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 "เฉลิมชัย-อุตตม" ฟันธง ขรก. พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าพนักงานรัฐ อ่ืนๆ หมดสิทธิรับเงินเยียวยา

เกษตรกร ช้ีมีเงินเดือนประจำ หลังผ่านมติ ครม.ช้ีขาด ทำให้จ่ายเงินให้เกษตรกรได้เร็วข้ึน” 

 เม่ือวันท่ี 26 พ.ค.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า คณะกรรมการกล่ันกรอง

การใช้จ่ายเงินกู้จะเสนอครม. พิจารณาเร่ือง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรอีกคร้ังว่า กลุ่มใดสมควร

ได้รับ จากการหารือกับนายอุตตม สาวนายน รมว.กระทรวงการคลัง เห็นตรงกันว่า กลุ่มข้าราชการซ่ึง

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพเสริม รวมท้ังพนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าพนักงานของรัฐ และอ่ืนๆ มีรายได้

เป็นเงินเดือนประจำอยู่แล้ว ดังน้ัน มติครม. วันน้ีจะเป็นท่ีส้ินสุด จากน้ันการโอนเงินจากธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกรจะเป็นไปอย่างรวดเร็วข้ึน 

นายเฉลิมชัย กล่าวต่อว่า มีคำถามมายังกระทรวงเกษตรฯ ถึงสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรท่ีไปประกอบ

อาชีพอ่ืนเสริมและอยู่ในระบบประกันสังคมว่า จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างไร ท้ังน้ีหากถูกเลิกจ้าง



จะมีสิทธ์ิได้รับเงินช่วยเหลือตามกฎหมายประกันสังคมร้อยละ 62 ของรายได้ซ่ึงมากกว่าเดือนละ 5,000 บาท

ต่อเดือนเน่ืองจากจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนประกันสังคม ส่วนแรงงานภาคเกษตรน้ันมีสิทธ์ิได้รับ

เงินเยียวยาจากโครงการเราไม่ท้ิงกันของกระทรวงการคลัง 

สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ต้ังแต่วันท่ี 15 พฤษภาคมถึงวานน้ี (วันท่ี 25 พฤษภาคม) รวม 

4,722,105 ราย จากจำนวนเกษตรกรกลุ่มแรกท่ีข้ึนและปรับปรุงทะเบียนภายในวันท่ี 30 เมษายน 6.85 ล้าน

คน โดยส่งรายช่ือให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ตรวจความซ้ำซ้อนเพ่ิมอีก 700,000 คน โดยคาดว่า 

สศค. จะส่งกลับมายังกระทรวงเกษตรในสัปดาห์น้ี ซ่ึงจะส่งให้ธ.ก.ส. โอนเงินให้ทันที ขณะน้ียังมีอีก 200,000 

กว่าคนท่ีมีข้อติดขัดด้านเอกสารเล็กน้อยหรือบัญชีท่ีแจ้งไว้ โอนไม่ได้ ซ่ึงกำลังเร่งติดต่อให้มาแก้ไข คาดว่า จะ

ส่งให้สศค. ได้ในสัปดาห์น้ีเช่นกันเพ่ือให้การจ่ายเงินแก่เกษตรกรกลุ่มแรกเสร็จส้ินภายในเดือนพฤษภาคม 

จากน้ันจะดำเนินการจ่ายเงินแก่เกษตรกรกลุ่มท่ี 2 ซ่ึงข้ึนและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันท่ี 1–15 พฤษภาคม

ตามแผนงานท่ีวางไว้ต่อไป 



 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร พร้อมให้กำลังใจ

เจ้าหน้าท่ีสำนักงานเกษตร และพ่ีน้องเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี 
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 ขอบคุณอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท (3 

เดือน)ในเขตพ้ืนท่ีการดำเนินงานของจังหวัดปทุมธานี และมอบเงินเยียวยาเกษตรกร ซ่ึงเกษตรกรสามารถ

ตรวจสอบสถานะการโอนเงินเยียวยาและผลการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com สำหรับ

เกษตรกรในกลุ่ม 2 ธ.ก.ส. จะเร่งดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยเร็วต่อไป นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัสโควิด-19 การพิทักษ์สิทธ์ิและการรับเร่ืองร้องทุกข์ตามมาตรการเราไม่ท้ิงกันของกระทรวงการคลัง 

พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าท่ีสำนักงานเกษตร และพ่ีน้องเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสมเดช คงกะพันธ์ุ 

เกษตรจังหวัดปทุมธานี นายธีรพัฒน์ สุมงคล ผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส.จังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียร

ฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี, นายสมชาย จงบัญญัติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี, นายกษาปณ์ เงิน



รวง รองผู้จัดการ ธกส นายภาณุมาศ ต้ันซู่ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง ผู้บริหารและบุคลากร 

ธกส.จังหวัดปทุมธานีให้การต้อนรับ เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2563 

 ในการลงพ้ืนท่ีของ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรในคร้ังน้ี นอกจากท่าน 

ได้ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรพร้อมให้กำลังใจพ่ีน้องเกษตรกรจังหวัดปทุมธานีแล้ว  

ท่านยังได้มอบเงินเยียวยาเกษตรกร ร่วมกับ นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี ให้แก่ลูกค้า  

ธ.ก.ส. สาขาปทุมธานีเพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพ่ีน้องเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี และนายกษาปณ์  

เงินรวง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส.มอบเงินสนับสนุนสินเช่ือฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVD -19 

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทคิดดอกเบ้ียคงท่ีไม่เกิน 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน 

ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบ้ีย 6 เดือน 



 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 
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 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร พร้อมให้กำลังใจ

เจ้าหน้าท่ีสำนักงานเกษตร และพ่ีน้องเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี 

 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท (3 เดือน)

ในเขตพ้ืนท่ีการดำเนินงานของจังหวัดปทุมธานี และมอบเงินเยียวยาเกษตรกร ซ่ึงเกษตรกรสามารถตรวจสอบ

สถานะการโอนเงินเยียวยาและผลการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com สำหรับเกษตรกรใน

กลุ่ม 2 ธ.ก.ส. จะเร่งดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยเร็วต่อไป นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรม

ส่งเสริมการเกษตร ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 การพิทักษ์สิทธ์ิและการรับเร่ืองร้องทุกข์ตาม

มาตรการเราไม่ท้ิงกันของกระทรวงการคลัง พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าท่ีสำนักงานเกษตร และพ่ีน้องเกษตรกร

จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสมเดช คงกะพันธ์ุ เกษตรจังหวัดปทุมธานี นายธีรพัฒน์ สุมงคล ผู้อำนวยการ



สำนักงาน ธกส.จังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี, นายสมชาย จงบัญญัติ 

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี, นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธกส นายภาณุมาศ ต้ันซู่ ผู้อำนวยการ

ฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง ผู้บริหารและบุคลากร ธกส.จังหวัดปทุมธานีให้การต้อนรับ เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 

2563ในการลงพ้ืนท่ีของ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรในคร้ังน้ี นอกจากท่านได้ลง

พ้ืนท่ีตรวจเย่ียมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรพร้อมให้กำลังใจพ่ีน้องเกษตรกรจังหวัดปทุมธานีแล้ว ท่านยังได้

มอบเงินเยียวยาเกษตรกร ร่วมกับ นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี ให้แก่ลูกค้า ธ.ก.ส.สาขา

ปทุมธานีเพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพ่ีน้องเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี และนายกษาปณ์ เงินรวง รอง

ผู้จัดการ ธ.ก.ส.มอบเงินสนับสนุนสินเช่ือฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVD -19 วงเงินสูงสุดไม่

เกิน 10,000 บาท คิดดอกเบ้ียคงท่ีไม่เกิน 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดชำระเงินต้น

และดอกเบ้ีย 6 เดือน ซ่ึงการมอบเงินท้ัง 3 โครงการดังกล่าว เป็นหน่ึงในมาตรการของรัฐบาลเพ่ือบรรเทา

ความเดือดร้อนของประชาชน ในภาวะวิกฤติโควิด-19 เพ่ือนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศ 
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 ต่อยอดจำหน่ายออนไลน์ผลักดันสู่ตลาดส่งออกสร้างรายได้ให้เกษตรกรต่อเน่ืองท้ังปี แตกไลน์

สินค้าแปรรูปได้หลายชนิดพบกระแสตอบรับดียอดส่งออกเติบโต 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากสภาพแวดล้อมตาม

ธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงไป ทำให้การทำการเกษตรต้องเผชิญกับอุปสรรคและข้อจำกัดหลายประการเช่น การ

เกิดแมลงศัตรูพืชระบาด โรคระบาดในสัตว์หรือปริมาณของสัตว์น้ำตามธรรมชาติลดลง ประกอบกับมีการ

คาดการณ์ว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาขาดแคลนอาหารจากปัญหาประชากรท่ีกำลังเพ่ิมข้ึน องค์การ

อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จึงแนะนำให้แมลงเป็นอาหารโปรตีนสำรองในอนาคต หรือท่ี

เรียกว่า Novel Food เน่ืองจากมีราคาถูก เพาะเล้ียงง่าย ลดการใช้ทรัพยากร และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

แมลงจึงกลายเป็นแหล่งอาหารโปรตีนท่ีกำลังจะเข้ามาทดแทนเน้ือสัตว์ ข้อมูลวิจัยของกองโภชนาการ กรม

อนามัย ระบุว่า คุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้ในขนาดน้ำหนัก 100 กรัม จะมีปริมาณโปรตีนเทียบเท่า



เน้ือหมู เน้ือไก่ ปลาทูน่ึง และไข่ไก่ในขนาดน้ำหนักเท่ากันดังน้ันแมลงจึงสามารถนำมาใช้เป็นแหล่งอาหารได้ใน

พ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนอาหารจำพวกโปรตีน ท้ังยังเป็นโปรตีนท่ีปลอดภัย เพราะไม่ปนเป้ือนยาปฏิชีวนะ และปลอด

สารพิษต่างๆ ใช้อาหารและพ้ืนท่ีเล้ียงน้อยกว่าการเล้ียงปศุสัตว์ท่ัวไป และยังปล่อยก๊าซมีเทนซ่ึงเป็นสาเหตุทำ

ให้เกิดภาวะโลกร้อนน้อยกว่าการเล้ียงวัวถึง 80 เท่าอีกด้วย 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า การรับประทานแมลงนับเป็นวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร

และภูมิปัญญาท่ีสืบทอดต่อกันมานานของคนไทย โดยข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตร พบว่า ประเทศไทยมี

แมลงท่ีมีคุณค่าอาหารอย่างน้อย 194 ชนิด เช่น จ้ิงหรีด จ้ิงโกร่ง ต๊ักแตน หนอน และดักแด้ไหม ปัจจุบัน

