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"เฉลิมชัย-อุตตม" ฟันธง ขรก. พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าพนักงานรัฐ อื่นๆ หมดสิทธิรับเงินเยียวยา
เกษตรกร ชี้มีเงินเดือนประจำ หลังผ่านมติ ครม.ชี้ขาด ทำให้จ่ายเงินให้เกษตรกรได้เร็วขึน้ ”
เมื่อวันที่ 26 พ.ค.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า คณะกรรมการกลั่นกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้จะเสนอครม. พิจารณาเรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรอีกครั้งว่า กลุ่มใดสมควร
ได้รับ จากการหารือกับนายอุตตม สาวนายน รมว.กระทรวงการคลัง เห็นตรงกันว่า กลุ่มข้าราชการซึ่ง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพเสริม รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าพนักงานของรัฐ และอืน่ ๆ มีรายได้
เป็นเงินเดือนประจำอยู่แล้ว ดังนั้น มติครม. วันนี้จะเป็นที่สิ้นสุด จากนั้นการโอนเงินจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกรจะเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น
นายเฉลิมชัย กล่าวต่อว่า มีคำถามมายังกระทรวงเกษตรฯ ถึงสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรที่ไปประกอบ
อาชีพอื่นเสริมและอยู่ในระบบประกันสังคมว่า จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างไร ทั้งนี้หากถูกเลิกจ้าง

จะมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือตามกฎหมายประกันสังคมร้อยละ 62 ของรายได้ซึ่งมากกว่าเดือนละ 5,000 บาท
ต่อเดือนเนื่องจากจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนประกันสังคม ส่วนแรงงานภาคเกษตรนั้นมีสิทธิ์ได้รับ
เงินเยียวยาจากโครงการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลัง
สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมถึงวานนี้ (วันที่ 25 พฤษภาคม) รวม
4,722,105 ราย จากจำนวนเกษตรกรกลุ่มแรกที่ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 6.85 ล้าน
คน โดยส่งรายชื่อให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ตรวจความซ้ำซ้อนเพิ่มอีก 700,000 คน โดยคาดว่า
สศค. จะส่งกลับมายังกระทรวงเกษตรในสัปดาห์นี้ ซึ่งจะส่งให้ธ.ก.ส. โอนเงินให้ทันที ขณะนี้ยังมีอีก 200,000
กว่าคนที่มีข้อติดขัดด้านเอกสารเล็กน้อยหรือบัญชีที่แจ้งไว้ โอนไม่ได้ ซึ่งกำลังเร่งติดต่อให้มาแก้ไข คาดว่า จะ
ส่งให้สศค. ได้ในสัปดาห์นี้เช่นกันเพื่อให้การจ่ายเงินแก่เกษตรกรกลุ่มแรกเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม
จากนั้นจะดำเนินการจ่ายเงินแก่เกษตรกรกลุ่มที่ 2 ซึ่งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่ 1–15 พฤษภาคม
ตามแผนงานที่วางไว้ต่อไป

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร พร้อมให้กำลังใจ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และพี่น้องเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี
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ขอบคุณอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท (3
เดือน)ในเขตพื้นที่การดำเนินงานของจังหวัดปทุมธานี และมอบเงินเยียวยาเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรสามารถ
ตรวจสอบสถานะการโอนเงินเยียวยาและผลการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com สำหรับ
เกษตรกรในกลุ่ม 2 ธ.ก.ส. จะเร่งดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยเร็วต่อไป นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 การพิทักษ์สิทธิ์และการรับเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลัง
พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และพี่น้องเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสมเดช คงกะพันธุ์
เกษตรจังหวัดปทุมธานี นายธีรพัฒน์ สุมงคล ผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส.จังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียร
ฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี, นายสมชาย จงบัญญัติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี, นายกษาปณ์ เงิน

รวง รองผู้จัดการ ธกส นายภาณุมาศ ตั้นซู่ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง ผู้บริหารและบุคลากร
ธกส.จังหวัดปทุมธานีให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
ในการลงพื้นที่ของ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรในครั้งนี้ นอกจากท่าน
ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรพร้อมให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรจังหวัดปทุมธานีแล้ว
ท่านยังได้มอบเงินเยียวยาเกษตรกร ร่วมกับ นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี ให้แก่ลูกค้า
ธ.ก.ส. สาขาปทุมธานีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี และนายกษาปณ์
เงินรวง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส.มอบเงินสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVD -19
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทคิดดอกเบี้ยคงที่ไม่เกิน 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน
ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน
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อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร พร้อมให้กำลังใจ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และพี่น้องเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท (3 เดือน)
ในเขตพื้นที่การดำเนินงานของจังหวัดปทุมธานี และมอบเงินเยียวยาเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบ
สถานะการโอนเงินเยียวยาและผลการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com สำหรับเกษตรกรใน
กลุ่ม 2 ธ.ก.ส. จะเร่งดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยเร็วต่อไป นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การพิทักษ์สิทธิ์และการรับเรื่องร้องทุกข์ตาม
มาตรการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลัง พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และพี่น้องเกษตรกร
จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี นายธีรพัฒน์ สุมงคล ผู้อำนวยการ

