สรุ ปข่ าวกรมส่ งเสริมการเกษตร ประจาวันที่ 23-25 กันยายน 2563
ส่ วนกลาง
ประเด็น
แปลงใหญ่

ลาดับ
หัวข้ อข่ าว
1 กษ. จับมือบิ๊กซี ขยายผลแปลงใหญ่ ยกระดับผลิตสิ นค้าเกษตรพ
รี เมียมเข้าตลาด
2 แปลงใหญ่ ฉุ ดไม่อยู่ เดินหน้าตลาดนาการเกษตร ร่ วมมือกับ บิ๊กซี
ดันผัก ผลไม้ ปลอดภัยส่ งถึงมือผูบ้ ริ โภค
3 แปลงใหญ่ ฉุ ดไม่อยู่ เดินหน้าตลาดนาการเกษตร ร่ วมมือกับ บิ๊กซี
ดันผัก ผลไม้ ปลอดภัยส่ งถึงมือผูบ้ ริ โภค
Agri Biz ldol
4 ยกระดับ Smart Farmer ขึ้นแท่นผูป้ ระกอบการชั้นนา
5 "นราพัฒน์" มอบโล่ สุ ดยอดเกษตรกร Agri Biz ldol 78 ราย
ผลงานเยีย่ ม ปลื้มเกษตรกรรุ่ นใหม่ เก่งจริ งๆ
6 "นราพัฒน์" มอบโล่ สุ ดยอดเกษตรกร Agri Biz ldol 78 ราย
ผลงานเยีย่ ม ปลื้มเกษตรกรรุ่ นใหม่ เก่งจริ งๆ
โครงการตูย้ น็ ข้างบ้าน 7 เกษตรฯ จับมือ 2 บ.เอกชนยักย์หญ่ผดุ "โครงการตูย้ น็ ข้างบ้านต้านภัย
ต้านภัย COV1D-19
COV1D-19" หนุนสร้างแหล่งอาหารในกรัวเรื อน
บรรเทาผลกระทบวิกฤดศรษฐกิจ
8 "เฉลิมชัย" จับมือเอกชนแจกเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวฟรี 2 แสนชุด
9 โหลดด่วน ตูเ้ ย็นข้างบ้าน รับฟรี เมล็ดผักสวนครัว
10 กลุ่มยุวเกษตรภูเก็ต นาเสนอผลงานเข้าคัดเลือกเป็ นเกษตรกรดีเด่น
ปี 63
11 เกษตรฯ จับมือ 2 บ.เอกชนยักย์หญ่ผดุ "โกรงการตูย้ น็ ข้างบ้านต้านภัย
COV1D-19"
ส่ วนภูมิภาค
ประเด็น
ลาดับ
หัวข้ อข่ าว
ป้ องกัน/อารักขาพืช
12 เกษตรอานาจเจริ ญเตือนป้ องกันเพลี้ยกระโดด

ช่ องทางการเผยแพร่
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นสพ.แนวหน้า
นสพ.ข่าวสด
นสพ.มติชน
ไทยแลนด์พลัส

