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ส่วนกลาง 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
MOU 1 จบัมือ แมค็โคร ลงนาม MOU กษ. 
 2 เกษตรฯ จบัมือ แมค็โคร ลงนาม MOU ความร่วมมือพฒันาเกษตรกร

แปลงใหญ่ มุ่งเนน้สินคา้ท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
Gnews 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
แปลงใหญ่ 3 เกษตรล าพูน พร้อมยกระดบัเกษตรแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม ่ ส านกัประชาสัมพนัธ์ 

เขต 3 
ไผ ่ 4 “เกษตรจงัหวดัน่าน เยีย่มเยยีนแปลงขยายพนัธ์ุไผ”่ คมชดั AEC TV 
อ่ืนๆ 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
เยยีวยา 5 เยยีวยา 9 ลา้นคน คลงัเก็บตก 4 กลุ่มสุดทา้ย นสพ.แนวหนา้ 

6 อุทธรณ์เยยีวยากวา่แสน นสพ.ไทยรัฐ 
7 สั่งสแกน 5.8 แสนราย กล่ินตุรับเงินเยยีวยา สกดัโกงเงินหลวง นสพ.ฐานเศรษฐกิจ 

 



 

เกษตรฯ จบัมือ แมค็โคร ลงนาม MOU ความร่วมมือพฒันาเกษตรกรแปลงใหญ่ มุ่งเนน้สินคา้ท่ีมีคุณภาพ 

 

จบัมือ แมค็โคร ลงนาม MOU 

เกษตรฯ จบัมือ แมค็โคร ลงนาม MOU ความร่วมมือพฒันาเกษตรกรแปลงใหญ่ มุ่งเนน้สินคา้ท่ีมีคุณภาพ ได้

มาตรฐาน มีระบบตรวจสอบยอ้นกลบัได ้พร้อมร่วมกนัวางแผนการตลาด ยกระดบัเกษตรกร โดยใชห้ลกัตลาดน าการเกษตร

อยา่งเป็นรูปธรรม 

 

      นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลงัพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ

พฒันาและส่งเสริมกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้เกษตร สู่ตลาดน าการเกษตร ระหวา่งกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษทั สยามแมค็โคร 

จ ากดั (มหาชน) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วา่ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษทั สยามแมค็โคร 

จ ากดั (มหาชน) ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานในการพฒันาเกษตรกรแปลง

ใหญ่ ใหส้ามารถผลิตสินคา้เกษตรท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้รวมถึงส่งเสริมสนบัสนุนความ

ร่วมมือดา้นการตลาด เพื่อให้เกษตรกรผลิตสินคา้ไดต้ามความตอ้งการของตลาด โดยใหเ้กษตรกรมีทางเลือกในช่องทาง

จ าหน่ายผลผลิตผา่นสาขาของแมค็โคร ท่ีมีมากกวา่ 130 สาขาทัว่ประเทศ 

 



ทั้งน้ี กระทรวงเกษตรฯ ไดด้ าเนินการพฒันาการเกษตรโดยส่งเสริมใหเ้กิดการรวมกลุ่มในการท าเกษตรแบบแปลง

ใหญ่ ซ่ึงปัจจุบนัมีแปลงใหญ่ จ านวน 6,877 แปลง เกษตรกรเขา้ร่วมกวา่ 407,493 ครัวเรือน พื้นท่ี 6,585,336 ไร่ สินคา้เกษตร

ประมาณ 90 รายการ โดยมุ่งเนน้การบริหารจดัการกลุ่มและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรใหไ้ดคุ้ณภาพตรงตาม

ความตอ้งการของตลาด มีการเช่ือมโยงกลุ่มผูผ้ลิตกบัตลาดตามนโยบาย “การตลาดน าการเกษตร” ซ่ึงจากการขบัเคล่ือนงานท่ี

ผา่นมา กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรไดข้บัเคล่ือนความร่วมมือในการเช่ือมโยงการท างานดา้นการผลิตและ