สำนักงาน ธกส.จังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี, นายสมชาย จงบัญญัติ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี, นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธกส นายภาณุมาศ ตั้นซู่ ผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง ผู้บริหารและบุคลากร ธกส.จังหวัดปทุมธานีให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม
2563ในการลงพื้นที่ของ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรในครั้งนี้ นอกจากท่านได้ลง
พื้นที่ตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรพร้อมให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรจังหวัดปทุมธานีแล้ว ท่านยังได้
มอบเงินเยียวยาเกษตรกร ร่วมกับ นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี ให้แก่ลูกค้า ธ.ก.ส.สาขา
ปทุมธานีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี และนายกษาปณ์ เงินรวง รอง
ผู้จัดการ ธ.ก.ส.มอบเงินสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVD -19 วงเงินสูงสุดไม่
เกิน 10,000 บาท คิดดอกเบี้ยคงที่ไม่เกิน 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดชำระเงินต้น
และดอกเบี้ย 6 เดือน ซึ่งการมอบเงินทั้ง 3 โครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในมาตรการของรัฐบาลเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน ในภาวะวิกฤติโควิด-19 เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมแปลงใหญ่จิ้งหรีด
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ต่อยอดจำหน่ายออนไลน์ผลักดันสู่ตลาดส่งออกสร้างรายได้ให้เกษตรกรต่อเนื่องทั้งปี แตกไลน์
สินค้าแปรรูปได้หลายชนิดพบกระแสตอบรับดียอดส่งออกเติบโต
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากสภาพแวดล้อมตาม
ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้การทำการเกษตรต้องเผชิญกับอุปสรรคและข้อจำกัดหลายประการเช่น การ
เกิดแมลงศัตรูพืชระบาด โรคระบาดในสัตว์หรือปริมาณของสัตว์น้ำตามธรรมชาติลดลง ประกอบกับมีการ
คาดการณ์ว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาขาดแคลนอาหารจากปัญหาประชากรที่กำลังเพิ่มขึ้น องค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จึงแนะนำให้แมลงเป็นอาหารโปรตีนสำรองในอนาคต หรือที่
เรียกว่า Novel Food เนื่องจากมีราคาถูก เพาะเลี้ยงง่าย ลดการใช้ทรัพยากร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แมลงจึงกลายเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่กำลังจะเข้ามาทดแทนเนื้อสัตว์ ข้อมูลวิจัยของกองโภชนาการ กรม
อนามัย ระบุว่า คุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้ในขนาดน้ำหนัก 100 กรัม จะมีปริมาณโปรตีนเทียบเท่า

