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ส่วนกลาง 
ประเดน็ หวัข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

การจดังาน
เกษตรสร้าง
ชาติ 

1.รายการ Nation ขยีSข่าว ช่อง NATION TV 

2.รายการข่าวเที8ยง NBT  ช่อง NBT 

3.รายการ TNN ข่าวเที8ยง ช่อง TNN24 

4.รายการเรื8องเด่นเยน็นีS   ช่อง [HD 

5.รายการเช้าข่าว 7 สี  ช่อง 7 

6.รายการคยุข่าว 10 โมง  ช่อง 5 

7.รายการคยุถึงแก่น  ช่อง NBT 

8.เกษตรสร้างชาติ 2563+”เอม็บาสซี” เชียร ์“ชมุชน” หนังสือพิมพไ์ทยรฐั 

9.เตรียมจดังานเกษตรสร้างชาติ ครั Sงที8 2 “รวมพลงัส่งเสริม

เกษตรไทย ก้าวไกลมั 8นคง” 

เวบ็ไซต ์kasetkaoklai.com 

10.กระทรวงเกษตร จดัใหญ่ 4 วนัห้ามพลาดเกษตรสร้างชาติ

แห่งปี ยกทพัสินค้าเกษตร product premium กว่า 1000 

รายการ โชวน์วตักรรมสินค้าเกษตร พสัตราภรณ์งานผา้ 

กว่า 100 ร้านค้า ตื8นตานิทรรศการกล้วยไม้หลากหลายสาย

พนัธ ์

เวบ็ไซต ์ไทยโพสต ์

11.ก.เกษตรจดัใหญ่ "งานวนัเกษตรสร้างชาติแห่งปี" ยกทพั

สินค้าเกษตรกว่า 1,000 รายการ พร้อมโชวน์วตักรรมสินค้า

เกษตร 

เวบ็ไซต ์mgronline.com 

12.เกษตรสร้างชาติ โชวสิ์นค้าจากกลุ่มแปลงใหญ่ Smart 

Farmer 

เวบ็ไซต ์
bangkokbiznews.com 

13.ก.เกษตรฯ ชวนชอ็ปงาน "เกษตรสร้างชาติ" ของกินใช้

สดุอลงั ��-[� ส.ค.นีS  

เวบ็ไซต ์ไทยรฐั 

14.ก.เกษตรฯจดังาน “เกษตรสร้างชาติ” 27 – 30 ส.ค. เวบ็ไซต ์newtv.co.th 

15.ก.เกษตรฯจดังาน “เกษตรสร้างชาติ” 27 – 30 ส.ค. เวบ็ไซต ์today.line.me 

16.ห้ามพลาด ! งานเกษตรสร้างชาติ��–[� สิงหาคม นีS  เวบ็ไซต ์
http://oknation.nationtv.tv 

17.กระทรวงเกษตร จดัใหญ่ � วนัห้ามพลาดเกษตรสร้างชาติ

แห่งปี ยกทพัสินค้าเกษตร product premium กว่า ���� 

รายการ 

เวบ็ไซต ์pantip.com 



ส่วนกลาง 
ประเดน็ หวัข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

การจดังาน
เกษตรสร้าง
ชาติ 

18.อลงัการงาน“เกษตรสร้างชาติ” ��-[� ส.ค.นีS  โชวสิ์นค้า

จากกลุ่มแปลงใหญ่ Smart Farmer 

เวบ็ไซต ์opt-news.com 

19.กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนร่วมงาน “เกษตรสร้าง

ชาติ ครั Sงที8 � และงานรวมพลคนเกษตรสร้างชาติ” ��-[� 

สิงหาคมนีS   

(วิทยชุมุชน กปส.) 

เวบ็ไซต ์
http://thainews.prd.go.th/ 

เกษตร 
แปลงใหญ่ 

20.รวมพลงัแปลงใหญ่สร้างเครือข่ายเข้มแขง็ หนังสือพิมพเ์ดลินิวส ์

21.แปลงใหญ่มะพร้าวนํSาหอมดาํเนินสะดวก สร้างจดุเด่น 

ปลกูแบบอินทรีย ์พร้อมต่อยอดแปรรปูเพิ8มมลูค่า 

เวบ็ไซต ์khaosod.co.th 

22.หนุนเครือข่ายแปลงใหญ่เข้มแขง็ ต่อยอดพฒันาเกษตร

ยั 8งยืน เพิ8มมลูค่าส่งออก 

เวบ็ไซต ์siamrath.co.th 

23.กรมส่งเสริมการเกษตรดนัเกษตรกรมะพร้าวรวมกลุ่ม 

"แปลงใหญ่" ยกระดบัคณุภาพสู่ตลาดโลก 

เวบ็ไซต ์sanook.com 

24.เกษตรกรแปลงใหญ่กาแฟปลืSมแผนพฒันาการผลิตเหน็

ผลครบวงจรจนผูบ้ริโภคติดใจ 

เวบ็ไซต ์siamrath.co.th 

25.เกษตรกรแปลงใหญ่กาแฟปลืSมแผนพฒันาการผลิตเหน็

ผลครบวงจรจนผูบ้ริโภคติดใจ 

เวบ็ไซต ์today.line.me 

26.ก.เกษตรหนุนเตม็ที8 ปลกูกาแฟแปลงใหญ่ ‘โรบสัต้า-อรา

บิก้า’ 

