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กรมสงเสริมการเกษตรเปดตัวเว็บไซตรวบรวมสินคาเกษตรคุณภาพดี เกรดพรีเม่ียม ฝมือเกษตรกรตัวจริงจาก
ท่ัวประเทศ สงตรงถึงบาน ประหยัดเวลา ไมตองออกขับรถไปซ้ือถึงแหลงผลิต 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 สงผลกระทบตอทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการเกษตร ซ่ึง ดร.
เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความหวงใยชีวิตความเปนอยูของพ่ีนอง
เกษตรกร ซ่ึงอาจจะไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค จึงสั่งการใหหนวยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เรงใหความชวยเหลือพ่ีนองเกษตรกรตามภารกิจอยางเต็มท่ี กรมสงเสริมการเกษตรจึงได
จัดทําโครงการสงเสริมตลาดเกษตร Online ภายใตการกํากับดูแลของกรมสงเสริมการเกษตรข้ึน เพ่ือชวยเปน
สื่อกลางในการนําสินคาเกษตรคุณภาพดี จากกลุมเกษตรกรแปลงใหญ Smart Farmer (SF) Young Smart 
Farmer (YSF) วิสาหกิจชุมชน และองคกรเกษตรกรอ่ืนๆ จากท่ัวประเทศ ใหถึงมือผูบริโภค ในรูปแบบของ
เว็บไซต ชื่อ “Www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.Com” ภายใตสโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียง
คุณสั่ง เราพรอมสง” ซ่ึงจะเปดตัวอยางเปนทางการในวันท่ี 29 เมษายน 2563โดยจะทําหนาท่ีเปนศูนยกลาง
รวบรวมขอมูล และชองทางการติดตอซ้ือขายสินคาเกษตรแบบออนไลนท่ีผานการคัดสรรจากคณะทํางานฯ 
ระดับจังหวัดท่ัวประเทศ ประกอบดวยสินคาทางการเกษตร ท้ังผลผลิตสด สินคาแปรรูป และสินคาหัตถกรรม 
จํานวน 9 หมวด ไดแก ขาวและธัญพืช ผัก ผลไม ไมดอกไมประดับ อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม สมุนไพรและ
เครื่องสําอาง ผาและเครื่องแตงกาย หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ และสินคาอ่ืนๆ 
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวอีกวา ความพิเศษของเว็บไซตดังกลาว คือ ไดรวบรวมชองทางออนไลนทุก
ชองทางในการติดตอซ้ือขายระหวางผูบริโภคกับเกษตรกรผูผลิตตัวจริง รวมท้ังระบุรายละเอียดของสินคา 
มาตรฐานท่ีไดรับการรับรอง ชวงเวลาท่ีสินคามีจําหนาย กําลังการผลิต และวิธีการขนสงท่ีผูบริโภคสามารถ
เลือกใชไดตามความสะดวก ชวยอํานวยความสะดวกใหกับพ่ีนองประชาชนไดเปนอยางดี นับวาเหมาะสมอยาง
ยิ่งกับสถานการณปจจุบันท่ีรัฐบาลมีคําแนะนําใหรักษาระยะหางทางสังคม (Social Distancing) และให
ทํางานจากบาน (Work From Home) กรมสงเสริมการเกษตรจึงขอเชิญชวนพ่ีนองประชาชนเยี่ยมชมและ
เลือกซ้ือสินคาในเว็บไซตตลาดเกษตรกรออนไลน เพียงคนหาดวยการพิมพ คําวา “ตลาดเกษตรกรออนไลน.
Com” เพียงแคนี้ทานก็จะสามารถเลือกซ้ือสินคาเกษตรคุณภาพดี ผลิตจากใจเกษตรกรตัวจริง พรอมสงถึง
บานไดแลว 
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กรมสงเสรมิการเกษตรเปดตัวเว็บไซตรวบรวมสินคาเกษตรคณุภาพด ีเกรดพรีเมี่ยม ฝมือเกษตรกรตัวจริงจากท่ัวประเทศ สง
ตรงถึงบาน ประหยดัเวลา ไมตองออกขับรถไปซื้อถึงแหลงผลิต 
ขาววันน้ี นาน วันท่ี 30 เมษายน 2563 นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยขอมูลใหผูสื่อขาว
วา จากสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 สงผลกระทบตอทุกภาคสวน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งภาคการเกษตร 
ซึ่ง ดร.เฉลมิชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความหวงใยชีวิตความเปนอยูของพ่ีนองเกษตรกร ซึ่ง
อาจจะไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค จึงสั่งการใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรงใหความ
ชวยเหลือพ่ีนองเกษตรกรตามภารกิจอยางเต็มท่ี 
กรมสงเสรมิการเกษตรจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมตลาดเกษตร online ภายใตการกํากับดูแลของกรมสงเสริมการเกษตรข้ึน 
เพ่ือชวยเปนสื่อกลางในการนําสินคาเกษตรคณุภาพดี จากกลุมเกษตรกรแปลงใหญ Smart Farmer  (SF) Young Smart 
Farmer (YSF) วิสาหกิจชุมชน และองคกรเกษตรกรอ่ืนๆ จากท่ัวประเทศ 
ใหถึงมือผูบริโภค ในรูปแบบของเว็บไซต ช่ือ “www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com”  ภายใตสโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุก
สิ่งปลอดภยั เพียงคุณสั่ง เราพรอมสง” ซึ่งจะเปดตัวอยางเปนทางการในวันท่ี 29 เมษายน 2563 
โดยจะทําหนาท่ีเปนศูนยกลางรวบรวมขอมูล และชองทางการติดตอซื้อขายสินคาเกษตรแบบออนไลนท่ีผานการคดัสรรจาก
คณะทํางานฯ ระดับจังหวัดท่ัวประเทศ ประกอบดวยสินคาทางการเกษตร ท้ังผลผลิตสด สินคาแปรรปู และสินคาหัตถกรรม 
จํานวน 9 หมวด ไดแก ขาวและธัญพืช ผัก ผลไม ไมดอกไมประดับ อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม สมุนไพรและเครื่องสําอาง 
ผาและเครื่องแตงกาย หตัถกรรมและสิ่งประดิษฐ และสินคาอ่ืนๆ 
อธิบดกีรมสงเสรมิการเกษตร กลาวอีกวา ความพิเศษของเว็บไซตดังกลาว คือ ไดรวบรวมชองทางออนไลนทุกชองทางในการ
ติดตอซื้อขายระหวางผูบริโภคกับเกษตรกรผูผลิตตัวจริง รวมท้ังระบุรายละเอียดของสินคา มาตรฐานท่ีไดรับการรับรอง 
ชวงเวลาท่ีสินคามีจําหนาย กําลังการผลิต 
และวิธีการขนสงท่ีผูบรโิภคสามารถเลือกใชไดตามความสะดวก ชวยอํานวยความสะดวกใหกับพ่ีนองประชาชนไดเปนอยางดี 
นับวาเหมาะสมอยางยิ่งกับสถานการณปจจุบันท่ีรัฐบาลมีคําแนะนําใหรักษาระยะหางทางสังคม (Social Distancing) และให
ทํางานจากบาน (Work From Home) 
กรมสงเสรมิการเกษตรจึงขอเชิญชวนพ่ีนองประชาชนเยี่ยมชมและเลอืกซื้อสินคาในเว็บไซตตลาดเกษตรกรออนไลน เพียง
คนหาดวยการพิมพ คําวา “ตลาดเกษตรกรออนไลน.com”  เพียงแคน้ีทานก็จะสามารถเลือกซื้อสินคาเกษตรคณุภาพดี ผลิต
จากใจเกษตรกรตัวจริง พรอมสงถึงบานไดแลว 
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กรมสงเสริมการเกษตร เปดตัวเว็บไซตรวบรวมสินคาเกษตรคุณภาพดี เกรดพรีเม่ียม ฝมือเกษตรกรตัวจริงจากทั่ว
ประเทศ สงตรงถงึบาน ประหยัดเวลา ไมตองออกขับรถไปซือ้ถึงแหลงผลิต 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 หรือ COVID-19 สงผลกระทบตอทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการเกษตร ซึ่ง ดร. เฉลิมชัย ศรี
ออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความหวงใยชีวิตความเปนอยูของพี่นองเกษตรกร ซึ่งอาจจะไดรับ
ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค จึงสั่งการใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรงใหความ
ชวยเหลือพี่นองเกษตรกรตามภารกิจอยางเต็มที่ กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดจัดทาํโครงการสงเสริมตลาดเกษตร 
online ภายใตการกํากับดูแลของกรมสงเสริมการเกษตรข้ึน เร่ิมเปดใชงานคร้ังแรกในวันที่ 29 เมษายน 2563 เพื่อ
ชวยเปนสื่อกลางในการนําสินคาเกษตรคุณภาพดี จากกลุมเกษตรกรแปลงใหญ Smart Farmer  (SF) Young Smart 
Farmer (YSF) วิสาหกิจชุมชน และองคกรเกษตรกรอ่ืนๆ จากทั่วประเทศ ใหถึงมือผูบริโภค ในรูปแบบของเว็บไซต 
ชื่อ “www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com” ภายใตสโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพรอม
สง” โดยจะทําหนาที่เปนศูนยกลางรวบรวมขอมูล และชองทางการติดตอซื้อขายสินคาเกษตรแบบออนไลนทีผ่านการ
คัดสรรจากคณะทํางานฯ ระดับจังหวัดทั่วประเทศ ประกอบดวยสินคาทางการเกษตร ทั้งผลผลติสด สินคาแปรรูป 
และสินคาหัตถกรรม จํานวน 9 หมวด ไดแก ขาวและธัญพชื ผกั ผลไม ไมดอกไมประดบั อาหารแปรรูปและเคร่ืองดื่ม 
สมุนไพรและเคร่ืองสําอาง ผาและเคร่ืองแตงกาย หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ และสนิคาอ่ืนๆ 
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวอีกวา ความพิเศษของเว็บไซตดังกลาว คือ ไดรวบรวมชองทางออนไลนทุกชองทาง
ในการติดตอซื้อขายระหวางผูบริโภคกับเกษตรกรผูผลิตตัวจริง รวมทั้งระบุรายละเอียดของสินคา มาตรฐานทีไ่ดรับ
การรับรอง ชวงเวลาที่สินคามีจาํหนาย กําลังการผลิต และวิธีการขนสงทีผู่บริโภคสามารถเลือกใชไดตามความสะดวก 
ชวยอํานวยความสะดวกใหกับพีน่องประชาชนไดเปนอยางดี นบัวาเหมาะสมอยางยิ่งกับสถานการณปจจุบนัที่รัฐบาลมี
คําแนะนําใหรักษาระยะหางทางสังคม (Social Distancing) และใหทํางานจากบาน (Work From Home) กรม
สงเสริมการเกษตรจึงขอเชิญชวนพี่นองประชาชนเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินคาในเว็บไซตตลาดเกษตรกรออนไลน เพียง
คนหาดวยการพิมพ คําวา “ตลาดเกษตรกรออนไลน.com” เพียงแคนี้ทานก็จะสามารถเลือกซื้อสินคาเกษตรคุณภาพ
ดี ผลิตจากใจเกษตรกรตัวจริง พรอมสงถึงบานไดแลว 
 



