
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 25-27 ธันวาคม 2564 

 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
แปลงใหญ่ 1 โชวผ์ลส ำเร็จโครงกำรยกระดบัแปลงใหญ่ฯ ประจวบฯ มุ่งสู่

ศูนยก์ลำงเกษตรหวัหิน 
คมชดัลึกออนไลน์ 

2 กระทรวงเกษตรฯ โชวผ์ลส ำเร็จโครงกำรยกระดบัแปลงใหญ่ฯ  
จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 

3 กสก. โชวผ์ลส ำเร็จแปลงใหญ่ จ.สระบุรี ใชเ้ทคโนโลยเีช่ือมโยง
ตลำด 

นิตยสำรเกษตรกร
กำ้วหนำ้ 

4 ยกระดบัแปลงใหญ่กำแฟสะบำ้ยอ้ย เพิ่มรำยไดเ้กษตรกร NBT 
ตลำดเกษตรกร 5 กรมส่งเสริมกำรเกษตร ชวนอุดหนุนของดีจำกเกษตรกรตวัจริง  

ในงำน "โอทอปไทย สู้ภยัโควิด-19" เร่ิมเสำร์น้ี!! ณ เมืองทองธำนี 
จงัหวดันนทบุรี 

RYT9 

6 ชวนอุดหนุนของดีจำกเกษตรกรตวัจริง ในงำนโอทอปไทย  
สู้ภยัโควิด-19 ท่ีเมืองทองธำนี จงัหวดันนทบุรี 

กรมประชำสัมพนัธ์ 

7 กรมส่งเสริมกำรเกษตร ชวนอุดหนุนของดีจำกเกษตรกรตวัจริง  
ในงำน “โอทอปไทย สู้ภยัโควิด-19″ เร่ิมเสำร์น้ี!! ณ เมืองทองธำนี 
จงัหวดันนทบุรี 

Thai PR.net 

8 กรมส่งเสริมกำรเกษตร ชวนอุดหนุนของดีจำกเกษตรกรตวัจริง  
ในงำน “โอทอปไทย สู้ภยัโควิด-19″ เร่ิมเสำร์น้ี!! ณ เมืองทองธำนี 
จงัหวดันนทบุรี 

RYT9 

คลินิกเกษตร 9 ระยองจดัโครงกำรคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี สวท.ระยอง 
10 จงัหวดันครพนม จดัโครงกำรคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีใน 

พระรำชำนุเครำะห์ฯ ใหบ้ริกำรเกษตรกรแบบครบ จบท่ีเดียว 
กรมประชำสัมพนัธ์ 

เงินชดเชย 11 ชำวนำเฮ ฉลองรับเงินส่วนต่ำงนำขำ้ว เช่ือน ำไปสู่กำรพฒันำ 
กำรท ำเกษตร 

มติชนออนไลน์ 

12 ชำวนำบุรีรัมยเ์ฮ ฉลองรับเงินส่วนต่ำงนำขำ้ว เช่ือ! จะน ำไปสู่ 
กำรพฒันำกำรท ำเกษตร 

Thai Trend.co 

 



 
โชวผ์ลส าเร็จโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ฯประจวบฯ มุ่งสู่ศูนยก์ลางเกษตรหวัหิน 

 
กระทรวงเกษตรฯ โชวผ์ลส าเร็จโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ฯ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มุ่งเป็นศูนยก์ลางของ

เกษตรกรอ าเภอหัวหิน ในดา้นการผลิตและการตลาด รวมทั้งเป็นจุดสาธิตเทคโนโลยกีารผลิตสับปะรดท่ีส าคญัของจงัหวดั 
ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลงัเปิดโครงการประชาสัมพนัธ์

โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ณ ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) อ าเภอหวัหิน หมู่ท่ี 11 ต าบลหินเหลก็ไฟ อ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ วา่ 
การด าเนินงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นกลไกการขบัเคล่ือนหลกัในการพฒันาภาคการเกษตรของประเทศ
ไทย  

ซ่ึงมุ่งเนน้การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายยอ่ยท่ีอยูบ่ริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั มีความพร้อมจะพฒันาการผลิตและ
การตลาดร่วมกนัตลอดห่วงโซ่อุปทาน เนน้การผลิตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ตามนโยบายการตลาดน าการ
ผลิต โดยการน าหลกัเกษตรสมยัใหม่ร่วมกบัการเช่ือมโยงตลาด ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความร่วมมือในการผลิต และผลกัดนัให้
เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิต เพื่อมีอ านาจการต่อรองร่วมกนัการจดัหาปัจจยัการผลิตท่ีมีคุณภาพดี ราคาถูก และการใช้
เทคโนโลยกีารเกษตรท่ีเหมาะสมผลิตสินคา้เกษตรท่ีมีคุณภาพสูงเป็นท่ีตอ้งการของตลาด 

อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลตระหนกัและเขา้ใจในปัญหาท่ีพี่นอ้งเกษตรกรตอ้งเผชิญอยูใ่นสถานการณ์การระบาดของโรค
โควิด-19 จึงมีนโยบายใหก้ระทรวงเกษตรฯ ด าเนินการโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่ และเช่ือมโยงตลาด 
เพื่อใหเ้กษตรกรมีการน าเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

ท่ีมีความหลากหลายมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาศกัยภาพความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการแปลงใหญ่ โดยใช้
เทคโนโลย ีนวตักรรมสมยัใหม่ต่อยอด และสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิต และผลตอบแทนจากการผลิตสินคา้
เกษตร ใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยา่งย ัง่ยนื 



"วนัน้ีไดมี้โอกาสมาดูแลพี่นอ้งเกษตรกร ท าใหมี้ความทา้ทายท่ีจะท าอยา่งไรใหชี้วิตความเป็นอยูข่องพี่นอ้งเกษตรกร
ดียิง่ขึ้น ซ่ึงกระทรวงเกษตรฯ ไดก้ าหนดยทุธศาตร์ท่ีจะน าเกษตรเดินไปขา้งหนา้ โดยยทุธศาตร์ตลาดน าการผลิต และการน า
เทคโนโลย ี4.0 มาใช ้เพื่อลดตน้ทุนและเพิ่มผลผลิต เป็นหน่ึงในยทุธศาสตร์ส าคญัท่ีกระทรวงเกษตรฯ ไดน้ ามาสู่การปฎิบติั  