เนื้อหมู เนื้อไก่ ปลาทูนึ่ง และไข่ไก่ในขนาดน้ำหนักเท่ากันดังนั้นแมลงจึงสามารถนำมาใช้เป็นแหล่งอาหารได้ใน
พื้นที่ที่ขาดแคลนอาหารจำพวกโปรตีน ทั้งยังเป็นโปรตีนที่ปลอดภัย เพราะไม่ปนเปื้อนยาปฏิชีวนะ และปลอด
สารพิษต่างๆ ใช้อาหารและพื้นที่เลี้ยงน้อยกว่าการเลี้ยงปศุสัตว์ทั่วไป และยังปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุทำ
ให้เกิดภาวะโลกร้อนน้อยกว่าการเลี้ยงวัวถึง 80 เท่าอีกด้วย
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า การรับประทานแมลงนับเป็นวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร
และภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมานานของคนไทย โดยข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตร พบว่า ประเทศไทยมี
แมลงที่มีคุณค่าอาหารอย่างน้อย 194 ชนิด เช่น จิ้งหรีด จิ้งโกร่ง ตั๊กแตน หนอน และดักแด้ไหม ปัจจุบัน
ประเทศไทยถือเป็นตลาดหลักในการส่งออกแมลงไปขายทั่วโลก เพราะนอกจากมีแมลงกินได้หลายชนิดแล้ว
ยังมีสภาพอากาศร้อนชื้นเหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงแมลงด้วย
กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักดีถึงข้อได้เปรียบดังกล่าว จึงเข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็น
กลุ่มแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงแมลง โดยเฉพาะจิ้งหรีด ปัจจุบันมีแปลงใหญ่จิ้งหรีดทั้งหมดจำนวน 11 แปลง เกษตรกร
สมาชิก469 ราย พื้นที่รวมประมาณ 848.5 ไร่ ใน 10 จังหวัด ได้แก่ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น
นครพนม บุรีรัมย์ พิจิตร พิษณุโลก มหาสารคาม ลพบุรี สระแก้ว และจังหวัดสุโขทัย โดยมีกำลังการผลิตรวม
กว่า 1.1 พันตันต่อปี ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่จิ้งหรีดบางกลุ่มได้พัฒนาต่อยอดจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน มีการ
พัฒนาคุณภาพผลผลิตจนได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) การปฏิบัติที่ดีในการ
ผลิตอาหาร (GMP)มาตรฐานการผลิตอาหาร (HACCP)มาตรฐานฟาร์มเครื่องหมาย อย. และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาให้ได้สายพันธุ์จิ้งหรีดที่แข็งแรงร่วมกับ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ รวมทั้งยังพัฒนาวิธีการเก็บรักษาให้สามารถเก็บได้นานขึ้นด้วยกระบวนการอบแห้ง
หรือแช่แข็งและยังมีการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อีกหลายชนิด เช่น จิ้งหรีดอบกรอบ ทอดกรอบ โปรตีนจิ้งหรีด
ผงจิ้งหรีด ข้าวเกรียบจิ้งหรีด น้ำพริกจิ้งหรีด จิ้งหรีดปรุงรส รวมทั้งสินค้าที่เป็นผลพลอยได้จากการเลี้ยงอย่าง
ปุ๋ยมูลจิ้งหรีด และด้วยการยึดหลักการรวมกลุ่มกันบริหารจัดการ ทำให้กลุ่มแปลงใหญ่จิ้งหรีดมีผลผลิต
หมุนเวียนสามารถจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี ในส่วนด้านการตลาดนอกจากจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงหน้าฟาร์มแล้ว
กลุม่ เกษตรกรแปลงใหญ่ยังส่งขายตลาดในท้องถิ่น ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ ขายผ่านช่องทางออนไลน์ และ
ส่งออกไปขายในตลาดต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และฝรั่งเศสอีกด้วย
สำหรับท่านที่สนใจสินค้าแปรรูปจากจิ้งหรีด หรือสินค้าเกษตรอื่นๆขอเชิญเลือกซื้อและพูดคุยกับ
เกษตรกรผู้ผลิตได้โดยตรงผ่านทาง www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com แหล่งรวบรวมสินค้าด้านการเกษตร
เกรดพรีเมียม คัดสรรจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ส่งตรงจากเกษตรกรถึงบ้านคุณ “เกษตรกรจริง ๆ ทุกสิ่ง
ปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง”

ส่องเกษตร : มืออาชีพ หรือแค่มีอาชีพ
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ช่วงนี้อากาศแทบทุกภาคของประเทศออกแนวร้อนอบอ้าวสลับกับพายุฝน หลายๆ คนบ่นไปตามๆ
กัน พื้นที่ที่ร้อนอบอ้าวก็บ่นขอให้ฝนตกบ้าง พื้นที่ที่โดนพายุฝนกระหน่ำก็ออกปากว่าพายุฤดูนี้รุนแรงมากขึ้น
พัดมาแต่ละทีสร้างความเสียหายรุนแรงมากกว่าสร้างความชุ่มฉ่ำ อย่างไรก็ตามปริมาณน้ำฟ้าที่เติมลงมาใน
ขณะนี้ก็ยังดีกว่าไม่มีน้ำเติมเข้ามาในระบบ หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนเต็ม
ตัว เกษตรกรบางส่วนก็เริ่มหว่านไถกันแล้ว ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติต่างก็ส่งผลกันวิถีชีวิตของการ
ทำการเกษตรทั้งสิ้น
ขณะเดียวกันภัยจากศัตรูที่เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติเช่นภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงสร้างความ
หวาดหวั่นน่ากลัวให้กับผู้คนในสังคมโลก แต่ละประเทศต่างก็พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยรูปแบบและ
วิธีการที่แตกต่างกัน ตามเงื่อนไข สภาพแวดล้อม และความรุนแรงของแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทย
เลือกใช้วิธีการ Lock down แบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหา COVID-19 ได้ในระดับที่ได้รับ
ความชื่นชมจากหลายประเทศทั่วโลก แต่ผลกระทบข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก ในทุกกลุ่มสาขา
อาชีพ ภาครัฐเองได้พยายามลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดในทุกภาคส่วน รวมไปถึงเกษตรกรด้วย
การดำเนินการเยียวยาประชาชนในกลุ่มอาชีพที่ไม่ใช่อาชีพเกษตรกรใช้วิธีการลงทะเบียนและแสดง
ตัวตนผ่าน platformที่รัฐสร้างขึ้น ถึงแม้จะมีปัญหาบ้างแต่ก็สามารถดำเนินการผ่านไปได้ด้วยดี มีระบบการให้
ทบทวนสิทธิ ปรับปรุงข้อมูลประชาชนกลุ่มต่างๆ ให้มีความเป็นปัจจุบัน ในขณะที่เกษตรกรก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่
รัฐบาลจะต้องดูแลเยียวยา แต่การขอรับสิทธิของเกษตรกรได้ไปใช้ข้อมูล ทบก. หรือ ทะเบียนเกษตรกรของ

กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานอื่นๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบเกษตรกรในแต่ละ
สาขา มาเป็นเครื่องมือในการคัดกรองและนำไปสู่การเยียวยาเกษตรกร
เมื่อพิจารณาฐานข้อมูลของภาครัฐที่นำไปใช้เพื่อการเยียวยาเกษตรกร คือ ทะเบียนเกษตรกร ซึ่งกรม
ส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ จะเห็นว่านิยามความเป็นเกษตรกร ไม่ได้จำกัดสิทธิของผู้ที่ประกอบอาชีพอื่น ดั้ง
นั้น ข้อมูลดังกล่าวจึงมีประชาชนที่ประกอบอาชีพอื่นเป็นอาชีพหลักมาขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรด้วย ไม่ว่าจะ
เป็นข้าราชการ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ ข้อมูลบางส่วนอาจพบว่าผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เสียชีวิตไปแล้วก็
มี เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ไม่มีเอกสารสิทธิที่ทำกิน เป็นผู้เช่าที่ดินก็สามารถเป็นเกษตรกรได้ แต่ ณ
ปัจจุบันหากประสงค์จะขึ้นทะเบียนเกษตรกรต้องเป็นผู้ที่มีเอกสารสิทธิเท่านั้น จึงมีความลักหลั่นกันอยู่
พอสมควร ความจริงที่ปรากฏดังกล่าวเป็นประเด็นที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไขหากจะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ใน
การเยียวยาเกษตรกร เพราะข้อมูล ทบก. เป็นการจดแจ้งเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการทำการส่งเสริมการ
ทำการเกษตรให้ได้ผลตามความเป็นจริง ไม่ได้คำนึงถึงสถานภาพและสิทธิต่างๆ ที่เกิดขึ้น คือ เป็นการขึ้น
ทะเบียนเพื่อให้ทราบว่าเกษตรกรแต่ละรายทำกิจกรรมการเกษตรอะไรบ้าง มีประสิทธิภาพในการผลิตเพียงใด
ควรปรับปรุงอย่างไรบ้างเป็นสำคัญ เรียกว่าขึ้นทะเบียนเพื่อวางแผนในการส่งเสริมการเกษตรเป็นหลัก เพื่อให้
วางแผนในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้เหมาะสมกับเกษตรกรในแต่ละรายเป็นสำคัญ จึงเป็นชุดข้อมูลที่
ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการได้สิทธิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือแต่อย่างใด และเมื่อได้รับการจดแจ้งแล้ว
การเข้ามาปรับปรุงข้อมูลก็เป็นหน้าที่ของเกษตรกรที่จะต้องมาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่ต้องทำงาน
ร่วมกันในแต่ละฤดูปลูก โดยเฉพาะพืชอายุสั้นอย่างข้าว ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลในทุกฤดูปลูก จึงมักได้ยินว่า
เกษตรกรต้องปลูกข้าวก่อน 15 วัน ค่อยมาแจ้งปรับปรุงทะเบียน ซึ่งเป็นเงื่อนไขเฉพาะในแต่ละพืช โดยจะเห็น
ว่าแตกต่างจากปัจจุบันที่สถานการณ์โดยทั่วไปยังไม่เริ่มมีการเพาะปลูก เนื่องจากปริมาณน้ำฝนยังไม่เพียงพอ
ไม่สามารถเพาะปลูกได้ การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจึงเป็นประเด็นที่ต้องพึงระวัง
การเสนอให้นำฐานข้อมูลจากฐานใดไปใช้ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องควรทำความเข้าใจที่มาที่ไปและ
เงื่อนไขของข้อมูลที่มีให้ชัดเจนก่อน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นมืออาชีพในการทำงาน การส่งต่อข้อมูลที่ไม่ชัดเจน
ขาดความเข้าใจในพื้นฐานของข้อมูล อาจส่งผลให้การตัดสินใจในทางนโยบายผิดพลาดไปได้ เลิกกันเสียที
สำหรับคาถาติดปาก “ได้ครับนาย เหมาะสมครับท่าน” มิเช่นนั้นความสับสนอลหม่านจะเกิดขึ้นเกินกว่าจะ
รับมือได้ จะมีอาชีพรับราชการ หรือ ทำงานราชการแบบมืออาชีพ คงต้องพิจารณากันเอง
สมชาย ชาญณรงค์กุล