 
 เปดแลว!! ตลาดเกษตรกรออนไลน อุดหนุนเกษตรกรตัวจริง เพียงปลายน้ิว สงทันทีถึงบานคุณ 
กรมสงเสรมิการเกษตรเปดตัวเว็บไซตรวบรวมสินคาเกษตรคณุภาพด ีเกรดพรีเมี่ยม ฝมือเกษตรกรตัวจริงจากท่ัวประเทศ สง
ตรงถึงบาน ประหยดัเวลา ไมตองออกขับรถไปซื้อถึงแหลงผลิต 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดาํรง อธิบดกีรมสงเสรมิการเกษตร กลาววา จากสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 หรือ COVID-19 สงผลกระทบตอทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการเกษตร ซึ่ง ดร.เฉลมิชัย ศรีออน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความหวงใยชีวิตความเปนอยูของพ่ีนองเกษตรกร ซึ่งอาจจะไดรับผลกระทบจาก
การแพรระบาดของโรค จึงสั่งการใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรงใหความชวยเหลือพ่ีนองเกษตรกรตาม
ภารกิจอยางเต็มท่ี กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดจดัทําโครงการสงเสรมิตลาดเกษตร online ภายใตการกํากับดูแลของกรม
สงเสริมการเกษตรข้ึน เพ่ือชวยเปนสื่อกลางในการนําสินคาเกษตรคณุภาพดี จากกลุมเกษตรกรแปลงใหญ Smart Farmer 
(SF) Young Smart Farmer (YSF) วิสาหกิจชุมชน และองคกรเกษตรกรอ่ืนๆ จากท่ัวประเทศ ใหถึงมอืผูบริโภค ในรูปแบบ
ของเว็บไซต ช่ือ “www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com” ภายใตสโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เรา
พรอมสง” ซึ่งเปดตัวอยางเปนทางการในวันท่ี 29 เมษายน 2563 โดยจะทําหนาท่ีเปนศูนยกลางรวบรวมขอมูล และชองทาง
การติดตอซื้อขายสินคาเกษตรแบบออนไลนท่ีผานการคัดสรรจากคณะทํางานฯ ระดับจังหวัดท่ัวประเทศ ประกอบดวยสินคา
ทางการเกษตร ท้ังผลผลิตสด สินคาแปรรูป และสินคาหัตถกรรม จาํนวน 9 หมวด ไดแก ขาวและธัญพืช ผกั ผลไม ไมดอกไม
ประดับ อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม สมุนไพรและเครื่องสําอาง ผาและเครื่องแตงกาย หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐและสินคา
อ่ืนๆ 
อธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาวอีกวา ความพิเศษของเว็บไซตดังกลาว คือไดรวบรวมชองทางออนไลนทุกชองทางในการ
ติดตอซื้อขายระหวางผูบริโภคกับเกษตรกรผูผลิตตัวจริงรวมท้ังระบุรายละเอียดของสินคามาตรฐานท่ีไดรับการรับรอง 
ชวงเวลาท่ีสินคามีจําหนาย กําลังการผลิต และวิธีการขนสงท่ีผูบริโภคสามารถเลือกใชไดตามความสะดวก ชวยอํานวยความ
สะดวกใหกับพ่ีนองประชาชนไดเปนอยางดี นับวาเหมาะสมอยางยิ่งกับสถานการณปจจุบันท่ีรัฐบาลมคีําแนะนําใหรักษา
ระยะหางทางสังคม(Social Distancing) และใหทํางานจากบาน (Work From Home) กรมสงเสรมิการเกษตรจึงขอเชิญชวน
พ่ีนองประชาชนเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินคาในเว็บไซตตลาดเกษตรกรออนไลน เพียงคนหาดวยการพิมพคําวา“ตลาดเกษตรกร
ออนไลน.com”เพียงแคน้ีทานก็จะสามารถเลือกซื้อสินคาเกษตรคณุภาพดี ผลติจากใจเกษตรกรตัวจริง พรอมสงถึงบานไดแลว 
กลุมเผยแพรและประชาสมัพันธกรมสงเสรมิการเกษตร:ขาว,เมษายน2563 
สํานักสงเสรมิและจัดการสินคาเกษตร : ขอมูล 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1mNFGdWFdrzu1FbmLwM7iogW4mjzrp512ZtiZ4LuvDzTAvVSIGYqz0jvU&h=AT2vjsZt8iWpM5hyVVxIpE8HvRivAqlTenKOOZzKhzXnLYH2HlEdWI-kY3t_1sCRVh_bF2Ri6ACRQbCBMUIyDQLtKo5GaRGmIN98VPIdWwVA3LqPjzBZkOpONQyfOcql0gyiyg


