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6-7 สิงหาคมนี้
แม็คโคร จับมือ กสก. ยกระดับคุณภาพกล้วยหอมทองแปลง เว็บไซต์ siamrath.co.th
ใหญ่โคราช ปั้นกลุ่มเกษตรกรมาตรฐาน GAP

‘เฉลิมชัย’ห่วงเกษตรกรประสบภัยซินลากู สั่งเร่งสำรวจความเสียหาย-วางแผนฟื้นฟู
6 สิงหาคม 63
ตามที่ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้ทุกหน่วยงานช่วยเหลือ
ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย จากกรณีร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ เข้าสู่พายุระดับ 2 (ดีเปรสชั่น
ซินลากู) ทำให้ไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก
ภาคกลาง และภาคใต้ ทำให้เกษตรกรหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำ
ท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย และอาจก่อให้เกิดความเสียหายในพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะ 21 จังหวัด
เสี่ยง
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการให้เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด ที่ได้รับ
ผลกระทบ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความเสียหายด้านพืช หลังพายุผ่านทันที และให้ทุกจังหวัดรายงานสถานการณ์
ใกล้ชิด พร้อมระดมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรกระจายลงพื้นที่ตามอำเภอต่างๆ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรและ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม รวมทั้งสำรวจปัญหา สอบถามความต้องการเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด เช่น
ส่งเสริมปลูกพืชผักระยะสั้น หรืออาชีพอื่น การให้คำแนะนำด้านวิชาการเพื่อดูแลพืชภายหลังน้ำลด พร้อมให้
เกษตรกรเฝ้าระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรให้คำแนะนำแก่เกษตรกรดูแลข้าว พืชไร่ ไม้

ผล เพราะช่วงนี้บางพื้นที่พืชเก็บเกี่ยว จึงต้องเตรียมช่วยเหลือเกษตรกรนอกจากนี้ ยังเตรียมให้ผลิตชีวภัณฑ์ เช่น
ไตรโคเดอร์ มาเพื่อเตรียมแจกช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลดทันที หลังน้ำลดสารชีวภัณฑ์จะช่วยลดผลกระทบจาก
โรคพืชที่มากับน้ำได้
สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจะจ่ายให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริม
การเกษตรไว้ก่อนเกิดภัย จ่ายเงินช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่จริงที่เสียหายรายละไม่เกิน 30 ไร่ ซึ่งกำหนดให้นาข้าว
ได้รับอัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ได้รับอัตราไร่ละ 1,148 บาท และพืชสวนและอื่นได้รับอัตราไร่ละ 1,690 บาท
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562

กรมส่งเสริมการเกษตรผุดไอเดีย “รถเร่ผลไม้ไทยน่าช้อป” ชวนอุดหนุนผลไม้ภาคใต้
6 สิงหาคม 2563
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดให้พ่อค้าที่มีรถขนส่งมาลงทะเบียนร่วมโครงการ “รถเร่ผลไม้ไทยน่าช้อป”
มุ่งกระจายผลไม้คุณภาพจากสวนภาคใต้สู่ผู้บริโภคโดยตรง พร้อมเชิญชวนร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรไทย 6 – 7
สิงหาคมนี้ ณ ตลาดเมืองทองเจริญศรี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศ
ไทยถือเป็นแหล่งผลิตไม้ผลเมืองร้อน ที่มีคุณภาพดี เป็นที่ยอมรับทั้งตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโต โดยปี 2563 ภาคใต้มีเนื้อที่ปลูกไม้ผล 1,038,208 ไร่ เนื้อที่ให้ผลผลิต 884,792 ไร่ ผลผลิต
รวม 727,827 ตัน ซึ่งผลไม้ทั้ง 4 ชนิดจะออกสู่ตลาดช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน และจะออกสู่ตลาด
มากที่สุดช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวผลผลิตจะกระจุกตัว ก่อให้เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและ
ราคาตกต่ำ เกษตรกรจะต้องเร่งกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตเพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว โดย
อาศัยพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อผลผลิตจากแหล่งผลิต

จากเหตุผลดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรเล็งเห็นว่าการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อรวบรวมผลผลิต
จำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงหรือผ่านจุดกระจายสินค้าในพื้นที่ต่าง ๆ โดยใช้รถเร่ส่งผลผลิตจากแหล่งผลิต
โดยตรง ทำให้สามารถกระจายผลผลิตได้อย่างรวดเร็วและไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้เกษตรกรได้รับ
ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่า อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางในการกระจายผลผลิต เพิ่มมูลค่าผลผลิตให้กับกลุ่ม
เกษตรกร และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการ “รถเร่ผลไม้ไทย
น่าช้อป” เพื่อมุ่งหวังที่จะกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต และเชื่อมโยงการตลาดกับแหล่งรับซื้อในภูมิภาค
ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลไม้คุณภาพของภาคใต้ที่มีอัตลักษณ์ มีความสด ใหม่ ส่งตรงจากผู้ผลิต
ถึงผู้บริโภค
โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีรถเร่รบั ซื้อผลไม้มาขึ้นทะเบียนแจ้งความจำนงในการรับซื้อผลไม้ไว้กับสำนักงาน
เกษตรจังหวัดหรืออำเภอ พร้อมแนะนำขั้นตอนในการขนส่ง นำร่องในสำนักงานเกษตรจังหวัด 9 จังหวัด
ภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่มี
ปริมาณผลผลิตมากและต้องการกระจายผลไม้ออกนอกพื้นที่ผ่านระบบรถเร่ที่มีการบริหารจัดการอย่างรวดเร็ว
โดยมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา รวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการฯ
และสร้างความเข้าใจกลไกการกระจายผลผลิตภายในประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลไม้
การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น เน้นความสะอาด สุขอนามัย การเก็บรักษา
ผลไม้ให้คงความสดใหม่ถึงปลายทาง รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกในการใส่ใจผู้บริโภค เป็นต้น
ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การใช้กลไกการกระจายผลผลิตภายในประเทศ
“โครงการรถเร่ผลไม้ไทยน่าช้อป” ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2563 ณ ตลาดเมืองทองเจริญศรี อำเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งตลาดดังกล่าวเป็นตลาดที่มีผู้ค้าส่งและผู้บริโภคจำนวนมาก เป็นแหล่งรองรับ
สินค้าที่เชื่อมต่อไปยังตลาดต่างประเทศได้ โดยนำผลไม้ในฤดูกาลของภาคใต้ ปี 2563 ประกอบด้วย ทุเรียน
จำนวน 9 ตัน จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัตตานี ยะลา นราธิวาส มังคุด จำนวน 5 ตัน จากจังหวัดชุมพร
ระนอง สุราษฎร์ธานี เงาะ จำนวน 300 กิโลกรัม จากจังหวัดระนอง ลองกอง จำนวน 600 กิโลกรัม จาก
จังหวัดระนอง สุราษฎร์ธานี สละ จำนวน 400 กิโลกรัม จาก จังหวัดพัทลุง สละอินโด จำนวน 500 กิโลกรัม
จากจังหวัดพัทลุงและนราธิวาส จำปาดะ จำนวน 300 กิโลกรัม จากจังหวัดสงขลา ส้มโอ จากจังหวัดระนอง
รวมทั้งสินค้าแปรรูปจากผลไม้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย และมีความเป็นอัตลักษณ์จากแหล่งผลิตในพื้นที่
ไปจัดจำหน่ายด้วยรถเร่ จำนวน 18 คัน จาก 9 จังหวัด ให้แก่ผู้บริโภคนอกแหล่งผลิต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
หรือแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญ เน้นการช่วยกระจายผลไม้จากสวนของเกษตรกร
สำหรับปริมาณและราคารับซื้อจากเกษตรกรชาวสวนผลไม้ให้เป็นไปตามการตกลงกันในพื้นที่ ส่วน
การกำหนดราคาซื้อขายนอกแหล่งผลิตปลายทางต้องเป็นราคาที่ยุติธรรมต่อผู้บริโภค กิจกรรมในงานดังกล่าว
จะเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจเข้ามา ชม ชิม ช้อป ผลไม้ การแสดงวัฒนธรรมประจำถิ่น กิจกรรมส่งเสริม

การขาย เพื่อแนะนำสินค้าและการจำหน่ายในราคาพิเศษ (นาทีทอง) การเจรจาซื้อขายสินค้า เป็นต้น จึงขอ
เชิญชวนทุกท่านมาร่วมอุดหนุนผลผลิตของเกษตรกรไทย ภายใต้แคมเปญ “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่
ได้ ประเทศไทยอยู่รอด”