ซ่ึงโครงการเกษตรแปลงใหญ่ เป็นโครงการท่ีรัฐบาลสามารถเขา้มาดูแลพี่นอ้งเกษตรกรในเร่ืองงบประมาณต่าง ๆ ได้
อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย สามารถน าเทคโนโลยมีาสู่พี่นอ้งเกษตรกร นอกจากน้ี ยงัไม่ละทิ้งเกษตรกรรายยอ่ยดว้ย ซ่ึงไดม้อบ
นโยบายใหข้า้ราชการทุกคนตอ้งเขา้ไปดูแลพี่นอ้งเกษตรกรเหมือนคนในครอบครัง จึงตอ้งเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงกบัพี่นอ้ง
เกษตรกร เพื่อแกปั้ญหากบัพี่นอ้งเกษตรกรไดจ้ริง ๆ  

อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยตอ้งปรับเปล่ียนวิถีการท าการเกษตรใหม่ ตอ้งท าการเกษตรใหมี้คุณภาพมาตรฐาน โดย
ตน้ทุนและราคาจะเป็นตวัก าหนดวา่ภาคการเกษตรจะเดินไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งไร จึงอยากฝากถึงพี่นอ้งเกษตรกรใหเ้ปิดรับ
ความรู้และเทคโนโลยเีขา้มาพฒันากระบวนการผลิตให้เพิ่มมากขึ้น โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะเขา้มาดูแลและ
อยูเ่คียงขา้งกบัพี่นอ้งเกษตรกรทุกคน" ดร.เฉลิมชยั กล่าว 

ทั้งน้ี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จนถึงปัจจุบนั จ านวน 71 
แปลง ครอบคลุมพื้นท่ีทั้ง 8 อ าเภอ แบ่งเป็น ดา้นพืช 56 แปลง ดา้นปศุสัตว ์5 แปลง ดา้นประมง 3 แปลง ดา้นขา้ว 3 แปลง 
และดา้นยางพารา 4 แปลง  

โดยมีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เขา้ร่วมโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด จ านวน 
19 แปลง สมาชิก 1,408 ราย พื้นท่ี 17,839.25 ไร่ ซ่ึงอ าเภอหวัหิน เป็นแหล่งปลูกสับปะรดท่ีส าคญัของจงัหวดั โดยมีพื้นท่ีปลูก 
70,495 ไร่ มากท่ีสุดของจงัหวดั  

โดยเกษตรกรในต าบลหินเหลก็ไฟ ไดร้วมตวักนัจดัตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่สับปะรด ในปี พ.ศ. 2562 มีสมาชิกจ านวน 
30 ราย พื้นท่ีทั้งหมด จ านวน 385.20 ไร่ 

เพื่อเป็นศูนยก์ลางของเกษตรกรอ าเภอหัวหิน ในดา้นการผลิตและการตลาด รวมทั้งเป็นจุดสาธิตเทคโนโลยกีารผลิต
สับปะรด มีการสร้างเครือข่ายกบัเกษตรกรพื้นท่ีใกลเ้คียง ร่วมกนับริหารจดัการ ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การตลาด และคาด
วา่จะมีการขยายผลใหเ้กิดการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งอ าเภอต่อไป 

ดา้น นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ ส าหรับกิจกรรมภายในงาน 
ประกอบดว้ย การแสดงผลงานความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการ
ยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาดของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

รวมทั้งตลาดสินคา้เกษตรจากแปลงใหญ่ และสินคา้เกษตรจากตลาดเกษตรกรในพื้นท่ี เพื่อใหเ้กษตรกร ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
และประชาชนทัว่ไป น าไปเป็นแบบอยา่งการพฒันาใหก้บักลุ่มแปลงใหญ่อ่ืน ๆ เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีเขม้แข็ง และเกิด
พลงัในการขบัเคล่ือนการปฏิรูปภาคการเกษตรต่อไป 
  



 
กระทรวงเกษตรฯ โชวผ์ลส าเร็จโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ฯ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

 
ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลงัเปิดโครงการประชาสัมพนัธ์

โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ณ ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) อ าเภอหวัหิน หมู่ท่ี 11 ต าบลหินเหลก็ไฟ อ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ วา่ 
การด าเนินงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นกลไกการขบัเคล่ือนหลกัในการพฒันาภาคการเกษตรของประเทศ
ไทย ซ่ึงมุ่งเนน้การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายยอ่ยท่ีอยูบ่ริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั มีความพร้อมจะพฒันาการผลิตและการตลาด
ร่วมกนัตลอดห่วงโซ่อุปทาน เนน้การผลิตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ตามนโยบายการตลาดน าการผลิต โดย
การน าหลกัเกษตรสมยัใหม่ร่วมกบัการเช่ือมโยงตลาด ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความร่วมมือในการผลิต และผลกัดนัใหเ้กษตรกร
รวมกลุ่มในการผลิต เพื่อมีอ านาจการต่อรองร่วมกนัการจดัหาปัจจยัการผลิตท่ีมีคุณภาพดี ราคาถูก และการใช้
เทคโนโลยกีารเกษตรท่ีเหมาะสมผลิตสินคา้เกษตรท่ีมีคุณภาพสูงเป็นท่ีตอ้งการของตลาด  
 อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลตระหนกัและเขา้ใจในปัญหาท่ีพี่นอ้งเกษตรกรตอ้งเผชิญอยูใ่นสถานการณ์การระบาดของโรค
โควิด-19 จึงมีนโยบายใหก้ระทรวงเกษตรฯ ด าเนินการโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่ และเช่ือมโยงตลาด 
เพื่อใหเ้กษตรกรมีการน าเทคโนโลยแีละนวตักรรม ท่ีมีความหลากหลายมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาศกัยภาพความเขม้แขง็ใน
การบริหารจดัการแปลงใหญ่ โดยใชเ้ทคโนโลย ีนวตักรรมสมยัใหม่ต่อยอด และสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิต และ
ผลตอบแทนจากการผลิตสินคา้เกษตร ใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยา่งย ัง่ยนื  