เวบ็ไซต ์naewna.com 

Young Smart 
Farmer 

27.ศรแดง-ก.เกษตรฯอบรมYoung Smart Farmer หลกัสตูร

ผลิตผกัเพื8อการค้า-สร้างอาชีพได้จริง 

เวบ็ไซต ์naewna.com 

ส่งเสริม
การเกษตร 

28.ก.เกษตรหนุนปลกูสบัปะรดผลสดMD� แก้ปัญหาผลผลิต

ล้นตลาด-ราคาตกตํ8า 

เวบ็ไซต ์naewna.com 

29.เกษตรฯ เปิด Roadmap แผนปฏิบติัการพฒันาผลไม้ไทย 

ปี ���� – 2570 

เวบ็ไซต ์thailandplus.tv 

30.เกษตรฯ เปิด Roadmap แผนปฏิบติัการพฒันาผลไม้ไทย 

ปี ���� – 2570 

เวบ็ไซต ์kasetkaoklai.com 

31.เกษตรฯ เปิด Roadmap แผนปฏิบติัการพฒันาผลไม้ไทย 

ปี ����-���� 

เวบ็ไซต ์
technologychaoban.com 

32.เกษตรฯ เผยสถานการณ์ผลิตสบัปะรดและแนวทางการ

บริหารจดัการผลผลิต ปี ���� 

เวบ็ไซต ์
thailandplus.tv 

33.เกษตรฯ เผยสถานการณ์ผลิตสบัปะรดและแนวทางการ

บริหารจดัการผลผลิต ปี ���� 

เวบ็ไซต ์
kuradioplus.com 



ส่วนภมิูภาค 
ประเดน็ หวัข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ส่งเสริม
การเกษตร 

34.เกษตรจงัหวดัสตลู จดังานรณรงคแ์ละประชาสมัพนัธ์
บริโภคผลไม้จงัหวดัสตลู ประจาํปี ���[ ระหว่างวนัที8 ��-
�� สิงหาคม �[ ณงานกาชาดวิถีใหม่จงัหวดัสตลู 

เวบ็ไซต ์
thainews.prd.go.th 

35.NBT South ช่อง �� ข่าว เกษตรกรกระบี8 โค่นยางพารา 
� ไร่ ปลกูมลัเบอรรี์8 สร้างรายได้ครึ8งแสนต่อเดือน 

Youtube 

36.เกษตรผสมผสาน ปรบัการผลิต...เปลี8ยนชีวิตเกษตรกร เวบ็ไซต ์dailynews.co.th 
37.มารู้จกั…ศนูยจ์ดัการดินปุ๋ ยชมุชน (ศดปช.) เครือข่าย
ด้านดินและปุ๋ ยเพื8อเกษตรกร 

เวบ็ไซต ์kasetkaoklai.com 



 
รายการ Nation ขยีSข่าว ช่อง NATION TV 

"# สงิหาคม 2563 



 
รายการข่าวเที8ยง NBT ช่อง NBT 

18 สงิหาคม 2563 



 
รายการ TNN ข่าวเที8ยง ช่อง TNN24 

18 สงิหาคม 2563 



 
รายการเรื8องเด่นเยน็นีS  ช่อง [HD 

21 สงิหาคม 2563 



 
รายการเช้าข่าว 7 สี ช่อง 7 

21 สงิหาคม 2563 



 
รายการคยุข่าว 10 โมง ช่อง 5 

21 สงิหาคม 2563 



 
รายการคยุถึงแก่น ช่อง NBT 

21 สงิหาคม 2563 



 



 
เตรียมจดังานเกษตรสร้างชาติ ครั Sงที8 2 “รวมพลงัส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลมั 8นคง” 

20 สงิหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงขา่ว เตรยีมจดังาน เกษตรสรา้งชาต ิครั IงทีJ 2 smart & strong 

together รวมพลงัสง่เสรมิเกษตรไทย กา้วไกลมั Jนคง เมืJอวนัทีJ 20 สงิหาคม 2563 ณ หอ้งประชมุ 115 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายนราพฒัน์ แกว้ทอง ผูช้ว่ยรฐัมนตรปีระจาํกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ นายเขม้แขง็ ยตุธิรรมดาํรง อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร และนายพพิฒัน์ เตง็เศรษฐศกัดิ f young 

smart farmer ผูจ้ดัการดา้นการตลาดมงัคดุแปลงใหญ่คชิฌกฏู (KMK) รว่มเสวนาในหวัขอ้ เกษตรจะสรา้ง

ชาตไิดอ้ยา่งไร? และรว่มชมนิทรรศการ product premium และสาธติกจิกรรมฝึกอาชพี ฟร ีในงานเกษตร

สรา้งชาต ิ

จากสถานการณ์โควดิหลายประเทศเริJมคลีJคลายโดยเฉพาะทางฝั Jงเอเชยี สนิคา้เกษตรและอาหาร

ของไทยเป็นทีJจบัตามอง เพราะมคีวามโดดเดน่ในตลาดโลก หากเน้นเรืJองคณุภาพมาตรฐานอาหารปลอดภยั 

(Food Safety) ทีJเป็นวถิใีหม ่หรอื New Normal ซึJงผูบ้รโิภคทั Jวโลกไดใ้หค้วามสาํคญักบัอาหารปลอดภยั

มากขึIน จะมสีว่นชว่ยผลกัดนัยทุธศาสตร ์“ตลาดนําการผลติ” ซึJงภาคการเกษตร ซึJงถอืเป็นกาํลงัสาํคญัใน

การขบัเคลืJอนประเทศ หากมองยอ้นกลบัไปจนถงึวนันีIทุกอยา่ง คอ่ยๆ ปรบัเปลีJยนไปในทางทีJดขี ึIน ไดร้บั

ความเชืJอมั Jนจากต่างชาตมิากขึIน ม ีStart up ภาคการเกษตร ม ีYoung Smart Farmer เกดิขึIนมากมาย ซึJง

ทุกคนเปรยีบเสมอืนเป็นอนาคตทีJสาํคญัในภาคการเกษตร ทีJจะทาํใหป้ระเทศเดนิหน้าอยา่งต่อเนืJอง 



 นายนราพฒัน์ แกว้ทอง ผูช้ว่ยรฐัมนตรปีระจาํกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลา่ววา่ รฐับาลมุง่

เสรมิสรา้งใหเ้กดิรากฐานทีJด ีเพืJอเดนิไปสูเ่ป้าหมายการพฒันาทีJย ั Jงยนื พวกเราจะรว่มกนัสรา้งชาตผิา่นภาค