 
เปดแลว!! ตลาดเกษตรกรออนไลน อุดหนุนเกษตรกรตัวจริง เพียงปลายนิ้ว สงทันทีถึงบานคุณ 
กรมสงเสริมการเกษตรเปดตัวเว็บไซตรวบรวมสินคาเกษตรคุณภาพดี เกรดพรีเม่ียม ฝมือเกษตรกรตัวจริง 
จากทั่วประเทศ สงตรงถงึบาน ประหยัดเวลา ไมตองออกขับรถไปซือ้ถงึแหลงผลิต 
 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธบิดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา จากสถานการณการระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรสัโคโรนา 2019 หรอื COVID-19 สงผลกระทบตอทกุภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการเกษตร 
ซึ่ง ดร.เฉลิมชยั ศรีออน รฐัมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความหวงใยชวีิตความเปนอยูของ 
พ่ีนองเกษตรกร ซึ่งอาจจะไดรบัผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค จึงสัง่การใหหนวยงานในสงักดั 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เรงใหความชวยเหลือพ่ีนองเกษตรกรตามภารกิจอยางเต็มที ่
 
กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดจัดทาํโครงการสงเสริมตลาดเกษตร online ภายใตการกํากบัดูแลของกรมสง 
เสริมการเกษตรขึน้ เริ่มเปดใชงานครั้งแรกในวันที่ 29 เมษายน 2563 เพ่ือชวยเปนสือ่กลางในการนาํสินคา 
เกษตรคุณภาพดี จากกลุมเกษตรกรแปลงใหญ Smart Farmer (SF) Young Smart Farmer (YSF) 
วิสาหกิจ 
ชุมชน และองคกรเกษตรกรอื่นๆ จากทั่วประเทศ ใหถงึมือผูบรโิภค ในรปูแบบของเว็บไซต ชื่อ 
“www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com” ภายใตสโลแกน “เกษตรกรจรงิจรงิ ทกุสิง่ปลอดภัย 
เพียงคุณสั่ง เราพรอมสง” 
 
โดยจะทําหนาที่เปนศูนยกลางรวบรวมขอมูล และชองทางการติดตอซื้อขายสนิคาเกษตรแบบออนไลนที่ผาน 
การคัดสรรจากคณะทํางานฯ ระดับจังหวัดทั่วประเทศ ประกอบดวยสินคาทางการเกษตร ทั้งผลผลิตสด สินคา 
แปรรูป และสินคาหัตถกรรม จํานวน 9 หมวด ไดแก ขาวและธัญพืช ผัก ผลไม ไมดอกไมประดับ อาหารแปร 
รูปและเครื่องด่ืม สมุนไพรและเครือ่งสําอาง ผาและเครือ่งแตงกาย หตัถกรรมและสิง่ประดิษฐ และสินคาอื่นๆ 
 
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวอีกวา ความพิเศษของเว็บไซตดังกลาว คือ ไดรวบรวมชองทางออนไลนทกุ 
ชองทางในการติดตอซือ้ขายระหวางผูบรโิภคกับเกษตรกรผูผลิตตัวจริง รวมทัง้ระบุรายละเอยีดของสินคา 
มาตรฐานที่ไดรับการรับรอง ชวงเวลาทีส่ินคามีจําหนาย กําลงัการผลติ และวธิีการขนสงที่ผูบรโิภคสามารถ 
เลือกใชไดตามความสะดวก ชวยอาํนวยความสะดวกใหกบัพ่ีนองประชาชนไดเปนอยางดี นับวาเหมาะสมอยาง 
ยิ่งกบัสถานการณปจจุบันทีร่ัฐบาลมีคําแนะนําใหรกัษาระยะหางทางสังคม (Social Distancing) และใหทํางาน 
จากบาน (Work From Home) กรมสงเสริมการเกษตรจึงขอเชิญชวนพ่ีนองประชาชนเยี่ยมชมและเลอืกซือ้สินคา 
ในเว็บไซตตลาดเกษตรกรออนไลน เพียงคนหาดวยการพิมพ คําวา “ตลาดเกษตรกรออนไลน.com” เพียงแคนี ้
ทานก็จะสามารถเลือกซือ้สนิคาเกษตรคุณภาพดี ผลิตจากใจเกษตรกรตัวจรงิ พรอมสงถึงบานไดแลว 



