
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่8 พฤษภาคม 2563 

ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ตูเ้ยน็ขา้งบา้น กรมส่งเสริมการเกษตร จบัมืออีสท ์เวสท ์ซีด แจกเมล็ดพนัธ์ุตราศรแดงใน

โครงการ “ ตูเ้ยน็ขา้งบา้น “ส่งเสริมคนไทยปลูกผกัสู้โควดิ 

เทคโนโลยชีาวบา้น

ออนไลน์ 

กสก. MOU อีสท ์เวสท ์ซีด แจกเมล็ดพนัธ์ุ หนุนเกษตรกร- ปชช.ปลูกผกัสวน

ครัวสู้โควิด 

สยามรัฐออนไลน์ 

เปิดโครงการตูเ้ยน็ขา้งบา้นตา้นโควิด แจกเมล็ดพนัธ์ุประชาชน 10,000 ชุดฟรี ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 

กรมส่งเสริมการเกษตร จบัมือ ศรแดง แจกเมล็ดพนัธ์ุ 10,000 ชุด ตา้นโควดิ มติชนออนไลน์ 

กรมส่งเสริมการเกษตรจบัมือศรแดง ผุด “ โครงการตูเ้ยน็ขา้งบา้นตา้นภยั 

COVID-19” แจกเมล็ดพนัธ์ุผกัสวนครัว 10,000 ชุด ทัว่ประเทศ 

สกท. 

กรมส่งเสริมการเกษตร จบัมือกบัเมล็ดพนัธ์ุตราศรแดง เปิดตวัโครงการ “ตูเ้ยน็

ขา้งบา้น” สนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุผกัสวนครัว ใหแ้ก่เกษตรกรและผูไ้ดรั้บ

ผลกระทบ COVID-19 

Voice เสียงประชาชน 

ตลาดเกษตรกร

ออนไลน์ 

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตลาดเกษตรกรออนไลน์ รวบรวมสินคา้คุณภาพ

จากเกษตรกรตวัจริงทัว่ประเทศ 

MGR ออนไลน์ 

ทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งรัดใหบ้ริการพี่นอ้งเกษตรกรตั้งแต่วนัท่ี 6-15 พ.ค.น้ี MGR ออนไลน์ 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

มอบเมล็ดพนัธ์ุผกั เกษตรจงัหวดักระบ่ี มอบเมล็ดพนัธ์ุผกัเพื่อสนบัสนุนโครงการหมู่บา้นมีรัก

ปลูกผกัไวกิ้น “เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้ภยัโควิด-19” 

ส านกัข่าวกรม

ประชาสัมพนัธ์ 

กระบ่ี-เกษตรกระบ่ีมอบเมล็ดพนัธ์ุผกั หนุนหมู่บา้นมีรัก ปลูกผกัไวกิ้น  77ข่าวเด็ด 

กระบ่ีสู้ภยัโควดิ! มอบเมล็ดพนัธ์ุผกั หนุนโครงการหมู่บา้นมีรักปลูกผกัไวกิ้น แนวหนา้ออนไลน์ 

เกษตรกระบ่ีมอบเมล็ดพนัธ์ุผกั หนุนโครงการหมู่บา้นมีรักปลูกผกัไวกิ้น บา้นเมืองออนไลน์ 

กระบ่ี-เกษตรจงัหวดักระบ่ีมอบเมล็ดพนัธ์ุผกัเพื่อสนบัสนุนโครงการหมู่บา้นมี
รักปลูกผกัไวกิ้น “เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้ภยัโควิด-19” 

คมชดั AEC TV 

ออนไลน์ 



 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

มอบเมล็ดพนัธ์ุผกั เกษตรจงัหวดักระบ่ีมอบเมล็ดพนัธ์ุผกัเพื่อสนบัสนุนโครงการหมู่บา้นมีรัก
ปลูกผกัไวกิ้น “เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้ภยัโควิด-19”นาร่อง 1 อาเภอ 1 หมู่บา้น 
ดา้นผูว้า่กระบ่ีเนน้ยา้นอ้มนาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู้ภยัโควดิ 

มาหยานิวส์ออนไลน์ 

เกษตรจงัหวดักระบ่ี”มอบเมล็ดพนัธ์ุผกั สนบัสนุนโครงการหมู่บา้นมีรักปลูก
ผกัไวกิ้น 

นิวส์รีพอร์ต 

เกษตรจงัหวดักระบ่ีสานโครงการหมู่บา้นมีรักปลูกผกัไวกิ้น “เกษตรกระบ่ี
ร่วมใจ สู้ภยัโควิด-19” 

กระแสใตอ้อนไลน์ 

เกษตรจงัหวดักระบ่ีมอบเมล็ดพนัธ์ุผกัเพื่อสนบัสนุนโครงการหมู่บา้นมีรัก
ปลูกผกัไวกิ้น 

กระแสใตอ้อนไลน์ 

ไร่นาสวนผสมภูมิคุม้กนัโควิด-19 NBT 

สินคา้เกษตร พอ่เมืองอ านาจเจริญเยีย่มชม การจ าหน่ายสินคา้เกษตรปลอดภยั ท่ี ดา้นหนา้
ส านกังานเกษตรอ าเภอลืออ านาจ ตา้นภยั COVID-19 

ข่าวชดั 

อ่ืนๆ 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ทะเบียนเกษตรกร เม่ือทบก.มาเยยีวยาเกษตรกร แนวหนา้ออนไลน์ 

เตรียมตวัเลย! ธกส.เปิดลุงทะเบียนเยีย่วยาเกษตรกร 1.5 หม่ืน คืนน้ี 2 ทุ่ม ไลน์ทูเดย ์

 



 

 

 กรมส่งเสริมการเกษตร จับมืออสีท์ เวสท์ ซีด แจกเมลด็พนัธ์ุตราศรแดงในโครงการ “ ตู้เยน็ข้างบ้าน “ส่งเสริมคนไทย
ปลูกผกัสู้โควดิ 
 
 กรมส่งเสริมการเกษตร จบัมือกบัเมล็ดพนัธ์ุตราศรแดงเปิดตวัโครงการ “ ตูเ้ยน็ขา้งบา้น “ สนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุผกัสวน
ครัวใหแ้ก่เกษตรกรและผูไ้ดรั้บผลกระทบ COVID-19 
 
 เม่ือวนัท่ี 7 พ.ค. 2563 บริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั ร่วมกบั กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัพิธี
ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งมอบเมล็ดพนัธ์ุตราศรแดง และ องคค์วามรู้ดา้นการปลูกพืชผกัสวนครัว และ
ร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรเรียนรู้การปลูกพืชผกัผา่นเครือข่าย Yong Smart Farmer และ โรงเรียนยวุเกษตรกร ภายใตโ้ครงการ “ตูเ้ยน็
ขา้งบา้น” เชิญชวนคนไทย ปลูกผกั เพื่อสร้างความมัน่คงทางดา้นอาหาร ระหวา่งเก็บตวัจากการระบาดของโรค COVID-19 โดยมี
ผูบ้ริหารบริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั และกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติร่วมในพิธีลงนาม ณ บริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั 
(ส านกังานใหญ่ ) อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบุรี 
 



 นาย เขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าววา่ สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 
ภายในประเทศไดส่้งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนจ านวนมากไม่สามารถด าเนินชีวติไดต้ามปกติ เกิดภาวะการ
วา่งงานและท าใหเ้ศรษฐกิจชะลอตวั 
 
 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงร่วมกบับริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดัด าเนินโครงการ “ ตูเ้ยน็ขา้งบา้น “ ตา้นภยั COVID-19 โดย 
สนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัว จ านวน 10,000 ชุด ซ่ึงใน 1 ชุด ประกอบดว้ย เมล็ดพนัธ์ุผกับุง้ โหระพา แตงกวา พริกข้ีหนู 
และมะเขือพวง แจกจ่ายใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจท าการเกษตรในการปลูกพืชผกัสวนครัว เพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ใหมี้พืชผกัอาหารส าหรับบริโภคในครัวเรือนดว้ยการพึ่งพาตนเอง
โดยจดัพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมืออยา่งเป็นทางการในวนัน้ี ถือเป็นนิมิตหมายอนัดีในการช่วยเหลือเกษตรกรและ
ประชาชนในภาวะวกิฤต ตลอดจนเป็นการบูรณาการความร่วมมือทางดา้นความรู้และวชิาการ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินโครงการ
อ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต ในพิธีการลงนามบนัทึกขอ้ตกลงคร้ังน้ี มีการสาธิตขั้นตอนการลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการเพื่อใหเ้กิด
ความเขา้ใจเป็นอนัหน่ึงเดียวกนัของทั้งสองหน่วยงานสามารถช้ีแนะเกษตรกรและประชาชนท่ีสนใจใหส้ามารถลงทะเบียนรับ
เมล็ดพนัธ์ุไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
 นายวชิยั เหล่าเจริญพรกุล ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดักล่าววา่ “บริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั หรือท่ีรู้จกั
กนัในนามเมล็ดพนัธ์ุตราศรแดง เป็นทั้งผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุในไทยมาเกือบ 40 ปี มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบั 1 
ของประเทศไทย และเป็นอนัดบั 1 ของเอเชียอีกดว้ย เมล็ดพนัธ์ุถือเป็นตน้น ้าของห่วงโช่อาหาร เราหยดุการผลิตไม่ไดแ้มจ้ะเกิด
วกิฤตโควดิ เพื่อจะไดจ้ดัส่งเมล็ดพนัธ์ุคุณภาพถึงเกษตรกรอยา่งต่อเน่ือง 
 
 โดยก่อนหนา้น้ี บริษทั ฯ จดัใหมี้โครงการ “ความสุขปลูกได ้” ดว้ยการส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมปลูกผกักินเอง 
เพื่อใหเ้กิดความสุขแก่ประชาชน ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวมีความมุ่งหวงัและมุ่งมัน่ใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน และบริษทั ฯ 
ยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในความร่วมมือกบัภาครัฐท่ีจะดูแลประชาชน เพื่อประชาชน โดยขอเป็นส่วนหน่ึงในการ
สนบัสนุนโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร เร่ิมตน้ท่ี โครงการ “ตูเ้ยน็ขา้งบา้น ” ท่ีร่วมเซ็นต ์MOU ในวนัน้ี 
 
 ดา้นคุณอิสระ วงศอิ์นทร์ ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด บริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั กล่าวเพิ่มเติมวา่ ทางบริษทัร่วม
สนบัสนุนใน 3 ส่วน ไดแ้ก่ เมล็ดพนัธ์ุ 5 ชนิดไดแ้ก่ ผกับุง้ แตงกวา พริกข้ีหนู มะเขือพวง โหระพา ซ่ึงผกัเหล่าน้ีเป็นผกัท่ีคน
ทัว่ไปนิยมรับประทาน และปลูกไดไ้ม่ยาก นอกจากน้ีศรแดงมีองคค์วามรู้ดา้นการปลูกผกัอยูแ่ลว้ เราพร้อมท่ีจะแบ่งปันใหก้บัทุก
ท่านท่ีมีความสนใจ สามารถน าไปศึกษาและลงมือปลูกไดด้ว้ยตนเอง โดยผา่นช่องทางของกรมส่งเสริมการเกษตร. เม่ือประชาชน
ทัว่ไปลงทะเบียนขอ้มูลเสร็จเรียบร้อย เมล็ดพนัธ์ุตูเ้ยน็ขา้งบา้นทุกซอง ทางพนกังานเราทุกแผนกร่วมมือร่วมใจกนัจดัส่งถึงมือ
บา้นท่าน ขณะเดียวกนัทางบริษทัไดร่้วมพฒันาหลกัสูตรเรียนรู้การปลูกพืชผกัผา่นโครงการ Yong Smart Farmer มีเจา้หนา้ท่ี
ภาคสนาม คอยใหค้วามรู้กบัเกษตรกรแลว้ บริษทัยงัมีความเช่ียวชาญดา้นการผลิต และการตลาด อยา่งครบถว้นตั้งแต่ตน้น ้าถึง
ปลายน ้า บวกกบัองคค์วามรู้ของทางกรมส่งเสริมการเกษตรดว้ยแลว้ จึงเป็นเร่ืองดี ท่ีทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกนัพฒันาหลกัสูตรให้
ตรงกบัความตอ้งการของตลาด และเกษตรกร 



 ทางอีสท ์เวสท ์ซีด  มีโครงการ “ ผกัโรงเรียน ” โดยบริษทัสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุ และองคค์วามรู้ดา้นการปลูกผกัใหก้บั
โรงเรียน เพื่อให้นกัเรียนน าผลผลิตท่ีไดม้าท าเป็นอาหารกลางวนั และยงัเป็นการเสริมสร้างอาชีพใหก้บันกัเรียนอีกดว้ย 
สอดคลอ้งกบั โรงเรียนยวุเกษตรกร ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงบริษทัคิดวา่ 2 โครงการน้ีมีวตัถุประสงคค์ลา้ย ๆ กนั น่าจะมี
การพฒันาให้โครงการเหล่าน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึนไปในอนาคต  ทั้งน้ี 
 
 บริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั ยนิดีสนบัสนุนการด าเนินงานเพื่อสร้างความมัน่คงทางอาหารดว้ยเมล็ดพนัธ์ุคุณภาพใหก้บั
ประชาชนร่วมกบักรมส่งเสริมการเกษตร ในโอกาสต่อ ๆ ไป เพราะการช่วยเหลือดูแลประชาชน จะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ยิง่ 
ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน การปลูกฝังใหเ้ด็ก ๆ มีนิสัยรักการปลูก มีองคค์วามรู้ น าไปสู่การต่อ
ยอด เป็นอีกส่ิงท่ีจะท าใหเ้กิดความย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต ประชาชนควรท่ีจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลการเพาะปลูกท่ีถูกตอ้ง และ
เขา้ใจง่าย บนเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในปัจจุบนั ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “เดินไปดว้ยกนัเดินไปไดไ้กล ” เร่ิมจากการสร้างความมัน่คงทาง
อาหาร ดว้ยการปลูกพืชผกัสวนครัว เปรียบเสมือนมี“ตูเ้ยน็ขา้งบา้น” มีอาหารไวรั้บประทานไดไ้ม่รู้จบ จากการน าเมล็ดพนัธ์ุท่ีดี สู่
การเพาะปลูกท่ีดี เป็นผลผลิตท่ีดี ไม่วา่จะพบกบัสถานการณ์อะไร ก็สามารถผา่นไปไดอ้ยา่งสบาย ดัง่ค  าท่ีกล่าววา่ “เงินทองเป็น
ของมายา ขา้วปลาสิของจริง” 
  



