
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2563  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
เตือนภัยศัตรูผลผลิต 1.เกษตรฯ เตือนชาวนาหมั่นลงพื้นที่สำรวจแปลง ป้องกัน 

โรคไหม้ข้าว ระยะคอรวง 
สถานีวิทยุกระจายเสียง
เพ่ือการเกษตร 

ลำไย 2.เกษตรฯ เผยผลการจ่ายเงินเยียวยาชาวสวนลำไย สยามฮอตไลน์นิวส์ 
3.เกษตรฯ เผยผลการจ่ายเงินเยียวยาชาวสวนลำไย สำนักข่าวบางกอกทูเดย์ 
4.เกษตรฯ เผยผลการจ่ายเงินเยียวยาชาวสวนลำไย เกษตรทำกนิ 
5.เกษตรฯ เผยผลการจ่ายเงินเยียวยาชาวสวนลำไย เชียงใหม่นิวส์ 
6.เกษตรฯ เผยผลการจ่ายเงินเยียวยาชาวสวนลำไย แจ้งข่าวระยอง 
7.เกษตรฯ เผยผลการจ่ายเงินเยียวยาชาวสวนลำไย ThaiPR.net 
8.เกษตรฯ เผยผลการจ่ายเงินเยียวยาชาวสวนลำไย เกษตรVoice 
9.เกษตรฯ เผยผลการจ่ายเงินเยียวยาชาวสวนลำไย เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน 
10.เกษตรฯ เผยผลการจ่ายเงินเยียวยาชาวสวนลำไย Headmedianews 
11.เกษตรฯ เผยผลการจ่ายเงินเยียวยาชาวสวนลำไย เว็บไซต์เทคโนโลยีชาวบ้าน 
12.เกษตรฯ เผยผลการจ่ายเงินเยียวยาชาวสวนลำไย กาฬสินธุ์นิวส์ 
13.เกษตรฯ เผยผลการจ่ายเงินเยียวยาชาวสวนลำไย IntroRadioFM 
14.เกษตรฯ เผยผลการจ่ายเงินเยียวยาชาวสวนลำไย สถานีวิทยุกระจายเสียง

เพ่ือการเกษตร 
ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ตลาดเกษตรกร 15.เกษตรฯชวนเลือกซ้ือสินค้าคุณภาพมาตรฐาน สร้าง

อาชีพมั่นคงสู่เกษตรกร 
สยามรัฐ 

เกษตรอินทรีย์ 16.กลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรี มุ่งผลิตสินค้า
ปลอดภัย-สร้างความม่ันคงด้านอาหาร 

แนวหน้า 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
หลังนา 

17.เกษตรนครพนม เปิดเวทีชี้แจง นิวส์รีพอร์ต 
18.เกษตรนครพนม สตาร์ทโครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
หลังฤดูเก็บเกี่ยว 

77 ข่าวเด็ด 

 
****************** 



 
ช่วงนี้เป็นช่วงที่ข้าวกำลังออกรวง แนะให้เกษตรกรหมั่นลงพื้นที่เพ่ือสำรวจแปลงเพ่ือป้องกันโรคไหม้ข้าว ระยะคอรวง ซึ่งโรค
ไหม้ข้าวสามารถพบได้ในหลายช่วงอายุของการปลูกข้าวตั้งแต่ระยะกล้า ระยะแตกกอ ไปจนถึงระยะออกรวง การระบาดของโรค
พบได้ในสภาพแปลงนาท่ีมตี้นข้าวหนาแน่น อับลม แปลงนาท่ีใส่ปุย๋อัตราสูง สภาพอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีช้ืนสูงในตอน
กลางคืน กระแสลมแรงจะเป็นตัวช่วยในการแพร่กระจายโรคได้ดี โดยลักษณะอาการในแต่ละระยะการเจรญิเติบโตมีลักษณะ ดังนี้ 
ระยะกล้า 
ใบมีแผล จดุสีน้ำตาลคล้ายรูปตา มีสีเทาอยูต่รงกลางแผล ความกว้างของแผลประมาณ 2-5 มลิลเิมตร และความยาวประมาณ 
10-15 มลิลเิมตร แผลสามารถขยายลุกลามและกระจายทั่วบริเวณใบ ถ้าอาการของโรครุนแรงต้นกลา้จะแห้งฟุบตาย อาการ
คล้ายถูกไฟไหม ้
ระยะแตกกอ 
อาการพบได้ที่ใบ ข้อต่อของใบ และข้อต่อของลำต้น ขนาดแผลจะใหญ่กว่าที่พบในระยะกล้า แผลลุกลามตดิต่อกันได้ที่บรเิวณข้อ
ต่อ ใบจะมีลักษณะแผลช้ำสีน้ำตาลดำ และมักหลุดจากกาบใบเสมอ 
ระยะออกรวง (โรคไหม้คอรวง) 
ถ้าข้าวเพิ่งจะเริ่มใหร้วงเมื่อถูกเชื้อราเข้าทำลาย เมล็ดจะลีบ แต่ถ้าเป็นโรคตอน รวงข้าวแก่ใกลเ้ก็บเกี่ยว จะปรากฏรอยแผลช้ำสี
น้ำตาลที่บริเวณคอรวง ทำให้เปราะหักง่าย รวงข้าวร่วงหล่นเสียหายปริมาณมาก ยิ่งในช่วงนี้ทุกภาคของประเทศไทยมีฝนตกอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับข้าวอยู่ในระยะออกรวงจึงอาจทำให้การระบาดของโรคไหม้ข้าวระยะคอรวงเพิ่มมากขึ้นและอาจส่งผลกระทบ
ต่อผลผลติข้าวอย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ 
วิธีการป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว ดังนี้ 
1. สำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ ถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าว ควรปฏิบัติ ดังนี้ 

• พ่นเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลิส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก 
• พ่นเชื้อไตรโครเดอร์มาอตัรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 200 ลิตร 

2. ถ้ามีความจำเป็นให้ใช้สารเคมี ให้พ่นเฉพาะบริเวณที่พบการระบาดเพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อราแพร่กระจายขยายเป็นวงกว้าง
สารเคมีที่แนะนำมี ดังน้ี 

• อิดิเฟนฟอส 50 เปอร์เซ็นต์ อีซี อัตรา 20-25 ซีซี ผสมนำ้ 20 ลิตร 
• บลาสติซิดิน -เอส 2 เปอรเ์ซ็นต์ อีซี อัตรา 20-25 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร 
• ไตรไซคลาโซล 75 เปอรเ์ซ็นต์ ดบับลิวพี อัตรา 10-16 กรมั ผสมน้ำ 20 ลติร 

ควรพ่นในแปลงข้าวท่ีมีประวตัิว่าเคยมีโรคระบาดมาก่อน การใช้สารเคมีพ่นซ้ำกันหลายครั้งเชื้อราจะตา้นทานสารเคมีหรือดื้อยา 
ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อราต้านทานสารเคมี จึงควรเลือกใช้สารเคมีบางชนิดพ่นสลับกัน ท้ังนี้ ในการใช้สารเคมีควรใช้ด้วยความ
ระมัดระวัง และคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้และสภาพแวดล้อม 
ในฤดูถัดไป 

• ใช้พันธุ์ต้านทานต่อโรคไหม้ เช่น พันธุ์กข5 กข11 กข27 กข๓๓ (หอมอุบล80) กข37 กข41 กข43 กข47 ชัยนาท1 
สันป่าตอง1 สุพรรณบุร1ี สุพรรณบุรี2 สุพรรณบุร3ี สุพรรณบุร6ี0 สุพรรณบุร9ี0 คลองหลวง1 ปทุมธาน1ี หรือ พันธุ์
พิษณุโลก60-2 