วิสาหกิจชุมชนเกาะทวดฯ จับมือ แม็คโคร ฝ่าโควิด-19 ส่งผักปลอดภัย ส้มโอ จากชาวสวนโรงเรียนขึ้นห้าง
25 พฤษภาคม 2563
ไม่มีใครคาดคิดว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบรุนแรงและยาวนาน ไม่เว้น
แม้แต่ชุมชนเข้มแข็งอย่าง “วิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลเกาะทวด” จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีรายได้หลัก
จากการส่งออก ส้มโอทับทิมสยาม ส้มโอทองดี ไปขายยังประเทศจีน และส่งผักปลอดภัย ผักพื้นบ้าน ขายใน
ประเทศ ที่โดนแรงสั่นสะเทือน ทำให้ผลผลิตในพื้นที่ต้องการตลาดเพื่อระบาย หารายได้ทดแทนการส่งออกที่
หายไป
นั่นทำให้ “บุญรวย คงเกาะทวด” ประธานวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลเกาะทวด ได้พบกับ “แม็ค
โคร”

@ผลผลิตดีแต่มีปัญหา “ตลาด”
“เมื่อก่อนเกษตรกรที่นี่ปลูกผลผลิตตามกระแส ใครบอกว่า ปาล์มขายดีก็แห่ปลูกกัน พอผลผลิต
ออกมาก็ล้น ราคาก็ต่ำ ผมจึงเสนอแนวคิดให้เกษตรกรปลูกพืชสร้างรายได้ เป็นที่ต้องการ อย่าง ส้มโอทับทิม
สยาม ส้มโอทองดี นอกจากนี้ยังมีคนสนใจเรื่องสุขภาพก็มารวมกลุ่มกัน ปลูกผักปลอดภัย ผักอินทรีย์ ไปด้วย
เลย” บุญรวย บอกเล่า
เกษตรกรหลายร้อยครัวเรือน จึงมารวมตัวกัน ใช้พื้นที่เพาะปลูกมากกว่า 500-600 ไร่ ลงมือลงแรง
แปลงเป็นสวนส้มโอทับทิบสยาม ส้มโอทองดี ผักอินทรีย์ ผักปลอดภัย ต่าง ๆ ส่งผลผลิตขายในนาม “วิสาหกิจ
ชุมชนเทศบาลตำบลเกาะทวด” จนส้มโอเลื่องชื่อ ตลาดส่วนใหญ่ส่งออกไปขายยังประเทศจีน ส่วนผักกระจาย
ไปยังตลาดสด ร้านอาหาร โรงแรม ใกล้เคียง
ผักจากวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจ เพราะส่วนหนึ่งมาจากแปลงปลูกของโรงเรียน 4
แห่ง ฝีมือเกษตรกรรุ่นเยาว์ ระดับประถมศึกษา 3 แห่ง ระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง ที่เป็นความหวังของชาวบ้าน
และหนึ่งในนั้นมี โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ก็มีผลผลิตส่งมาขายด้วยเช่นกัน
“หลังจากวิสาหกิจเริ่มอยู่ตัว เราก็หันมาปลูกฝังเรื่องการปลูกผักปลอดภัย และเศรษฐกิจพอเพียงใน
เยาวชนกลุ่มนักเรียน เริ่มจากระดับประถมศึกษา เน้นผักปลูกง่าย เช่น ผักบุ้ง ผักโขมแดง ดูแลไม่ยาก ระดับ
มัธยมศึกษาก็ปลูกพืชที่ยากขึ้นมาอีกนิด คือ แตงร้าน ฟักทอง ฟักเขียว มะระ ผลผลิตที่ได้ส่วนหนึ่งนำไปทำ
เป็นอาหารกลางวัน ส่วนทีเ่ หลือนำมาขายผ่านวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ ส่งเสริมการบริโภคผักปลอดภัย”
@โควิด-19 พ่นพิษ ได้แม็คโครช่วยคิด
บุญรวย ยอมรับว่า “ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผลผลิตขายไม่ได้เหมือนเมื่อก่อน
ยอดขายหายไปราว 60 เปอร์เซนต์ วิสาหกิจชุมชนต้องปรับตัว มองหาตลาดภายในประเทศ จนได้มาเจอกับ
แม็คโคร ที่เข้ามาช่วยแนะนำในเรื่องการตลาด ช่องทางจำหน่าย และวางแผนการผลิต ซี่งเป็นสิ่งจำเป็นของ
เกษตรกรในพื้นที่ ที่สว่ นใหญ่...ปลูกเป็นแต่ขายไม่เป็น”
ด้าน “ภควัฏ ฉินทกานันท์” ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายจัดซื้ออาหารสด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด
(มหาชน) กล่าวว่า ทางแม็คโครได้เข้าไปช่วยเหลือ รับซื้อผลผลิตจากวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลเกาะทวด
ประกอบด้วย ส้มโอทองดี ผักสลัดคอส ผักพื้นบ้าน อาทิ ผักเหลียง โดยเริ่มวางขายในแม็คโครสาขาโซนภาคใต้
ก่อน ซึ่งเราได้วางแผนการรับซื้อผัก ผลไม้ปลอดภัยเพิ่มเติมอีกกว่า 17 รายการ นำไปวางขายในแม็คโครสาขา
ภาคใต้ และขยายสู่สาขาอื่นๆ ต่อไป”