ไทยรัฐออนไลน์
ฐานเศรษฐกิจ
NBT Phuket
Kaset tv

ช่ องทางการเผยแพร่
นสพ.แนวหน้า

เกษตรฯ จับมือ 2 บ.เอกชนยักษ์ ใหญ่ ผุด “โครงการตู้เย็นข้ างบ้ านต้ านภัย COVID-19” หนุนสร้ างแหล่ งอาหารในครั วเรื อน
บรรเทาผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยภายหลังการแถลงข่าวเปิ ดตัว “โครงการตู้เย็นข้ าง
บ้ านต้ านภัย COVID-19” (24 ก.ย. 2563) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า รัฐบาลรวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความห่วงใยพี่นอ้ งเกษตรกรและประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ซึ่ งส่ งผลกระทบโดยตรงต่อชี วติ ความเป็ นอยูข่ องเกษตรกรและประชาชนทัว่ ไป ทั้งภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคธุ รกิจ
รวมถึงภาคการเกษตรของประเทศ ซึ่ งไม่สามารถดาเนินชี วติ ได้ตามปกติ เกิดภาวะการว่างงาน และทาให้เศรษฐกิจชะลอตัว
ดังนั้น จึงมอบหมายให้กรมส่ งเสริ มการเกษตรที่มีบทบาทภารกิจในการช่วยเหลือดูแลเกษตรกร จัดทา “โครงการตูเ้ ย็นข้าง
บ้านต้านภัย COVID-19” ภายใต้ความร่ วมมือระหว่างกรมส่ งเสริ มการเกษตร กับ บริ ษทั อีสท์ เวสท์ ซี ด จากัด เป็ นการนาร่ อง
เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่มีลกั ษณะเติบโตเร็ วอายุส้ นั ถึงอายุปานกลางให้แก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไปที่
สนใจทาการเกษตรในการปลูกพืชผักสวนครัวและผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) โดยเปิ ดลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของกรมส่ งเสริ มการเกษตร จานวน 10,000 ชุด เมื่อวันที่ 7
พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. ปรากฏว่า มีผสู ้ นใจลงทะเบียนครบตามเป้ าหมายภายในเวลา 18.30 น. และมีผปู ้ ระสงค์
ลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการฯ กว่า 103,656 ราย
จากกระแสตอบรับที่ดีของการนาร่ องโครงการฯ ระยะแรก เพียง 1 ชัว่ โมง เปิ ดให้ลงทะเบียน ก็มีผลู ้ งทะเบียนครบ
ตามจานวน และมีผไู ้ ม่สามารถลงทะเบียนได้ทนั เป็ นจานวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย จึงได้
ร่ วมดาเนินโครงการฯ นี้อย่างเต็มรู ปแบบขยายผลโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวน
ครัวเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไป ที่สนใจทาการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวและได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีพืชผักสวนครัวไว้ใช้เป็ นแหล่งอาหารบริ โภค
ภายในครัวเรื อน โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่จาเป็ นภายในครัวเรื อนให้แก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไป

จานวน 200,000 ชุด และได้รับความร่ วมมืออย่างดียงิ่ จากภาคเอกชน 2 แห่ง คือ บริ ษทั เจียไต๋ จากัด โดยนายมนัส เจียรวนนท์
ประธานคณะผูบ้ ริ หารบริ ษทั เจียไต๋ จากัด และบริ ษทั อีสท์ เวสท์ ซี ด จากัด โดยนายวิชยั เหล่าเจริ ญพรกุล ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บริ ษทั อีสท์ เวสท์ ซี ด จากัด ให้เกียรติมาร่ วมแถลงข่าวสาหรับการขยายผลโครงการฯ ในครั้งนี้ โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์
พืชผักสวนครัว จานวน 200,000 ชุด แบ่งเป็ น 2 เซ็ต ดังนี้
– เซ็ตที่ 1 จานวน 100,000 ชุด ใน 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จานวน 5 ชนิด รวม 5 ซอง ได้แก่
ผักบุง้ คะน้า ผักกาดกวางตุง้ ต้น แตงกวา และพริ กขี้หนู
– เซ็ตที่ 2 จานวน 100,000 ชุด ใน 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จานวน 4 ชนิด รวม 5 ซอง ได้แก่
คะน้ายอด (จานวน 2 ซอง) ผักบุง้ กะเพรา และพริ กขี้หนู
สาหรับผูส้ นใจเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวสามารถลงทะเบียนโดยสแกน QR Code ได้โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 24 กันยายน
2563 เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป จนกว่าจะครบจานวน เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไปที่สนใจทาการเกษตร
ในการปลูกพืชผักสวนครัว และเป็ นการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบในภาวะวิกฤต ให้มีพืชอาหารบริ โภคสามารถดารงชีวติ
อยูไ่ ด้ดว้ ยการพึ่งพาตนเอง ซึ่ งกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ออกแบบเว็บไซต์และช่องทางการสื่ อสารสาหรับให้เกษตรกรและ
ประชาชนทัว่ ไปได้ลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการฯ นอกจากนี้ยงั ร่ วมกับ บริ ษทั อีสท์ เวสท์ ซี ด จากัด และ บริ ษทั เจียไต๋ จากัด
จัดทาข้อมูลองค์ความรู ้ตามชนิดพันธุ์ผกั สวนครัวที่สนับสนุนเพื่อเผยแพร่ ผา่ นทางเว็บไซต์หรื อช่องทางการสื่ อสารของกรม
ส่ งเสริ มการเกษตร
ด้ านนายเข้ มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในส่ วนของการลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการฯ
เกษตรกรและผูส้ นใจสามารถสมัครเข้าร่ วมโครงการฯ ได้ผา่ นทางเว็บไซต์ https://app.doae-gov.org/landing หรื อสแกน QR
code ทุกช่องทางสื่ อสารของกรมส่ งเสริ มการเกษตร เช่น หน้าเว็บไซต์กรมส่ งเสริ มการเกษตร www.doae.go.th, Facebook
Fanpage ประชาสัมพันธ์ กรมส่ งเสริ มการเกษตร, ไลน์แอด “ข่าวส่ งเสริ มการเกษตร” โดย 1 ครัวเรื อน (ทะเบียนบ้าน) จะ
ได้รับจานวน 1 สิ ทธิ์ คือ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จานวน 4-5 ชนิด ได้แก่
ผักบุง้ คะน้า ผักกาดกวางตุง้ ต้น แตงกวา คะน้ายอด กะเพรา และพริ กขี้หนู สาหรับเกษตรกรและประชาชนทัว่ ไปที่
ลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการฯ สาเร็ จ หากมีพ้นื ที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร บริ ษทั เจียไต๋ จากัด และ บริ ษทั อีสท์ เวสท์ ซี ด
จากัด จะเป็ นผูจ้ ดั ส่ งซองบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวตามโครงการฯ ให้แก่ผลู ้ งทะเบียน ส่ วนผูม้ ีพ้นื ที่อยูต่ ่างจังหวัด ศูนย์
ขยายพันธุ์พืชที่ 1 – 10 ของกรมส่ งเสริ มการเกษตร จะดาเนินการส่ งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวพร้อมรายชื่อผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการฯ ให้สานักงานเกษตรจังหวัดและมอบหมายให้เกษตรตาบลในแต่ละพื้นที่ทาการส่ งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว
ให้แก่ผลู ้ งทะเบียนเข้าร่ วมโครงการฯ สาหรับองค์ความรู ้และข้อมูลทางด้านการเกษตร เช่น เรื่ องการปลูก การดูแลรักษา การ
ผลิตและขยายพันธุ์พืชผักตามชนิดพืชในโครงการฯ เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไปสามารถเรี ยนรู ้ผา่ นทางเว็บไซต์หรื อช่อง
ทางการสื่ อสารของกรมส่ งเสริ มการเกษตร หรื อเจ้าหน้าที่เกษตรตาบล สานักงานเกษตรจังหวัด และสานักงานเกษตรอาเภอ
ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาและแนะนาความรู ้ พร้อมเข้าติดตามประเมินผลควบคู่อีกทางหนึ่งด้วย
สาหรับโครงการตูเ้ ย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 ในครั้งนี้ ถือเป็ นนิมิตหมายอันดีในการช่วยเหลือบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าวในภาวะวิกฤต ตลอดจนเป็ นการบูรณาการความร่ วมมือทางด้านความรู ้และวิชาการจาก
ภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนต่อยอดการดาเนิ นโครงการอื่น ๆ สร้างความร่ วมมือในการพัฒนาภาคการเกษตรตอบโจทย์
ความต้องการของเกษตรกรและประชาชนในยุคที่เศรษฐกิจยังชะลอตัวให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และช่วยลดรายจ่าย
ครัวเรื อนในระยะนี้