• ใช้เชื้อไตรโครเดอร์มาที่เจริญบนเมล็ดธญัพืชขยำเอาสปอร์ออกคลุกเมลด็พันธ์ุข้าวนำไปแช่บ่มเตรียมการปลูก อัตรา 1 
กิโลกรมั ต่อน้ำ 200 ลิตร ต่อเมลด็ข้าว 500 กิโลกรัม หรือคลุกเมล็ดพันธ์ุด้วยสารป้องกันกำจดัเช้ือรา เช่น ไตรไซคลา
โซล คาซูกาไมซิน คาร์เบนดาซิม โพรคลอราซ อัตราตามคำแนะนำในฉลาก 

• หว่านเมลด็พันธ์ุในอัตราที่เหมาะสม 15-20 กิโลกรมัต่อไร่ ควรแบ่งแปลงให้มีการถ่ายเทอากาศได้ด ี
• ลดปรมิาณการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนลง วิธีนี้อาจมีผลกระทบต่อผลผลติบ้างแต่จะช่วยไม่ให้ข้าวอ่อนแอต่อโรค 

หากเกษตรกรท่านใดพบการระบาดของโรคไหม้ข้าวในพื้นที่ โปรดแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้
บ้านท่าน เพ่ือร่วมป้องกันและกำจัดได้ทันที 



 

 



 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปดิเผยหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
บริหารจดัการผลไม้ (Fruit Board) ครั้งท่ี 1/2564 ว่า ตามที่ ครม.อนุมัติการช่วยเหลือโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 
2563 อัตราไรล่ะ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร/่ครัวเรือน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 โดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบยีนกับกรม
ส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน และเป็นพ้ืนท่ีลำไยที่ใหผ้ลผลติแล้ว (อายุต้นลำไยตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป) เพื่อฟื้นฟูการผลิตลำไยที่ได้รับ
ผลกระทบด้านการผลิตและตลาดจากสถานการณ์โควิด-19 นั้น ล่าสุดกรมส่งเสรมิการเกษตรได้ตรวจสอบรับรองสิทธ์ิของ
เกษตรกรทีม่ีคุณสมบตัิตรงตามหลกัเกณฑ์โครงการฯ และแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ผา่นการตรวจสอบจากคณะกรรมการบรหิาร
โครงการเยียวยาชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับจังหวัด ส่งให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โดยมีครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งสิ้น 202,013 ครัวเรือน พื้นที่ 1,429,013.09 ไร่ (ข้อมลู ณ วันท่ี 19 ตุลาคม 2563) เกินเป้าหมายไป 2,013 ครัวเรือน 
พื้นที่ 11,742.22 ไร่ คิดเป็นเงินจำนวน 23,484,435 บาท จากมติ ครม.ที่เห็นชอบครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้นไม่เกิน 
200,000 ครัวเรือน จึงเตรยีมเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบเพิ่มเตมิเกี่ยวกับค่าบริหารจดัการโครงการสำหรับ ธ.ก.ส. ครัวเรือนละ 
7 บาท กรณีที่มคีรัวเรือนเกษตรกรเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมการช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง ซึ่งไม่เกินกรอบวงเงินท่ีเสนอไว้จำนวน 
3,440,049,735 บาท โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดนิทางไป Kick Off ร่วมมอบ
เงินเยียวยาชาวสวนลำไยในวันท่ี 18 พฤศจิกายนนี้ ที่จังหวัดจันทบุรี 

ด้านนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ สำหรับการโอนเงินจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบท่ี 1 
จำนวน 200,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1,417,270.87 ไร่ และรอบที่ 2 จำนวน 2,013 ครัวเรือน พื้นที่ 11,742.22 ไร่ ซึ่งผล
การจ่ายเงินให้เกษตรกรโดย ธ.ก.ส. ในรอบที่ 1 เมื่อวันท่ี 22 ตลุาคม 2563 พบว่า มีบัญชีเกษตรกรที่โอนเงินสำเรจ็ จำนวน 
194,706 ครัวเรือน พื้นที่ 1,386,668.17 ไร่ จำนวนเงิน 2,773,336,345 บาท โอนเงินไมส่ำเร็จ จำนวน 29 ครัวเรือน 
พื้นที่ 232.08 ไร่ จำนวนเงิน 464,155 บาท โดยขอให้เกษตรกรนำบัญชีไปตรวจสอบที่ ธ.ก.ส. ซึง่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มี
หนังสือประสานงานไปยังจังหวัดที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแจ้งเกษตรกรทราบแล้ว และมเีกษตรกรที่ยังไม่สามารถโอนเงินได้ จำนวน 
5,265 ครัวเรือน พื้นที่ 30,370.62 ไร่ จำนวนเงิน 60,741,240 บาท เนื่องจากไม่พบบญัชี หรือพบบัญชีแต่บัญชีไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขทีส่ามารถโอนเงินได้ ดังนั้น เกษตรกรจึงต้องดำเนินการเปิดบัญชีท่ี ธ.ก.ส.สาขา ในช่ือของตนเอง. 



 
กระทรวงเกษตรฯเตรียมชง ครม.ของบฯเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยไร่ละ 2,000 บาท เพ่ิมเติมในส่วนที่เกนิจาก 2 แสน
ครัวเรือนตามโครงการ  เพ่ือช่วยเหลือดูแลเกษตรกรอย่างทั่วถึง ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. โอนเงิน
เรียบร้อยแล้ว วงเงินกว่า 2,700 ล้านบาท เผยพบมีอีกกว่า 5,000 ครอบครัวยังโอนไม่ได้เนื่องจากมขี้อมูลไม่ตรงกัน กำลัง
รีบดำเนินการอนยู่ 
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปดิเผยหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
บริหารจดัการผลไม้ (Fruit Board) ครั้งท่ี 1/2564 ว่า ตามที่ ครม.อนุมัติการช่วยเหลือโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 
2563 อัตราไรล่ะ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร/่ครัวเรือน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 โดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบยีนกับกรม
ส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน และเป็นพ้ืนท่ีลำไยที่ใหผ้ลผลติแล้ว (อายุต้นลำไยตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป) เพื่อฟื้นฟูการผลิตลำไยที่ได้รับ
ผลกระทบด้านการผลิตและตลาดจากสถานการณ์โควิด-19 นัน้ 
ล่าสดุกรมส่งเสริมการเกษตรได้ตรวจสอบรับรองสิทธ์ิของเกษตรกรทีม่ีคุณสมบัตติรงตามหลักเกณฑ์โครงการฯ และแจ้งข้อมูล
เกษตรกรทีผ่่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการบรหิารโครงการเยยีวยาชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับจังหวัด ส่งให้ ธ.ก.ส. 
ดำเนินการโอนเงินเรยีบร้อยแล้ว โดยมีครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้น 202,013 ครัวเรือน พื้นที ่1,429,013.09 ไร่ (ข้อมูล ณ วันท่ี 
19 ตลุาคม 2563) เกินเป้าหมายไป 2,013 ครัวเรือน พื้นที่ 11,742.22 ไร่ คิดเป็นเงินจำนวน 23,484,435 บาท จากมติ 
ครม.ที่เห็นชอบครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้นไมเ่กิน 200,000 ครัวเรือน 
ดังนั้นจึงเตรียมเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริหารจัดการโครงการสำหรับ ธ.ก.ส. ครัวเรือนละ 7 บาท กรณีที่มี
ครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลมุการช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง ซึ่งไม่เกินกรอบวงเงินท่ีเสนอไว้จำนวน  3,440,049,735 
บาท โดย ดร.เฉลมิชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินทางไป Kick Off รว่มมอบเงินเยียวยาชาวสวน
ลำไยในวันท่ี 18 พฤศจิกายนนี้ ทีจ่ังหวัดจันทบุร ี
 ด้านนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ สำหรับการโอนเงินจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบท่ี 1 
จำนวน 200,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1,417,270.87 ไร่ และรอบที่ 2 จำนวน 2,013 ครัวเรือน พื้นที่ 11,742.22 ไร่ ซึ่งผล
การจ่ายเงินให้เกษตรกรโดย ธ.ก.ส. ในรอบท่ี 1 เมื่อวันท่ี 22 ตลุาคม 2563 พบว่า มีบัญชีเกษตรกรที่โอนเงินสำเรจ็ จำนวน 
194,706 ครัวเรือน พื้นที่ 1,386,668.17 ไร่ จำนวนเงิน 2,773,336,345 บาท 
 ในส่วนที่โอนเงินไม่สำเรจ็ จำนวน 29 ครัวเรือน พ้ืนท่ี 232.08 ไร ่จำนวนเงิน 464,155 บาท จึงขอให้เกษตรกรนำบญัชีไป
ตรวจสอบท่ี ธ.ก.ส. ซึ่งกรมส่งเสรมิการเกษตรได้มีหนังสือประสานงานไปยังจังหวัดที่เกี่ยวข้องให้ดำเนนิการแจ้งเกษตรกรทราบแล้ว 
นอกจากน้ียังมีเกษตรกรที่ยังไมส่ามารถโอนเงินได้ จำนวน 5,265 ครัวเรือน พื้นที่ 30,370.62 ไร่ จำนวนเงิน 60,741,240 
บาท เนื่องจากไม่พบบัญชี หรือพบบัญชีแต่บัญชีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่สามารถโอนเงินได้ ดังนั้น เกษตรกรจึงต้องดำเนินการเปิด
บัญชีท่ี ธ.ก.ส.สาขา ในช่ือของตนเองด้วย 
เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ 
 



