
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 22 มกราคม 2564  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ตลาดเกษตรกรออนไลน ์ 1.เปิดรับสมัครเกษตรกรร่วมเวบ็ฯ ตลาดเกษตรกรออนไลน ์ แนวหน้า 
Covid-19 2.สัมภาษณ์สด อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แนวทาง

ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรในช่วงวิกฤติโควิด-19 รอบใหม่ 
เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน 

MOU  3.กรมส่งเสริมการเกษตรร่วม MOU โครงการ KU ตลาด
อาหาร ปลอดภัย ให้เป็น Market Place 

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

ภัยพิบัติด้านการเกษตร 4.สั่ง จนท.เตรียมช่วยฟื้นฟูสวนไม้ผล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
5.เร่งฟื้นฟูสวนไม้ผลภาคใต้หลังน้ำท่วม แนวหน้า 
6.สั่ง จนท.เตรียมช่วยฟื้นฟูสวนไม้ผล ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5 กอ.รมน. 
7.สั่ง จนท.เตรียมช่วยฟื้นฟูสวนไม้ผล Southdeepoutlook.com 

วิสาหกิจชุมชน 8.กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งขยายเวลายกเว้นภาษวีิสาหกิจ
ชุมชน ถึง 31 ธ.ค.65 

Newswit 

9.ขยายเวลายกเว้นภาษวีิสาหกิจชุมชน ถึง 31 ธ.ค.65 ThailandNews 
10.ขยายเวลายกเว้นภาษวีิสาหกิจชุมชน ถึง31ธ.ค.65 RYT 9 

งานส่งเสริมการเกษตร 11.เชิญชวนเกษตรกรหญิงสมัครเข้าร่วมการประกวดใน
โครงการ ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ 

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

มะยงชิด 12.สสก.3 จัดการสวนมะยงชิดระยะชักนำการออกดอก Youtube 
แมลงเศรษฐกิจ (ครั่ง) 13.เกษตรลำปาง ร่วมกับ สสก.6 และ ศทม.เชียงใหม่ ดัน

ระบบเลี้ยงครั่ง แมลงเศรษฐกิจที่ตลาดต้องการสูง 
NNT 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

Covid-19 14.สิงห์บุรีติดตามเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
ทุเรียน 15.จี้ปลดพ้ืนที่คุมเข้ม จันท์-ตราด-ระยอง หวั่นกระทบฤดู

ส่งออกทุเรียนไทยไปจีน 
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 

16.ทุเรียนไทยไร้โควิด หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
17.ร้องบิ๊กตู่อุ้มชาวสวนทุเรียน หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
18.สมาคมทุเรียนไทยวอนส่งออก หนังสือพิมพ์มติชน 

แปลงใหญ่ 19.แปลงใหญ่นาข้าว ชุบชีวิตเกษตรกร (เกษตร อ.มายอ) NBT 
อ่ืน ๆ 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 20.ปรับตัวขายสตอเบอรี่พันธุ์80 บ้านร่องกล้า หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

21.ท่องเที่ยวซบสวนสตอเบอรี่บ้านใหม่ร่องกล้าปรับขายออนไลน์ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 
วิสาหกิจชุมชน 22.วิสาหกิจชุมชนเชียงรายถงึฝั่ง เตรียมต่อยอด12โครงการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
1ตำบล1เกษตรทฤษฎีใหม่ 23.หวั่นผลกระทบ ครม.หั่นงบ 1ตำบล1เกษตรทฤษฎีใหม่ มติชน 

24.1ตำบล1เกษตรทฤษฎีใหม่ช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลโควิด NNT 
Young Smart Farmer 25.สลัดบนดินปลูกง่ายขายคล่อง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