"เฉลิมชั ย" จับมือเอกชนแจกเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวฟรี 2 แสนชุ ด

รมว.เกษตรฯ จัดใหญ่ จับมือภาคเอกชน จัดโครงการตูเ้ ย็นข้างบ้านต้านภัย โควิด-19 อย่างเต็มรู ปแบบ หลังได้รับกระแสตอบ
รับอย่างดี พร้อมเปิ ดให้ลงทะเบียน 24 ก.ย.นี้ ตั้งแต่เที่ยงวัน กว่า 2 แสนชุด
เมื่อวันที่ 24 ก.ย.63 ที่กระทรวงเกษตรฯ นายเฉลิมชัย ศรี อ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยภายหลังแถลงข่าว
โครงการตูเ้ ย็นข้างบ้านต้านภัย โควิด-19 ว่า กระทรวงเกษตรฯมีความห่วงใยพี่นอ้ งเกษตรกรและประชาชนเกี่ยวกับ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ งส่ งผลกระทบโดยตรงต่อชีวติ ความเป็ นอยูข่ อง
เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไป ทั้งภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคธุ รกิจ รวมถึงภาคการเกษตรของประเทศ ซึ่ งไม่
สามารถดาเนินชี วติ ได้ตามปกติ เกิดภาวะการว่างงาน และทาให้เศรษฐกิจชะลอตัว กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่ งเสริ ม
การเกษตรจึงได้จดั ทา "โครงการตูเ้ ย็นข้างบ้านต้านภัย โควิด-19" ภายใต้ความร่ วมมือระหว่างกรมส่ งเสริ มการเกษตร กับ
บริ ษทั อีสท์ เวสท์ ซี ด จากัด เป็ นการนาร่ องเพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่มีลกั ษณะเติบโตเร็ ว อายุส้ นั ถึงอายุปาน
กลาง ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไปที่สนใจทาการเกษตรในการปลูกพืชผักสวนครัวและผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยเปิ ดลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของกรมส่ งเสริ มการเกษตร จานวน 10,000 ชุด
เมื่อวันที่ 7 พ.ค.ที่ผา่ นมา ปรากฏว่ามีผสู ้ นใจลงทะเบียนครบตามเป้ าหมายภายในเวลาอันรวดเร็ ว และมีผปู ้ ระสงค์ลงทะเบียน
เข้าร่ วมโครงการฯ กว่า 103,656 ราย
และจากกระแสตอบรับที่ดีของการนาร่ องโครงการฯ ระยะแรก กระทรวงเกษตรฯ จึงได้ร่วมดาเนิ นโครงการฯ นี้
อย่างเต็มรู ปแบบพร้อมขยายผลโครงการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกร
และประชาชนทัว่ ไป ที่สนใจทาการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโค

วิด-19 ให้มีพืชผักสวนครัวไว้ใช้เป็ นแหล่งอาหารบริ โภคภายในครัวเรื อน โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่
จาเป็ นภายในครัวเรื อนให้แก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไป จานวน 200,000 ชุ ด จากภาคเอกชน 2 แห่ง คือ บริ ษทั เจียไต๋
จากัด และบริ ษทั อีสท์ เวสท์ ซี ด จากัด
สาหรับผูส้ นใจเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวสามารถลงทะเบียนโดยสแกน QR Code ได้โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 24 ก.ย.63
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป จนกว่าจะครบจานวน เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไปที่สนใจทาการเกษตร
ในการปลูกพืชผักสวนครัว ซึ่ งกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ออกแบบเว็บไซต์และช่องทางการสื่ อสารสาหรับให้เกษตรกรและ
ประชาชนทัว่ ไปได้ลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการฯ นอกจากนี้ยงั ร่ วมกับ บริ ษทั อีสท์ เวสท์ ซี ด จากัด และ บริ ษทั เจียไต๋ จากัด
จัดทาข้อมูลองค์ความรู ้ตามชนิดพันธุ์ผกั สวนครัวที่สนับสนุนเพื่อเผยแพร่ ผา่ นทางเว็บไซต์หรื อช่องทางการสื่ อสารของกรม
ส่ งเสริ มการเกษตร
ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า เกษตรกรและผูส้ นใจสามารถสมัครเข้าร่ วม
โครงการฯ ได้ผา่ นทางเว็บไซต์ https://app.doae-gov.org/landing หรื อสแกน QR code ทุกช่องทางสื่ อสารของกรมส่ งเสริ ม
การเกษตร เช่น หน้าเว็บไซต์กรมส่ งเสริ มการเกษตร www.doae.go.th, Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร, ไลน์แอด "ข่าวส่ งเสริ มการเกษตร" โดย 1 ครัวเรื อน (ทะเบียนบ้าน) จะได้รับจานวน 1 สิ ทธิ์ คือ เมล็ดพันธุ์พืชผัก
สวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จานวน 4-5 ชนิด ได้แก่ ผักบุง้ คะน้า ผักกาดกวางตุง้ ต้น แตงกวา
คะน้ายอด กะเพรา และพริ กขี้หนู สาหรับเกษตรกรและประชาชนทัว่ ไปที่ลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการฯ สาเร็ จ หากมีพ้นื ที่อยู่
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้ง 2 บริ ษทั จะเป็ นผูจ้ ดั ส่ งซองบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวตามโครงการฯ ให้แก่ผลู ้ งทะเบียน
ส่ วนผูม้ ีพ้นื ที่อยูต่ ่างจังหวัด ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1-10 ของกรมส่ งเสริ มการเกษตร จะดาเนินการส่ งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวน
ครัวพร้อมรายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ ให้สานักงานเกษตรจังหวัดและมอบหมายให้เกษตรตาบลในแต่ละพื้นที่ทาการส่ งมอบ
เมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ผลู ้ งทะเบียน
สาหรับองค์ความรู ้และข้อมูลทางด้านการเกษตร เช่น เรื่ องการปลูก การดูแลรักษา การผลิตและขยายพันธุ์พืชผักตาม
ชนิดพืชในโครงการฯ เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไปสามารถเรี ยนรู ้ผา่ นทางเว็บไซต์หรื อช่องทางการสื่ อสารของกรมส่ งเสริ ม
การเกษตร หรื อเจ้าหน้าที่เกษตรตาบล สานักงานเกษตรจังหวัด และสานักงานเกษตรอาเภอ ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาและแนะนา
ความรู ้ พร้อมเข้าติดตามประเมินผลควบคู่อีกทางหนึ่งด้วย.