 
เกษตรฯ เผยภาพรวมโครงการเยยีวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ไรล่ะ 2,000 บาท ช้ีให้การช่วยเหลือดูแลเกษตรกรอยา่งทั่วถึง 
ล่าสดุกรมส่งเสริมการเกษตรส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. โอนเงินเรียบร้อยแล้ว วงเงินกว่า 2,700 ล้านบาท พบข้อมูลเกษตรกรถูกต้อง
และผา่นการตรวจสอบสิทธิ 202,013 ครัวเรือน เกินเป้า 2,013 ครัวเรือน เตรียมเสนอ ครม.เห็นชอบเพิ่มเติม 
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปดิเผยหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
บริหารจดัการผลไม้ (Fruit Board) ครั้งท่ี 1/2564 ว่า ตามที่ ครม.อนุมัติการช่วยเหลือโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 
2563 อัตราไรล่ะ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร/่ครัวเรือน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 โดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบยีนกับกรม
ส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน และเป็นพ้ืนท่ีลำไยที่ใหผ้ลผลติแล้ว (อายุต้นลำไยตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป) เพื่อฟื้นฟูการผลิตลำไยที่ได้รับ
ผลกระทบด้านการผลิต และตลาดจากสถานการณโ์ควิด-19 นั้น 
ล่าสดุกรมส่งเสริมการเกษตรได้ตรวจสอบรับรองสิทธิ ของเกษตรกรที่มีคุณสมบัตติรงตามหลักเกณฑโ์ครงการฯ และแจ้งข้อมูล
เกษตรกรทีผ่่านการตรวจสอบ จากคณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับจังหวัด ส่งให้ ธ.ก.ส. 
ดำเนินการโอนเงินเรยีบร้อยแล้ว โดยมีครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้น 202,013 ครัวเรือน พื้นที่ 1,429,013.09 ไร่ (ข้อมูล ณ วันท่ี 
19 ตลุาคม 2563) เกินเป้าหมายไป 2,013 ครัวเรือน พื้นที่ 11,742.22 ไร่ คิดเป็นเงินจำนวน 23,484,435 บาท จากมติ 
ครม.ที่เห็นชอบครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้นไมเ่กิน 200,000 ครัวเรือน จึงเตรียมเสนอ ครม.ให้ความเหน็ชอบเพิ่มเติม เกี่ยวกับค่า
บริหารจดัการโครงการสำหรับ ธ.ก.ส. ครัวเรือนละ 7 บาท กรณีที่มีครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลมุการช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง ซึ่งไม่เกินกรอบวงเงินที่เสนอไว้จำนวน 3,440,049,735 บาท โดย ดร.เฉลมิชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จะเดินทางไป Kick Off ร่วมมอบเงินเยียวยาชาวสวนลำไย ในวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ ที่จังหวัดจันทบุร ี
ด้านนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ สำหรับการโอนเงินจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบท่ี 1 
จำนวน 200,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1,417,270.87 ไร่ และรอบที่ 2 จำนวน 2,013 ครัวเรือน พื้นที่ 11,742.22 ไร่ ซึ่งผล
การจ่ายเงินให้เกษตรกรโดย ธ.ก.ส. ในรอบท่ี 1 เมื่อวันท่ี 22 ตลุาคม 2563 พบว่า มีบัญชีเกษตรกรที่โอนเงินสำเรจ็ จำนวน 
194,706 ครัวเรือน พื้นที่ 1,386,668.17 ไร่ จำนวนเงิน 2,773,336,345 บาท โอนเงินไมส่ำเร็จ จำนวน 29 ครัวเรือน 
พื้นที่ 232.08 ไร่ จำนวนเงิน 464,155 บาท โดยขอให้เกษตรกรนำบัญชีไปตรวจสอบที่ ธ.ก.ส. ซึง่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มี
หนังสือประสานงานไปยังจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการแจ้งเกษตรกรทราบแล้ว และมีเกษตรกรที่ยงัไม่สามารถโอนเงินได้ 
จำนวน 5,265 ครัวเรือน พื้นที่ 30,370.62 ไร่ จำนวนเงิน 60,741,240 บาท เนื่องจากไม่พบบัญชี หรือพบบัญชีแต่บัญชีไม่
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสามารถโอนเงินได้ ดังนั้น เกษตรกรจึงต้องดำเนินการเปิดบญัชีท่ี ธ.ก.ส.สาขา ในช่ือของตนเอง 



 



