
 
 

 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 12 เมษายน 2565 

 

ประเด็น ลำดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ตลาดเกษตรกร
ออนไลน์ 

1 กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนซื้อสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมมอบแก่
ญาติมิตร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 

Thailand Plus 

2 ชวนอุดหนุนสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยม มอบแก่ญาติมิตร ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

เดลินิวส์ออนไลน์ 

3 กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนซื้อสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมมอบแก่
ญาติมิตร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565  

sevenday 

4 กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนซื้อสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมมอบแก่
ญาติมิตร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 

บางกอกทูเดย์ 

5 กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนซื้อสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมมอบแก่
ญาติมิตร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 

19 Link News 

ทุเรียน 6 12-17 เม.ย.นี้ ต้องห้ามพลาด อร่อยสุดฟินกับ“เทศกาลชิมทุเรียนดี 
ชะนีเกาะช้าง” เกษตรจังหวัดตราดชูเด่นที่เนื้อเหลืองทอง นุ่มเหนียว 
หวานหอม สูงทั้งวิตามินอี และไอโอดีน 

MGR online 

7 12-17 เม.ย.ห้ามพลาด! “เทศกาลชิมทุเรียนดี ชะนีเกาะช้าง” เนื้อ
เหลืองทอง นุ่มเหนียว สูงทั้งวิตามินอี และไอโอดีน 

เกษตรก้าวไกล 

8 12-17 เม.ย.ห้ามพลาด! “เทศกาลชิมทุเรียนดี ชะนีเกาะช้าง” เนื้อ
เหลืองทอง นุ่มเหนียว สูงทั้งวิตามินอี และไอโอดีน 

19 Link News 

Zero Covid 9 เกษตรวันนี้ นสพ.เดลินิวส ์
YSF 10 'เกษตร'เร่งสมาร์ทฟาร์มเมอร์หนุนรุ่นใหม่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนซื้อสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมมอบแก่ญาติมิตร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 นี้ รัฐบาลได้กำหนดให้มี

มาตรการจัดกิจกรรม “ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ รับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม” เพื่อให้การเฉลิมฉลอง

ปีใหม่ตามประเพณีไทยดำเนินไปได้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึง

พ่ีน้องประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ เพ่ือนสนิทมิตรสหาย จัดกิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัว เช่น 

รดน้ำดำหัวได้ ซึ่งจะมีการซื้อหาของกินของใช้เพ่ือนำไปมอบให้กับญาติมิตร รวมถึงใช้ในกิจกรรมทางศาสนาด้วย 

นายเข้มแข็ง กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเลือกซื้อสินค้าเกษตรไทย มอบแก่ญาติมิตร 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 นี้ ซึ่งมีสินค้าด้านการเกษตรที่เหมาะสำหรับเป็นของขวัญของฝากจำนวนมาก ทั้งผัก ผลไม้ ไม้

ดอกไม้ประดับ โดยสามารถเลือกซ้ือได้ตามความสะดวก ทั้งแบบช่องทางออฟไลน์ คือ ตลาดสดทั่วไป ตลาดเกษตรกร 70 

จังหวัด และศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกรถาวร) จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ลำปาง พิจิตร 

ราชบุรี กาญจนบุรี เชียงราย และจังหวัดกระบี่ หรือช็อปปิ้งแบบออนไลน์ ส่งตรงถึงมือผู้รับ ผ่านเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกร

ออนไลน์.com ของกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้สโลแกน 

 



“ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง” ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าการเกษตรคุณภาพหลากหลายชนิด

อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลไม้ตามฤดูกาล ผักปลอดสารพิษ อาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์

เครื่องสำอางจากธรรมชาติแท้ๆ ชุดผ้าไหม ผ้าทอมือ ผ้าย้อมคราม หน้ากากผ้า สินค้าหัตถกรรมสิ่งประดิษฐ์ และอ่ืน ๆ ส่งตรง

จากฟาร์มของเกษตรกรถึงมือท่าน อาทิ ผลไม้ตามฤดูกาล มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จัดเป็น Premium Set Box จากจังหวัด

