม รับขึ้นทะเบียน และยาสูบ มีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
รับผิดชอบดูแลโดยเฉพาะ ซ่ึงทั้ง 3 พืช มีการแลกเปล่ียนฐานขอมูลกันได 
รองอธบิดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา สําหรับโครงการชวยเหลือเกษตรกรตามมาตรการเยียวยาจากภาครัฐ กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดการขอมูล
และสั่งการใหทุกจังหวัดพิมพรายชือ่ติดประกาศในชุมชน และประสานงานกับผูนําชุมชน ในการอาํนวยความสะดวกแกเกษตรกร ดังน้ี กลุมเปาหมายแรก 
คือ เกษตรกรทีข่ึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 62/63 มีจํานวน 6,338,665 ราย เปนรายชื่อเกษตรกรกลุมเปาหมายแรกที่จะ
สงไปคัดกรองตรวจสอบสทิธิก์ารเขารวมโครงการชวยเหลือเกษตรกรฯ กลุมน้ีเกษตรกรรอตามสิทธิอ์ยางเดียว สวนกลุมเปาหมายที่สอง  ประกอบดวย 2 
ประเภท คือ 1) ประเภท เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกอนป 2562 เฉพาะที่มีกิจกรรมการเกษตร จํานวน 1,732,551 ราย หากยังทาํการเกษตรอยูใหรับ
แจงปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 2) ประเภทยังไมเคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร และเขาเกณฑการขึ้นทะเบียนได ใหกรอกขอมูล ทบก.01 ขอขึ้นทะเบียน
เกษตรกรรายใหม ทั้งน้ี เพื่อชวยเหลือเกษตรกรใหมีสิทธิ์เขารวมโครงการชวยเหลือเกษตรกรฯ กรมสงเสริมการเกษตรไดประสานงานและทําความเขาใจ
กับผูนําชุมชน ในการอาํนวยความสะดวกในการปรับปรุงทะเบียนและขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยใหไปแจงกับผูนําชุมชน หรือ อกม. หรือ ทีสํ่านักงาน
เกษตรอําเภอ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เทาน้ัน ซ่ึงเกษตรกรไมตองมาที่สํานักงานเกษตรอําเภอ จากน้ัน เจาหนาที่เกษตรจะไปตรวจสอบแปลง
ตามหลักเกณฑและบันทึกลงระบบ แลวสงรายชือ่ไปคัดกรองตรวจสอบสิทธิ์การเขารวมโครงการชวยเหลือเกษตรกรฯ ตอไป 
สําหรับการจายเงินขณะน้ีกรมสงเสริมการเกษตรไดสงรายชื่อเกษตรกรกลุมแรก ใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรซ่ึงเปนนายทะเบียนไปแลว ประมาณ 6 
ลานครัวเรือน และจะเขาสูการตรวจสอบความซํ้าซอนของขอมูล จากน้ันจึงจะสงขอมูลให ธ.ก.ส. พิจารณาความซํ้าซอนดานอาชีพวาไมไดรับสิทธิ์ซอนกับ
โครงการเราไมทิ้งกันหรือไม ทั้งน้ี ธ.ก.ส.สามารถเร่ิมจายเงินไดวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 น้ี ผาน บัญชี ธ.ก.ส. หากเกษตรกรที่ไมมีบัญชี ธ.ก.ส. ใหลงชื่อ 
ผานเว็บไซต www.เยียวยาเกษตรกร.com ซ่ึงไดเปดใชเม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 



 
นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ลงพ้ืนท่ีใหกําลังใจเจาหนาท่ีเกษตร ณ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร และสํานักงานเกษตรอําเภอ
ชํานิ จังหวัดบุรีรัมย พรอมมอบเจลแอลกอฮอล 70% สนับสนุนการใหบริการแกเกษตรกรท่ีเดินทางมารับบริการ และรบัฟงปญหาการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ตามขอส่ังการ
ของ นายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือใหบริการเกษตรกรทุกสํานักงานเกษตรอําเภอในการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกวัน
ไมเวนวันหยุด จนถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 
โดยรองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ตามท่ีไดมีโครงการชวยเหลือเยยีวยาเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือชวยเหลือ เยียวยา และชดเชยใหกับภาคเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากการสถานการณดังกลาว โดยจายเงินชวยเหลือ จํานวน 
5,000 บาท เปนระยะเวลา 3 เดือน ต้ังแต พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 มีเปาหมายเปนเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรไวกับกรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว และ
กรมประมง ขณะน้ี ในสวนของกรมสงเสริมการเกษตรไดจัดสงรายชื่อใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรแลว ประมาณ 6 ลานราย และยังมีเกษตรกรท่ีอยูระหวางการ
ตรวจสอบขอมูล อีกจํานวนกวา 1.57 ลานราย และเปดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหมท่ียังไมเคยขึ้นทะเบียนมากอน ภายใน 15 พฤษภาคม 2563 น้ี ทําใหมีเกษตรกร
เดินทางมาสํานักงานเกษตรอําเภอเปนจํานวนมาก กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดส่ังการใหมีการเปดใหบริการเกษตรกร ทุกวันไมเวนวันหยุด เพ่ือลดความหนาแนน และลด
ความแออัดในชวงเวลาท่ีเกษตรกรตองการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
สําหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ยังเปนไปตามเกณฑการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ท่ีกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กําหนด คือ หลังจากปลูกพืชแลว 15 วัน ใหนําหลักฐานพรอมแบบฟอรม โดยสามารถขอไดจากอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) หรือผูนําชุมชน มายื่นได ณ สํานักงาน
เกษตรอําเภอท่ีต้ังแปลงปลูก ท้ังน้ี ขอใหแจงขอมูลจริงกับเจาหนาท่ี หากตรวจสอบพบการแจงขอมูลเท็จ อาจมีโทษตามกฎหมายได 
ท้ังน้ี คณะกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกู มีมติเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใตแผนงานหรือโครงการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือ เยียวยา และชดเชยใหกับภาคประชาชน 
เกษตรกร และผูประกอบการ ซ่ึงไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกร
และครอบครัว โดยมีกลุมเปาหมายเปนเกษตรกรไมเกิน 10 ลานราย (ไมซํ้าซอนกับการไดรับความชวยเหลือภายใตโครงการเราไมท้ิงกัน) ประกอบดวย (1) เกษตรกร
กลุมเปาหมายแรก ไดแก เกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนไวกับกรมสงเสริมการเกษตร (6.19 ลานราย) กรมปศุสัตว (1.60 ลานราย) และกรมประมง (0.64 ลานราย) รวมท้ังส้ิน 
จํานวน 8.43 ลานราย (2) เกษตรกรกลุมเปาหมายกลุมที่สอง ไดแก เกษตรกรท่ีอยูระหวางการตรวจสอบขอมูลการขึ้นทะเบียนไมเกิน 1.57 ลานราย และใหพิจารณา
กําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑการใหความชวยเหลือเกษตรกรเปาหมายท่ีสองใหชัดเจน โดยเห็นควรกําหนดใหเกษตรกรท่ีสามารถลงทะเบียนเพ่ิมเติมจะตองเปนเกษตรกร
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
การขึ้นทะเบียนของหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกอบดวย กรมสงเสริมการเกษตร ขึ้นทะเบียนดานพืชมาต้ังแต ป 2552 และปรับปรุงมาจนถึงปจจุบัน 
มียอดเกษตรกรสะสมท้ังหมด 8,071,216 ราย (ขอมูล ณ 30 เมษายน 2563) ท้ังน้ี ยางพารา การยางแหงประเทศไทย (กยท.) รับขึ้นทะเบียนดวย สวนออย มี
สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาล กระทรวงอุตสาหกรรม รับขึ้นทะเบียน และยาสูบ มีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง รับผิดชอบดูแลโดยเฉพาะ ซ่ึงท้ัง 3 พืช มี
การแลกเปล่ียนฐานขอมูลกันได 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา สําหรับโครงการชวยเหลือเกษตรกรตามมาตรการเยียวยาจากภาครัฐ กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดการขอมูลและส่ังการใหทุก
จังหวัดพิมพรายชื่อติดประกาศในชุมชน และประสานงานกับผูนําชุมชน ในการอํานวยความสะดวกแกเกษตรกร ดังน้ี กลุมเปาหมายแรก คือ เกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียน
เกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 62/63 มีจํานวน 6,338,665 ราย เปนรายชื่อเกษตรกรกลุมเปาหมายแรกท่ีจะสงไปคัดกรองตรวจสอบสิทธ์ิการเขารวม
โครงการชวยเหลือเกษตรกรฯ กลุมน้ีเกษตรกรรอตามสิทธ์ิอยางเดียว สวนกลุมเปาหมายที่สอง ประกอบดวย 2 ประเภท คือ 1) ประเภท เกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนกอนป 
2562 เฉพาะท่ีมีกิจกรรมการเกษตร จํานวน 1,732,551 ราย หากยังทําการเกษตรอยูใหรับแจงปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 2) ประเภทยังไมเคยขึ้นทะเบียน
เกษตรกร และเขาเกณฑการขึ้นทะเบียนได ใหกรอกขอมูล ทบก.01 ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม ท้ังน้ี เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรใหมีสิทธ์ิเขารวมโครงการชวยเหลือ
เกษตรกรฯ กรมสงเสริมการเกษตรไดประสานงานและทําความเขาใจกับผูนําชุมชน ในการอํานวยความสะดวกในการปรับปรุงทะเบียนและขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยให
ไปแจงกับผูนําชุมชน หรือ อกม. หรือ ท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ ภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 เทาน้ัน ซึ่งเกษตรกรไมตองมาที่สํานกังานเกษตรอําเภอ จากน้ัน 
เจาหนาท่ีเกษตรจะไปตรวจสอบแปลงตามหลักเกณฑและบันทึกลงระบบ แลวสงรายช่ือไปคัดกรองตรวจสอบสิทธ์ิการเขารวมโครงการชวยเหลือเกษตรกรฯ ตอไป 
สําหรับการจายเงินขณะน้ีกรมสงเสริมการเกษตรไดสงรายชื่อเกษตรกรกลุมแรก ใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรซ่ึงเปนนายทะเบียนไปแลว ประมาณ 6 ลานครัวเรือน 
และจะเขาสูการตรวจสอบความซํ้าซอนของขอมูล จากน้ันจึงจะสงขอมูลให ธ.ก.ส. พิจารณาความซํ้าซอนดานอาชีพวาไมไดรับสิทธ์ิซอนกับโครงการเราไมท้ิงกันหรือไม 
ท้ังน้ี ธ.ก.ส.สามารถเริ่มจายเงินไดวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 น้ี ผาน บัญชี ธ.ก.ส. หากเกษตรกรท่ีไมมีบัญชี ธ.ก.ส. ใหลงช่ือ ผานเว็บไซต www.เยียวยาเกษตรกร.
com ซ่ึงไดเปดใชเม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 