 
เกษตรฯ เผยภาพรวมโครงการเยยีวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ไรล่ะ 2,000 บาท ช้ีให้การช่วยเหลือดูแลเกษตรกรอยา่งทั่วถึง 
ล่าสดุกรมส่งเสริมการเกษตรส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. โอนเงินเรียบร้อยแล้ว วงเงินกว่า 2,700 ล้านบาท พบข้อมูลเกษตรกรถูกต้อง
และผา่นการตรวจสอบสิทธ์ิ 202,013 ครัวเรือน เกินเป้า 2,013 ครัวเรือน เตรียมเสนอ ครม.เห็นชอบเพิ่มเติม 
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปดิเผยหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
บริหารจดัการผลไม้ (Fruit Board) ครั้งท่ี 1/2564 ว่า ตามที่ ครม.อนุมัติการช่วยเหลือโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 
2563 อัตราไรล่ะ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร/่ครัวเรือน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 โดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบยีนกับกรม
ส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน และเป็นพ้ืนท่ีลำไยที่ใหผ้ลผลติแล้ว (อายุต้นลำไยตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป) เพื่อฟื้นฟูการผลิตลำไยที่ได้รับ
ผลกระทบด้านการผลิตและตลาดจากสถานการณ์โควิด-19 นั้น ล่าสุดกรมส่งเสรมิการเกษตรได้ตรวจสอบรับรองสิทธ์ิของ
เกษตรกรทีม่ีคุณสมบตัิตรงตามหลกัเกณฑ์โครงการฯ และแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ผา่นการตรวจสอบจากคณะกรรมการบรหิาร
โครงการเยียวยาชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับจังหวัด ส่งให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โดยมีครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งสิ้น 202,013 ครัวเรือน พื้นที่ 1,429,013.09 ไร่ (ข้อมลู ณ วันท่ี 19 ตุลาคม 2563) เกินเป้าหมายไป 2,013 ครัวเรือน 
พื้นที่ 11,742.22 ไร่ คิดเป็นเงินจำนวน 23,484,435 บาท จากมติ ครม.ที่เห็นชอบครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้นไม่เกิน 
200,000 ครัวเรือน จึงเตรยีมเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบเพิ่มเตมิเกี่ยวกับค่าบริหารจดัการโครงการสำหรับ ธ.ก.ส. ครัวเรือนละ 
7 บาท กรณีที่มคีรัวเรือนเกษตรกรเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมการช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง ซึ่งไม่เกินกรอบวงเงินท่ีเสนอไว้จำนวน 
3,440,049,735 บาท โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดนิทางไป Kick Off ร่วมมอบ
เงินเยียวยาชาวสวนลำไยในวันท่ี 18 พฤศจิกายนนี้ ที่จังหวัดจันทบุรี 
ด้านนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ สำหรับการโอนเงินจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบท่ี 1 
จำนวน 200,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1,417,270.87 ไร่ และรอบที่ 2 จำนวน 2,013 ครัวเรือน พื้นที่ 11,742.22 ไร่ ซึ่งผล
การจ่ายเงินให้เกษตรกรโดย ธ.ก.ส. ในรอบท่ี 1 เมื่อวันท่ี 22 ตลุาคม 2563 พบว่า มีบัญชีเกษตรกรที่โอนเงินสำเรจ็ จำนวน 
194,706 ครัวเรือน พื้นที่ 1,386,668.17 ไร่ จำนวนเงิน 2,773,336,345 บาท โอนเงินไมส่ำเร็จ จำนวน 29 ครัวเรือน 
พื้นที่ 232.08 ไร่ จำนวนเงิน 464,155 บาท โดยขอให้เกษตรกรนำบัญชีไปตรวจสอบที่ ธ.ก.ส. ซึง่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มี
หนังสือประสานงานไปยังจังหวัดที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแจ้งเกษตรกรทราบแล้ว และมเีกษตรกรที่ยังไม่สามารถโอนเงินได้ จำนวน 
5,265 ครัวเรือน พื้นที่ 30,370.62 ไร่ จำนวนเงิน 60,741,240 บาท เนื่องจากไม่พบบญัชี หรือพบบัญชีแต่บัญชีไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขทีส่ามารถโอนเงินได้ ดังนั้น เกษตรกรจึงต้องดำเนินการเปิดบัญชีท่ี ธ.ก.ส.สาขา ในช่ือของตนเอง 
ข่าวช้ินนี้เผยแพร่โดย Thai PR 



 
เกษตรฯ เผยผลการจ่ายเงินเยียวยาชาวสวนลำไย 

เกษตรฯ เผยภาพรวมโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ไร่ละ 2,000 บาท ชี้ให้การช่วยเหลือดูแลเกษตรกร
อย่างทั่วถึง ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. โอนเงินเรียบร้อยแล้ว วงเงินกว่า 2,700 ล้านบาท 
พบข้อมูลเกษตรกรถูกต้องและผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ 202,013 ครัวเรือน เกินเป้า 2,013 ครัวเรือน เตรียม
เสนอ ครม.เห็นชอบเพ่ิมเติม 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ครั้งที่ 1/2564 ว่า ตามที่ ครม.อนุมัติการช่วยเหลือ
โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 อัตราไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่/ครัวเรือน เมื่อวันที่ 
25 สิงหาคม 2563 โดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน และเป็นพ้ืนที่ลำไยที่
ให้ผลผลิตแล้ว (อายุต้นลำไยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป) เพ่ือฟ้ืนฟูการผลิตลำไยที่ได้รับผลกระทบด้านการผลิตและตลาด
จากสถานการณ์โควิด-19 นั้น ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรได้ตรวจสอบรับรองสิทธิ์ของเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตรง
ตามหลักเกณฑ์โครงการฯ และแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยา
ชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับจังหวัด ส่งให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว 

“โดยมีครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้น 202,013 ครัวเรือน พ้ืนที่ 1,429,013.09 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 
2563) เกินเป้าหมายไป 2,013 ครัวเรือน พ้ืนที่ 11,742.22 ไร่ คิดเป็นเงินจำนวน 23,484,435 บาท จาก
มติ ครม.ที่เห็นชอบครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000 ครัวเรือน จึงเตรียมเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบ
เพ่ิมเติมเก่ียวกับค่าบริหารจัดการโครงการสำหรับ ธ.ก.ส. ครัวเรือนละ 7 บาท กรณีที่มีครัวเรือนเกษตรกรเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้ครอบคลุมการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ซึ่งไม่เกินกรอบวงเงินที่เสนอไว้จำนวน 3,440,049,735 บาท โดย 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินทางไป Kick Off ร่วมมอบเงินเยียวยา
ชาวสวนลำไยในวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ ที่จังหวัดจันทบุรี” นายอลงกรณ์ กล่าว 

ด้านนางกุลฤดี พัฒนะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับการโอนเงินจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ 
คือ รอบที่ 1 จำนวน 200,000 ครัวเรือน พ้ืนที่ 1,417,270.87 ไร่ และรอบที่ 2 จำนวน 2,013 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 11,742.22 ไร่ ซึ่งผลการจ่ายเงินให้เกษตรกรโดย ธ.ก.ส. ในรอบที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 พบว่า 
มีบัญชีเกษตรกรที่โอนเงินสำเร็จ จำนวน 194,706 ครัวเรอืน พ้ืนที่ 1,386,668.17 ไร่ จำนวนเงิน 
2,773,336,345 บาท โอนเงินไม่สำเร็จ จำนวน 29 ครัวเรือน พ้ืนที่ 232.08 ไร่ จำนวนเงิน 464,155 บาท 
โดยขอให้เกษตรกรนำบัญชีไปตรวจสอบที่ ธ.ก.ส. ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือประสานงานไปยังจังหวัดที่
เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแจ้งเกษตรกรทราบแล้ว และมีเกษตรกรที่ยังไม่สามารถโอนเงินได้ จำนวน 5,265 
ครัวเรือน พ้ืนที่ 30,370.62 ไร่ จำนวนเงิน 60,741,240 บาท เนื่องจากไม่พบบัญชี หรือพบบัญชีแต่บัญชีไม่
เป็นไปตามเงื่อนไขที่สามารถโอนเงินได้ ดังนั้น เกษตรกรจึงต้องดำเนินการเปิดบัญชีที่ ธ.ก.ส.สาขา ในชื่อของตนเอง 

https://www.facebook.com/124230231533345/posts/702842047005491/?d=n 



https://www.facebook.com/1388580804793957/posts/2731681393817218/?d=n 

 
เกษตรฯ เผยผลการจ่ายเงินเยียวยาชาวสวนลำไย 

เกษตรฯ เผยภาพรวมโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ไร่ละ 2,000 บาท ชี้ให้การช่วยเหลือดูแลเกษตรกร
อย่างทั่วถึง ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. โอนเงินเรียบร้อยแล้ว วงเงินกว่า 2,700 ล้านบาท 
พบข้อมูลเกษตรกรถูกต้องและผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ 202,013 ครัวเรือน เกินเป้า 2,013 ครัวเรือน เตรียม
เสนอ ครม.เห็นชอบเพ่ิมเติม 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ครั้งที่ 1/2564 ว่า ตามที่ ครม.อนุมัติการช่วยเหลือ
โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 อัตราไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่/ครัวเรือน เมื่อวันที่ 
25 สิงหาคม 2563 โดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน และเป็นพ้ืนที่ลำไยที่
ให้ผลผลิตแล้ว (อายุต้นลำไยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป) เพ่ือฟ้ืนฟูการผลิตลำไยที่ได้รับผลกระทบด้านการผลิตและตลาด
จากสถานการณ์โควิด-19 นั้น ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรได้ตรวจสอบรับรองสิทธิ์ของเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตรง
ตามหลักเกณฑ์โครงการฯ และแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยา
ชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับจังหวัด ส่งให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว 

“โดยมีครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้น 202,013 ครัวเรือน พ้ืนที่ 1,429,013.09 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 
2563) เกินเป้าหมายไป 2,013 ครัวเรือน พ้ืนที่ 11,742.22 ไร่ คิดเป็นเงินจำนวน 23,484,435 บาท จาก
มติ ครม.ที่เห็นชอบครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000 ครัวเรือน จึงเตรียมเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบ
เพ่ิมเติมเก่ียวกับค่าบริหารจัดการโครงการสำหรับ ธ.ก.ส. ครัวเรือนละ 7 บาท กรณีที่มีครัวเรือนเกษตรกรเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้ครอบคลุมการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ซึ่งไม่เกินกรอบวงเงินที่เสนอไว้จำนวน 3,440,049,735 บาท โดย 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินทางไป Kick Off ร่วมมอบเงินเยียวยา
ชาวสวนลำไยในวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ ที่จังหวัดจันทบุรี” นายอลงกรณ์ กล่าว 

ด้านนางกุลฤดี พัฒนะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับการโอนเงินจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ 
คือ รอบที่ 1 จำนวน 200,000 ครัวเรือน พ้ืนที่ 1,417,270.87 ไร่ และรอบที่ 2 จำนวน 2,013 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 11,742.22 ไร่ ซึ่งผลการจ่ายเงินให้เกษตรกรโดย ธ.ก.ส. ในรอบที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 พบว่า 
มีบัญชีเกษตรกรที่โอนเงินสำเร็จ จำนวน 194,706 ครัวเรอืน พ้ืนที่ 1,386,668.17 ไร่ จำนวนเงิน 
2,773,336,345 บาท โอนเงินไม่สำเร็จ จำนวน 29 ครัวเรือน พ้ืนที่ 232.08 ไร่ จำนวนเงิน 464,155 บาท 
โดยขอให้เกษตรกรนำบัญชีไปตรวจสอบที่ ธ.ก.ส. ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือประสานงานไปยังจังหวัดที่
เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแจ้งเกษตรกรทราบแล้ว และมีเกษตรกรที่ยังไม่สามารถโอนเงินได้ จำนวน 5,265 
ครัวเรือน พ้ืนที่ 30,370.62 ไร่ จำนวนเงิน 60,741,240 บาท เนื่องจากไม่พบบัญชี หรือพบบัญชีแต่บัญชีไม่
เป็นไปตามเงื่อนไขที่สามารถโอนเงินได้ ดังนั้น เกษตรกรจึงต้องดำเนินการเปิดบัญชีที่ ธ.ก.ส.สาขา ในชื่อของตนเอง 
 



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1793242684173787&id=676625605835506 

 

 



 
 
เกษตรฯ เผยภาพรวมโครงการเยยีวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ไรล่ะ 2,000 บาท ช้ีให้การช่วยเหลือดูแลเกษตรกรอยา่งทั่วถึง 
ล่าสดุกรมส่งเสริมการเกษตรส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. โอนเงินเรียบร้อยแล้ว วงเงินกว่า 2,700 ล้านบาท พบข้อมูลเกษตรกรถูกต้อง
และผา่นการตรวจสอบสิทธ์ิ 202,013 ครัวเรือน เกินเป้า 2,013 ครัวเรือน เตรียมเสนอ ครม.เห็นชอบเพิ่มเติม 
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปดิเผยหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
บริหารจดัการผลไม้ (Fruit Board) ครั้งท่ี 1/2564 ว่า ตามที่ ครม.อนุมัติการช่วยเหลือโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 
2563 อัตราไรล่ะ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร/่ครัวเรือน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 โดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบยีนกับกรม
ส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน และเป็นพ้ืนท่ีลำไยที่ใหผ้ลผลติแล้ว (อายุต้นลำไยตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป) เพื่อฟื้นฟูการผลิตลำไยที่ได้รับ
ผลกระทบด้านการผลิตและตลาดจากสถานการณ์โควิด-19 นั้น ล่าสุดกรมส่งเสรมิการเกษตรได้ตรวจสอบรับรองสิทธ์ิของ
เกษตรกรทีม่ีคุณสมบตัิตรงตามหลกัเกณฑ์โครงการฯ และแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ผา่นการตรวจสอบจากคณะกรรมการบรหิาร
โครงการเยียวยาชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับจังหวัด ส่งให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โดยมีครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งสิ้น 202,013 ครัวเรือน พื้นที่ 1,429,013.09 ไร่ (ข้อมลู ณ วันท่ี 19 ตุลาคม 2563) เกินเป้าหมายไป 2,013 ครัวเรือน 
พื้นที่ 11,742.22 ไร่ คิดเป็นเงินจำนวน 23,484,435 บาท จากมติ ครม.ที่เห็นชอบครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้นไม่เกิน 
200,000 ครัวเรือน จึงเตรยีมเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบเพิ่มเตมิเกี่ยวกับค่าบริหารจดัการโครงการสำหรับ ธ.ก.ส. ครัวเรือนละ 
7 บาท กรณีที่มคีรัวเรือนเกษตรกรเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมการช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง ซึ่งไม่เกินกรอบวงเงินท่ีเสนอไว้ จำนวน 
3,440,049,735 บาท โดย ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินทางไป Kick Off ร่วมมอบ
เงินเยียวยาชาวสวนลำไยในวันท่ี 18 พฤศจิกายนนี้ ที่จังหวัดจันทบุรี 
ด้าน นางกุลฤดี พัฒนะอิม่ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับการโอนเงินจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบท่ี 1 
จำนวน 200,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1,417,270.87 ไร่ และรอบที่ 2 จำนวน 2,013 ครัวเรือน พื้นที่ 11,742.22 ไร่ ซึ่งผล
การจ่ายเงินให้เกษตรกรโดย ธ.ก.ส. ในรอบท่ี 1 เมื่อวันท่ี 22 ตลุาคม 2563 พบว่า มีบัญชีเกษตรกรที่โอนเงินสำเรจ็ จำนวน 
194,706 ครัวเรือน พื้นที่ 1,386,668.17 ไร่ จำนวนเงิน 2,773,336,345 บาท โอนเงินไมส่ำเร็จ จำนวน 29 ครัวเรือน 
พื้นที่ 232.08 ไร่ จำนวนเงิน 464,155 บาท โดยขอให้เกษตรกรนำบัญชีไปตรวจสอบที่ ธ.ก.ส. ซึง่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มี
หนังสือประสานงานไปยังจังหวัดที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแจ้งเกษตรกรทราบแล้ว และมเีกษตรกรที่ยังไม่สามารถโอนเงินได้ จำนวน 
5,265 ครัวเรือน พื้นที่ 30,370.62 ไร่ จำนวนเงิน 60,741,240 บาท เนื่องจากไม่พบบญัชี หรือพบบัญชีแต่บัญชีไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขทีส่ามารถโอนเงินได้ ดังนั้น เกษตรกรจึงต้องดำเนินการเปิดบัญชีท่ี ธ.ก.ส.สาขา ในช่ือของตนเอง 



 

 
เกษตรฯ เผยภาพรวมโครงการเยยีวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ไรล่ะ 2,000 บาท ช้ีให้การช่วยเหลือดูแลเกษตรกรอยา่งทั่วถึง 
ล่าสดุกรมส่งเสริมการเกษตรส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. โอนเงินเรียบร้อยแล้ว วงเงินกว่า 2,700 ล้านบาท พบข้อมูลเกษตรกรถูกต้อง
และผา่นการตรวจสอบสิทธ์ิ 202,013 ครัวเรือน เกินเป้า 2,013 ครัวเรือน เตรียมเสนอ ครม.เห็นชอบเพิ่มเติม 