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



 
 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กลา่วว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ปิดตัวเว็บไซต์ “www.ตลาด
เกษตรกรออนไลน์.com” ภายใตส้โลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิง่ปลอดภัย เพียงคณุสั่ง เราพร้อมส่ง” เพื่อเป็นสื่อกลางในการ
รวบรวมข้อมลูสินคา้เกษตร ที่มีช่องทางการติดต่อซื้อขายแบบออนไลน์ และผ่านการคัดสรรจากคณะทำงานฯ ระดับจังหวดั กำกับ
ด้วยคณะกรรมการระดับประเทศ นำสินค้าเกษตรคณุภาพดีจากเกษตรกรตัวจริง อาทิ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่, Smart Farmer 
(SF), Young Smart Farmer (YSF), วิสาหกิจชุมชน และองค์กรเกษตรกรอื่นๆ จากทั่วประเทศ ถึงมอืผู้บริโภคโดยตรงในราคา
ยุติธรรม ไมผ่่านพ่อค้าคนกลาง พร้อมส่งถึงบ้านแล้ว โดยเปดิให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 จนถึงปัจจุบัน สร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรมากกว่า 144 ล้านบาท 

จากกระแสตอบรับทีด่ีมีปรมิาณชนิดสินค้าให้เลือกหลากหลาย ประกอบด้วย สินค้าทางการเกษตร ท้ังผลผลติสดสินค้าแปร
รูป และสินค้าหตัถกรรม 9 หมวด ได้แก่ ข้าวและธญัพืช ผัก ผลไมไ้ม้ดอกไม้ประดับ อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม สมุนไพรและ
เครื่องสำอาง ผ้าและเครื่องแต่งกาย หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และสินค้าอ่ืนๆ และจากยอดการสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรเปดิรับสมัครเกษตรกรผูส้นใจเข้าร่วมโครงการและจำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ “www.ตลาดเกษตรกร
ออนไลน์.com” ด้วยตนเองได้แลว้ ทั้งนี้ กรมจะมีการคดัเลือกสินคา้เกษตรและสินค้าแปรรูปเกษตรทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐาน
ต่างๆ เช่น Good Agricultural Practice(GAP), มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ Participatory Guarantee System (PGS), Good 
Manufacturing Practice(GMP), Primary GMP, Hazard Analysis Critical control Point (HACCP), อย., มาตรฐานอาหารฮา
ลาลและมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.) กรณีสินค้าที่ยังไมม่ีมาตรฐานรองรับ เช่น ไมด้อกไม้ประดบั ยกเว้น กล้วยไม้ และปทุม
มา จะต้องได้รับการรับรองคุณภาพจากสำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อรับประกันคณุภาพเบื้องต้น สำหรบัเกษตรกรผูส้นใจเข้าร่วม
โครงการและจำหน่ายสินค้าบนเวบ็ไซต์จะต้องมีประสบการณ์จำหนา่ยสินค้านั้นในรูปแบบออนไลน์อยูแ่ล้ว โดยต้องมีคุณสมบตัิ
เพิ่มเตมิ ดังน้ี 

1.เป็นเกษตรกรรายย่อย SMART FARMER (SF), SMART FARMER ต้นแบบ, YOUNG SMART FARMER (YSF) ที่ข้ึน
ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือเป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่อยู่ในทะเบียนเกษตรกร และไม่เป็น
นิติบุคคล 2. ประเภทองค์กรเกษตรกรและวสิาหกิจชุมชน ได้แก่ เป็นกลุ่มส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มส่งเสรมิอาชีพการเกษตร และเป็นเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วสิาหกิจชุมชน ท่ีผลิตสินคา้/
ผลิตภณัฑ์เกษตรที่มีคณุภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานบริการดี และเปน็เกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ท่ีจำหน่ายสินค้า
ผ่านระบบออนไลน์ หรือช่องทาง e-Commerce ต่างๆ อยู่แล้ว ที่อยู่ใน Platform เช่น thailandpostmart.com, 
dgtfarm.com, ortorkor.com และ platform ภาคเอกชน เช่น LAZADA,Shopee, 24Shopping ฯลฯ หรือใช้ช่องทางออนไลน์
อื่นในการจำหน่ายสินค้าอยู่แล้ว เช่น Line, Line Official,Facebook และ Instagram 
3. ไมเ่ป็นพ่อค้าคนกลางที่ซื้อสินคา้เกษตรหรือผลิตภณัฑส์ินค้าเกษตรมาจำหนา่ยในระบบออนไลน์ และยินยอมปฏบิัติตาม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมส่งเสรมิการเกษตร โดยเกษตรกร 
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการและจำหนา่ยสินค้า สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรออนไลน.์comในเมนู 
“เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก” หรือดาวน์โหลดคู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://bit.ly/farmer-manualได้ตั้งแต่วันนี้เป็น
ต้นไป 















