
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 
  

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ประกันรายได้ข้าว 1. เริ่มแล้วโครงการประกันรายได้ข้าวนาปี 2563/64 ภาคใต้เร่งขึ้นและปรับปรุง
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรับค่าชดเชยส่วนต่าง งวดที่ 1 พร้อมรับการสนับสนุนค่า
บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอีกไร่ละ 500 บาท 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

2. เกษตรกร เฮ เริ่มแล้วโครงการประกันรายได้ข้าวนาปี 2563/64 ภาคใต้เร่งขึ้น
และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรับค่ชดเชยส่วนต่าง งวดที่ 1 พร้อมรับการ
สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอีกไร่ละ 
500 บาท 

Songkhla today 

3. เกษตรกร เฮ เริ่มแล้วโครงการประกันรายได้ข้าวนาปี 2563/64 ภาคใต้เร่งขึ้น
และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรับค่ชดเชยส่วนต่าง งวดที่ 1 พร้อมรับการ
สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอีกไร่ละ 
500 บาท 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง 
ประเทศไทย เพ่ือการศึกษา 

จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

4. เกษตรกร เฮ เริ่มแล้วโครงการประกันรายได้ข้าวนาปี 2563/64 ภาคใต้เร่งขึ้น
และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรับค่ชดเชยส่วนต่าง งวดที่ 1 พร้อมรับการ
สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอีกไร่ละ 
500 บาท 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

ประเพณีลงแขก
เกี่ยวข้าว 

5. เกษตรจังหวัดนครราชสีมา สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว สร้างความความ
สมัครสมานสามัคคีกันในหมู่บ้าน 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

ทบก. 6. เกษตรสกลฯชวนชาวนาลงทะเบียนก่อนเก็บเกี่ยว สำนักข่าวเดอะไทยเพลส 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
เริ่มแลว้โครงการประกันรายได้ขา้วนาปี 2563/64 ภาคใต้เร่งขึ้นและปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรรับค่าชดเชยส่วนต่าง งวดที่ 1 พร้อมรับการสนับสนนุค่าบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอีกไรล่ะ 500 บาท 

 

          นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้
ข้อมูลว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2563 แบ่งเป็นโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 (รอบท่ี 1) พร้อมมาตรการคู่ขนาน
และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 500 บาท 
ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ วงเงินรวม 51,858 ล้านบาทนัน้ โครงการประกันรายได้ ปี 2 กำหนดราคาและ
ปริมาณประกันรายได้เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันตันละ 15,000 บาท 
ปริมาณไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพ้ืนที่ ราคาประกันตันละ 14,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 16 
ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันตันละ 10,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา
ประกันตันละ 11,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันตันละ 12,000 บาท 
ปริมาณไม่เกิน 16 ตัน ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงพฤษภาคม 2564 
 
          ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการข้ึนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อ
เก็บข้อมูลการเพาะปลูกและตรวจสอบความถูกต้องของเกษตรกรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ โดยต้องเป็น
เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 (รอบท่ี 1) ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 
31 ตุลาคม 2563 ยกเว้นภาคใต้ ปลูกระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 จากนั้น 
กรมส่งเสริมการเกษตร จะส่งข้อมูลให้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โอนเงินให้กับ
เกษตรกรโดยตรงผ่านทางบัญชีของเกษตรกรที่เปิดไว้กับ ธ.ก.ส. 



 
          นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การทำนาในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 
ฝั่งอันดามัน แถบจังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง และภูเก็ต นั้น จะมีกรอบเวลาการปลูกข้าวตั้งแต่
ประมาณเดือนสิงหาคม วันปลูกสิ้นสุดเดือนตุลาคมของทุกปี ต้องดำเนินการข้ึนทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายใน
เดือนธันวาคม และภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้แก่ จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง ยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส จะปลูกข้าวกันมากช่วงเดือนกันยายน ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ในปีถัดไป และต้องเร่งขึ้นทะเบียนให้
เสร็จสิ้นประมาณเดือนเมษายน เพ่ือจะได้ส่งข้อมูลเข้าร่วมโครงการให้ทันตามกรอบระยะเวลาของโครงการ 
เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนได้หลังจากปลูกข้าวไปแล้ว 15 วัน จนถึงก่อนเก็บเกี่ยวไม่เกิน 60 วัน และ
จะมีกระบวนการตรวจสอบ พ้ืนที่ จัดเก็บพิกัดแปลง กรณีแปลงใหม่ แต่สำหรับแปลงเดิมนั้น หลังจากรับแจ้ง
ข้อมูลแล้ว จะใช้วิธีการปิดประกาศเป็นเวลา 3 วัน โดยเกษตรกรรายใหม่สามารถแจ้งขึ้นและปรับปรุงข้อมูลได้ 
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ในส่วนของเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ผ่าน
แอปพลิเคชั่น Farmbook ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำการปรับปรุงให้สามารถตรวจสอบผลการรับเงินจาก
การเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ เช่น โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 โครงการ
สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 โครงการ
เยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย และมาตรการช่วยเหลืออ่ืน ๆ จากภาครัฐให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบการ
รับเงินได้ภายในแอพพลิเคชั่น โดยการเข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกหัวข้อ "ติดตามสิทธิ์" แล้วเลือกชื่อโครงการที่
ต้องการตรวจสอบ 
 