 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร เปดเผยวา จากขอหวงใยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (ดร.เฉลิมชัย ศรีออน) ท่ีมีตอเกษตรกรซึ่งขณะน้ีผลผลิตและสินคาเกษตรทยอยออกสูตลาดในชวงสถานการณการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 กรมสงเสริมการเกษตรไดสั่งการใหสํานักงานเกษตรจังหวัดเรง
สํารวจสินคาเกษตรในพ้ืนท่ี เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหวางแผนกําหนดมาตรการและแนวทางสําหรับเตรียมการชวยเหลือ
เกษตรกร โดยใหตดิตามสถานการณของสินคาเกษตรอยางใกลชิดและสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรจําหนายสินคาในรูปแบบ
ออนไลนผานชองทางตาง ๆ การจดัหาจุดจาํหนายสินคาใหกับเกษตรกร รวมท้ังประสานกับผูเก่ียวของรวมกันแกไขปญหาแบบ
เบ็ดเสร็จในพ้ืนท่ี โดยใชโครงสรางระบบการบริหารจัดการผานคณะกรรมการเพ่ือแกไขปญหาเกษตรอันเน่ืองมาจากผลผลิต
การเกษตร ระดบัจังหวัด (คพจ.) และกรณีท่ีตองการการสนับสนุนเพ่ิมเติมใหแจงกรมสงเสรมิการเกษตรทราบโดยดวน 
ท้ังน้ี ความกาวหนาการแกปญหาสินคาเกษตรในสถานการณ COVID-19 กรมสงเสริมการเกษตรและหนวยงานในสังกัดได
รวมกันชวยกระจายสินคาจากเกษตรกรโดยตรงสูผูบรโิภคภายใตแคมเปญ “ซื้อสินคาเกษตรไทย เกษตรกรอยูได ประเทศไทย
อยูรอด” ในสินคาตาง ๆ ไดแก มะมวง ลิ้นจี่ เมลอน แคนตาลูป มันเทศ แตงโม สมโอ ทุเรียน ฝรั่ง กลวยหอม มะละกอ 
มะพราว กะหล่ําปลี หนอไมฝรั่ง กลวยไม มะลิ ดอกดาวเรือง เปนตน คิดเปนมลูคารวม 137,601,444 บาท (ขอมูล ณ 
วันท่ี 30 เม.ย.2563) ใน 4 กิจกรรม คือ 1) สนับสนุนสินคาเกษตรภายใตกิจกรรม “แทนความหวงใยจากใจกรมสงเสริม
การเกษตรแกบุคลากรทางการแพทย” เชน มะมวงนํ้าดอกไม จากกลุมแปลงใหญ ในจังหวัดตาง ๆ ปรมิาณผลผลติ 12.36 
ตัน คิดเปนมลูคารวม 359,210 บาท 2) การขายสินคาแบบออนไลนในทุกชองทางสินคาเกษตร เชน www.ตลาดเกษตรกร
ออนไลน.com รวมสินคาและผลติภัณฑพรอมจําหนายออนไลนจาก 77 จังหวัด, Website Grand Opening, LAZADA, 
Shopee, Line, Facebook, 24shopping, บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เขาไปรับซื้อและชวยกระจายผลผลติผานระบบของ
ไปรษณีย 3) การจําหนายผานตลาดออฟไลน ไดแก เปดจุดจําหนายสินคาใหกับเกษตรกรผานตลาดเกษตรกรใน 77 จังหวัด 
การจําหนายรวมกับผูประกอบการโดยตรงผาน Modern Trade เชน Tesco Lotus โดยรับสินคาจากแปลงสงเสริมเกษตรกร 
ชนิดผักมากกวา 43 ชนิด ประสานงานกับผูประกอบการ เชน บริษัทรีเจนซี่ บรั่นดีไทย โรงงานนวพร ในการรับซื้อองุน และ
ตลาดตาง ๆ เชน ตลาดไท, ประสานหนวยงานราชการ ภาคเอกชน สั่งซื้อสินคาเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงเพ่ือรับประทาน 
รวมการจาํหนายท้ังรูปแบบออนไลนและออฟไลน ปรมิาณผลผลิต 2,682 ตัน คิดเปนมูลคารวม 137,242,234 บาท และ 
4) เช่ือมโยงบริษัท ไปรษณยีไทย จํากัด รวมจําหนายสินคาผาน Platform ทาง Thailandpostmart.com ไดสิทธิคาขนสงใน
การจําหนายผลผลิตสด เชน ผลไม ผัก ในราคา ก.ก.ละ 8 บาท, บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด (ตลาดไท) เปดพ้ืนท่ีฟรี
ใหเกษตรกรขายผักตั้งแตวันท่ี 10 เม.ย. – 10 ก.ค. 2563, อตก.จัดพ้ืนท่ีใหเกษตรกรนําสินคามาจําหนายโดยไมคิดมลูคา 
ตั้งแตวันท่ี 23 เม.ย. – 17 พ.ค. 2563 และบริษัท โฮมโปร จดัพ้ืนท่ีใหเกษตรกรนําสินคามาจําหนายในสวน Market 
Village สาขาสุวรรณภูมิ และสาขาหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ระหวางวันท่ี 1 – 7 พ.ค. 2563 
“นอกจากน้ี ในสวนของสํานักงานเกษตรจังหวัดตาง ๆ กรมสงเสริมการเกษตรไดสั่งการใหชวยเหลือเกษตรกรในการกระจาย
ผลผลติผลไมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี อาทิ การจัดหาจดุจําหนายสินคาภายในจังหวัด การจําหนายสินคาใหสวน
ราชการในจังหวัด หางสรรพสินคา ปมนํ้ามัน การใหคําแนะนําเกษตรกรจําหนายผานชองทางออนไลน การช้ีเปาแหลงผลิตไม
ผลคณุภาพดีของเกษตรกรท้ังมะมวง ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง การเปดประมลูสินคาผลไม การนําสินคาเกษตรของจังหวัด
แลกเปลีย่นกัน เชน สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธรนําสินคาขาวอินทรียขนสงโดยกองทัพอากาศแลกเปลี่ยนกับสินคาอาหาร
ทะเลของจังหวัดภเูก็ต เปนตน รวมท้ังประสานงานกับหนวยงานทหารท้ังกองทัพบกและกองทัพอากาศขอความอนุเคราะหใน
การขนสงและกระจายผลผลิตชวยเกษตรกรอีกชองทางหน่ึง” อธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาว 
******************************** 
อัจฉรา : ขาว, เมษายน 2563, กลุมเผยแพรและประชาสมัพันธ กรมสงเสริมการเกษตร 
สํานักสงเสรมิและจัดการสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร : ขอมูล, เมษายน 2563 

http://www.%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.com/
http://www.%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.com/
http://thailandpostmart.com/