 
นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ลงพ้ืนท่ีใหกําลังใจเจาหนาท่ีเกษตร ณ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสรุินทร จังหวัดสุรินทร และสํานักงาน
เกษตรอําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรมัย พรอมมอบเจลแอลกอฮอล 70% สนับสนุนการใหบริการแกเกษตรกรท่ีเดินทางมารบับริการ และรับฟงปญหาการปฏิบัติงาน
ในพ้ืนท่ี ตามขอสั่งการของนายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือใหบริการเกษตรกรทุกสํานักงานเกษตรอําเภอในการข้ึนและ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกวันไมเวนวันหยุด จนถึงวันท่ี 15 พ.ค. 2563 
โดยรองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาววา ตามท่ีไดมีโครงการชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือชวยเหลือ เยียวยา และชดเชยใหกับภาคเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากการสถานการณดังกลาว 
โดยจายเงินชวยเหลือ จํานวน 5,000 บาท เปนระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต พ.ค.–ก.ค.63 มีเปาหมายเปนเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรไวกับกรมสงเสริม
การเกษตร กรมปศสุัตว และกรมประมง  ขณะน้ี ในสวนของกรมสงเสริมการเกษตรไดจัดสงรายช่ือใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรแลว ประมาณ 6 ลานราย 
และยังมเีกษตรกรท่ีอยูระหวางการตรวจสอบขอมูล อีกจํานวนกวา 1.57 ลานราย และเปดรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรใหมท่ียังไมเคยข้ึนทะเบียนมากอน ภายใน 
15 พฤษภาคม 2563 น้ี ทําใหมีเกษตรกรเดินทางมาสํานักงานเกษตรอําเภอเปนจํานวนมาก กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดสั่งการใหมกีารเปดใหบริการ
เกษตรกร ทุกวันไมเวนวันหยดุ เพ่ือลดความหนาแนน และลดความแออัดในชวงเวลาท่ีเกษตรกรตองการข้ึนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
สําหรับการข้ึนทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ยงัเปนไปตามเกณฑการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ท่ีกรมสงเสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณกําหนด คือ หลังจากปลูกพืชแลว 15 วัน ใหนําหลักฐานพรอมแบบฟอรม โดยสามารถขอไดจากอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) หรือผูนําชุมชน มา
ยื่นได ณ สํานักงานเกษตรอําเภอท่ีตั้งแปลงปลูก ท้ังน้ี ขอใหแจงขอมูลจริงกับเจาหนาท่ี หากตรวจสอบพบการแจงขอมูลเท็จ อาจมีโทษตามกฎหมายได 
ท้ังน้ี คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู มีมติเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัตโิครงการชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับ ผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใตแผนงานหรือโครงการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือ เยยีวยา และ
ชดเชยใหกับภาคประชาชน เกษตรกร และผูประกอบการ ซึ่งไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือ
บรรเทาความเดือดรอน ของเกษตรกรและครอบครัว โดยมีกลุมเปาหมายเปนเกษตรกรไมเกิน 10 ลานราย (ไมซ้าํซอนกับการไดรับความชวยเหลือภายใต
โครงการเราไมท้ิงกัน) ประกอบดวย (1) เกษตรกรกลุมเปาหมายแรก ไดแก เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนไวกับกรมสงเสรมิการเกษตร (6.19 ลานราย) กรมปศุ
สัตว (1.60 ลานราย) และกรมประมง (0.64 ลานราย) รวมท้ังสิ้น จํานวน 8.43 ลานราย (2) เกษตรกรกลุมเปาหมายกลุมท่ีสอง ไดแก เกษตรกรท่ีอยู
ระหวางการตรวจสอบขอมูลการข้ึนทะเบียนไมเกิน 1.57 ลานราย และใหพิจารณากําหนดเง่ือนไขและหลักเกณฑการใหความชวยเหลือเกษตรกรเปาหมายท่ี
สองใหชัดเจน โดยเห็นควรกําหนดใหเกษตรกรท่ีสามารถลงทะเบียนเพ่ิมเติมจะตองเปนเกษตรกรท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
การข้ึนทะเบียนของหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกอบดวย กรมสงเสริมการเกษตร ข้ึนทะเบียนดานพืชมาตั้งแต ป 2552 และปรับปรุงมา
จนถึงปจจุบัน มียอดเกษตรกรสะสมท้ังหมด 8,071,216 ราย(ขอมูล ณ 30 เม.ย.63) ท้ังน้ี ยางพารา การยางแหงประเทศไทย (กยท.) รับข้ึนทะเบียนดวย 
สวนออยมีสํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาล กระทรวงอุตสาหกรรม รับข้ึนทะเบียน และยาสูบ มีกรมสรรพสามติ กระทรวงการคลัง รับผิดชอบดูแล
โดยเฉพาะ ซึ่งท้ัง 3 พืช มีการแลกเปลี่ยนฐานขอมลูกันได 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา สําหรบัโครงการชวยเหลอืเกษตรกรตามมาตรการเยยีวยาจากภาครัฐ กรมสงเสรมิการเกษตรไดจัดการขอมลูและ
สั่งการใหทุกจังหวัดพิมพรายช่ือตดิประกาศในชุมชน และประสานงานกับผูนําชุมชน ในการอํานวยความสะดวกแกเกษตรกร ดังน้ี กลุมเปาหมายแรก คือ 
เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 62/63 มีจํานวน 6,338,665 ราย เปนรายช่ือเกษตรกรกลุมเปาหมายแรกท่ีจะสงไปคดั
กรองตรวจสอบสิทธ์ิการเขารวมโครงการชวยเหลือเกษตรกรฯ กลุมน้ีเกษตรกรรอตามสิทธ์ิอยางเดยีว สวนกลุมเปาหมายท่ีสอง  ประกอบดวย 2 ประเภท 
คือ 1) ประเภท เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนกอนป 2562 เฉพาะท่ีมีกิจกรรมการเกษตร จํานวน 1,732,551 ราย หากยังทําการเกษตรอยูใหรับแจงปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร 2) ประเภทยังไมเคยข้ึนทะเบียนเกษตรกร และเขาเกณฑการข้ึนทะเบียนได ใหกรอกขอมูล ทบก.01 ขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรรายใหม ท้ังน้ี 
เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรใหมสีิทธ์ิเขารวมโครงการชวยเหลือเกษตรกรฯ กรมสงเสรมิการเกษตรไดประสานงานและทําความเขาใจกับผูนําชุมชน ในการอํานวย
ความสะดวกในการปรบัปรุงทะเบียนและขอข้ึนทะเบียนเกษตรกร โดยใหไปแจงกับผูนําชุมชน หรือ อกม. หรือ ท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ ภายในวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2563 เทาน้ัน ซ่ึงเกษตรกรไมตองมาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ จากน้ัน เจาหนาท่ีเกษตรจะไปตรวจสอบแปลงตามหลักเกณฑและบันทึกลงระบบ 
แลวสงรายช่ือไปคัดกรองตรวจสอบสิทธ์ิการเขารวมโครงการชวยเหลือเกษตรกรฯ ตอไป 
สําหรับการจายเงินขณะน้ีกรมสงเสริมการเกษตรไดสงรายช่ือเกษตรกรกลุมแรก ใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งเปนนายทะเบียนไปแลว ประมาณ 6 ลาน
ครัวเรือน และจะเขาสูการตรวจสอบความซ้ําซอนของขอมูล จากน้ันจึงจะสงขอมูลให ธ.ก.ส. พิจารณาความซ้ําซอนดานอาชีพวาไมไดรบัสิทธ์ิซอนกับโครงการ
เราไมท้ิงกันหรือไม ท้ังน้ี ธ.ก.ส.สามารถเริ่มจายเงินไดวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 น้ี ผาน บัญชี ธ.ก.ส. หากเกษตรกรท่ีไมมีบัญชี ธ.ก.ส. ใหลงช่ือ ผาน
เว็บไซต www.เยียวยาเกษตรกร.com ซึ่งไดเปดใชเมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 