          ในฤดูกาลนาปีที่ผ่านมานั้น ภาคใต้มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขึ้นทะเบียนและได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้น
ประมาณ 90,000 ครัวเรือนเศษ พื้นที่ร่วมโครงการ 750,000 ไร่ โดยประมาณ และปีนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 10 
พฤศจิกายน 2563 เกษตรกรแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แล้วจำนวน 43,466 ครัวเรือน พ้ืนที่ 
348,516 ไร่ สว่นหนึ่งเนื่องจากบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่สำคัญ
ของภาคใต้ ยังไม่ถึงช่วงเดือนเพาะปลูก ซึ่งจะปลูกมากในเดือนธันวาคม ถึงกุมภาพันธ์ ขณะนี้ เกษตรกรที่มี
ข้อมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรเรียบร้อยแล้วในฐานข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร 
และระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเก่ียวภายใน 8 พฤศจิกายน 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร จะส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. 
เพ่ือโอนเงินส่วนต่าง งวดที่ 1 ตามประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่องหลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการการดำเนินโครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562/63 รอบท่ี 1 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดังนี้ 
 
ราคากลาง 1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 12,088.83 บาท 2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพ้ืนที่ ตันละ 
11.862.55 บาท 3.ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,777.64 บาท 4.ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 9,933.04 
บาท 5.ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 9,935.66 บาท 
 



          ราคาชดเชย 1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 2,911.17 บาท 2.ข้าวเปลือกมะลินอกพ้ืนที่ ตันละ 
2,137.45 บาท 3.ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,222.36 บาท 4.ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 1,066.96 บาท 
5.ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 2,084.34 บาท 
 
อนึ่งเกษตรกรยังได้รับค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 500 บาท 
ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ สูงสุดครัวเรือนละ 10,000 บาท ควบคู่กันอีกด้วย 
 
          ดังนั้น จึงขอเน้นย้ำว่าหากเกษตรกรปลูกข้าวแล้ว ให้เร่งมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือสิทธิประโยชน์ของตัวเกษตรกรเอง ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัด
สงขลา ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน กำชับ เร่งรัดให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามคู่มือการขึ้นและปรับปรุง
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรอย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ในการตรวจสอบ
รับรองข้อมูล เพ่ือกรมส่งเสริมการเกษตรส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้เกษตรกรต่อไป นายสุพิท จิตรภักดี 
กล่าวทิ้งท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรจังหวดันครราชสีมา สืบสานประเพณีลงแขกเกีย่วข้าว สร้างความ
ความสมัครสมานสามัคคกีนัในหมู่บ้าน 

 

        

 นายกงัสดาล สวสัด์ิชยั เกษตรจงัหวดันครราชสีมา พร้อมดว้ยเจา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรจงัหวดั
นครราชสีมา ร่วมประเพณีลงแขกเก่ียวขา้วโดยมีนายนิติพฒัน์ ขอดทอง นายอ าเภอบา้นเหล่ือม กล่าว
ตอ้นรับ และนายคมพกัตร์ วงศว์งัจนัทร์ เกษตรอ าเภอบา้นเหล่ือม กล่าวรายงานวตัถปุระสงคแ์ละความ
เป็นมาในการจดังานดงักล่าว ภายในงานมีหวัหนา้ส่วนราชการระดบัอ าเภอ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ก านนั ผูใ้หญ่บา้นและเกษตรกรเขา้ร่วมงานกวา่ 100 คน ณ ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) ต าบลช่อระกา อ าเภอบา้นเหล่ือม จงัหวดันครราชสีมา 

        เกษตรจงัหวดัฯ กล่าววา่อ าเภอบา้นเหล่ือมพ้ืนท่ีการเกษตร 82,600 ไร่ พืชเศรษฐกิจท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ ขา้วนาปี มนัส าปะหลงัและออ้ยโรงงาน โดยเฉพาะขา้วนาปี มีพ้ืนท่ี จ านวน 2,493