 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดาํรง อธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร เปดเผยวา จากขอหวงใยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (ดร.เฉลมิชัย ศรีออน) ท่ีมีตอเกษตรกรซึ่งขณะน้ีผลผลิตและสินคาเกษตรทยอยออกสูตลาดในชวงสถานการณการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 กรมสงเสริมการเกษตรไดสั่งการใหสํานักงานเกษตรจังหวัดเรง
สํารวจสินคาเกษตรในพ้ืนท่ี เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหวางแผนกําหนดมาตรการและแนวทางสําหรับเตรียมการชวยเหลือ
เกษตรกร 
 โดยใหติดตามสถานการณของสินคาเกษตรอยางใกลชิดและสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรจําหนายสินคาในรูปแบบออนไลน
ผานชองทางตางๆ การจัดหาจุดจาํหนายสินคาใหกับเกษตรกร รวมท้ังประสานกับผูเก่ียวของรวมกันแกไขปญหาแบบเบ็ดเสรจ็
ในพ้ืนท่ี โดยใชโครงสรางระบบการบริหารจัดการผานคณะกรรมการเพ่ือแกไขปญหาเกษตรอันเน่ืองมาจากผลผลิตการเกษตร 
ระดับจังหวัด (คพจ.) และกรณีท่ีตองการการสนับสนุนเพ่ิมเติมใหแจงกรมสงเสริมการเกษตรทราบโดยดวน 
ท้ังน้ี ความกาวหนาการแกปญหาสินคาเกษตรในสถานการณ COVID-19 กรมสงเสริมการเกษตรและหนวยงานในสังกัดได
รวมกันชวยกระจายสินคาจากเกษตรกรโดยตรงสูผูบรโิภคภายใตแคมเปญ “ซื้อสินคาเกษตรไทย เกษตรกรอยูได ประเทศไทย
อยูรอด” ในสินคาตาง ๆ ไดแก มะมวง ลิ้นจี่ เมลอน แคนตาลูป มันเทศ แตงโม สมโอ ทุเรียน ฝรั่ง กลวยหอม มะละกอ 
มะพราว กะหล่ําปลี หนอไมฝรั่ง กลวยไม มะลิ ดอกดาวเรือง เปนตน คิดเปนมลูคารวม 137,601,444 บาท (ขอมูล ณ 
วันท่ี 30 เม.ย.2563) ใน 4 กิจกรรม คือ 1) สนับสนุนสินคาเกษตรภายใตกิจกรรม “แทนความหวงใยจากใจกรมสงเสริม
การเกษตรแกบุคลากรทางการแพทย” เชน มะมวงนํ้าดอกไม จากกลุมแปลงใหญ ในจังหวัดตาง ๆ ปรมิาณผลผลติ 12.36 
ตัน คิดเปนมลูคารวม 359,210 บาท 2) การขายสินคาแบบออนไลนในทุกชองทางสินคาเกษตร เชน www.ตลาดเกษตรกร
ออนไลน.com รวมสินคาและผลติภัณฑพรอมจําหนายออนไลนจาก 77 จังหวัด, Website Grand Opening, LAZADA, 
Shopee, Line, Facebook, 24shopping, บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เขาไปรับซื้อและชวยกระจายผลผลติผานระบบของ
ไปรษณีย 3) การจําหนายผานตลาดออฟไลน ไดแก เปดจุดจําหนายสินคาใหกับเกษตรกรผานตลาดเกษตรกรใน 77 จังหวัด 
การจําหนายรวมกับผูประกอบการโดยตรงผาน Modern Trade เชน Tesco Lotus โดยรับสินคาจากแปลงสงเสริมเกษตรกร 
ชนิดผักมากกวา 43 ชนิด ประสานงานกับผูประกอบการ เชน บริษัทรีเจนซี่ บรั่นดีไทย โรงงานนวพร ในการรับซื้อองุน และ
ตลาดตาง ๆ เชน ตลาดไท, ประสานหนวยงานราชการ ภาคเอกชน สั่งซื้อสินคาเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงเพ่ือรับประทาน 
รวมการจาํหนายท้ังรูปแบบออนไลนและออฟไลน ปรมิาณผลผลิต 2,682 ตัน คิดเปนมูลคารวม 137,242,234 บาท และ 
4) เช่ือมโยงบริษัท ไปรษณยีไทย จํากัด รวมจําหนายสินคาผาน Platform ทาง Thailandpostmart.com ไดสิทธิคาขนสงใน
การจําหนายผลผลิตสด เชน ผลไม ผัก ในราคา ก.ก.ละ 8 บาท, บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด (ตลาดไท) เปดพ้ืนท่ีฟรี
ใหเกษตรกรขายผักตั้งแตวันท่ี 10 เม.ย. – 10 ก.ค. 2563, อตก.จัดพ้ืนท่ีใหเกษตรกรนําสินคามาจําหนายโดยไมคิดมลูคา 
ตั้งแตวันท่ี 23 เม.ย. – 17 พ.ค. 2563 และบริษัท โฮมโปร จดัพ้ืนท่ีใหเกษตรกรนําสินคามาจําหนายในสวน Market 
Village สาขาสุวรรณภูมิ และสาขาหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ระหวางวันท่ี 1 – 7 พ.ค. 2563     
   “นอกจากน้ี ในสวนของสํานักงานเกษตรจังหวัดตางๆ กรมสงเสรมิการเกษตรไดสั่งการใหชวยเหลือเกษตรกรในการกระจาย
ผลผลติผลไมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี อาทิ การจัดหาจดุจําหนายสินคาภายในจังหวัด การจําหนายสินคาใหสวน
ราชการในจังหวัด หางสรรพสินคา ปมนํ้ามัน การใหคําแนะนําเกษตรกรจําหนายผานชองทางออนไลน การช้ีเปาแหลงผลิตไม
ผลคณุภาพดีของเกษตรกรท้ังมะมวง ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง การเปดประมลูสินคาผลไม การนําสินคาเกษตรของจังหวัด
แลกเปลีย่นกัน เชน สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธรนําสินคาขาวอินทรียขนสงโดยกองทัพอากาศแลกเปลี่ยนกับสินคาอาหาร
ทะเลของจังหวัดภเูก็ต เปนตน รวมท้ังประสานงานกับหนวยงานทหารท้ังกองทัพบกและกองทัพอากาศขอความอนุเคราะหใน
การขนสงและกระจายผลผลิตชวยเกษตรกรอีกชองทางหน่ึง” อธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาว 



 