การเกษตรทีJสาํคญัไปดว้ยกนั ลดความเหลืJอมลํIา ใหเ้กดิความมั Jนคง เขม้แขง็ ยั Jงยนื เพราะภาคการเกษตร

เปรยีบเสมอืนรากฐานทีJสาํคญัของประเทศ ถา้รากตน้ไมแ้ขง็แรง ตน้ไมจ้งึจะเตบิโตแผก่ิJงกา้นใบออกดอกตดิ

ผลได ้แต่ภาคการเกษตรจะเขม้แขง็ไมไ่ด ้หากไมม่กีระบวนการสรา้งและพฒันาเกษตรกรใหพ้ึJงพาตนเอง 

การสง่เสรมิการเกษตรของไทยไดส้รา้งความเขม้แขง็ดว้ยกระบวนการกลุม่ผา่นองคก์รเกษตรกร ปัจจบุนัมี

กลุม่เกษตรกรทีJเขม้แขง็ ไดแ้ก่ เกษตรแปลงใหญ่ จาํนวน 6,888 กลุม่ สมาชกิ 406,755 ราย Smart Farmer 

1,101,650 ราย มเีกษตรกรรุน่ใหม ่Young Smart Farmer ทีJไดร้บัการพฒันาศกัยภาพแลว้กวา่ 13,051 ราย 

สมาชกิกลุม่ยวุเกษตรกรรวมทั Iงประเทศ จาํนวน 5,292 กลุม่ จาํนวนสมาชกิ 121,121 ราย วสิาหกจิชมุชน 

90,757 แหง่ สมาชกิ 1,530,766 ราย เครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน 540 แหง่ สมาชกิ 12,439 ราย กลุม่แมบ่า้น

เกษตรกร 10,386 กลุม่ สมาชกิ 280,084 ราย มศีนูยเ์รยีนรูก้ารเพิJมประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร หรอื 

ศพก.ทีJมเีกษตรกรตน้แบบ 882 ราย และมอีาสาสมคัรเกษตรหมูบ่า้น (อกม.) ทีJคอยสนบัสนุนงานทั Jวประเทศ 

75,105 ราย ซึJงทั Iงหมดเป็นผลมาจากการพฒันางานสง่เสรมิการเกษตร ถอืเป็นความสาํเรจ็ทีJเกดิขึIน ในการ

สรา้งเกษตรกรใหม้คีณุภาพชวีติทีJด ีนอกจากนีIยงัยกระดบัเกษตรกรใหเ้ป็นผูป้ระกอบการเกษตร พรอ้มกบั

การผลกัดนันโยบาย “เกษตรทนัสมยั” ใหเ้กดิกลุม่เกษตรนวตักรรม เกษตรปลอดภยั เกษตรแปรรปู เกษตร

เทคโนโลย ีและเกษตรพอเพยีง สง่เสรมิใหเ้กษตรกรผลติและรกัษาคณุภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร คาํนึงถงึ

ความปลอดภยัเป็นมติรกบัสิJงแวดลอ้ม และยงัสง่เสรมิใหเ้กดิตลาดสนิคา้พรเีมยีม สรา้งมลูคา่เพิJมใหก้บั

สนิคา้ และเพิJมมลูคา่การสง่ออกของประเทศ เชน่ สนิคา้ GAP สนิคา้ Organic รวมถงึการสรา้งสนิคา้อตั

ลกัษณ์ เชน่ สนิคา้ GI 

 นอกจากการสรา้งความเขม้แขง็ผา่นการรวมกลุม่เกษตรกร การผลติสนิคา้ทีJมคีณุภาพ ดา้น

การตลาด 

ยงัจบัมอืภาคธุรกจิ ตลาดออฟไลน์ ตลาด modern trade และ บรษิทัขนสง่ยกัษ์ใหญ่ รวมถงึตลาดออนไลน์ 

จบัมอืกบั E-commerce ภาคธุรกจิ และเปิดเวบ็ไซตต์ลาดเกษตรกรออนไลน์ เชืJอมโยงระหวา่งภาคการผลติ 

ทางการเกษตรและอาหารสูช่อ่งทางการตลาดใหม่ๆ  ทีJมศีกัยภาพ เพืJอใหเ้กดิความเชืJอมั Jนในมาตรฐานสนิคา้

เกษตร 

และอาหารของไทยใหเ้ป็นทีJยอมรบัในตลาดโลก รวมถงึการพฒันาศกัยภาพชอ่งทางการกระจายสนิคา้

เกษตร 

สรา้งโอกาสการขายสนิคา้ใหก้ลุม่เกษตรกรในทุกกลุม่สนิคา้ และแสดงความมั Jนใจในศกัยภาพของสนิคา้

เกษตรไทย 

ใหพ้รอ้มถงึการเป็นครวัโลกดว้ย 

 นายเข้มแขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กลา่ววา่ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

โดย กรมสง่เสรมิการเกษตร จงึจดังาน “เกษตรสรา้งชาต”ิ ครั IงทีJ 2 ระหวา่งวนัทีJ 27 – 30 สงิหาคม 2563 นีI 

ณ ทีJอมิแพค เอก็ซบิชิั Jน ฮอลล ์9 – 10 อมิแพคเมอืงทองธานี เป็นมหกรรม product premium จากเกษตรกร

ไทย เพืJอใหง้านมสีว่นสาํคญัในการขบัเคลืJอนเศรษฐกจิฐานราก เชืJอมโยงกบัเศรษฐกจิมหภาครวมทั Iงการ



สรา้งโอกาส ใหก้บัพีJน้องเกษตรกร โดยการสง่เสรมิใหเ้กษตรกรพฒันายกระดบัสนิคา้เกษตร และแสดง

ศกัยภาพในการผลติสนิคา้เกษตร เพืJอเขา้สูก่ารแขง่ขนัในตลาดโลกไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ จากตลาด

ทอ้งถิJน ตลาดภมูภิาค สูต่ลาดต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ ใหค้นเมอืงไดเ้หน็อยา่งเป็นรปูธรรม และเปิด

