
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่23-25 กนัยายน 2563 

ส่วนกลาง 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
แปลงใหญ่ 1 กษ. จบัมือบ๊ิกซีขยายผลแปลงใหญ่ ยกระดบัผลิตสินคา้เกษตรพ

รีเมียมเขา้ตลาด 
นสพ.แนวหนา้ 

2 แปลงใหญ่ ฉุดไม่อยู ่เดินหนา้ตลาดน าการเกษตร ร่วมมือกบั บ๊ิกซี 
ดนัผกั ผลไม ้ปลอดภยัส่งถึงมือผูบ้ริโภค 

นสพ.ข่าวสด 

3 แปลงใหญ่ ฉุดไม่อยู ่เดินหนา้ตลาดน าการเกษตร ร่วมมือกบั บ๊ิกซี 
ดนัผกั ผลไม ้ปลอดภยัส่งถึงมือผูบ้ริโภค 

นสพ.มติชน 

Agri Biz ldol 4 ยกระดบั Smart Farmer ข้ึนแท่นผูป้ระกอบการชั้นน า นสพ.แนวหนา้ 
5 "นราพฒัน์" มอบโล่ สุดยอดเกษตรกร Agri Biz ldol 78 ราย 

ผลงานเยีย่ม ปล้ืมเกษตรกรรุ่นใหม่ เก่งจริงๆ 
นสพ.ข่าวสด 

6 "นราพฒัน์" มอบโล่ สุดยอดเกษตรกร Agri Biz ldol 78 ราย 
ผลงานเยีย่ม ปล้ืมเกษตรกรรุ่นใหม่ เก่งจริงๆ 

นสพ.มติชน 

โครงการตูย้น็ขา้งบา้น
ตา้นภยั COV1D-19 

7 เกษตรฯ จบัมือ 2 บ.เอกชนยกัยห์ญ่ผดุ "โครงการตูย้น็ขา้งบา้นตา้นภยั 
COV1D-19" หนุนสร้างแหล่งอาหารในกรัวเรือน 
บรรเทาผลกระทบวกิฤดศรษฐกิจ 

ไทยแลนดพ์ลสั 

8 "เฉลิมชยั" จบัมือเอกชนแจกเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัวฟรี 2 แสนชุด ไทยรัฐออนไลน์ 
9 โหลดด่วน ตูเ้ยน็ขา้งบา้น รับฟรี เมล็ดผกัสวนครัว ฐานเศรษฐกิจ 
10 กลุ่มยวุเกษตรภูเก็ต น าเสนอผลงานเขา้คดัเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น  

ปี 63 
NBT Phuket 

11 เกษตรฯ จบัมือ 2 บ.เอกชนยกัยห์ญ่ผดุ "โกรงการตูย้น็ขา้งบา้นตา้นภยั 
COV1D-19" 

Kaset tv 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ป้องกนั/อารักขาพืช 12 เกษตรอ านาจเจริญเตือนป้องกนัเพล้ียกระโดด นสพ.แนวหนา้ 

 















 
เกษตรฯ จับมือ 2 บ.เอกชนยักษ์ใหญ่ผุด “โครงการตู้เยน็ข้างบ้านต้านภัย COVID-19” หนุนสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน
บรรเทาผลกระทบวกิฤตเศรษฐกจิ 

 
ดร.เฉลมิชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลงัการแถลงข่าวเปิดตวั “โครงการตู้เยน็ข้าง
บ้านต้านภัย COVID-19” (24 ก.ย. 2563) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วา่ รัฐบาลรวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความห่วงใยพี่นอ้งเกษตรกรและประชาชนเก่ียวกบัสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวติความเป็นอยูข่องเกษตรกรและประชาชนทัว่ไป ทั้งภาคอุตสาหกรรม การท่องเท่ียว ภาคธุรกิจ 
รวมถึงภาคการเกษตรของประเทศ ซ่ึงไม่สามารถด าเนินชีวติไดต้ามปกติ เกิดภาวะการวา่งงาน และท าใหเ้ศรษฐกิจชะลอตวั 
ดงันั้น จึงมอบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรท่ีมีบทบาทภารกิจในการช่วยเหลือดูแลเกษตรกร จดัท า “โครงการตูเ้ยน็ขา้ง
บา้นตา้นภยั COVID-19” ภายใตค้วามร่วมมือระหวา่งกรมส่งเสริมการเกษตร กบั บริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั เป็นการน าร่อง
เพื่อสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัวท่ีมีลกัษณะเติบโตเร็วอายสุั้นถึงอายปุานกลางใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปท่ี
สนใจท าการเกษตรในการปลูกพืชผกัสวนครัวและผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) โดยเปิดลงทะเบียนผา่นทางเวบ็ไซตข์องกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 10,000 ชุด เม่ือวนัท่ี 7 
พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. ปรากฏวา่ มีผูส้นใจลงทะเบียนครบตามเป้าหมายภายในเวลา 18.30 น. และมีผูป้ระสงค์
ลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการฯ กวา่ 103,656 ราย 