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดาํรง อธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร เปดเผยวา จากขอหวงใยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (ดร.เฉลมิชัย ศรีออน) ท่ีมีตอเกษตรกรซึ่งขณะน้ีผลผลิตและสินคาเกษตรทยอยออกสูตลาดในชวงสถานการณการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 กรมสงเสริมการเกษตรไดสั่งการใหสํานักงานเกษตรจังหวัดเรง
สํารวจสินคาเกษตรในพ้ืนท่ี เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหวางแผนกําหนดมาตรการและแนวทางสําหรับเตรียมการชวยเหลือ
เกษตรกร 
 โดยใหติดตามสถานการณของสินคาเกษตรอยางใกลชิดและสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรจําหนายสินคาในรูปแบบออนไลน
ผานชองทางตางๆ การจัดหาจุดจาํหนายสินคาใหกับเกษตรกร รวมท้ังประสานกับผูเก่ียวของรวมกันแกไขปญหาแบบเบ็ดเสรจ็
ในพ้ืนท่ี โดยใชโครงสรางระบบการบริหารจัดการผานคณะกรรมการเพ่ือแกไขปญหาเกษตรอันเน่ืองมาจากผลผลิตการเกษตร 
ระดับจังหวัด (คพจ.) และกรณีท่ีตองการการสนับสนุนเพ่ิมเติมใหแจงกรมสงเสริมการเกษตรทราบโดยดวน 
ท้ังน้ี ความกาวหนาการแกปญหาสินคาเกษตรในสถานการณ COVID-19 กรมสงเสริมการเกษตรและหนวยงานในสังกัดได
รวมกันชวยกระจายสินคาจากเกษตรกรโดยตรงสูผูบรโิภคภายใตแคมเปญ “ซื้อสินคาเกษตรไทย เกษตรกรอยูได ประเทศไทย
อยูรอด” ในสินคาตาง ๆ ไดแก มะมวง ลิ้นจี่ เมลอน แคนตาลูป มันเทศ แตงโม สมโอ ทุเรียน ฝรั่ง กลวยหอม มะละกอ 
มะพราว กะหล่ําปลี หนอไมฝรั่ง กลวยไม มะลิ ดอกดาวเรือง เปนตน คิดเปนมลูคารวม 137,601,444 บาท (ขอมูล ณ 
วันท่ี 30 เม.ย.2563) ใน 4 กิจกรรม คือ 1) สนับสนุนสินคาเกษตรภายใตกิจกรรม “แทนความหวงใยจากใจกรมสงเสริม
การเกษตรแกบุคลากรทางการแพทย” เชน มะมวงนํ้าดอกไม จากกลุมแปลงใหญ ในจังหวัดตาง ๆ ปรมิาณผลผลติ 12.36 
ตัน คิดเปนมลูคารวม 359,210 บาท 2) การขายสินคาแบบออนไลนในทุกชองทางสินคาเกษตร เชน www.ตลาดเกษตรกร
ออนไลน.com รวมสินคาและผลติภัณฑพรอมจําหนายออนไลนจาก 77 จังหวัด, Website Grand Opening, LAZADA, 
Shopee, Line, Facebook, 24shopping, บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เขาไปรับซื้อและชวยกระจายผลผลติผานระบบของ
ไปรษณีย 3) การจําหนายผานตลาดออฟไลน ไดแก เปดจุดจําหนายสินคาใหกับเกษตรกรผานตลาดเกษตรกรใน 77 จังหวัด 
การจําหนายรวมกับผูประกอบการโดยตรงผาน Modern Trade เชน Tesco Lotus โดยรับสินคาจากแปลงสงเสริมเกษตรกร 
ชนิดผักมากกวา 43 ชนิด ประสานงานกับผูประกอบการ เชน บริษัทรีเจนซี่ บรั่นดีไทย โรงงานนวพร ในการรับซื้อองุน และ
ตลาดตาง ๆ เชน ตลาดไท, ประสานหนวยงานราชการ ภาคเอกชน สั่งซื้อสินคาเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงเพ่ือรับประทาน 
รวมการจาํหนายท้ังรูปแบบออนไลนและออฟไลน ปรมิาณผลผลิต 2,682 ตัน คิดเปนมูลคารวม 137,242,234 บาท และ 
4) เช่ือมโยงบริษัท ไปรษณยีไทย จํากัด รวมจําหนายสินคาผาน Platform ทาง Thailandpostmart.com ไดสิทธิคาขนสงใน
การจําหนายผลผลิตสด เชน ผลไม ผัก ในราคา ก.ก.ละ 8 บาท, บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด (ตลาดไท) เปดพ้ืนท่ีฟรี
ใหเกษตรกรขายผกัตั้งแตวันท่ี 10 เม.ย. – 10 ก.ค. 2563, อตก.จัดพ้ืนท่ีใหเกษตรกรนําสินคามาจําหนายโดยไมคิดมลูคา 
ตั้งแตวันท่ี 23 เม.ย. – 17 พ.ค. 2563 และบริษัท โฮมโปร จดัพ้ืนท่ีใหเกษตรกรนําสินคามาจําหนายในสวน Market 
Village สาขาสุวรรณภูมิ และสาขาหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ระหวางวันท่ี 1 – 7 พ.ค. 2563     
   “นอกจากน้ี ในสวนของสํานักงานเกษตรจังหวัดตางๆ กรมสงเสรมิการเกษตรไดสั่งการใหชวยเหลือเกษตรกรในการกระจาย
ผลผลติผลไมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี อาทิ การจัดหาจดุจําหนายสินคาภายในจังหวัด การจําหนายสินคาใหสวน
ราชการในจังหวัด หางสรรพสินคา ปมนํ้ามัน การใหคําแนะนําเกษตรกรจําหนายผานชองทางออนไลน การช้ีเปาแหลงผลิตไม
ผลคณุภาพดีของเกษตรกรท้ังมะมวง ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง การเปดประมลูสินคาผลไม การนําสินคาเกษตรของจังหวัด
แลกเปลีย่นกัน เชน สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธรนําสินคาขาวอินทรียขนสงโดยกองทัพอากาศแลกเปลี่ยนกับสินคาอาหาร
ทะเลของจังหวัดภเูก็ต เปนตน รวมท้ังประสานงานกับหนวยงานทหารท้ังกองทัพบกและกองทัพอากาศขอความอนุเคราะหใน
การขนสงและกระจายผลผลิตชวยเกษตรกรอีกชองทางหน่ึง” อธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาว 



 

 



 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดกีรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีนโยบายให

หนวยงานในสังกัดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเดนแตละสาขา/ประเภท รวม 36 สาขา/ประเภท 

เพ่ือยกยองประกาศเกียรติคุณและเผยแพรผลงานดีเดนใหสาธารณชนทั่วไปไดรูจักยึดถือเปนแบบอยางตามแนวทาง

ปฏิบตัิงานดานการเกษตรประจําทุกป ซ่ึงเกษตรกรที่ไดรบัการคัดเลือกเปนผูที่มีความสามารถเชิงประจักษทั้งดานมีความคิด

ริเริ่ม กลาฟนฝาอุปสรรค มีความเปนผูนํา เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม เปนนักอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ดําเนินกิจการดานการเกษตรอยางขยันขันแข็ง เพ่ือใหกิจการดานการเกษตรประสบผลสําเร็จ ตลอดจนเกิด

ความย่ังยืนในอาชีพการเกษตรของตนเอง โดยในสวนของกรมสงเสริมการเกษตรไดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบัน

เกษตรกรดเีดนแหงชาติ ประจําป 2563 จํานวน 8 สาขา ปรากฏผลดังนี ้
เกษตรกรดเีดน 1. สาขาอาชีพทําสวน ไดแก นายนิโรจน แสนไชย ปลูกพืชหลัก คือ ลําไย ที่อยู เลขที่ 189 หมูที่ 1 

ตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน โทรศัพท 08-1951-4659 2. สาขาอาชีพทําไร ไดแก นายไชยสรรค 

อภัยนอก ปลูกพืชหลัก คือ ขาวโพด เล้ียงสัตว ที่อยู เลขที่ 177/1 หมู 8 บานหนองตอ ตําบลจันทึก อําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท 08-1266-1826 3. สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ไดแก นายบุญลวน โพนสงคราม ปลูก

