
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่25 พฤษภาคม 2563 

ส่วนกลาง 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
เยยีวยา  เกษตรกร 3.4 ลา้นคนรอลุน้ จ่ายเยยีวยาชุด 2 พรุ่งน้ี!! นสพ.สยามรัฐ 

 ลัน่ ขรก. 9.1 หม่ืนคน วดืเยยีวยาเกษตรกร นสพ.เดลินิวส์ 
 ขา้ราชการหมดสิทธ์ิรับเงินเยยีวยาเกษตรกรเสนอท่ีประชุม ครม. 

พิจารณา 
นสพ.แนวหนา้ 

 9.1 หม่ืนรายแหว้ ปลดั กษ.เมินจ่ายเยยีวยา 5 พนับาท นสพ.ไทยโพสต ์
 แตะเบรคเยยีวยาผี นสพ.ไทยรัฐ 
 เฉลิมชยัยนัไม่ควรเยยีวยา นสพ.ไทยรัฐ 
 เงินเยยีวยาโควิดไม่ควรเป็นลาภท่ีมิควรได ้ นสพ.ฐานเศรษฐกิจ 
 คอลมัน์ ชายคาพระพิรุณ นสพ.แนวหนา้ 
 ธนกร งดัเอกสารแจง อลงกรณ์ ปมขรก. ท าเกษตรไม่ไดเ้ยียวยา นสพ.มติชน 
 โยนจ่ายเงินเยยีวยาขา้ราชการ เป็นอ านาจคณะกรรมการกลัน่กรองฯ โพสตทู์เดย ์

พฒันาระบบ  คอลมัน์ เกษตรวนัน้ี  นสพ.เดลินิวส์ 
แบบสารเคมี  สั่งแบบสารพาราควอต นสพ.เดลินิวส์ 
ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ส่งเสริมการผลิต  ปลูกดอกกระเจียว เก็บขายมีรายไดทุ้กวนั จ.ก าแพงเพชร ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 

3 เชียงใหม่  เกษตรจงัหวดัล าพูน แบ่งปันมะม่วงแจกจ่ายตูปั้นสุขในพื้นท่ีกวา่ 1 
พนักิโลกรัม 

 "มะม่วงมหาชนกล าพูน" สายพนัธ์ุพระราชทานจากในหลวง 
รัชกาลท่ี 9 

เยยีวยา  เกษตรกรท่ีล าพูน กวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเงินเยยีวยาครัวเรือนละ  
5,000 บาท แลว้ 

ปลูกตน้ไม ้  เกษตร จ.นนทบุรี ปลูกตน้ไมเ้น่ืองในวนัตน้ไมแ้ห่งชาติ MSS channel 
 



 

เกษตรกร 3.4 ลา้นคนรอลุน้ จ่ายเยยีวยาชุด 2 พรุ่งน้ี!! 

 

เกษตรฯ ระบุกระทรวงคลงั ส่งผลตรวจสอบความซ ้ าซอ้นรายช่ือเกษตรกรจากฐานทะเบียนอ่ืน ภายในวนัน้ี พร้อมให ้

ธ.ก.ส. จ่ายเงินเขา้บญัชีเกษตรกร พรุ่งน้ี โดยเกษตรกรชุดท่ี 2 มี 3.4 ลา้นราย จากท่ีจ่ายใหเ้กษตรกรชุดแรกไปแลว้ 3.3 ลา้นราย 

ทยอยจ่ายตั้งแต่ 22-25 พ.ค.น้ี 

 เม่ือวนัท่ี 21 พ.ค.นายอนนัต ์สุวรรณรัตน์ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวา่ รอรับผลการตรวจสอบรายช่ือ

เกษตรกรชุดสองประมาณ 3.4 ลา้นคน จากชุดแรก3.3ลา้นรายไดรั้บเงิน 5,000บาทแลว้ ซ่ึงส านกังานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) 

ก าลงัตรวจสอบไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัผูไ้ดรั้บสิทธ์ิช่วยเหลือเยยีวยาจากมาตรการอ่ืนของรัฐ คาดวา่ สศค.จะส่งกลบัมายงักระทรวง

เกษตรฯ วนัน้ี (21 พ.ค.) ทนัท่ีท่ีมาถึงจะส่งใหธ้นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินเขา้บญัชี

เกษตรกรชุดน้ีตั้งแต่วนัพรุ่งน้ี (22 พ.ค.) โดยตามแผนงานท่ีวางไวจ้ะจ่ายครบวนัท่ี 25 พฤษภาคม จากนั้นเตรียมรับรายช่ือของ

เกษตรกรท่ีข้ึนและปรับปรุงทะเบียนระหวา่งวนัท่ี 1-15 พฤษภาคม ซ่ึงมีประมาณ 1.57 ลา้นคนตอ้งผา่นกระบวนการคดักรอง