"วนัน้ีไดมี้โอกาสมาดูแลพี่นอ้งเกษตรกร ท าใหมี้ความทา้ทายท่ีจะท าอยา่งไรใหชี้วิตความเป็นอยูข่องพี่นอ้งเกษตรกร
ดียิง่ขึ้น ซ่ึงกระทรวงเกษตรฯ ไดก้ าหนดยทุธศาตร์ท่ีจะน าเกษตรเดินไปขา้งหนา้ โดยยทุธศาตร์ตลาดน าการผลิต และการน า
เทคโนโลย ี4.0 มาใช ้เพื่อลดตน้ทุนและเพิ่มผลผลิต เป็นหน่ึงในยทุธศาตร์ส าคญัท่ีกระทรวงเกษตรฯ ไดน้ ามาสู่การปฎิบติั ซ่ึง
โครงการเกษตรแปลงใหญ่ เป็นโครงการท่ีรัฐบาลสามารถเขา้มาดูแลพี่นอ้งเกษตรกรในเร่ืองงบประมาณต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง



ถูกตอ้งตามกฎหมาย สามารถน าเทคโนโลยมีาสู่พี่นอ้งเกษตรกร นอกจากน้ี ยงัไม่ละทิ้งเกษตรกรรายยอ่ยดว้ย ซ่ึงไดม้อบ
นโยบายใหข้า้ราชการทุกคนตอ้งเขา้ไปดูแลพี่นอ้งเกษตรกรเหมือนคนในครอบครัง จึงตอ้งเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงกบัพี่นอ้ง
เกษตรกร เพื่อแกปั้ญหากบัพี่นอ้งเกษตรกรไดจ้ริง ๆ อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยตอ้งปรับเปล่ียนวิถีการท าการเกษตรใหม่ ตอ้ง
ท าการเกษตรใหมี้คุณภาพมาตรฐาน โดยตน้ทุนและราคาจะเป็นตวัก าหนดวา่ภาคการเกษตรจะเดินไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งไร จึง
อยากฝากถึงพี่นอ้งเกษตรกรใหเ้ปิดรับความรู้และเทคโนโลยเีขา้มาพฒันากระบวนการผลิตใหเ้พิ่มมากขึ้น โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์พร้อมจะเขา้มาดูแลและอยูเ่คียงขา้งกบัพี่นอ้งเกษตรกรทุกคน" ดร.เฉลิมชยั กล่าว  
  ทั้งน้ี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จนถึงปัจจุบนั จ านวน 71 
แปลง ครอบคลุมพื้นท่ีทั้ง 8 อ าเภอ แบ่งเป็น ดา้นพืช 56 แปลง ดา้นปศุสัตว ์5 แปลง ดา้นประมง 3 แปลง ดา้นขา้ว 3 แปลง 
และดา้นยางพารา 4 แปลง โดยมีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เขา้ร่วมโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และ
เช่ือมโยงตลาด จ านวน 19 แปลง สมาชิก 1,408 ราย พื้นท่ี 17,839.25 ไร่ ซ่ึงอ าเภอหวัหิน เป็นแหล่งปลูกสับปะรดท่ีส าคญัของ
จงัหวดั โดยมีพื้นท่ีปลูก 70,495 ไร่ มากท่ีสุดของจงัหวดั โดยเกษตรกรในต าบลหินเหล็กไฟ ไดร้วมตวักนัจดัตั้งเป็นกลุ่มแปลง
ใหญ่สับปะรด ในปี พ.ศ. 2562 มีสมาชิกจ านวน 30 ราย พื้นท่ีทั้งหมด จ านวน 385.20 ไร่ เพื่อเป็นศูนยก์ลางของเกษตรกร
อ าเภอหวัหิน ในดา้นการผลิตและการตลาด รวมทั้งเป็นจุดสาธิตเทคโนโลยกีารผลิตสับปะรด มีการสร้างเครือข่ายกบั
เกษตรกรพื้นท่ีใกลเ้คียง ร่วมกนับริหารจดัการ ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การตลาด และคาดวา่จะมีการขยายผลใหเ้กิดการ
รวมกลุ่มแปลงใหญ่ ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งอ าเภอต่อไป  
        ดา้น นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ ส าหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบดว้ย 
การแสดงผลงานความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการยกระดบัแปลง
ใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาดของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รวมทั้งตลาดสินคา้เกษตรจากแปลงใหญ่ และสินคา้
เกษตรจากตลาดเกษตรกรในพื้นท่ี เพื่อให้เกษตรกร ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและประชาชนทัว่ไป น าไปเป็นแบบอยา่งการพฒันาใหก้บั
กลุ่มแปลงใหญ่อ่ืน ๆ เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีเขม้แขง็ และเกิดพลงัในการขบัเคล่ือนการปฏิรูปภาคการเกษตรต่อไป 



 

  



 
  



 

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนอุดหนุนของดีจากเกษตรกรตวัจริง ในงาน "โอทอปไทย สู้ภยัโควิด-19" เร่ิมเสาร์น้ี!! ณ เมืองทอง
ธานี จงัหวดันนทบุรี 