 

กสก. MOU อสีท์ เวสท์ ซีด แจกเมลด็พนัธ์ุ หนุนเกษตรกร- ปชช.ปลูกผกัสวนครัวสู้โควดิ 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร MOU อีสท ์เวสท ์ซีด ผดุโครงการ "ตูเ้ยน็ขา้งบา้น" หนุนเมล็ดพนัธ์ุผกัสวนครัว ผูไ้ดรั้บผลกระทบโควดิ-
19 พร้อมพฒันาหลกัสูตรเรียนรู้การปลูกพืชผกัผา่นเครือข่าย Yong Smart Farmer 
 เม่ือวนัท่ี 7 พ.ค. กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกบับริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั จดัพิธีลงนาม
บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งมอบเมล็ดพนัธ์ุตราศรแดง สนบัสนุนองคค์วามรู้ดา้นการปลูกพืชผกัสวนครัว และ
ร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรเรียนรู้การปลูกพืชผกัผา่นเครือข่าย Yong Smart Farmer และโรงเรียนยวุเกษตรกร ภายใตโ้ครงการ “ตูเ้ยน็
ขา้งบา้น” เชิญชวนคนไทย ปลูกผกั เพื่อสร้างความมัน่คงทางดา้นอาหาร ระหวา่งเก็บตวัจากการระบาดของโรค COVID-19 ณ 
บริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั (ส านกังานใหญ่ ) อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบุรี 
 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควดิ-19 
ภายในประเทศไดท้วคีวามรุนแรงข้ึน มีผูติ้ดเช้ือกระจายไปทัว่ประเทศซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวติความเป็นอยูข่องประชาชน 
ภาคอุตสาหกรรม การท่องเท่ียว ภาคธุรกิจ รวมถึงภาคการเกษตรของประเทศ จากมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและยบัย ั้งการ



แพร่ระบาดของโรคนั้น ส่งผลใหเ้กษตรกรและประชาชนทัว่ไปไม่สามารถด าเนินชีวิตได ้ตามปกติ เกิดภาวการณ์วา่งงานและท า
ใหเ้ศรษฐกิจชะลอตวั ซ่ึงกรมฯ ใหค้วามส าคญักบัการขบัเคล่ือนงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ 
ในการช่วยเหลือดูแลและสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร เพื่อสร้างความเขม้แขง็ของภาคการเกษตร และท าใหเ้กษตรกรอยูดี่มีสุข
อยา่งย ัง่ยนื 
 กรมฯ ตระหนกัถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัภาคการเกษตร จึงไดจ้ดัท าโครงการ “ ตูเ้ยน็ขา้งบา้น “ ตา้นภยั COVID-19 
โดยกรมฯ ร่วมกบับริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั สนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัว จ านวน 10,000 ชุด โดยใน 1 ชุด 
ประกอบดว้ย เมล็ดพนัธ์ุผกับุง้ โหระพา แตงกวา พริกข้ีหนู และมะเขือพวง แจกจ่ายใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจ
ท าการเกษตรในการปลูกพืชผกัสวนครัว และไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ซ่ึงเป็นการ
ช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบ จากสถานการณ์ดงักล่าวในภาวะวกิฤตใหมี้พืชผกัอาหารส าหรับบริโภค สามารถด ารงชีวติอยูไ่ดด้ว้ย
การพึ่งพาตนเอง 
 ทั้งน้ี การท่ีบริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกั และกรมฯ เป็นหน่วยงานดูแลเกษตรกร และผู ้
ไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติัไดต้กลงผนึกก าลงัเป็นพนัธมิตร ร่วมกนัช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโค
วดิ-19 โดยจดัพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมืออยา่งเป็นทางการในวนัน้ี ถือเป็นนิมิตหมายอนัดีในการช่วยเหลือบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวในภาวะวกิฤต ตลอดจนเป็นการบูรณาการความร่วมมือทางดา้นความรู้และวชิาการ เพื่อ
สนบัสนุนการด าเนินโครงการอ่ืนๆ สร้างความร่วมมือในการพฒันาก าลงัคนภาคการเกษตรภายใตค้วามร่วมมือของทั้งสองฝ่าย 
อนัจะเป็นแนวทางในการสร้างความเขม้แขง็ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิต คุณภาพและมาตรฐาน
ของผลิตภณัฑก์ารเกษตร สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการพฒันาของภาคเกษตร 
 "กรมฯ ในส่วนของภาครัฐ และบริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั ในส่วนของภาคเอกชน ไดร่้วมแรงร่วมใจผลกัดนัให้
เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มีพืชผกัอาหารบริโภค
สามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดด้ว้ยการพึ่งพาตนเองซ่ึงเป็นเจตนารมณ์ท่ีเราเห็นร่วมกนัเพื่อให้คนไทยสามารถฝ่าวกิฤตคร้ังน้ีไปดว้ยกนั
ครับ"อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 
 ดา้นนายวชิยั เหล่าเจริญพรกุล ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั กล่าววา่ บริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั หรือท่ี
รู้จกักนัในนามเมล็ดพนัธ์ุ ตราศรแดง เราเป็นทั้งผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุเคียงขา้งเกษตรกรมาเกือบ 40 ปี เรามีส่วนแบ่ง
การตลาดเป็นอนัดบั 1 ของประเทศไทย และเรายงัเป็นอนัดบั 1 ของเอเชียอีกดว้ย เมล็ดพนัธ์ุถือเป็นตน้น ้าของห่วงโช่อาหาร เราจึง
หยดุการผลิตไม่ไดแ้มจ้ะเกิดวกิฤตโควดิ เพื่อจะไดจ้ดัส่งเมล็ดพนัธ์ุคุณภาพถึงเกษตรกรอยา่งต่อเน่ือง 
 โดยก่อนหนา้น้ี บริษทั ฯ จดัใหมี้โครงการ “ความสุขปลูกได ้” ดว้ยการส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมปลูกผกักินเอง 
เพื่อใหเ้กิดความสุขแก่ประชาชน ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวมีความมุ่งหวงัและมุ่งมัน่ใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน และบริษทั ฯ 
ยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในความร่วมมือกบัภาครัฐท่ีจะดูแลประชาชน เพื่อประชาชน โดยขอเป็นส่วนหน่ึงในการ
สนบัสนุนโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร เร่ิมตน้ท่ี โครงการ "ตูเ้ยน็ขา้งบา้น" 
 นายอิสระ วงศอิ์นทร์ ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด บริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั กล่าวเพิ่มเติมวา่ ความร่วมมือคร้ังน้ี 

บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนในส่วนของเมล็ดพนัธ์ุผกัสวนครัว 5 ชนิด ไดแ้ก่ ผกับุง้ แตงกวา พริกข้ีหนู มะเขือพวง โหระพา พร้อมทั้ง

ร่วมพฒันาองคค์วามรู้การปลูกพืชผกั ซ่ึงผกัเหล่าน้ีเป็นผกัท่ีคนทัว่ไปนิยมรับประทาน และปลูกไดไ้ม่ยากดว้ย ทางศรแดงเรามี

องคค์วามรู้ดา้นการปลูกผกัอยูแ่ลว้ เราพร้อมท่ีจะแบ่งปันใหก้บัทุกท่านท่ีมีความสนใจ สามารถน าไปศึกษาและลงมือปลูกไดด้ว้ย



ตนเอง โดยผา่นช่องทางของกรมส่งเสริมการเกษตร และเม่ือประชาชนทัว่ไปลงทะเบียนขอ้มูลเสร็จเรียบร้อย ทางพนกังานเราทุก

แผนกร่วมมือร่วมใจกนัจดัส่งเมล็ดพนัธ์ุตูเ้ยน็ขา้งบา้นทุกซองถึงมือบา้นท่าน 

 นอกจากน้ี ร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรเรียนรู้การปลูกพืชผกัผา่นโครงการ Yong Smart Farmer เรามีเจา้หนา้ท่ีภาคสนามท่ี

คอยใหค้วามรู้กบัเกษตรกร และมีความเช่ียวชาญในดา้นของการผลิต และการตลาด ครบจบตั้งแต่ตน้น ้าถึงปลายน ้า บวกกบัองค์

ความรู้ของทางกรมส่งเสริมการเกษตรดว้ยแลว้ เป็นการอนัดี ท่ีเราจะร่วมมือกนัพฒันาหลกัสูตรท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาด 

และเกษตรกร เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได ้ซ่ึงบริษทัฯ มีโครงการ “ ผกัโรงเรียน ” โดยโครงการน้ีเราสนบัสนุนเมล็ด

พนัธ์ุ และองคค์วามรู้ดา้นการปลูกผกัใหก้บัโรงเรียน เพื่อใหน้กัเรียนน าผลผลิตท่ีไดม้าท าเป็นอาหารกลางวนั และยงัเป็นการ

เสริมสร้างอาชีพใหก้บันกัเรียนอีกดว้ย สอดคลอ้งกบั โรงเรียนยวุเกษตรกร ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงเราคิดวา่ 2 โครงการน้ี

มีวตัถุประสงคค์ลา้ย ๆ กนั เราจะมีการพฒันาให้โครงการเหล่าน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึนไปในอนาคต และบริษทัฯ สนบัสนุนการ

ด าเนินงานเพื่อสร้างความมัน่คงทางอาหารดว้ยเมล็ดพนัธ์ุคุณภาพใหก้บัประชาชนร่วมกบักรมส่งเสริมการเกษตร ในโอกาสต่อๆ 

ไป 

 "การช่วยเหลือดูแลประชาชน จะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ยิง่ ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

การปลูกฝักใหเ้ด็กๆ มีนิสัยรักการปลูก มีองคค์วามรู้ น าไปสู่การต่อยอด เป็นอีกส่ิงท่ีจะท าใหเ้กิดความย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 

ประชาชนควรท่ีจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลการเพาะปลูกท่ีถูกตอ้ง และเขา้ใจง่าย บนเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในปัจจุบนั ดงัค ากล่าวท่ีวา่ 

“เดินไปดว้ยกนัเดินไปไดไ้กล ” เร่ิมจากการสร้างความมัน่คงทางอาหาร ดว้ยการปลูกพืชผกัสวนครัว เป็นดัง่ “ตูเ้ยน็ขา้งบา้น” ท่ีมี

อาหารไวรั้บประทานไดไ้ม่รู้จบ จากการน าเมล็ดพนัธ์ุท่ีดี สู่การเพาะปลูกท่ีดี เป็นผลผลิตท่ีดี ไม่วา่จะพบกบัสถานการณ์อะไร ก็

สามารถผา่นไปไดอ้ยา่งสบาย ดัง่ค  าท่ีกล่าววา่ “เงินทองเป็นของมายา ขา้วปลาสิของจริง"นายอิสระ กล่าว 

 

 

  



 

 

เปิดโครงการตู้เยน็ข้างบ้านต้านโควดิ แจกเมลด็พนัธ์ุประชาชน 10,000 ชุดฟรี 
 
 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยระหวา่งพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอ
ย)ู ร่วมกบั บริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั หรือศรแดง วา่ กรมส่งเสริมการเกษตรใหค้วามส าคญักบัการขบัเคล่ือนงานตามนโยบาย
ของรัฐบาล ในการช่วยเหลือดูแลและสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร เพื่อสร้างความเขม้แขง็ของภาคการเกษตร ซ่ึงจากการแพร่
ระบาดของโควดิ-19 ทางกรมส่งเสริมการเกษตร จึงไดจ้ดัท าโครงการตูเ้ยน็ขา้งบา้นตา้นภยัโควิด-19 ร่วมกบั บริษทั อีสท ์เวสท ์
ซีด จ ากดั สนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัวในเบ้ืองตน้ จ านวน 10,000 ชุด ใน 1 ชุด ประกอบดว้ย เมล็ดพนัธ์ุผกับุง้ โหระพา 
แตงกวา พริกข้ีหนู และมะเขือพวง 
 
 นายเขม้แขง็ กล่าววา่ การท่ีบริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุพืช และกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นหน่วยงานดูแลเกษตรกร ไดต้กลงผนึกก าลงัเป็นพนัธมิตร เพื่อช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 



ตลอดจนเป็นการบูรณาการความร่วมมือทางดา้นความรู้และวชิาการ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินโครงการอ่ืนๆ สร้างความร่วมมือ
ในการพฒันาก าลงัคนภาคการเกษตรภายใหเ้กิดความเขม้แขง็ และมัน่คงในอาชีพน้ีต่อไป 
 
 ส าหรับ ขั้นตอนในการลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการฯ เกษตรกรและผูส้นใจสามารถสมคัรลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการฯ 
ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 7 พฤษภาคม เป็นตน้ไป โดยมีการจ ากดัสิทธ์ิการลงทะเบียนไดค้รัวเรือนละ 1สิทธ์ิ ต่อเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัว 1 
ชุด ผา่นเวบ็ไซตข์องกรมส่งเสริมเกษตรกร www.doae.go.th หรือแอดไลน์ออฟฟิเชียล “ตูเ้ยน็ขา้งบา้น” เพื่อสมคัรเขา้ร่วม
โครงการฯ ตามขั้นตอนท่ีก าหนด เม่ือมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการครบจ านวน 10,000 ครัวเรือนแลว้ ทางระบบจะส่งขอ้ความแจง้เตือนให้
ด าเนินการปลูกผกั พร้อมส่งช่องทางศึกษาองคค์วามรู้และองคค์วามรู้เร่ืองการปลูก การดูแลรักษา และการผลิตและขยายพนัธ์ุผกั 
ทั้งน้ี เม่ือครบ 60 วนัหลงัจากแจง้เตือนให้ด าเนินการปลูก จะมีการแจง้เตือนใหร้ายงานผลการปลูกโดยใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการฯ ส่ง
รูปผลการปลูกพืชผกัสวนครัวท่านละ 1 รูปพร้อมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ เพื่อน ามาปรับปรุงในการด าเนินงานในคร้ัง
ต่อไป 
 