การตลาดกบัภาคเอกชนต่าง ๆ และไดว้างแผนการด าเนินการร่วมกนั ทั้งแผนระยะเร่งด่วน (Quick win) รวมถึงแผนความ

ร่วมมือมาอยา่งต่อเน่ือง 

 

 “กระทรวงเกษตรฯ พร้อมใหค้วามมัน่ใจในเร่ืองของคุณภาพสินคา้ ท่ีจะตอ้งเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพและมีความ

ปลอดภยั ซ่ึงการด าเนินการร่วมกบัแมค็โครในคร้ังน้ีจะมีการขยายไปพื้นท่ีอ่ืน ๆ ทัว่ประเทศไทย และทางแมค็โครจะเขา้มา

ช่วยในเร่ืองของการก าหนดตลาดวา่เกษตรกรควรปลูกพืชอะไร ในช่วงเวลาไหน ท าให้พี่นอ้งเกษตรกรไดร้าคาท่ีมีความเป็น

ธรรม อยา่งไรก็ตาม จะตอ้งมีการเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร ลดตน้ทุนการผลิต และมีตลาดรองรับชดัเจน ซ่ึงในอนาคตได้

ตั้งเป้าหมายวา่จะใหป้ระเทศไทยเป็นครัวของโลก กระทรวงเกษตรฯ จึงพร้อมท่ีจะเขา้ไปเป็นพี่เล้ียงใหก้บัพี่นอ้งเกษตรกรเพื่อ

สร้างความพร้อมท่ีจะกา้วสู่ยคุปฏิรูปภาคการเกษตรต่อไป” นายเฉลิมชยั กล่าว 

 

ดา้นนายเขม้แขง็ ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ ปัจจุบนัแมค็โครไดท้ดลองซ้ือผลผลิต

เผอืกหอมจากกลุ่มเกษตรกรของแปลงใหญ่เผอืก ต.หรเทพ อ.บา้นหมอ จ.สระบุรี ส่งเขา้ศูนยร์วบรวมและกระจายสินคา้ใน

ปริมาณ 5,000 กิโลกรัม โดยเร่ิมส่งผลผลิตตั้งแต่ 28 พฤษภาคม 2563 ท่ีผา่นมา และจะมีแผนความร่วมมืออยา่งต่อเน่ือง โดย

เร่ิมจากจงัหวดัใกลก้รุงเทพฯ ก่อน จากนั้นจึงขยายผลต่อไปยงัจงัหวดัอ่ืน ๆ ซ่ึงไดร่้วมมือกนัส่งเสริมและสนบัสนุนเกษตรกร

กลุ่มผูผ้ลิตใหเ้นน้การผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยัไดม้าตรฐานตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลงกนั  

 

       “บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) เป็นตลาดคา้ส่งสมยัใหม่ มีกลุ่มลูกคา้หลกัเป็นผูป้ระกอบการ ร้านอาหาร 

ภตัตาคาร และโรงแรม ท าให้มีความตอ้งการผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐานความปลอดภยั โดยแม็คโครจะ

รับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรทัว่ไป แต่เน่ืองจากปริมาณความตอ้งการในการรับซ้ือไดข้ยายตวัเพิ่มข้ึนตามความตอ้งการของ

ตลาด จึงท าใหแ้มค็โครตอ้งการรับซ้ือผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ท่ีมีศกัยภาพ สามารถผลิตสินคา้ไดม้าตรฐาน และ

ปริมาณท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการและมีคุณภาพ เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มลูกคา้” นายเขม้แขง็ กล่าว 

 

 

  



 

 

เกษตรฯ จบัมือ แมค็โคร ลงนาม MOU ความร่วมมือพฒันาเกษตรกรแปลงใหญ่ มุ่งเนน้สินคา้ท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 

     นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลงัพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ

พฒันาและส่งเสริมกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้เกษตร สู่ตลาดน าการเกษตร ระหวา่งกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษทั สยามแมค็โคร 