 
นายนวนิตย ์พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคระ

กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมีภารกิจในการส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคก์รเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และเพื่อเป็น
การส่งเสริมอาชีพใหก้บักลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงร่วมน าทพัสินค้าเกษตรคุณภาพดีของทุกภูมิภาคทัว่
ประเทศจากเกษตรกรตวัจริง ร่วมจ าหน่ายในงาน"โอทอป ไทย สู้ภยัโควิด-19" ซ่ึงจะจดัขึ้นระหวา่งวนัท่ี 18 - 26 ธนัวาคม 
2564 ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล ์1-3 ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพค็ เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี โดย พล.อ.
ประยทุธ์ จนัโอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานเปิดงานในคร้ังน้ี ซ่ึงภายในงานมีสินคา้หลากหลายจากทัว่ประเทศมา จดั
แสดงและจ าหน่ายกวา่ 2,000 ร้านคา้ และสามารถจดัเป็นของขวญัของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อส่งมอบความสุขใหแ้ก่กนัซ่ึง
มีความสุขใจทั้งผูผ้ลิตผูใ้หผู้ท่ี้ไดรั้บมอบของขวญักระจาย รายไดสู่้ทอ้งถ่ิน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากใหมี้ความเขม้แขง็
ตามนโยบายของรัฐบาล และช่วยบรรเทาผลกระทบของผูผ้ลิตจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ ส าหรับสินคา้ของวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ท่ี
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น ามาร่วมจ าหน่ายภายในงาน จะอยูใ่นโซนใกลก้บัเวที (แถว A - N) โดย
มีสินคา้หลากหลายประเภท ไดแ้ก่ ผกัผลไม ้อาหาร ผลิตภณัฑเ์กษตรแปรรูป สมุนไพร งานจกัสานหัตถกรรมตกแต่งบา้น ผา้
และเคร่ืองแต่งกาย  กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนพี่นอ้งประชาชนทุกท่าน ร่วมสนบัสนุนสินคา้วิสาหกิจชุมชนใน
งาน "โอทอปไทย สู้ภยัโควิด-19" พร้อมพบกบัความหลากหลายของสินคา้ท่ีคดัสรรจากทัว่ทุกภูมิภาคของไทยมาให ้ชม ชิม ช้
อป กนัอยา่งเพลิดเพลิน ไม่นอ้ยกวา่ 2,000 ร้านคา้ ตั้งแต่วนัท่ี 18 - 26 ธนัวาคม 2564 ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล ์1-3 ศูนย์
แสดงสินคา้และการประชุมอิมแพค็ เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี เพื่อเป็นก าลงัใจใหผู้ป้ระกอบการชุมชนในการกา้ว ผา่น
วิกฤติโควิด-19 และช่วยใหส่้งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไปดว้ยกนั ทั้งน้ี ในดา้นมาตรการการระบาดของโรคโควิด-19 
ภายในงาน กระทรวงสาธารณสุขจะมีการตั้งจุดสแกนแอปพลิเคชนัไทยชนะ ก่อนเขา้-ออกงาน การใชน้วตักรรมหุ่นยนตฆ์่า
เช้ือโรคดว้ยแสงยวีู หรือ "Germ Saber Robot" ของศูนยเ์ทคโนโลยเีพื่อความมัน่คงของประเทศ และการประยกุตเ์ชิงพาณิชย ์
(NSD) ก่อนเปิดงานทุกวนั พร้อมแจกฟรี แอลกอฮอลส์ าหรับผูเ้ขา้ร่วมงานอีกดว้ย 
  



 
ชวนอุดหนุนของดีจากเกษตรกรตวัจริง ในงานโอทอปไทย สู้ภยัโควิด-19 ท่ีเมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี 

 
นายนวนิตย ์พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมีภารกิจในการส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคก์รเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพใหก้บักลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 กรมส่งเสริมการเกษตร จึงร่วมน าทพัสินคา้เกษตรคุณภาพดีของทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจากเกษตรกรตวัจริง ร่วม
จ าหน่ายในงาน“โอทอป ไทย สู้ภยัโควิด-19” ซ่ึงจดัขึ้นระหวา่งวนัท่ี 18 – 26 ธนัวาคมน้ี ท่ีอาคารชาเลนเจอร์ฮอลล ์1-3 ศูนย์
แสดงสินคา้และการประชุมอิมแพค็ เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี 
 ภายในงานมีสินคา้หลากหลายจากทัว่ประเทศ มาจดัแสดงและจ าหน่ายกวา่ 2,000 ร้านคา้ และสามารถจดัเป็น
ของขวญัของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อส่งมอบความสุขใหแ้ก่กนั ซ่ึงมีความสุขใจทั้งผูผ้ลิตผูใ้หผู้ท่ี้ไดรั้บมอบของขวญั
กระจาย รายไดสู่้ทอ้งถ่ิน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากใหมี้ความเขม้แขง็ตามนโยบายของรัฐบาลและช่วยบรรเทา
ผลกระทบของผูผ้ลิตจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
 ส าหรับสินคา้ของวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
น ามาร่วมจ าหน่ายภายในงาน จะอยูใ่นโซนใกลก้บัเวที (แถว A - N) โดยมีสินคา้หลากหลายประเภท ไดแ้ก่ ผกัผลไม ้อาหาร 
ผลิตภณัฑเ์กษตรแปรรูป สมุนไพร งานจกัสานหัตถกรรมตกแต่งบา้น ผา้และเคร่ืองแต่งกาย 
 กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนพี่นอ้งประชาชนทุกท่าน ร่วมสนบัสนุนสินคา้วิสาหกิจชุมชนในงานโอทอปไทย 
สู้ภยัโควิด-19” พร้อมพบกบัความหลากหลายของสินคา้ท่ีคดัสรรจากทัว่ทุกภูมิภาคของไทยมาให ้ชม ชิม ชอ้ป กนัอยา่ง
เพลิดเพลิน เพื่อเป็นก าลงัใจใหผู้ป้ระกอบการชุมชนในการกา้ว ผา่นวิกฤติโควิด-19 และช่วยใหส่้งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
ไปดว้ยกนั 



 
กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนอุดหนุนของดีจากเกษตรกรตัวจริง ในงาน “โอทอปไทย สู้ภัยโควิด-19″ เร่ิมเสาร์นี!้! ณ เมือง
ทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