 อยา่งไรก็ตาม ผูล้งทะเบียนเขา้ร่วมโครงการฯ สามารถศึกษาเรียนรู้องคค์วามรู้และขอ้มูลทางดา้นการเกษตร อาทิ เร่ือง
การด ารงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การปลูก การดูแลรักษา การผลิตและขยายพนัธ์ุพืชผกัตามชนิดพืชในโครงการฯ ผา่นทาง
เวบ็ไซตห์รือช่องทางการส่ือสารของ กรมส่งเสริมการเกษตรยงัถือเป็นการพฒันาองคค์วามรู้ ทกัษะวชิาการดา้นการเกษตร 
ถ่ายทอดใหแ้ก่ก าลงัคนภาคการเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ และขณะน้ีเร่ิมมีประชาชนกลบัไปท าเกษตรท่ีบา้นจ านวนมาก โครงการ
น้ีจะเป็นวกิฤติในโอขบัเคล่ือนภาคเกษตรพน้จากวกิฤติโควดิ-19 
 
  



 

 
 

‘กรมส่งเสริมการเกษตร’ จับมือ ‘ศรแดง’ แจกเมลด็พนัธ์ุ 10,000 ชุด ต้านโควดิ 
 
 นายเขม้แขง็ กล่าววา่ การท่ีบริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุพืช และกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นหน่วยงานดูแลเกษตรกร ไดต้กลงผนึกก าลงัเป็นพนัธมิตร เพื่อช่วยเหลือผูไ้ตรั้บผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 
ตลอดจนเป็นการบูรณาการความร่วมมือทางดน้ความรู้และวชิาการ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินโครงการอ่ืนๆ สร้างความร่วมมือใน
การพฒันาก าลงัคนภาคการเกษตรภายใหเ้กิดความเขม้แข็ง และมัน่คงในอาชีพน้ีต่อไป 
 
 ส าหรับ ขั้นตอนในการลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการฯ เกษตรกรและผูส้นใจสามารถสมคัรลงทะเบียนเขา้ร่วมโค 
รงคารฯ ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 7 พฤษภาคม เป็นตนัไป โดยมีการจ ากดัสิทธ์ิการลงทะเบียนไดค้รัวเร่ือนละ 1สิทธ์ิ ตอเมล็ดพนัธ์ุพืชผกั
สวนครัว 1 ชุด ผา่นเวบ็ไซตข์องกรมส่งเสริมเกษตรกร www.doae.go.th หรือแอดไลน์ออฟฟีเชียล "ตูเ้ยน็ขา้งบน" เพื่อสมคัรเขา้
ร่วมโครงการฯ ตามขั้นตอนท่ีก าหนด เม่ือมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการครบจ านวน 10,000 ครัวเรือนแลว้ ทางระบบจะส่งขอ้ความแจง้
เตือนใหด้ าเนินการปลูกผกั พร้อมส่งช่องทางศึกษาองคค์วามรู้และองคค์วามรู้เร่ืองการปลูก การดูแลรักษา และการผลิตและ



ขยายพนัธ์ุผกั ทั้งน้ี เม่ือครบ60 วนัหลงัจากแจง้เตือนใหด้ าเนินการปลูก จะมีการแจง้เตือนใหร้ายงานผลการปลูกโดยใหผู้เ้ขา้ร่วม
โครงการฯ ส่งรูปผลการปลูกพืชผกัสวนครัวท่านละ 1 รูปพร้อมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ เพื่อน ามาปรับปรุงในการ
ด าเนินงานในคร้ังต่อไป 
 
 อยา่งไรก็ตาม ผูล้งทะเบียนเขา้ร่วมโครงการฯ สามารถศึกษาเรียนร้องคค์วามรู้และขอ้มูลทางดน้การเกษตร อาทิ เร่ืองการ
ด ารงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การปลูก การดูแลรักษา การผลิตและขยายพนัธ์ุพืชผกัตามชนิดพืชในโครงการฯ ผา่นทาง
เวบ็ไซตห์รือช่องทางการส่ือสารของ กรมส่งเสริมการเกษตร นอกจากน้ียงัถือเป็นการพฒันาองคค์วามรู้ ทกัษะวชิการดา้น
การเกษตร ถ่ายทอดใหแ้ก่ก าลงัคนภาคการเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ องคก์รเกษตรกร และวสิาหกิจชุมชน โดยสนบัสนุน
ทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณในลกัษณะบูรณา เพื่อใหก้ารด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  



 

 
 
กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือศรแดง ผุด “ โครงการตู้เยน็ข้างบ้านต้านภัย COVID-19”  แจกเมลด็พนัธ์ุผกัสวนครัว 10,000 ชุด 
ทัว่ประเทศ  
 
 วนัท่ี 7 พ.ค. 63 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกบั บริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั (ศรแดง) จดัพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งมอบเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัวท่ีมีลกัษณะเติบโตเร็วอายสุั้น    ถึงอายปุานกลาง ใหแ้ก่เกษตรกรและ
ประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจท าการเกษตรและไดรั้บผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ภายใต ้“โครงการตูเ้ยน็ขา้งบา้นตา้นภยั COVID-19” โดยมี นายเขม้แขง็ ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
และ นายวชิยั  เหล่าเจริญพรกุล ผูจ้ดัการทัว่ไปบริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั ใหเ้กียรติร่วมในพิธีลงนาม ณ บริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด 
จ ากดั อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบุรี 



 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ใหค้วามส าคญักบัการ
ขบัเคล่ือนงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการช่วยเหลือดูแลและสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร 
เพื่อสร้างความเขม้แขง็ ของภาคการเกษตรและท าใหเ้กษตรกรอยูดี่มีสุขอยา่งย ัง่ยนื และตระหนกัถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  กบั
ภาคการเกษตร จึงไดจ้ดัท าโครงการตูเ้ยน็ขา้งบา้นตา้นภยั COVID-19 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกบั บริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด 
จ ากดั 
 สนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัว จ านวน 10,000 ชุด ใน 1 ชุด ประกอบดว้ย เมล็ดพนัธ์ุผกับุง้ โหระพา แตงกวา พริก
ข้ีหนู และมะเขือพวง แจกจ่ายใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจท าการเกษตรในการปลูกพืชผกัสวนครัว และไดรั้บ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบ 
จากสถานการณ์ดงักล่าวในภาวะวกิฤต ใหมี้พืชอาหารบริโภค สามารถด ารงชีวติอยูไ่ดด้ว้ยการพึ่งพาตนเอง ดงันั้น การท่ีบริษทั 
อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุพืช และกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานดูแลเกษตรกรและผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบจากภยัพิบติั ไดต้กลงผนึกก าลงัเป็นพนัธมิตร ร่วมกนัช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 โดยจดัพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมืออยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 7 พ.ค. 63 ถือเป็นนิมิตหมายอนัดีในการ
ช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวในภาวะวกิฤต ตลอดจนเป็นการบูรณาการความร่วมมือทางดา้นความรู้และ
วชิาการ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินโครงการอ่ืน ๆ สร้างความร่วมมือในการพฒันาก าลงัคนภาคการเกษตรภายใตค้วามร่วมมือของ
ทั้งสองฝ่าย อนัจะเป็นแนวทางในการสร้างความเขม้แขง็ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิต คุณภาพ 
และมาตรฐานของผลิตภณัฑ์การเกษตร สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการพฒันาของภาคเกษตร 
 ในส่วนของการลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการฯ เกษตรกรและผูส้นใจสามารถสมคัรลงทะเบียน      เขา้ร่วมโครงการฯ ได้
ตั้งแต่วนัน้ี (7 พ.ค. 63) สามารถลงทะเบียนได ้1 ครัวเรือน (ทะเบียนบา้น)/1สิทธ์ิ/เมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัว 1 ชุด โดย 1. เขา้ 
www.doae.go.th เพื่อสแกน QR Code หรือ @ Line เพื่อสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ 2. เขา้สู่ระบบ Line Official ตูเ้ยน็ขา้งบา้น 3. กด
ลงทะเบียนตามขั้นตอนท่ีก าหนด 4. เม่ือครบ 15 วนัหลงัจากผูล้งทะเบียนเขา้ร่วมโครงการฯ ครบจ านวน 10,000 ครัวเรือน จะส่ง
ขอ้ความสอบถามทาง Line Official ใหร้ะบุวา่ไดรั้บเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัวตามโครงการฯ แลว้หรือยงั 5. ครบ 3 วนัหลงัจาก
ไดรั้บเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัว ส่งขอ้ความแจง้เตือนใหด้ าเนินการปลูกผกั พร้อมส่งช่องทางศึกษาองคค์วามรู้และองคค์วามรู้
เร่ืองการปลูก การดูแลรักษา การผลิตและขยายพนัธ์ุผกัตามชนิดพืชผกัสวนครัวท่ีไดด้ าเนินการสนบัสนุนใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการฯ รวมถึงองคค์วามรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา 6. 60 วนัหลงัจากแจง้เตือนใหด้ าเนินการปลูก จะมีการ
แจง้เตือนให้รายงานผลการปลูกโดยใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการฯ   ส่งรูปผลการปลูกพืชผกัสวนครัวท่านละ 1 รูปพร้อมแสดงความ
คิดเห็นต่อโครงการฯ 
 ผูล้งทะเบียนเขา้ร่วมโครงการฯ สามารถศึกษาเรียนรู้องคค์วามรู้และขอ้มูลทางดา้นการเกษตร เช่น เร่ืองการด ารงชีพตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง การปลูก การดูแลรักษา การผลิตและขยายพนัธ์ุพืชผกัตามชนิดพืชในโครงการฯ ผา่นทางเวบ็ไซตห์รือช่อง
ทางการส่ือสารของ กรมส่งเสริมการเกษตร นอกจากน้ียงัถือเป็นการพฒันาองคค์วามรู้ ทกัษะวชิาการดา้นการเกษตร ถ่ายทอด
ใหแ้ก่ก าลงัคนภาคการเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer และ Smart Farmer องคก์รเกษตรกร วสิาหกิจชุมชน โดย
สนบัสนุนทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณในลกัษณะบูรณา เพื่อใหก้ารด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  



 

 
 
 กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือกบัเมลด็พนัธ์ุตราศรแดง เปิดตัวโครงการ  “ตู้เย็นข้างบ้าน” สนับสนุนเมลด็พนัธ์ุผกัสวน
ครัว ให้แก่เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 
 
 เม่ือวนัท่ี 7 พ.ค. 2563 บริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั ร่วมกบั กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัพิธี
ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งมอบเมล็ดพนัธ์ุตราศรแดง และ องคค์วามรู้ดา้นการปลูกพืชผกัสวนครัว และ
ร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรเรียนรู้การปลูกพืชผกัผา่นเครือข่าย Yong Smart Farmer และ โรงเรียนยวุเกษตรกร ภายใต ้โครงการ 
“ตูเ้ยน็ขา้งบา้น” เชิญชวนคนไทย ปลูกผกั เพื่อสร้างความมัน่คงทางดา้นอาหาร ระหวา่งเก็บตวัจากการระบาดของโรค COVID-19 
โดยมี คุณวชิยั เหล่าเจริญพรกุล ผูจ้ดัการทัว่ไปบริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั และ คุณเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร ใหเ้กียรติร่วมในพิธีลงนาม ณ บริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั (ส านกังานใหญ่ ) อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบุรี 
 
 
 



 นาย เขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่    จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 
ภายในประเทศไดท้วคีวามรุนแรงข้ึน มีผูติ้ดเช้ือกระจายไปทัว่ประเทศ  ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวติความเป็นอยูข่อง
ประชาชน ภาคอุตสาหกรรม การท่องเท่ียว ภาคธุรกิจ รวมถึงภาคการเกษตรของประเทศ จากมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและ
ยบัย ั้งการแพร่ระบาดของโรคนั้น ส่งผลใหเ้กษตรกรและประชาชนทัว่ไปไม่สามารถด าเนินชีวิตได ้ตามปกติ เกิดภาวะการวา่งงาน
และท าใหเ้ศรษฐกิจชะลอตวั กรมส่งเสริมการเกษตรใหค้วามส าคญักบัการขบัเคล่ือนงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง
เกษตร และสหกรณ์ ในการช่วยเหลือดูแลและสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร เพื่อสร้างความเขม้แขง็ของภาคการเกษตร และท าให้
เกษตรกรอยูดี่มีสุขอยา่งย ัง่ยืน เราตระหนกัถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัภาคการเกษตร  จึงไดจ้ดัท าโครงการ “ตูเ้ยน็ขา้งบา้น ” ตา้น
ภยั COVID-19 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกบั บริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั สนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัว จ านวน 
10,000 ชุด โดยใน 1 ชุด ประกอบดว้ย เมล็ดพนัธ์ุผกับุง้ โหระพา แตงกวา พริกข้ีหนู และมะเขือพวง แจกจ่ายใหแ้ก่เกษตรกรและ
ประชาชนทัว่ไป  ท่ีสนใจท าการเกษตรในการปลูกพืชผกัสวนครัว และไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส
โควดิ-19 ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบ จากสถานการณ์ดงักล่าวในภาวะวกิฤตใหมี้พืชผกัอาหารส าหรับบริโภค 
สามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดด้ว้ยการพึ่งพาตนเอง 
 ดงันั้น การท่ีบริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกั และกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงาน
ดูแลเกษตรกรและผูไ้ดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติัไดต้กลงผนึกก าลงัเป็นพนัธมิตร ร่วมกนัช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคไวรัสโควดิ-19 โดยจดัพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมืออยา่งเป็นทางการในวนัน้ี ถือเป็นนิมิตหมายอนัดีใน
การช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวในภาวะวกิฤต ตลอดจนเป็นการบูรณาการความร่วมมือทางดา้นความรู้
และวชิาการ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินโครงการอ่ืน ๆ สร้างความร่วมมือในการพฒันาก าลงัคนภาคการเกษตรภายใตค้วามร่วมมือ
ของทั้งสองฝ่าย อนัจะเป็นแนวทางในการสร้างความเขม้แขง็ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิต คุณภาพ
และมาตรฐานของผลิตภณัฑ์การเกษตร สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการพฒันาของภาคเกษตร 
 ในพิธีการลงนามบนัทึกขอ้ตกลงคร้ังน้ี ยงัมีการสาธิตขั้นตอนการลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจเป็น
อนัหน่ึงเดียวกนัของทั้งสองหน่วยงานสามารถช้ีแนะเกษตรกรและประชาชนท่ีสนใจใหส้ามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพนัธ์ุไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง  กรมส่งเสริมการเกษตรในส่วนของภาครัฐ และบริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดัในส่วนของภาคเอกชนไดร่้วมแรงร่วมใจ
ผลกัดนัใหเ้กษตรกรและประชาชนทัว่ไปท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควดิ-19 มีพืชผกัอาหาร
บริโภคสามารถด ารงชีวติอยูไ่ดด้ว้ยการพึ่งพาตนเองซ่ึงเป็นเจตนารมณ์ท่ีเราเห็นร่วมกนัเพื่อใหค้นไทยสามารถฝ่าวิกฤตคร้ังน้ีไป
ดว้ยกนั 
 นายวชิยั เหล่าเจริญพรกุล ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั กล่าวถึงการร่วมมือกบักรมส่งเสริมการเกษตรใน
คร้ังน้ีวา่  “บริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั หรือท่ีรู้จกักนัในนามเมล็ดพนัธ์ุตราศรแดง เราเป็นทั้งผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุเคียง
ขา้งเกษตรกรมาเกือบ 40 ปี เรามีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบั 1 ของประเทศไทย และเรายงัเป็นอนัดบั 1 ของเอเชียอีกดว้ย เมล็ด
พนัธ์ุถือเป็นตน้น ้าของห่วงโช่อาหาร เราจึงหยดุการผลิตไม่ไดแ้มจ้ะเกิดวกิฤตโควดิ เพื่อจะไดจ้ดัส่งเมล็ดพนัธ์ุคุณภาพถึงเกษตรกร
อยา่งต่อเน่ือง โดยก่อนหนา้น้ี บริษทั ฯ จดัใหมี้โครงการ “ความสุขปลูกได ้” ดว้ยการส่งเสริมใหค้รอบครัวมีกิจกรรมปลูกผกักิน
เอง เพื่อใหเ้กิดความสุขแก่ประชาชน ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวมีความมุ่งหวงัและมุ่งมัน่ใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน และบริษทั 
ฯ ยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในความร่วมมือกบัภาครัฐท่ีจะดูแลประชาชน เพื่อประชาชน โดยขอเป็นส่วนหน่ึงในการ
สนบัสนุนโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร เร่ิมตน้ท่ี โครงการ “ตูเ้ยน็ขา้งบา้น ” ท่ีเราจะร่วมเซ็นต ์MOU ในวนัน้ีครับ” 