แม็คโครไม่เพียงรับซื้อผลผลิตในช่วงวิกฤตเท่านั้น แต่ยังร่วมวางแผนการเพาะปลูก ทำงานใกล้ชิดกับ
วิสาหกิจชุมชนฯ โดยให้ความรู้ด้านการตลาด มาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนการจัดการบริหารผลผลิตที่
ตลาดมีความต้องการ
“ในช่วงวิกฤตเช่นนี้ แม็คโครเข้าใจดีว่า เกษตรกรรายย่อยมีความยากลำบากในการกระจายผลผลิต
เราจึงไม่นิ่งนอนใจที่จะเข้ามาช่วยเหลือ โดยยังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอย่างเข้มข้น และสนับสนุน
ให้เกษตรกรผลิตผักปลอดภัย อันเป็นนโยบายหลัก เราเชื่อว่า หากสามารถช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตได้
มากๆแล้ว การสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงยั่งยืนก็จะเกิดขึ้นตามมา”
@ผักแบ่งปัน
บุญรวย บอกอีกว่า ในช่วงโควิด-19 เช่นนี้ ยังมีผลผลิตผักส่วนหนึ่งที่ขายไม่ได้ สมาชิกจึงตกลงกันว่า
จะนำผักเหล่านี้ไปมอบให้กับเทศบาล เป็นวัตถุดิบในการทำอาหาร จัดส่งไปยังวัดวาอารามที่ตั้งโรงทาน
แจกจ่ายให้กับประชาชนที่กำลังลำบาก
“เราโชคดี ที่ดินในพื้นที่เกาะทวดมีความอุดมสมบูรณ์ เหลือกินก็ขาย ขายไม่ได้ก็แบ่งปัน ช่วงนี้ถ้าจะ
ขาดแคลนจริงๆ ก็พวกอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด อย่างเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค หน้ากากอนามัย ซึ่ง
ตรงนี้วิสาหกิจชุมชนก็ปันกำไร 3-4 % ซื้อหามาแจกจ่าย สร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชนแข็งแรง”
เสน่ห์ของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้จึงไม่ได้เลื่องชื่อแค่ผักผลไม้ที่มีคุณภาพดี แต่ยังได้ชื่อว่า เป็นชุมชนแห่ง
ไมตรีจิต ที่มีความเห็นอกเห็นใจ ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างแข็งแกร่งยิ่ง

เกษตรโคราช เร่งเครื่องสร้างการรับรู้ และติดตามการกำจัดแปลงมันสำปะหลัง ที่เกิดโรคไวรัสใบ
ด่าง
26 พฤษภาคม 2563
นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายวรกร เปรื่องค้า หัวหน้ากลุ่ม
อารักขาพืช ลงพื้นที่ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง เพื่อเร่งทำความเข้าใจเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ทึ่
ประสบปัญหาการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง โดยชี้แจงทำความเข้าใจ สร้างการรับรู้ รับทราบ
ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร โดยได้ประชาสัมพันธ์ถึงมาตราการให้ความช่วยเหลือสำหรับเกษตรกร
ที่ทำลายแปลงมันที่เกิดโรค
จากนั้น ได้ลงสำรวจพื้นที่แปลงมันสำปะหลัง ที่เกิดโรคไวรัสใบด่าง พบว่ามีการระบาดมากโดยเฉพาะ
มันสำปะหลัง Number 89 ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เกษตรอำเภอเสิงสาง ร่วมกับเกษตรกร เร่งทำลายและให้มีการ
ถ่ายรูปก่อนทำลาย ขณะทำลายและหลังทำลาย รวมถึงหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการรับเงิน
ค่าชดเชยและค่าทำลายต่อไป ซึ่งในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 จะประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตาม

ความก้าวหน้าการทำลายมันสำปะหลัง ที่เกิดโรคไวรัสใบด่างของจังหวัดนครราชสีมา รายงานผู้ว่าราชการ
จังหวัดฯ และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ต่อไป
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : รพีพรรณ วิเศษ
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สวท.นครราชสีมา