 
รมว.เกษตรฯ เรงเกษตรกรท่ียังไมข้ึนทะเบียนใหรีบมาภายในวันน้ีเปดรับลงทะเบียนวันสุดทาย ยืนยันคุณสมบัติครบรอรับเงินเยียวยา
ผานธ.ก.ส.โอนเขาบัญชีวันละ 1 ลานราย ยํ้าตรวจสอบสิทธิทางระบบออนไลน ลดความเสี่ยงโควิด-19  
เมื่อวันที่ 15 พ.ค.นายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกณ กลาววา เงินเยียวยาเกษตรกรงวดแรกรายละ 5,000 
บาทนั้น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเขาบัญชีของเกษตรกรวันนี้ (15 พ.ค.) แนนอน จํานวน 1 ลานราย
ตอวัน จากนั้นจะโอนทุกวันจนครบตามรายชื่อเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว สําหรับเกษตรกรที่ยังไมไดข้ึน
และปรับปรุงทะเบียนใหเรงดําเนินการภายในวันนี้ ซึ่งกําหนดใหเปนวันสุดทาย โดยดานพืชติดตอที่สํานักงานเกษตรอําเภอ ผูเลี้ยงสัตวติดตอ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอ สวนชาวประมงพ้ืนบานและผูเพาะเลี้ยงสตัวน้ําติดตอที่สํานักงานประมงอําเภอทั่วประเทศ และเกษตรกรผูปลูกยาง
ใหติดตอสํานักงานการยางแหงประเทศไทยในพ้ืนที ่
นายเฉลิมชัย กลาวตอวา นายกรัฐมนตรีมอบหมายใหกระทรวงเกษตรฯ ดูแลและอํานวยความสะดวกเกษตรกรอยางทั่วถึง รวมทั้งตองใหการ
ติดตอราชการเปนไปตามมาตรการเฝาระวังการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จึงสั่งการใหหนวยงานรับข้ึนทะเบียนจัดทําระบบออนไลน ทั้งนี้ 
ผูที่ตองการตรวจสอบสิทธิ์สามารถดําเนินการโดยไมตองเสียคาเดินทาง และไมตองไปแออัดกันที่หนวยงานรับข้ึนทะเบียน ซึ่งมีดังนี ้
ดานพืช : http://farmer.doae.go.th/ 
ดานประมง : https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/ 
ดานปศุสตัว : http://chkregislives.dld.go.th/regislives/ 
ยางพารา : http://www.rubber.co.th/gir/index/ 
สวนวิธีการไมยุงยาก เพียงกรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ระบบจะแจงสถานะใหทราบ ย้ําวาผูมีคุณสมบัติครบและกระทรวงการคลัง
คัดกรองไมใหซ้ํากับการรับสิทธิ์โครงการเราไมทิ้งกัน สิทธิ์ประกันสังคม และทะเบียนขาราชการบํานาญแลว ไดรับทุกคนแนนอน โดย ครม.
อนุมัติวงเงินงบประมาณ 150,000 ลานบาท เกษตรกรเปาหมายไมเกิน 10 ลานคน ไดรับเงินเยียวยารายละ 5,000 บาท เปนเวลา 3 
เดือน ตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม รวม 15,000 บาทตอราย สามารถใชบัญชี ธ.ก.ส. ซึ่งเกษตรกรมีอยูแลว เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว 
แตหากใชบัญชีธนาคารอ่ืนใหแจงตอ ธ.ก.ส.ทางระบบออนไลนที่ www.เยียวยาเกษตรกรcom และhttps://agri.baac.or.th/ 
ดานนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา มีเกษตรกรที่ยังไมไดปรับปรุงทะเบียนใหเปนปจจุบันมาตดิตอที่สํานักงาน
เกษตรอําเภอทั่วประเทศจํานวนมาก ตั้งแตเปดรับและปรับปรุงทะเบียนเกษตรตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม โดยวันนี้จะเปนวันสุดทายการข้ึน
และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตองเปนไปตามเกณฑที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด คือ ดําเนินการหลังจากปลูกพืชแลว 15 วัน โดยนํา
หลักฐานพรอมแบบ ทบก. 01 ซึ่งขอไดจากอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) หรือผูนําชุมชน เมื่อกรอกขอมูลแลวสงที่ อกม. และผูนําชุมชน 
เพ่ือรวบรวมสงสํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงปลูก หรือจะยื่นเองก็ได สําหรับเกษตรกรอีกสวนหนึ่งที่ยังเพาะปลูกไมได เนื่องจากรอฝน 
ขอใหกรอกและสงแบบ ทบก. 01 ภายในวันนี้เชนกัน เพ่ือแจงความจํานงเพาะปลูกแลวตองเพาะปลูกกอนวันที่ 30 มิถุนายน จากนั้น
เจาหนาที่เกษตรอําเภอจะไปทําประชาคม เพ่ือตรวจสอบวามีการเพาะปลูกจริงใหเสร็จกอนวันที่ 15 กรกฎาคม ซึ่งจะไดรับเงินเยียวยาภายใน 
31 กรกฎาคม  ย้ําวาตองแจงขอมูลจริงกับเจาหนาที่ หากตรวจสอบพบการแจงขอมูลเท็จอาจมีโทษตามกฎหมายได 
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เกษตรฯ เผยภาพรวมสถานการณผลผลิตผลไม ป 2563 ท้ังภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคใต ปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้น พรอมดึงหนวยงาน
หลายภาคสวนผนึกความรวมมือกระจายผลผลิตและจําหนายผานชองทางตางๆ ในชวงสถานการณโรคโควิด-19 ระบาด 
นายอลงกรณ พลบุตร ท่ีปรึกษารฐัมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจดัการผลไม 
(Fruit Board) ครั้งท่ี 4/2563 โดยมีคณะทํางานจัดทําขอมลูไมผลเศรษฐกิจไดรายงานสถานการณการผลิตผลไม ป 2563 ท้ังภาคตะวันออก 
ภาคเหนือ และภาคใต ซึ่งคาดการณปริมาณผลไมภาคตะวันออกในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ไดแก ทุเรยีน จะมผีลผลติ 550,035 ตัน เพ่ิมข้ึน
จาก ป 2562 (495,543 ตัน) คิดเปนรอยละ 11 มังคุด ผลผลิต 212,345 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก ป 2562 (179,610 ตัน) รอยละ 18.23 เงาะ 
