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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 12 กรกฎาคม 256๕  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ตลาดสินค้าเกษตร 1. กสก.ลุยช่วยเกษตรกรเพ่ิมช่องทางขายสินค้า 

พบเงินสะพัดกลไกตลาด ปี 64 - 65 กว่า 2,410 ล้าน 
Thailand Plus Online 

ตลาดสินค้าเกษตร 2. เพ่ิมช่องทางขายสินค้าเกษตร หนุนกลไกตลาด
เงินสะพัด 2,410 ล้าน 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ศาสตร์พระราชา 3. เกษตรกรเมืองกล้วยไข่น าศาสตร์พระราชา  
สร้างงาน สร้างรายได้จนเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

เดลินิวส์ออนไลน์  
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กรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลด าเนินงานช่วยเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าช่วงระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา (COVID-19) โดยปี  2564-2565 เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 2,410 ล้านบาท     
พร้อมประสานบริษัทขนส่งลดค่าบริการ ให้เกษตรกร และเดินหน้าขยายตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางการ
จ าหน่ายให้เกษตรกร 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวถึงมาตรการและผลการ
ด าเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศ ในการจ าหน่ายและกระจายสินค้าการเกษตร ผ่านกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดด้านต่างๆ ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ว่า การระบาด  
ของโรคโควิด 19 ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ส่งผลกระทบหลายอย่างกับห่วงโซ่การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร 
จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร เน้นการส่งเสริมการเกษตรโดยยึดหลักตลาดน าการผลิต โดยใช้
เกษตรสมัยใหม่เชื่อมโยงกับกลไกตลาด เพ่ือให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร มีการวางแผนการผลิตให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลิตได้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการ
สินค้าของตลาดอย่างสมดุลกัน เพ่ือไม่ให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาด 

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ผลจากการช่วยเหลือ
เกษตรกรในการกระจายสินค้าด้านการเกษตร ช่วงการระบาดโควิด 19 ระลอกใหม่ ท าให้มีเม็ดเงินหมุนเวียน
ในระบบผ่านกิจกรรมส่งเสริมทางด้านการตลาดต่างๆ จ านวนมาก โดยในปี 2564 – 2565 มีมูลค่ารวมกว่า 
2,410 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1) ตลาดภายในพื้นที่ ทั้งตลาดสด ผู้ค้าส่ง ล้ง ลาน โรงสี โรงงาน และตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด ซึ่งเป็น
ตลาดภายในพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร มีมูลค่าการจ าหน่ายรวมกว่า 390 
ล้านบาท 
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2) ตลาด Modern trade เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับบริษัท Lotus, Big C และ 
Makro เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายให้กับเกษตรกร แต่สินค้าทุกชนิดต้องผ่านมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ 
หรือมาตรฐานตามที่ Modern trade ก าหนด มีมูลค่าการจ าหน่ายรวมกว่า 17 ล้านบาท 
3) ตลาดกลางค้าส่งขนาดใหญ่ เช่น ตลาดไท ท าให้เกษตรกรได้น าผัก ผลไม้ และพืชสมุนไพรเข้าไปขาย
จ านวนมาก มีมูลค่าการจ าหน่ายรวม 1,670 ล้านบาท 
4) ตลาดเฉพาะกิจ เป็นกิจกรรมความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ รวมถึงภาคเอกชน เช่น บริษัทสุขสยาม The 
mall และบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัด เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้พบผู้บริโภคท่ีหลากหลาย และปรับรูปแบบ
สินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เช่น จ าหน่ายสินค้าในรูปแบบค้าส่งร่วมกับบริษัทไปรษณีย์
ไทยจ ากัด มีมูลค่ารวมทั้งหมดกว่า 12 ล้านบาท 
5) การส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์  โดยร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด บริษัท 
LAZADA Thailand และบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยได้วางแผนอบรมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 600 ราย นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมและแนะน าให้เกษตรกรจ าหน่ายสินค้าด้านการเกษตรผ่านทาง 
social media เช่น Facebook, Line, Line official, Instagram และกรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนา
เว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมเกษตรกรที่จ าหน่ายผลผลิตการเกษตร   
มีผลประกอบการรวมมูลค่า 317 ล้านบาท 
6) ตลาดช่องทางอ่ืนๆ เป็นการเพ่ิมพ้ืนที่จ าหน่ายให้กับเกษตรกร เช่น พ้ืนที่ตลาดนัดกรมส่งเสริมการเกษตร 
พ้ืนที่ตลาดนัดกรมวิชาการเกษตร พ้ืนที่โรงอาหารของศาลอาญารัชดา และการขายแบบ Preorder ในช่วง
ผลผลิตล้นตลาด เพ่ือให้เกษตรกรเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคในระดับต่างๆ มีมูลค่าการจ าหน่าย รวมกว่า    
3 ล้านบาท 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า นอกจากเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าแล้ว ทางกรมส่งเสริม
การเกษตร ยังได้สนับสนุนด้านการตลาดให้เกษตรกรหลายช่องทาง ได้แก่ 
1) การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์  www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพ่ือให้เป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ของเกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีศักยภาพในการจ าหน่าย
สิ น ค้ าผ่ าน ระบ บ ออน ไลน์  ส มั ค ร เข้ าจ าห น่ าย สิ น ค้ าออน ไลน์  ผ่ าน  แพ ลตฟ อร์ ม ต่ า งๆ  เช่ น 
Thailandpostmart.com, LAZADA, Shopee, DGTFarm Facebook, Line, Line Official และช่องทาง
ออนไลน์อื่น ๆ 
2) การเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าด้านการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานภาคีต่าง ๆ  ที่มีการลงนามความ
ร่วมมือระหว่างกัน 
3) ประสานความร่วมมือกับบริษัทขนส่ง เช่น บริษัท Kerry Express บริษัทขนส่ง Por Lor Express และ
บริษัท Grab เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรที่จ าหน่ายสินค้าออนไลน์ เพ่ือได้รับค่าขนส่งที่ถูกลงกว่าปกติ 
4) พัฒนาแพลตฟอร์มการจ าหน่ายสินค้าการเกษตร ตามนโยบาย เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด กับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพไม่
น้อยกว่า 200 แปลง ในการใช้และพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าว 