จากกระแสตอบรับท่ีดีของการน าร่องโครงการฯ ระยะแรก เพียง 1 ชัว่โมง เปิดใหล้งทะเบียน ก็มีผูล้งทะเบียนครบ
ตามจ านวน และมีผูไ้ม่สามารถลงทะเบียนไดท้นัเป็นจ านวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกลุ่มเพื่อนเฉลิมชยั จึงได้
ร่วมด าเนินโครงการฯ น้ีอยา่งเตม็รูปแบบขยายผลโครงการฯ ดงักล่าว โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวน
ครัวเพิ่มเติมใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไป ท่ีสนใจท าการเกษตรปลูกพืชผกัสวนครัวและไดรั้บผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหมี้พืชผกัสวนครัวไวใ้ชเ้ป็นแหล่งอาหารบริโภค
ภายในครัวเรือน โดยการสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัวท่ีจ าเป็นภายในครัวเรือนใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไป 



จ านวน 200,000 ชุด และไดรั้บความร่วมมืออยา่งดียิง่จากภาคเอกชน 2 แห่ง คือ บริษทั เจียไต๋ จ  ากดั โดยนายมนสั เจียรวนนท ์
ประธานคณะผูบ้ริหารบริษทั เจียไต๋ จ  ากดั และบริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั โดยนายวิชยั เหล่าเจริญพรกุล ผูจ้ดัการทัว่ไป 
บริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั ใหเ้กียรติมาร่วมแถลงข่าวส าหรับการขยายผลโครงการฯ ในคร้ังน้ี โดยสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุ
พชืผกัสวนครัว จ านวน 200,000 ชุด แบ่งเป็น 2 เซ็ต ดงัน้ี 

– เซ็ตท่ี 1 จ านวน 100,000 ชุด ใน 1 ชุด ประกอบดว้ย เมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัว จ านวน 5 ชนิด รวม 5 ซอง ไดแ้ก่ 
ผกับุง้ คะนา้ ผกักาดกวางตุง้ตน้ แตงกวา และพริกข้ีหนู 
– เซ็ตท่ี 2 จ านวน 100,000 ชุด ใน 1 ชุด ประกอบดว้ย เมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัว จ านวน 4 ชนิด รวม 5 ซอง ไดแ้ก่ 
คะนา้ยอด (จ านวน 2 ซอง) ผกับุง้ กะเพรา และพริกข้ีหนู 
ส าหรับผูส้นใจเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัวสามารถลงทะเบียนโดยสแกน QR Code ไดโ้ดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 24 กนัยายน 

2563 เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป จนกวา่จะครบจ านวน เพื่อแจกจ่ายใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจท าการเกษตร
ในการปลูกพืชผกัสวนครัว และเป็นการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบในภาวะวกิฤต ใหมี้พืชอาหารบริโภคสามารถด ารงชีวติ
อยูไ่ดด้ว้ยการพึ่งพาตนเอง ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดอ้อกแบบเวบ็ไซตแ์ละช่องทางการส่ือสารส าหรับให้เกษตรกรและ
ประชาชนทัว่ไปไดล้งทะเบียนเขา้ร่วมโครงการฯ นอกจากน้ียงัร่วมกบั บริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั และ บริษทั เจียไต๋ จ  ากดั 
จดัท าขอ้มูลองคค์วามรู้ตามชนิดพนัธ์ุผกัสวนครัวท่ีสนบัสนุนเพื่อเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตห์รือช่องทางการส่ือสารของกรม
ส่งเสริมการเกษตร 