อุดรธานี, ทุเรียนหมอนทอง ของขึ้นชื่อ จากจังหวัดระยอง, ชุดของขวัญเครื่องอาบน้ำพร้อมบำรุงผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์โปรตีนไหม

ใช้ได้ทั้งครอบครัว จากจังหวัดนครสวรรค์, ผ้าไหมมัดหมี่ และลายพระราชทาน เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ จากจังหวัดขอนแก่น 

เป็นต้น 

 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ยังได้กล่าวถึงผลการดำเนินกิจกรรม “ฉลองยอดการจำหน่ายตลาดเกษตรกรออนไลน์.

com ครบ 300 ล้านบาท และเทศกาลของขวัญปีใหม่” ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา พบว่าได้รับ

เสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยม รวมมูลค่าการจำหน่ายสินค้าในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมมากกว่า 34.4 ล้านบาท โดยสินค้าขายดีส่วน

ใหญ่สอดคล้องกับยอดจำหน่ายตามปกติที่ผู้บริโภคนิยมซื้อและมียอดการจำหน่ายดีขึ้น ในช่วงแคมเปญและมีสินค้าบางกลุ่มท่ี

เกษตรกรนำมาจำหน่ายครั้งแรกในแคมเปญปีใหม่นี้และสามารถจำหน่ายออนไลน์ได้ นับเป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้

เรียนรู้ช่องทางการตลาดใหม่ๆ นอกจากนี้เกษตรกรยังได้เรียนรู้เรื่องการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับช่วงเทศกาล

และตรงตามต้องการของผู้บริโภคอีกด้วย 

 ทั้งนี้ มูลค่าจากการจำหน่ายสินค้าสะสมของเกษตรกร ที่ดำเนินการตั้งแต่เปิดตัวเว็บไซต์ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์.

com” เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีมูลค่ารวมถึง 375 ล้านบาท  และกรมส่งเสริมการเกษตรยัง

เปิดรับสมัครเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการและจำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์  “www.ตลาดเกษตรกร

ออนไลน์.com”  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตร

ออนไลน์.com ในเมนู “เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก” หรือสามารถดาวน์โหลดคู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ 

http://bit.ly/farmer-manual 

  



 

ชวนอุดหนุนสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยม มอบแก่ญาติมิตร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 นี้ รัฐบาลได้กำหนดให้มี

มาตรการจัดกิจกรรม “ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ รับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม” เพื่อให้การเฉลิมฉลอง

ปีใหม่ตามประเพณีไทยดำเนินไปได้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ง

พ่ีน้องประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ เพ่ือนสนิท มิตรสหาย จัดกิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัว เช่น 

รดน้ำดำหัวได้ ซึ่งจะมีการซื้อหาของกินของใช้เพ่ือนำไปมอบให้กับญาติมิตร รวมถึงใช้ในกิจกรรมทางศาสนาด้วย 

นายเข้มแข็ง กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเลือกซื้อสินค้าเกษตรไทย มอบแก่ญาติมิตร 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 นี้ ซึ่งมีสินค้าด้านการเกษตรที่เหมาะสำหรับเป็นของขวัญของฝากจำนวนมาก ทั้งผัก ผลไม้ ไม้

ดอกไม้ประดับ โดยสามารถเลือกซ้ือได้ตามความสะดวก ทั้งแบบช่องทางออฟไลน์ คือ ตลาดสดทั่วไป ตลาดเกษตรกร 70 



จังหวัด และศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกรถาวร) จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ลำปาง พิจิตร 

ราชบุรี กาญจนบุรี เชียงราย และจังหวัดกระบี่ หรือช็อปปิ้งแบบออนไลน์ ส่งตรงถึงมือผู้รับ ผ่านเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกร

ออนไลน์.com ของกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้สโลแกน “ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง” ซึ่งเป็นเว็บไซต์

ที่รวบรวมสินค้าการเกษตรคุณภาพหลากหลายชนิด อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลไม้ตามฤดูกาล ผักปลอดสารพิษ อาหารและ

เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติแท้ๆ ชุดผ้าไหม ผ้าทอมือ ผ้าย้อมคราม หน้ากาก