 
 
 
 
 

http://www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com/
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กรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลด าเนินงานช่วยเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าช่วงระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยปี 2564-2565 เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 2,410 ล้านบาท 
พร้อมประสานบริษัทขนส่งลดค่าบริการให้เกษตรกร และเดินหน้าขยายตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางการ
จ าหน่ายให้เกษตรกร 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงมาตรการและผลการ
ด าเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศ ในการจ าหน่ายและกระจายสินค้าการเกษตร ผ่านกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดด้านต่างๆ ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ว่า   
การระบาดของโรคโควิด 19 ในห้วงเวลาที ่ผ ่านมา ส่งผลกระทบหลายอย่างกับห่วงโซ่การผลิตและ
การตลาดสินค้าเกษตร จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร เน้นการส่งเสริมการเกษตรโดยยึดหลัก
ตลาดน าการผลิต โดยใช้เกษตรสมัยใหม่เชื่อมโยงกับกลไกตลาด เพื่อให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร มีการ
วางแผนการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลิตได้สอดคล้อง
กับปริมาณความต้องการสินค้าของตลาดอย่างสมดุลกัน เพ่ือไม่ให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาด  

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ผลจากการช่วยเหลือเกษตรกร
ในการกระจายสินค้าด้านการเกษตร ช่วงการระบาดโควิด 19 ระลอกใหม่ ท าให้มีเม็ดเงินหมุนเวียน       
ในระบบผ่านกิจกรรมส่งเสริมทางด้านการตลาดต่างๆ จ านวนมาก โดยในปี 2564 - 2565 มีมูลค่ารวม
กว่า 2,410 ล้านบาท ประกอบด้วย  
1) ตลาดภายในพื้นที่ ทั้งตลาดสด ผู้ค้าส่ง ล้ง ลาน โรงสี โรงงาน และตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด ซึ่งเป็น
ตลาดภายในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร มีมูลค่าการจ าหน่ายรวมกว่า 390 
ล้านบาท  
2) ตลาด Modern trade เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับบริษัท Lotus, Big C และ 
Makro เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายให้กับเกษตรกร แต่สินค้าทุกชนิดต้องผ่านมาตรฐาน GAP เกษตร