มาแล้วรถเร่ผลไม้ ใหม่ สด จากปักษ์ใต้ เปิดท้ายที่ตลาดเมืองทองเจริญศรี กับโครงการ “รถเร่ผลไม้ไทย
น่าช้อป” วันที่ 6-7 สิงหาคมนี้
06 สิงหาคม 2563
วันนี้ (6 ส.ค. 63) ที่ตลาดเมืองทองเจริญศรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การใช้กลไกการกระจายผลผลิตใน
ประเทศ “โครงการรถเร่ผลไม้ไทยน่าช้อป” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัด
สงขลา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์
ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวบรวมผลผลิตใน
พื้นที่ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สละ สละอินโด จำปาดะ รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้มากมาย มาให้
ได้ชม ชิม ช้อป หลากหลาย โดยมีนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 5 จังหวัดสงขลา , นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดอุดรธานี , ผู้บริหารตลาดเมืองทองเจริญศรี และคณะ
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรม
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าว
ว่า "โครงการรถเร่ผลไม้ไทยน่าช้อป" นอกจากการจำหน่ายผลไม้ที่มีคุณภาพหลายชนิดจาก 9 จังหวัดภาคใต้ และ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 6-7 ส.ค. 63 ยังเป็นการเชื่อมโยงกับตลาดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะตลาดเมืองทองเจริญศรี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นตลาดที่มีผู้ค้าส่งและผู้บริโภค
จำนวนมาก เป็นแหล่งรองรับสินค้าที่เชื่อมต่อไปยังตลาดต่างประเทศ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิต ในการ
กระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิต และเชื่อมโยงกับแหล่งรับซื้อในภูมิภาคต่างๆ โดยใช้กลไกรถเร่ เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผลไม้คุณภาพสดใหม่จากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคของภาคใต้ให้เป็นที่รู้จัก เพิ่มมูลค่าผลผลิตให้กับกลุ่ม
เกษตรกร และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

แม็คโคร จับมือ กสก. ยกระดับคุณภาพกล้วยหอมทองแปลงใหญ่โคราช ปั้นกลุ่มเกษตรกรมาตรฐาน GAP
6 สิงหาคม 2563
เพราะแม็คโครเป็นธุรกิจค้าส่งสมัยใหม่ที่ขายอาหารสดเป็นส่วนใหญ่ ทำให้มีความผูกพันกับเกษตรกรไทย
ในฐานะผู้ผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ ซื้อมาขายไป แต่เป็น เพื่อนคู่คิด ช่วยหาทาง
ออกให้เกษตรกรไทยก้าวสู่ความเข้มแข็งไปด้วยกันมาตลอด 31 ปี!
เช่นเดียวกับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ที่ซึ่งแม็คโคร
เข้าร่วมบูรณาการลงพื้นที่พัฒนากับ กรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท คิง ฟรุทส์ กว่า 4 ปี จนเกิดความเข้มแข็ง มี
ศักยภาพในการส่งผลผลิตคุณภาพปลอดภัยปีละ 1,000 ตัน สร้างรายได้ให้ชุมชนไม่ต่ำกว่าปีละ 12 ล้านบาท
พลิกแนวคิด ปรับวิถีเพาะปลูก
นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า
“เดิมทีกล้วยหอมทอง จะมีแหล่งใหญ่ในการเพาะปลูกแถวจังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี แต่มีปัญหา
จากผลกระทบทางธรรมชาติจากลม ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผลให้ผลผลิตเสียหาย แม็คโคร จึงบูรณาการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท คิง ฟรุทส์ ในการมองหาพื้นที่การเพาะปลูกใหม่ เน้นพื้นที่ที่เกษตรกร
รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่เป็นสำคัญ”