ตามเกณฑเ์ดียวกนั หากไดรั้บรายช่ือท่ีคดักรองแลว้วนัท่ี 27 พฤษภาคม จะจ่ายเงินวนัท่ี 30-31 พฤษภาคม 

 



ส่วนเกษตรกรกลุ่มสุดทา้ย คือ เกษตรกรท่ียืน่แบบ ทบก.01 ซ่ึงเป็นแบบค าร้องทะเบียนเกษตรกรภายใน 15 

พฤษภาคม แต่การเพาะปลูกล่าออกไปเน่ืองจากรอฝนมีประมาณ 130,000 ราย ซ่ึงตอ้งเพาะปลูกภายใ30มิถุนายน แจง้ให้

เจา้หนา้ท่ีเกษตรอ าเภอท าประชาคม เพื่อตรวจการเพาะปลูกจริงก่อนวนัท่ี 15 กรกฎาคมนั้น ตามแผนงานท่ีก าหนดไวค้าดวา่จะ

จ่ายเงินวนัท่ี 27 กรกฎาคม 

 ทั้งน้ี หน่วยงานท่ีก าหนดเกณฑแ์ละท าหนา้คดักรองไม่ให้สิทธ์ิซ ้ าซอ้น คือ กระทรวงการคลงั และคณะกรรมการ

กลัน่กรองการใชเ้งินกูท่ี้ไดเ้สนอเกณฑใ์หท่ี้ประชุม ครม. เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน ซ่ึงมีมติวา่ การจ่ายเงินเยยีวยาเกษตรกรตอ้งไม่

ซ ้ าซอ้นกบัสิทธ์ิโครงการเราไม่ทิ้งกนั ประกนัสังคม และทะเบียนขา้ราชการบ านาญ ส่วนกรณีขา้ราชการประจ านั้น 

คณะกรรมการกลัน่กรองการใชจ่้ายเงินกู ้ไม่ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุม ครม.พิจารณา กระทรวงเกษตรฯ ท าหนา้ท่ีส่งรายช่ือท่ีผา่น

การคดักรองจาก สศค.ให ้ธ.ก.ส. ซ่ึงรายช่ือท่ีส่งกลบัมายงักระทรวงเกษตรฯ จะไดรั้บเงินเยยีวยาเกษตรกรทุกราย   

 นายอนนัต ์กล่าววา่ส าหรับผูท่ี้ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาสามารถอุทธรณ์ได ้โดยเปิดให้อุทธรณ์ตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม

เป็นตน้มา ท่ีส านกังานส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ ส านกังานเกษตรอ าเภอ ส านกังานประมงจงัหวดั/อ าเภอ ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดั/

อ าเภอ ส านกังานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต/เครือข่าย ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั การยางแห่งประเทศไทย 

(กยท.) จงัหวดั/สาขา เขตระบบบริหารออ้ยและน ้าตาลทราย 1-8 และศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลทรายภาค 1-4 

และส านกังานสรรพสามิตจงัหวดั ส่วนระบบออนไลน์เขา้ใชบ้ริการท่ี www.moac.go.th. 

  

http://www.moac.go.th/




















































 

ปลูกดอกกระเจียว เกบ็ขายมีรายได้ทุกวนั จ.ก าแพงเพชร 

นายสยาม และ นางกญัฐญา จนัทา สามีภรรยา เจา้ของสวนดอกกระเจียวจนัทา ซ่ึงอยูใ่นต าบลวงับวั อ าเภอคลองขลุง 

จงัหวดัก าแพงเพชร เร่งเขา้ไปเก็บดอกกระเจียวท่ีน ามาปลูกไวใ้นแปลงปลูกพืชผสมผสานบนเน้ือท่ี 2 ไร่ ของตนเอง โดยนาย

สยาม เล่าวา่ก่อนหนา้น้ีตนเองกบัภรรยามีอาชีพรับจา้งแต่มีรายไดไ้ม่แน่นอน จึงหนักลบัภูมิล าเนาเพื่อท าการเกษตรบนพื้นท่ี

ของตวัเอง โดยอาศยัหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต ซ่ึงไปพบวา่สามารถสร้างรายไดจ้ากการเก็บดอกกระเจียวส่งขายไดทุ้กวนั จึง

ตดัสินใจหาดอกกระเจียวพนัธ์ุเพชรน ้าผึ้งมาปลูกไวใ้นพื้นท่ี ใชเ้วลาประมาณ 3 - 4 เดือน ดอกกระเจียวจะแทงช่อข้ึนมาใหเ้ก็บ

ส่งขาย 

 แต่ละวนัจะเก็บดอกกระเจียวขายไดป้ระมาณ 10 กิโลกรัม มีรายไดต้ั้งแต่ 500 - 1,000 บาท ส่วนช่วงท่ีดอกกระเจียว

