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แปลงใหญ่พืชสมุนไพร ผลิกวิกฤตเป็นโอกาสจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 

8 กรกฎาคม 2563 

 แปลงใหญ่พืชสมุนไพร ผลิกวิกฤตเป็นโอกาสจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 สร้างรายได้

และผลตอบแทนท่ีย่ังยืนให้แก่เกษตรกร 

 สมุนไพร พืชพันธ์ุแห่งภูมิปัญญาท่ีอยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน ในวันน้ีถือเป็นพืชดาวเด่นท่ีต้องจับตามอง

อีกหน่ึงชนิด ด้วยมีมูลค่าทางการตลาดในประเทศท่ีสูงถึง 180,000 ล้านบาท ขณะท่ีมูลค่าทางการตลาดท่ัว

โลกสูงถึง 3 ล้านล้านบาท และมีแนวโน้มขยายตัวท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี 

 น่ันเป็นเพราะสมุนไพร คือ วัตถุดิบสำคัญท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ท้ังในด้านการ

ผลิตยารักษาโรค เคร่ืองสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร“ปัจจุบันตลาดมีความต้องการผลิตภัณฑ์จาก

สมุนไพรประเภทต่างๆ เพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลจากการระบาดของโรค



ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้สมุนไพรหลายชนิดเป็นท่ีต้องการเพ่ิมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็น ฟ้า

ทะลายโจร ขิง ขม้ินชัน เป็นต้น” 

 “ดังน้ัน จึงนับเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างรายได้และผลตอบแทนท่ีย่ังยืนให้แก่เกษตรกร ประกอบ

กับนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการให้มีการพัฒนาการผลิตสมุนไพรไทยอย่างเป็นระบบและย่ังยืน มีการต่อยอด

ยาจากสมุนไพรให้สามารถใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน”นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

ให้มุมมองด้านตลาด 

 ก้าวแห่งการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการปลูกสมุนไพรท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการ คือ ส่งเสริมให้

เกษตรกรรวมกลุ่มเป็น “แปลงใหญ่พืชสมุนไพร”ตามแนวทาง “โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่”

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัจจุบันได้เกิดการรวมกลุ่มผลิตสมุนไพรในรูปแบบแปลงใหญ่แล้วจำนวน 16 

แปลง ใน 15 จังหวัด จำนวนเกษตรกร 701 ราย พ้ืนท่ีรวม7,706.75 ไร่ โดยเน้นส่งเสริมให้ปลูกพืชสมุนไพรท่ี

มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง หรือท่ีเรียกว่า Product Champions 4 ชนิด ได้แก่ กระชายดำ, ไพล, บัวบก และ 

ขม้ินชัน 

 นายเข้มแข็งให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรใน5 ด้านท่ี

สำคัญของระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ประกอบด้วยหน่ึง ด้านการลดต้นทุนการผลิตสอง ด้านการเพ่ิม

ผลผลิตสาม ด้านการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ส่ี ด้านการตลาดและ ห้า ด้านการบริหารจัดการ 

“เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่พืชสมุนไพร จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบครบวงจร ภายใต้

หลักสูตรท่ีสอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีดำเนินการและความต้องการของเกษตรกรเช่น การผลิตสมุนไพรคุณภาพ 

เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพตรงความต้องการของตลาดโดยเน้นเร่ือง การจัดการแปลงการจัดทำ

แผนการผลิตการวิเคราะห์พ้ืนท่ีปลูกการตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำการใช้ต้นพันธ์ุดีการดูแลรักษาการเก็บเก่ียว

และการจัดการหลังเก็บเก่ียวรวมถึงเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต” 

“ขณะท่ีด้านบริหารจัดการตลาดและการเช่ือมโยงจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวางแผนการ

ผลิตการแปรรูปการเพ่ิมมูลค่าการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตช่วยให้กำหนดแผนการผลิตและการตลาดสามารถ

จำหน่ายวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ต่อเน่ืองและต่อยอดไปสู่การขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์โดยเฉพาะ