 
 คุณอิสระ วงศอิ์นทร์ ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด บริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั กล่าวเพิ่มเติมวา่ ในคร้ังน้ี ทางเราร่วม
สนบัสนุนใน 3 ส่วน ก็คือ  สนบัสนุนในส่วนของเมล็ดพนัธ์ุ 5 ชนิดพร้อมทั้งร่วมพฒันาองคค์วามรู้การปลูกพืชผกั    เรามอบเมล็ด
พนัธ์ุผกัสวนครัว 5 ชนิดดว้ยกนัไดแ้ก่ ผกับุง้ แตงกวา พริกข้ีหนู มะเขือพวง โหระพา ซ่ึงผกัเหล่าน้ีเป็นผกัท่ีคนทัว่ไปนิยม
รับประทาน และปลูกไดไ้ม่ยากดว้ยครับ  ทางศรแดงเรามีองคค์วามรู้ดา้นการปลูกผกัอยูแ่ลว้ เราพร้อมท่ีจะแบ่งปันใหก้บัทุกท่าน
ท่ีมีความสนใจ สามารถน าไปศึกษาและลงมือปลูกไดด้ว้ยตนเอง โดยผา่นช่องทางของกรมส่งเสริมการเกษตร และเม่ือประชาชน
ทัว่ไปลงทะเบียนขอ้มูลเสร็จเรียบร้อย เมล็ดพนัธ์ุตูเ้ยน็ขา้งบา้นทุกซอง ทางพนกังานเราทุกแผนกร่วมมือร่วมใจกนัจดัส่งถึงมือ
บา้นท่าน  และ ร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรเรียนรู้การปลูกพืชผกัผา่นโครงการ Yong Smart Farmer เรามีเจา้หนา้ท่ีภาคสนามท่ีคอยให้
ความรู้กบัเกษตรกร และมีความเช่ียวชาญในดา้นของการผลิต และการตลาด ครบจบตั้งแต่ตน้น ้าถึงปลายน ้า บวกกบัองคค์วามรู้
ของทางกรมส่งเสริมการเกษตรดว้ยแลว้ เป็นการอนัดี ท่ีเราจะร่วมมือกนัพฒันาหลกัสูตรท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาด และ
เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได ้
 ทางอีสท ์เวสท ์ซีด เอง เรามีโครงการ “ ผกัโรงเรียน ” โดยโครงการน้ีเราสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุ และองคค์วามรู้ดา้นการ
ปลูกผกัใหก้บัโรงเรียน เพื่อใหน้กัเรียนน าผลผลิตท่ีไดม้าท าเป็นอาหารกลางวนั และยงัเป็นการเสริมสร้างอาชีพให้กบันกัเรียนอีก
ดว้ย สอดคลอ้งกบั โรงเรียนยุวเกษตรกร ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงเราคิดวา่ 2 โครงการน้ีมีวตัถุประสงคค์ลา้ย ๆ กนั เราจะมี
การพฒันาให้โครงการเหล่าน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึนไปในอนาคต 
และทา้ยน้ีบริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั ยนิดีสนบัสนุนการด าเนินงานเพื่อสร้างความมัน่คงทางอาหารดว้ยเมล็ดพนัธ์ุคุณภาพใหก้บั
ประชาชนร่วมกบักรมส่งเสริมการเกษตร ในโอกาสต่อ ๆ ไป 
 การช่วยเหลือดูแลประชาชน จะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ยิง่ ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
การปลูกฝักใหเ้ด็ก ๆ มีนิสัยรักการปลูก มีองคค์วามรู้ น าไปสู่การต่อยอด เป็นอีกส่ิงท่ีจะท าใหเ้กิดความย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 
ประชาชนควรท่ีจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลการเพาะปลูกท่ีถูกตอ้ง และเขา้ใจง่าย บนเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในปัจจุบนั ดงัค ากล่าวท่ีวา่ 
“เดินไปดว้ยกนัเดินไปไดไ้กล ” เร่ิมจากการสร้างความมัน่คงทางอาหาร ดว้ยการปลูกพืชผกัสวนครัว เป็นดัง่ “ตูเ้ยน็ขา้งบา้น” ท่ีมี
อาหารไวรั้บประทานไดไ้ม่รู้จบ จากการน าเมล็ดพนัธ์ุท่ีดี สู่การเพาะปลูกท่ีดี เป็นผลผลิตท่ีดี ไม่วา่จะพบกบัสถานการณ์อะไร ก็
สามารถผา่นไปไดอ้ยา่งสบาย ดัง่ค  าท่ีกล่าววา่ “เงินทองเป็นของมายา ขา้วปลาสิของจริง” 
 ส าหรับเกษตรกรและประชาชนทัว่ไป  ท่ีสนใจท าการเกษตรในการปลูกพืชผกัสวนครัว สามารถเขา้ร่วมโครงการ “ตูเ้ยน็
ขา้งบา้น ” ตา้นภยั COVID-19  ได ้โดยเขา้สู่เวบ็ไซต ์www.doae.go.th  สมคัรเขา้ร่วมโครงการได ้ตั้งแต่วนัน้ี (7 พ.ค.63) เวลา 
17.00 น. *ของมีจ านวนจ ากดั จ  านวน 10,000 ชุด * โดยผูล้งทะเบียน 1 ราย /1 ทะเบียนบา้น = 1 สิทธ์ิ  โดยจะไดรั้บเมล็ดพนัธ์ุผกั
สวนครัว 1 ชุด โดยใน 1 ชุด ประกอบดว้ย เมล็ดพนัธ์ุผกับุง้ โหระพา แตงกวา พริกข้ีหนู และมะเขือพวง 
  



 
 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตลาดเกษตรกรออนไลน์ รวบรวมสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงทัว่ประเทศ 

 
 ศูนยข์่าวหาดใหญ่ – กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตวัเวบ็ไซตร์วบรวมสินคา้เกษตรคุณภาพดีเกรดพรีเมียมจากเกษตรกรตวั
จริงทัว่ประเทศ ส่งตรงถึงบา้น ประหยดัเวลา ไม่ตอ้งขบัรถออกไปซ้ือถึงแหล่งผลิต 
 
 นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มูลวา่ จากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาคการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยชีวติความเป็นอยูข่องพี่นอ้งเกษตรกร ซ่ึงอาจจะไดรั้บ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค 
 
 กรมส่งเสริมการเกษตร จึงไดจ้ดัท าโครงการส่งเสริมตลาดเกษตร online เร่ิมเปิดใชง้านคร้ังแรกในวนัท่ี 29 เมษายน2563 
เพื่อช่วยเป็นส่ือกลางในการน าสินคา้เกษตรคุณภาพดี จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ Smart Farmer (SF) Young Smart Farmer 
(YSF) วสิาหกิจชุมชน และองคก์รเกษตรกรอ่ืนๆ จากทัว่ประเทศ ใหถึ้งมือผูบ้ริโภค ในรูปแบบของเวบ็ไซต ์ช่ือ “www.ตลาด
เกษตรกรออนไลน์.com” ภายใตส้โลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกส่ิงปลอดภยั เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง” 
 
 โดยจะท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางรวบรวมขอ้มูล และช่องทางการติดต่อซ้ือขายสินคา้เกษตรแบบออนไลน์ท่ีผา่นการคดัสรร
จากคณะท างานฯ ระดบัจงัหวดัทัว่ประเทศ ประกอบดว้ยสินคา้ทางการเกษตร ทั้งผลผลิตสด สินคา้แปรรูป และสินคา้หตัถกรรม 
จ านวน 9 หมวด ไดแ้ก่ ขา้วและธญัพืช ผกั ผลไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั อาหารแปรรูปและเคร่ืองด่ืม สมุนไพรและเคร่ืองส าอาง ผา้
และเคร่ืองแต่งกาย หตัถกรรมและส่ิงประดิษฐ ์และสินคา้อ่ืนๆ 
 
 นายสุพิท จิตรภกัดี ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่ เวบ็ไซต ์www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ไดร้วบรวมช่องทางออนไลน์ทุก
ช่องทางในการติดต่อซ้ือขายระหวา่งผูบ้ริโภคกบัเกษตรกรผูผ้ลิตตวัจริง รวมทั้งระบุรายละเอียดของสินคา้ มาตรฐานท่ีไดรั้บการ
รับรอง ช่วงเวลาท่ีสินคา้มีจ าหน่าย ก าลงัการผลิต และวธีิการขนส่งท่ีผูบ้ริโภคสามารถเลือกใชไ้ดต้ามความสะดวก นบัวา่
เหมาะสมอยา่งยิง่กบัสถานการณ์ปัจจุบนั ท่ีรัฐบาลมีค าแนะน าใหรั้กษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ภาคใตมี้เกษตรกร



ใหค้วามสนใจเขา้ร่วม จ านวน 93 ราย จ านวนสินคา้ทั้งหมด 85 ชนิดสินคา้ ดงัน้ี ขา้วและธญัพืช 5 รายการ ผกั 3 รายการ ผลไม ้22 
รายการ อาหารแปรรูปและเคร่ืองด่ืม 51 รายการ สมุนไพรและเคร่ืองส าอาง 10 รายการ หตัถกรรมและส่ิงประดิษฐ ์2 รายการ 
 
 จึงขอเชิญชวนพี่นอ้งประชาชนเยีย่มชม และเลือกซ้ือสินคา้ในเวบ็ไซตต์ลาดเกษตรกรออนไลน์ เพียงคน้หาดว้ยการพิมพ์
ค  าวา่ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” เพียงแค่น้ี ท่านก็จะสามารถเลือกซ้ือสินคา้เกษตรคุณภาพดี ผลิตจากใจเกษตรกรตวัจริง 
พร้อมส่งถึงบา้นไดแ้ลว้ 
  



 

 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งรัดให้บริการพีน้่องเกษตรกรตั้งแต่วนัที ่6-15 พ.ค.นี้ 
 
 ศูนยข์่าวหาดใหญ่ - กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งรัดการให้บริการพี่นอ้งเกษตรกรโดยไม่มีวนัหยดุตั้งแต่วนัท่ี 6-15 
พฤษภาคม 2563 
 
 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมี้มติ เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีท่ีไดผ้ลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและ
ครอบครัว เป้าหมายไม่เกิน 10 ลา้นราย โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรง จ านวน 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่
เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2563 
 
 นายสุพิท จิตภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มูลวา่ กรมส่งเสริม
การเกษตร ไดจ้ดัส่งรายช่ือเกษตรกรท่ีปรับปรุงขอ้มูลปี 2562/2563 ประมาณ 6 ลา้นราย ใหส้ านกังานเศรษฐกิจการเกษตร โดย
เกษตรกรกลุ่มน้ีไม่ตอ้งด าเนินการใดๆ และไม่ตอ้งเดินทางไปท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอ ซ่ึงเกษตรกรสามารถตรวจสอบขอ้มูลผล
การปรับปรุงและข้ึนทะเบียนเกษตรกรไดจ้ากผูน้ าชุมชน ซ่ึงส านกังานเกษตรอ าเภอไดพ้ิมพร์ายช่ือเกษตรกรมอบให้ไปปิด
ประกาศไว ้หรือตรวจสอบจากเวบ็ไซต ์http://farmer.doae.go.th/ โดยกรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั 
 



ส่วนเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ก่อนปี 2562 (ยงัท าการเกษตรอยู)่ และเกษตรกรรายใหม่ ยงัไม่เคยข้ึน
ทะเบียนเกษตรกร ใหข้ึ้นทะเบียนใหม่หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแลว้แต่กรณี ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกรมส่งเสริมการเกษตร 
ภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 โดยใหรั้บแบบการข้ึนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจากผูน้ าชุมชน ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น หรือ
อาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น (อกม.) กรอกขอ้มูลตามแบบ แลว้ส่งใหผู้น้  าชุมชนเพื่อส่งต่อใหส้ านกังานเกษตรอ าเภอบนัทึกขอ้มูล
ต่อไป 
 