ผ้า สินค้าหัตถกรรมสิ่งประดิษฐ์ และอ่ืน ๆ ส่งตรงจากฟาร์มของเกษตรกรถึงมือท่าน อาทิ ผลไม้ตามฤดูกาล มะม่วงน้ำดอกไม้สี

ทอง จัดเป็น Premium Set Box จากจังหวัดอุดรธานี, ทุเรียนหมอนทอง ของขึ้นชื่อ จากจังหวัดระยอง, ชุดของขวัญเครื่อง

อาบน้ำพร้อมบำรุงผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์โปรตีนไหมใช้ได้ทั้งครอบครัว จากจังหวัดนครสวรรค์, ผ้าไหมมัดหมี่ และลาย  

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ยังได้กล่าวถึงผลการดำเนินกิจกรรม “ฉลองยอดการจำหน่ายตลาดเกษตรกรออนไลน์.

com ครบ 300 ล้านบาท และเทศกาลของขวัญปีใหม่” ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา พบว่าได้รับ

เสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยม รวมมูลค่าการจำหน่ายสินค้าในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมมากกว่า 34.4ล้านบาท โดยสินค้าขายดีส่วน

ใหญ่สอดคล้องกับยอดจำหน่ายตามปกติที่ผู้บริโภคนิยมซื้อและมียอดการจำหน่ายดีขึ้นในช่วงแคมเปญและมีสินค้าบางกลุ่มท่ี

เกษตรกรนำมาจำหน่ายครั้งแรกในแคมเปญปีใหม่นี้และสามารถจำหน่ายออนไลน์ได้ นับเป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้

เรียนรู้ช่องทางการตลาดใหม่ๆ นอกจากนี้เกษตรกรยังได้เรียนรู้เรื่องการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับช่วงเทศกาล

และตรงตามต้องการของผู้บริโภคอีกด้วย 

ทั้งนี้ มูลค่าจากการจำหน่ายสินค้าสะสมของเกษตรกร ที่ดำเนินการตั้งแต่เปิดตัวเว็บไซต์ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์.

com” เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีมูลค่ารวมถึง 375 ล้านบาท และกรมส่งเสริมการเกษตรยัง

เปิดรับสมัครเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการและจำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ “www.ตลาดเกษตรกร

ออนไลน์.com” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตร

ออนไลน์.com ในเมนู “เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก” หรือสามารถดาวน์โหลดคู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ 

http://bit.ly/farmer-manual 

  



 

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนซื้อสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมมอบแก่ญาติมิตร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 นี้ รัฐบาล ได้กำหนดให้มี

มาตรการจัดกิจกรรม “ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ รับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม” เพื่อให้การเฉลิมฉลอง

ปีใหม่ตามประเพณีไทยดำเนินไปได้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึง

พ่ีน้องประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ เพ่ือนสนิทมิตรสหาย จัดกิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัว เช่น

รดน้ำดำหัวได้ ซึ่งจะมีการซื้อหาของกินของใช้เพ่ือนำไปมอบให้กับญาติมิตร รวมถึงใช้ในกิจกรรมทางศาสนาด้วย 

นายเข้มแข็ง กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเลือกซื้อสินค้าเกษตรไทย มอบแก่ญาติมิตร 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 นี้ ซึ่งมีสินค้าด้านการเกษตรที่เหมาะสำหรับเป็นของขวัญของฝากจำนวนมาก ทั้งผัก ผลไม้ ไม้

ดอกไม้ประดับ โดยสามารถเลือกซ้ือได้ตามความสะดวก ทั้งแบบช่องทางออฟไลน์ คือ ตลาดสดทั่วไป ตลาดเกษตรกร 70 

จังหวัด และศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกรถาวร) จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิลำปาง พิจิตร 

ราชบุรี กาญจนบุรี เชียงราย และจังหวัดกระบี่ หรือช็อปปิ้งแบบออนไลน์ ส่งตรงถึงมือผู้รับ ผ่านเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกร

ออนไลน์.com ของกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้สโลแกน “ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง” ซึ่งเป็นเว็บไซต์

