
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ส่วนกลาง 
แสดงความยนิดี 1 ชายคาพระพิรุณ แนวหนา้ออนไลน์ 
ชวนเลือกซ้ือสินคา้
เกษตร 

2 เกษตรฯ  ชวนเลือกซ้ือสินคา้เกษตรคุณภาพมาตรฐาน สร้างอาชีพ
มัน่คงสู่เกษตรกร 

สยามรัฐออนไลน์ 

3 “เฉลิมชยั” หนุนเกษตรกรเพิ่มช่องทางจ าหน่าย สร้างความมัน่คง
อาชีพ ผูบ้ริโภคไดสิ้นคา้คุณภาพ 

MGR online 

4 “เฉลิมชยั” ชวนเลือกซ้ือสินคา้เกษตรคุณภาพ มาตรฐาน 
13-17 พ.ย. น้ี 

ไทยรัฐออนไลน์ 

เยยีวยาชาวสวนล าไย 5 เกษตรฯ จ่ายเยยีวยาชาวสวนล าไยไปแลว้ 2,700 ลา้นบาท โพสตท์ูเดย ์
6 เกษตรฯ เผยผลการจ่ายเงินเยียวยาชาวสวนล าไย RYT9 
7 เกษตรฯ เผยผลการจ่ายเงินเยียวยาชาวสวนล าไย Thai pr.com 
8 เกษตรฯ เผยผลการจ่ายเงินเยียวยาชาวสวนล าไย บางกอกทูเดย ์

ส่วนภูมิภาค 
พฒันากลุ่มเกษตรกร 9 นครพนม พฒันากลุ่มเกษตรกรปลูกผกัริมน ้าโขง นสพ.เดลินิวส์ 
field day 10 เกษตรจงัหวดันครพนม ร่วมกบัเกษตร อ.ท่าอุเทน และเกษตร อ.โพน

สวรรค ์ลงพื้นท่ีส ารวจสถานท่ีเตรียมจดังาน field day 
เนน้!! เป็นจุดถ่ายถอดความรู้สู่เกษตรกร 

Talk onlice 



 

 
จบไปแลว้ส าหรับต าแหน่งอธิบดีกรมชลประทานและกรมการขา้ว หลงัจากท่ีลุน้กนัมาสักพกั ในท่ีสุด ท่ีประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวนัท่ี 10 พ.ย. 2563 ก็มีมติแต่งตั้ง นายประพิศ จนัทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นอธิบดีกรม
ชลประทาน แทน นายทองเปลว กองจนัทร์ ท่ีเล่ือนต าแหน่งเป็นปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมใจ นายเฉลิมชยั ศรี
อ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีอุตส่าห์ผลกัดนักนัเตม็เหน่ียว ท่ามกลางข่าวลือวา่ ต าแหน่งน้ีมีเงินสะพดั
หลายร้อยลา้นบาทเลยทีเดียว หมายถึงกระแสโดยรวมนะครับ แต่บางกระแสก็บอกวา่จริงๆ แลว้ มนัไม่ใช่หลกัร้อยลา้น แต่
มนัเป็นหลกัพนัลา้นเลยทีเดียว ไอส้ามส่ีร้อยลา้นท่ีเป็นข่าวนั้น เป็นเพียงเงินล่วงหนา้บางส่วนแค่นั้นเอง ซ่ึง ขนุเกษตรา ก็ไม่รู้
วา่เป็นขอ้เทจ็จริงแค่ไหนเหมือนกนั ไดย้นิมา เลยเอามาเล่าใหฟั้ง...  