พืชหลัก คือ ทํานา จํานวน 8 ไร สวนยางพารา จํานวน 7 ไร ไมผล ไมยืนตน พืชผัก จํานวน 5 ไร สวนไผเล้ียง จํานวน 2 
ไร และไผบงหวาน จํานวน 1 ไรที่อยู บานเลขที่ 188 ม.8 ต.วังหลวง อ.เฝาไร จังหวัดหนองคาย โทรศัพท06-3909-
3722 

สถาบันเกษตรกร 1. ที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกร ไดแก นายจิตตรงธนันชัย ที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนบาน

ฉลอง ที่อยูบานเลขที่ 48/1 หมูที่ 6 ตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท 08-8414-0781 2. 
สมาชิกกลุมยุวเกษตร ไดแก นางสาวจรรยา สิงหโคตร ประธานสภายุวเกษตรกรโรงเรียนโนนกอกวิทยา ที่อยู

บานเลขที ่92 หมูที่ 8 บานพีพวย ตําบลสระโพนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ โทรศพัท 09-8049-
4860 3. กลุมแมบานเกษตรกร ไดแก กลุมแมบานเกษตรกรจักสานตนคลุมบานวังตงทีท่ําการกลุมเลขที่ 3 หมูที่ 4 
ตําบลนาทอน อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล โทรศัพท06-2654-0788 4. กลุมยุวเกษตรกร ไดแก กลุมยุวเกษตรกร

โรงเรียนบานฉลอง จงัหวัดภูเก็ต ที่ทําการกลุมเลขที่ 48/1 หมูที่ 6 ตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท 

07-638-19475. วิสาหกิจชุมชน ไดแก วิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหม่ีบานหัวฝาย ที่ทําการเลขที่ 46 หมูที ่2 ตําบล

ปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน โทรศัพท08-9623-5156 
“กรมสงเสริมการเกษตรขอรวมแสดงความยินดีกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ไดรับรางวัลในทุกสาขา และ

พรอมผลักดันพ่ีนองเกษตรกรรายอ่ืนใหกาวไปขางหนา เพ่ือเปนฟนเฟองและเครือขายรวมผลักดันภาคการเกษตรใหเกิด

ความย่ังยืนในอาชีพของตนเองตอไป” นายเขมแข็ง กลาว 



 

 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธบิดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา จากสถานการณแพรระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 

2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) สงผลใหกรมสงเสริมการเกษตรไมสามารถเรียกผู

สอบแขงขันได เดินทางมารายงานตัวรวมกันจํานวนมากในสถานที่เดียวกันได ตามมาตรการการเวนระยะหางทางสงัคม 

(Social Distancing) เพ่ือเปนการชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูสอบแขงขันได กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดปรับวิธี

รายงานตัว เปนการรายงานตัวผานระบบประชุมทางไกล VDO Conference ณ กรมสงเสริมการเกษตร และสํานักงาน

เกษตรจังหวัด ที่ผูสอบแขงขันไดลงทะเบยีนไวแทน 
กรมสงเสริมการเกษตร จึงขอใหผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนักวชิาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการจํานวนทัง้สิ้น 253 ราย 

(พ้ืนที่ทั่วไป 250 ราย และพ้ืนทีจั่งหวัดชายแดนภาคใต 3 ราย) มารายงานตัว เพ่ือเลอืกหนวยงานที่จะบรรจุเขารับราชการ ใน

วันพฤหสับดีที ่7 พฤษภาคม 2563 ต้ังแตเวลา 08.30 น. เปนตนไป ผานระบบประชุมทางไกล VDO Conference 
ณ กรมสงเสริมการเกษตร และสํานักงานเกษตรจังหวัด ที่ผูสอบแขงขันไดลงทะเบยีนไว ทัง้ 54 จังหวดั ดังตอไปนี้ กระบี่ 

กาญจนบรุี กาฬสินธุ ขอนแกน จันทบุร ีชยันาท ชัยภูมิ ชุมพร เชยีงราย เชยีงใหม ตรงั ตราด นครพนม นครราชสีมา 

นครศรีธรรมราช นครสวรรค นนทบุร ีนาน บุรรีัมย ปทุมธานี ประจวบคีรขีันธ ปราจีนบรุี ปตตาน ีพระนครศรอียธุยา พะเยา 

พังงา พัทลงุ พิษณุโลก เพชรบรุี เพชรบรูณ แพร มหาสารคาม แมฮองสอน รอยเอ็ด ระนอง ราชบรุี ลพบรุี ลําปาง ลําพูน เลย ศรี

สะเกษ สกลนคร สงขลา สมุทรสาคร สิงหบรุี สุโขทัย สุพรรณบรุี สุราษฎรธาน ีสรุินทร หนองคาย อางทอง อุดรธานี อุตรดิตถ 

และอุบลราชธานี ทั้งนี ้กรมสงเสรมิการเกษตรมีหนงัสือแจงใหผูสอบแขงขันทราบแลวทางไปรษณีย หากมีขอสงสัย สอบถาม

ไดที่ กองการเจาหนาที่ กรมสงเสรมิการเกษตร โทรศัพท0-2579-3690 หรือสํานกังานเกษตรจังหวัด ใกลบานทาน 