โอกาสในการแลกเปลีJยนเรยีนรูร้ะหวา่งกนั ทั Iงเกษตรกรผูผ้ลติและผูบ้รโิภค ซึJงยอ่มจะสง่ผลดต่ีอเศรษฐกจิ

ฐานราก มกีารกระจายตวัของรายไดม้ากขึIน ตลอดจนสามารถเชืJอมโยงระหวา่งผูผ้ลติและผูบ้รโิภคไดโ้ดยตรง 

เชญิชวนพีJน้องประชาชน ผูป้ระกอบการ นกัธุรกจิ และผูท้ีJสนใจ เขา้เยีJยมชมงาน รว่มเป็นสว่นหนึJง ในการ

ขบัเคลืJอนภาคการเกษตร และทาํความเขา้ใจวา่ เกษตรสรา้งชาตไิดอ้ยา่งไร และสนิคา้เกษตรไทย พรอ้มไป

ตลาดโลกแลว้ กจิกรรมสาํคญัภายในงานประกอบดว้ย การพบปะ แลกเปลีJยน พดูคยุกบัเกษตรกรตวัจรงิ ทีJ

เป็นตน้แบบในการประกอบอาชพี จากการขยายผลโครงการอนัเนืJองมาจากพระราชดาํร ิจาก 6 แหง่ทั Jว

ประเทศ, เกษตรแปลงใหญ่ ทีJรวมกลุม่การผลติ เปลีJยนสนิคา้จากขายในประเทศ ยกระดบัสนิคา้ Premium to 

fly, เครอืขา่ยเกษตรกรรุน่ใหม ่Young Smart Farmer ทีJประสบความสาํเรจ็ในการประกอบอาชพีการเกษตร 

มคีวามรู ้และมคีวามภาคภมูใิจในอาชพี สามารถสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัทุกคนหนักลบัมาทาํการเกษตร 

เป็นอนาคตของการปฏริปูภาคการเกษตรต่อไป พบความอลงัการของกลว้ยไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั ไมฟ้อก

อากาศ หลากหลายประเภท เขา้ใจกลไกการขบัเคลืJอนงานในพืIนทีJ กระบวนการสง่เสรมิผา่นการรวมกลุม่

เกษตรกร เพืJอเป็นเครอืขา่ยในการสง่ต่อความรูไ้ปสูเ่กษตรกรรายยอ่ยอืJนๆ สรา้งการมสีว่นรว่ม ในการ

ปฏบิตัดิแูลพืIนทีJการเกษตรของตวัเองในทุกดา้น ทั Iง การลดตน้ทุนและการเพิJมประสทิธภิาพการผลติ ผา่น 

ศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิJมประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.) การเฝ้าระวงัศตัรพูชื ผา่น ศนูยจ์ดัการ

ศตัรพูชืชมุชน (ศจช.) สง่เสรมิการใชด้นิและปุ๋ ยทีJเหมาะสมในการปลกูพชื ผา่น ศนูยจ์ดัการดนิปุ๋ ยชมุชน 

(ศดปช.) รวมทั Iงสรา้งตวัแทนเกษตรกร เพืJอสง่ต่อขอ้มลูขา่วสาร ผา่น อาสาสมคัรเกษตรกร (อกม.) ตืJนตาไป

กบั นวตักรรมการเกษตร โชวเ์ทคโนโลยไีบโอรแีอคเตอร ์ขยายเนืIอเยืJอสปัปะรดกนิสดพนัธุ ์MD2 และโชว์

นวตักรรมการเกษตร จากภาคเีครอืขา่ย เชน่ หุน่ยนตอ์าราขาพชื จาก ม.เกษตร อิJมทอ้ง กบัครวัไทย หา้ม

พลาดการช๊อปปิIงสนิคา้เกษตรคณุภาพ product premium หลากหลายประเภท กวา่ 1,000 รายการ เพืJอยํIา

ความมั Jนใจ “อาหารไทย อาหารโลก” ภายใตว้สิยัทศัน์ “เกษตรผลติ พาณิชยต์ลาด” สนิคา้ทีJมาจาํหน่าย 

อาหารสด เชน่ ผกัปลอดภยัจาก ตลาดเกษตรกร 77 จงัหวดั ทั Jวประเทศ อนิผลมัผลสด บุรรีมัย ์หน่อไมฝ้รั Jง

อนิทรยี ์ชยัภมู ิผลไมป้ลอดสารพษิ อโวคาโว วงันํIาเขยีว สม้โอทบัทมิสยาม นครศรธีรรมราช อาหารแปรรปู 

เชน่ ปลานิลหยอง จ.หนองบวัลาํภ ูปลาสม้สติ�ก จ.นครราชสมีา ปลารา้กอ้นสาํเรจ็ จ.อาํนาจเจรญิ เงาะสอดไส้

ฟรซีดราย จ.ชมุพร อาหารปรงุสกุ เชน่ ขา้วหมกอาหรบั จ.ปัตตานี หมหูมกัปลารา้ จ.สพุรรณบุร ีเสน้จนัทผ์ดั

ซอสมงัคดุ จ.จนัทบุร ีนํIาพรกิดว้งมะพรา้ว จ.เลย นาซดิาแฆ จ.นราธวิาส ซาเตขา้วอดั จ.นราธวิาส อาหาร

สขุภาพ เชน่ ผกัเคลแผน่อบกรอบ จ.นครปฐม นํIาผกัโขมผสมฟักทอง จ.จนัทบุรซุีปขา้วไรซเ์บอรร์ีJเสรมิ

คอลลาเจน จ.ชลบุร ีชาเหด็หลนิจอื จ.สระแกว้ ผงมะเขอืเทศชงพรอ้มดืJม อาหารนวตักรรม เชน่ มะมว่งเบา

ผง จ.สงขลา มะมว่งป๊อบ จ.สโุขทยั บสิกติกลว้ยนํIาวา้สอดไสแ้ยมมะกรดู จ.พจิติร กลว้ยผง จ.กาํแพงเพชร 