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ในส่วนของการลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการฯ 
เกษตรกรและผูส้นใจสามารถสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ ไดผ้า่นทางเวบ็ไซต ์https://app.doae-gov.org/landing หรือสแกน QR 
code ทุกช่องทางส่ือสารของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น หนา้เวบ็ไซตก์รมส่งเสริมการเกษตร www.doae.go.th, Facebook 
Fanpage ประชาสัมพนัธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร, ไลน์แอด “ข่าวส่งเสริมการเกษตร” โดย 1 ครัวเรือน (ทะเบียนบา้น) จะ
ไดรั้บจ านวน 1 สิทธ์ิ คือ เมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัว 1 ชุด ประกอบดว้ย เมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัว จ านวน 4-5 ชนิด ไดแ้ก่ 
ผกับุง้ คะนา้ ผกักาดกวางตุง้ตน้ แตงกวา คะนา้ยอด กะเพรา และพริกข้ีหนู ส าหรับเกษตรกรและประชาชนทัว่ไปท่ี
ลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการฯ ส าเร็จ หากมีพื้นท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร บริษทั เจียไต๋ จ  ากดั และ บริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด 
จ ากดั จะเป็นผูจ้ดัส่งซองบรรจุเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัวตามโครงการฯ ใหแ้ก่ผูล้งทะเบียน ส่วนผูมี้พื้นท่ีอยูต่่างจงัหวดั ศูนย์
ขยายพนัธ์ุพืชท่ี 1 – 10 ของกรมส่งเสริมการเกษตร จะด าเนินการส่งมอบเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัวพร้อมรายช่ือผูเ้ขา้ร่วม
โครงการฯ ใหส้ านกังานเกษตรจงัหวดัและมอบหมายใหเ้กษตรต าบลในแต่ละพื้นท่ีท าการส่งมอบเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัว
ใหแ้ก่ผูล้งทะเบียนเขา้ร่วมโครงการฯ ส าหรับองคค์วามรู้และขอ้มูลทางดา้นการเกษตร เช่น เร่ืองการปลูก การดูแลรักษา การ
ผลิตและขยายพนัธ์ุพืชผกัตามชนิดพืชในโครงการฯ เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปสามารถเรียนรู้ผา่นทางเวบ็ไซตห์รือช่อง
ทางการส่ือสารของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือเจา้หนา้ท่ีเกษตรต าบล ส านกังานเกษตรจงัหวดั และส านกังานเกษตรอ าเภอ 
ซ่ึงเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาและแนะน าความรู้ พร้อมเขา้ติดตามประเมินผลควบคู่อีกทางหน่ึงดว้ย 

ส าหรับโครงการตูเ้ยน็ขา้งบา้นตา้นภยั COVID-19 ในคร้ังน้ี ถือเป็นนิมิตหมายอนัดีในการช่วยเหลือบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวในภาวะวกิฤต ตลอดจนเป็นการบูรณาการความร่วมมือทางดา้นความรู้และวชิาการจาก
ภาครัฐและเอกชน เพื่อสนบัสนุนต่อยอดการด าเนินโครงการอ่ืน ๆ สร้างความร่วมมือในการพฒันาภาคการเกษตรตอบโจทย์
ความตอ้งการของเกษตรกรและประชาชนในยคุท่ีเศรษฐกิจยงัชะลอตวัใหส้ามารถพึ่งพาตนเองไดแ้ละช่วยลดรายจ่าย
ครัวเรือนในระยะน้ี 
 

https://app.doae-gov.org/landing
http://www.doae.go.th/


 
"เฉลมิชัย" จับมือเอกชนแจกเมลด็พนัธ์ุพืชผกัสวนครัวฟรี 2 แสนชุด 

 

รมว.เกษตรฯ จดัใหญ่ จบัมือภาคเอกชน จดัโครงการตูเ้ยน็ขา้งบา้นตา้นภยั โควดิ-19 อยา่งเตม็รูปแบบ หลงัไดรั้บกระแสตอบ
รับอยา่งดี พร้อมเปิดใหล้งทะเบียน 24 ก.ย.น้ี ตั้งแต่เท่ียงวนั กวา่ 2 แสนชุด 

เม่ือวนัท่ี 24 ก.ย.63 ท่ีกระทรวงเกษตรฯ นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลงัแถลงข่าว
โครงการตูเ้ยน็ขา้งบา้นตา้นภยั โควดิ-19 วา่ กระทรวงเกษตรฯมีความห่วงใยพี่นอ้งเกษตรกรและประชาชนเก่ียวกบั
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวติความเป็นอยูข่อง
เกษตรกรและประชาชนทัว่ไป ทั้งภาคอุตสาหกรรม การท่องเท่ียว ภาคธุรกิจ รวมถึงภาคการเกษตรของประเทศ ซ่ึงไม่
สามารถด าเนินชีวติไดต้ามปกติ เกิดภาวะการวา่งงาน และท าใหเ้ศรษฐกิจชะลอตวั กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริม
การเกษตรจึงไดจ้ดัท า "โครงการตูเ้ยน็ขา้งบา้นตา้นภยั โควดิ-19" ภายใตค้วามร่วมมือระหวา่งกรมส่งเสริมการเกษตร กบั 
บริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั เป็นการน าร่องเพื่อสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัวท่ีมีลกัษณะเติบโตเร็ว อายสุั้นถึงอายปุาน
กลาง ใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจท าการเกษตรในการปลูกพืชผกัสวนครัวและผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 โดยเปิดลงทะเบียนผา่นทางเวบ็ไซตข์องกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 10,000 ชุด 
เม่ือวนัท่ี 7 พ.ค.ท่ีผา่นมา ปรากฏวา่มีผูส้นใจลงทะเบียนครบตามเป้าหมายภายในเวลาอนัรวดเร็ว และมีผูป้ระสงคล์งทะเบียน
เขา้ร่วมโครงการฯ กวา่ 103,656 ราย 