 นายสุพิท จิตภกัดี ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่ จากโครงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีท่ีไดผ้ลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท าใหมี้เกษตรกรมาติดต่อขอรับบริการปรับปรุงขอ้มูลและข้ึนทะเบียน
เกษตรกรจ านวนมาก กรมส่งเสริมการเกษตร ไดต้ระหนกัถึงความตอ้งการของพี่นอ้งเกษตรกร จึงขอประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบวา่ 
ส านกังานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ ไดเ้ปิดท างานใหบ้ริการพี่นอ้งเกษตรกรโดยไม่มีวนัหยดุ ตั้งแต่วนัท่ี 6-15 พฤษภาคม 2563 และ
ขอเนน้ย  ้าวา่ เกษตรกรผูมี้สิทธิจะไดรั้บการเงินช่วยเหลือตามโครงการ จะตอ้งเป็นผูท่ี้ผา่นการคดักรองตรวจสอบสิทธิตามเง่ือนไข
ของภาครัฐเท่านั้น 
  



 

 
 
เกษตรจังหวดักระบี่ มอบเมล็ดพนัธ์ุผกัเพ่ือสนับสนุนโครงการหมู่บ้านมีรักปลูกผักไว้กนิ “เกษตรกระบี่ร่วมใจ สู้ภัยโควดิ-19” 

  
 วนัน้ี (7 พฤษภาคม 2563) พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผูว้า่ราชการจงัหวดักระบ่ี เป็นประธานมอบเมล็ดพนัธ์ุผกัเพื่อ
สนบัสนุนโครงการหมู่บา้นมีรักปลูกผกัไวกิ้น “เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้ภยัโควิด-19” ณ ห้องประชุมศูนยป์ฏิบติัการเครือข่ายองค์
ความรู้และสารสนเทศปาลม์น ้ามนั ส านกังานเกษตรจงัหวดักระบ่ี อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี โดยมี นายอนุชา ยาอีด เกษตรจงัหวดั
กระบ่ี กล่าวรายงาน มีเกษตรกรเขา้ร่วมรับมอบเมล็ดพนัธ์ุผกัน าร่องทั้ง 8 อ าเภอ จ านวน 1,600 ครัวเรือน 
 
          นายอนุชา ยาอีด เกษตรจงัหวดักระบ่ี กล่าววา่ การจดัโครงการ“เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้ภยัโควดิ-19” มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็น
แหล่งอาหารใหก้บัครัวเรือน ลดรายจ่ายในชีวติประจ าวนั และเกิดความรักสามคัคีในหมู่บา้นชุมชน มุ่งเนน้ใหเ้กษตรกรมีผกั
ปลอดภยัไวบ้ริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงของสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควดิ-19) ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และจงัหวดักระบ่ี ท่ีตอ้งการ
ใหใ้หส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรในทุกช่องทางท่ีสามารถท าได ้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงเป็นปัญหาระดบัโลก ไม่เฉพาะประเทศไทยท่ีไดรั้บผลกระทบ รัฐบาลโดย



คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกนัวกิฤตจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลาย
มาตรการดว้ยกนั ท าให้รัฐบาลตอ้งหาวธีิการในการบรรเทาความเดือดร้อนใหก้บัประชาชน 
 
          จงัหวดักระบ่ี เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีผูติ้ดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจงัหวดั โดยคณะกรรมการโรคติดต่อ
จงัหวดักระบ่ี ไดมี้ประกาศเร่ืองมาตรการเร่งด่วนในการป้องกนัวกิฤตการณ์จากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกนั ยบัย ั้งการระบาดไวห้ลายมาตรการ ท าใหป้ระชาชนทุกคนไดรั้บผลกระทบ มีความเดือดร้อนมาก
บา้งนอ้ยบา้ง  
 
           การจดัท าโครงการหมู่บา้นมีรักปลูกผกัไวกิ้น เป็นโครงการท่ีจะช่วยลดผลกระทบความเดือดร้อนใหก้บัประชาชนใน
จงัหวดักระบ่ี ไดมี้แหล่งอาหารไวบ้ริโภคในครัวเรือน ช่วยลดรายจ่าย และเหลือแจกจ่ายแบ่งปัน เพื่อให้เกิดความสามคัคีของคน
ในชุมชน 
 
           ส านกังานเกษตรจงัหวดักระบ่ี จึงไดจ้ดัโครงการ “เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้ภยัโควิด-19”โดยมีเป้าหมายหมู่บา้นน าร่อง อ าเภอ
ละ 1 หมู่บา้น โดยไดรั้บการสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุผกัและงบประมาณในการด าเนินงานโครงการผกัจากเจา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตร
จงัหวดัและส านกังานเกษตรอ าเภอ ร่วมบริจาคเงินจ านวน 17,900 บาท ส าหรับจดัซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพ
การเกษตรจงัหวดักระบ่ี (พืชสวน) สนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุผกั จ  านวน 900 ซอง บริษทั อีจีเฟรช ฟาร์ม จ ากดั ต าบลกระบ่ีนอ้ย อ าเภอ
เมืองกระบ่ี สนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุผกั จ  านวน 500 ชุดๆ ละ 5 ชนิด บริษทั เอสเค ไทย อะกรีคลัเจอร์ จ  ากดั เมล็ดพนัธ์ุตราแพะทอง 
จ านวน 1,000 ซอง บริษทั ซีดส์ เทค มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั เมล็ดพนัธ์ุตราใบคู่ จ  านวน 290 ซอง บริษทั เบญจมิตร เอน็เตอร์ไพรส์ 
(1991) จ  ากดั เมล็ดพนัธ์ุตราตองสาม จ านวน 600 ซอง 
 
  



 
 

 
 

กระบี่-เกษตรกระบี่มอบเมล็ดพนัธ์ุผกั หนุนหมู่บ้านมีรัก ปลูกผกัไว้กนิ (ชมคลปิ) 
 
กระบ่ี-เกษตรจงัหวดักระบ่ีมอบเมล็ดพนัธ์ุผกัเพื่อสนบัสนุนโครงการหมู่บา้นมีรักปลูกผกัไวกิ้น “เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้ภยัโควดิ-
19”น าร่อง 1 อ าเภอ 1 หมู่บา้น ดา้นผูว้า่กระบ่ีเนน้ย  ้านอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู้ภยัโควดิ 
 
 วนัท่ี 7 พ.ค.63 ท่ีหอ้งประชุมศูนยป์ฏิบติัการเครือข่ายองคค์วามรู้และสารสนเทศปาลม์น ้ามนั ส านกังานเกษตรจงัหวดั
กระบ่ี อ.เมือง จ.กระบ่ี พนัต ารวจโทหม่อมหลวง กิติบดี ประวติร ผูว้า่ราชการจงัหวดักระบ่ี เป็นประธาน มอบเมล็ดพนัธ์ุผกัเพื่อ
สนบัสนุนโครงการหมู่บา้นมีรักปลูกผกัไวกิ้น “เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้ภยัโควิด-19” โดยมี ดร.พนัธ์ุระพี พนัธ์ุวชิาติกุล 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดักระบ่ี เกษตรและสหกรณ์จงัหวดักระบ่ี เกษตรอ าเภอทั้ง 8 อ าเภอ และผูแ้ทนเกษตรกร ภาครัฐ 
ภาคเอกชน บริษทั อีจีเฟรช ฟาร์ม โดยมี นายอนุชา ยาอีด เกษตรจงัหวดักระบ่ี กล่าวรายงาน มีเกษตรกรเขา้ร่วมรับมอบเมล็ดพนัธ์ุ
ผกัน าร่องทั้ง 8 อ าเภอ จ านวน 1,600 ครัวเรือน 
 
 เกษตรจงัหวดักระบ่ี กล่าววา่การจดัโครงการ“เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้ภยัโควิด-19” มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแหล่งอาหาร
ใหก้บัครัวเรือน ลดรายจ่ายในชีวติประจ าวนั และเกิดความรักสามคัคีในหมู่บา้นชุมชน มุ่งเนน้ให้เกษตรกรมีผกัปลอดภยัไว้
บริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงของสถานการณ์ การแพร่ระบาด



ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และจงัหวดักระบ่ี ท่ีตอ้งการใหทุ้กภาค
ส่วน ใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากวกิฤติโควดิ 19 ซ่ึงเป็นปัญหาระดบัโลก ไม่เฉพาะประเทศไทย ท่ีไดรั้บ
ผลกระทบ รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกนัวกิฤตจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) หลายมาตรการดว้ยกนั ท าใหรั้ฐบาลตอ้งหาวธีิการในการบรรเทาความเดือดร้อนใหก้บัประชาชน 
 
 โครงการ “เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้ภยัโควดิ-19 จดัโดยส านกังานเกษตรจงัหวดักระบ่ีร่วมกบัภาครัฐ เอกชน พิธีมอบพนัธ์ุ
ผกัในวนัน้ี จ  านวน 5 ชนิด ”โดยมีเป้าหมายหมู่บา้นน าร่อง อ าเภอละ 1 หมู่บา้น คือ อ าเภอเมือง คดัเลือกพื้นท่ี หมู่ 8 ต าบลกระบ่ี
นอ้ย อ าเภอคลองท่อม หมู่ 2 ต าบลคลองท่อมใต ้อ าเภออ่าวลึก หมู่ท่ี 4 ต าบลนาเหนือ หมู่ท่ี 5 อ าเภอปลายพระยา หมู่ท่ี 10 อ าเภอ
เขาพนม หมู่ท่ี 5 ต าบลโคกยาง อ าเภอเหนือคลอง อ าเภอล าทบั หมู่ท่ี 4 ต าบลดินแดง ดินอุดม อ าเภอเกาะลนัตา ต าบลเกาะลนัตา
นอ้ย 
 
 ซ่ึงโครงการ หมู่บา้นมีรักปลูกผกัไวกิ้น ไดร้ะดมทุนทรัพยข์องทุกภาคส่วน มาร่วมช่วยเหลือเกษตรกร การจดัท าโครงการ
หมู่บา้นมีรักปลูกผกัไวกิ้น เป็นโครงการท่ีจะช่วยลดผลกระทบความเดือดร้อนใหก้บัประชาชนในจงัหวดักระบ่ี ไดมี้แหล่งอาหาร
ไวบ้ริโภคในครัวเรือน ช่วยลดรายจ่าย และเหลือแจกจ่ายแบ่งปัน เพื่อให้เกิดความสามคัคีของคนในชุมชน 
 
 ผูว้า่ราชการจงัหวดักระบ่ี กล่าววา่ ช่ืมชมในแนวความคิดและขอใหเ้กษตรกรไดย้ดึแนวทางหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี 9 มาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นหว้งภาวะวกิฤติทุกสถานการณ์ เพื่อใหป้ระชาชนอยูพ่ึ่งพาตนเองได ้มีเหลือก็
แบ่งปันและจ าหน่าย เพื่อสร้างความมัน่คงทางอาหาร อยา่งย ัง่ยนืและสู้ทุกวกิฤติทุกปัญหาในอนาคต อยา่งย ัง่ยนื 
  
 นายอนุชา ยาอีด เกษตรจงัหวดักระบ่ี กล่าววา่ การจดัโครงการ“เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้ภยัโควดิ-19” เพื่อเป็นแหล่งอาหาร
ใหก้บัครัวเรือน ลดรายจ่ายในชีวติประจ าวนั และเกิดความรักสามคัคีในหมู่บา้นชุมชน มุ่งเนน้ให้เกษตรกรมีผกัปลอดภยัไว้
บริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงของสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และจงัหวดักระบ่ี ท่ีตอ้งการใหใ้หส่้วน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรในทุกช่องทางท่ีสามารถท าได ้
  



 
 

 
 

กระบี่สู้ภัยโควดิ! มอบเมลด็พนัธ์ุผกั หนุนโครงการหมู่บ้านมีรักปลูกผกัไว้กนิ 
 
 7 พฤษภาคม 2563 ณ หอ้งประชุมศูนยป์ฏิบติัการเครือข่ายองคค์วามรู้และสารสนเทศปาลม์น ้ามนั ส านกังานเกษตร
จงัหวดักระบ่ี อ.เมือง จ.กระบ่ี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผูว้า่ราชการจงัหวดักระบ่ี เป็นประธาน มอบเมล็ดพนัธ์ุผกัเพื่อสนบัสนุน
โครงการหมู่บา้นมีรักปลูกผกัไวกิ้น “เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้ภยัโควดิ-19 โดยมีนายอนุชา ยาอีด  เกษตรจงัหวดักระบ่ี  พร้อม
เจา้หนา้ท่ี ใหก้ารตอ้นรับ มีเกษตรกรเขา้ร่วมรับมอบเมล็ดพนัธ์ุผกัน าร่องทั้ง 8 อ าเภอ จ านวน 1,600 ครัวเรือน 
  
 นายอนุชา ยาอีด เกษตรจงัหวดักระบ่ี กล่าววา่ การจดัโครงการ“เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้ภยัโควดิ-19” เพื่อเป็นแหล่งอาหาร
ใหก้บัครัวเรือน ลดรายจ่ายในชีวติประจ าวนั และเกิดความรักสามคัคีในหมู่บา้นชุมชน มุ่งเนน้ให้เกษตรกรมีผกัปลอดภยัไว้
บริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงของสถานการณ์ การแพร่ระบาด



ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และจงัหวดักระบ่ี ท่ีตอ้งการใหใ้หส่้วน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรในทุกช่องทางท่ีสามารถท าได ้  
 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงเป็นปัญหาระดบัโลก ไม่เฉพาะ
ประเทศไทย ท่ีไดรั้บผลกระทบ รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกนัวกิฤตจากโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลายมาตรการดว้ยกนั ท าใหรั้ฐบาลตอ้งหาวธีิการในการบรรเทาความเดือดร้อนใหก้บั
ประชาชน  จงัหวดักระบ่ี เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีผูติ้ดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 
 โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดักระบ่ี ไดมี้ประกาศเร่ืองมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกนัวกิฤตการณ์ จากโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกนั ยบัย ั้งการระบาดไวห้ลายมาตรการ ท าใหป้ระชาชนทุกคนไดรั้บ
ผลกระทบ มีความเดือดร้อนมากบา้งนอ้ยบา้ง การจดัท าโครงการหมู่บา้นมีรักปลูกผกัไวกิ้น เป็นโครงการท่ีจะช่วยลดผลกระทบ
ความเดือดร้อนใหก้บัประชาชนในจงัหวดักระบ่ี ไดมี้แหล่งอาหารไวบ้ริโภคในครัวเรือน ช่วยลดรายจ่าย และเหลือแจกจ่าย
แบ่งปัน เพื่อให้เกิดความสามคัคีของคนในชุมชน  
  