มะพรา้วผง จ.สมทุรสาคร จิIงหรดีผง จ.สโุขทยั มะขามผงชงดืJม จ.อุตรดติถ ์สแปรดถั Jวลายเสอื จ.แมฮ่อ่งสอน 

เลอืกสรรพสัตราภรณ์ กวา่ 100 รา้นคา้ จากแมบ่า้นเกษตรกรคณุภาพ เชน่ ผา้ทอนาหมืJน จ.ตรงั ผา้ไหม

แกม้ฝ้ายทอมอื จ.น่าน ผา้ไหมยกดอก จ.ลาํพนู ผา้ทอมดัหมีJสีJตะกอ จ.ลพบุร ีสรา้งโอกาสธุรกจิเกษตร จบัคู ่

Business Matching เปิดโอกาสใหก้บัเกษตรกรไทย ไดเ้ป็นผูป้ระกอบการเกษตร พบปะผูส้ง่ออก Start up 



สง่สนิคา้ดมีคีณุภาพสูต่ลาดสากล รวมทั Iงการสง่เสรมิใหเ้กษตรกรขยายชอ่งทางการจาํหน่ายสนิคา้ผา่นระบบ

ออนไลน์มากขึIน โดยจาํหน่ายผา่นตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ฝึกอาชพี DIY หนึJงวนัทาํไดจ้รงิ กวา่ 30 

หลกัสตูร เชน่ ขนมจนีนํIายาเหด็ ผกับุง้ดองสตูรโบราณ พวงมาลยัใบเตย การขยายพนัธุแ์คคตสั นํIาพรกิกาก

หม ูกจิกรรมสาระบนัเทงิ ใหบ้รกิารความรูแ้ก่เกษตรกรและผูเ้ขา้ชมงาน การลา้งผกัอยา่งปลอดภยั คาํแนะนํา

การปลกูพชื คลนิิกพชื โชวก์ารเดนิแบบผา้ไทย สาธติการทาํอาหารจากเชฟชั Iนนํา 

มนิิคอนเสรติจ์ากศลิปินชืJอดงัมาเป็นสว่นหนึJงในการขบัเคลืJอนชาต ิและเหน็ถงึพลงัของพีJน้องเกษตรกรไทย 

ในงาน เกษตรสรา้งชาตคิรั IงทีJ 2 มหกรรม product premium ระหวา่งวนัทีJ 27 – 30 สงิหาคม 2563 ณ ทีJอมิ

แพค เอก็ซบิชิั Jน ฮอลล ์9-10 อมิแพคเมอืงทองธานี “Smart & Strong Together รวมพลงัสง่เสรมิเกษตรไทย 

กา้วไกลมั Jนคง” 



 
กระทรวงเกษตร จดัใหญ่ 4 วนัห้ามพลาดเกษตรสร้างชาติแห่งปี ยกทพัสินค้าเกษตร product 

premium กว่า 1000 รายการ โชวน์วตักรรมสินค้าเกษตร พสัตราภรณ์งานผา้ กว่า 100 ร้านค้า ตื8นตา

นิทรรศการกล้วยไม้หลากหลายสายพนัธ ์

20 สงิหาคม 2563 

 นายนราพฒัน์  แก้วทอง ผูช่้วยรฐัมนตรีประจาํกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

การแถลงข่าว พร้อมด้วย นายเข้มแขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแถลงข่าว

การจดังาน เกษตรสร้างชาติ ครั Sงที8 � smart & strong together รวมพลงัส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกล

มั 8นคง  

 โดยผูช้ว่ยรฐัมนตรปีระจาํกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลา่ววา่ รฐับาลมุง่เสรมิสรา้งใหเ้กดิรากฐาน

ทีJด ีเพืJอเดนิไปสูเ่ป้าหมายการพฒันาทีJย ั Jงยนื พวกเราจะรว่มกนัสรา้งชาตผิา่นภาคการเกษตรทีJสาํคญัไป

ดว้ยกนั ลดความเหลืJอมลํIา ใหเ้กดิความมั Jนคง เขม้แขง็ ยั Jงยนื เพราะภาคการเกษตรเปรยีบเสมอืนรากฐานทีJ

สาํคญัของประเทศ ถา้รากตน้ไมแ้ขง็แรง ตน้ไมจ้งึจะเตบิโตแผก่ิJงกา้นใบออกดอกตดิผลได ้แต่ภาค

การเกษตรจะเขม้แขง็ไมไ่ด ้หากไมม่กีระบวนการสรา้งและพฒันาเกษตรกรใหพ้ึJงพาตนเอง การสง่เสรมิ

การเกษตรของไทยไดส้รา้งความเขม้แขง็ดว้ยกระบวนการกลุม่ผา่นองคก์รเกษตรกร ปัจจุบนัมกีลุม่เกษตรกร

ทีJเขม้แขง็ ไดแ้ก่ เกษตรแปลงใหญ่ จาํนวน 6,888 กลุม่ สมาชกิ 406,755 ราย Smart Farmer 1,101,650 ราย 

มเีกษตรกรรุน่ใหม ่Young Smart Farmer ทีJไดร้บัการพฒันาศกัยภาพแลว้กวา่ 13,051 ราย สมาชกิกลุม่ยวุ



เกษตรกรรวมทั Iงประเทศ จาํนวน 5,292 กลุม่ จาํนวนสมาชกิ 121,121 ราย วสิาหกจิชมุชน 90,757 แหง่ 

สมาชกิ 1,530,766 ราย เครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน 540 แหง่ สมาชกิ 12,439 ราย กลุม่แมบ่า้นเกษตรกร 

10,386 กลุม่ สมาชกิ 280,084 ราย  มศีนูยเ์รยีนรูก้ารเพิJมประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร หรอื ศพก.ทีJมี