ทีร่วบรวมสินค้าการเกษตรคุณภาพหลากหลายชนิด อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลไม้ตามฤดูกาล ผักปลอดสารพิษ อาหารและ

เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติแท้ๆ ชุดผ้าไหม ผ้าทอมือ ผ้าย้อมคราม หน้ากาก

ผ้า สินค้าหัตถกรรมสิ่งประดิษฐ์ และอ่ืน ๆ ส่งตรงจากฟาร์มของเกษตรกรถึงมือท่าน อาทิ ผลไม้ตามฤดูกาล มะม่วงน้ำดอกไม้สี

ทอง จัดเป็น Premium Set Box จากจังหวัดอุดรธานี, ทุเรียนหมอนทอง ของขึ้นชื่อ จากจังหวัดระยอง, ชุดของขวัญเครื่อง

อาบน้ำพร้อมบำรุงผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์โปรตีนไหมใช้ได้ทั้งครอบครัว จากจังหวัดนครสวรรค์, ผ้าไหมมัดหมี่และลายพระราชทาน

เจ้าฟ้าหญิง สิริวัณณวรีฯจากจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น 



อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ยังได้กล่าวถึงผลการดำเนินกิจกรรม “ฉลองยอดการจำหน่ายตลาดเกษตรกรออนไลน์.

com ครบ 300 ล้านบาท และเทศกาลของขวัญปีใหม่” ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 -31 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา พบว่าได้รับ

เสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยม รวมมูลค่าการจำหน่ายสินค้าในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมมากกว่า 34.4 ล้านบาท  

โดยสินค้าขายดีส่วนใหญ่สอดคล้องกับยอดจำหน่ายตามปกติที่ผู้บริโภคนิยมซื้อและมียอดการจำหน่ายดีขึ้นในช่วง

แคมเปญและมีสินค้าบางกลุ่มที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายครั้งแรกในแคมเปญปีใหม่นี้และสามารถจำหน่ายออนไลน์ได้ นับเป็นการ

สร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้ช่องทางการตลาดใหม่ๆ นอกจากนี้เกษตรกรยังได้เรียนรู้เรื่องการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้

สอดคล้องกับช่วงเทศกาลและตรงตามต้องการของผู้บริโภคอีกด้วย 

ทั้งนี้ มูลค่าจากการจำหน่ายสินค้าสะสมของเกษตรกร ที่ดำเนินการตั้งแต่เปิดตัวเว็บไซต์ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์.

com” เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีมูลค่ารวมถึง 375 ล้านบาท และกรมส่งเสริมการเกษตรยัง

เปิดรับสมัครเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการและจำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ “www.ตลาดเกษตรกร

ออนไลน์.com”  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตร

ออนไลน์.com ในเมนู "เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก" หรือสามารถดาวน์โหลดคู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ 
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กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนซื้อสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมมอบแก่ญาติมิตร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 นี้ รัฐบาล ได้กำหนดให้มี

มาตรการจัดกิจกรรม “ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ รับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม” เพื่อให้การเฉลิมฉลอง

ปีใหม่ตามประเพณีไทยดำเนินไปได้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึง

พ่ีน้องประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ เพ่ือนสนิทมิตรสหาย จัดกิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัว เช่น

รดน้ำดำหัวได้ ซึ่งจะมีการซื้อหาของกินของใช้เพ่ือนำไปมอบให้กับญาติมิตร รวมถึงใช้ในกิจกรรมทางศาสนาด้วย 

นายเข้มแข็ง กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเลือกซื้อสินค้าเกษตรไทย มอบแก่ญาติมิตร 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 นี้ ซึ่งมีสินค้าด้านการเกษตรที่เหมาะสำหรับเป็นของขวัญของฝากจำนวนมาก ทั้งผัก ผลไม้ ไม้

ดอกไม้ประดับ โดยสามารถเลือกซ้ือได้ตามความสะดวก ทั้งแบบช่องทางออฟไลน์ คือ ตลาดสดทั่วไป ตลาดเกษตรกร 70 

จังหวัด และศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกรถาวร) จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิลำปาง พิจิตร 