เกษตรกรใต้ปลื้ม! สินค้าเกษตรออนไลน์ยอดพุ่งกว่า3ล้าน มังคุดทิพย์พังงาขายดีที่สุด
26 พฤษภาคม 2563
เกษตรภาคใต้ปลื้ม! ยอดขายสินค้าภาคใต้ ตลาดเกษตรออนไลน์ พุ่งกว่า 3 ล้านบาท หวังขยายผล
ส่งเสริมเกษตรกรรายใหม่เข้าสู่ระบบออนไลน์เพิ่ม
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เผยว่า
ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัวเว็บไซต์รวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพดี เกรดพรีเมี่ยม จากเกษตรกรตัว
จริงทั่วประเทศ ส่งตรงถึงบ้าน ประหยัดเวลา ไม่ต้องขับรถออกไปซื้อถึงแหล่งผลิต ตามโครงการส่งเสริมตลาด
เกษตร online ในรูปแบบของเว็บไซต์ ชื่อ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ภายใต้สโลแกน “เกษตรกร
จริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง”
ซึ่งเปิดใช้งานครั้งแรกในวันที่ 29 เมษายน 2563 เพื่อช่วยเป็นสื่อกลางในการนำสินค้าเกษตรคุณภาพ
ดี จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ Smart Farmer (SF) Young Smart Farmer (YSF) วิสาหกิจชุมชน และ
องค์กรเกษตรกรอื่น ๆ จากทั่วประเทศ ให้ถึงมือผู้บริโภค ประกอบด้วยสินค้าทางการเกษตร ทั้งผลผลิตสด

สินค้าแปรรูป และสินค้าหัตถกรรม จำนวน 9 หมวด ได้แก่ ข้าวและธัญพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ อาหาร
แปรรูปและเครื่องดื่ม สมุนไพรและเครื่องสำอาง ผ้าและเครื่องแต่งกาย หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และสินค้า
อื่น ๆ
จากการเปิดตัว www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com กรมส่งเสริมการเกษตร เกือบ 1 เดือนที่ผ่านมา
ในส่วนของ 14 จังหวัดภาคใต้ มียอดการจำหน่ายสินค้าสูงกว่า 3 ล้านบาท ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่าง
มาก จังหวัดที่มียอดการจำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกรออนไลน์มากที่สุด ได้แก่ จังหวัดพังงา มียอดการ
จำหน่ายเกือบ 1 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังมีสินค้าประเภทอื่นที่ได้รับความนิยมในการสั่งซื้อ ได้แก่ ๆ ทุเรียน เมล่อนอาหารแปรรูป
ฯลฯ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา สร้างการรับรู้ไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัด
ผลักดันให้เกษตรกรที่เข้าร่วมการจำหน่ายในตลาดเกษตรกรออนไลน์ รักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ มีความสื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค เพื่อขยายผลต่อยอดให้เกษตรกรสามารถขายแบบออนไลน์เพิ่ม
มากขึ้น
จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าในเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เพียง
ค้นหาด้วยการพิมพ์ คำว่า ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพียงแค่นี้ท่านก็จะสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตร
คุณภาพดี ผลิตจากใจเกษตรกรตัวจริง พร้อมส่งถึงบ้านได้แล้ว

เกษตรภาคใต้ปลื้ม ยอดขายสินค้าภาคใต้ ตลาดเกษตรออนไลน์ พุ่งกว่า 3 ล้านบาท
26 พฤษภาคม 2563
เกษตรภาคใต้ปลื้ม ยอดขายสินค้าภาคใต้ ตลาดเกษตรออนไลน์ พุ่งกว่า 3 ล้านบาท หวังขยายผล
ส่งเสริมเกษตรกรรายใหม่เข้าสู่ระบบออนไลน์เพิ่ม
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้
ข้อมูลว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัวเว็บไซต์รวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพดี เกรดพรีเมี่ยมจาก
เกษตรกรตัวจริงทั่วประเทศ ส่งตรงถึงบ้าน ประหยัดเวลา ไม่ต้องขับรถออกไปซื้อถึงแหล่งผลิต ตามโครงการ
ส่งเสริมตลาดเกษตร online ในรูปแบบของเว็บไซต์ ชื่อ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ภายใต้สโลแกน
“เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง” ซึ่งเปิดใช้งานครั้งแรกในวันที่ 29 เมษายน 2563
เพื่อช่วยเป็นสื่อกลางในการนำสินค้าเกษตรคุณภาพดี จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ Smart Farmer (SF)
Young Smart Farmer (YSF) วิสาหกิจชุมชน และองค์กรเกษตรกรอื่น ๆ จากทั่วประเทศ ให้ถึงมือผู้บริโภค
ประกอบด้วยสินค้าทางการเกษตร ทั้งผลผลิตสด สินค้าแปรรูป และสินค้าหัตถกรรม จำนวน 9 หมวด ได้แก่