ผ่านเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ของกรมส่งเสริมการเกษตร”นายเข้มแข็งกล่าว 

ด้วยการทำงานอย่างทุ่มเทและต่อเน่ืองของเจ้าหน้าท่ีในทุกภาคส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร จึงทำ

ให้เกษตรแปลงใหญ่พืชสมุนไพร ได้ปรากฏผลแห่งความสำเร็จ นำมาซ่ึงผลประโยชน์ และความอยู่ดีกินดีของ

เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ด่ังเช่นท่ี แปลงใหญ่พืชสมุนไพร หมู่ 4 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล 

จังหวัดอุบลราชธานี 



ปัจจุบันมีสมาชิก 36คน พ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรรวม 80 ไร่ ชนิดพืชสมุนไพรท่ีปลูกมากกว่า 20 ชนิด เช่น 

ขม้ินชัน ไพล ตะไคร้บ้าน ตะไคร้หอม รางจืด พญายอ เตยหอม เป็นต้นจำหน่ายสมุนไพรท้ังแบบสดและแบบ

แห้ง สามารถสร้างรายได้รวมต่อปีประมาณ 150,000 - 200,000 บาท 

แปลงใหญ่พืชสมุนไพร หมู่ 4 ตำบลโคกจานเกิดข้ึนสืบเน่ืองจากส่วนงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาล

ตระการพืชผล มีความต้องการสมุนไพรอินทรีย์เพ่ือนำไปผลิตยารักษาผู้ป่วยจึงนำมาสู่การพัฒนาและรวมตัว

ของเกษตรกรในรูปวิสาหกิจชุมชน และต่อมาได้สมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ของกรมส่งเสริม

การเกษตร 

“ ทุกวันน้ี บอกได้แค่ว่า ผลผลิตสมุนไพรท่ีเกษตรแปลงใหญ่เราปลูกได้มีปริมาณไม่เพียงพอกับความ

ต้องการลูกค้า โดยผลผลิตสดร้อยละ 90 หรือประมาณ 5,600 กิโลกรัมส่งให้กับโรงพยาบาลตระการพืชผลเป็น

หลัก เพ่ือแปรรูปเป็นยาแผนไทย ภายใต้ตราสินค้า "ศุโขโอสถ" ซ่ึงโรงพยาบาลจะเป็นผู้กำหนดออร์เดอร์ของ

สมุนไพรแต่ละตัวท่ีต้องการใช้ เช่น ขม้ินชัน ไพล ตะไคร้หอม รางจืด เพชรสังฆาต กระชายดำ ฯลฯ ท่ีเหลือจะ

จำหน่ายเป็นผลผลิตสดและวัตถุดิบแห้งจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการท้ังในและนอกจังหวัด โดยแบ่งคุณภาพ

เป็น 3 เกรด ราคาจำหน่ายตามคุณภาพ” 

นายราเชนทร์ ทาวะรมย์ ผู้ประสานงานแปลงใหญ่พืชสมุนไพร หมู่ 4 ตำบลโคกจานกล่าวถึงการบริหารและ

การจัดการผลิตของกลุ่ม ซ่ึงแนวโน้มความต้องการสมุนไพรน้ันมีอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงจากการระบาดของเช้ือโควิด-19 ย่ิงทำให้ความต้องการสมุนไพรเพ่ิมข้ึนอย่างมาก  

ดังน้ัน ส่ิงท่ีเกษตรกรผู้น้ีสะท้อนออกมา จึงทำให้สรุปได้ว่า ในสภาวการณ์ระบาดของเช้ือโควิด-19 น้ัน 

สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรแล้ว ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน คือ ไม่สามารถสร้างปริมาณผลผลิตให้เพียงพอกับ

ความต้องการได้อย่างเพียงพอ โดยประธานแปลงใหญ่ย้ำว่า ปัจจุบันมีความต้องการสมุนไพรอินทรีย์จำนวน