 
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปดิเผยหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
บริหารจดัการผลไม้ (Fruit Board) ครั้งท่ี 1/2564 ว่า ตามที่ ครม.อนุมัติการช่วยเหลือโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 
2563 อัตราไรล่ะ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร/่ครัวเรือน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 โดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบยีนกับกรม
ส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน และเป็นพ้ืนท่ีลำไยที่ใหผ้ลผลติแล้ว (อายุต้นลำไยตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป) เพื่อฟื้นฟูการผลิตลำไยที่ได้รับ
ผลกระทบด้านการผลิตและตลาดจากสถานการณ์โควิด-19 นั้น ล่าสุดกรมส่งเสรมิการเกษตรได้ตรวจสอบรับรองสิทธ์ิของ
เกษตรกรทีม่ีคุณสมบตัิตรงตามหลกัเกณฑ์โครงการฯ และแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ผา่นการตรวจสอบจากคณะกรรมการบรหิาร
โครงการเยียวยาชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับจังหวัด ส่งให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โดยมีครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งสิ้น 202,013 ครัวเรือน พื้นที่ 1,429,013.09 ไร่ (ข้อมลู ณ วันท่ี 19 ตุลาคม 2563) เกินเป้าหมายไป 2,013 ครัวเรือน 
พื้นที่ 11,742.22 ไร่ คิดเป็นเงินจำนวน 23,484,435 บาท จากมติ ครม.ที่เห็นชอบครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้นไม่เกิน 
200,000 ครัวเรือน จึงเตรยีมเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบเพิ่มเตมิเกี่ยวกับค่าบริหารจดัการโครงการสำหรับ ธ.ก.ส. ครัวเรือนละ 
7 บาท กรณีที่มคีรัวเรือนเกษตรกรเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมการช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง ซึ่งไม่เกินกรอบวงเงินท่ีเสนอไว้จำนวน 
3,440,049,735 บาท โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดนิทางไป Kick Off ร่วมมอบ
เงินเยียวยาชาวสวนลำไยในวันท่ี 18 พฤศจิกายนนี้ ที่จังหวัดจันทบุรี 
ด้านนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ สำหรับการโอนเงินจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบท่ี 1 
จำนวน 200,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1,417,270.87 ไร่ และรอบที่ 2 จำนวน 2,013 ครัวเรือน พื้นที่ 11,742.22 ไร่ ซึ่งผล
การจ่ายเงินให้เกษตรกรโดย ธ.ก.ส. ในรอบท่ี 1 เมื่อวันท่ี 22 ตลุาคม 2563 พบว่า มีบัญชีเกษตรกรที่โอนเงินสำเรจ็ จำนวน 
194,706 ครัวเรือน พื้นที่ 1,386,668.17 ไร่ จำนวนเงิน 2,773,336,345 บาท โอนเงินไมส่ำเร็จ จำนวน 29 ครัวเรือน 
พื้นที่ 232.08 ไร่ จำนวนเงิน 464,155 บาท โดยขอให้เกษตรกรนำบัญชีไปตรวจสอบที่ ธ.ก.ส. ซึง่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มี
หนังสือประสานงานไปยังจังหวัดที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแจ้งเกษตรกรทราบแล้ว และมเีกษตรกรที่ยังไม่สามารถโอนเงินได้ จำนวน 
5,265 ครัวเรือน พื้นที่ 30,370.62 ไร่ จำนวนเงิน 60,741,240 บาท เนื่องจากไม่พบบญัชี หรือพบบัญชีแต่บัญชีไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขทีส่ามารถโอนเงินได้ ดังนั้น เกษตรกรจึงต้องดำเนินการเปิดบัญชีท่ี ธ.ก.ส.สาขา ในช่ือของตนเอง 
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เกษตรฯ เผยภาพรวมโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ไร่ละ 2,000 บาท ชี้ให้การช่วยเหลือดูแลเกษตรกรอย่างทั่วถึง 
ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. โอนเงินเรียบร้อยแล้ว วงเงินกว่า 2,700 ล้านบาท พบข้อมูลเกษตรกร
ถูกต้องและผ่านการตรวจสอบสทิธิ์ 202,013 ครัวเรือน เกินเป้า 2,013 ครัวเรือน เตรียมเสนอ ครม.เห็นชอบเพ่ิมเติม 
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ ครม. อนุมัติการช่วยเหลือ
โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 อัตราไรล่ะ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่/ครัวเรือน เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 
2563 โดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสรมิการเกษตรทุกครัวเรือน และเป็นพ้ืนท่ีลำไยทีใ่ห้ผลผลติแล้ว (อายุต้นลำไย
ตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป) เพื่อฟื้นฟูการผลิตลำไยทีไ่ดร้ับผลกระทบด้านการผลิตและตลาดจากสถานการณ์โควิด-19 นั้น ลา่สดุ กรม 
ส่งเสริมการเกษตรไดต้รวจสอบรับรองสิทธ์ิของเกษตรกรที่มีคณุสมบตัิตรงตามหลักเกณฑ์โครงการฯ และแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ผ่าน
การตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับจังหวัด ส่งให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงิน
เรียบร้อยแล้ว โดยมีครัวเรือนเกษตรกร ท้ังสิ้น 202,013 ครัวเรือน พื้นที่ 1,429,013.09 ไร่ (ข้อมูล ณ วันท่ี 19 ตลุาคม 
2563) เกินเป้าหมายไป 2,013 ครัวเรือน พื้นที่ 11,742.22 ไร่ จากมติ ครม.ที่เห็นชอบครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้นไม่เกิน 2 
เเสน ครัวเรือน จึงเตรียมเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบเพิ่มเติม เกี่ยวกับค่าบริหารจัดการโครงการสำหรับ ธ.ก.ส. ครัวเรือนละ 7 
บาท กรณีที่มีครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมการช่วยเหลือ ซึ่งไมเ่กินกรอบวงเงินท่ีเสนอไว้ 3,440,049,735 บาท 
โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินทางไป Kick Off ร่วมมอบเงินเยียวยา ตั้งแต่วันนี้ 
จนถึง 15 ธันวาคม 63 
ทั้งนี้ ความคืบหน้า โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนและผา่นคณะกรรมการตรวจสอบสิทธ์ิระดับ
จังหวัด จำนวน 209,592 ครัวเรอืน เนื้อที่ 1,525,592.72 ไร่ ขอ้มูล ณ วันท่ี 14 ตุลาคม 2563 สำหรับขั้นตอนก่อนรับสิทธ์ิ 
จะมีคณะทำงานตรวจสอบสิทธ์ิ จำนวน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดบัจังหวัด กลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูล 
และกรมส่งเสรมิการเกษตรจะต้องตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนเริ่มทยอย ส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. เพื่อจ่ายเงินให้เกษตรกรโดย
โอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ท้ังนี้ ตามแผนการดำเนินงานโครงการฯ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
เริ่มโอนเงินให้กับเกษตรกร ไดต้ั้งแต่วันท่ี 15 ตลุาคม – 15 ธันวาคม 2563 พร้อมเน้นยำ้ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยอย่างทั่วถึง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการทุจริตและใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อพ่ีน้องเกษตรกรชาวสวนลำไยมากที่สดุ 



