
 
10.00 – 10.15 น.  แนวทางการจัดเวทเีสวนาระดมความชว่ยเหลอืเพือ่ชาวนา
ไทย 
   โดย : อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร 
 
10.15 – 10.30 น.  ผลการจัดเวทเีสวนาทีส่ว่นกลาง 
   โดย : ผูอ้ านวยการส านักสง่เสรมิและจัดการสนิคา้เกษตร 
 
10.30 – 10.45 น.  แนวทางการจัดเวทใีนระดบัจังหวดั 
   โดย : รองอธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร ฝ่ายวชิาการ 
 
10.45 – 11.00 น.  การสนับสนุนการจัดเวท ี
   โดย : ผูอ้ านวยการกองแผนงาน 
 
11.00 – 11.15 น. ถาม – ตอบ ปัญหา 

ก าหนดการ 
ประชมุมอบนโยบายโครงการระดมความชว่ยเหลอืเพือ่ชาวนาไทย 

วนัพธุที ่19 มนีาคม 2557 
ณ หอ้งประชมุ operation room กรมสง่เสรมิการเกษตร กรงุเทพมหานคร 
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โครงการระดมความชว่ยเหลอืชาวนาไทย 

Department of Agricultural Extension 2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900  

 
วนัที ่11 มนีาคม 2557 

ณ หอ้งประชมุประชมุชัน้ 5 กรมสง่เสรมิการเกษตร 
กรงุเทพมหานคร 

 

ผลการจดัเวท ี
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Department of Agricultural Extension 2143/1 Phaholyothin Rd.  
Chatuchak, Bangkok 10900  

พธีิเปิดการเสวนา 
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Department of Agricultural Extension 2143/1 Phaholyothin Rd.  
Chatuchak, Bangkok 10900  

กลุ่ม : ด้านปัจจัยการผลติ 
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Department of Agricultural Extension 2143/1 Phaholyothin Rd.  
Chatuchak, Bangkok 10900  

กลุ่ม : ด้านปัจจัยการผลติ 
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Department of Agricultural Extension 2143/1 Phaholyothin Rd.  
Chatuchak, Bangkok 10900  

กลุ่ม : ด้านแหล่งเงนิทุน 
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Department of Agricultural Extension 2143/1 Phaholyothin Rd.  
Chatuchak, Bangkok 10900  

กลุ่ม : ด้านพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยนืและทางเลือกใหม่
ของชาวนาไทยในอนาคต 
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Department of Agricultural Extension 2143/1 Phaholyothin Rd.  
Chatuchak, Bangkok 10900  

สรุปผลการประชุม 
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Department of Agricultural Extension 2143/1 Phaholyothin Rd.  
Chatuchak, Bangkok 10900  

จบการประชุม 
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Department of Agricultural Extension 2143/1 Phaholyothin Rd.  
Chatuchak, Bangkok 10900  

จบการประชุม 
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แนวทางการจัดเวทรีะดมความชว่ยเหลอืชาวนา
ไทยในระดับจังหวัด 

นายไพรชั  หวงัด ี
รองอธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร ฝ่ายวชิาการ 

โดย 
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5. ประสานเชิญ ภาครัฐภาค เอกชน ชาวนา 

1. ก าหนดแผนการจัดเวท ี

2. แจ้งแผนก าหนดการให้กรมฯ 
3. ตดิต่อธ.ก.ส.เพื่อขอรายช่ือชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงนิจ าน าข้าว 

4. คัดเลือกชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงนิจ าน า จ านวน 50-60 คน 

ผูร้บัผดิชอบ : กษจ. 
ระยะเวลา : 19-20 ม.ีค. 57 

ขัน้ตอนการประสานงานผู้เก่ียวข้อง 
และการจัดเตรียมเวที (ภาครัฐ,ภาคเอกชน,ชาวนา) 1. 