 
นายนวนิตย ์พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคระ

กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมีภารกิจในการส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคก์รเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และเพื่อเป็น
การส่งเสริมอาชีพใหก้บักลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงร่วมน าทพัสินคา้เกษตรคุณภาพดีของทุกภูมิภาคทัว่
ประเทศจากเกษตรกรตวัจริง ร่วมจ าหน่ายในงาน“โอทอป ไทย สู้ภยัโควิด-19” ซ่ึงจะจดัขึ้นระหวา่งวนัท่ี 18 – 26 ธนัวาคม 
2564 ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล ์1-3 ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพค็ เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี โดย พล.อ.
ประยทุธ์ จนัโอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานเปิดงานในคร้ังน้ี ซ่ึงภายในงานมีสินคา้หลากหลายจากทัว่ประเทศมา จดั
แสดงและจ าหน่ายกวา่ 2,000 ร้านคา้ และสามารถจดัเป็นของขวญัของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อส่งมอบความสุขใหแ้ก่กนัซ่ึง
มีความสุขใจทั้งผูผ้ลิตผูใ้หผู้ท่ี้ไดรั้บมอบของขวญักระจาย รายไดสู่้ทอ้งถ่ิน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากใหมี้ความเขม้แขง็
ตามนโยบายของรัฐบาล และช่วยบรรเทาผลกระทบของผูผ้ลิตจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ ส าหรับสินคา้ของวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ท่ี
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น ามาร่วมจ าหน่ายภายในงาน จะอยูใ่นโซนใกล้กบัเวที (แถว A – N) 
โดยมีสินคา้หลากหลายประเภท ไดแ้ก่ ผกัผลไม ้อาหาร ผลิตภณัฑเ์กษตรแปรรูป สมุนไพร งานจกัสานหัตถกรรมตกแต่งบา้น 
ผา้และเคร่ืองแต่งกาย  กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนพี่นอ้งประชาชนทุกท่าน ร่วมสนบัสนุนสินคา้วิสาหกิจชุมชนใน
งาน “โอทอปไทย สู้ภยัโควิด-19” พร้อมพบกบัความหลากหลายของสินคา้ท่ีคดัสรรจากทัว่ทุกภูมิภาคของไทยมาให ้ชม ชิม ช้
อป กนัอยา่งเพลิดเพลิน ไม่นอ้ยกวา่ 2,000 ร้านคา้ ตั้งแต่วนัท่ี 18 – 26 ธนัวาคม 2564 ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล ์1-3 ศูนย์
แสดงสินคา้และการประชุมอิมแพค็ เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี เพื่อเป็นก าลงัใจใหผู้ป้ระกอบการชุมชนในการกา้ว ผา่น
วิกฤติโควิด-19 และช่วยใหส่้งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไปดว้ยกนั ทั้งน้ี ในดา้นมาตรการการระบาดของโรคโควิด-19 
ภายในงาน กระทรวงสาธารณสุขจะมีการตั้งจุดสแกนแอปพลิเคชนัไทยชนะ ก่อนเขา้-ออกงาน การใชน้วตักรรมหุ่นยนตฆ์่า
เช้ือโรคดว้ยแสงยวีู หรือ “Germ Saber Robot” ของศูนยเ์ทคโนโลยเีพื่อความมัน่คงของประเทศ และการประยกุตเ์ชิงพาณิชย ์
(NSD) ก่อนเปิดงานทุกวนั พร้อมแจกฟรี แอลกอฮอลส์ าหรับผูเ้ขา้ร่วมงานอีกดว้ย 



 
กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนอุดหนุนของดีจากเกษตรกรตัวจริง ในงาน “โอทอปไทย สู้ภัยโควิด-19″ เร่ิมเสาร์นี!้! ณ เมือง
ทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

 
นายนวนิตย ์พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคระ

กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมีภารกิจในการส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคก์รเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และเพื่อเป็น
การส่งเสริมอาชีพใหก้บักลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงร่วมน าทพัสินคา้เกษตรคุณภาพดีของทุกภูมิภาคทัว่
ประเทศจากเกษตรกรตวัจริง ร่วมจ าหน่ายในงาน“โอทอป ไทย สู้ภยัโควิด-19” ซ่ึงจะจดัขึ้นระหวา่งวนัท่ี 18 – 26 ธนัวาคม 
2564 ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล ์1-3 ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพค็ เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี โดย พล.อ.
ประยทุธ์ จนัโอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานเปิดงานในคร้ังน้ี ซ่ึงภายในงานมีสินคา้หลากหลายจากทัว่ประเทศมา จดั
แสดงและจ าหน่ายกวา่ 2,000 ร้านคา้ และสามารถจดัเป็นของขวญัของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อส่งมอบความสุขใหแ้ก่กนัซ่ึง
มีความสุขใจทั้งผูผ้ลิตผูใ้หผู้ท่ี้ไดรั้บมอบของขวญักระจาย รายไดสู่้ทอ้งถ่ิน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากใหมี้ความเขม้แขง็
ตามนโยบายของรัฐบาล และช่วยบรรเทาผลกระทบของผูผ้ลิตจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ ส าหรับสินคา้ของวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ท่ี
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น ามาร่วมจ าหน่ายภายในงาน จะอยูใ่นโซนใกล้กบัเวที (แถว A – N) 
โดยมีสินคา้หลากหลายประเภท ไดแ้ก่ ผกัผลไม ้อาหาร ผลิตภณัฑเ์กษตรแปรรูป สมุนไพร งานจกัสานหัตถกรรมตกแต่งบา้น 
ผา้และเคร่ืองแต่งกาย  กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนพี่นอ้งประชาชนทุกท่าน ร่วมสนบัสนุนสินคา้วิสาหกิจชุมชนใน
งาน “โอทอปไทย สู้ภยัโควิด-19” พร้อมพบกบัความหลากหลายของสินคา้ท่ีคดัสรรจากทัว่ทุกภูมิภาคของไทยมาให ้ชม ชิม ช้
อป กนัอยา่งเพลิดเพลิน ไม่นอ้ยกวา่ 2,000 ร้านคา้ ตั้งแต่วนัท่ี 18 – 26 ธนัวาคม 2564 ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล ์1-3 ศูนย์
แสดงสินคา้และการประชุมอิมแพค็ เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี เพื่อเป็นก าลงัใจใหผู้ป้ระกอบการชุมชนในการกา้ว ผา่น
วิกฤติโควิด-19 และช่วยใหส่้งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไปดว้ยกนั ทั้งน้ี ในดา้นมาตรการการระบาดของโรคโควิด-19 
ภายในงาน กระทรวงสาธารณสุขจะมีการตั้งจุดสแกนแอปพลิเคชนัไทยชนะ ก่อนเขา้-ออกงาน การใชน้วตักรรมหุ่นยนตฆ์่า
เช้ือโรคดว้ยแสงยวีู หรือ “Germ Saber Robot” ของศูนยเ์ทคโนโลยเีพื่อความมัน่คงของประเทศ และการประยกุตเ์ชิงพาณิชย ์
(NSD) ก่อนเปิดงานทุกวนั พร้อมแจกฟรี แอลกอฮอลส์ าหรับผูเ้ขา้ร่วมงานอีกดว้ย 