ข้าวและธัญพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม สมุนไพรและเครื่องสำอาง ผ้าและ
เครื่องแต่งกาย หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และสินค้าอื่น ๆ
นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการเปิดตัว www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com กรม
ส่งเสริมการเกษตร เกือบ 1 เดือนที่ผ่านมา ในส่วนของ 14 จังหวัดภาคใต้ มียอดการจำหน่ายสินค้าสูงกว่า 3
ล้านบาท ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จังหวัดที่มียอดการจำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกรออนไลน์
มากที่สุด ได้แก่จังหวัดพังงา มียอดการจำหน่ายเกือบ 1 ล้านบาท โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมในการสั่งซื้อ
ได้แก่ มังคุดทิพย์พังงา ซึ่งเป็นมังคุดที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงา มีผิวสีน้ำตาลอมแดง รสชาติหวานอม
เปรี้ยว เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งคนไทยและต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีสินค้าประเภทอื่นที่ได้รับความนิยมในการ
สั่งซื้อ ได้แก่ ๆ ทุเรียน เมล่อนอาหารแปรรูป ฯลฯ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
สร้างการรับรู้ไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัด พลักดันให้ เกษตรกรที่เข้าร่วมการจำหน่ายในตลาดเกษตรกร
ออนไลน์ รักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ มีความสื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค เพื่อขยายผล
ต่อยอดให้เกษตรกรสามารถขายแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
จึงขอเชิญชวนพี่นอ้ งประชาชนเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าในเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เพียง
ค้นหาด้วยการพิมพ์ คำว่า ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพียงแค่นี้ท่านก็จะสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตร
คุณภาพดี ผลิตจากใจเกษตรกรตัวจริง พร้อมส่งถึงบ้านได้แล้ว

เกษตรกรภาคใต้ปลื้ม! ยอดขายสินค้าภาคใต้ในตลาดเกษตรออนไลน์พุ่งกว่า 3 ล้านบาท
26 พฤษภาคม 2563
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ -เกษตรกรภาคใต้สุดปลื้ม! ยอดขายสินค้าภาคใต้ในตลาดเกษตรออนไลน์พุ่ง
กว่า 3 ล้านบาท หวังขยายผลส่งเสริมเกษตรกรรายใหม่เข้าสู่ระบบออนไลน์เพิ่มอีก
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูล
ว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัวเว็บไซต์รวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพดีเกรดพรีเมียม จากเกษตรกรตัว
จริงทั่วประเทศ ส่งตรงถึงบ้าน ประหยัดเวลา ไม่ต้องขับรถออกไปซื้อถึงแหล่งผลิต ตามโครงการส่งเสริมตลาด
เกษตร Online ในรูปแบบของเว็บไซต์ ชื่อ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ภายใต้สโลแกน “เกษตรกร
จริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง”
ซึ่งเปิดใช้งานครั้งแรกในวันที่ 29 เมษายน 2563 เพื่อช่วยเป็นสื่อกลางในการนำสินค้าเกษตรคุณภาพ
ดี จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ Smart Farmer (SF) Young Smart Farmer (YSF) วิสาหกิจชุมชน และ
องค์กรเกษตรกรอื่นๆ จากทั่วประเทศ ให้ถึงมือผู้บริโภค ประกอบด้วยสินค้าทางการเกษตร ทั้งผลผลิตสด

สินค้าแปรรูป และสินค้าหัตถกรรม จำนวน 9 หมวด ได้แก่ ข้าวและธัญพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ อาหาร
แปรรูปและเครื่องดื่ม สมุนไพรและเครื่องสำอาง ผ้าและเครื่องแต่งกาย หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และสินค้า
อื่นๆ
นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการเปิดตัว www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com กรม
ส่งเสริมการเกษตร เกือบ 1 เดือนที่ผ่านมา ในส่วนของ 14 จังหวัดภาคใต้ มียอดการจำหน่ายสินค้าสูงกว่า
3 ล้านบาท ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จังหวัดที่มียอดการจำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกร
ออนไลน์มากที่สุด ได้แก่ จังหวัดพังงา มียอดการจำหน่ายเกือบ 1 ล้านบาท โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมใน
การสั่งซื้อได้แก่ “มังคุดทิพย์พังงา” ซึ่งเป็นมังคุดที่เป็นอัตลักษณ์ของ จ.พังงา มีผิวสีน้ำตาลอมแดง
รสชาติหวานอมเปรี้ยว เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ทั้งคนไทยและต่างชาติ
นอกจากนี้ ยังมีสินค้าประเภทอื่นที่ได้รับความนิยมในการสั่งซือ้ ได้แก่ ทุเรียน เมล่อน อาหารแปรรูป
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา สร้างการรับรู้ไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัด ผลักดัน
ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมการจำหน่ายในตลาดเกษตรกรออนไลน์ รักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า พัฒนา
บรรจุภัณฑ์ มีความสื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค เพื่อขยายผลต่อยอดให้เกษตรกรสามารถขายแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าในเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เพียง
ค้นหาด้วยการพิมพ์คำว่า ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพียงแค่นี้ ท่านก็จะสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตร
คุณภาพดี ผลิตจากใจเกษตรกรตัวจริง พร้อมส่งถึงบ้านได้แล้ว