ประเทศไทยถือเป็นตลาดหลักในการส่งออกแมลงไปขายท่ัวโลก เพราะนอกจากมีแมลงกินได้หลายชนิดแล้ว 

ยังมีสภาพอากาศร้อนช้ืนเหมาะสำหรับการเพาะเล้ียงแมลงด้วย 

กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักดีถึงข้อได้เปรียบดังกล่าว จึงเข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็น

กลุ่มแปลงใหญ่ผู้เล้ียงแมลง โดยเฉพาะจ้ิงหรีด ปัจจุบันมีแปลงใหญ่จ้ิงหรีดท้ังหมดจำนวน 11 แปลง เกษตรกร

สมาชิก469 ราย พ้ืนท่ีรวมประมาณ 848.5 ไร่ ใน 10 จังหวัด ได้แก่ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ขอนแก่น 

นครพนม บุรีรัมย์ พิจิตร พิษณุโลก มหาสารคาม ลพบุรี สระแก้ว และจังหวัดสุโขทัย โดยมีกำลังการผลิตรวม

กว่า 1.1 พันตันต่อปี ซ่ึงกลุ่มแปลงใหญ่จ้ิงหรีดบางกลุ่มได้พัฒนาต่อยอดจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน มีการ

พัฒนาคุณภาพผลผลิตจนได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสำหรับพืช (GAP) การปฏิบัติท่ีดีในการ

ผลิตอาหาร (GMP)มาตรฐานการผลิตอาหาร (HACCP)มาตรฐานฟาร์มเคร่ืองหมาย อย. และมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

นอกจากน้ียังมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาให้ได้สายพันธ์ุจ้ิงหรีดท่ีแข็งแรงร่วมกับ

สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี รวมท้ังยังพัฒนาวิธีการเก็บรักษาให้สามารถเก็บได้นานข้ึนด้วยกระบวนการอบแห้ง

หรือแช่แข็งและยังมีการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อีกหลายชนิด เช่น จ้ิงหรีดอบกรอบ ทอดกรอบ โปรตีนจ้ิงหรีด 

ผงจ้ิงหรีด ข้าวเกรียบจ้ิงหรีด น้ำพริกจ้ิงหรีด จ้ิงหรีดปรุงรส รวมท้ังสินค้าท่ีเป็นผลพลอยได้จากการเล้ียงอย่าง

ปุ๋ยมูลจ้ิงหรีด และด้วยการยึดหลักการรวมกลุ่มกันบริหารจัดการ ทำให้กลุ่มแปลงใหญ่จ้ิงหรีดมีผลผลิต

หมุนเวียนสามารถจำหน่ายได้ตลอดท้ังปี ในส่วนด้านการตลาดนอกจากจะมีพ่อค้ามารับซ้ือถึงหน้าฟาร์มแล้ว 

กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ยังส่งขายตลาดในท้องถ่ิน ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ ขายผ่านช่องทางออนไลน์ และ

ส่งออกไปขายในตลาดต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุ่น และฝร่ังเศสอีกด้วย 

สำหรับท่านท่ีสนใจสินค้าแปรรูปจากจ้ิงหรีด หรือสินค้าเกษตรอ่ืนๆขอเชิญเลือกซ้ือและพูดคุยกับ

เกษตรกรผู้ผลิตได้โดยตรงผ่านทาง www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com แหล่งรวบรวมสินค้าด้านการเกษตร

เกรดพรีเมียม คัดสรรจาก 77 จังหวัดท่ัวประเทศ ส่งตรงจากเกษตรกรถึงบ้านคุณ “เกษตรกรจริง ๆ ทุกส่ิง

ปลอดภัย เพียงคุณส่ัง เราพร้อมส่ง”
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ช่วงน้ีอากาศแทบทุกภาคของประเทศออกแนวร้อนอบอ้าวสลับกับพายุฝน หลายๆ คนบ่นไปตามๆ 

กัน พ้ืนท่ีท่ีร้อนอบอ้าวก็บ่นขอให้ฝนตกบ้าง พ้ืนท่ีท่ีโดนพายุฝนกระหน่ำก็ออกปากว่าพายุฤดูน้ีรุนแรงมากข้ึน 

พัดมาแต่ละทีสร้างความเสียหายรุนแรงมากกว่าสร้างความชุ่มฉ่ำ อย่างไรก็ตามปริมาณน้ำฟ้าท่ีเติมลงมาใน

ขณะน้ีก็ยังดีกว่าไม่มีน้ำเติมเข้ามาในระบบ หลังจากท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนเต็ม

ตัว เกษตรกรบางส่วนก็เร่ิมหว่านไถกันแล้ว ทุกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติต่างก็ส่งผลกันวิถีชีวิตของการ

ทำการเกษตรท้ังส้ิน 

ขณะเดียวกันภัยจากศัตรูท่ีเกิดข้ึนมาจากธรรมชาติเช่นภัยจากเช้ือไวรัสโควิด-19 ยังคงสร้างความ

หวาดหว่ันน่ากลัวให้กับผู้คนในสังคมโลก แต่ละประเทศต่างก็พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยรูปแบบและ

วิธีการท่ีแตกต่างกัน ตามเง่ือนไข สภาพแวดล้อม และความรุนแรงของแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทย

เลือกใช้วิธีการ Lock down แบบค่อยเป็นค่อยไป ซ่ึงก็สามารถแก้ไขปัญหา COVID-19 ได้ในระดับท่ีได้รับ

ความช่ืนชมจากหลายประเทศท่ัวโลก แต่ผลกระทบข้างเคียงท่ีเกิดข้ึนกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจจึงเป็นส่ิงท่ี