ผลผลิต 210,637 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก ป 2562 (191,089 ตัน) รอยละ 10.23 และลองกอง ผลผลิต 22,484 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก ป 2562 (20,717 ตัน) รอย
ละ 8.53 โดยผลผลิตทุเรียน มังคดุ และเงาะมักกระจุกตัว (Peak) ในชวงเดือนพฤษภาคม สวนลองกองจะกระจุกตัวชวงเดือนมถุินายน-กรกฎาคม 
สําหรับภาคเหนือ ไดแก ลาํไย 8 จังหวัด มีผลผลิต 662,132 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก ป 2562 (620,379 ตัน) คิดเปนรอยละ 6.73 แบงเปน ผลผลติในฤดู 
411,299 ตัน ผลผลิตนอกฤดู 250,833 ตัน และลิ้นจี่ 4 จังหวัด จะมีผลผลิต 28,676 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก ป 2562 (22,090 ตัน) หรือรอยละ 
29.81 สวนไมผลเศรษฐกิจภาคใต ป 2563 ไดแก ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง คาดวาทุเรียนมผีลผลติเพ่ิมข้ึน แตมังคดุ เงาะ และลองกอง 
ผลผลติลดลงจากป 2562 โดยทุเรียน จะมผีลผลิต 560,675 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก ป 2562 (482,140 ตัน) คิดเปนรอยละ 16.29 มังคุด ผลผลิต 
167,252 ตัน ลดลงจาก ป 2562 (170,680 ตัน) รอยละ 2.01 เงาะ ผลผลิต 66,368 ตัน ลดลงจาก ป 2562 (71,261 ตัน) รอยละ 6.87 
และลองกอง ผลผลติ 70,742 ตัน ลดลงจาก ป 2562 (76,517 ตัน) รอยละ 7.55 ท้ังน้ี ไดมีการจัดทําแผนบริหารจัดการผลไม ป 2563 ภาค
ตะวันออก และภาคเหนือ โดยจัดทําแผนบริหารจัดการผลไมแบบเบ็ดเสร็จภายในจังหวัด ในเชิงคุณภาพท่ีสอดคลองตามยุทธศาสตรพัฒนาผลไมไทย 
พ.ศ. 2558-2564 ท้ังกระจายผลผลิตในประเทศ แปรรูป รวมท้ังสงออก และในเชิงปริมาณโดยจัดสมดลุอุปสงค อุปทานครอบคลุมระยะกอนเก็บเก่ียว 
ระยะเก็บเก่ียว และระยะหลังการเก็บเก่ียว 
ดานนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร ในฐานะฝายเลขานุการ คณะกรรมการ Fruit Board สรุปความกาวหนามาตรการปองกันและ
แกไขปญหาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีตอผลไมไทยเพ่ิมเติมโดยเฉพาะมาตรการชวยเหลือในการกระจายและควบคมุ
คุณภาพสินคาเกษตร ดังน้ี 1.ดานตลาดในประเทศ ภาครัฐจะเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายสินคาเกษตร โดยขอความรวมมือไปรษณียไทยมาชวยในการ
จัดสงผลไมฟรี 200 ตัน ซึ่งอยูระหวางหารือถึงความเปนไปไดท่ีจะเพ่ิมปริมาณข้ึนอีก การผลักดันใหนําผลไมจําหนายบนแพลตฟอรมออนไลน และ
สงเสริมใหเกษตรกรและผูประกอบการจําหนายผลไมทางชองทางออนไลน รวมท้ังการรณรงคบรโิภคผลไมในประเทศ (Eat Thai First) เพ่ือสงเสรมิให
คนไทยไดบรโิภคผลไมไทยเกรด Premium ในราคายตุิธรรมตามฤดกูาล และสงเสริมใหนําผลไมมอบเปนของฝากของขวัญ 2.เพ่ิมปรมิาณการบริโภค
ภายในประเทศและระบบโลจิสติกส จัดจําหนายผลไมทุกชุมชนท่ัวประเทศโดยสหกรณและกลุมเกษตรกรผลไมรวมกับผูประกอบการผลไมและ
ผูประกอบการบริการโลจิสติกส รวบรวมผลผลิตขนสงและจาํหนายท่ัวประเทศผานรานคา ตลาดนัดชุมชน สหกรณ รถเร ตลาดเกษตรกรและอ่ืนๆ กวา 
11,072 จุด รวมท้ังขอความรวมมือหนวยงานราชการสวนกลาง/ภมูิภาค/ทองถ่ิน-รัฐวิสาหกิจ-องคกรมหาชน ชวยซื้อผลไมและเปนจุดขาย 
3.ดานการผลิต การบริหารจัดการเรื่องแรงงานเก็บผลไมโดยจะมีการผอนผันการเคลื่อนยายแรงงานขามเขต ขยายใบตออนุญาตใหแรงงานตางดาว การ
ดูแลความเปนธรรมเรื่องราคาและปริมาณ การสงเสรมิใหมีการทําคอนแทรกฟารมมิ่งหรือสงเสริมการซื้อขายผานสัญญาขอตกลง รวมท้ังการเช่ือมโยง
การกระจายผลไมผานหางสรรพสนิคา และซุปเปอรมารเก็ต โดยประสานงานกระทรวงพาณิชยสนับสนุนบรรจภุัณฑ ขนาด 5 ก.ก., 10 ก.ก. และ 20 
ก.ก.ใหแกเกษตรกร 4.เสรมิศักยภาพการบริหารจัดการมาตรฐานผลไม โดยสราง Central Lab ของไทยกรณสีินคาเกษตรสงออกไปยังสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งจะไมมีการตรวจสอบซ้ําท่ีดานปลายทาง และกรมวิชาการเกษตรไดเรงออกใบรับรองมาตรฐาน GAP จํานวน 77,000 แปลงให
เกษตรกรไทย การตรวจรับรองลง GMP รับซื้อผลผลิต 315 จุด รวมท้ังสรางองคความรูดานเทคนิคการบรรจุหอเพ่ือยืดอายุผลไมในยาวนานข้ึน 5.เก็บ
รักษาและแปรรูปสรางมลูคาผลไมโดยความรวมมือระหวาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงอุตสาหกรรม ไดแก ผลไมสวนเกินนําเขาสูระบบ
การเก็บรักษาดวยการอบการแชเย็นและวิธีอ่ืน ๆ รวมท้ังการแปรรปูผลไมเปนอาหารและเครื่องดื่มสาํหรับตลาดในและตางประเทศ เปนตน 
นอกจากน้ี ยังไดขอความรวมมือจากกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ชวยกระจายผลผลิตผลไมภาคตะวันออกในชวง
กระจุกตัว (Peak) และในชวงสถานการณโรคโควิด-19 ระบาดไปยงัจังหวัดปลายทางตาง ๆ แลว 5 จังหวัด ไดแก กทม. กาญจนบุรี ขอนแกน ชัยภูมิ 
และสกลนคร การลงนามความรวมมือหรือ MOU กับบริษัท Grab ขนสงผลไมแบบ Delivery ภายใตช่ือ “Grab Mart” ในการอํานวยความสะดวกขนสง
ผลไมแบบออนไลน เชน มะมวง ลิน้จี่ มงัคุด เปนตน คาดวาพรอมจะเปดตัวใหบริการไดภายใน 20 พ.ค. น้ี 