พด. กสส. กสก. กวก. ธ.ก.ส. อ.ต.ก. กข. สปก. กฟก. ออมสนิ  
บรษิทั (จ าหนา่ย เมล็ดพนัธุ ์ปุ๋ ย สารเคม ีฯ) 

ออกหนงัสอืเชญิ 
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ขัน้ตอนการจัดเวท ี

1) เวทีปัจจยัการผลติ 
2) เวทีเงินทนุ 
3) เวทีพฒันาการผลติข้าวอยา่งยัง่ยืน 

 

2.แบ่งการจัดเวทีเป็น 3 เวทย่ีอย  

1.ชีแ้จงความเป็นมาวัตถุประสงค์ของการจัดเวที 

3. สรุปผลเวทีย่อยและน าผลที่ได้สรุปผลภาพรวม 

2. ผูร้บัผดิชอบ  : กษจ. 
ระยะเวลา      : 24-28 ม.ีค. 57 

พด. กสส. กสก. 
กวก. ธ.ก.ส. 
อ.ต.ก. กข. สปก. 
กฟก. ออมสนิ 
บรษิทั (จ าหนา่ย 
เมล็ดพนัธุ ์ปุ๋ ย 
สารเคม ีฯ) 

เข้าร่วม 

http://www.doae.go.th/page/homepage


ขัน้ตอนรายงานผล 

สสข. กระทรวง กรม กษจ. 

27 มี.ค. 57 31 มี.ค. 57 4 เม.ย. 57 

3. 
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ขัน้ตอนการขยายผลในพื่นที่ 

ขัน้ตอนการตดิตามผล 

เผยแพร่ข้อมลูความช่วยเหลือผ่านสื่อต่างๆ 

ผู้รับผิดชอบ : กษจ.,กษอ. 

ผู้รับผิดชอบ : กษจ.,ชาวนา 

ให้กษจ.ร่วมกับชาวนาท่ีเข้าร่วมเสวนาติดตาม 
ผลการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
(ร้านค้าเมลด็พนัธุ์ ปุ๋ ย สารเคมีฯ) ท่ีเข้าร่วมเสวนา 

4. 

5. 
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ผลการจัดเวทเีสวนาทีส่ว่นกลาง 

นางอรสา  ดสิถาพร 
ผูอ้ านวยการส านกัสง่เสรมิและจดัการสนิคา้เกษตร 

โดย 
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ปจัจยัการผลติ หนว่ยงาน แนวทางการชว่ยเหลอื 

1. เมล็ดพันธุ ์ สมาคมการคา้เมล็ดพันธุไ์ทย 
 

รอผลการประชมุคณะกรรมการ
สมาคมพจิารณาใหก้าร
ชว่ยเหลอื 

ชมรมผูผ้ลติเมล็ดพันธุข์า้ว  
 

ลดราคาเมล็ดพันธุข์า้วให ้
ชาวนา 

รา้นแมบ่ญุรอดขา้วปลกู 
 

ลดราคาเมล็ดพันธุต์าม
แนวทางของสมาคม 
 

2. ปุ๋ ย สมาคมการคา้ปุ๋ ยและธรุกจิ
การเกษตรไทย 

รอผลการประชมุพจิารณาให ้
การชว่ยเหลอื 

สมาคมการคา้ผูผ้ลติปุ๋ ยไทย  
 

บรจิาคไดเ้ล็กนอ้ย 
 

บรษัิทเจยีไต ๋จ ากัด 
 

สนับสนุนตามแนวทางสมาคม 
 

กรมพัฒนาทีด่นิ สนับสนุนเมล็ดพันธุพ์ชืปู๋ ยสด 
4,000 ตัน พด.2 และน ้าหมัก
ชวีภาพ 140,000 ขวด 

สรุปผลการเสวนาระดมความช่วยเหลือเพือชาวนาไทย 

ดา้นปจัจยั
การผลติ 
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ปจัจยัการผลติ หนว่ยงาน แนวทางการชว่ยเหลอื 