มากโดยเฉพาะวัตถุดิบแห้ง แต่กลุ่มไม่สามารถผลิตให้เพียงพอกับความต้องการได้  

“ปัจจัยท่ีทำให้เราผลิตได้เท่าไหรก็ไม่พอขาย คือการยึดคุณภาพเป็นสำคัญ สมุนไพรทุกชนิดต้อง

ปลอดภัยและได้มาตรฐานตามคุณภาพการผลิต โดยโรงพยาบาลตระการพืชผล จะนำผลผลิตสมุนไพรไป

ตรวจหาสารพิษตกค้าง และตรวจปริมาณสารสำคัญในผลผลิตสมุนไพรทุกเดือน” 

อีกประการและเป็นหัวใจสำคัญท่ีทำให้แปลงใหญ่พืชสมุนไพร หมู่ 4 ตำบลโคกจานประสบ

ความสำเร็จก็คือเหล่าสมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่ ต่างมีความรักสามัคคี และมีเป้าหมายเดียวกันคือการผลิต

สมุนไพรท่ีได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

นายราเชนทร์ กล่าวต่อไปว่า จากการเข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่พืชสมุนไพรของกรมส่งเสริม

การเกษตร ทำให้เกษตรกรสมาชิกได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ด้านการผลิต ไปจนถึงการตลาด ส่งผล

ทำให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการผลิต จนได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) 



“วันน้ีกลุ่มเรายังกลายเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกสมุนไพรอินทรีย์ของเกษตรกรผู้สนใจจากจังหวัดต่าง 

ๆท่ัวประเทศ และมีคนรุ่นใหม่ท่ีเป็น Young Smart Farmer ท่ีมีความสามารถด้านบริหารจัดการกิจการเข้า

มาช่วยดูแลบริหารจัดการกลุ่ม และท่ีภูมิใจอีกประการหน่ึงก็คือ กลุ่มเราสามารถขยายเป็นเครือข่าย ช่วยสร้าง

งานสร้างเงินให้กับเกษตรกรท่ีสนใจ อีก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขม้ินชันอินทรีย์ ตำบลบัวงาม อำเภอ

เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขม้ินชันอินทรีย์ ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัด

อำนาจเจริญ” 

สำหรับแผนงานในอนาคต ประธานแปลงใหญ่พืชสมุนไพร หมู่ 4 ตำบลโคกจาน บอกว่า ได้

วางเป้าหมายว่า จะเพ่ิมกิจกรรมด้านการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสมุนไพรท่ีปลูก ด้วยการนำสมุนไพรสด และแห้ง 

ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ลูกประคบ น้ำมันนวด ชาสมุนไพร เป็นต้น 

ความสำเร็จท่ีเกิดข้ึนกับแปลงใหญ่พืชสมุนไพร หมู่ 4 ตำบลโคกจาน แห่งน้ี คือ อีกหน่ึงบทพิสูจน์ถึง

ผลสำเร็จของการทำงานภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และได้

สร้างประโยชน์ นำมาซ่ึงความอยู่ดีกินดี มีความม่ันคงในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรสืบไป 
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นับต้ังแต่ปี 2559 เป็นต้นมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตร

แบบแปลงใหญ่ข้ึน เน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพ้ืนท่ี วางระบบการผลิตและการบริหารจัดการ

ร่วมกัน เพ่ือประหยัดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาด ตามนโยบายการตลาดนำการผลิต นำไปสู่การจัดการสินค้าเกษตรสู่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน 

สร้างเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรได้อย่างม่ันคงในอนาคตตามแผนปฏิรูป 

โดยเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่จะร่วมกันกำหนดเป้าหมายการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตทุกข้ันตอน จนถึงการเช่ือมโยงตลาดกับภาคเอกชนแบบประชารัฐ อีกท้ังนำไปสู่ความ

ร่วมมือในการผลิตส่งผลให้เกิดขนาดเศรษฐกิจท่ีใหญ่ข้ึน(Economy of Scale)  



กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีได้รับมอบหมายให้ดำเนินการด้านการส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิตสินค้าแปลงใหญ่เกษตรด้านพืช (ไม่รวมนาแปลงใหญ่) ผ้ึงและแมลงเศรษฐกิจ และด้านการ