 

  



 
จ.นครพนม จดัโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ฯ ให้บริการเกษตรกรแบบครบ จบท่ีเดียว 

 
วนัน้ี (24 ธ.ค.64) นายชาญชยั คงทนั รองผูว้า่ราชการจงัหวดันครพนม เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตร

เคล่ือนท่ี ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร คร้ังท่ี 1/2565 โดยส านกังานเกษตรจงัหวดั
นครพนม พร้อมดว้ยหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกนัจดัขึ้นท่ีบริเวณองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง
แวง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม 
 นางสาวกญัณฐา อภินนทธ์นา เกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยวา่ ส าหรับการจดัโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีใน
คร้ังน้ี มีวตัถุประสงคใ์นการใหบ้ริการทางวิชาการแก่เกษตรกร องคก์รเกษตรกรชุมชน ใหส้ามารถด าเนินกิจการไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง มีการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบสามารถแกไ้ขปัญหาในการประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตรใหก้บัเกษตรกรได้
อยา่งรวดเร็ว รวมทั้งเป็นการดูแลรักษาสุขภาพใหก้บัประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ ซ่ึงมีการบูรณาการความร่วมมือกนัระหวา่ง
หน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมพฒันา แกไ้ขปัญหาใหแ้ก่เกษตรกรใหส้ามารถท าการผลิต
ทางการเกษตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื โดยเป็นการปฏิบติังานในเชิงรุกท่ีท าใหเ้กษตรกรในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีมีปัญหา
ไดรั้บบริการทางการเกษตร รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กนัไป 
 การจดัแสดงนิทรรศการและใหบ้ริการจากคลินิกต่างๆ มากกวา่ 15 คลินิก ไดแ้ก่ 1.คลินิกพืช ใหบ้ริการเมลด็พนัธุ์พืช, 
ขอ้มูลการเพาะปลูกพืช 2.คลินิกดิน บริการตรวจวิเคราะห์ดิน, การใชส้ารปรับปรุงบ ารุงดิน 3.คลินิกปศุสัตว ์บริการวคัซีน
สัตว,์ ท าหมนัสุนขั แมว 4.คลินิกประมง บริการขอ้มูลนิทรรศการ และการสาธิตการผลิตอาหารปลา 5.คลินิกบญัชี บริการให้



ค าแนะน าการจดัท าบญัชีครัวเรือน 6.คลินิกชลประทาน ใหบ้ริการในการจดัการแหล่งน ้า 7.คลินิกสหกรณ์ บริการขอ้มูลการ
รวมกลุ่มสหกรณ์, การแปรรูปผลผลิตจากขา้ว 8. คลินิก ส.ป.ก. บริการกฎหมายการจดัรูปท่ีดิน 9.คลินิกยางพารา บริการ
วิชาการในการปลูกยางพารา 10.คลินิกแกจ้น บริการใหค้  าแนะน าการแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน 11.คลินิกขา้ว บริการขอ้มูลดา้นการ
ปลูกขา้ว 12.คลินิกขยายพนัธุพ์ืช บริการพนัธุ์พืชเน้ือเยื่อ (กลว้ย,พืชผกั) 13.คลินิกหม่อนไหม บริการวิชาการดา้นการเล้ียงและ
แปรรูปหม่อน, พนัธุ์หม่อน 14.คลินิกสุขภาพ บริการตรวจสุขภาพ ตรวจสารพิษตกคา้งในเลือด 15 คลินิกบริหารศตัรูพืช 
บริการใหค้  าแนะน าการจดัการศตัรูพืช 
 นอกจากน้ียงัไดมี้การมอบพนัธุ์ปลา มอบพนัธุ์พืช ยารักษาสัตว ์และบริการต่างๆ และเพื่อเป็นการใหบ้ริการดา้น
การเกษตรแบบครบวงจร รวดเร็ว ถูกตอ้ง โดยการจดักิจกรรมในคร้ังน้ีมุ่งแกไ้ขปัญหาใหก้บัประชาชนอยา่งเป็นรูปธรรม 
พร้อมทั้งเป็นการน านโยบายของภาครัฐท่ีส าคญัในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ มาช้ีแจงใหก้บัประชาชน และบริการอ่ืนๆ แบบจบ
ครบท่ีเดียว ซ่ึงการจดังานด าเนินการภายใตม้าตรการป้องกนัปัญหาโควิด-19 อยา่งเคร่งครัด 
  



 
ชาวนาเฮ ฉลองรับเงินส่วนต่างนาขา้ว เช่ือน าไปสู่การพฒันาการท าเกษตร 

 
ชาวนา อ.หนองหงส์ บุรีรัมย ์รวมตวัจดังานไถกลบตอซงัขา้ว เพื่อเพิ่มผลผลิต หลงัไดรั้บเงินส่วนต่างการท านาจาก