3. สารป้องกันก าจัดศตัรพูชื สมาคมอารักขาพชืไทย รอผลการประชมุคณะกรรมการ
สมาคมพจิารณาใหก้าร
ชว่ยเหลอื 

บรษัิทไบเออรไ์ทย จ ากัด สนับสนุนตามแนวทางของ
สมาคม 

บรษัิทลัดดา จ ากัด รา้นคา้ตัวแทนคัดเลอืกลกูคา้
พืน่ทีไ่มเ่กนิ 50 ไร ่สนับสนุน 
สารเคม ีครึง่หนึง่ของพืน่ที่
ปลกู 

4. เครือ่งจักรกลการเกษตร บรษัิทสยามคโูบตา้ คอร์
ปอเรชัน่ 

ไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยในการ
ตรวจเช็คเครือ่งจักร,ลดราคา
การเปลีย่นถา่ยน ้ามัน คา่
อะไหล ่วสัด ุ15% 

5. อาชพีเสรมิ บรษัิท East West Seed  จัดpromotion เมล็ดพันธุ ์ผัก 
ราคาถกู 

บรษัิท 108 เทคโนฟารม์ สง่เสรมิใหป้ลกูพรกิ และรับซือ้ 

สรุปลการเสวนาระดมความช่วยเหลือเพือชาวนาไทย (ต่อ) 

ดา้นปจัจยั
การผลติ 
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ปจัจยัการผลติ หนว่ยงาน แนวทางการชว่ยเหลอื 

6. อืน่ๆ กรมสง่เสรมิการเกษตร  สนับสนุนกลา้ผัก 250,000 
ตน้ 
สนับสนุนเชือ้ราบวิเวอเรยี
และไตรโคเดอรม์า  
 ถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้น
เทคโนโลยกีารผลติ 

สรุปผลการเสวนาระดมความช่วยเหลือเพือชาวนาไทย (ต่อ) 

ดา้นปจัจยั
การผลติ 
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หนว่ยงาน แนวทางการชว่ยเหลอื 

1.ธ.ก.ส.  ขยายเวลาช าระหนี ้6 เดอืน คดิดอกเบีย้ปกตติาม MRR แตเ่วน้
เบีย้ปรับ ไมจ่ ากัดวงเงนิในการพักช าระหนี ้
 การใหส้นิเชือ่ใหมใ่หกู้ต้ามความจ าเป็น แตไ่มเ่กนิ 70% ของ
ผลผลติสว่นเหลอืเพือ่ขาย คดิดอกเบีย้รอ้ยละ 7 ตอ่ปี (0.568 ตอ่
เดอืน)  
 ส ิน้สดุ 31 มนีาคม 2558 การค ้าประกันใชโ้ฉนดทีด่นิหรอืบคุคล
ค ้าประกัน 

2.ส านักงานกองทนุฟ้ืนฟแูละ
พัฒนาเกษตรกร 

 ขยายเวลาการช าระหนีอ้อกไป 1 ปี โดยไมค่ดิคา่บรกิาร 1% 
ของวงเงนิ 
 การใหเ้งนิกู ้องคก์รทีส่มาชกิสงักดัอยูเ่สนอโครงการ เพือ่ขอ
เงนิกู ้ไมม่ดีอกเบีย้ คดิคา่บรกิาร 1% ของวงเงนิ 

3.ธนาคารออมสนิ  มสีนิเชือ่เพือ่การพัฒนาชนบทใหกู้ก้บักลุม่องคก์รทีม่สีมาชกิ
รวมกัน 25 คนขึน้ไป คดิดอกเบีย้รอ้ยละ 6 ตอ่ปี 