จ ากดั (มหาชน) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วา่ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษทั สยามแมค็โคร 

จ ากดั (มหาชน) ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานในการพฒันาเกษตรกรแปลง

ใหญ่ ใหส้ามารถผลิตสินคา้เกษตรท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้รวมถึงส่งเสริมสนบัสนุนความ

ร่วมมือดา้นการตลาด เพื่อให้เกษตรกรผลิตสินคา้ไดต้ามความตอ้งการของตลาด โดยใหเ้กษตรกรมีทางเลือกในช่องทาง

จ าหน่ายผลผลิตผา่นสาขาของแมค็โคร ท่ีมีมากกวา่ 130 สาขาทัว่ประเทศ 

    ทั้งน้ี กระทรวงเกษตรฯ ไดด้ าเนินการพฒันาการเกษตรโดยส่งเสริมใหเ้กิดการรวมกลุ่มในการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซ่ึง

ปัจจุบนัมีแปลงใหญ่ จ านวน 6,877 แปลง เกษตรกรเขา้ร่วมกวา่ 407,493 ครัวเรือน พื้นท่ี 6,585,336 ไร่ สินคา้เกษตรประมาณ 

90 รายการ โดยมุ่งเนน้การบริหารจดัการกลุ่มและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรใหไ้ดคุ้ณภาพตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด มีการเช่ือมโยงกลุ่มผูผ้ลิตกบัตลาดตามนโยบาย          “การตลาดน าการเกษตร” ซ่ึงจากการขบัเคล่ือนงานท่ี

ผา่นมา กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรไดข้บัเคล่ือนความร่วมมือในการเช่ือมโยงการท างานดา้นการผลิตและ

การตลาดกบัภาคเอกชนต่าง ๆ และไดว้างแผนการด าเนินการร่วมกนั ทั้งแผนระยะเร่งด่วน (Quick win) รวมถึงแผนความ

ร่วมมือมาอยา่งต่อเน่ือง 

    “กระทรวงเกษตรฯ พร้อมใหค้วามมัน่ใจในเร่ืองของคุณภาพสินคา้ ท่ีจะตอ้งเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภยั ซ่ึง

การด าเนินการร่วมกบัแมค็โครในคร้ังน้ีจะมีการขยายไปพื้นท่ีอ่ืน ๆ ทัว่ประเทศไทย และทางแมค็โครจะเขา้มาช่วยในเร่ือง



ของการก าหนดตลาดวา่เกษตรกรควรปลูกพืชอะไร ในช่วงเวลาไหน ท าใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรไดร้าคาท่ีมีความเป็นธรรม 

อยา่งไรก็ตาม จะตอ้งมีการเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร ลดตน้ทุนการผลิต และมีตลาดรองรับชดัเจน ซ่ึงในอนาคตไดต้ั้งเป้าหมาย

วา่จะใหป้ระเทศไทยเป็นครัวของโลก กระทรวงเกษตรฯ จึงพร้อมท่ีจะเขา้ไปเป็นพี่เล้ียงใหก้บัพี่นอ้งเกษตรกรเพื่อสร้างความ

พร้อมท่ีจะกา้วสู่ยคุปฏิรูปภาคการเกษตรต่อไป” นายเฉลิมชยั กล่าว 

         ดา้นนายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ ปัจจุบนัแมค็โครไดท้ดลองซ้ือผลผลิต

เผอืกหอมจากกลุ่มเกษตรกรของแปลงใหญ่เผอืก ต.หรเทพ อ.บา้นหมอ จ.สระบุรี ส่งเขา้ศูนยร์วบรวมและกระจายสินคา้ใน

ปริมาณ 5,000 กิโลกรัม โดยเร่ิมส่งผลผลิตตั้งแต่ 28 พฤษภาคม 2563 ท่ีผา่นมา และจะมีแผนความร่วมมืออยา่งต่อเน่ือง โดย