tel:2564-2565
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อินทรีย์ หรือมาตรฐานตามที่ Modern trade ก าหนด มีมูลค่าการจ าหน่ายรวมกว่า 17 ล้านบาท  
3) ตลาดกลางค้าส่งขนาดใหญ่ เช่น ตลาดไท ท าให้เกษตรกรได้น าผัก ผลไม้ และพืชสมุนไพรเข้าไปขาย
จ านวนมาก มีมูลค่าการจ าหน่ายรวม 1,670 ล้านบาท  
4) ตลาดเฉพาะกิจ เป็นกิจกรรมความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ รวมถึงภาคเอกชน เช่น บริษัทสุขสยาม 
The mall และบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัด เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้พบผู้บริโภคที่หลากหลาย และ
ปรับรูปแบบสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เช่น จ าหน่ายสินค้าในรูปแบบค้าส่งร่วมกับ
บริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัด มีมูลค่ารวมทั้งหมดกว่า 12 ล้านบาท  5) การส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด บริษัท LAZADA Thailand และบริษัท ช้อปปี้ 
(ประเทศไทย) จ ากัด โดยได้วางแผนอบรมเกษตรกรและเจ้าหน้าที ่ จ านวน 600 ราย นอกจากนี ้ยังไ ด้
ส่งเสริมและแนะน าให้เกษตรกรจ าหน่ายสินค้าด้านการเกษตรผ่านทาง social media เช่น Facebook, 
Line, Line official, Instagram และกรมส่งเสริมการเกษตรได้พ ัฒนาเว ็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกร
ออนไลน์.com เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเกษตรกรที่จ าหน่ายผลผลิตการเกษตร มีผลประกอบการรวมมูลค่า 
317 ล้านบาท และ 6) ตลาดช่องทางอื่นๆ เป็นการเพิ่มพื้นที่จ าหน่ายให้กับเกษตรกร เช่น พื้นที่ตลาดนัด
กรมส่งเสริมการเกษตร พื้นที่ตลาดนัดกรมวิชาการเกษตร พื้นที่โรงอาหารของศาลอาญารัชดา และการขาย
แบบ Preorder ในช่วงผลผลิตล้นตลาด เพื ่อให้เกษตรกรเรียนรู ้พฤติกรรมของผู ้บริโภคในระดับต่างๆ        
มีมูลค่าการจ าหน่าย รวมกว่า 3 ล้านบาท อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า นอกจากเพิ่มช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้าแล้ว ทางกรมส่งเสริมการเกษตร ยังได้สนับสนุนด้านการตลาดให้เกษตรกรหลาย
ช่องทาง ได้แก่  
1) การพ ัฒนาและปรับปร ุงเว ็บ ไซต ์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน ์.com เพื ่อให ้เป ็นช ่องทางใน            
การประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ของเกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรที ่มีศักยภาพใน     
การจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ สมัครเข้าจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่าน แพลตฟอร์มต่างๆ เช่น 
Thailandpostmart.com, LAZADA, Shopee, DGTFarm Facebook, Line, Line Official และช่องทาง
ออนไลน์อ่ืนๆ  
2) การเพิ ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าด้านการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานภาคีต ่าง ๆ ที ่ม ีการลงนาม     
ความร่วมมือระหว่างกัน  
3) ประสานความร่วมมือกับบริษัทขนส่ง เช่น บริษัท Kerry Express บริษัทขนส่ง Por Lor Express และ
บริษัท Grab เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรที่จ าหน่ายสินค้าออนไลน์ เพ่ือได้รับค่าขนส่งที่ถูกลงกว่าปกติ  
4) พัฒนาแพลตฟอร์มการจ าหน่ายสินค้าการเกษตร ตามนโยบาย เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด กับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้า โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพ
ไม่น้อยกว่า 200 แปลง ในการใช้และพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าว 