 
รัฐมนตรีเกษตรฯ เชิญชวนเลือกซ้ือสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐาน คัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมสนับสนุนให้
เกษตรกร มีช่องทางจำหน่ายผลผลิตและสนิค้าแปรรูปทางการเกษตร เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาชีพ และผู้บริโภคได้รับ
สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นธรรม 
เมื่อวันท่ี 13 นายเฉลมิชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตร
คุณภาพมาตรฐาน คัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีจัดขึน้ระหว่างวันท่ี 13–17 พฤศจิกายน 2563 โดยมีนายธนา ชีรวิ
นิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ตลาดทิพย์นิมิต อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ว่า กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีนโยบายนำพาภาคเกษตรไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยนื โดยต่อยอดและปรับเปลี่ยนจากฐานเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อ
แก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรในทุกมิติ และวางรากฐานโครงสร้างให้เกิดผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติร่วมกับภาครัฐ ภาคธรุกิจ และภาคประชาสังคม จึงมุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปญัหา
ความเดือดร้อนท่ีเกิดขึ้น เช่น ราคาผลผลติทางการเกษตรตกต่ำ ผลผลิตล้นตลาด การลดต้นทุนการผลิต และปัญหาภัยธรรมชาติ 
ฝนแล้ง น้ำท่วม เป็นต้น 
จึงเกิดนโยบาย “ตลาดนำการเกษตร” หนึ่งในภารกิจสำคัญ มีการขบัเคลื่อนโดยหน่วยงานภายใตส้ังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ท่ีร่วมบรูณาการ ได้แก่ การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และกลุ่มเกษตรกร ที่ทำ
ให้เกษตรกรเกิดความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาด้านการตลาด รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านต่างๆ เพื่อสรา้งความสมดุลทั้งการผลติและการตลาด โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการ
ของตลาด ส่งผลให้เกษตรกรรู้จักวางแผนการผลิต ตลอดจนการผลติสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป และสนิค้าหัตถกรรมต่างๆ ที่มี
มาตรฐาน เช่น GAP เกษตรอินทรยี์ ท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัย ยกระดับเป็นสินค้าพรีเมี่ยม พร้อมเข้าสู่ทุกช่องทางการตลาดที่
มีศักยภาพ ก้าวทันต่อความเปลีย่นแปลง ของโลกยุคดิจติอล ตอบโจทย์ตรงใจต่อความต้องการของผูบ้ริโภค นำไปสู่การเป็นภาค
การเกษตรแบบครบวงจรที่เกษตรกรสามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
และจากนโยบาย “ตลาดนำการเกษตร” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงร่วมมือกับ ตลาดทิพย์นมิิตร จัดงาน “มหกรรมสินค้า
เกษตรคณุภาพมาตรฐานคัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลติทางการเกษตรและ
สินค้าแปรรูปด้านการเกษตร ภายใต้แนวทางสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าผา่นช่องทางตลาดทิพย์นิมิตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
โดยความร่วมมือของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศสุัตว์ กรม
หม่อนไหม กรมประมง กรมการขา้ว และกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในวันนีจ้ะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการ
สนับสนุนให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร มีช่องทางจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงสินค้าแปรรูปทางการเกษตร ได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกร และผู้บริโภคได้รับสินค้าท่ีมีคณุภาพมาตรฐานและเป็นธรรมต่อไป 
"การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการเปิดทางเลือกอีกทางให้กับพ่ีน้องเกษตรกร ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงในการยกระดับเกษตรกรใหม้ี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายทีจ่ะปฏิรปูภาคการเกษตร ให้พ่ีน้องเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องใน
ภาคการเกษตรมีรายไดเ้พิ่มขึ้นและไมม่ีหนี้สิน นั่นหมายถึงความเขม้แข็งของประเทศไทยก็จะดีขึ้นตามไปด้วย เพราะเกษตรกรไทย
ถือเป็นสันหลังของชาติ จึงต้องมีการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยโครงการ "เกษตร
ผลิต พาณิชย์ตลาด" เป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย ์ซึ่งเป็นโครงการที่แสดงให้
เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับภาคการเกษตร จึงมุ่งมั่นที่จะเพิม่ช่องทางต่างๆ ท้ังออฟไลน์และออนไลน์ การผลิตสินค้าท่ีมี
คุณภาพ สินค้าท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน การให้ความรูเ้พื่อยกระดบัเกษตรกร รวมถึงการผลติสินค้าเกษตรที่ตรงตามความ
ต้องการของตลาด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ พร้อมที่จะยกระดับพี่น้องเกษตรกรให้มคีวามเข้มแข็ง มีความมั่นคงให้
อาชีพ รวมถึงต้องทำให้อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพท่ีมีเกยีรติในสังคม จึงเชื่อมั่นว่าหากภาคการเกษตรมีการยกระดับท่ีดีขึ้นแล้ว 
การเปลีย่นแปลงในประเทศไทยก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน"นายเฉลิมชัย กล่าว 



 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-
19 ส่งผลให้ประชาชนเห็นความสำคัญเรื่องความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยของอาหารเพ่ิมข้ึนอย่างที่ไม่
เคยมีมาก่อน นอกจากนั้นการที่ประชาชนบางส่วนถูกเลิกจ้างและให้ออกจากงานต้องกลับภูมิลำเนาเพื่อกลับไปทำ
เกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน กลุ่มเกษตรกรในจ.ราชบุรี เล็งเห็นความสำคัญเรื่องความมั่นคงด้านอาหารและตั้งใจผลิต
อาหารปลอดสารพิษมีใจรักในการผลิตและไม่ต้องการผลิตเพ่ือหวังผลกำไรจนลืมใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคและของ
ตนเอง จึงรวมกลุ่มกันภายใต้ชื่อว่า “กลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรี”ผลิตพืชและสัตว์ตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ ซึ่งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรี จะประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสาร ปริมาณผลผลิตของ
สมาชิกในกลุ่มแต่ละแปลง วางแผนผลิต แนะนำสมาชิกใหม่ และเพ่ิมช่องทางการตลาด ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งจะ
หมุนเวียนไปประชุมที่แปลงของสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มได้ทำความรู้จักกันเพ่ิมมากข้ึน เยี่ยมชม และ
แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานในแปลงของสมาชิก 

ผลผลิตมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรี ได้แก่ เห็ดสดและแปรรูป มะพร้าว
น้ำหอม กล้วย ผักสวนครัวและผักสลัด ผลไม้ตามฤดูกาล เนื้อหมูสดและแปรรูป นมแพะไข่ไก่และไข่เป็ด สำหรับ
ตลาดหลักที่สมาชิกในกลุ่มนำผลผลิตไปขายคือ ตลาดสุขใจ อ.สามพราน จ.นครปฐม แต่ผู้บริโภคท่ีสนใจผลผลิต
ของกลุ่มสามารถเข้าไปติดตามสั่งซื้อสินค้าจากสมาชิกกลุ่มได้ที่เพจเฟซบุ๊ค“กลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรี” โดย
สมาชิกกลุ่มจะเข้าไปประชาสัมพันธ์ผลผลิตและหมายเลขโทรศัพท์ที่สั่งซื้อสินค้าได้ 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรี จึงนับเป็นอีกหนึ่งกลุ่มตัวอย่างในการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ประสบ
ความสำเร็จ โดยความร่วมมือของคนในชุมชนและสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งระดับอำเภอและจังหวัด ในการ
ขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการปรับทิศทางของภาคเกษตรให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชาชนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหารและความม่ันคงด้านอาหาร 
ซึ่งต้องมีเพียงพอและเข้าถึงได้มากขึ้น 