เร่ิมจากจงัหวดัใกลก้รุงเทพฯ ก่อน จากนั้นจึงขยายผลต่อไปยงัจงัหวดัอ่ืน ๆ ซ่ึงไดร่้วมมือกนัส่งเสริมและสนบัสนุนเกษตรกร

กลุ่มผูผ้ลิตใหเ้นน้การผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยัไดม้าตรฐานตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลงกนั 

      “บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) เป็นตลาดคา้ส่งสมยัใหม่ มีกลุ่มลูกคา้หลกัเป็นผูป้ระกอบการ ร้านอาหาร 

ภตัตาคาร และโรงแรม ท าให้มีความตอ้งการผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐานความปลอดภยั โดยแม็คโครจะ

รับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรทัว่ไป แต่เน่ืองจากปริมาณความตอ้งการในการรับซ้ือไดข้ยายตวัเพิ่มข้ึนตามความตอ้งการของ

ตลาด จึงท าใหแ้มค็โครตอ้งการรับซ้ือผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ท่ีมีศกัยภาพ สามารถผลิตสินคา้ไดม้าตรฐาน และ

ปริมาณท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการและมีคุณภาพ เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มลูกคา้” นายเขม้แขง็ กล่าว 



 

เกษตรล ำพูน พร้อมยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ 

 

เกษตรล ำพูนร่วมประชุม “โครงกำรยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลำด และโครงกำรยกระดับ
ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลติสินค้ำเกษตร” ผ่ำนระบบ Video Conference จำกกรมส่งเสริมกำรเกษตร 

วนัองัคารท่ี 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางจ าเนียร แสนราชา เกษตรจงัหวดัล าพูน พร้อมดว้ยหวัหนา้กลุ่ม/ฝ่าย 
และนกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุม “โครงการยกระดบัเกษตรแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมนัใหม่และเช่ือมโยงตลาด 
และ โครงการยกระดบัศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร” ณ หอ้งประชุมส านกังานเกษตรจงัหวดัล าพูน 
ผา่นระบบ Video Conference จากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อรับทราบแนวทางการด าเนินงาน และการจดัท าโครงการ
ดงักล่าว ภาพรวมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยสามารถด าเนินการไดท้นัตามก าหนดเวลา   

  



 

 

 

“เกษตรจงัหวดัน่าน เยีย่มเยยีนแปลงขยายพนัธ์ุไผ”่ 

วนัท่ี 8 มิถุนายน 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจงัหวดัน่าน เยีย่มเยยีนแปลงขยายพนัธ์ุไผข่องนายประเสริฐ แกว้

อินงั บา้นทุ่งเศรษฐี หมู่ 5 ต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน โดยไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ในการขยายพนัธ์ุไผแ่ละ

แนวทางในการส่งเสริมการปลูกไผเ่ป็นไมเ้ศรษฐกิจแกปั้ญหาภูเขาหวัโลน้ในพื้นท่ีจงัหวดัน่าน ตลอดจนการพฒันา

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัไผ ่ซ่ึงแปลงขยายพนัธ์ุไผด่งักล่าวมีแปลงท่ีปลูกไผเ่พื่อแสดงลกัษณะประจ าพนัธ์ุและแปลงส าหรับ

ตอนก่ิงไผเ่พื่อขยายพนัธ์ุจ  านวน 100 กอ ท่ีสามารถผลิตก่ิงตอนส าหรับท ากลา้พนัธ์ุไผไ่ดถึ้งจ านวน 5,000 กลา้ต่อปี มีพนัธ์ุไผ่

เศรษฐกิจท่ีท าการขยายพนัธ์ุจ  าหน่ายสู่ตลาดในขณะน้ีไดแ้ก่พนัธ์ุไผซ่างหม่น พนัธ์ุรวกด า พนัธ์ุไผย่กัษน่์าน และพนัธ์ุอ่ืนๆ/ 

 




