ไร่ ส่วนใหญ่จะปลูกขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ซ่ึงปีน้ีสภาพการเจริญเติบโตของขา้วใหผ้ลผลิตดีกวา่
ปีท่ีผา่นมา การจดังานสืบสานประเพณีลงแขกเก่ียวขา้วท่ีจดัข้ึนในวนัน้ี เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความมีน ้าใจ
ท่ีมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั อีกทั้งสร้างความความสมคัรสมานสามคัคีกนัในหมู่บา้นไดอี้กดว้ย
ประเพณีลงแขกเก่ียวขา้ว เป็นประเพณีไทยอีกอยา่งหน่ึงของชาวนาไทย ซ่ึงนบัวนัจะหาดูไดย้ากในสภาพ
ปัจจุบนั ชาวอีสานส่วนใหญ่ จะเป็นผูมี้น ้าใจไมตรี ดงันั้นในการท ากิจการ งาน ใด ๆ ไม่วา่งานเลก็งาน
ใหญ ่จะส าเร็จลุลว่งไปไดด้ว้ยดีเพราะทุกคนต่างมีน ้าใจใหก้นัและกนัช่วยงานกนัคนละมือละไม ้ใชเ้วลา
ไม่นานงานก็ส าเร็จลล่วงไปไดส้มปรารถนา การท างานแบบน้ี เรียกวา่ "ลงแขก" การลงแขกในภาค
อีสานก็คือการบอกกล่าวขอแรงบรรดาญาติสหาย ใหม้าช่วยท างานลงแขก เพื่อช่วยเหลือกนัดา้น
แรงงาน ไม่มีค่าจา้งตอบแทนมีเพียงน ้าใจเล้ียงอาหารขา้วปลา 
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เกษตรสกลฯชวนชาวนาลงทะเบียนก่อนเก็บเก่ียว 

 

 
เกษตรจังหวัดสกลนคร เชิญชวนชาวนาที่ตกหล่น มาลงทะเบียนเกษตรกรก่อนการเก็บเกีย่ว พร้อมสรุปมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการ

ผลิต 2563/64 ขณะที่ชาวนาสกลนคร มาลงทะเบียนเกษตรกรแล้ว 187,752 ครัวเรือน รวมเน้ือที ่2,232,147 ไร่ 

วนัท่ี 10 พ.ย. 2563 นายประยงค ์ภูดินทราย เกษตรจงัหวดัสกลนคร เปิดเผยว่า รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ปีการผลิต 
2563/64 ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตร โดย สนง.เกษตรจงัหวดั รับผิดชอบเร่ืองการข้ึนทะเบียนเกษตรกร และการปรับปรุงขอ้มูลเกษตรกร ซ่ึง
สามารถลงทะเบียนไดห้ลงัจากปลูกขา้ว 15 วนั โดยแจง้ลงทะเบียนท่ีเกษตรอ าเภอ/ต าบลทุกแห่ง แบ่งเป็นการลงทะเบียนรายใหม่ และการปรับปรุง
ทะเบียน เช่น การเปลี่ยนพนัธ์ุขา้วในการเพาะปลูก 

ปัจจุบนั จงัหวดัสกลนครมีเกษตรกรผูป้ลูกขา้วลงทะเบียนแลว้ จ านวน 187,752 ครัวเรือน พื้นท่ี 2,232,147 ไร่ ในส่วนของเกษตรท่ี
ยงัตกหล่น สามารถเขา้มายื่นลงทะเบียนเกษตรกรก่อนการเก็บเก่ียวผลผลิตไดท่ี้ สนง.เกษตรอ าเภอ/ต าบล โดยเกษตรกรสามารถเขา้ร่วมโครงการ
ประกนัฯ ไดแ้ปลงละ 1 ครั้ ง เท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการจ่ายเงินซ ้าซอ้น ส าหรับก าลงัการผลิตขา้วของ จ.สกลนคร แบ่งเป็น ปี 61/62 ผลิตได ้
763,207 ตนั และ ปี 62/63 ผลิตได ้748,984 ตนั ในปีน้ี ผลผลิตขา้วคาดว่ามีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีเป็นใจ ฝน
ตกพอประมาณ และไม่ประสบปัญหาอุทกภยัอยา่งเช่นปีก่อนๆ ในส่วนของการจ่ายเงินเป็นหนา้ท่ีของทาง ธกส. และก าหนดราคากลางประกาศโดย
กระทรวงพาณิชย ์

เกษตรจงัหวดัสกลนคร กล่าวต่อว่า รัฐบาลไดจ้ดัสรรงบประมาณ 5.1 หมื่นลา้น เพื่อประกนัราคาขา้ว ปี 2563/2564 แบ่งเป็น ขา้วเปลือก
หอมมะลิ ตนัละ 15,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 14 ตนั ขา้วเปลือกหอมมะลินอกพื้นท่ีตนัละ 14,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 

ตนั ขา้วเปลือกเจา้ตนัละ 10,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ตนั ขา้วเปลือกหอมปทุมธานี ตนัละ 11,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 
25 ตนั  และขา้วเปลือกเหนียวตนัละ 12,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตนั 

ส าหรับมาตรการคู่ขนาน ประกอบดว้ย สินเช่ือชะลอขายขา้วเปลือกนาปี ระยะโครงการ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธนัวาคม 2564 

สินเช่ือเพื่อรวบรวมขา้วและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบนัของเกษตรกร ระยะเวลาโครงการ ตุลาคม 2563 – 31 ธนัวาคม 2564 การชดเชย
ดอกเบ้ียให้ผูป้ระกอบการคา้ขา้วในการเก็บสต็อก ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2565 และการสนบัสนุนค่าบริหาร
จดัการและพฒันาคุณภาพผลผลิต ไร่ละ 500 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท ระยะเวลาโครงการถึง 
พฤษภาคม 2564 
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