เกษตรกรตน้แบบ 882 ราย และมอีาสาสมคัรเกษตรหมูบ่า้น (อกม.) ทีJคอยสนบัสนุนงานทั Jวประเทศ 75,105 

ราย 

 ซึJงทั Iงหมดเป็นผลมาจากการพฒันางานสง่เสรมิการเกษตร ถอืเป็นความสาํเรจ็ทีJเกดิขึIน ในการสรา้ง

เกษตรกรใหม้คีณุภาพชวีติทีJด ีนอกจากนีIยงัยกระดบัเกษตรกรใหเ้ป็นผูป้ระกอบการเกษตร พรอ้มกบัการ

ผลกัดนันโยบาย “เกษตรทนัสมยั” ใหเ้กดิกลุม่เกษตรนวตักรรม เกษตรปลอดภยั เกษตรแปรรปู เกษตร

เทคโนโลย ีและเกษตรพอเพยีง สง่เสรมิใหเ้กษตรกรผลติและรกัษาคณุภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร คาํนึงถงึ

ความปลอดภยัเป็นมติรกบัสิJงแวดลอ้ม และยงัสง่เสรมิใหเ้กดิตลาดสนิคา้พรเีมยีม สรา้งมลูคา่เพิJมใหก้บั

สนิคา้ และเพิJมมลูคา่การสง่ออกของประเทศ เชน่ สนิคา้ GAP สนิคา้ Organic รวมถงึการสรา้งสนิคา้อตั

ลกัษณ์ เชน่ สนิคา้ GI  

 นอกจากการสรา้งความเขม้แขง็ผา่นการรวมกลุม่เกษตรกร การผลติสนิคา้ทีJมคีณุภาพ ดา้น

การตลาด   ยงัจบัมอืภาคธุรกจิ ตลาดออฟไลน์ ตลาด modern trade และ บรษิทัขนสง่ยกัษ์ใหญ่ รวมถงึ

ตลาดออนไลน์ จบัมอืกบั E-commerce ภาคธุรกจิ และเปิดเวบ็ไซตต์ลาดเกษตรกรออนไลน์ เชืJอมโยง

ระหวา่งภาคการผลติ   ทางการเกษตรและอาหารสูช่อ่งทางการตลาดใหม่ๆ  ทีJมศีกัยภาพ เพืJอใหเ้กดิความ

เชืJอมั Jนในมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารของไทยใหเ้ป็นทีJยอมรบัในตลาดโลก รวมถงึการพฒันาศกัยภาพ

ชอ่งทางการกระจายสนิคา้เกษตร   สรา้งโอกาสการขายสนิคา้ใหก้ลุม่เกษตรกรในทุกกลุม่สนิคา้ และแสดง

ความมั Jนใจในศกัยภาพของสนิคา้เกษตรไทย ใหพ้รอ้มถงึการเป็นครวัโลกดว้ย 

 ดา้นนายเข้มแขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กลา่ววา่ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  โดย กรมสง่เสรมิการเกษตร จงึจดังาน “เกษตรสร้างชาติ” ครั Sงที8 � ระหว่างวนัที8 �� – [� 

สิงหาคม ���[ นีS    ณ ที8อิมแพค เอก็ซิบิชั 8น ฮอลล ์£ - �� อิมแพคเมืองทองธานี ซึJงเป็น

มหกรรม product premium จากเกษตรกรไทย เพืJอใหง้านมสีว่นสาํคญัในการขบัเคลืJอนเศรษฐกจิฐานราก 

เชืJอมโยงกบัเศรษฐกจิมหภาครวมทั Iงการสรา้งโอกาส ใหก้บัพีJน้องเกษตรกร โดยการสง่เสรมิใหเ้กษตรกร

พฒันายกระดบัสนิคา้เกษตร และแสดงศกัยภาพในการผลติสนิคา้เกษตร เพืJอเขา้สูก่ารแขง่ขนัในตลาดโลก

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ จากตลาดทอ้งถิJน ตลาดภมูภิาค สูต่ลาดต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ ใหค้นเมอืง

ไดเ้หน็อยา่งเป็นรปูธรรม และเปิดโอกาสในการแลกเปลีJยนเรยีนรูร้ะหวา่งกนั ทั Iงเกษตรกรผูผ้ลติและผูบ้รโิภค 

ซึJงยอ่มจะสง่ผลดต่ีอเศรษฐกจิฐานราก มกีารกระจายตวัของรายไดม้ากขึIน ตลอดจนสามารถเชืJอมโยง

ระหวา่งผูผ้ลติและผูบ้รโิภคไดโ้ดยตรง เชญิชวนพีJน้องประชาชน ผูป้ระกอบการ นกัธุรกจิ และผูท้ีJสนใจ เขา้

เยีJยมชมงาน รว่มเป็นสว่นหนึJง ในการขบัเคลืJอนภาคการเกษตร และทาํความเขา้ใจวา่ เกษตรสรา้งชาตไิด้

อยา่งไร และสนิคา้เกษตรไทย พรอ้มไปตลาดโลกแลว้ กจิกรรมสาํคญัภายในงานประกอบดว้ย การพบปะ 

แลกเปลีJยน พดูคยุกบัเกษตรกรตวัจรงิ ทีJเป็นตน้แบบในการประกอบอาชพี จากการขยายผลโครงการอนั

เนืJองมาจากพระราชดาํร ิจาก � แหง่ทั Jวประเทศ, เกษตรแปลงใหญ่ ทีJรวมกลุม่การผลติ เปลีJยนสนิคา้จากขาย

ในประเทศ ยกระดบัสนิคา้ Premium to fly, เครอืขา่ยเกษตรกรรุน่ใหม ่Young Smart Farmer ทีJประสบ



ความสาํเรจ็ในการประกอบอาชพีการเกษตร มคีวามรู ้และมคีวามภาคภมูใิจในอาชพี สามารถสรา้งแรง

บนัดาลใจใหก้บัทุกคนหนักลบัมาทาํการเกษตร เป็นอนาคตของการปฏริปูภาคการเกษตรต่อไป 

 พบความอลงัการของกลว้ยไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั ไมฟ้อกอากาศ หลากหลายประเภท ตืJนตาไปกบั 