 
วันท่ี 30 เมษายน 2563 ท่ีบริเวณหนาศาลากลางจังหวัดนครพนม บรรยากาศเปนไปดวยความคึกคกัแบบสวมหนากาก
อนามัยและเวนระยะหางของหัวหนาสวนราชการ ขาราชการ และเจาหนาท่ี ตลอดจนผูท่ีมาติดตองานกับหนวยงานตาง ๆ 
เน่ืองจากทางเกษตรจังหวัดนครพนมไดนําเกษตรกรท่ีปลูกมันแกวหรือมันเพาในพ้ืนท่ีอําเภอธาตุพนม ใสรถแหมาจาํหนาย
ใหกับทุกคนไดซื้อหาไปรับประทานในชวงเวลาพักเท่ียงในราคาท่ีถูก เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางการตลาดและชวยบรรเทาความ
เดือดรอนใหกับเกษตรกรในสถานการณโควิด – 19 โดยราคาจําหนายอยูท่ี 12 กิโลกรมั 100 บาทเทาน้ัน ทําใหคนท่ีช่ืนชอบ
ในรสชาติของมันแกวท่ีหวานและกรอบอรอย รีบมาซื้อไวเปนจาํนวนมาก ท่ีสําคัญอีกอยางคือสามารถรับประทานไดท้ังผลสด 
หรือจะนําไปทําอาหาร เชน ยํา สลัด หรือแมแตของหวานก็ไดเชนเดียวกัน 
นายรมไม นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เปดเผยวา มันแกวหรือมนัเพาท่ีมาจําหนายในวันน้ีน้ัน ท่ัวประเทศสามารถท่ีจะปลูก
ในภาคอีสานได 2 จังหวัด คือ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดนครพนม โดยพ้ืนท่ีปลูกของจังหวัดนครพนมน้ัน อยูท่ีอําเภอ
ธาตุพนม ซึ่งจะปลูกอยู 2 ชวงดวยกัน คือชวงงานนมัสการองคพระธาตุพนม และในเทศกาลสงกรานต ท่ีพ่ีนองประชาชน
กลับมาเยี่ยมบาน โดยในวันน้ีไดนํามันแกวท่ีเกษตรกรปลูกเพ่ือขายในชวงสงกรานตมาจําหนาย เน่ืองจากชวงน้ี 
เกิดสถานการณไวรสัโควิด -19 ทําใหเกษตรกรขายไมได ซึ่งถาจําหนายไมทันเกษตรกรจะไดรับผลกระทบเสียหายมาก ก็เลย
ไดนําเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรจงัหวัดนครพนมลงพ้ืนท่ีชวยเกษตรกรดวยการใสรถกระบะแหเรขายตามสถานท่ีราชการและ
ตามตลาดใหกับขาราชการและประชาชนชาวนครพนมไดซื้อไปรับประทานในราคาหาบละ 12 กิโลกรม 100 บาท โดยวันน้ี
นํามาจําหนายประมาณ 3,000 กิโลกรมั สําหรับมันแกวในรอบการผลิตน้ีท่ีอยูในอําเภอธาตุพนมจะมีอยูท้ังสิ้นประมาณ 10 
ตันเทาน้ัน โดยผูท่ีสนใจสามารถเขาไปดูคลิปกอนตัดสินใจผานทางเพจสินคาเกษตรออนไลนจังหวัดนครพนม ซึ่งจะมเีบอรโทร
ของเกษตรกรเองอยูภายในคลิป หรือจะสั่งผานมาทางสํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม หรือสํานักงานเกษตรอําเภอธาตุพนม
ก็ไดเชนเดียวกัน ท้ังน้ีไดมีการประสานกับบริษัทไปรษณยีไทย จํากัด สาขานครพนมเพ่ือรวมกันจัดสงสนิคาเกษตรในราคาท่ีถูก
ใหกับผูท่ีตองการแลว 



 

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดาํรง อธิบดกีรมสงเสรมิการเกษตร เผยวา เว็บไซต ตลาดเกษตรกรออนไลน.com จัดทําข้ึนโดยกรม

สงเสริมการเกษตร เพ่ือเปนสื่อกลางในการนําสินคาเกษตรคณุภาพดี ผลงานเกษตรกรตัวจริงจากท่ัวประเทศ ภายใตการกํากับ

ดูแลของกรมสงเสริมการเกษตร ไมวาจะเปน เกษตรกร Smart Farmer (SF) Young Smart Farmer (YSF) กลุมเกษตรกร

แปลงใหญวิสาหกิจชุมชน และองคกรเกษตรกรอ่ืน ๆ จากทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ใหถึงมือผูบริโภค ในรูปแบบเว็บไซต ช่ือเต็ม 

www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com ภายใตสโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภยั เพียงคุณสั่ง เราพรอมสง” 

เว็ปไซต ตลาดเกษตรกรออนไลน.com ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลสินคาเกษตร ท่ีมีชองทางการติดตอซื้อขายแบบ

ออนไลน และผานการคัดสรรจากคณะทํางานฯ ระดับจังหวัด กํากับดวยคณะกรรมการระดับประเทศ ประกอบดวยสินคา ท้ัง

ผลผลติสด สินคาแปรรูป จํานวน 9 หมวด ไดแก ขาวและธัญพืช ผกั ผลไม ไมดอกไมประดับ อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม 

สมุนไพรและเครื่องสําอาง ผาและเครื่องแตงกาย หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ และสินคาอ่ืน ๆ ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานตาง 

ๆ เชน Good Agricultural Practice (GAP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย Participatory Guarantee System (PGS), Good 

Manufacturing Practice (GMP), Primary GMP, Hazard Analysis Critical control Point (HACCP), อย., มาตรฐาน

อาหารฮาลาล และมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) กรณีสินคาท่ีไมยังมีมาตรฐานรองรับ เชน ไมดอกไมประดับ ยกเวน 

กลวยไม และปทุมมา จะตองไดรบัการรับรองคุณภาพเบ้ืองตนจากสํานักงานเกษตรอําเภอ เพ่ือการประกันคณุภาพเบ้ืองตน 

ในการสั่งซื้อสินคาออนไลนทางเว็ปไซต ตลาดเกษตรกรออนไลน.com ผูสนใจสามารถสั่งซื้อไดโดยคลกิท่ีชองทางจําหนาย
ออนไลน ท่ีเกษตรกรแจงไว เชน Line, Line Official, Facebook, Thailandpostmart.com, DGTFarm, Lazada, 
Shopee และ Instagram เพ่ือติดตอสั่งซื้อสินคาไดทันที รวมท้ังยังระบุรายละเอียดของสินคา ราคา มาตรฐานท่ีไดรับการ
รับรอง ชวงเวลาท่ีมีสินคาจําหนาย กําลังการผลิต และวิธีการขนสง เปนการอํานวยความสะดวกใหกับพ่ีนองประชาชนในการ
เลือกซื้อหาสินคาท่ีตองการ จากเกษตรกร สงตรงถึงบาน ประหยดัเวลา ไมตองขับรถออกไปซื้อถึงแหลงผลติ เหมาะสมกับ
สถานการณในปจจุบันเปนอยางยิง่ อีกท้ัง ผูซื้อสามารถแสดงความคดิเห็เพ่ิมเติมไดเพ่ือเปนกําลังใจแกเกษตรกร หรีอเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสินคาไดในทุกรายการ 

https://youtu.be/qgmW28hMYtA 

ขอใหทานมีความสุขในการเลือกซือ้สินคาจากเว็ปไซต ตลาดเกษตรกรออนไลน.com 
www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com ….“เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคณุสั่ง เราพรอมสง” 

 

https://youtu.be/qgmW28hMYtA

	เปิดแล้ว
	เปิดแล้ว!! ตลาดเกษตรกรออนไลน์ อุดหนุนเกษตรกรตัวจริง เพียงปลายนิ้ว ส่งทันทีถึงบ้านคุณ
	กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดตัวเว็บไซต์รวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพดี เกรดพรีเมี่ยม ฝีมือเกษตรกรตัวจริงจากทั่วประเทศ ส่งตรงถึงบ้าน ประหยัดเวลา ไม่ต้องออกขับรถไปซื้อถึงแหล่งผลิต
	นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเกษตร ซึ่ง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใย...
	อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ความพิเศษของเว็บไซต์ดังกล่าว คือได้รวบรวมช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางในการติดต่อซื้อขายระหว่างผู้บริโภคกับเกษตรกรผู้ผลิตตัวจริงรวมทั้งระบุรายละเอียดของสินค้ามาตรฐานที่ได้รับการรับรอง ช่วงเวลาที่สินค้ามีจำหน่าย กำลังกา...