รัฐบาลกวา่ 200 ลา้นบาท บวกเงินช่วยค่าเก่ียวอีกกวา่ 120 ลา้นบาท รวมกวา่ 320 ลา้น เช่ือเงินดงักล่าวจะน าไปสู่การ
พฒันาการท าการเกษตรได ้กรมส่งเสริมเกษตรเผยมีเงินเขา้กระเป๋าชาวนาทั้งจงัหวดัไม่นอ้ยกวา่ 9,200 ลา้นบาท 
 วนัท่ี 25 ธ.ค. ท่ีบา้นพะไล ต.หนองชยัศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย ์เกษตรกรชาวนาไดร้วมตวักนัจดังานหวา่นปุ๋ ยพืช
สด ไถกลบตอซงัขา้ว เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรรู้คุณค่าของตอซงั ลดการเผาตอซงัขา้วเพราะจะกลายเป็นมลพิษ ท าใหเ้พิ่มฝุ่ น
ละอองในอากาศ 
 บรรยากาศการจดังานเตม็ไปดว้ยความอบอุ่น มีการสาธิตการใชโ้ดรนทางการเกษตร การแข่งขนัต าส้มต า ภาพ
โดยรวมเกษตรกรต่างยิม้แยม้แจ่มใส เน่ืองจากไดเ้งินชดเชยส่วนต่างการท านาขา้วจากรัฐบาล 20,000-65,000 ต่อครอบครัว 
นายสากล จ าปาเสน อาย ุ64 ปี ประธานนาแปลงใหญ่ อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย ์กล่าววา่ ถือเป็นปีทองอีกปีหน่ึงของเกษตรกรท า
นาขา้ว ถึงแมร้าคาขา้วจะตกต ่า แต่ยงัมีรัฐบาลมาช่วยเหลือเกษตรกร อ.หนองหงส์ ไดรั้บเงินชดเชยส่วนต่างครอบครัวละตั้งแต่ 
20,000-65,000 บาท ขึ้นอยูก่บัจ านวนพื้นท่ีนาขา้วของเกษตรกรท่ีมีอยู ่นอกจากน้ีเกษตรกรยงัไดรั้บเงินค่าช่วยเก็บเก่ียวอีกไร่
ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครอบครัว มีเงินเขา้บญัชีของเกษตรกรท่ี อ.หนองหงส์ ทั้งหมดกวา่ 320 ลา้นบาท จาก
เกษตรกรประมาณ 7,100 ครอบครัว 
 นายสากลกล่าววา่ เงินชดเชยดงักล่าวของรัฐบาล ใหก้ าลงัใจเกษตรกรพฒันาการท าการเกษตร ลดตน้ทุนการผลิต 
เช่นเดียวกบัการไถกลบตอซงัขา้ว ท่ีเกษตรกรไม่ค่อยท าเพราะไม่มีทุนจา้งรถไถ รวมถึงเคร่ืองมือทนัสมัยท่ีเกษตรกรตอ้งมา
ปรับใชใ้หท้นักบัการท าเกษตรแนวใหม่ 



 ดา้นนายชาติชาย ศรีสะนอก หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต ส านกังานเกษตรจงัหวดับุรีรัมย ์กล่าววา่ การจดั
งานไถกลบตอซงัขา้วในคร้ังน้ี เกิดจากเกษตรกรแต่ละกลุ่มอยากใหมี้ขึ้น เพราะตอ้งการส่งเสริมใหเ้กษตรกรท านาอยา่ง
ถูกตอ้ง ไม่เผาตอซงัขา้ว เพราะจะท าใหผ้ลผลิตนอ้ยลง ไม่เกิดมลภาวะดา้นฝุ่ นละออง ประกอบกบัอยากฉลองท่ีไดเ้งินชดเชย
จากรัฐบาล ท าใหเ้กษตรกรมีก าลงัใจในการท านาปีต่อไป 
 ส าหรับเงินช่วยเหลือเยยีวยาของรัฐบาลของการท าขา้วนาปี 2564-2565 ประกอบดว้ย เงินค่าช่วยเก็บเก่ียวไร่ละ 1,000 
บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครอบครัว ค่าเฉล่ียเกษตรกรจะไดเ้งินครอบครัวละประมาณ 17,000 บาท เงินชดเชยส่วนต่าง ไม่เกิน 15 
ไร่ต่อครอบครัว ภาพรวมเกษตรกรจะไดรั้บเงินชดเชยไร่ละประมาณ 4,100 บาท จากค่าเฉล่ียผลผลิตขา้วประมาณ 359 กก./ไร่ 
ส่วนเกษตรกรจะไดเ้งินชดเชยมากนอ้ยแค่ไหน ขึ้นอยูก่บัราคากลางตอนท่ีเกษตรกรน าขา้วไปขาย หากราคาขา้วสูงเกษตรกร
จะไดรั้บเงินนอ้ยลง แต่หากช่วงนั้นราคาขา้วตกต ่า เกษตรกรจะไดรั้บเงินมากขึ้น โดยจะเอาราคาประกนัของรัฐบาลตนัละ 
15,000 บาท มาเป็นท่ีตั้ง 

นายชาติชายกล่าวดว้ยวา่ จงัหวดับุรีรัมยมี์เกษตรกรท านาขา้วประมาณ 220,000 ครอบครัว รวมนาขา้วทั้งหมด
ประมาณ 3 ลา้นไร่ คาดวา่น่าจะมีเงินชดเชยส่วนต่างทั้งสองระบบ เขา้บญัชีเกษตรกรจงัหวดับุรีรัมยท์ั้งหมดประมาณ 9,200 
ลา้นบาท 
  