 โดยมีเป้าหมายหมู่บา้นน าร่อง อ าเภอละ 1 หมู่บา้น โดยไดรั้บการสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุผกัและงบประมาณในการ
ด าเนินงานโครงการผกัจากเจา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรจงัหวดัและส านกังานเกษตรอ าเภอ ร่วมบริจาคเงินจ านวน 17,900 บาท 
ส าหรับจดัซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดักระบ่ี (พืชสวน) สนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุผกั จ  านวน 900 
ซอง  บริษทั อีจีเฟรช ฟาร์ม จ ากดั ต าบลกระบ่ีนอ้ย อ าเภอเมืองกระบ่ี สนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุผกั จ  านวน 500 ชุดๆ ละ 5 ชนิด  บริษทั 
เอสเค ไทย อะกรีคลัเจอร์ จ  ากดั เมล็ดพนัธ์ุตราแพะทอง จ านวน 1,000 ซอง  บริษทั ซีดส์ เทค มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั  เมล็ดพนัธ์ุตราใบ
คู่ จ  านวน 290 ซอง บริษทั เบญจมิตร เอน็เตอร์ไพรส์ (1991) จ  ากดั เมล็ดพนัธ์ุตราตองสาม จ านวน 600 ซอง 
  



 

 
 

เกษตรกระบี่มอบเมลด็พนัธ์ุผกั หนุนโครงการหมู่บ้านมีรักปลูกผกัไว้กนิ 
 
 วนัท่ี 7 พ.ค.63 ท่ีหอ้งประชุมศูนยป์ฏิบติัการเครือข่ายองคค์วามรู้และสารสนเทศปาลม์น ้ามนั ส านกังานเกษตรจงัหวดั
กระบ่ี อ.เมือง จ.กระบ่ี พนัต ารวจโทหม่อมหลวง กิติบดี ประวติร ผูว้า่ราชการจงัหวดักระบ่ี เป็นประธาน มอบเมล็ดพนัธ์ุผกัเพื่อ
สนบัสนุนโครงการหมู่บา้นมีรักปลูกผกัไวกิ้น “เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้ภยัโควิด-19” โดยมี ดร . พนัธ์ุระพี พนัธ์ุวชิาติกุล 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดักระบ่ี เกษตรและสหกรณ์จงัหวดักระบ่ี เกษตรอ าเภอทั้ง 8 อ าเภอ และผูแ้ทนเกษตรกร ภาครัฐ 
ภาคเอกชน บริษทั อีจีเฟรช ฟาร์ม โดยมี นายอนุชา ยาอีด เกษตรจงัหวดักระบ่ี กล่าวรายงาน มีเกษตรกรเขา้ร่วมรับมอบเมล็ดพนัธ์ุ
ผกัน าร่องทั้ง 8 อ าเภอ จ านวน 1,600 ครัวเรือน  
  
 เกษตรจงัหวดักระบ่ี กล่าววา่การจดัโครงการ“เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้ภยัโควิด-19” มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแหล่งอาหาร
ใหก้บัครัวเรือน ลดรายจ่ายในชีวติประจ าวนั และเกิดความรักสามคัคีในหมู่บา้นชุมชน มุ่งเนน้ให้เกษตรกรมีผกัปลอดภยัไว้
บริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงของสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และจงัหวดักระบ่ี ท่ีตอ้งการใหทุ้กภาค
ส่วน ใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากวกิฤติโควดิ 19 ซ่ึงเป็นปัญหาระดบัโลก ไม่เฉพาะประเทศไทย ท่ีไดรั้บ



ผลกระทบ รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกนัวกิฤตจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) หลายมาตรการดว้ยกนั ท าใหรั้ฐบาลตอ้งหาวธีิการในการบรรเทาความเดือดร้อนใหก้บัประชาชน 
  
 โครงการ “เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้ภยัโควดิ-19 จดัโดยส านกังานเกษตรจงัหวดักระบ่ีร่วมกบัภาครัฐ เอกชน พิธีมอบพนัธ์ุ
ผกัในวนัน้ี จ  านวน 5 ชนิด ”โดยมีเป้าหมายหมู่บา้นน าร่อง อ าเภอละ 1 หมู่บา้น คือ อ าเภอเมือง คดัเลือกพื้นท่ี หมู่ 8 ต าบลกระบ่ี
นอ้ย อ าเภอคลองท่อม หมู่ 2 ต าบลคลองท่อมใต ้อ าเภออ่าวลึก หมู่ท่ี 4 ต าบลนาเหนือ หมู่ท่ี 5 อ าเภอปลายพระยา หมู่ท่ี 10 อ าเภอ
เขาพนม หมู่ท่ี 5 ต าบลโคกยาง อ าเภอเหนือคลอง อ าเภอล าทบั หมู่ท่ี 4 ต าบลดินแดง ดินอุดม อ าเภอเกาะลนัตา ต าบลเกาะลนัตา
นอ้ย  
  
 ซ่ึงโครงการ หมู่บา้นมีรักปลูกผกัไวกิ้น ไดร้ะดมทุนทรัพยข์องทุกภาคส่วน มาร่วมช่วยเหลือเกษตรกร การจดัท าโครงการ
หมู่บา้นมีรักปลูกผกัไวกิ้น เป็นโครงการท่ีจะช่วยลดผลกระทบความเดือดร้อนใหก้บัประชาชนในจงัหวดักระบ่ี ไดมี้แหล่งอาหาร
ไวบ้ริโภคในครัวเรือน ช่วยลดรายจ่าย และเหลือแจกจ่ายแบ่งปัน เพื่อให้เกิดความสามคัคีของคนในชุมชน  
  
 ผูว้า่ราชการจงัหวดักระบ่ี กล่าววา่ ช่ืมชมในแนวความคิดและขอใหเ้กษตรกรไดย้ดึแนวทางหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี 9 มาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นหว้งภาวะวกิฤติทุกสถานการณ์ เพื่อใหป้ระชาชนอยูพ่ึ่งพาตนเองได ้มีเหลือก็
แบ่งปันและจ าหน่าย เพื่อสร้างความมัน่คงทางอาหาร อยา่งย ัง่ยนืและสู้ทุกวกิฤติทุกปัญหาในอนาคต อยา่งย ัง่ยนื 
  
 นายอนุชา ยาอีด เกษตรจงัหวดักระบ่ี กล่าววา่ การจดัโครงการ“เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้ภยัโควดิ-19” เพื่อเป็นแหล่งอาหาร
ใหก้บัครัวเรือน ลดรายจ่ายในชีวติประจ าวนั และเกิดความรักสามคัคีในหมู่บา้นชุมชน มุ่งเนน้ให้เกษตรกรมีผกัปลอดภยัไว้
บริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงของสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และจงัหวดักระบ่ี ท่ีตอ้งการใหใ้หส่้วน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรในทุกช่องทางท่ีสามารถท าได ้
  



 

 
กระบี่-เกษตรจังหวดักระบี่มอบเมลด็พนัธ์ุผกัเพ่ือสนับสนุนโครงการหมู่บ้านมีรักปลูกผกัไว้กนิ “เกษตรกระบี่ร่วมใจ สู้ภัยโควดิ-
19” 
 
 วนัน้ี 7 พ.ค. 63 ณ ห้องประชุมศูนยป์ฏิบติัการเครือข่ายองคค์วามรู้และสารสนเทศปาล์มน ้ามนั ส านกังานเกษตรจงัหวดั
กระบ่ี อ.เมือง จ.กระบ่ี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวติร ผูว้า่ราชการจงัหวดักระบ่ี เป็นประธาน มอบเมล็ดพนัธ์ุผกัเพื่อสนบัสนุน
โครงการหมู่บา้นมีรักปลูกผกัไวกิ้น “เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้ภยัโควดิ-19 โดยมีนายอนุชา ยาอีด เกษตรจงัหวดักระบ่ี พร้อม
เจา้หนา้ท่ี ใหก้ารตอ้นรับ มีเกษตรกรเขา้ร่วมรับมอบเมล็ดพนัธ์ุผกัน าร่องทั้ง 8 อ าเภอ จ านวน 1,600 ครัวเรือน 
 นายอนุชา ยาอีด เกษตรจงัหวดักระบ่ี กล่าววา่ การจดัโครงการ“เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้ภยัโควดิ-19” เพื่อเป็นแหล่งอาหาร
ใหก้บัครัวเรือน ลดรายจ่ายในชีวติประจ าวนั และเกิดความรักสามคัคีในหมู่บา้นชุมชน มุ่งเนน้ให้เกษตรกรมีผกัปลอดภยัไว้
บริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงของสถานการณ์ การแพร่ระบาด



ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และจงัหวดักระบ่ี ท่ีตอ้งการใหใ้หส่้วน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรในทุกช่องทางท่ีสามารถท าได ้
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงเป็นปัญหาระดบัโลก ไม่เฉพาะ
ประเทศไทย ท่ีไดรั้บผลกระทบ รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกนัวกิฤตจากโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลายมาตรการดว้ยกนั ท าใหรั้ฐบาลตอ้งหาวธีิการในการบรรเทาความเดือดร้อนใหก้บั
ประชาชน จงัหวดักระบ่ี เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีผูติ้ดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดักระบ่ี ไดมี้ประกาศเร่ืองมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกนัวกิฤตการณ์ จากโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกนั ยบัย ั้งการระบาดไวห้ลายมาตรการ ท าใหป้ระชาชนทุกคนไดรั้บ
ผลกระทบ มีความเดือดร้อนมากบา้งนอ้ยบา้ง การจดัท าโครงการหมู่บา้นมีรักปลูกผกัไวกิ้น เป็นโครงการท่ีจะช่วยลดผลกระทบ
ความเดือดร้อนใหก้บัประชาชนในจงัหวดักระบ่ี ไดมี้แหล่งอาหารไวบ้ริโภคในครัวเรือน ช่วยลดรายจ่าย และเหลือแจกจ่าย
แบ่งปัน เพื่อให้เกิดความสามคัคีของคนในชุมชน 
 ส านกังานเกษตรจงัหวดักระบ่ีจึงไดจ้ดัโครงการ “เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้ภยัโควดิ-19”โดยมีเป้าหมายหมู่บา้นน าร่อง 
อ าเภอละ 1 หมู่บา้น โดยไดรั้บการสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุผกัและงบประมาณในการด าเนินงานโครงการผกัจากเจา้หนา้ท่ีส านกังาน
เกษตรจงัหวดัและส านกังานเกษตรอ าเภอ ร่วมบริจาคเงินจ านวน 17,900 บาท ส าหรับจดัซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั ศูนยส่์งเสริมและพฒันา
อาชีพการเกษตรจงัหวดักระบ่ี (พืชสวน) สนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุผกั จ  านวน 900 ซอง บริษทั อีจีเฟรช ฟาร์ม จ ากดั ต าบลกระบ่ีนอ้ย 
อ าเภอเมืองกระบ่ี สนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุผกั จ  านวน 500 ชุดๆ ละ 5 ชนิด บริษทั เอสเค ไทย อะกรีคลัเจอร์ จ  ากดั เมล็ดพนัธ์ุตราแพะ
ทอง จ านวน 1,000 ซอง บริษทั ซีดส์ เทค มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั เมล็ดพนัธ์ุตราใบคู่ จ  านวน 290 ซอง บริษทั เบญจมิตร เอ็นเตอร์ไพรส์ 
(1991) จ  ากดั เมล็ดพนัธ์ุตราตองสาม จ านวน 600 ซอง 



 

 
เกษตรจังหวดักระบี่มอบเมล็ดพนัธ์ุผกัเพ่ือสนับสนุนโครงการหมู่บ้านมีรักปลูกผักไว้กนิ “เกษตรกระบี่ร่วมใจ สู้ภัยโควดิ-19”น า
ร่อง 1 อ าเภอ 1 หมู่บ้าน ด้านผู้ว่ากระบี่เน้นย า้น้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงสู้ภัยโควดิ 
 
 วนัท่ี 7 พ.ค.63 ท่ีหอ้งประชุมศูนยป์ฏิบติัการเครือข่ายองคค์วามรู้และสารสนเทศปาลม์น ้ามนั ส านกังานเกษตรจงัหวดั
กระบ่ี อ.เมือง จ.กระบ่ี พนัต ารวจโทหม่อมหลวง กิติบดี ประวติร ผูว้า่ราชการจงัหวดักระบ่ี เป็นประธาน มอบเมล็ดพนัธ์ุผกัเพื่อ
สนบัสนุนโครงการหมู่บา้นมีรักปลูกผกัไวกิ้น “เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้ภยัโควิด-19” โดยมี ดร . พนัธ์ุระพี พนัธ์ุวชิาติกุล 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดักระบ่ี เกษตรและสหกรณ์จงัหวดักระบ่ี เกษตรอ าเภอทั้ง 8 อ าเภอ และผูแ้ทนเกษตรกร ภาครัฐ 
ภาคเอกชน บริษทั อีจีเฟรช ฟาร์ม โดยมี นายอนุชา ยาอีด เกษตรจงัหวดักระบ่ี กล่าวรายงาน มีเกษตรกรเขา้ร่วมรับมอบเมล็ดพนัธ์ุ
ผกัน าร่องทั้ง 8 อ าเภอ จ านวน 1,600 ครัวเรือน  
 
 เกษตรจงัหวดักระบ่ี กล่าววา่การจดัโครงการ“เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้ภยัโควิด-19” มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแหล่งอาหาร
ใหก้บัครัวเรือน ลดรายจ่ายในชีวติประจ าวนั และเกิดความรักสามคัคีในหมู่บา้นชุมชน มุ่งเนน้ให้เกษตรกรมีผกัปลอดภยัไว้
บริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงของสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และจงัหวดักระบ่ี ท่ีตอ้งการใหทุ้กภาค
ส่วน ใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากวกิฤติโควดิ 19 ซ่ึงเป็นปัญหาระดบัโลก ไม่เฉพาะประเทศไทย ท่ีไดรั้บ