ราชบุรี กาญจนบุรี เชียงราย และจังหวัดกระบี่ หรือช็อปปิ้งแบบออนไลน์ ส่งตรงถึงมือผู้รับ ผ่านเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกร

ออนไลน์.com ของกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้สโลแกน “ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง” ซึ่งเป็นเว็บไซต์

ที่รวบรวมสินค้าการเกษตรคุณภาพหลากหลายชนิด อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลไม้ตามฤดูกาล ผักปลอดสารพิษ อาหารและ



เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติแท้ๆ ชุดผ้าไหม ผ้าทอมือ ผ้าย้อมคราม หน้ากาก

ผ้า สินค้าหัตถกรรมสิ่งประดิษฐ์ และอ่ืน ๆ ส่งตรงจากฟาร์มของเกษตรกรถึงมือท่าน อาทิ ผลไม้ตามฤดูกาล มะม่วงน้ำดอกไม้สี

ทอง จัดเป็น Premium Set Box จากจังหวัดอุดรธานี, ทุเรียนหมอนทอง ของขึ้นชื่อ จากจังหวัดระยอง, ชุดของขวัญเครื่อง

อาบน้ำพร้อมบำรุงผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์โปรตีนไหมใช้ได้ทั้งครอบครัว จากจังหวัดนครสวรรค์, ผ้าไหมมัดหมี่และลายพระราชทาน

เจ้าฟ้าหญิง สิริวัณณวรีฯจากจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ยังได้กล่าวถึงผลการดำเนินกิจกรรม “ฉลองยอดการจำหน่ายตลาดเกษตรกรออนไลน์.

com ครบ 300 ล้านบาท และเทศกาลของขวัญปีใหม่” ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 -31 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา พบว่าได้รับ

เสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยม รวมมูลค่าการจำหน่ายสินค้าในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมมากกว่า 34.4 ล้านบาท  

โดยสินค้าขายดีส่วนใหญ่สอดคล้องกับยอดจำหน่ายตามปกติที่ผู้บริโภคนิยมซื้อและมียอดการจำหน่ายดีขึ้นในช่วง

แคมเปญและมีสินค้าบางกลุ่มที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายครั้งแรกในแคมเปญปีใหม่นี้และสามารถจำหน่ายออนไลน์ได้ นับเป็นการ

สร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้ช่องทางการตลาดใหม่ๆ นอกจากนี้เกษตรกรยังได้เรียนรู้เรื่องการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้

สอดคล้องกับช่วงเทศกาลและตรงตามต้องการของผู้บริโภคอีกด้วย 

ทั้งนี้ มูลค่าจากการจำหน่ายสินค้าสะสมของเกษตรกร ที่ดำเนินการตั้งแต่เปิดตัวเว็บไซต์ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์.

com” เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีมูลค่ารวมถึง 375 ล้านบาท และกรมส่งเสริมการเกษตรยัง

เปิดรับสมัครเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการและจำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ “www.ตลาดเกษตรกร

ออนไลน์.com”  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตร

ออนไลน์.com ในเมนู "เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก" หรือสามารถดาวน์โหลดคู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ 
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12-17 เม.ย.นี้ ต้องห้ามพลาด อร่อยสุดฟินกับ“เทศกาลชิมทุเรียนดี ชะนีเกาะช้าง” เกษตรจังหวัดตราดชูเด่นที่เนื้อเหลืองทอง 

นุ่มเหนียว หวานหอม สูงทั้งวิตามินอี และไอโอดีน 

 

วันนี้ (11 เม.ย.) นายชยุทกฤดิ นนทแก้ว เกษตรจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ

เกาะช้าง และสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด กำหนดจัดงาน“เทศกาลชิมทุเรียนดี ชะนีเกาะช้าง (GI)” ประจำปี 2565 ขึ้น 

ระหว่างวันที่ 12 -17 เมษายน 2565 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การจำหน่าย

ผลผลิตทุเรียนชะนีเกาะช้าง ผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป ผลิตภัณฑ์โอทอป การประกวดทุเรียนชะนีเกาะช้าง การประกวด

มะพร้าวน้ำหอม การประกวดมะพร้าวผลใหญ่ การประกวดทุเรียนผลใหญ่ นอกจากยังมีกิจกรรมการปั่นจักรยาน ของชมรม