พื้นที่เกษตรเป้าหมายที่ได้รับการแนะนำในครั้งนั้นอยู่ที่ ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งเดิมนิยมปลูกพืชล้มลุก อย่างมันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำให้มีปัญหาความไม่แน่นอนของ
ตลาด ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ อีกทั้งยังต้องเผชิญกับปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
“เมื่อทางแม็คโคร, คิง ฟรุทส์ และกรมส่งเสริมการเกษตร เข้ามาแนะนำส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทอง
ทางเกษตรกรได้รวมกลุ่มตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ทำการเกษตรในเชิงธุรกิจด้วยการวางเป้าหมายในการปลูกและ
จำหน่ายกล้วยหอมทองปลอดภัย ที่ต้องได้มาตรฐานการเพาะปลูกและผลิตอย่างที่แม็คโครกำหนดไว้ นั่นคือ
ผลผลิตต้องได้คุณภาพ เน้นย้ำเรื่องอาหารปลอดภัยตลอดกระบวนการ มีวิธีจัดการลดต้นทุนเพิ่มผลิต เพื่อให้กล้วย
หอมของเรามีคุณภาพแตกต่าง”
พัฒนาคุณภาพเพื่อต่อยอด
นางจุฑารัตน์ กล่าวอีกว่า สิ่งที่ 3 หน่วยงานมาร่วมกันทำงานช่วยเหลือเกษตรกรนี้ก็เพื่อต้องการยกระดับ
คุณภาพการเพาะปลูก ส่งเสริมการตลาด และสร้างเครือข่ายเกษตรแปลงใหญ่ที่มีความเข้มแข็ง โดยกรมส่งเสริม
การเกษตร ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ ปรับวิธีการปลูก การใช้ปุ๋ย น้ำให้ถูกกับลักษณะกับผลผลิตที่ปลูก ซึ่งแม็คโครจะเข้า
ไปช่วยเสริมปรับปรุงกระบวนการผลิต บรรจุ และการตลาด โดยเน้นย้ำคุณภาพอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การ
ผลิตจนถึงมือผู้บริโภค
พื้นที่ปลูกกล้วยหอมแปลงใหญ่ ใช้เวลาปรับอยู่นาน เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และ
ได้รับคำแนะนำให้ใช้ระบบสปริงเกอร์ เพื่อความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งการควบคุมการใช้สารเคมี การใช้
ปุ๋ยธรรมชาติที่แม็คโครเข้มงวด
“แม็คโครให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพอาหารปลอดภัยเป็นสำคัญ ดังนั้นเกษตรกรที่จะส่งผลผลิต
ให้กับแม็คโครจึงต้องเรียนรู้กระบวนการอื่นๆ เพื่อเข้าใจในการผลิตปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ โดยใช้หลักวิชาการด้าน
การบริหารจัดการสวน เทคโนโลยีการจัดการดูแล การป้องกันโรครวมถึงการสร้างผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ภายใต้มาตรฐาน GAP ซึ่งสมาชิกของกลุ่มนี้ได้การรับรองมาตรฐาน GAP เรียบร้อย ส่งขายผลผลิตกล้วยหอมทอง
คุณภาพปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกษตรกรคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยตลอด
กระบวนการผลิต”
เคียงข้างเกษตรกรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
นางจุฑารัตน์ กล่าวว่า “2 ปีแรกเกษตรกรกลุ่มนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนนัก จนเข้าสู่ปีที่ 3 ปีที่ 4 เกษตรกรมีการ
พัฒนาและเมื่อเขาได้เห็นประสิทธิภาพการเพาะปลูกผลผลิตที่ผ่านการวางแผน บริหารจัดการภายใต้ ตลาดนำการ
ผลิตแล้ว ก็ทำให้ผลผลิตกล้วยหอมทองของที่นี่มีตลาดมั่นคงและเติบโต จากเริ่มต้นมีพื้นที่เพาะปลูกรวม 300 ไร่
ปัจจุบันได้ขยายเป็น 700 ไร่ มีผลผลิต 1,000 ตันต่อปี สร้างรายได้ให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มที่มีกันอยู่ราว 200-300
ราย รวมมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท ”

สำหรับกล้วยหอมทองจากแหล่งเพาะปลูกนี้ แม็คโคร รับซื้อในลักษณะเป็น หวี กระจายให้กับสาขาในเขต
พื้นที่ภาคอีสาน และส่วนหนึ่งส่งเข้าศูนย์กระจายสินค้าแม็คโคร เพื่อกระจายไปยังสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ
อนาคตของเกษตรแปลงใหญ่ ตำบลสุขไพบูลย์ มีแนวโน้มสดใสไปได้สวย แม้ในยามสถานการณ์วิกฤตโค
วิด-19 ก็ยังมองเห็นการเติบโตในทุกมิติ ทั้งการขยายพื้นที่การเพาะปลูกในอีก 2-3 ปีข้างหน้าให้เป็น 3,000 ไร่ การ
เพิ่มจำนวนเกษตรกรแปลงใหญ่อีก 100 ราย
นับว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นตอกย้ำโมเดลความสำเร็จของ “ตลาดนำการผลิต” สร้างความมั่นคงด้าน
อาหารปลอดภัยให้มีเครือข่ายกว้างขวาง นำรายได้มาสู่ชีวิตเกษตรกรไทยอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