 

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับแจ้งจาก
กรมสรรพากรว่า กรมสรรพากรได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 371 (พ.ศ.2563) ลงวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2563 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร โดยขยาย
ระยะเวลาในการยกเว้นภาษีเงินได้พึงประเมินของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีรายได้ไม่เกิน 
1,800,000 บาท จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ขยายระยะเวลายกเว้นภาษีไปถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากมาตรการยกเว้นภาษีดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชน รวมทั้งทำให้เศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน สามารถจัดการผลผลิตทางการเกษตร 
และตอบสนองความต้องการของตลาดด้วยหลักตลาดนำการผลิต และยกระดับไปสู่การเป็น
ผู้ประกอบการทางการเกษตรได้นั้น จึงขอแจ้งให้วิสาหกิจชุมชนทราบถึงสิทธิในการได้รับการยกเว้น
ภาษีต่อไปในระยะเวลาตามประกาศกระทรวงดังกล่าว ทั้งนี้ หากวิสาหกิจชุมชนใดยังไม่มีเลข
ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ให้ขอยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของวิสาหกิจชุมชน ณ 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่วิสาหกิจชุมชนมีภูมิลำเนาตั้งอยู่ เพื่อ
ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายต่อไป 

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

https://www.newswit.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5+%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84










นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจงัหวดั
ล าปาง มอบหมายใหน้ายช านาญ เมือง
ลอง นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญ
การ กลุ่มอารักขาพืช ส านกังานเกษตร
จงัหวดัล าปาง ร่วมกบั นางกราบทอง พุ่ม
อยู ่เกษตรอ าเภอวงัเหนือ และเจา้หนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้ง ใหก้ารตอ้นรับ นายนวนิตย ์พล
เคน ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและ
พฒันาการเกษตรท่ี 6 จงัหวดั
เชียงใหม่ (สสก.6 เชียงใหม่) พร้อมดว้ย
เจา้หนา้ท่ี ศูนยส่์งเสริม
เทคโนโลยกีารเกษตรดา้นแมลง
เศรษฐกิจ จงัหวดัเชียงใหม่ (ศทม.

เชียงใหม่) และอาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัมหาสารคาม พร้อมร่วมลงพื้นท่ีติดตามงานและเสนอแนวทางการจดัการระบบ
การเล้ียงคร่ังและออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผูป้ล่อยคร่ัง หมู่ 7 ต าบลวงัทรายค า อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล าปาง 
        นายนวนิตย ์พลเคน กล่าววา่ คร่ังเป็นแมลงเศรษฐกิจท่ีตลาดมีความตอ้งการสูง สามารถเล้ียงไดง้่ายโดยเฉพาะ
ในพื้นท่ีอ าเภอวงัเหนือท่ีมีศกัยภาพ หากมีการจดัการเร่ืองระบบการเล้ียง เช่น การเล้ียงในตน้จามจุรี (ตน้ฉ าฉา) ท่ีปลูก
ระยะชิด การคดัสายพนัธุ์คร่ัง การคดัเลือกตน้อาศยัท่ีเหมาะสมจะท าใหเ้พิ่มประสิทธิภาพการผลิตสามารถผลิตคร่ังป้อน
สู่ตลาดอยา่งต่อเน่ืองและแน่นอน โดยร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัมหาสารคามในการวิจยัเพื่อตอบโจทยใ์นพื้นท่ี 