จักรยานจังหวัดตราด รวมถึงการจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน และอาหารเครื่องดื่ม โดยมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 

เวลา 10.30 น.โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน 

 “ กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ประชาชนที่สนใจ ได้เข้าร่วมงาน 

เพราะเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ลิ้มรสทุเรียนพันธุ์ดีของเกาะช้าง ซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์ชะนี และได้รับการข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์ หรือ GI ภายใต้ชื่อ ทุเรียนชะนีเกาะช้าง โดยคาดว่ามีการนำปลูกในพ้ืนที่อำเภอเกาะช้างครั้งแรก เมื่อประมาณ 70 ปี

ที่ผ่านมา ด้วยสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ จึงทำให้ทุเรียนพันธุ์ชะนีเกาะช้าง มีความโดดเด่น ทั้งลักษณะผล ที่ ทรงผล

ค่อนข้างรี ยาว หนามใหญ่และห่างเปลือกผล เปลือกบาง สีผิวออกสีน้ำตาลปนแดง สภาพผิวเปลือกค่อนข้างแห้งกร้าน และส่วน

ใหญ่มีหนามแดง ปลายหนามแห้ง และเห็นร่องพูปรากฏชัดเจน ส่วนเนื้อทุเรียน จะละเอียด แห้ง เหนียว สีเหลืองเข้มไปจนถึงสี



เหลืองอมส้ม หรือ สีจำปา เนื้อหนา ก้านข้ัว ค่อนข้างเล็ก สีน้ำตาล ผิวสัมผัสสากมือ เมล็ด ส่วนใหญ่เมล็ดจะมีขนาดเล็กหรือลีบ 

อาจจะมีสีขาวนวลไปจนถึงสีน้ำตาลเข้ม” 

 นายชยุทกฤด ิกล่าวต่อไปว่า ส่วนรสชาติ หวาน มัน มีกลิ่นหอม อีกท้ังจากการวัดค่าสารอาหารของทุเรียนชะนีเกาะช้าง 

โดยบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด พบว่ามีวิตามินอ ีและไอโอดีน อยู่ในระดับที่สูง จึงทำให้ทุเรียนชะนีเกาะ

ช้างมีความแตกต่างจากทุเรียนจากพ้ืนที่อ่ืน และจากที่ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง ดำเนินการส่งเสริมและ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้เกษตรกรให้ความสำคัญ และใส่ใจ ในการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพออกจำหน่ายสู่ผู้บริโภค โดยทุเรียน

ชะนีเกาะช้าง โดยแบ่งเป็นเกรดต่าง ๆ เช่น เกรดพรีเมียม ที่ต้องมีพูอย่างน้อย 4 พูเต็ม ผลมีความสมบูรณ์ รูปทรงสวย ไม่บิด

เบี้ยว น้ำหนักตั้งแต่ 2.2 กิโลกรัมข้ึนไป ขณะที่ เกรดดี ต้องมีพูเต็มอย่างน้อย 3 พู รูปทรงอาจบิดเบี้ยวเล็กน้อย น้ำหนักตั้งแต่ 2 

กิโลกรัมข้ึนไป เป็นต้น 

 “ ที่สำคัญในงาน “เทศกาลชิมทุเรียนดี ชะนีเกาะช้าง (GI)” ยังจัดให้มีกิจกรรมการประมูลทุเรียนชะนีเกาะช้างอีกด้วย 

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลได้ในงาน สำหรับผู้สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง โทร. 0-3958-6180”เกษตรจังหวัดตราด กล่าวทิ้งท้าย 

 

  



 

12-17 เม.ย.ห้ามพลาด! “เทศกาลชิมทุเรียนดี ชะนีเกาะช้าง” เนื้อเหลืองทอง นุ่มเหนียว สูงทั้งวิตามินอี และไอโอดีน 

 

วันนี้ (11 เม.ย.) นายชยุทกฤดิ นนทแก้ว เกษตรจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ

เกาะช้าง และสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด กำหนดจัดงาน“เทศกาลชิมทุเรียนดี ชะนีเกาะช้าง (GI)” ประจำปี 2565 ขึ้น 