ยบุ ลงหวัไม่ออกดอก ซ่ึงจะตรงกบัฤดูหนาวและฤดูร้อน ก็จะมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายผกับุง้ ผลไม ้ไข่เป็ด หรือผกัสวนครัว

อ่ืนๆ แทน ซ่ึงทั้ง 2 ท่าน เชิญชวนใหพ้ี่นอ้งเกษตรกร หนัมาท าการเกษตรผสมผสานตามหลกัค าสอนของในหลวงรัชกาลท่ี 9 

เพราะช่วงไหนท่ีสินคา้ลน้ตลาด ขาดรายไดจ้ากผลผลิตเกษตรตวัน้ี ก็ยงัมีรายไดจ้ากผลผลิตเกษตรอ่ืนๆ มาทดแทน และหาก

ยงัไม่รู้จะเร่ิมตน้อยา่งไร แนะน าใหไ้ปปรึกษาเจา้หนา้ท่ีเกษตรในพื้นท่ีของตวัเอง เพราะก่อนท่ี 2 ท่านจะประสบความส าเร็จ ก็

ไดรั้บค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีเกษตรมาก่อน และปัจจุบนัยงัไดรั้บการช่วยเหลือ ส่งเสริมและจดัหาตลาด ระบายสินคา้ใหอ้ยู่

ตลอด 

  



 

เกษตรจงัหวดัล าพูน แบ่งปันมะม่วงแจกจ่ายตูปั้นสุขในพื้นท่ีกวา่ 1 พนักิโลกรัม 

 

 กษตรล าพูน ปันน ้าใจ มอบมะม่วงน ้าดอกไมสี้ทอง และมหาชนก ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัล าพูน เพื่อมอบใหช้าวล าพูน 

“ตูแ้บ่งปัน” # คนล าพูนไม่ทิ้งกนั 

 

วนัพฤหสับดีท่ี 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00น. นางจ าเนียร แสนราชา เกษตรจงัหวดัล าพูน พร้อมดว้ย เกษตรอ าเภอบา้นธิ 

ชมรมก านนัผูใ้หญ่บา้นอ าเภอบา้นธิ และ กลุ่มผูป้ลูกมะมว่งเพื่อการส่งออกต าบลห้วยยาบ อ าเภอบา้นธิ น ามะม่วงพนัธ์ุ

น ้าดอกไมสี้ทอง และ พนัธ์ุมหาชนก จ านวน 1,200 กิโลกรัม ซ่ึงเป็นมะม่วงเกรดส่งออก เพื่อมอบให ้นายพงศรั์ตน์ ภิรมยรั์ตน์ 

ผูว้า่ราชการจงัหวดัล าพูน น าไปมอบใหก้บัชาวล าพูน ไดกิ้นมะม่วงคุณภาพ ตามอธัยาศยั “คนล าพูน ไม่ทิ้งกนั ทั้งน้ีไดรั้บ

ความอนุเคราะห์จาก ส านกังานพานิชย ์จงัหวดัล าพูน มอบกล่องบรรจุมะม่วง ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม เพื่อใชใ้นคร้ังน้ีดว้ย 

จ านวน 50 กล่อง 

 



 

"มะม่วงมหาชนกล าพูน" สายพนัธ์ุพระราชทานจากในหลวง รัชกาลท่ี 9 

 

 ล าพูน ส่งเสริมการตลาดน าการผลิต "มะม่วงมหาชนก" สายพนัธ์ุพระราชทานจากในหลวง รัชกาลท่ี 9 

วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจ าเนียร แสนราชา เกษตรจงัหวดัล าพูนมอบหมายใหน้ายพิทวสั สุสิงสา 

นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ และนางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ออก

ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดออนไลน์และตลาดทัว่ไปของกลุ่มเกษตรกรท าสวนมะม่วงมหาชนกอ าเภอล้ี โดยปี

น้ีกลุ่มเกษตรกรฯสามารถผลิตมะม่วงมหาชนก จ านวน 130,000 กิโลกรัม แบ่งเป็นมะม่วงแกม้แดง 80,000 กิโลกรัม มะม่วงสี

ทอง 50,000 กิโลกรัม โดยแบ่งจ าหน่ายบริษทัสวฟิจ ากดั เพื่อแปรรูป ราคา 14 บาท/กก. และจ าหน่ายผา่นทางออนไลน์ ผา่นบ

ริษ ทไปรษณียไ์ทย ในราคา 30 บาท/กก. โดยผลผลิตเร่ิมทยอยออกเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 จนส้ินสุดประมาณ 18 