นวตักรรมการเกษตร โชวเ์ทคโนโลยไีบโอรแีอคเตอร ์ขยายเนืIอเยืJอสปัปะรดกนิสดพนัธุ ์MD� และโชว์

นวตักรรมการเกษตร จากภาคเีครอืขา่ย เชน่ หุน่ยนตอ์าราขาพชื จาก ม.เกษตร อิJมทอ้ง กบัครวัไทย หา้ม

พลาดการช๊อปปิIงสนิคา้เกษตรคณุภาพ product premium หลากหลายประเภท กวา่ ",��� รายการ  ชมิ 

“อาหารไทย อาหารโลก” ภายใตว้สิยัทศัน์ “เกษตรผลติ พาณิชยต์ลาด”  สนิคา้ทีJมาจาํหน่าย อาหารสด เชน่ 

ผกัปลอดภยัจาก ตลาดเกษตรกร �� จงัหวดั ทั Jวประเทศ อนิผลมัผลสด บุรรีมัย ์หน่อไมฝ้รั Jงอนิทรยี ์ชยัภมู ิ

ผลไมป้ลอดสารพษิ อโวคาโว วงันํIาเขยีว  สม้โอทบัทมิสยาม นครศรธีรรมราช อาหารแปรรปู เชน่ ปลานิลห

ยอง จ.หนองบวัลาํภ ูปลาสม้สติ�ก จ.นครราชสมีา ปลารา้กอ้นสาํเรจ็ จ.อาํนาจเจรญิ เงาะสอดไสฟ้รซีดราย จ.

ชมุพร อาหารปรงุสกุ เชน่ ขา้วหมกอาหรบั จ.ปัตตานี หมหูมกัปลารา้ จ.สพุรรณบุร ีเสน้จนัทผ์ดัซอสมงัคดุ 

จ.จนัทบุร ีนํIาพรกิดว้งมะพรา้ว จ.เลย นาซดิาแฆ จ.นราธวิาส ซาเตขา้วอดั จ.นราธวิาส อาหารสขุภาพ เชน่ 

ผกัเคลแผน่อบกรอบ จ.นครปฐม นํIาผกัโขมผสมฟักทอง จ.จนัทบุรซุีปขา้วไรซเ์บอรร์ีJเสรมิคอลลาเจน จ.

ชลบุร ีชาเหด็หลนิจอื จ.สระแกว้ ผงมะเขอืเทศชงพรอ้มดืJม  

 อาหารนวตักรรม เชน่ มะมว่งเบาผง จ.สงขลา มะมว่งป๊อบ จ.สโุขทยั บสิกติกลว้ยนํIาวา้สอดไสแ้ยม

มะกรดู จ.พจิติร กลว้ยผง จ.กาํแพงเพชร มะพรา้วผง จ.สมทุรสาคร จิIงหรดีผง จ.สโุขทยั มะขามผงชงดืJม จ.

อุตรดติถ ์สแปรด ถั Jวลายเสอื จ.แมฮ่อ่งสอน เลอืกสรรพสัตราภรณ์ กวา่ "�� รา้นคา้ จากแมบ่า้นเกษตรกร

คณุภาพ เชน่ ผา้ทอนาหมืJน จ.ตรงั ผา้ไหมแกม้ฝ้ายทอมอื จ.น่าน ผา้ไหมยกดอก จ.ลาํพนู ผา้ทอมดัหมีJสีJ

ตะกอ จ.ลพบุร ีสรา้งโอกาสธุรกจิเกษตร จบัคู ่Business Matching เปิดโอกาสใหก้บัเกษตรกรไทย ไดเ้ป็น

ผูป้ระกอบการเกษตร พบปะผูส้ง่ออก Start up สง่สนิคา้ดมีคีณุภาพสูต่ลาดสากล รวมทั Iงการสง่เสรมิให้

เกษตรกรขยายชอ่งทางการจาํหน่ายสนิคา้ผา่นระบบออนไลน์มากขึIน โดยจาํหน่ายผา่นตลาดเกษตรกร

ออนไลน์.com ฝึกอาชพี DIY หนึJงวนัทาํไดจ้รงิ กวา่ �� หลกัสตูร เชน่ ขนมจนีนํIายาเหด็ ผกับุง้ดองสตูร

โบราณ พวงมาลยัใบเตย การขยายพนัธุแ์คคตสั  นํIาพรกิกากหม ู

 กิจกรรมสาระบนัเทิง ให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและผูเ้ข้าชมงาน การล้างผกัอย่าง

ปลอดภยั คาํแนะนําการปลกูพืช คลินิกพืช โชวก์ารเดินแบบผา้ไทย สาธิตการทาํอาหารจากเชฟชั Sน

นํา   มินิคอนเสริตจ์ากศิลปินชื8อดงั มาเป็นส่วนหนึ8งในการขบัเคลื8อนชาติ และเหน็ถึงพลงัของพี8

น้องเกษตรกรไทย ในงาน เกษตรสร้างชาติ   ครั Sงที8 � มหกรรม product premium ระหว่างวนัที8 �� – 

[� สิงหาคม ���[ ณ ที8อิมแพค เอก็ซิบิชั 8น ฮอลล ์£-�� 



 
ก.เกษตรจดัใหญ่ "งานวนัเกษตรสร้างชาติแห่งปี" ยกทพัสินค้าเกษตรกว่า 1,000 รายการ พร้อมโชว์

นวตักรรมสินค้าเกษตร 

20 สงิหาคม 2563 

 กระทรวงเกษตรจดัใหญ่ 4 วนัห้ามพลาดเกษตรสร้างชาติแห่งปี ยกทพัสินค้าเกษตร product 

premium กว่า 1,000 รายการ โชวน์วตักรรมสินค้าเกษตร พสัตราภรณ์งานผา้ กว่า 100 ร้านค้า ตื8น