4.กรมสง่เสรมิสหกรณ์  ขยายการช าระหนี ้
 กองทนุพัฒนาสหกรณ์ยดืระยะเวลาการผอ่นช าระหนี ้1 ปี 
 เสนอ ครม.มาตรการเยยีวยา ม ี2 มาตรการ คอื   
1) โดยใหส้หกรณ์หาแหลง่เงนิกูเ้พือ่ปลอ่ยใหส้มาชกิสหกรณ์กูไ้ม่
เกนิ 70% ของมลูคา่ใบประทวน  
2) รัฐบาลชดเชยดอกเบีย้ ไมเ่กนิ 5% 

5.ส.ป.ก. ผอ่นผันการช าระหนี ้

สรุปผลการเสวนาระดมความช่วยเหลือเพือชาวนาไทย ดา้นแหลง่
เงนิทนุ 
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แนวทางการพฒันา วธิกีาร 

1. เกษตรกรควรปรับเปลีย่นวธิี
คดิ 

 สรา้งความเขา้ใจและการยอมรับดว้ยการใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งและ
เป็นจรงิ 
 เนน้การพึง่ตนเอง 
 พัฒนาตนเองเพือ่รองรับการเปลีย่นแปลง 

2. มกีารรวมกลุม่สรา้ง
เครือ่ขา่ย 

 คัดเลอืกผูน้ าเป็นแบบอยา่งทีด่ ี
 พดูคยุหารอืและดงึภาคสว่นตา่งๆเขา้มาใหก้ารสนับสนุน 
 กลุม่ด าเนนิงานโปรง่ใส สมาชกิมสีว่นร่วม 
 แบง่ปันผลประโยชนอ์ยา่งเป็นธรรม 

3.ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง  ผลติเมล็ดพันธุ ์ท าปุ๋ ยอนิทรยี ์และสารชวีภาพใชใ้นครัวเรอืน
และชมุชน และสามารถพึง่พาตนเองทางดา้นปัจจัยการผลติ 
 ท าใหเ้ห็นเป็นตัวอยา่ง  
 เรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง แลว้น ามาประยกุตใ์ช ้
 ปลกูพชืหลังนาเพือ่กระจายความเสีย่ง 
 สรา้งจดุขาย  
 ใชห้ลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

สรุปลการเสวนาระดมความช่วยเหลือเพือชาวนาไทย 

ดา้นพฒันาการเกษตรทีย่ ัง่ยนืและทางเลอืกใหมข่อง 
ชาวนาไทยในอนาคต 
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ความก้าวหน้าในการร่วมให้ความช่วยเหลือเพือชาวนาไทย  

หนว่ยงาน การสนบัสนุน 

1. สมาคมการคา้เมลด็พันธไุทย (คณุวชิยั) 
บรษัิท CP  จะสนับสนุนเมล็ดพันธข์า้วลกูผสม 12 จังหวัด ๆ ละ 5,000 ไร ่

โดยขายเมล็ดพันธุข์า้วขาว พันธุ ์CP111 ใหใ้นราคาถกู 

2. สมาคมอารักขาพชืไทย อยูร่ะหวา่งการหารอืของสมาคมฯ 

3. สมาคมการคา้ปุ๋ ยและธรุกจิการเกษตรไทย อยูร่ะหวา่งการหารอืของสมาคมฯ 

4. สมาคมอารักขาพชืไทย (คณุสายัณห)์ ก าลงัประสานงานกบับรษัิทในสมาคมฯ 

5. บรษัิท ฟกุเทยีนกรุป๊ จ ากดั 

บรษัิทจะเขา้รว่มจัดบทูและจ าหน่ายสนิคา้ในการประชมุเกษตรกรทัง้ 12 

จังหวัด และใหปุ้๋ ยเคมผีสมกรดซลิกิอนแกเ่กษตรกร คนละ 1 กระสอบ (1 

กระสอบ = 50 ก.ก.) 