ผลกระทบ รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกนัวกิฤตจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) หลายมาตรการดว้ยกนั ท าใหรั้ฐบาลตอ้งหาวธีิการในการบรรเทาความเดือดร้อนใหก้บัประชาชน 
 
 โครงการ “เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้ภยัโควดิ-19 จดัโดยส านกังานเกษตรจงัหวดักระบ่ีร่วมกบัภาครัฐ เอกชน พิธีมอบพนัธ์ุ
ผกัในวนัน้ี จ  านวน 5 ชนิด ”โดยมีเป้าหมายหมู่บา้นน าร่อง อ าเภอละ 1 หมู่บา้น คือ อ าเภอเมือง คดัเลือกพื้นท่ี หมู่ 8 ต าบลกระบ่ี
นอ้ย อ าเภอคลองท่อม หมู่ 2 ต าบลคลองท่อมใต ้อ าเภออ่าวลึก หมู่ท่ี 4 ต าบลนาเหนือ หมู่ท่ี 5 อ าเภอปลายพระยา หมู่ท่ี 10 อ าเภอ
เขาพนม หมู่ท่ี 5 ต าบลโคกยาง อ าเภอเหนือคลอง อ าเภอล าทบั หมู่ท่ี 4 ต าบลดินแดง ดินอุดม อ าเภอเกาะลนัตา ต าบลเกาะลนัตา
นอ้ย  
 
ซ่ึงโครงการ หมู่บา้นมีรักปลูกผกัไวกิ้น ไดร้ะดมทุนทรัพยข์องทุกภาคส่วน มาร่วมช่วยเหลือเกษตรกร การจดัท าโครงการหมู่บา้น
มีรักปลูกผกัไวกิ้น เป็นโครงการท่ีจะช่วยลดผลกระทบความเดือดร้อนใหก้บัประชาชนในจงัหวดักระบ่ี ไดมี้แหล่งอาหารไว้
บริโภคในครัวเรือน ช่วยลดรายจ่าย และเหลือแจกจ่ายแบ่งปัน เพื่อให้เกิดความสามคัคีของคนในชุมชน  
 
 ผูว้า่ราชการจงัหวดักระบ่ี กล่าววา่ ช่ืมชมในแนวความคิดและขอใหเ้กษตรกรไดย้ดึแนวทางหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี 9 มาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นหว้งภาวะวกิฤติทุกสถานการณ์ เพื่อใหป้ระชาชนอยูพ่ึ่งพาตนเองได ้มีเหลือก็
แบ่งปันและจ าหน่าย เพื่อสร้างความมัน่คงทางอาหาร อยา่งย ัง่ยนืและสู้ทุกวกิฤติทุกปัญหาในอนาคต อยา่งย ัง่ยนื 
 
 นายอนุชา ยาอีด เกษตรจงัหวดักระบ่ี กล่าววา่ การจดัโครงการ“เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้ภยัโควดิ-19” เพื่อเป็นแหล่งอาหาร
ใหก้บัครัวเรือน ลดรายจ่ายในชีวติประจ าวนั และเกิดความรักสามคัคีในหมู่บา้นชุมชน มุ่งเนน้ให้เกษตรกรมีผกัปลอดภยัไว้
บริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงของสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และจงัหวดักระบ่ี ท่ีตอ้งการใหใ้หส่้วน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรในทุกช่องทางท่ีสามารถท าได ้
  



 

เกษตรจังหวดักระบี่”มอบเมลด็พนัธ์ุผกั สนับสนุนโครงการหมู่บ้านมีรักปลูกผกัไว้กิน 
 กระบ่ี-เกษตรจงัหวดักระบ่ีมอบเมล็ดพนัธ์ุผกัเพื่อสนบัสนุนโครงการหมู่บา้นมีรักปลูกผกัไวกิ้น “เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้
ภยัโควดิ-19” 
 
 วนัน้ี 7 พ.ค. 2563  ณ ห้องประชุมศูนยป์ฏิบติัการเครือข่ายองคค์วามรู้และสารสนเทศปาลม์น ้ามนั ส านกังานเกษตร
จงัหวดักระบ่ี อ.เมือง จ.กระบ่ี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผูว้า่ราชการจงัหวดักระบ่ี เป็นประธาน มอบเมล็ดพนัธ์ุผกัเพื่อสนบัสนุน
โครงการหมู่บา้นมีรักปลูกผกัไวกิ้น “เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้ภยัโควดิ-19 โดยมีนายอนุชา ยาอีด เกษตรจงัหวดักระบ่ี พร้อม
เจา้หนา้ท่ี ใหก้ารตอ้นรับ มีเกษตรกรเขา้ร่วมรับมอบเมล็ดพนัธ์ุผกัน าร่องทั้ง 8 อ าเภอ จ านวน 1,600 ครัวเรือน 
 
 นายอนุชา ยาอีด เกษตรจงัหวดักระบ่ี กล่าววา่ การจดัโครงการ“เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้ภยัโควดิ-19” เพื่อเป็นแหล่งอาหาร
ใหก้บัครัวเรือน ลดรายจ่ายในชีวติประจ าวนั และเกิดความรักสามคัคีในหมู่บา้นชุมชน มุ่งเนน้ให้เกษตรกรมีผกัปลอดภยัไว้
บริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงของสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และจงัหวดักระบ่ี ท่ีตอ้งการใหใ้หส่้วน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรในทุกช่องทางท่ีสามารถท าได ้
 



จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงเป็นปัญหาระดบัโลก ไม่เฉพาะประเทศไทย 
ท่ีไดรั้บผลกระทบ รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกนัวกิฤตจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) หลายมาตรการดว้ยกนั ท าใหรั้ฐบาลตอ้งหาวธีิการในการบรรเทาความเดือดร้อนใหก้บัประชาชน จงัหวดั
กระบ่ี เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีผูติ้ดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดักระบ่ี ไดมี้ประกาศเร่ือง
มาตรการเร่งด่วน ในการป้องกนัวกิฤตการณ์ จากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกนั ยบัย ั้ง
การระบาดไวห้ลายมาตรการ ท าใหป้ระชาชนทุกคนไดรั้บผลกระทบ มีความเดือดร้อนมากบา้งนอ้ยบา้ง การจดัท าโครงการ
หมู่บา้นมีรักปลูกผกัไวกิ้น เป็นโครงการท่ีจะช่วยลดผลกระทบความเดือดร้อนใหก้บัประชาชนในจงัหวดักระบ่ี ไดมี้แหล่งอาหาร
ไวบ้ริโภคในครัวเรือน ช่วยลดรายจ่าย และเหลือแจกจ่ายแบ่งปัน เพื่อให้เกิดความสามคัคีของคนในชุมชน 
  
 ส านกังานเกษตรจงัหวดักระบ่ีจึงไดจ้ดัโครงการ “เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้ภยัโควดิ-19”โดยมีเป้าหมายหมู่บา้นน าร่อง 
อ าเภอละ 1 หมู่บา้น โดยไดรั้บการสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุผกัและงบประมาณในการด าเนินงานโครงการผกัจากเจา้หนา้ท่ีส านกังาน
เกษตรจงัหวดัและส านกังานเกษตรอ าเภอ ร่วมบริจาคเงินจ านวน 17,900 บาท ส าหรับจดัซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั ศูนยส่์งเสริมและพฒันา
อาชีพการเกษตรจงัหวดักระบ่ี (พืชสวน) สนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุผกั จ  านวน 900 ซอง บริษทั อีจีเฟรช ฟาร์ม จ ากดั ต าบลกระบ่ีนอ้ย 
อ าเภอเมืองกระบ่ี สนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุผกั จ  านวน 500 ชุดๆ ละ 5 ชนิด บริษทั เอสเค ไทย อะกรีคลัเจอร์ จ  ากดั เมล็ดพนัธ์ุตราแพะ
ทอง จ านวน 1,000 ซอง บริษทั ซีดส์ เทค มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั เมล็ดพนัธ์ุตราใบคู่ จ  านวน 290 ซอง บริษทั เบญจมิตร เอ็นเตอร์ไพรส์ 
(1991) จ  ากดั เมล็ดพนัธ์ุตราตองสาม จ านวน 600 ซอง 
  



 

 
 

คลปิ |เกษตรจังหวดักระบี่สานโครงการหมู่บ้านมีรักปลูกผกัไว้กนิ “เกษตรกระบี่ร่วมใจ สู้ภัยโควดิ-19” 
 
 ณ หอ้งประชุมศูนยป์ฏิบติัการเครือข่ายองคค์วามรู้และสารสนเทศปาลม์น ้ามนั ส านกังานเกษตรจงัหวดักระบ่ี อ.เมือง จ.
กระบ่ี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวติร ผูว้า่ราชการจงัหวดักระบ่ี เป็นประธาน มอบเมล็ดพนัธ์ุผกัเพื่อสนบัสนุนโครงการหมู่บา้นมีรัก
ปลูกผกัไวกิ้น “เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้ภยัโควิด-19 โดยมีนายอนุชา ยาอีด  เกษตรจงัหวดักระบ่ี  'นาย สุทีป สุธาประดิษฐ ์กษ.กบ 
พร้อมเจา้หนา้ท่ี ใหก้ารตอ้นรับ มีเกษตรกรเขา้ร่วมรับมอบเมล็ดพนัธ์ุผกัน าร่องทั้ง 8 อ าเภอ จ านวน 1,600 ครัวเรือน 
นายอนุชา ยาอีด  เกษตรจงัหวดักระบ่ี  กล่าววา่ การจดัโครงการ“เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้ภยัโควดิ-19” เพื่อเป็นแหล่งอาหารใหก้บั
ครัวเรือน  ลดรายจ่ายในชีวติประจ าวนั และเกิดความรักสามคัคีในหมู่บา้นชุมชน มุ่งเนน้ใหเ้กษตรกรมีผกัปลอดภยัไวบ้ริโภคใน
ครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงของสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และจงัหวดักระบ่ี ท่ีตอ้งการใหใ้หส่้วนราชการท่ี
เก่ียวขอ้งใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรในทุกช่องทางท่ีสามารถท าได ้  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาด  ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงเป็นปัญหาระดบัโลก 
   
 ไม่เฉพาะประเทศไทย ท่ีไดรั้บผลกระทบ รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกนัวิกฤต
จากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลายมาตรการดว้ยกนั ท าให้รัฐบาลตอ้งหาวธีิการในการบรรเทาความเดือดร้อน
ใหก้บัประชาชน  จงัหวดักระบ่ี เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีผูติ้ดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดักระบ่ี ไดมี้ประกาศเร่ืองมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกนัวกิฤตการณ์ จากโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกนั ยบัย ั้งการระบาดไวห้ลายมาตรการ ท าใหป้ระชาชนทุกคนไดรั้บผลกระทบ 



มีความเดือดร้อนมากบา้งนอ้ยบา้ง การจดัท าโครงการหมู่บา้นมีรักปลูกผกัไวกิ้น เป็นโครงการท่ีจะช่วยลดผลกระทบความ
เดือดร้อนใหก้บัประชาชนในจงัหวดักระบ่ี ไดมี้แหล่งอาหารไวบ้ริโภคในครัวเรือน ช่วยลดรายจ่าย และเหลือแจกจ่ายแบ่งปัน 
เพื่อใหเ้กิดความสามคัคีของคนในชุมชน  
 
 ส านกังานเกษตรจงัหวดักระบ่ีจึงไดจ้ดัโครงการ “เกษตรกระบ่ีร่วมใจ สู้ภยัโควดิ-19”โดยมีเป้าหมายหมู่บา้นน าร่อง 
อ าเภอละ 1 หมู่บา้น โดยไดรั้บการสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุผกัและงบประมาณในการด าเนินงานโครงการผกัจากเจา้หนา้ท่ีส านกังาน
เกษตรจงัหวดัและส านกังานเกษตรอ าเภอ ร่วมบริจาคเงินจ านวน 17,900 บาท ส าหรับจดัซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั   ศูนยส่์งเสริมและ
พฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดักระบ่ี (พืชสวน) สนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุผกั จ  านวน 900 ซอง  บริษทั อีจีเฟรช ฟาร์ม จ ากดั ต าบล
กระบ่ีนอ้ย อ าเภอเมืองกระบ่ี สนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุผกั จ  านวน 500 ชุดๆ ละ 5 ชนิด  บริษทั เอสเค ไทย อะกรีคลัเจอร์ จ  ากดั เมล็ด
พนัธ์ุตราแพะทอง จ านวน 1,000 ซอง  บริษทั ซีดส์ เทค มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั  เมล็ดพนัธ์ุตราใบคู่ จ  านวน 290 ซอง บริษทั เบญจมิตร 
เอน็เตอร์ไพรส์ (1991) จ  ากดั เมล็ดพนัธ์ุตราตองสาม จ านวน 600 ซอง.. 
  