หลีกเล่ียงไม่ได้ ด้วยวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก ในทุกกลุ่มสาขา

อาชีพ ภาครัฐเองได้พยายามลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนให้ได้มากท่ีสุดในทุกภาคส่วน รวมไปถึงเกษตรกรด้วย 

การดำเนินการเยียวยาประชาชนในกลุ่มอาชีพท่ีไม่ใช่อาชีพเกษตรกรใช้วิธีการลงทะเบียนและแสดง

ตัวตนผ่าน platformท่ีรัฐสร้างข้ึน ถึงแม้จะมีปัญหาบ้างแต่ก็สามารถดำเนินการผ่านไปได้ด้วยดี มีระบบการให้

ทบทวนสิทธิ ปรับปรุงข้อมูลประชาชนกลุ่มต่างๆ ให้มีความเป็นปัจจุบัน ในขณะท่ีเกษตรกรก็เป็นกลุ่มหน่ึงท่ี

รัฐบาลจะต้องดูแลเยียวยา แต่การขอรับสิทธิของเกษตรกรได้ไปใช้ข้อมูล ทบก. หรือ ทะเบียนเกษตรกรของ



กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานอ่ืนๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบเกษตรกรในแต่ละ

สาขา มาเป็นเคร่ืองมือในการคัดกรองและนำไปสู่การเยียวยาเกษตรกร 

เม่ือพิจารณาฐานข้อมูลของภาครัฐท่ีนำไปใช้เพ่ือการเยียวยาเกษตรกร คือ ทะเบียนเกษตรกร ซ่ึงกรม

ส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ จะเห็นว่านิยามความเป็นเกษตรกร ไม่ได้จำกัดสิทธิของผู้ท่ีประกอบอาชีพอ่ืน ด้ัง

น้ัน ข้อมูลดังกล่าวจึงมีประชาชนท่ีประกอบอาชีพอ่ืนเป็นอาชีพหลักมาข้ึนทะเบียนเป็นเกษตรกรด้วย ไม่ว่าจะ

เป็นข้าราชการ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ข้อมูลบางส่วนอาจพบว่าผู้ข้ึนทะเบียนเกษตรกรได้เสียชีวิตไปแล้วก็

มี เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนไว้ก่อนหน้าน้ีไม่มีเอกสารสิทธิท่ีทำกิน เป็นผู้เช่าท่ีดินก็สามารถเป็นเกษตรกรได้ แต่ ณ 

ปัจจุบันหากประสงค์จะข้ึนทะเบียนเกษตรกรต้องเป็นผู้ท่ีมีเอกสารสิทธิเท่าน้ัน จึงมีความลักหล่ันกันอยู่

พอสมควร ความจริงท่ีปรากฏดังกล่าวเป็นประเด็นท่ีต้องรีบดำเนินการแก้ไขหากจะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ใน

การเยียวยาเกษตรกร เพราะข้อมูล ทบก. เป็นการจดแจ้งเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการทำการส่งเสริมการ

ทำการเกษตรให้ได้ผลตามความเป็นจริง ไม่ได้คำนึงถึงสถานภาพและสิทธิต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน คือ เป็นการข้ึน

ทะเบียนเพ่ือให้ทราบว่าเกษตรกรแต่ละรายทำกิจกรรมการเกษตรอะไรบ้าง มีประสิทธิภาพในการผลิตเพียงใด 

ควรปรับปรุงอย่างไรบ้างเป็นสำคัญ เรียกว่าข้ึนทะเบียนเพ่ือวางแผนในการส่งเสริมการเกษตรเป็นหลัก เพ่ือให้

วางแผนในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้เหมาะสมกับเกษตรกรในแต่ละรายเป็นสำคัญ จึงเป็นชุดข้อมูลท่ี

ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการได้สิทธิต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการช่วยเหลือแต่อย่างใด และเม่ือได้รับการจดแจ้งแล้ว 

การเข้ามาปรับปรุงข้อมูลก็เป็นหน้าท่ีของเกษตรกรท่ีจะต้องมาแจ้งต่อเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีต้องทำงาน

ร่วมกันในแต่ละฤดูปลูก โดยเฉพาะพืชอายุส้ันอย่างข้าว ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลในทุกฤดูปลูก จึงมักได้ยินว่า

เกษตรกรต้องปลูกข้าวก่อน 15 วัน ค่อยมาแจ้งปรับปรุงทะเบียน ซ่ึงเป็นเง่ือนไขเฉพาะในแต่ละพืช โดยจะเห็น

ว่าแตกต่างจากปัจจุบันท่ีสถานการณ์โดยท่ัวไปยังไม่เร่ิมมีการเพาะปลูก เน่ืองจากปริมาณน้ำฝนยังไม่เพียงพอ 

ไม่สามารถเพาะปลูกได้ การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจึงเป็นประเด็นท่ีต้องพึงระวัง 

การเสนอให้นำฐานข้อมูลจากฐานใดไปใช้ เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข้องควรทำความเข้าใจท่ีมาท่ีไปและ

เง่ือนไขของข้อมูลท่ีมีให้ชัดเจนก่อน เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเป็นมืออาชีพในการทำงาน การส่งต่อข้อมูลท่ีไม่ชัดเจน 

ขาดความเข้าใจในพ้ืนฐานของข้อมูล อาจส่งผลให้การตัดสินใจในทางนโยบายผิดพลาดไปได้ เลิกกันเสียที