 
เกษตรฯ เผยภาพรวมสถานการณผลผลติผลไม ป 2563 ท้ังภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคใต ปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึน พรอมดึงหนวยงานหลายภาค
สวนผนึกความรวมมือกระจายผลผลิตและจําหนายผานชองทางตาง ๆ ในชวงสถานการณโรคโควิด-19 ระบาด 
นายอลงกรณ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบรหิารจัดการผลไม (Fruit 
Board) ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 14 พ.ค. 2563 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมคีณะทํางานจัดทําขอมูลไมผลเศรษฐกิจไดรายงานสถานการณ
การผลิตผลไม ป 2563 ท้ังภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคใต ซึ่งคาดการณปริมาณผลไมภาคตะวันออกในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 
ไดแก ทุเรียน จะมผีลผลติ 550,035 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก ป 2562 (495,543 ตัน) คิดเปนรอยละ 11 มังคุด ผลผลิต 212,345 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก ป 
2562 (179,610 ตัน) รอยละ 18.23 เงาะ ผลผลิต 210,637 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก ป 2562 (191,089 ตัน) รอยละ 10.23 และลองกอง ผลผลิต 
22,484 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก ป 2562 (20,717 ตัน) รอยละ 8.53 โดยผลผลิตทุเรียน มังคดุ และเงาะมักกระจุกตัว (Peak) ในชวงเดือนพฤษภาคม สวน
ลองกองจะกระจุกตัวชวงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
สําหรับภาคเหนือ ไดแก ลําไย 8 จังหวัด มีผลผลิต 662,132 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก ป 2562 (620,379 ตัน) คิดเปนรอยละ 6.73 แบงเปน ผลผลติในฤดู 
411,299 ตัน ผลผลิตนอกฤดู 250,833 ตัน และลิ้นจี ่4 จังหวัด จะมีผลผลิต 28,676 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก ป 2562 (22,090 ตัน) หรือรอยละ 29.81 
สวนไมผลเศรษฐกิจภาคใต ป 2563 ไดแก ทุเรยีน มังคุด เงาะ และลองกอง คาดวาทุเรียนมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน แตมังคุด เงาะ และลองกอง ผลผลิตลดลงจาก
ป 2562 โดยทุเรียน จะมีผลผลิต 560,675 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก ป 2562 (482,140 ตัน) คิดเปนรอยละ 16.29 มังคุด ผลผลิต 167,252 ตัน ลดลง
จาก ป 2562 (170,680 ตัน) รอยละ 2.01 เงาะ ผลผลิต 66,368 ตัน ลดลงจาก ป 2562 (71,261 ตัน) รอยละ 6.87 และลองกอง ผลผลติ 
70,742 ตัน ลดลงจาก ป 2562 (76,517 ตัน) รอยละ 7.55 ท้ังน้ี ไดมีการจดัทําแผนบริหารจัดการผลไม ป 2563 ภาคตะวันออก และ
ภาคเหนือ โดยจัดทําแผนบรหิารจดัการผลไมแบบเบ็ดเสร็จภายในจงัหวัด ในเชิงคุณภาพท่ีสอดคลองตามยุทธศาสตรพัฒนาผลไมไทย พ.ศ. 2558 – 
2564 ท้ังกระจายผลผลติในประเทศ แปรรูป รวมท้ังสงออก และในเชิงปริมาณโดยจดัสมดลุอุปสงค อุปทานครอบคลมุระยะกอนเก็บเก่ียว ระยะเก็บเก่ียว 
และระยะหลังการเก็บเก่ียว 
ดานนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร ในฐานะฝายเลขานุการ คณะกรรมการ Fruit Board สรุปความกาวหนามาตรการปองกันและ
แกไขปญหาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีตอผลไมไทยเพ่ิมเติมโดยเฉพาะมาตรการชวยเหลือในการกระจายและควบคมุ
คุณภาพสินคาเกษตร ดังน้ี 1. ดานตลาดในประเทศ ภาครัฐจะเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายสินคาเกษตร โดยขอความรวมมือไปรษณยีไทยมาชวยในการ
จัดสงผลไมฟรี 200 ตัน ซึ่งอยูระหวางหารือถึงความเปนไปไดท่ีจะเพ่ิมปริมาณข้ึนอีก การผลักดันใหนําผลไมจําหนายบนแพลตฟอรมออนไลน และสงเสรมิ
ใหเกษตรกรและผูประกอบการจําหนายผลไมทางชองทางออนไลน รวมท้ังการรณรงคบริโภคผลไมในประเทศ (Eat Thai First) เพ่ือสงเสริมใหคนไทยได
บริโภคผลไมไทยเกรด Premium ในราคายุติธรรมตามฤดูกาล และสงเสริมใหนําผลไมมอบเปนของฝากของขวัญ 2. เพ่ิมปริมาณการบริโภค
ภายในประเทศและระบบโลจสิติกส จัดจําหนายผลไมทุกชุมชนท่ัวประเทศโดยสหกรณและกลุมเกษตรกรผลไมรวมกับผูประกอบการผลไมและ
ผูประกอบการบริการโลจิสติกส รวบรวมผลผลิตขนสงและจาํหนายท่ัวประเทศผานรานคา ตลาดนัดชุมชน สหกรณ รถเร ตลาดเกษตรกรและอ่ืน ๆ กวา 
11,072 จุด รวมท้ังขอความรวมมือหนวยงานราชการสวนกลาง/ภมูิภาค/ทองถ่ิน-รัฐวิสาหกิจ-องคกรมหาชน ชวยซื้อผลไมและเปนจุดขาย 3. ดานการ
ผลิต การบริหารจัดการเรื่องแรงงานเก็บผลไมโดยจะมีการผอนผันการเคลื่อนยายแรงงานขามเขต ขยายใบตออนุญาตใหแรงงานตางดาว การดูแลความ
เปนธรรมเรื่องราคาและปริมาณ การสงเสริมใหมีการทําคอนแทรกฟารมมิ่งหรือสงเสริมการซื้อขายผานสัญญาขอตกลง รวมท้ังการเช่ือมโยงการกระจาย
ผลไมผานหางสรรพสินคา และซุปเปอรมารเก็ต โดยประสานงานกระทรวงพาณิชยสนับสนุนบรรจุภณัฑ ขนาด 5 ก.ก., 10 ก.ก. และ 20 ก.ก.ใหแก
เกษตรกร 4. เสริมศักยภาพการบริหารจัดการมาตรฐานผลไม โดยสราง Central Lab ของไทยกรณีสินคาเกษตรสงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ซึ่งจะไมมีการตรวจสอบซ้ําท่ีดานปลายทาง และกรมวิชาการเกษตรไดเรงออกใบรับรองมาตรฐาน GAP จํานวน 77,000 แปลงใหเกษตรกรไทย การตรวจ
รับรองลง GMP รับซื้อผลผลติ 315 จุด รวมท้ังสรางองคความรูดานเทคนิคการบรรจุหอเพ่ือยดือายผุลไมในยาวนานข้ึน 5. เก็บรักษาและแปรรูปสราง
มูลคาผลไมโดยความรวมมือระหวาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงอุตสาหกรรม ไดแก ผลไมสวนเกินนําเขาสูระบบการเก็บรักษาดวยการอบ
การแชเย็นและวิธีอ่ืน ๆ รวมท้ังการแปรรูปผลไมเปนอาหารและเครือ่งดื่มสําหรับตลาดในและตางประเทศ เปนตน 
นอกจากน้ี ยังไดขอความรวมมือจากกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ชวยกระจายผลผลิตผลไมภาคตะวันออกในชวง
กระจุกตัว (Peak) และในชวงสถานการณโรคโควิด-19 ระบาดไปยงัจังหวัดปลายทางตาง ๆ แลว 5 จังหวัด ไดแก กทม. กาญจนบุรี ขอนแกน ชัยภูมิ และ
สกลนคร การลงนามความรวมมือหรือ MOU กับบริษัท Grab ขนสงผลไมแบบ Delivery ภายใตช่ือ “Grab Mart” ในการอํานวยความสะดวกขนสงผลไม
แบบออนไลน เชน มะมวง ลิ้นจี่ มงัคุด เปนตน คาดวาพรอมจะเปดตัวใหบริการไดภายใน 20 พ.ค. น้ี 