ระหว่างวันที่ 12 -17 เมษายน 2565 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การจำหน่าย

ผลผลิตทุเรียนชะนีเกาะช้าง ผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป ผลิตภัณฑ์โอทอป การประกวดทุเรียนชะนีเกาะช้าง การประกวด

มะพร้าวน้ำหอม การประกวดมะพร้าวผลใหญ่ การประกวดทุเรียนผลใหญ่ นอกจากยังมีกิจกรรมการปั่นจักรยาน ของชมรม

จักรยานจังหวัดตราด รวมถึงการจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน และอาหารเครื่องดื่ม โดยมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 

เวลา 10.30 น.โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน 

 “ กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ประชาชนที่สนใจ ได้เข้าร่วมงาน 

เพราะเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ลิ้มรสทุเรียนพันธุ์ดีของเกาะช้าง ซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์ชะนี และได้รับการข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์ หรือ GI ภายใต้ชื่อ ทุเรียนชะนีเกาะช้าง โดยคาดว่ามีการนำปลูกในพ้ืนที่อำเภอเกาะช้างครั้งแรก เมื่อประมาณ 70 ปี

ที่ผ่านมา ด้วยสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ จึงทำให้ทุเรียนพันธุ์ชะนีเกาะช้าง มีความโดดเด่น ทั้งลักษณะผล ที่ ทรงผล

ค่อนข้างรี ยาว หนามใหญ่และห่างเปลือกผล เปลือกบาง สีผิวออกสีน้ำตาลปนแดง สภาพผิวเปลือกค่อนข้างแห้งกร้าน และส่วน

ใหญ่มีหนามแดง ปลายหนามแห้ง และเห็นร่องพูปรากฏชัดเจน ส่วนเนื้อทุเรียน จะละเอียด แห้ง เหนียว สีเหลืองเข้มไปจนถึงสี

เหลืองอมส้ม หรือ สีจำปา เนื้อหนา ก้านข้ัว ค่อนข้างเล็ก สีน้ำตาล ผิวสัมผัสสากมือ เมล็ด ส่วนใหญ่เมล็ดจะมีขนาดเล็กหรือลีบ 

อาจจะมีสีขาวนวลไปจนถึงสีน้ำตาลเข้ม” 

 นายชยุทกฤดิ กล่าวต่อไปว่า ส่วนรสชาติ หวาน มัน มีกลิ่นหอม อีกท้ังจากการวัดค่าสารอาหารของทุเรียนชะนีเกาะช้าง 

โดยบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด พบว่ามีวิตามินอี และไอโอดีน อยู่ในระดับที่สูง จึงทำให้ทุเรียนชะนีเกาะ

ช้างมีความแตกต่างจากทุเรียนจากพ้ืนที่อ่ืน และจากที่ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง ดำเนินการส่งเสริมและ



พัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้เกษตรกรให้ความสำคัญ และใส่ใจ ในการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพออกจำหน่ายสู่ผู้บริโภค โดยทุเรียน

ชะนีเกาะช้าง โดยแบ่งเป็นเกรดต่าง ๆ เช่น เกรดพรีเมียม ที่ต้องมีพูอย่างน้อย 4 พูเต็ม ผลมีความสมบูรณ์ รูปทรงสวย ไม่บิด

เบี้ยว น้ำหนักตั้งแต่ 2.2 กิโลกรัมข้ึนไป ขณะที่ เกรดดี ต้องมีพูเต็มอย่างน้อย 3 พู รูปทรงอาจบิดเบี้ยวเล็กน้อย น้ำหนักตั้งแต่ 2 

กิโลกรัมข้ึนไป เป็นต้น 

 “ ที่สำคัญในงาน “เทศกาลชิมทุเรียนดี ชะนีเกาะช้าง (GI)” ยังจัดให้มีกิจกรรมการประมูลทุเรียนชะนีเกาะช้างอีกด้วย 

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลได้ในงาน สำหรับผู้สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง โทร. 0-3958-6180”เกษตรจังหวัดตราด กล่าวทิ้งท้าย 

  



 

 

 