 
เกษตรนครพนม เปิดเวทีชี้แจง !! โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังฤดูทำนา หวังเกษตรกรลดต้นทุน
การผลิต มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
“ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญของประเทศไทย และเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เป็น
อุตสาหกรรมที่มมีูลคา่การส่งออกท่ีสูงอีกประเภทหน่ึงของการอุตสาหกรรมการเกษตร และปัจจุบันพบว่าผลผลติข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ที่ผลิตภายในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ยังมีความต้องการผลผลติ
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์อยู่ในประมาณทีม่ากเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ ทำให้ปัจจุบนัประเทศไทยมีการนำเข้าพืช
วัตถุดิบอื่นซึ่งเป็นวัตถุดิบทดแทนข้าวโพดเลีย้งสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรมีรายไดแ้ละความมั่นคงในอาชีพการเกษตรมากยิ่งขึ้น กรม
ส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจในการพัฒนาการผลิตในภาคการเกษตร ได้ให้ความสำคญักับปัญหาดังกล่าว จึง
มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการส่งเสรมิ 2 ประเด็น คือ การลดพื้นท่ีปลกูข้าวโพดเลีย้งสัตว์ในพ้ืนท่ีไมเ่หมาะสม และเพิม่พื้นท่ีปลูก
ทดแทนในพ้ืนท่ีที่มีความเหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา เพื่อให้มีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสตัว์เพียงพอกับความ
ต้องการ เกิดการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดจากสัดส่วน 72 : 23 : 5 เป็น 30 : 20 : 50 นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาข้าวโพด
เลี้ยงสตัว์อย่างยั่งยืนแล้วยังสามารถช่วยลดปริมาณการผลิตข้าว ซึ่งมปีัญหาด้านผลผลิตที่เกินความต้องการ ตามมาตรการการลด
รอบการปลูกข้าวเพื่อปลูกพืชหมุนเวียนสรา้งรายได้ทดแทน 
นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลติ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม 
โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้จดัทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสตัว์หลงัฤดูทำนา เพื่อเป็นการ
ดำเนินงานและขับเคลื่อนการลดพืน้ท่ีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ในพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสม ซึ่งมีวัตถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิให้เกษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลกูข้าวโพดเลีย้งสัตว์หลังฤดูทำนา พร้อมท้ังส่งเสริมให้เกษตรกรมีแปลงเรียนรู้ในการจดัการดา้น
การเพาะปลูกไปจนถึงการเก็บเกีย่วผลผลิต และเพื่อส่งเสริมการเช่ือมโยงเครือข่ายผูร้ับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการตลาด โดยมกีารสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการที่สำคญั ได้แก่ ความรู้ด้านเทคโนโลยีการปลูก
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์หลังฤดูทำนา เช่น สถานการณ์การผลติ/ดา้นการตลาด การปรับปรุงบำรุงดิน โรค แมลงศัตรูพืชที่สำคัญ 
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการจัดทำบญัชีครัวเรือน เป็นต้น พร้อมจัดให้มีการเรียนรูผ้่านแปลงเรยีนรู้ต้นแบบ โดยจดัทำแปลง
สาธิต การปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์หลังฤดูทำนา ซึ่งจะดำเนินการในพ้ืนท่ี 4 อำเภอ คือ อำเภอนาแก อำเภอวังยาง อำเภอเมือง
นครพนม และอำเภอนาหว้า ซึ่งแปลงเรียนรู้ต้นแบบจะมีขนาดพื้นท่ี จำนวน 3 ไร่ และในแตล่ะแปลงต้นแบบจะได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยการผลติ เช่น ปุ๋ยชีวภาพ (พีจีพีอาร์) ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และเมล็ดพันธ์ ตามงบประมาณทีม่ีการจัดสรรให้ดำเนินการในแตล่ะ
แปลงต้นแบบ เพื่อเป็นพ้ืนท่ีสำหรบัการเรยีนรู้ของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
สำหรับเกษตรที่จะสมัครเขา้ร่วมโครงการ จะต้องมีพื้นท่ีสำหรับการปลูกที่เหมาะสมมากหรือปานกลาง ในเขตชลประทานและนอก
เขตชลประทาน ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำตลอดฤดูกาลผลิต ซึ่งจะเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 
ราย โดยในขณะนีส้ำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมได้แจ้งให้สำนักงานเกษตรอำเภอ ประชาสัมพันธ์พร้อมเปิดรับสมัครเกษตรกรที่
มีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่ กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาการผลิต 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม โทร 042 – 514002 หรือท่ีสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน 



 
 

นครพนม – เกษตรนครพนม สตาร์ทโครงการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังฤดูเก็บเกี่ยว หวังเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต มี
รายได้เพ่ิมขึ้น 
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุม่สง่เสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัด
นครพนม เปิดเผยว่า ได้จดัทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์หลังฤดูทำนา เพื่อเป็นการดำเนินงานและ
ขับเคลื่อน การลดพื้นท่ีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ฯ พร้อมทั้งส่งเสรมิให้มีแปลงเรียนรู้ ในด้านการเพาะปลูก ไปจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต 
พร้อมส่งเสริมการเช่ือมโยงเครือขา่ยผู้รับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์ และการสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาด 
โดยมีการสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการที่สำคญั ไดแ้ก่ ความรู้ด้านเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์หลังฤดูทำ
นา เช่น สถานการณ์การผลิต/ด้านการตลาด การปรับปรุงบำรุงดิน โรค แมลงศัตรูพืชที่สำคญั วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการ
จัดทำบัญชีครัวเรือน เป็นต้น 
พร้อมจัดให้มีการเรียนรูผ้่านแปลงเรียนรูต้้นแบบ โดยจัดทำแปลงสาธิต การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตวฯ์ ซึง่จะดำเนินการในพ้ืนท่ี 4 
อำเภอ คือ อำเภอนาแก,วังยาง,นาหว้า และอำเภอเมืองฯ ซึ่งแปลงเรียนรู้ต้นแบบจะมีขนาดพื้นท่ี จำนวน 3 ไร่ ในแตล่ะแปลง
ต้นแบบจะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยชีวภาพ (พีจีพีอาร์) ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และเมลด็พันธ์ ตามงบประมาณทีม่ี
การจัดสรรให้ดำเนินการในแตล่ะแปลงต้นแบบ เพื่อเป็นพ้ืนท่ีสำหรบัการเรยีนรู้ของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
สำหรับเกษตรกรที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีพื้นท่ีที่เหมาะสมมากหรือปานกลาง ในเขตชลประทานและนอกเขต
ชลประทาน ท่ีมีศักยภาพในการบริหารจดัการน้ำตลอดฤดูกาลผลิต จะเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย 
โดยในขณะนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมได้แจ้งให้สำนักงานเกษตรอำเภอ ประชาสมัพันธ์ พร้อมเปิดรับสมัครผู้ที่มคีวามสนใจ
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เกษตรกรสามารถตดิต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุม่ส่งเสรมิและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตร
จังหวัดนครพนม โทร 042 – 514002 หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน 
“ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญของประเทศไทย และเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เป็น
อุตสาหกรรมที่มมีูลคา่การส่งออกท่ีสูงอีกประเภทหน่ึงของการอุตสาหกรรมการเกษตร ปัจจุบันพบว่าผลผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์ท่ี
ผลิตภายในประเทศมปีริมาณไม่เพยีงพอกับความต้องการของตลาด ทั้งๆที่อุตสาหกรรมอาหารสตัว์ ยังมีความต้องการผลผลติ
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์อยู่ในประมาณทีม่าก เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ ทำให้ปัจจบุันประเทศไทยมีการนำเข้า
พืชวัตถุดิบอื่นซึ่งเป็นวัตถุดิบทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์
ดังนั้นเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และความมั่นคงในอาชีพการเกษตรมากยิ่งขึ้น กรมส่งเสริมการเกษตรซึง่เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกจิใน
การพัฒนาการผลิตในภาคการเกษตร ได้ให้ความสำคัญกับปญัหาดังกล่าว จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการส่งเสริม 2 ประเด็น คือ 
การลดพื้นท่ีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตวใ์นพื้นที่ไม่เหมาะสม และเพิ่มพื้นท่ีปลูกทดแทนในพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมกับการปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสตัว์หลังฤดูทำนา เพื่อให้มีผลผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตวเ์พียงพอกับความต้องการ เกดิการกระจายผลผลิตออกสูต่ลาดจากสดัส่วน 
72 : 23 : 5 เป็น 30 : 20 : 50 นอกจากจะช่วยแก้ไขปญัหาข้าวโพดเลีย้งสัตว์อย่างยั่งยืนแล้ว ยังสามารถช่วยลดปริมาณการ
ผลิตขา้ว ซึ่งมีปัญหาด้านผลผลิตทีเ่กินความต้องการ ตามมาตรการการลดรอบการปลูกข้าวเพื่อปลูกพชืหมุนเวียนสร้างรายได้
ทดแทน 