 

https://www.bangkokbiznews.com/news/1015067 
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นางสาวเตือนใจ วิชิต แห่ง”สวนถนอมวงค์” ตั้งอยู่หมู่ 17 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.ก าแพงเพชร 
พานายศักดิเดชน์ แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดก าแพงเพชร พร้อมด้วยเกษตรอ าเภอโกสัมพี เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม
การเกษตร ชมความส าเร็จด าเนินชีวิต ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูก มีความสุขจนถึงวันนี้ เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ที่มีการจ้างเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือให้มีงานท าและมีรายได้และลดการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพ้ืนที่ 
ซึ่งมีการแปรรูปสินค้าจากวัตถุดิบในสวนได้แก่ กล้วยฉาบ มะม่วงกวน มะพร้าวแก้ว ขนุนทอด โดยน าส่งตลาด
ต่างจังหวัด ซึ่งมีการสั่งสินค้าเข้ามาจ านวนมาก และภายในศูนย์การเรียนรู้ยังเปิดให้หน่วยงาน หรือผู้ที่สนใจ
เข้ามาศึกษาดูงาน และเนื่องด้วยพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) 
ศูนย์เรียนรู้การผลิตผลไม้ อยู่ติดกับคลองวังเจ้ามีน้ าไหลผ่านตลอดทั้งปี ท าให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจของผู้ที่เข้ามาเที่ยวอีกด้วย 

นางสาวเตือนใจ วิชิต เล่าให้ฟังว่า ก่อนจะมาถึงจุดนี้ เริ่มก่อตั้งขึ้นปี 2553 โดยพ้ืนที่เดิมทีมีการ
ปลูกมันส าปะหลังและอ้อยโรงงาน สภาพผิวหน้าดินเสื่อมโทรม พอได้เข้ามาอยู่ความคิดแรกจะท าอย่างไร
เพ่ือที่จะหาทุน ก็เลยมาปลูกพืชล้มลุกอย่างเช่นพริก มะเขือ และพืชผักต่างๆ เพ่ือที่จะส่งตลาดข้างเคียง      
แต่ต่อมาเกิดน้ าหลากผลผลิตเสียหาย ข้าวของเสียหายหมด ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนความคิดร่วมกับครอบครัว   
ท าตามแนวพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เกิดจุดประกายขึ้นมา
เป็นการปลูกพืช 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง มีทั้งมะพร้าวน้ าหอมแล้วก็ตามมาด้วยมะม่วง ทุเรียน น้อยหน่า 
กระท้อน ส้มโอ ขนุน ผลต่างๆ ในเนื้อที่ 186 ไร่ รวมแล้ว 28 ชนิด ได้ขายตามฤดูกาลเป็นเงินกลับมา
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เพ่ือที่จะเลี้ยงในสวน และเมื่อมีจ านวนมากเพ่ิมมูลค่าโดยการแปรรูป พ้ืนที่ที่ว่างเอาข่า ตะไคร้มาลง 
เพ่ือที่จะให้มีผลผลิตออกขายอีกช่องทางหนึ่ง รวมทั้งมีก่ิงพันธุ์จ าหน่ายให้กับเกษตรกร 

ด้านนายศักดิเดชน์ แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดก าแพงเพชร กล่าวว่า โดยส านักงานเกษตรจังหวัด
ก าแพงเพชร ได้สนับสนุนให้กับเกษตรกรที่มีสวนผลไม้และมีสภาพภูมิประเทศสวยงาม โดยเฉพาะฝั่งทิศ
ตะวันตกของจังหวัด จะมีสวนผลไม้ที่อยู่ข้างล าธาร จะมีสวนผลไม้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะผลไม้ที่ถือว่าน่าจะ
เป็นผลไม้เศรษฐกิจ นอกจากเกษตรกรที่มีการปลูกข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ก็คือพวกทุเรียน อาโวคาโด้ 
น้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง กระท้อน ซึ่งตลาดยังมีการต้องการอยู่ จะส่งเสริมให้กับเกษตรกรที่มีสวนผลไม้  
ในพ้ืนที่ที่มีความสวยงามมาท าเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยว เพ่ือสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรต่อไป 

 
 

https://www.dailynews.co.th/news/1242099/ 
 