 และจากกระแสตอบรับท่ีดีของการน าร่องโครงการฯ ระยะแรก กระทรวงเกษตรฯ จึงไดร่้วมด าเนินโครงการฯ น้ี
อยา่งเตม็รูปแบบพร้อมขยายผลโครงการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัวเพิ่มเติมใหแ้ก่เกษตรกร
และประชาชนทัว่ไป ท่ีสนใจท าการเกษตรปลูกพืชผกัสวนครัวและไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโค



วดิ-19 ใหมี้พืชผกัสวนครัวไวใ้ชเ้ป็นแหล่งอาหารบริโภคภายในครัวเรือน โดยการสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัวท่ี
จ าเป็นภายในครัวเรือนใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไป จ านวน 200,000 ชุด จากภาคเอกชน 2 แห่ง คือ บริษทั เจียไต๋ 
จ  ากดั และบริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั 

ส าหรับผูส้นใจเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัวสามารถลงทะเบียนโดยสแกน QR Code ไดโ้ดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 24 ก.ย.63 
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป จนกวา่จะครบจ านวน เพื่อแจกจ่ายใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจท าการเกษตร
ในการปลูกพืชผกัสวนครัว ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดอ้อกแบบเวบ็ไซตแ์ละช่องทางการส่ือสารส าหรับให้เกษตรกรและ
ประชาชนทัว่ไปไดล้งทะเบียนเขา้ร่วมโครงการฯ นอกจากน้ียงัร่วมกบั บริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั และ บริษทั เจียไต๋ จ  ากดั 
จดัท าขอ้มูลองคค์วามรู้ตามชนิดพนัธ์ุผกัสวนครัวท่ีสนบัสนุนเพื่อเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตห์รือช่องทางการส่ือสารของกรม
ส่งเสริมการเกษตร 

 ดา้นนายเขม้แขง็ ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ เกษตรกรและผูส้นใจสามารถสมคัรเขา้ร่วม
โครงการฯ ไดผ้า่นทางเวบ็ไซต ์https://app.doae-gov.org/landing หรือสแกน QR code ทุกช่องทางส่ือสารของกรมส่งเสริม
การเกษตร เช่น หนา้เวบ็ไซตก์รมส่งเสริมการเกษตร www.doae.go.th, Facebook Fanpage ประชาสัมพนัธ์ กรมส่งเสริม
การเกษตร, ไลน์แอด "ข่าวส่งเสริมการเกษตร" โดย 1 ครัวเรือน (ทะเบียนบา้น) จะไดรั้บจ านวน 1 สิทธ์ิ คือ เมล็ดพนัธ์ุพืชผกั
สวนครัว 1 ชุด ประกอบดว้ย เมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัว จ านวน 4-5 ชนิด ไดแ้ก่ ผกับุง้ คะนา้ ผกักาดกวางตุง้ตน้ แตงกวา 
คะนา้ยอด กะเพรา และพริกข้ีหนู ส าหรับเกษตรกรและประชาชนทัว่ไปท่ีลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการฯ ส าเร็จ หากมีพื้นท่ีอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 2 บริษทั จะเป็นผูจ้ดัส่งซองบรรจุเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัวตามโครงการฯ ใหแ้ก่ผูล้งทะเบียน 
ส่วนผูมี้พื้นท่ีอยูต่่างจงัหวดั ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 1-10 ของกรมส่งเสริมการเกษตร จะด าเนินการส่งมอบเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวน
ครัวพร้อมรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ใหส้ านกังานเกษตรจงัหวดัและมอบหมายใหเ้กษตรต าบลในแต่ละพื้นท่ีท าการส่งมอบ
เมล็ดพนัธ์ุพืชใหแ้ก่ผูล้งทะเบียน 

 ส าหรับองคค์วามรู้และขอ้มูลทางดา้นการเกษตร เช่น เร่ืองการปลูก การดูแลรักษา การผลิตและขยายพนัธ์ุพืชผกัตาม
ชนิดพืชในโครงการฯ เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปสามารถเรียนรู้ผา่นทางเวบ็ไซตห์รือช่องทางการส่ือสารของกรมส่งเสริม
การเกษตร หรือเจา้หนา้ท่ีเกษตรต าบล ส านกังานเกษตรจงัหวดั และส านกังานเกษตรอ าเภอ ซ่ึงเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาและแนะน า
ความรู้ พร้อมเขา้ติดตามประเมินผลควบคู่อีกทางหน่ึงดว้ย. 
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