สำหรับคาถาติดปาก “ได้ครับนาย เหมาะสมครับท่าน” มิเช่นน้ันความสับสนอลหม่านจะเกิดข้ึนเกินกว่าจะ

รับมือได้ จะมีอาชีพรับราชการ หรือ ทำงานราชการแบบมืออาชีพ คงต้องพิจารณากันเอง 

สมชาย ชาญณรงค์กุล 



 
วิสาหกิจชุมชนเกาะทวดฯ จับมือ แม็คโคร ฝ่าโควิด-19 ส่งผักปลอดภัย ส้มโอ จากชาวสวน-

โรงเรียนข้ึนห้าง 

 25 พฤษภาคม 2563 

 ไม่มีใครคาดคิดว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบรุนแรงและยาวนาน ไม่เว้น

แม้แต่ชุมชนเข้มแข็งอย่าง “วิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลเกาะทวด” จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงมีรายได้หลัก

จากการส่งออก ส้มโอทับทิมสยาม ส้มโอทองดี ไปขายยังประเทศจีน และส่งผักปลอดภัย ผักพ้ืนบ้าน ขายใน

ประเทศ ท่ีโดนแรงส่ันสะเทือน ทำให้ผลผลิตในพ้ืนท่ีต้องการตลาดเพ่ือระบาย หารายได้ทดแทนการส่งออกท่ี

หายไป 

น่ันทำให้ “บุญรวย คงเกาะทวด” ประธานวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลเกาะทวด ได้พบกับ “แม็ค

โคร” 

 

 



@ผลผลิตดีแต่มีปัญหา “ตลาด” 

“เม่ือก่อนเกษตรกรท่ีน่ีปลูกผลผลิตตามกระแส ใครบอกว่า ปาล์มขายดีก็แห่ปลูกกัน พอผลผลิต

ออกมาก็ล้น ราคาก็ต่ำ ผมจึงเสนอแนวคิดให้เกษตรกรปลูกพืชสร้างรายได้ เป็นท่ีต้องการ อย่าง ส้มโอทับทิม

สยาม ส้มโอทองดี นอกจากน้ียังมีคนสนใจเร่ืองสุขภาพก็มารวมกลุ่มกัน ปลูกผักปลอดภัย ผักอินทรีย์ ไปด้วย

เลย” บุญรวย บอกเล่า 

เกษตรกรหลายร้อยครัวเรือน จึงมารวมตัวกัน ใช้พ้ืนท่ีเพาะปลูกมากกว่า 500-600 ไร่ ลงมือลงแรง

แปลงเป็นสวนส้มโอทับทิบสยาม ส้มโอทองดี ผักอินทรีย์ ผักปลอดภัย ต่าง ๆ ส่งผลผลิตขายในนาม “วิสาหกิจ

ชุมชนเทศบาลตำบลเกาะทวด” จนส้มโอเล่ืองช่ือ ตลาดส่วนใหญ่ส่งออกไปขายยังประเทศจีน ส่วนผักกระจาย

ไปยังตลาดสด ร้านอาหาร โรงแรม ใกล้เคียง 

 ผักจากวิสาหกิจชุมชนแห่งน้ี ยังมีเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ เพราะส่วนหน่ึงมาจากแปลงปลูกของโรงเรียน 4 

แห่ง ฝีมือเกษตรกรรุ่นเยาว์ ระดับประถมศึกษา 3 แห่ง ระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง ท่ีเป็นความหวังของชาวบ้าน 

และหน่ึงในน้ันมี โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ซ่ึงเป็นโรงเรียนประจำของนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางสติปัญญา ก็มีผลผลิตส่งมาขายด้วยเช่นกัน 

“หลังจากวิสาหกิจเร่ิมอยู่ตัว เราก็หันมาปลูกฝังเร่ืองการปลูกผักปลอดภัย และเศรษฐกิจพอเพียงใน

เยาวชนกลุ่มนักเรียน เร่ิมจากระดับประถมศึกษา เน้นผักปลูกง่าย เช่น ผักบุ้ง ผักโขมแดง ดูแลไม่ยาก ระดับ

มัธยมศึกษาก็ปลูกพืชท่ียากข้ึนมาอีกนิด คือ แตงร้าน ฟักทอง ฟักเขียว มะระ ผลผลิตท่ีได้ส่วนหน่ึงนำไปทำ

เป็นอาหารกลางวัน ส่วนท่ีเหลือนำมาขายผ่านวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ ส่งเสริมการบริโภคผักปลอดภัย” 

@โควิด-19 พ่นพิษ ได้แม็คโครช่วยคิด 

บุญรวย ยอมรับว่า “ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผลผลิตขายไม่ได้เหมือนเม่ือก่อน 

ยอดขายหายไปราว 60 เปอร์เซนต์ วิสาหกิจชุมชนต้องปรับตัว มองหาตลาดภายในประเทศ จนได้มาเจอกับ 

แม็คโคร ท่ีเข้ามาช่วยแนะนำในเร่ืองการตลาด ช่องทางจำหน่าย และวางแผนการผลิต ซ่ีงเป็นส่ิงจำเป็นของ

เกษตรกรในพ้ืนท่ี ท่ีส่วนใหญ่...ปลูกเป็นแต่ขายไม่เป็น” 

 ด้าน “ภควัฏ ฉินทกานันท์” ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายจัดซ้ืออาหารสด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด 

(มหาชน) กล่าวว่า ทางแม็คโครได้เข้าไปช่วยเหลือ รับซ้ือผลผลิตจากวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลเกาะทวด 