ส่งเสริมการบริหารจัดการแปลงใหญ่ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับการ

ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ มาอย่างต่อเน่ือง จากการดำเนินการส่งเสริมมาจนปัจจุบัน ได้มีการจัดต้ังเกษตร

แปลงใหญ่ข้ึนท่ัวประเทศแล้วถึง 6,888 แปลง รวมพ้ืนท่ี 6,578,392 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วม 406,755 ราย ชนิด

สินค้าเกษตรประมาณ 90 รายการ 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า ส่ิงท่ีสำคัญและกรมส่งเสริม

การเกษตรกำลังเร่งดำเนินการในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมถึงตามนโยบายตลาดนำ

การเกษตรของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์คือ การขับเคล่ือนความร่วมมือในการเช่ือมโยง

การทำงานด้านการผลิตและการตลาดกับภาคเอกชนต่างๆ ท้ังท่ีเป็นแผนระยะเร่งด่วน และแผนความร่วมมือ

อย่างต่อเน่ือง 

ท้ังน้ีความร่วมมือด้านการตลาดเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม แล้วใน 3 ช่องทางการจำหน่ายสินค้าจาก

เกษตรแปลงใหญ่ ท่ีเน้นผลิตสินค้าเกษตรในระดับเกรดพรีเม่ียมเป็นหลัก คือ ช่องทางขายส่งภายใต้ความ

ร่วมมือกับห้างแม็คโคร ช่องทางปลีกภายใต้ความร่วมมือกับห้างเทสโก้โลตัส และช่องทางออนไลน์ต่างเช่น 

www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com  

สำหรับช่องทางขายส่ง กรมส่งเสริมการเกษตรขับเคล่ือนความร่วมมือในการเช่ือมโยงการทำงานด้าน

การผลิตและการตลาดกับบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ซ่ึงได้มีการวางแผนการดำเนินการร่วมกัน ท้ัง

แผนระยะเร่งด่วน (Quick win) และแผนความร่วมมืออย่างต่อเน่ือง โดยเร่ิมต้นจากแผนระยะเร่งด่วน บริษัท

สยามแม็คโคร จำกัด ได้ทดลองซ้ือผลผลิตเผือกหอมจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เผือกตำบลหรเทพ อำเภอ

บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ส่งเข้าศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า โดยเร่ิมส่งผลผลิตเม่ือวันท่ี 28 พ.ค.ท่ีผ่านมา 

ปัจจุบันบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด ได้มีการรับซ้ือผลผลิตเผือกหอมอย่างต่อเน่ืองทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 15 

ตัน ส่วนแผนความร่วมมืออย่างต่อเน่ือง ได้วางแผนเช่ือมโยงในกลุ่มสินค้าพืชผักเพ่ิมเติม โดยเร่ิมจากจังหวัด

ใกล้กรุงเทพฯ ก่อน จากน้ันจึงขยายผลต่อไปยังจังหวัดอ่ืนๆ 

นอกจากน้ีกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำบันทึกความ

ร่วมมือระหว่างกัน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนาเกษตรกรแปลงใหญ่ ให้สามารถผลิต

สินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือด้าน

การตลาด เพ่ือให้เกษตรกรผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของตลาด มีช่องทางจำหน่ายผลผลิตผ่านสาขาของ

แม็คโคร มากกว่า 130 สาขา ท่ัวประเทศ พร้อมกันน้ียังได้ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตให้

เน้นการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน ตามท่ีได้ตกลงกัน 



ส่วนช่องทางขายปลีก กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ทำการเช่ือมโยงการผลิตและการตลาดกับเทสโก้ 

โลตัส โดยเร่ิมจากสินค้าในกลุ่มพืชผักเป็นลำดับแรก และได้ร่วมกันคัดเลือกกลุ่มแปลงใหญ่ผักท่ีมีศักยภาพท้ัง