มิถุนายน 2563 

 นายเฉลิมชยั ไชยคนัธา ประธานกลุ่มผูป้ลูกมะม่วงอ าเภอล้ี กล่าววา่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานมะม่วงพนัธ์ุมหาชนกใหแ้ก่ คุณลุงเดช (พระสหาย) ณ ท่ีท าการกลุ่มใน

ปัจจุบนั เพื่อศึกษา ทดลองและพฒันาสายพนัธ์ุพร้อมทั้งส่งเสริมใหเ้กษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดัล าพูน ไดน้ าไปขยายผลเพาะปลูก 

ซ่ึงมะม่วงมหาชนกท่ีอ าเภอล้ี จะมีกล่ินหอมเฉพาะ เม่ือน าไปแปรรูปจะยงัคงรูปสีและกล่ินท่ีชดัเจน มีรสหวาน อร่อย เป็นท่ี

ช่ืนชอบของคนทัว่ไป 



 

เกษตรกรท่ีล าพูน กวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเงินเยยีวยาครัวเรือนละ 5,000 บาท แลว้ 

 

 เกษตรกรท่ีล าพูน ไดรั้บเงินเยยีวยาครัวเรือนละ 5,000 บาท แลว้ กวา่ร้อยละ 60 คาดจะโอนไดแ้ลว้เสร็จภายใน 24 

พฤษภาคม 2563 น้ี           

 นายพงศรั์ตน์ ภิรมยรั์ตน์ ผูว้า่ราชการจงัหวดัล าพูน เปิดเผยวา่ ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าพูน ไดด้ าเนินการข้ึน

ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามระเบียบของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยรับข้ึนทะเบียนเป็นรายครัวเรือน และ

จดัส่งขอ้มูลของหวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกรใหแ้ก่ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะน า

ขอ้มูล  ไปตรวจสอบความซ ้ าซอ้นกบัเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนกบัหน่วยงานอ่ืนๆ (กรมประมง, กรมปศุสัตว,์ กรมหม่อนไหม, 

การยางแห่งประเทศไทย,ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาล และส านกังานสรรพสามิต)  ตรวจสอบความซ ้ าซอ้นผู ้

ไดรั้บสิทธ์ิโครงการเราไม่ทิ้งกนั, ผูไ้ดรั้บสวสัดิการผา่นระบบขา้ราชการบ านาญของกรมบญัชีกลาง, ระบบประกนัสังคมของ

ส านกังานประกนัสังคม เพื่อเขา้ร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   โดยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรง ครัวเรือนละ 5,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 

เดือน 



ทั้งน้ี ขอ้มูลของเกษตรกรจงัหวดัล าพูน ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายท่ี 1  เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน

เกษตรกร ปี 2562/63 จ านวน 55,576 ครัวเรือน โดย ธกส.ไดโ้อนเงินใหเ้กษตรกรแลว้จ านวน 2 คร้ัง 

 

คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 15, 18 และ 19 พฤษภาคม 2563 จ านวน 29,292 ครัวเรือน  เป็นเงิน 146,460,000 บาท 

คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 จ านวน 3,886 ครัวเรือน เป็นเงิน 19,430,000 บาท 

ภาพรวมโอนแลว้ทั้งส้ิน 33,178 ครัวเรือน 165,890,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนท่ีเหลือ และจะมีการทยอยโอน

ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 24 พฤษภาคม 2563         

 กลุ่มเป้าหมายท่ี 2  เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนไวแ้ลว้ก่อนปี 2562 แต่ไม่ไดป้รับปรุงทะเบียนเกษตรกร รวมถึงเกษตรกร

รายใหม่ท่ีมาแจง้ข้ึนทะเบียนเกษตรกร ภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 จ านวน 12,093 ครัวเรือน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 

พฤษภาคม 2563) เร่ิมโอนเงิน วนัท่ี 31 พ.ค. 63 

 กลุ่มเป้าหมายท่ี 3  เกษตรกรท่ียงัไม่ไดท้  าการเพาะปลูกในปีการผลิต 2563/64 และคาดวา่จะปลูกภายใน 30 มิถุนายน 

2563 และยืน่แบบค าร้องไวท่ี้ส านกังานเกษตรอ าเภอ จ านวน 331 ครัวเรือน เร่ิมโอนเงิน วนัท่ี 31 ก.ค. 63 

 อยา่งไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับเร่ืองอุทธรณ์เงินเยยีวยาเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ

ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดท่ี้ ส านกังานเกษตรจงัหวดั, ส านกังานเกษตร

อ าเภอ ทัว่ประเทศ ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2563 น้ี 

 

  



 

ประเด็น  เกษตร จ.นนทบุรี ปลูกตน้ไมเ้น่ืองในวนัตน้ไมแ้ห่งชาติ 

ช่องทาง  MSS channel 

 