ประกอบด้วย ส้มโอทองดี ผักสลัดคอส ผักพ้ืนบ้าน อาทิ ผักเหลียง โดยเร่ิมวางขายในแม็คโครสาขาโซนภาคใต้ 

ก่อน ซ่ึงเราได้วางแผนการรับซ้ือผัก ผลไม้ปลอดภัยเพ่ิมเติมอีกกว่า 17 รายการ นำไปวางขายในแม็คโครสาขา

ภาคใต้ และขยายสู่สาขาอ่ืนๆ ต่อไป” 



 แม็คโครไม่เพียงรับซ้ือผลผลิตในช่วงวิกฤตเท่าน้ัน แต่ยังร่วมวางแผนการเพาะปลูก ทำงานใกล้ชิดกับ

วิสาหกิจชุมชนฯ โดยให้ความรู้ด้านการตลาด มาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนการจัดการบริหารผลผลิตท่ี

ตลาดมีความต้องการ 

“ในช่วงวิกฤตเช่นน้ี แม็คโครเข้าใจดีว่า เกษตรกรรายย่อยมีความยากลำบากในการกระจายผลผลิต 

เราจึงไม่น่ิงนอนใจท่ีจะเข้ามาช่วยเหลือ โดยยังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอย่างเข้มข้น และสนับสนุน

ให้เกษตรกรผลิตผักปลอดภัย อันเป็นนโยบายหลัก เราเช่ือว่า หากสามารถช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตได้

มากๆแล้ว การสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงย่ังยืนก็จะเกิดข้ึนตามมา” 

 @ผักแบ่งปัน 

บุญรวย บอกอีกว่า ในช่วงโควิด-19 เช่นน้ี ยังมีผลผลิตผักส่วนหน่ึงท่ีขายไม่ได้ สมาชิกจึงตกลงกันว่า 

จะนำผักเหล่าน้ีไปมอบให้กับเทศบาล เป็นวัตถุดิบในการทำอาหาร จัดส่งไปยังวัดวาอารามท่ีต้ังโรงทาน

แจกจ่ายให้กับประชาชนท่ีกำลังลำบาก 

“เราโชคดี ท่ีดินในพ้ืนท่ีเกาะทวดมีความอุดมสมบูรณ์ เหลือกินก็ขาย ขายไม่ได้ก็แบ่งปัน ช่วงน้ีถ้าจะ

ขาดแคลนจริงๆ ก็พวกอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด อย่างเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือโรค หน้ากากอนามัย ซ่ึง

ตรงน้ีวิสาหกิจชุมชนก็ปันกำไร 3-4 % ซ้ือหามาแจกจ่าย สร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชนแข็งแรง” 

เสน่ห์ของวิสาหกิจชุมชนแห่งน้ีจึงไม่ได้เล่ืองช่ือแค่ผักผลไม้ท่ีมีคุณภาพดี แต่ยังได้ช่ือว่า เป็นชุมชนแห่ง

ไมตรีจิต ท่ีมีความเห็นอกเห็นใจ ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างแข็งแกร่งย่ิง 



 
เกษตรโคราช เร่งเคร่ืองสร้างการรับรู้ และติดตามการกำจัดแปลงมันสำปะหลัง ท่ีเกิดโรคไวรัสใบ

ด่าง 

 26 พฤษภาคม 2563 

 นายกังสดาล สวัสด์ิชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายวรกร เปร่ืองค้า หัวหน้ากลุ่ม

อารักขาพืช ลงพ้ืนท่ีตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง เพ่ือเร่งทำความเข้าใจเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ท่ึ

ประสบปัญหาการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง โดยช้ีแจงทำความเข้าใจ สร้างการรับรู้ รับทราบ

ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร โดยได้ประชาสัมพันธ์ถึงมาตราการให้ความช่วยเหลือสำหรับเกษตรกร

ท่ีทำลายแปลงมันท่ีเกิดโรค 

จากน้ัน ได้ลงสำรวจพ้ืนท่ีแปลงมันสำปะหลัง ท่ีเกิดโรคไวรัสใบด่าง พบว่ามีการระบาดมากโดยเฉพาะ

มันสำปะหลัง Number 89 ท้ังน้ี ได้ส่ังการให้เกษตรอำเภอเสิงสาง ร่วมกับเกษตรกร เร่งทำลายและให้มีการ

ถ่ายรูปก่อนทำลาย ขณะทำลายและหลังทำลาย รวมถึงหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือดำเนินการรับเงิน

ค่าชดเชยและค่าทำลายต่อไป ซ่ึงในวันอังคารท่ี 26 พฤษภาคม 2563 จะประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือติดตาม



ความก้าวหน้าการทำลายมันสำปะหลัง ท่ีเกิดโรคไวรัสใบด่างของจังหวัดนครราชสีมา รายงานผู้ว่าราชการ

จังหวัดฯ และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับรู้ผ่านส่ือต่าง ๆ ต่อไป 

 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 

ผู้ส่ือข่าว : รพีพรรณ วิเศษ 

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต 

แหล่งท่ีมา : สวท.นครราชสีมา 



 
เกษตรกรใต้ปล้ืม! สินค้าเกษตรออนไลน์ยอดพุ่งกว่า3ล้าน มังคุดทิพย์พังงาขายดีท่ีสุด 

 26 พฤษภาคม 2563 

 เกษตรภาคใต้ปล้ืม! ยอดขายสินค้าภาคใต้ ตลาดเกษตรออนไลน์ พุ่งกว่า 3 ล้านบาท หวังขยายผล