การบริหารจัดการกลุ่ม พ้ืนท่ีต้ังแปลง และการขนส่งผลผลิต โดยมีเจ้าหน้าท่ีของท้ัง 2 ฝ่าย ทำหน้าท่ีเป็นพ่ี

เล้ียง กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันมีแปลงใหญ่ผักท่ีดำเนินการร่วมกับเทสโก้ โลตัส จำนวน 4 แห่ง 

ครอบคลุมท้ัง 4 ภูมิภาค ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมผสานแบบย่ังยืนบางท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูร่วมใจพัฒนา อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวิสาหกิจชุมชนแปลง

ใหญ่ผักปลอดภัย ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

ขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการเกษตร และเทสโก้ โลตัส ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร สู่ตลาดนำการเกษตรร่วมกัน เม่ือวันท่ี 31 ม.ค.ท่ีผ่านมา โดยมี

กิจกรรมความร่วมมือท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต ให้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน 

มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมท้ังร่วมพัฒนา แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร 

องค์ความรู้ และเทคโนโลยีท่ีจำเป็น เพ่ือนำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือน้ี 

โดยช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการส่งเสริมตลาดเกษตร 

online ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรข้ึน เพ่ือช่วยเป็นส่ือกลางในการนำสินค้าเกษตร

คุณภาพดี จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ท่ัวประเทศ ให้ถึงมือผู้บริโภค ในรูปแบบของเว็บไซต์ ซ่ึงทำหน้าท่ีเป็น

ศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล และช่องทางการติดต่อซ้ือขายสินค้าเกษตรแบบออนไลน์ทุกช่องทางในการติดต่อซ้ือ

ขายระหว่างผู้บริโภคกับเกษตรกรผู้ผลิตตัวจริง รวมท้ังระบุรายละเอียดของสินค้า มาตรฐานท่ีได้รับการรับรอง 

ช่วงเวลาท่ีสินค้ามีจำหน่าย กำลังการผลิต และวิธีการขนส่งท่ีผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวก ใช้

ช่ือว่า www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ซ่ึงมีสโลแกนว่า “เกษตรกรจริงจริง ทุกส่ิงปลอดภัย เพียงคุณส่ัง 

เราพร้อมส่ง” โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเม่ือวันท่ี 29 เม.ย.ท่ีผ่านมา  

“www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com มีสินค้าทางการเกษตรพร้อมให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือ ท้ังผลผลิตสด 

สินค้าแปรรูป และสินค้าหัตถกรรม จำนวน 9 หมวด จำนวนสินค้า 535 รายการ จาก 77 จังหวัดได้แก่ ข้าว

และธัญพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ อาหารแปรรูปและเคร่ืองด่ืม สมุนไพรและเคร่ืองสำอาง ผ้าและเคร่ือง

แต่งกาย หัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ และสินค้าอ่ืนๆ” 

โดยต้ังแต่วันท่ี 25 เม.ย.เป็นต้นมา www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยมียอดจำหน่ายสินค้าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ณ วันท่ี 21 มิ.ย.63 

พบว่า มียอดจำหน่ายรวมกว่า 36 ล้านบาท และมีสินค้าจากหลายจังหวัดท่ีได้รับความนิยม ซ่ึงสามารถทำ

รายได้เฉล่ียถึงจังหวัดละ เฉล่ีย 93,785 บาท อีกท้ังเกษตรกรเกษตรกรสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ต่างมีความเห็น



ว่า การเข้าร่วมนำเสนอสินค้าใน ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เป็นประโยชน์ ทำให้มียอดจำหน่ายเพ่ิมข้ึน 

และขอสมัครเข้าร่วมโครงการอีกเป็นจำนวนมาก 

“ช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรแปลงใหญ่ ท้ัง 3 ช่องทาง นับเป็นส่วนสำคัญ

ท่ีจะช่วยให้ประชาชนท่ีเป็นผู้บริโภค สามารถเลือกซ้ือสินค้าเกษตรคุณภาพดี เป็นผลผลิตจากเกษตรกรตัวจริง