6. บรษัิท 108 เทคโนฟารม์ จ ากดั 
บรษัิทสรา้งอาชพีใหแ้กเ่กษตรกรในพืน้ทีจั่งหวัดอา่งทอง โดยสนับสนุน

การปลกูพรกิในโรงเรอืน จ านวน 75 ราย 

7. บรษัิท ไดนามกิพันธุพ์ชื จ ากดั มแีนวทางการใหโ้ปรโมชัน่ลดราคาเมล็ดพันธุแ์ละแถมเมล็ดพันธุ ์

http://www.doae.go.th/page/homepage


หนว่ยงาน การสนบัสนุน 

8. บรษัิท ลดัดา จ ากดั มแีนวทางรว่มกบั บรษัิท ไดนามกิพันธุพ์ชื จ ากดั โดยอาจจัดโปรโมชัน่รว่มกนั 

9. บรษัิท เพือ่เกษตรกร จ ากดั 
 (East West Seed) 

บรษัิทยนิดบีรจิาคเมลด็พันธุผ๋ักใหแ้กเ่กษตรกรเป้าหมาย โดยบรษัิทขอขอ้มลู
พืน้ทีแ่ละจ านวนเกษตกรเป้าหมายจากกรมสง่เสรมิการเกษตรเพือ่ใชว้าง
แผนการแจกเมล็ดพันธุ ์โดยสง่ขอ้มลูพืน้ทีแ่ละจ านวนเกษตรกรเป้าหมายไดท้ี ่
053215541 

10. บรษัิท สยามคโูบตา้ จ ากดั 
ตัง้จดุmobile Service ในหมูบ่า้นหรอืต าบลทั่วประเทศ โดยจัดการอบรมให ้
ความรู ้พรอ้มไมค่ดิคา่บรกิารตรวจเชค็ และลดราคาคา่อะไหลแ่ละน ้ามนั 15% 

11. บรษัิท ไบเออรไ์ทย จ ากดั อยูร่ะหวา่งการน าเรือ่งเขา้ทีป่ระชมุสมาคมฯ 

12. บรษัิท เมล็ดพนัธุข์า้วไทย จ ากดั บรจิาคเมล็ดพันธุข์า้ว / จ าหน่ายเมล็ดพันธุข์า้วในราคาถกู 

13. บรษัิท เจยีไต ๋จ ากดั อยูร่ะหวา่งน าเรือ่งเขา้ทีป่ระชมุบรษัิท 
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หนว่ยงาน การสนบัสนุน 

14. ธนาคารออมสนิ มกีารใหกู้เ้งนิตามปกต ิโดยใชบ้คุคลค ้าประกนั 

15. ธ.ก.ส. ขยายเวลาเงนิกูไ้มเ่กนิ 1 ปี กูเ้พิม่ไดใ้นมลูคา่ผลผลติ 70% 

16. กองทนุฟ้ืนฟแูละพัฒนาเกษตรกร มมีาตรการขยายเวลาการช าระหนีอ้อกไปอกี 1 ปี 

17. กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
รัฐชว่ยดอกเบืย้เงนิกูไ้มเ่กนิ  5% 1 ปี ผา่นสหกรณ์การเกษตร วงเงนิ 20,000 
ลา้นบาท 

18.  ส านักงานปฏริปูทีด่นิ กองทนุปฏริปูทีด่นิ โดยมมีาตรการผอ่นผันการช าระเกษตรกรในเขตปฏริปู 

19. กรมสง่เสรมิการเกษตร 
สนับสนุนกลา้ผัก เชือ้ราบวิเวอรเ์รยี เชือ้ราไตรโครเดอมา่ พรอ้มความรูด้า้น
การเกษตร 

20. กรมพัฒนาทีด่นิ สนับสนุนเมล็ดพนัธุป์อเทอืง และน ้าหมกัชวีภาพ 

21. องคก์ารตลาดเพือ่เกษตรกร 
อตก. น าปัจจยัการผลติทางการเกษตร ไดแ้ก ่ปุ๋ ยเคม ีสารเคม ียาฆา่หญา้ ยา
เพิม่ผลผลติ ปุ๋ ยอนิทรยี ์รวมไปถงึ ขา้วสาร จ าหน่ายในราคาถกู ทีส่หกรณ์
การเกษตร 
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การสนับสนุนการจัดเวท ี