 
ชาวนาบุรีรัมยเ์ฮ ฉลองรับเงินส่วนต่างนาขา้ว เช่ือ! จะน าไปสู่การพฒันาการท าเกษตร 

 
 ชาวนา อ.หนองหงส์ บุรีรัมย ์รวมตวัจดังานไถกรบตอซงัขา้ว เพื่อเพิ่มผลผลิต หลงัไดรั้บเงินส่วนต่างการท านาจาก
รัฐบาล กวา่ 200 ลา้นบาท บวกเงินช่วยค่าเก่ียวอีกกวา่ 120 ลา้นบาท รวมกวา่ 320 ลา้น เช่ือเงินดงักล่าวจะน าไปสู่การ
พฒันาการท าการเกษตรได ้กรมส่งเสริมเกษตรเผย มีเงินเขา้กระเป๋าชาวนาทั้งจงัหวดัไม่นอ้ยกวา่ 9,200 ลา้นบาท 
 วนัท่ี 25 ธ.ค.64 ท่ีบา้นพะไล ต.หนองชยัศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย ์เกษตรกรชาวนา ไดร้วมตวักนัจดังานหวา่นปุ๋ ย
พืชสด ไถกรบตอซงัขา้ว เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรรู้คุณค่าของตอซงั ลดการเผาตอซงัขา้วเพราะจะกลายเป็นมลพิษ ท าใหเ้พิ่ม
ฝุ่ นละอองในอากาศ 
 บรรยากาศการจดังานเตม็ไปดว้ยความอบอุ่น มีการสาธิตการใชโ้ดรนทางการเกษตร ,การแข่งขนัต าส้มต า ภาพ
โดยรวมเกษตรกรต่างยิม้แยม้แจ่มใส เน่ืองจากไดเ้งินชดเชยส่วนต่างการท านาขา้วจากรัฐบาล รายละ 20,000-65,000 ต่อ
ครอบครัว 

นายสากล จ าปาเสน อาย ุ64 ปี ประธานนาแปลงใหญ่ อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย ์กล่าววา่ ถือเป็นปีทองอีกปีหน่ึงของ
เกษตรกรท านาขา้ว ถึงแมร้าคาขา้วจะตกต ่า แต่ยงัมีรัฐบาลมาช่วยเหลือเกษตรกร อ.หนองหงส์ ไดรั้บเงินชดเชยส่วนต่าง
ครอบครัวละตั้งแต่ 20,000-65,000 บาท ขึ้นอยูก่บัจ านวนพื้นท่ีนาขา้วของเกษตรกรท่ีมีอยู ่นอกจากน้ีเกษตรกรยงัไดรั้บเงินค่า
ช่วยเก็บเก่ียวอีกไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครอบครัว มีเงินเขา้บญัชีของเกษตรกรท่ี อ.หนองหงส์ ทั้งหมดกวา่ 320 
ลา้นบาท จากเกษตรกรประมาณ 7,100 ครอบครัว 
 นายสากล ยงักล่าวดว้ยวา่เงินชดเชยดงักล่าวของรัฐบาล ท าใหก้ าลงัใจใหเ้กษตรกรพฒันาการท าการเกษตร ลดตน้ทุน
การผลิต เช่นเดียวกบัการไถกรบตอซงัขา้ว ท่ีเกษตรกร ไม่ค่อยท าเพราะไม่มีทุนจา้งรถไถ รวมถึงเคร่ืองมือทนัสมยัท่ีเกษตรกร
ตอ้งมาปรับใชใ้หท้นักบัการท าเกษตรแนวใหม่ 
 ดา้นนายชาติชาย ศรีสะนอก หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต ส านกังานเกษตรจงัหวดับุรีรัมย ์กล่าววา่ การจดั
งานไถกรบตอซงัขา้วในคร้ังน้ี เกิดจากเกษตรกรแต่ละกลุ่มอยากใหมี้ขึ้น เพราะตอ้งการส่งเสริมใหเ้กษตรกรท านาอยา่ง
ถูกตอ้ง ไม่เผาตอซงัขา้ว เพราะจะท าให ้ผลผลิตนอ้ยลง ไม่เกิดมลภาวะดา้นฝุ่ นละออง ประกอบกบัอยากฉลองท่ีไดเ้งินชดเชย
จากรัฐบาล ท าใหเ้กษตรกรมีก าลงัใจในการท านาปีต่อไป 



 ส าหรับเงินช่วยเหลือเยยีวยาของรัฐบาลของการท าขา้วนาปี 2564-2565 ประกอบดว้ย เงินค่าช่วยเก็บเก่ียวไร่ละ 1,000 
บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครอบครัว ค่าเฉล่ียเกษตรกรจะไดเ้งินครอบครัวละประมาณ 17,000 บาท 
 เงินชดเชยส่วนต่าง ไม่เกิน 15 ไร่ต่อครอบครัว ภาพรวมเกษตรกรจะไดรั้บเงินชดเชยไร่ละประมาณ 4,100 บาท จาก
ค่าเฉล่ียผลผลิตขา้วประมาณ 359 กก./ไร่ ส่วนเกษตรกรจะไดเ้งินชดเชยมากนอ้ยแค่ไหน ขึ้นอยูก่บัราคากลางตอนท่ีเกษตรกร
น าขา้วไปขาย หากราคาขา้วสูงเกษตรกรจะไดรั้บเงินนอ้ยลง แต่หากช่วงนั้นราคาขา้วตกต ่า เกษตรกรจะไดรั้บเงินมากขึ้น โดย
จะเอาราคาประกนัของรัฐบาลตนัละ 15,000 บาท มาใเป็นท่ีตั้ง 
 นายชาติชาย กล่าวดว้ยวา่ จงัหวดับุรีรัมย ์มีเกษตรกรท านาขา้วประมาณ 220,000 ครอบครัว รวมนาขา้วทั้งหมด
ประมาณ 3 ลา้นไร่ คาดวา่น่าจะมีเงินชดเชยส่วนต่างทั้งสองระบบ เขา้บญัชีเกษตรกรจงัหวดับุรีรัมยท์ั้งหมดประมาณ 9,200 
ลา้นบาท. 
  