ท่ีมุ่งเน้นการผลิตสินค้าคุณภาพได้มาตรฐานในระดับเกรดพรีเม่ียม ขณะท่ีเกษตรกรมีช่องทางการจัดจำหน่าย 

มีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน สร้างความอยู่ดีกินดีอย่างย่ังยืน ความสำเร็จในการประกอบอาชีพของเกษตรกรโดยเฉพาะ

เกษตรแปลงใหญ่ ถือเป็นความภาคภูมิใจของกรมส่งเสริมการเกษตรท่ีสามารถทำงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่” 
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นับต้ังแต่ปี 2559 เป็นต้นมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตร

แบบแปลงใหญ่ข้ึน เน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพ้ืนท่ี วางระบบการผลิตและการบริหารจัดการ

ร่วมกัน เพ่ือประหยัดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาด ตามนโยบายการตลาดนำการผลิต นำไปสู่การจัดการสินค้าเกษตรสู่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน 

สร้างเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรได้อย่างม่ันคงในอนาคตตามแผนปฏิรูป 

โดยเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่จะร่วมกันกำหนดเป้าหมายการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตทุกข้ันตอน จนถึงการเช่ือมโยงตลาดกับภาคเอกชนแบบประชารัฐ อีกท้ังนำไปสู่ความ

ร่วมมือในการผลิตส่งผลให้เกิดขนาดเศรษฐกิจท่ีใหญ่ข้ึน(Economy of Scale)  



กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีได้รับมอบหมายให้ดำเนินการด้านการส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิตสินค้าแปลงใหญ่เกษตรด้านพืช (ไม่รวมนาแปลงใหญ่) ผ้ึงและแมลงเศรษฐกิจ และด้านการ

ส่งเสริมการบริหารจัดการแปลงใหญ่ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับการ

ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ มาอย่างต่อเน่ือง จากการดำเนินการส่งเสริมมาจนปัจจุบัน ได้มีการจัดต้ังเกษตร

แปลงใหญ่ข้ึนท่ัวประเทศแล้วถึง 6,888 แปลง รวมพ้ืนท่ี 6,578,392 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วม 406,755 ราย ชนิด

สินค้าเกษตรประมาณ 90 รายการ 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า ส่ิงท่ีสำคัญและกรมส่งเสริม

การเกษตรกำลังเร่งดำเนินการในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมถึงตามนโยบายตลาดนำ

การเกษตรของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์คือ การขับเคล่ือนความร่วมมือในการเช่ือมโยง

การทำงานด้านการผลิตและการตลาดกับภาคเอกชนต่างๆ ท้ังท่ีเป็นแผนระยะเร่งด่วน และแผนความร่วมมือ

อย่างต่อเน่ือง 

ท้ังน้ีความร่วมมือด้านการตลาดเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม แล้วใน 3 ช่องทางการจำหน่ายสินค้าจาก

เกษตรแปลงใหญ่ ท่ีเน้นผลิตสินค้าเกษตรในระดับเกรดพรีเม่ียมเป็นหลัก คือ ช่องทางขายส่งภายใต้ความ

ร่วมมือกับห้างแม็คโคร ช่องทางปลีกภายใต้ความร่วมมือกับห้างเทสโก้โลตัส และช่องทางออนไลน์ต่างเช่น 

www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com  

สำหรับช่องทางขายส่ง กรมส่งเสริมการเกษตรขับเคล่ือนความร่วมมือในการเช่ือมโยงการทำงานด้าน

การผลิตและการตลาดกับบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ซ่ึงได้มีการวางแผนการดำเนินการร่วมกัน ท้ัง

แผนระยะเร่งด่วน (Quick win) และแผนความร่วมมืออย่างต่อเน่ือง โดยเร่ิมต้นจากแผนระยะเร่งด่วน บริษัท

สยามแม็คโคร จำกัด ได้ทดลองซ้ือผลผลิตเผือกหอมจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เผือกตำบลหรเทพ อำเภอ

บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ส่งเข้าศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า โดยเร่ิมส่งผลผลิตเม่ือวันท่ี 28 พ.ค.ท่ีผ่านมา 

ปัจจุบันบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด ได้มีการรับซ้ือผลผลิตเผือกหอมอย่างต่อเน่ืองทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 15 

ตัน ส่วนแผนความร่วมมืออย่างต่อเน่ือง ได้วางแผนเช่ือมโยงในกลุ่มสินค้าพืชผักเพ่ิมเติม โดยเร่ิมจากจังหวัด

ใกล้กรุงเทพฯ ก่อน จากน้ันจึงขยายผลต่อไปยังจังหวัดอ่ืนๆ 

นอกจากน้ีกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำบันทึกความ

ร่วมมือระหว่างกัน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนาเกษตรกรแปลงใหญ่ ให้สามารถผลิต

สินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือด้าน

การตลาด เพ่ือให้เกษตรกรผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของตลาด มีช่องทางจำหน่ายผลผลิตผ่านสาขาของ

แม็คโคร มากกว่า 130 สาขา ท่ัวประเทศ พร้อมกันน้ียังได้ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตให้

เน้นการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน ตามท่ีได้ตกลงกัน 



ส่วนช่องทางขายปลีก กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ทำการเช่ือมโยงการผลิตและการตลาดกับเทสโก้ 

โลตัส โดยเร่ิมจากสินค้าในกลุ่มพืชผักเป็นลำดับแรก และได้ร่วมกันคัดเลือกกลุ่มแปลงใหญ่ผักท่ีมีศักยภาพท้ัง

การบริหารจัดการกลุ่ม พ้ืนท่ีต้ังแปลง และการขนส่งผลผลิต โดยมีเจ้าหน้าท่ีของท้ัง 2 ฝ่าย ทำหน้าท่ีเป็นพ่ี

เล้ียง กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันมีแปลงใหญ่ผักท่ีดำเนินการร่วมกับเทสโก้ โลตัส จำนวน 4 แห่ง 

ครอบคลุมท้ัง 4 ภูมิภาค ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมผสานแบบย่ังยืนบางท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูร่วมใจพัฒนา อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวิสาหกิจชุมชนแปลง

ใหญ่ผักปลอดภัย ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

ขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการเกษตร และเทสโก้ โลตัส ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร สู่ตลาดนำการเกษตรร่วมกัน เม่ือวันท่ี 31 ม.ค.ท่ีผ่านมา โดยมี

กิจกรรมความร่วมมือท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต ให้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน 

มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมท้ังร่วมพัฒนา แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร 

องค์ความรู้ และเทคโนโลยีท่ีจำเป็น เพ่ือนำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือน้ี 

โดยช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการส่งเสริมตลาดเกษตร 

online ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรข้ึน เพ่ือช่วยเป็นส่ือกลางในการนำสินค้าเกษตร

คุณภาพดี จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ท่ัวประเทศ ให้ถึงมือผู้บริโภค ในรูปแบบของเว็บไซต์ ซ่ึงทำหน้าท่ีเป็น

ศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล และช่องทางการติดต่อซ้ือขายสินค้าเกษตรแบบออนไลน์ทุกช่องทางในการติดต่อซ้ือ

ขายระหว่างผู้บริโภคกับเกษตรกรผู้ผลิตตัวจริง รวมท้ังระบุรายละเอียดของสินค้า มาตรฐานท่ีได้รับการรับรอง 

ช่วงเวลาท่ีสินค้ามีจำหน่าย กำลังการผลิต และวิธีการขนส่งท่ีผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวก ใช้

ช่ือว่า www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ซ่ึงมีสโลแกนว่า “เกษตรกรจริงจริง ทุกส่ิงปลอดภัย เพียงคุณส่ัง 

เราพร้อมส่ง” โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเม่ือวันท่ี 29 เม.ย.ท่ีผ่านมา  

“www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com มีสินค้าทางการเกษตรพร้อมให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือ ท้ังผลผลิตสด 