 

 
 
เกษตรจังหวดักระบี่มอบเมล็ดพนัธ์ุผกัเพ่ือสนับสนุนโครงการหมู่บ้านมีรักปลูกผักไว้กนิ 
  



 
 

 
รอบทิศถิ่นไทย ไร่นาสวนผสมภูมิคุ้มกนัโควดิ-19 ข่าวค ่า วนัที ่7 พฤษภาคม 2563 #NBT2HD 



 
 

 
พ่อเมืองอ านาจเจริญเยีย่มม การจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ที ่ด้านหน้าส านักงานเกษตรอ าเภอลืออ านาจ ต้านภัย COVID-19 
 วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายสุธี ทองแยม้ ผูว้า่ราชการจงัหวดัอ านาจเจริญ ตรวจเยีย่ม การจ าหน่ายส้ินคา้
ของเกษตร ท่ีน าผลผลิตของตวัเอง มาจ าหน่ายบริเวณหนา้ส านกังานเกษตรอ าเภอลืออ านาจ โดยมีนายธนูศกัด์ิ เสมอภาค 
นายอ าเภอลืออ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ นายบรรจง ชินแสน เกษตรอ าเภอ นางวชัราภรณ์ นาทา้วปลัดอาวุโส และหวัหนา้ส่วน
ราชการใหก้ารตอ้นรับและร่วมอุดหนุนส้ินคา้ของเกษตรกรในการจ าหน่ายสินคา้เกษตรปลอดภยัตา้นภยั COVID-19 ณ.บริเวณ
หนา้ส านกังานเกษตรอ าเภอลืออ านาจ โดยจะมีจ าหน่ายทุกวนัองัคารและวนัพฤหสับดี ตลอดทั้งวนั ซ่ึงสินคา้ส่วนมากท่ีมา
จ าหน่ายเป็นผลไม ้พืช ผกัสวนครัว ปลาธรรมชาติ ปลาร้า ปลาส้ม ไข่ไก่ ไข่เป็ดและพนัธ์ุพืชต่างๆ ส่วนราคานั้น ถูก ปลอดภยั ถือ
วา่เป็นการช่วยเหลือ พึ่งพากนัและกนั ในช่วงท่ีทุกคนไดรั้บผลกระทบการระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 สินคา้ทุกชนิด
เกษตรกรเป็นผูก้  าหนดราคาเอง โดยไม่ผา่นพอ่คา้คนกลางในการเปิดงานจ าหน่ายสินคา้เกษตรปลอดภยั ณ ดา้นหนา้ส านกังาน
เกษตรอ าเภอลืออ านาจ ตา้นภยั COVID-19 อ าเภอลืออ านาจไดบู้รณาการทุกภาคส่วนของอ าเภอ ก่อนผูจ้  าหน่ายและผูซ้ื้อจะเขา้ไป
ในงาน จะมีทีมงานของสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจตั้งจุดคดักรอง มีเจลลา้งมือ เคร่ืองวดัอุณหภูมิตรวจวดัก่อนเขา้ ออกในงาน 
และท่ีส าคญัทุกคนตอ้งใส่หนา้กากอนามยัทุกคร้ัง ทั้งคนจ าหน่ายและคนท่ีจะมาซ้ือสินคา้ในงานน้ี การซ้ือขายคร้ังน้ีมีสินคา้เขา้
จ  าหน่าย 39 ชนิด มีมูลค่าการซ้ือขาย มูลค่ารวม 33,729 บาท มีเกษตรกรจากอ าเภอลืออ านาจ อ าเภอพนา และอ าเภอเมือง
อ านาจเจริญ และ สวนวมิานดิน กลุ่มสัมมาชีพบา้นเปือย บา้นน ้าท่วม ศูนยเ์รียนรู้บา้นโคกกลาง 
  



 
 

ส่องเกษตร : เม่ือทบก.มาเยียวยาเกษตรกร 
 
 สถานการณ์ปัจจุบนัอยูใ่นขั้นตอนการเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากมาตรการยบัย ั้งการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิค-19
ของรัฐบาล ทั้งท่ีเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยตรง ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยออ้ม หรือ แมแ้ต่มาตรการท่ีรัฐก าหนดอาจไม่ส่งผล
กระทบโดยตรง แต่หลายๆ คนก็อยากเป็นผูท่ี้ไดรั้บการเยยีวยาเช่นกนั หลายกลุ่มหลายอาชีพอาจจะตีขลุมเขา้ขา้งตวัเองไวไ้ดรั้บ
ผลกระทบดว้ย ทั้งท่ีก่อนหนา้นั้นไม่ไดท้  าอาชีพอะไรเป็นหลกัแหล่ง ขณะท่ีปัจจุบนัการเยยีวยากระจายไปยงักลุ่มผูท่ี้ท  าอาชีพ
การเกษตร หรืออาจจะโดยนิยามวา่เป็นเกษตรกร ซ่ึงคงตอ้งไปดูใหช้ดัเจนวา่ กลุ่มคนเหล่านั้นเป็นเกษตรกรตามความหมายท่ีให้
ค  านิยามไวห้รือไม่ และเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากมาตรการของภาครัฐหรือไม่ อยา่งไร 
 
 ในความเป็นจริงแลว้ เกษตรกรบางสาขาแทบจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากมาตรการของรัฐ แถมยงัไดผ้ลดีจากมาตรการ
ดงักล่าวอีกดว้ย กลุ่มเกษตรเหล่าน้ีสามารถขายผลผลิตไดม้ากข้ึน ประเทศคู่คา้มีค  าสั่งซ้ือสินคา้เขา้มาเพิ่มข้ึนมากกวา่ช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน ถา้หากเหมารวมกลุ่มเกษตรกรเหล่าน้ีก็คือเกษตรกรตามค านิยาม และตอ้งไดรั้บมาตรการเยยีวยา 15,000 บาท ดว้ย
เช่นกนั 
 
 ส าหรับรัฐท่ีพิจารณาเยยีวยาเกษตรกรจากฐานขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นมือคือ ทะเบียนเกษตรกร หรือท่ีเรียกกนัติดปากส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีของกรมส่งเสริมการเกษตร คือ ทบก.ภาษาปัจจุบนัเรียกกนัวา่ Farm Book ดูเหมือนวา่การใชฐ้านขอ้มูลดงักล่าวเป็นเร่ือง
ง่ายๆ สามารถส่งต่อขอ้มูลกนัไดท้นัที แต่หากจะพิจารณาถึงท่ีมาท่ีไปของ ทบก. จากท่ีผมรับทราบมาจากเกษตรอ าเภอและเกษตร
ต าบลหลายๆ คนท่ีแสดงความกงัวลในการน าฐานขอ้มูลดงักล่าวมาใชส้ าหรับการเยยีวยาในคร้ังน้ีเน่ืองจากเม่ือปี 2562 การข้ึน
ทะเบียนเกษตรกร ตอ้งการทราบขอ้เทจ็จริงวา่มีการท าการเกษตรในอาชีพต่างๆ อยูเ่ท่าใด เพื่อน ามาค านวณหาปริมาณผลผลิต 
โดยไม่ไดค้  านึงถึงเอกสารสิทธิ หรือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีท าการเกษตร ขอใหผ้า่นการประชาพิจารณ์ในชุมชนนั้นๆ ก็สามารถ
น ามาข้ึนทะเบียนเกษตรกรได ้แต่ในปีน้ีการข้ึนทะเบียนเกษตรกรจะตอ้งพิจารณาเอกสารสิทธิและกรรมสิทธ์ิร่วมดว้ย จึงเกิดการ
เปรียบเทียบกนัระหวา่งกลุ่มท่ีข้ึนทะเบียนไวเ้ดิม กบักลุ่มท่ีข้ึนทะเบียนใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรท านาในพื้นท่ีภาคกลางกวา่
ร้อยละ 90 เป็นท่ีเช่า มีการใชก้รรมสิทธ์ิทบัซอ้นกนัเกิดข้ึน เกษตรกรท่ีท านาจริงๆ ไม่ไดรั้บความช่วยเหลือ เน่ืองจากไม่สามารถ
แสดงกรรมสิทธ์ิได ้ผูท่ี้ไดรั้บความช่วยเหลือกลบัเป็นผูท่ี้ไม่ไดท้  านา แต่เป็นเจา้ของแปลงนานัน่เสียเอง 
 
 หลงัจากท่ีรัฐบาลประกาศจะใชท้ะเบียนเกษตรกรเป็นฐานในการเยยีวยา ส านกัเกษตรอ าเภอแทบทุกท่ีต่างก็มีเกษตรกรมา
ข้ึนทะเบียนเป็นจ านวนมาก โดยการพิสูจน์วา่เป็นเกษตรกรตวัจริง มีการท าการเกษตรจริงหรือไม่ คงเป็นเร่ืองท่ีล าบากส าหรับบาง



สาขา เช่น หากแจง้วา่ท านา โดยหลกัการแลว้จะตอ้งมีอายุขา้วในแปลงตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั จึงจะสามารถรับข้ึนทะเบียนได ้ซ่ึง
ช่วงเวลาน้ีไม่ใช่ฤดูกาลท านาปกติ แต่ถา้เป็นไมผ้ลก็คงไม่มีปัญหาน้ี เม่ือมีกรอบเวลาใหแ้จง้ภายในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2563 และ
ใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 จากช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด จึงบนัเทิงมากส าหรับพี่นอ้งเกษตรต าบล-
เกษตรอ าเภอ จะประชาพิจารณ์อยา่งไร ภายใตก้ารเวน้ระยะห่างทางสังคม กรณีเกษตรกรท านา จะมีแปลงนาท่ีขา้วอาย ุ15 วนั อยู่
จริงตามเกณฑ ์หรือจะเวน้เร่ืองน้ีออกไปก่อน ทั้งหมดน้ี คือ ปัญหาท่ีเกษตรต าบล-เกษตรอ าเภอตอ้งเผชิญ การจะช้ีวา่คนนั้นเป็น
เกษตรกร คนน้ีไม่ใช่เกษตรกร เป็นการยนือยูผ่ลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย ลกัษณะแบบน้ีเรียกวา่ แค่หายใจก็ผดิแลว้ ถึงแมว้า่มี
ความพยายามท่ีจะน าระบบท่ีเรียกวา่ IoT มาใชก้บัทะเบียนเกษตรกร เพื่อช่วยลดภาระงานในระดบัหน่ึง แต่กบัพี่นอ้งเกษตรกร
แลว้ จะมีก่ีเปอร์เซ็นตท่ี์เขา้ถึงใชไ้ด ้ใชเ้ป็น คงหนีไม่พน้เจา้หนา้ท่ีของกรมส่งเสริมการเกษตรท่ีตอ้งด าเนินการ และเม่ือเหตุการณ์
ชุลมุนผา่นไป เกิดปัญหาการร้องเรียน เยยีวยาขาดไปเกินไป ใครจะเป็นผูรั้บผดิชอบ ผูจ้ดัท าขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรเช่น เกษตร
ต าบลและเกษตรอ าเภอหรือ 
 
 ผมอยากใหห้ยดุคิดกนัสักนิดวา่ ทะเบียนเกษตรกร ไม่ไดเ้กิดมาเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการรับเงินช่วยเหลือ แต่ทะเบียน
เกษตรกร เกิดมาเพื่อเป็นขอ้มูลในการส่งเสริมการเกษตรใหก้บัพี่นอ้งเกษตรกรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตรงตามความตอ้งการของ
เกษตรกรแต่ละราย เป็นเคร่ืองมือของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรใหท้ างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เม่ือ ทบก. ถูกบิดไปจาก
เป้าหมายเดิม จึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งคิดและระมดัระวงัใหดี้ เป็นก าลงัใจใหพ้ี่นอ้งเกษตรต าบล-เกษตรอ าเภอทุกท่าน ขอใหโ้ชคเขา้ขา้ง 
  



 
เตรียมตวัเลย! ธกส.เปิดลุงทะเบียนเยีย่วยาเกษตรกร 1.5 หม่ืน คืนน้ี 2 ทุ่ม 
 
 เม่ือวนัท่ี 7 พ.ค. ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดใหเ้กษตรกรท่ีไดรั้บสิทธ์ิ
รับเงินจากมาตรการช่วยเหลือ “เยยีวยาเกษตรกร” ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-
19 เดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวม 15,000 บาท ตั้งแต่พ.ค.-ก.ค.2563 ท่ีไม่มีบญัชี ธ.ก.ส. แต่มีบญัชีของธนาคาร
อ่ืนสามารถลงทะเบียนขอรับเงินเยยีวยาผา่นเวบ็ไซต ์www.เยยีวยาเกษตรกร.com 
 นายอภิรมย ์สุขประเสริฐ ผูจ้ดัการธ.ก.ส. กล่าววา่ ผูจ้ะไดสิ้ทธ์ิรับเงินเยยีวยาจะตอ้งเป็นผูท่ี้ข้ึนทะเบียนเกษตรกรแลว้ และ
ผา่นการตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมเกษตรกร 10 ลา้นราย ใชง้บประมาณรวม 150,000 ลา้นบาท 
 โดยธ.ก.ส.จะเร่ิมจ่ายเงินใหเ้กษตรกรตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคมน้ี ส่วนขั้นตอนการจ่ายเงินเยยีวยาใหก้บัเกษตรกรท่ีมีบญัชี
ของธ.ก.ส.อยูแ่ลว้ ธ.ก.ส.จะรับขอ้มูลผูข้ึ้นทะเบียนท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้จากกระทรวงเกษตรฯ และด าเนินการโอนเงินเขา้
บญัชีเกษตรกรโดยตรง 
 ในกรณีเกษตรกรมีบญัชีเงินฝากกบั ธ.ก.ส.แลว้สามารถใชบ้ญัชีเงินฝากเดิมได ้หลงัจากระบบประมวลขอ้มูลและ
ตรวจสอบบญัชีเงินฝากของเกษตรกรท่ีไดรั้บสิทธ์ิตามมาตรการเยยีวยา จะตอ้งไม่ซ ้ าซ้อนกบัความช่วยเหลือในมาตรการ“เราไม่
ทิ้งกนั”แลว้ เม่ือ ธ.ก.ส.ไดรั้บเงินจากกระทรวงการคลงั จะรีบด าเนินการโอนเงินเขา้บญัชีเกษตรกรต่อไป โดยจะกระจายการโอน
ครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศ ประมาณวนัละ 1 ลา้นราย 
 “โครงการเงินบรรเทาความเดือดร้อนดงักล่าว ธ.ก.ส.จะเร่งด าเนินการอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงนอกจากเกษตรกรไม่จ  าเป็นตอ้งมี
บญัชีเงินฝากกบั ธ.ก.ส.แลว้ ยงัสามารถใชบ้ตัร ATM ของ ธ.ก.ส.ถอนเงินจากตู ้ATM ของทุกธนาคาร หรือใชโ้ทรศพัทมื์อถือท่ีมี
แอพพลิเคชัน่ ธ.ก.ส. A-Mobile ถอนเงินโดยไม่ใชบ้ตัร ATM ท่ีตู ้ATM ของ ธ.ก.ส.ไดอี้กดว้ย ” นายอภิรมย ์กล่าว 
 ส าหรับการรับเงินเยยีวยาเกษตรกรครัวเรือนละ 5,000 บาท 3 เดือน รวม 15,000 บาท ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นมาตรการของรัฐบาลท่ีออกมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว เป้าหมายไม่เกิน 10 ลา้นราย 
 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนไวก้บักรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว ์จ  านวน 8.43 
ลา้นราย กลุ่มท่ี 2 เกษตรกรท่ีอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบขอ้มูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ไม่เกิน 1.57 ลา้นราย 
 ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ เวบ็ไซต ์ธ.ก.ส. https://www.baac.or.th/farmer/ ข้ึนขอ้ความ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลงั ตามมติ
คณะรัฐมนตรี 28 เม.ย. 2563www.เยยีวยาเกษตรกร.com เปิดใหบ้ริการ 7 พ.ค.2563 เวลา 20.00 น. 
  