ส่งเสริมเกษตรกรรายใหม่เข้าสู่ระบบออนไลน์เพ่ิม 

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา เผยว่า 

ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัวเว็บไซต์รวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพดี เกรดพรีเม่ียม จากเกษตรกรตัว

จริงท่ัวประเทศ ส่งตรงถึงบ้าน ประหยัดเวลา ไม่ต้องขับรถออกไปซ้ือถึงแหล่งผลิต ตามโครงการส่งเสริมตลาด

เกษตร online ในรูปแบบของเว็บไซต์ ช่ือ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ภายใต้สโลแกน “เกษตรกร

จริงจริง ทุกส่ิงปลอดภัย เพียงคุณส่ัง เราพร้อมส่ง” 

ซ่ึงเปิดใช้งานคร้ังแรกในวันท่ี 29 เมษายน 2563 เพ่ือช่วยเป็นส่ือกลางในการนำสินค้าเกษตรคุณภาพ

ดี จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ Smart Farmer (SF) Young Smart Farmer (YSF) วิสาหกิจชุมชน และ

องค์กรเกษตรกรอ่ืน ๆ จากท่ัวประเทศ ให้ถึงมือผู้บริโภค ประกอบด้วยสินค้าทางการเกษตร ท้ังผลผลิตสด 



สินค้าแปรรูป และสินค้าหัตถกรรม จำนวน 9 หมวด ได้แก่ ข้าวและธัญพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ อาหาร

แปรรูปและเคร่ืองด่ืม สมุนไพรและเคร่ืองสำอาง ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย หัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ และสินค้า

อ่ืน ๆ 

จากการเปิดตัว www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com กรมส่งเสริมการเกษตร เกือบ 1 เดือนท่ีผ่านมา 

ในส่วนของ 14 จังหวัดภาคใต้ มียอดการจำหน่ายสินค้าสูงกว่า 3 ล้านบาท ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่าง

มาก จังหวัดท่ีมียอดการจำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกรออนไลน์มากท่ีสุด ได้แก่ จังหวัดพังงา มียอดการ

จำหน่ายเกือบ 1 ล้านบาท 

นอกจากน้ียังมีสินค้าประเภทอ่ืนท่ีได้รับความนิยมในการส่ังซ้ือ ได้แก่ ๆ ทุเรียน เมล่อนอาหารแปรรูป 

ฯลฯ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา สร้างการรับรู้ไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัด 

ผลักดันให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมการจำหน่ายในตลาดเกษตรกรออนไลน์ รักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า 

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ มีความส่ือสัตย์ต่อผู้บริโภค เพ่ือขยายผลต่อยอดให้เกษตรกรสามารถขายแบบออนไลน์เพ่ิม

มากข้ึน 

จึงขอเชิญชวนพ่ีน้องประชาชนเย่ียมชมและเลือกซ้ือสินค้าในเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เพียง

ค้นหาด้วยการพิมพ์ คำว่า ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพียงแค่น้ีท่านก็จะสามารถเลือกซ้ือสินค้าเกษตร

คุณภาพดี ผลิตจากใจเกษตรกรตัวจริง พร้อมส่งถึงบ้านได้แล้ว 



 
เกษตรภาคใต้ปล้ืม ยอดขายสินค้าภาคใต้ ตลาดเกษตรออนไลน์ พุ่งกว่า 3 ล้านบาท 
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 เกษตรภาคใต้ปล้ืม ยอดขายสินค้าภาคใต้ ตลาดเกษตรออนไลน์ พุ่งกว่า 3 ล้านบาท หวังขยายผล

ส่งเสริมเกษตรกรรายใหม่เข้าสู่ระบบออนไลน์เพ่ิม 

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ให้

ข้อมูลว่า ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัวเว็บไซต์รวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพดี เกรดพรีเม่ียมจาก

เกษตรกรตัวจริงท่ัวประเทศ ส่งตรงถึงบ้าน ประหยัดเวลา ไม่ต้องขับรถออกไปซ้ือถึงแหล่งผลิต ตามโครงการ

ส่งเสริมตลาดเกษตร online ในรูปแบบของเว็บไซต์ ช่ือ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ภายใต้สโลแกน 

“เกษตรกรจริงจริง ทุกส่ิงปลอดภัย เพียงคุณส่ัง เราพร้อมส่ง” ซ่ึงเปิดใช้งานคร้ังแรกในวันท่ี 29 เมษายน 2563 

เพ่ือช่วยเป็นส่ือกลางในการนำสินค้าเกษตรคุณภาพดี จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ Smart Farmer (SF) 

Young Smart Farmer (YSF) วิสาหกิจชุมชน และองค์กรเกษตรกรอ่ืน ๆ จากท่ัวประเทศ ให้ถึงมือผู้บริโภค 

ประกอบด้วยสินค้าทางการเกษตร ท้ังผลผลิตสด สินค้าแปรรูป และสินค้าหัตถกรรม จำนวน 9 หมวด ได้แก่ 



ข้าวและธัญพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ อาหารแปรรูปและเคร่ืองด่ืม สมุนไพรและเคร่ืองสำอาง ผ้าและ

เคร่ืองแต่งกาย หัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ และสินค้าอ่ืน ๆ 

 นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า จากการเปิดตัว www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com กรม

ส่งเสริมการเกษตร เกือบ 1 เดือนท่ีผ่านมา ในส่วนของ 14 จังหวัดภาคใต้ มียอดการจำหน่ายสินค้าสูงกว่า 3 

ล้านบาท ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จังหวัดท่ีมียอดการจำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกรออนไลน์