สินค้าแปรรูป และสินค้าหัตถกรรม จำนวน 9 หมวด จำนวนสินค้า 535 รายการ จาก 77 จังหวัดได้แก่ ข้าว

และธัญพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ อาหารแปรรูปและเคร่ืองด่ืม สมุนไพรและเคร่ืองสำอาง ผ้าและเคร่ือง

แต่งกาย หัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ และสินค้าอ่ืนๆ” 

โดยต้ังแต่วันท่ี 25 เม.ย.เป็นต้นมา www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยมียอดจำหน่ายสินค้าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ณ วันท่ี 21 มิ.ย.63 

พบว่า มียอดจำหน่ายรวมกว่า 36 ล้านบาท และมีสินค้าจากหลายจังหวัดท่ีได้รับความนิยม ซ่ึงสามารถทำ

รายได้เฉล่ียถึงจังหวัดละ เฉล่ีย 93,785 บาท อีกท้ังเกษตรกรเกษตรกรสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ต่างมีความเห็น



ว่า การเข้าร่วมนำเสนอสินค้าใน ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เป็นประโยชน์ ทำให้มียอดจำหน่ายเพ่ิมข้ึน 

และขอสมัครเข้าร่วมโครงการอีกเป็นจำนวนมาก 

“ช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรแปลงใหญ่ ท้ัง 3 ช่องทาง นับเป็นส่วนสำคัญ

ท่ีจะช่วยให้ประชาชนท่ีเป็นผู้บริโภค สามารถเลือกซ้ือสินค้าเกษตรคุณภาพดี เป็นผลผลิตจากเกษตรกรตัวจริง

ท่ีมุ่งเน้นการผลิตสินค้าคุณภาพได้มาตรฐานในระดับเกรดพรีเม่ียม ขณะท่ีเกษตรกรมีช่องทางการจัดจำหน่าย 

มีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน สร้างความอยู่ดีกินดีอย่างย่ังยืน ความสำเร็จในการประกอบอาชีพของเกษตรกรโดยเฉพาะ

เกษตรแปลงใหญ่ ถือเป็นความภาคภูมิใจของกรมส่งเสริมการเกษตรท่ีสามารถทำงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่” 



 



 

 
ยกระดับ !!! เกษตรแพร่ จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพริกปลอดภัยได้มาตรฐาน (งบแผนพัฒนา

จังหวัด) 

9 กรกฎาคม 2563 

เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จัดอบรมถ่ายทอด

เทคโนโลยีการผลิตพริกปลอดภัยได้มาตรฐาน โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน



และปลอดภัย เพ่ือพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมย่ังยืน กิจกรรมหลักส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกพริก

ให้ได้ผลผลิตมีความปลอดภัยและได้คุณภาพมาตรฐาน 

ปีงบประมาณ 2563 (งบแผนพัฒนาจังหวัด) เป้าหมาย 100 ราย ดำเนินการระหว่างวันท่ี 9 – 10 

กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายสมมารถ สยมภาค เกษตร

จังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ทะฤๅษี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช หัวหน้า

กลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าท่ีระดับจังหวัดและระดับอำเภอ 

ท้ังน้ีโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกพริกให้มีความรู้และสามารถผลิตพริกให้มี

ความปลอดภัยและได้มาตรฐานด้วย 

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่ 



 
“One Stop Service” เกษตรแพร่ ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี คร้ังท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 

9 กรกฎาคม 2563 

 เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง อำเภอวังช้ิน จังหวัดแพร่ สำนักงาน

เกษตรจังหวัดแพร่ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี จังหวัดแพร่ คร้ังท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีนาย

วิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธาน มีนายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าว

รายงาน  

นายสมมารถ สยมภาค กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี จังหวัดแพร่ คร้ังท่ี 3 ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 เพ่ือให้เกษตรกรท่ีมีปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนท่ีห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ 

และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน ท้ังน้ีมีหน่วยงานสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดแพร่ หน่วยหน่วยงานภาคี และภาคเอกชนร่วมให้บริการแก่เกษตรกรด้วย 

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่ 

 