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เกษตรฯ เผยภาพรวมสถานการณผลผลิตผลไม ป 2563 ท้ังภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคใต ปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้น พรอมดึงหนวยงานหลาย
ภาคสวนผนึกความรวมมือกระจายผลผลิตและจําหนายผานชองทางตาง ๆ ในชวงสถานการณโรคโควิด-19 ระบาด 
นายอลงกรณ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม 
(Fruit Board) ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 14 พ.ค. 2563 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมีคณะทํางานจัดทําขอมลูไมผลเศรษฐกิจไดรายงาน
สถานการณการผลติผลไม ป 2563 ท้ังภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคใต ซึ่งคาดการณปริมาณผลไมภาคตะวันออกในจังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตราด ไดแก ทุเรยีน จะมผีลผลติ 550,035 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก ป 2562 (495,543 ตัน) คิดเปนรอยละ 11 มังคุด ผลผลิต 212,345 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก ป 
2562 (179,610 ตัน) รอยละ 18.23 เงาะ ผลผลิต 210,637 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก ป 2562 (191,089 ตัน) รอยละ 10.23 และลองกอง ผลผลิต 
22,484 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก ป 2562 (20,717 ตัน) รอยละ 8.53 โดยผลผลิตทุเรียน มังคดุ และเงาะมักกระจุกตัว (Peak) ในชวงเดือนพฤษภาคม สวน
ลองกองจะกระจุกตัวชวงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคมคาดการณปริมาณผลไม ป 2563 
สําหรับภาคเหนือ ไดแก ลาํไย 8 จังหวัด มีผลผลิต 662,132 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก ป 2562 (620,379 ตัน) คิดเปนรอยละ 6.73 แบงเปน ผลผลติในฤดู 
411,299 ตัน ผลผลิตนอกฤดู 250,833 ตัน และลิ้นจี่ 4 จังหวัด จะมีผลผลิต 28,676 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก ป 2562 (22,090 ตัน) หรือรอยละ 29.81 
สวนไมผลเศรษฐกิจภาคใต ป 2563 ไดแก ทุเรยีน มังคุด เงาะ และลองกอง คาดวาทุเรียนมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน แตมังคุด เงาะ และลองกอง ผลผลิตลดลงจาก
ป 2562 โดยทุเรียน จะมีผลผลิต 560,675 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก ป 2562 (482,140 ตัน) คิดเปนรอยละ 16.29 มังคุด ผลผลิต 167,252 ตัน ลดลง
จาก ป 2562 (170,680 ตัน) รอยละ 2.01 เงาะ ผลผลิต 66,368 ตัน ลดลงจาก ป 2562 (71,261 ตัน) รอยละ 6.87 และลองกอง ผลผลติ 
70,742 ตัน ลดลงจาก ป 2562 (76,517 ตัน) รอยละ 7.55 ท้ังน้ี ไดมีการจดัทําแผนบริหารจัดการผลไม ป 2563 ภาคตะวันออก และภาคเหนือ 
โดยจดัทําแผนบริหารจดัการผลไมแบบเบ็ดเสร็จภายในจังหวัด ในเชิงคุณภาพท่ีสอดคลองตามยุทธศาสตรพัฒนาผลไมไทย พ.ศ. 2558 – 2564 ท้ัง
กระจายผลผลติในประเทศ แปรรปู รวมท้ังสงออก และในเชิงปริมาณโดยจดัสมดลุอุปสงค อุปทานครอบคลุมระยะกอนเก็บเก่ียว ระยะเก็บเก่ียว และระยะ
หลังการเก็บเก่ียว 
ดาน นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร ในฐานะฝายเลขานุการ คณะกรรมการ Fruit Board สรุปความกาวหนามาตรการปองกันและ
แกไขปญหาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีตอผลไมไทยเพ่ิมเติมโดยเฉพาะมาตรการชวยเหลือในการกระจายและควบคมุ
คุณภาพสินคาเกษตร ดังน้ี 1. ดานตลาดในประเทศ ภาครัฐจะเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายสินคาเกษตร โดยขอความรวมมือไปรษณยีไทยมาชวยในการ
จัดสงผลไมฟรี 200 ตัน ซึ่งอยูระหวางหารือถึงความเปนไปไดท่ีจะเพ่ิมปริมาณข้ึนอีก การผลักดันใหนําผลไมจําหนายบนแพลตฟอรมออนไลน และสงเสรมิ
ใหเกษตรกรและผูประกอบการจําหนายผลไมทางชองทางออนไลน รวมท้ังการรณรงคบริโภคผลไมในประเทศ (Eat Thai First) เพ่ือสงเสริมใหคนไทยได
บริโภคผลไมไทยเกรด Premium ในราคายุติธรรมตามฤดูกาล และสงเสริมใหนําผลไมมอบเปนของฝากของขวัญ 2. เพ่ิมปริมาณการบริโภคภายในประเทศ
และระบบโลจิสติกส จดัจําหนายผลไมทุกชุมชนท่ัวประเทศโดยสหกรณและกลุมเกษตรกรผลไมรวมกับผูประกอบการผลไมและผูประกอบการบริการโลจิ
สติกส รวบรวมผลผลิตขนสงและจาํหนายท่ัวประเทศผานรานคา ตลาดนัดชุมชน สหกรณ รถเร ตลาดเกษตรกรและอ่ืน ๆ กวา 11,072 จุด รวมท้ังขอ
ความรวมมือหนวยงานราชการสวนกลาง/ภมูิภาค/ทองถ่ิน-รัฐวิสาหกิจ-องคกรมหาชน ชวยซื้อผลไมและเปนจดุขาย 3. ดานการผลิต การบริหารจัดการ
เรื่องแรงงานเก็บผลไม โดยจะมีการผอนผันการเคลื่อนยายแรงงานขามเขต ขยายใบตออนุญาตใหแรงงานตางดาว การดูแลความเปนธรรมเรื่องราคาและ
ปริมาณ การสงเสรมิใหมีการทําคอนแทรกฟารมมิ่งหรือสงเสริมการซื้อขายผานสัญญาขอตกลง รวมท้ังการเช่ือมโยงการกระจายผลไมผานหางสรรพสินคา 
และซุปเปอรมารเก็ต โดยประสานงานกระทรวงพาณิชยสนับสนุนบรรจุภณัฑ ขนาด 5 ก.ก., 10 ก.ก. และ 20 ก.ก.ใหแกเกษตรกร 4. เสริมศักยภาพการ
บริหารจดัการมาตรฐานผลไม โดยสราง Central Lab ของไทยกรณสีินคาเกษตรสงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะไมมีการตรวจสอบซ้ําท่ีดาน
ปลายทาง และกรมวิชาการเกษตรไดเรงออกใบรับรองมาตรฐาน GAP จํานวน 77,000 แปลงใหเกษตรกรไทย การตรวจรับรองลง GMP รับซื้อผลผลติ 
315 จุด รวมท้ังสรางองคความรูดานเทคนิคการบรรจุหอเพ่ือยืดอายุผลไมในยาวนานข้ึน 5. เก็บรักษาและแปรรูปสรางมลูคาผลไม โดยความรวมมือ
ระหวาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงอุตสาหกรรม ไดแก ผลไมสวนเกินนําเขาสูระบบการเก็บรักษาดวยการอบการแชเย็นและวิธีอ่ืน ๆ 
รวมท้ังการแปรรูปผลไมเปนอาหารและเครื่องดื่มสําหรับตลาดในและตางประเทศ เปนตนคาดการณปริมาณผลไม ป 2563 
นอกจากน้ี ยังไดขอความรวมมือจากกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ชวยกระจายผลผลิตผลไมภาคตะวันออกในชวง
กระจุกตัว (Peak) และในชวงสถานการณโรคโควิด-19 ระบาดไปยงัจังหวัดปลายทางตาง ๆ แลว 5 จังหวัด ไดแก กทม. กาญจนบุรี ขอนแกน ชัยภูมิ และ
สกลนคร การลงนามความรวมมือหรือ MOU กับบริษัท Grab ขนสงผลไมแบบ Delivery ภายใตช่ือ “Grab Mart” ในการอํานวยความสะดวกขนสงผลไม
แบบออนไลน เชน มะมวง ลิ้นจี่ มงัคุด เปนตน คาดวาพรอมจะเปดตัวใหบริการไดภายใน 20 พ.ค. น้ี 