ส่วนฟากฝ่ังทุ่งบางเขน นายอาชวช์ยัชาญ เล้ียงประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร สายตรงนายประภตัร โพธสุ
ธน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขา้มหว้ยมาเป็นอธิบดีกรมการขา้ว ซ่ึงในมุมมองของขุนเกษตรา มองวา่ นาย
นายอาชวช์ยัชาญ เติบโตแบบขา้มหนา้ขา้มตาคนอ่ืนอยูไ่ม่ใช่นอ้ย เป็นรองอธิบดีไดไ้ม่นาน น่าจะไม่ถึงปีดว้ยซ ้า แต่ไดข้ยบัขึ้น
เป็นอธิบดีซะแลว้ แถมขา้มห้วยดว้ยทางพิเศษเพราะเป็นสายตรงรัฐมนตรีช่วยฯ ประภตัร ทั้งๆ ท่ีบรรดารองอธิบดีลูกหมอ้ ท่ี
เติบโตมาตามสายงานมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ดา้นขา้วโดยตรงทั้งงานวิจยัและงานส่งเสริม อีกทั้งมีความอาวุโส
กวา่ กลบัไม่เขา้ตารัฐมนตรีช่วยฯ ประภตัร เอาเสียเลยสักคน ก็ไม่รู้วา่ท่านเลือกคนท างานแบบไหน เลือกท่ีท างานเป็น มีความ
เช่ียวชาญ เพื่อมาพฒันาอุตสาหกรรมขา้วไทย ใหเ้กษตรกรไดป้ระโยชน์สูงสุด อยูดี่กินดี หรือเอาแบบท าตามใจกูไดก้็พอ ซา้ย
หนัขวาหนัรู้เร่ืองเป็นใชไ้ด.้..ก็เอากนัท่ีสบายใจครับแต่อยากใหนึ้กถึงคนในบา้นเขาบา้ง บา้นเขา เขาช่วยสร้างกนัมา และเขา
ตอ้งอยูดู่แลบา้นกนัอีกนาน ท่านมาเด๋ียวเดียวก็ไปแลว้ อย่าทิ้งอะไรไวเ้ป็นภาระใหค้นในบา้นจดัการทีหลงั ตั้งแต่ท่าน
รัฐมนตรี ท่ีชอบแต่ตวัเหมือนชาวนามาก ากบัดูแลกรมน้ี ก็มีข่าวอยูเ่ป็นเน่ืองๆ ยิง่ตอนน้ีมีข่าวเร่ืองเมลด็พนัธุ์ขา้ว กข.87 ท่ี
กรมการขา้วพึ่งรับรองสายพนัธุ์ไปหมาดๆ แต่มีข่าววา่ ไม่รู้ท าไมพนัธุ์ขา้ว ถึงตกไปอยู่ในมือเอกชนจ านวนมากไดอ้ยา่งไร น่า
สงสัยจริงๆ... 

ส าหรับต าแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่ียงัวา่งอยู ่เน่ืองจากนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ ไปเป็นอธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร ซ่ึงคาดวา่ต าแหน่งน้ีไม่น่าจะมีปัญหาโดยบุคคลท่ีคาดวา่ จะขึ้นมาด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คือนาย
วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นัน่เอง ก็ถือวา่เหมาะสมครับ เพราะเป็นลูกหมอ้สายตรง เป็นผูท่ี้รู้งานและมี
ประสบการณ์ดา้นสหกรณ์เป็นอยา่งดีหลายมิติ อีกทั้งมีความอาวุโส ท างานเขา้ขากนัดีกบัรัฐมนตรีช่วยฯ มนญัญา ขุนเกษตรา 
ดูแลว้โผน้ีไม่น่าพลิก วนัท่ี 17 พ.ย.น่าจะเขา้ ครม. ขอแสดงความยนิดีล่วงหนา้เลยแลว้กนัครับ 
  





























 
เกษตรฯ เผยผลการจ่ายเงินเยียวยาชาวสวนล าไย 

 
เกษตรฯ เผยภาพรวมโครงการเยยีวยาเกษตรกรชาวสวนล าไย ไร่ละ 2,000 บาท ช้ีใหก้ารช่วยเหลือดูแลเกษตรกรอยา่ง