นายพรีพร  พรอ้มเทพ 
ผูอ้ านวยการกองแผนงาน 

โดย 
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งบประมาณที่จัดสรรให้จังหวดั 

จ ำนวน  13,000 บำท 

เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเวที 

ฐำนคิด  -  เกษตรกร           50 คน             65 x 200 บำท 

           -  ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง  15 คน    = 13,000 บำท 

                 (ปรับได้ตำมควำมเหมำะสม) 
 



งบประมาณที่จัดสรรให้เขต 

จ ำนวน  5,000 บำท 

เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมเวที 
 



จ านวนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการจ าน าฯ 

รวมทั้งหมด   1,155,338  รำย 

 
 

 สสข. 1 ชัยนาท  

  1   กรุงเทพมหานคร             597  

  2   นนทบรีุ           1,366  

  3   ปทมุธานี           4,683  

  4   สิงห์บรีุ           5,086  

  5   พระนครศรีอยธุยา           5,434  

  6   อา่งทอง           6,109  

  7   สระบรีุ           8,048  

  8   ลพบรีุ         11,238  

  9   ชยันาท         15,783  

 สสข. 2 ราชบุรี  

  1   สมทุรสงคราม               61  

  2   สมทุรสาคร             311  

  3   ประจวบคีรีขนัธ์           1,323  

  4   นครปฐม           5,378  

  5   เพชรบรีุ           7,732  

  6   ราชบรีุ         12,828  

  7   สพุรรณบรีุ         16,617  

  8   กาญจนบรีุ         31,844  



จ านวนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการจ าน าฯ (ต่อ) 

 
  สสข. 3 ระยอง  

  1   จนัทบรีุ                2  

  2   สมทุรปราการ               19  

  3   ระยอง               46  

  4   ชลบรีุ               59  

  5   ฉะเชิงเทรา               60  

  6   สระแก้ว             359  

  7   ปราจีนบรีุ             777  

  8   นครนายก           2,125  

 สสข. 4 ขอนแก่น  

  1   หนองคาย           1,345  

  2   มกุดาหาร           1,514  

  3   หนองบวัล าภ ู          3,090  

  4   อดุรธานี           6,065  

  5   สกลนคร         11,588  

  6   นครพนม         15,955  

  7   ขอนแก่น         28,134  

  8   กาฬสินธุ์         29,296  

  9   มหาสารคาม         35,459  

 10   ร้อยเอ็ด         83,124  



จ านวนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการจ าน าฯ (ต่อ) 

 
  สสข. 6 เชียงใหม่  

  1   นา่น           2,121  

  2   ล าพนู           2,734  

  3   ล าปาง           5,981  

  4   แพร่           7,790  

  5   เชียงใหม ่        10,059  

  6   พะเยา         20,172  

  7   เชียงราย         32,515  

 สสข. 7 นครราชสีมา  

  1   อ านาจเจริญ         22,585  

  2   ชยัภมูิ         28,000  

  3   ยโสธร         33,546  

  4   บรีุรัมย์         51,616  

  5   ศรีสะเกษ         59,454  

  6   นครราชสีมา         64,208  

  7   อบุลราชธานี         65,887  

  8   สริุนทร์         77,733  



จ านวนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการจ าน าฯ (ต่อ) 

 
 

 สสข. 9 พษิณุโลก  

  1   ตาก           6,749  

  2   อทุยัธานี         17,479  

  3   เพชรบรูณ์         25,993  

  4   อตุรดติถ์         28,458  

  5   สโุขทยั         40,362  

  6   ก าแพงเพชร         40,539  

  7   พิจิตร         40,863  

  8   นครสวรรค์         51,596  

  9   พิษณโุลก         65,443  



แผนปฏิบติังาน 



ขอบคุณครับ 