 

 

กรมสงเสริมการเกษตร นาํโดยนางมาลินี ยุวนานนท ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและจัดการ

สินคาเกษตร นางสาววรวรรณ อังกสิทธิ ์ผูอํานวยการกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ นําคณะ

เกษตรกรกลุมแปลงใหญ มอบกระเชาผลไม ภายใตแนวคิด "ขอบคุณจากใจ จากเกษตรกรไทย 

to my heroes" ในการชวยประชาสัมพันธสรางการรับรูใหกับผูบริโภคในการอุดหนุนสินคา

เกษตรในสถานการณการแพรระบาด COVID-19 โดยมีคุณนิโรธ เจริญประกอบ ประธานที่

ปรึกษากิตติมศักดิ์ หนังสอืพิมพสยามธุรกิจ เปนผูรับมอบ ณ สํานักงานหนังสือพิมพสยามธุรกิจ 

ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
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มอบกระเชาผลไม “ขอบคุณจากใจ จากเกษตรกรไทย To 
My Heroes” 
กรมสงเสริมการเกษตร นําโดยนางมาลินี ยุวนานนท ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

นางสาววรวรรณ อังกสิทธิ์ ผูอํานวยการกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ นําคณะเกษตรกรกลุมแปลงใหญ 

มอบกระเชาผลไม ภายใตแนวคิด “ขอบคุณจากใจ จากเกษตรกรไทย to my heroes” ในการชวย

ประชาสัมพันธสรางการรับรูใหกับผูบริโภคในการอุดหนุนสินคาเกษตรในสถานการณการแพรระบาด 

COVID-19 โดยมีคุณนิโรธ เจริญประกอบ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ หนังสือพิมพสยามธุรกิจ เปน

ผูรับมอบ ณ สํานักงานหนังสือพิมพสยามธุรกิจ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 



 
นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ใหขอมลูวา กรมสงเสริม
การเกษตร ดําเนินงานโครงการสงเสรมิเคหกิจเกษตร เพ่ือความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน มาตั้งแต
ปงบประมาณ 2558 เพ่ือใหครัวเรือนเกษตรกร มีความมั่นคงดานอาหารและสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 
โดยมีการรวมกันวิเคราะหพ้ืนท่ีในชุมชน สอบถามความตองการในการปลูกพืช และจัดทําแผนการผลติปลูกพืชผัก พรอมท้ัง
สนับสนุนปจจัยการผลติใหชุมชน ปลูกผักในแปลงรวมและตามบริเวณรอบบานของเกษตรกร โดยมีกลุมแมบานเกษตรกรเปน
แกนนํารวมกับชุมชนในการสรางแหลงอาหารท่ีมีคณุภาพสําหรับไวบริโภคในครัวเรือน ท้ังน้ีการจะเขาถึงความมั่นคงทาง
อาหารไดน้ัน ตองประกอบไปดวย 4 ดาน คือ 
1. การมีอาหาร (Food Availability) หมายถึง การมีอาหารในปริมาณท่ีเพียงพอและมีคุณภาพท่ีเหมาะสม 
2. การเขาถึงอาหาร (Food Access) หมายถึง การเขาถึงทรัพยากรท่ีเหมาะสม เพ่ือการหาอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการท่ี
เหมาะสม 
3. การใชประโยชน (Food Utilization) หมายถึง การใชประโยชนจากอาหารในการบริโภค โดยมีปรมิาณอาหารท่ีเพียงพอ มี
นํ้าสะอาดในการบรโิภค-อุปโภค มสีุขอนามัยและการดูแลสุขภาพท่ีด ีทําใหความเปนอยูทางกายภาพไดรับการตอบสนองอยาง
เพียงพอ เพ่ือใหอยูในสถานภาพท่ีไดรับคุณคาทางโภชนาการท่ีดีและบรรลุความตองการทางกายภาพ 
4. เสถียรภาพดานอาหาร (Food Stability) หมายถึง ประชาชน หรือครัวเรือน หรือบุคคลตองเขาถึงอาหารอยางเพียงพอ
ตลอดเวลา ไมมีความเสีย่งในการเขาถึงอาหาร เมื่อเกิดความขาดแคลนข้ึนมาอยางกะทันหัน 
นายสุพิท จิตรภักดี เปดเผยวา สํานักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ใหความสําคัญกับการสรางความ
มั่นคงดานอาหารมาอยางตอเน่ือง และในป 2563 ไดดําเนินงานโครงการสงเสรมิเคหกิจเกษตรเพ่ือความมั่นคงดานอาหารใน
ครัวเรือนและชุมชน ในพ้ืนท่ี 14 จังหวัดภาคใต จํานวน 14 จุด สงผลใหชุมชนท่ีเขารวมโครงการฯ มแีหลงอาหารท่ีมีคณุภาพ 
มีผักสวนครัวท่ีปลอดภัยจากสารพิษบริโภคในชุมชน และไดขยายผลโครงการไปยังชุมชนตนแบบของจังหวัดสตลู จํานวน 1 
จุด จากสถานการณ 
โควิด – 19 กําลังระบาด หลายจงัหวัดสั่งปดเมือง หลายคนถูกพักงานไมมเีงินเดือน รานคาและตลาดถูกปดทําการ ซื้อของกิน
ของใชยากข้ึน ทําใหในหลายพ้ืนท่ีขาดแคลนอาหาร แตชุมชนท่ีเขารวมโครงการน้ีสามารถผลิตพืช ผลติอาหาร สามารถสราง
ความมั่นคงดานอาหารในชุมชนของตนเองได แมจะเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ หรือแมกระท่ังสถานการณการเกิดโรคระบาดโค
วิด-19 
 