ทัว่ถึง ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรส่งรายช่ือให ้ธ.ก.ส. โอนเงินเรียบร้อยแลว้ วงเงินกว่า 2,700 ลา้นบาท พบขอ้มูลเกษตรกร
ถูกตอ้งและผา่นการตรวจสอบสิทธ์ิ 202,013 ครัวเรือน เกินเป้า 2,013 ครัวเรือน เตรียมเสนอ ครม.เห็นชอบเพิ่มเติม 
 นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลงัการประชุมคณะกรรมการ
พฒันาและบริหารจดัการผลไม ้(Fruit Board) คร้ังท่ี 1/2564 วา่ ตามท่ี ครม.อนุมติัการช่วยเหลือโครงการเยยีวยาเกษตรกร
ชาวสวนล าไย ปี 2563 อตัราไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่/ครัวเรือน เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2563 โดยเกษตรกรจะตอ้งขึ้น
ทะเบียนกบักรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน และเป็นพื้นท่ีล าไยท่ีใหผ้ลผลิตแลว้ (อายตุน้ล าไยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป) เพื่อ
ฟ้ืนฟูการผลิตล าไยท่ีไดรั้บผลกระทบดา้นการผลิตและตลาดจากสถานการณ์โควิด-19 นั้น ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรได้
ตรวจสอบรับรองสิทธ์ิของเกษตรกรท่ีมีคุณสมบติัตรงตามหลกัเกณฑโ์ครงการฯ และแจง้ขอ้มูลเกษตรกรท่ีผา่นการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการบริหารโครงการเยยีวยาชาวสวนล าไย ปี 2563 ระดบัจงัหวดั ส่งให ้ธ.ก.ส. ด าเนินการโอนเงินเรียบร้อยแลว้ 
โดยมีครัวเรือนเกษตรกรทั้งส้ิน 202,013 ครัวเรือน พื้นท่ี 1,429,013.09 ไร่ (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม 2563) เกินเป้าหมายไป 
2,013 ครัวเรือน พื้นท่ี 11,742.22 ไร่ คิดเป็นเงินจ านวน 23,484,435 บาท จากมติ ครม.ท่ีเห็นชอบครัวเรือนเกษตรกรทั้งส้ินไม่
เกิน 200,000 ครัวเรือน จึงเตรียมเสนอ ครม.ใหค้วามเห็นชอบเพิ่มเติมเก่ียวกบัค่าบริหารจดัการโครงการส าหรับ ธ.ก.ส. 
ครัวเรือนละ 7 บาท กรณีท่ีมีครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มเติม เพื่อใหค้รอบคลุมการช่วยเหลืออยา่งทัว่ถึง ซ่ึงไม่เกินกรอบวงเงินท่ี
เสนอไวจ้ านวน 3,440,049,735 บาท โดย ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินทางไป 
Kick Off ร่วมมอบเงินเยยีวยาชาวสวนล าไยในวนัท่ี 18 พฤศจิกายนน้ี ท่ีจงัหวดัจนัทบุรี 
 ดา้นนางกุลฤดี พฒันะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ส าหรับการโอนเงินจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ 
รอบท่ี 1 จ านวน 200,000 ครัวเรือน พื้นท่ี 1,417,270.87 ไร่ และรอบท่ี 2 จ านวน 2,013 ครัวเรือน พื้นท่ี 11,742.22 ไร่ ซ่ึงผล
การจ่ายเงินให้เกษตรกรโดย ธ.ก.ส. ในรอบท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 พบวา่ มีบญัชีเกษตรกรท่ีโอนเงินส าเร็จ จ านวน 
194,706 ครัวเรือน พื้นท่ี 1,386,668.17 ไร่ จ านวนเงิน 2,773,336,345 บาท โอนเงินไม่ส าเร็จ จ านวน 29 ครัวเรือน พื้นท่ี 
232.08 ไร่ จ านวนเงิน 464,155 บาท โดยขอให้เกษตรกรน าบญัชีไปตรวจสอบท่ี ธ.ก.ส. ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดมี้
หนงัสือประสานงานไปยงัจงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้งใหด้ าเนินการแจง้เกษตรกรทราบแลว้ และมีเกษตรกรท่ียงัไม่สามารถโอนเงินได ้
จ านวน 5,265 ครัวเรือน พื้นท่ี 30,370.62 ไร่ จ านวนเงิน 60,741,240 บาท เน่ืองจากไม่พบบญัชี หรือพบบญัชีแต่บญัชีไม่
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสามารถโอนเงินได ้ดงันั้น เกษตรกรจึงตอ้งด าเนินการเปิดบญัชีท่ี ธ.ก.ส.สาขา ในช่ือของตนเอง  
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2,013 ครัวเรือน พื้นท่ี 11,742.22 ไร่ คิดเป็นเงินจ านวน 23,484,435 บาท จากมติ ครม.ท่ีเห็นชอบครัวเรือนเกษตรกรทั้งส้ินไม่
เกิน 200,000 ครัวเรือน จึงเตรียมเสนอ ครม.ใหค้วามเห็นชอบเพิ่มเติมเก่ียวกบัค่าบริหารจดัการโครงการส าหรับ ธ.ก.ส. 
ครัวเรือนละ 7 บาท กรณีท่ีมีครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มเติม เพื่อใหค้รอบคลุมการช่วยเหลืออยา่งทัว่ถึง ซ่ึงไม่เกินกรอบวงเงินท่ี
เสนอไวจ้ านวน 3,440,049,735 บาท โดย ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินทางไป 
Kick Off ร่วมมอบเงินเยยีวยาชาวสวนล าไยในวนัท่ี 18 พฤศจิกายนน้ี ท่ีจงัหวดัจนัทบุรี 
 ดา้นนางกุลฤดี พฒันะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ส าหรับการโอนเงินจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ 
รอบท่ี 1 จ านวน 200,000 ครัวเรือน พื้นท่ี 1,417,270.87 ไร่ และรอบท่ี 2 จ านวน 2,013 ครัวเรือน พื้นท่ี 11,742.22 ไร่ ซ่ึงผล
การจ่ายเงินให้เกษตรกรโดย ธ.ก.ส. ในรอบท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 พบวา่ มีบญัชีเกษตรกรท่ีโอนเงินส าเร็จ จ านวน 
194,706 ครัวเรือน พื้นท่ี 1,386,668.17 ไร่ จ านวนเงิน 2,773,336,345 บาท โอนเงินไม่ส าเร็จ จ านวน 29 ครัวเรือน พื้นท่ี 
232.08 ไร่ จ านวนเงิน 464,155 บาท โดยขอให้เกษตรกรน าบญัชีไปตรวจสอบท่ี ธ.ก.ส. ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดมี้
หนงัสือประสานงานไปยงัจงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้งใหด้ าเนินการแจง้เกษตรกรทราบแลว้ และมีเกษตรกรท่ียงัไม่สามารถโอนเงินได ้
จ านวน 5,265 ครัวเรือน พื้นท่ี 30,370.62 ไร่ จ านวนเงิน 60,741,240 บาท เน่ืองจากไม่พบบญัชี หรือพบบญัชีแต่บญัชีไม่
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสามารถโอนเงินได ้ดงันั้น เกษตรกรจึงตอ้งด าเนินการเปิดบญัชีท่ี ธ.ก.ส.สาขา ในช่ือของตนเอง 

