        ทางดา้นเกษตรอ าเภอวงัเหนือไดใ้ห้รายละเอียดเพิ่มเติมวา่ สภาพการเล้ียงคร่ังในอ าเภอวงัเหนือเป็นลกัษณะ
ปล่อยในตน้จามจุรีท่ีขึ้นหวัไร่ปลายนา มีเกษตรกรทั้งอ าเภอเล้ียงประมาณ 500 ราย ส่วนระบบการเล้ียงอาศยั
ธรรมชาติ ไม่ไดมี้เทคนิคหรือการพฒันาการในเชิงวิชาการ การด าเนินงานในคร้ังน้ีจะท าใหเ้กษตรกร เจา้หนา้ท่ี และ
นกัวิชาการ ร่วมกนัระดมความคิด เพื่อสรุปแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับใชป้ฏิบติัในพื้นท่ี โดยคาดวา่หากด าเนินการ
แลว้เสร็จ จะท าใหผ้ลผลิตคร่ังมีความแน่นอน เกษตรกรจะมีรายได ้หรือผลตอบแทนท่ีชดัเจนกวา่ปัจจุบนั 

        นอกจากน้ี คณะไดเ้ขา้พบนายอภิชยั สัชฌะไชย ผูป้ระกอบการ บริษทั นอร์ทเทอร์น สยามซีด
แลค จ ากดั ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง และเยีย่มชมกิจกรรมการผลิตและจดัการคร่ังหลงัเก็บ
เก่ียว ไดแ้ก่ การรับซ้ือคร่ัง การตลาดคร่ัง และการแปรรูปคร่ัง ซ่ึงมีกระบวนการแปรรูปคร่ังท่ีรับซ้ือ โดยการน ามาแยก
ส่ิงเจือปนจนแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ ไดแ้ก่ การผลิตคร่ังเมด็และเชลแลค ส าหรับอุตสาหกรรม
ไม ้อาหาร เคร่ืองส าอาง และอ่ืนๆ และส่งออกไปต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนนาดา ยุโรป ญ่ีปุ่ น และจีน 

        ทั้งน้ี ไดมี้การร่วมกนัวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตและการตลาดคร่ัง พร้อมหาแนวทางการต่อยอด น าองค์
ความรู้จากงานวิจยัสู่การปฏิบติั และร่วมกนัหาแนวทางส่งเสริมใหเ้กษตรกรในพื้นท่ีผลิตคร่ังท่ีมีคุณภาพ สามารถ
รองรับความตอ้งการของตลาดโลก และเป็นการสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร ซ่ึงหากเกษตรกรท าไดจ้ริง มีตลาดรองรับ
ในปัจจุบนัถึงกิโลกรัมละ 150 บาท และยงัมีความตอ้งการอีกจ านวนมาก 

 



























 
 
นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุม่เกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ณ หอ้งประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า การประชุมดังกล่าวฯ 
เป็นการหารือกับหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ให้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวนัท่ี 19 มกราคม 2564 ซึ่งได้อนมุัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ฯ โดยเห็นควรปรับ
ลดกรอบวงเงินของโครงการจากเดิมที่คณะรัฐมนตรไีด้อนุมตัิโครงการเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 วงเงิน 9,805.7075 ล้าน
บาท เป็น 3,550.9175 ลา้นบาท และปรับเปา้หมาย เกษตรกร 32,000 ราย และจ้างงานระดับตําบล 16,000 ราย และ
ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสดุเดือนกันยายน 2564 เป็นธันวาคม 2564 พร้อมท้ังเห็นควรให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กำกับดูแลหน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ฯ อย่างเคร่งครดั และจะมี
การเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิม่เตมิโดยเปิดโอกาสใหเ้กษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการส่งเสรมิเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 
ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่) ท่ีขาดแหล่งน้ำหรือมีแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรเข้าร่วมโครงการฯ ได้  
สำหรับ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ 
COVID-19 บรรเทาปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่นๆ และสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนในท้องถิ่นในการเป็นแหลง่ผลิตอาหาร ทั้งนี้ ผลการรับสมัครเกษตรกรและแรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ ฯ (ข้อมูล ณ วันท่ี 5 
มกราคม 2564) มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 33,544 ราย ผ่านการคัดเลือก 20,583 ราย โดยจะเปิดรับสมัคร
เกษตรกรรอบใหม่เพื่อให้ครบตามเป้าหมายโครงการและสามารถตดิตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป 
 