 
ศูนยขาวหาดใหญ - กรมสงเสริมการเกษตร เดินหนาเสริมสรางความม่ันคงดานอาหารในครัวเรือน และชุมชนใหไดมีแหลงอาหารที่
มีคุณภาพ มีผักสวนครัวที่ปลอดภัยจากสารพิษไวบริโภค 
นายสพุิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ใหขอมูลวา กรมสงเสริมการเกษตร 
ดําเนินงานโครงการสงเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือน และชุมชน มาตั้งแตปงบประมาณ 2558 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหครัวเรือนเกษตรกร มีความมั่นคงดานอาหาร และสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยนื โดยมีการรวมกันวิเคราะหพื้นที่
ในชุมชน สอบถามความตองการในการปลูกพืช และจัดทาํแผนการผลิตปลูกพืชผัก พรอมทั้งสนับสนุนปจจัยการผลิตใหชุมชนปลูกผักใน
แปลงรวม และตามบริเวณรอบบานของเกษตรกร โดยมีกลุมแมบานเกษตรกรเปนแกนนํารวมกับชุมชนในการสรางแหลงอาหารที่มี
คุณภาพสําหรับไวบริโภคในครัวเรือน 
ทั้งน้ี การจะเขาถึงความม่ันคงทางอาหารไดน้ัน ตองประกอบไปดวย 4 ดาน คือ 1.การมีอาหาร (Food Availability) หมายถึง 
การมีอาหารในปริมาณที่เพียงพอ และมีคุณภาพที่เหมาะสม 2.การเขาถึงอาหาร (Food Access) หมายถึง การเขาถึงทรัพยากรที่
เหมาะสมเพ่ือการหาอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการที่เหมาะสม 3.การใชประโยชน (Food Utilization) หมายถึง การใชประโยชน
จากอาหารในการบริโภค โดยมีปริมาณอาหารที่เพียงพอ มีนํ้าสะอาดในการบริโภคอุปโภค มีสุขอนามัย และการดูแลสุขภาพที่ดี ทํา
ใหความเปนอยูทางกายภาพไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอ เพ่ือใหอยูในสถานภาพที่ไดรับคุณคาทางโภชนาการที่ดี และบรรลุ
ความตองการทางกายภาพ 4.เสถียรภาพดานอาหาร (Food Stability) หมายถึง ประชาชน หรือครัวเรือน หรือบุคคลตองเขาถึง
อาหารอยางเพียงพอตลอดเวลา ไมมีความเสี่ยงในการเขาถึงอาหารเม่ือเกิดความขาดแคลนขึ้นมาอยางกะทันหัน 
นายสพุิท จิตรภักดี เปดเผยวา สํานักงานสงเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ใหความสําคัญตอการสรางความมัน่คงดาน
อาหารมาอยางตอเนื่อง และในป 2563 ไดดําเนนิงานโครงการสงเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือน และชุมชน 
ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต จํานวน 14 จุด สงผลใหชุมชนที่เขารวมโครงการฯ มีแหลงอาหารที่มีคุณภาพ มีผักสวนครัวที่ปลอดภัยจาก
สารพิษบริโภคในชุมชน และไดขยายผลโครงการไปยังชุมชนตนแบบของจังหวัดสตูล จาํนวน 1 จุด จากสถานการณโควิด-19 กําลัง
ระบาด หลายจังหวัดสัง่ปดเมือง หลายคนถูกพักงานไมมีเงินเดือน รานคา และตลาดถูกปดทําการ ซื้อของกินของใชยากข้ึน ทําใหใน
หลายพื้นที่ขาดแคลนอาหาร แตชุมชนที่เขารวมโครงการนีส้ามารถผลิตพืช ผลิตอาหาร สามารถสรางความมัน่คงดานอาหารในชุมชนของ
ตนเองได แมจะเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ หรือแมกระทั่งสถานการณการเกิดโรคระบาดโควิด-19 





 

ผูสื่อขาวไดรับการเปดเผยจาก นายวรชันย หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วา ขณะนี้เกษตรจังหวัด
ฯ ไดเปดโอกาสใหเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด 19 เกือบ 4 หม่ืนคนตรวจสิทธิ์รับเงิน
เยียวยาครัวเรือนละ 5,000 บาท และในสวนของเกษตรกรท่ีลงทะเบียนไววาเปนเกษตรกร แตไมไดทํา
การเกษตร เพ่ือขอใบรับรองไปใชสิทธิ์เยียวยาในดานอ่ืนๆ แทน ซ่ึงกอนหนานี้เกษตรอําเภอท้ัง 16 อําเภอได
ทยอยใหเกษตรกรลงทะเบียนและตรวจสิทธิ์ ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคมท่ีผานมา และวันนี้ (15 พ.ค.63) เปน
วันสุดทาย โดยเปดใหบริการตั้งแตเชาไปจนกวาจะครบจํานวนของเกษตรกรท่ีลงทะเบียนไว พรอมระบุ 
เกษตรกรท่ีจะไดรับเงินเยียวยารอบแรกจํานวน 12,374 ครัวเรือน เปนเงินกวา 60 ลานบาท และจะทยอย
รับเงินไปจนกวาจะครบจํานวนตามสิทธิ ์

 

สําหรับครัวเรือนการข้ึนทะเบียนเกษตรกรภายใตโครงการชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานพืช 2,5951 ครัวเรือน ดานประมง 

5,657 ครัวเรือน และดานปศุสัตว 5,573 ครัวเรือน รวมท้ังสิ้น 37,181 ครัวเรือน 

วัชระ บุญแท/พระนครศรีอยุธยา 

https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20200515/8f9b910baa3c2782663bc451bc358549d0db95bd1899c05beef6515a52476d57.jpg?itok=nHlfON3X
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20200515/8f9b910baa3c2782663bc451bc358549d0db95bd1899c05beef6515a52476d57.jpg?itok=nHlfON3X
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