มากท่ีสุด ได้แก่จังหวัดพังงา มียอดการจำหน่ายเกือบ 1 ล้านบาท โดยสินค้าท่ีได้รับความนิยมในการส่ังซ้ือ

ได้แก่ มังคุดทิพย์พังงา ซ่ึงเป็นมังคุดท่ีเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงา มีผิวสีน้ำตาลอมแดง รสชาติหวานอม

เปร้ียว เป็นท่ีนิยมของผู้บริโภคท้ังคนไทยและต่างชาติ นอกจากน้ียังมีสินค้าประเภทอ่ืนท่ีได้รับความนิยมในการ

ส่ังซ้ือ ได้แก่ ๆ ทุเรียน เมล่อนอาหารแปรรูป ฯลฯ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา 

สร้างการรับรู้ไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัด พลักดันให้ เกษตรกรท่ีเข้าร่วมการจำหน่ายในตลาดเกษตรกร

ออนไลน์ รักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ มีความส่ือสัตย์ต่อผู้บริโภค เพ่ือขยายผล

ต่อยอดให้เกษตรกรสามารถขายแบบออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน 

จึงขอเชิญชวนพ่ีน้องประชาชนเย่ียมชมและเลือกซ้ือสินค้าในเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เพียง

ค้นหาด้วยการพิมพ์ คำว่า ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพียงแค่น้ีท่านก็จะสามารถเลือกซ้ือสินค้าเกษตร

คุณภาพดี ผลิตจากใจเกษตรกรตัวจริง พร้อมส่งถึงบ้านได้แล้ว 



 
เกษตรกรภาคใต้ปล้ืม! ยอดขายสินค้าภาคใต้ในตลาดเกษตรออนไลน์พุ่งกว่า 3 ล้านบาท 
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 ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ -เกษตรกรภาคใต้สุดปล้ืม! ยอดขายสินค้าภาคใต้ในตลาดเกษตรออนไลน์พุ่ง

กว่า 3 ล้านบาท หวังขยายผลส่งเสริมเกษตรกรรายใหม่เข้าสู่ระบบออนไลน์เพ่ิมอีก 

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูล

ว่า ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัวเว็บไซต์รวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพดีเกรดพรีเมียม จากเกษตรกรตัว

จริงท่ัวประเทศ ส่งตรงถึงบ้าน ประหยัดเวลา ไม่ต้องขับรถออกไปซ้ือถึงแหล่งผลิต ตามโครงการส่งเสริมตลาด

เกษตร Online ในรูปแบบของเว็บไซต์ ช่ือ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ภายใต้สโลแกน “เกษตรกร

จริงจริง ทุกส่ิงปลอดภัย เพียงคุณส่ัง เราพร้อมส่ง” 

ซ่ึงเปิดใช้งานคร้ังแรกในวันท่ี 29 เมษายน 2563 เพ่ือช่วยเป็นส่ือกลางในการนำสินค้าเกษตรคุณภาพ

ดี จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ Smart Farmer (SF) Young Smart Farmer (YSF) วิสาหกิจชุมชน และ

องค์กรเกษตรกรอ่ืนๆ จากท่ัวประเทศ ให้ถึงมือผู้บริโภค ประกอบด้วยสินค้าทางการเกษตร ท้ังผลผลิตสด 



สินค้าแปรรูป และสินค้าหัตถกรรม จำนวน 9 หมวด ได้แก่ ข้าวและธัญพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ อาหาร

แปรรูปและเคร่ืองด่ืม สมุนไพรและเคร่ืองสำอาง ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย หัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ และสินค้า

อ่ืนๆ 

 นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า จากการเปิดตัว www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com กรม

ส่งเสริมการเกษตร เกือบ 1 เดือนท่ีผ่านมา ในส่วนของ 14 จังหวัดภาคใต้ มียอดการจำหน่ายสินค้าสูงกว่า 

3 ล้านบาท ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จังหวัดท่ีมียอดการจำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกร

ออนไลน์มากท่ีสุด ได้แก่ จังหวัดพังงา มียอดการจำหน่ายเกือบ 1 ล้านบาท โดยสินค้าท่ีได้รับความนิยมใน

การส่ังซ้ือได้แก่ “มังคุดทิพย์พังงา” ซ่ึงเป็นมังคุดท่ีเป็นอัตลักษณ์ของ จ.พังงา มีผิวสีน้ำตาลอมแดง 

รสชาติหวานอมเปร้ียว เป็นท่ีนิยมของผู้บริโภค ท้ังคนไทยและต่างชาติ 

นอกจากน้ี ยังมีสินค้าประเภทอ่ืนท่ีได้รับความนิยมในการส่ังซ้ือ ได้แก่ ทุเรียน เมล่อน อาหารแปรรูป 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา สร้างการรับรู้ไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัด ผลักดัน

ให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมการจำหน่ายในตลาดเกษตรกรออนไลน์ รักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า พัฒนา

บรรจุภัณฑ์ มีความส่ือสัตย์ต่อผู้บริโภค เพ่ือขยายผลต่อยอดให้เกษตรกรสามารถขายแบบออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน 

จึงขอเชิญชวนพ่ีน้องประชาชนเย่ียมชม และเลือกซ้ือสินค้าในเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เพียง

ค้นหาด้วยการพิมพ์คำว่า ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพียงแค่น้ี ท่านก็จะสามารถเลือกซ้ือสินค้าเกษตร

คุณภาพดี ผลิตจากใจเกษตรกรตัวจริง พร้อมส่งถึงบ้านได้แล้ว 



 