 
เกษตรจงัหวดันครพนม ร่วมกบัเกษตร อ.ท่าอุเทน และเกษตร อ.โพนสวรรค ์ลงพื้นท่ีส ารวจสถานท่ีเตรียมจดังาน field day 
เนน้!! เป็นจุดถ่ายถอดความรู้สู่เกษตรกร 

 
 วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 นายวินยั คงยนื หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจงัหวดั
นครพนม มอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีกลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต ส านกังานเกาตรจงัหวดันครพนม ร่วมกบัส านกังานเกษตร
อ าเภอท่าอุเทน ซ่ึงน าโดยนางศิราภรณ์ กุลจิตติวิรัช รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอท่าอุเทน พร้อมเจา้หนา้ท่ี ร่วมส ารวจพื้นท่ี
ในการจดัเตรียมการจดังาน field day “ชูแตงโมไร้เมลด็” เป็นจุดถ่ายถอดความรู้สู่เกษตรกร โดยใหมี้จุดสาธิตและสถานีเรียนรู้
กบัเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมในงาน ท าใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมีองคค์วามรู้ในการเพาะปลูกแตงโมไร้เมล็ด ซ่ึงเป็น
พืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของจงัหวดันครพนม อีกทั้งมีความรู้ในกระบวนการผลิตพืชท่ีปลอดภยัจากสถานีเรียนรู้ต่างๆท่ีจะเกิดขึ้น
ภายในงาน ซ่ึงจะด าเนินการจดัขึ้นในพื้นท่ี “ไร่คุณเตือนใจ” ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม นอกจากน้ียงัมีจุด
แปลงใหญ่สับปะรด อ าเภอโพนสวรรค ์ท่ีมีกระบวนการปลูกแบบใหม่โดยการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีนการใหน้ ้า
สับปะรดภายในแปลงปลูก ซ่ึงจะช่วยเพิ่มผลผลิตใหก้บัเกษตรกร ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีกวา่ 500 ไร่ เกษตรกรไดรั้บประโยชน์ 
กวา่ 25 ราย โดยมีนายศกัรินทร์ รัตนบุรี นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ พร้อมดว้ยเจา้หนา้ท่ีและประธานกลุ่ม
แปลงใหญ่สับปะรดอ าเภอโพนสวรรค ์ร่วมลงพื้นท่ีใหข้อ้มูลเพิ่มเติมในการจดัเตรียมความพร้อมของสถานท่ี ณ ต าบลนาใน 
อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม 
 