ตานิทรรศการกล้วยไม้หลากหลายสายพนัธุ ์โดยมีนายนราพฒัน์ แก้วทอง ผูช่้วยรฐัมนตรีประจาํ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเข้มแขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรม

ส่งเสริมการเกษตร ร่วมแถลงข่าวการจดังาน เกษตรสร้างชาติ ครั Sงที8 2 smart & strong together 

รวมพลงัส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลมั 8นคง 

 นายนราพฒัน์ แกว้ทอง ผูช้ว่ยรฐัมนตรปีระจาํกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลา่ววา่ รฐับาลมุง่

เสรมิสรา้งใหเ้กดิรากฐานทีJด ีเพืJอเดนิไปสูเ่ป้าหมายการพฒันาทีJย ั Jงยนื พวกเราจะรว่มกนัสรา้งชาตผิา่นภาค

การเกษตรไปดว้ยกนั เพืJอลดความเหลืJอมลํIา ใหเ้กดิความมั Jนคง เขม้แขง็ ยั Jงยนื เพราะภาคการเกษตร

เปรยีบเสมอืนรากฐานทีJสาํคญัของประเทศ ถา้รากตน้ไมแ้ขง็แรง ตน้ไมจ้งึจะเตบิโตแผก่ิJงกา้นใบออกดอกตดิ

ผลได ้แต่ภาคการเกษตรจะเขม้แขง็ไมไ่ด ้หากไมม่กีระบวนการสรา้งและพฒันาเกษตรกรใหพ้ึJงพาตนเอง 

การสง่เสรมิการเกษตรของไทยไดส้รา้งความเขม้แขง็ดว้ยกระบวนการกลุม่ผา่นองคก์รเกษตรกร 

 ปัจจบุนั มกีลุม่เกษตรกรทีJเขม้แขง็ ไดแ้ก่ เกษตรแปลงใหญ่ จาํนวน 6,888 กลุม่ สมาชกิ 406,755 

ราย Smart Farmer 1,101,650 ราย มเีกษตรกรรุน่ใหม ่Young Smart Farmer ทีJไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ

แลว้กวา่ 13,051 ราย สมาชกิกลุม่ยวุเกษตรกรรวมทั Iงประเทศ จาํนวน 5,292 กลุม่ จาํนวนสมาชกิ 121,121 

ราย วสิาหกจิชมุชน 90,757 แหง่ สมาชกิ 1,530,766 ราย เครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน 540 แหง่ สมาชกิ 12,439 

ราย กลุม่แมบ่า้นเกษตรกร 10,386 กลุม่ สมาชกิ 280,084 รายและมศีนูยเ์รยีนรูก้ารเพิJมประสทิธภิาพการ

ผลติสนิคา้เกษตร หรอื ศพก.ทีJมเีกษตรกรตน้แบบ 882 ราย และมอีาสาสมคัรเกษตรหมูบ่า้น (อกม.) ทีJคอย

สนบัสนุนงานทั Jวประเทศ 75,105 ราย ซึJงทั Iงหมดเป็นผลมาจากการพฒันางานสง่เสรมิการเกษตร ถอืเป็น

ความสาํเรจ็ทีJเกดิขึIนในการสรา้งเกษตรกรใหม้คีณุภาพชวีติทีJด ี



นอกจากนีI ยงัยกระดบัเกษตรกรใหเ้ป็นผูป้ระกอบการเกษตร พรอ้มกบัการผลกัดนันโยบาย “เกษตร

ทนัสมยั” ใหเ้กดิกลุม่เกษตรนวตักรรม เกษตรปลอดภยั เกษตรแปรรปู เกษตรเทคโนโลย ีและเกษตรพอเพยีง 

สง่เสรมิใหเ้กษตรกรผลติและรกัษาคณุภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร คาํนึงถงึความปลอดภยัเป็นมติรต่อ

สิJงแวดลอ้ม และยงัสง่เสรมิใหเ้กดิตลาดสนิคา้พรเีมยีม สรา้งมลูคา่เพิJมใหแ้ก่สนิคา้ และเพิJมมลูคา่การสง่ออก

ของประเทศ เชน่ สนิคา้ GAP สนิคา้ Organic รวมถงึการสรา้งสนิคา้อตัลกัษณ์ เชน่ สนิคา้ GI 

นอกจากการสรา้งความเขม้แขง็ผา่นการรวมกลุม่เกษตรกร การผลติสนิคา้ทีJมคีณุภาพ ดา้น

การตลาด ยงัจบัมอืภาคธุรกจิตลาดออฟไลน์ ตลาด modern trade และบรษิทัขนสง่ยกัษ์ใหญ่ รวมถงึตลาด

ออนไลน์ จบัมอืกบั E-commerce ภาคธุรกจิ และเปิดเวบ็ไซตต์ลาดเกษตรกรออนไลน์ เชืJอมโยงระหวา่งภาค

การผลติ ทางการเกษตรและอาหารสูช่อ่งทางการตลาดใหม่ๆ  ทีJมศีกัยภาพ ในการนําสนิคา้เกษตรไทยไป

ขายทั Jวโลก 

 ด้านนายเข้มแขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กลา่ววา่ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จึงจดังาน “เกษตรสร้างชาติ” ครั Sงที8 2 ระหว่างวนัที8 27-30 

สิงหาคม 2563 นีS  ณ ที8อิมแพค เอก็ซิบิชนั ฮอลล ์9-10 อิมแพคเมืองทองธานี ซึ8งเป็นมหกรรม 

product premium จากเกษตรกรไทย เพื8อให้งานมีส่วนสาํคญัในการขบัเคลื8อนเศรษฐกิจฐาน

ราก เชืJอมโยงกบัเศรษฐกจิมหภาครวมทั Iงการสรา้งโอกาสใหแ้ก่พีJน้องเกษตรกร โดยการสง่เสรมิใหเ้กษตรกร

พฒันายกระดบัสนิคา้เกษตร และแสดงศกัยภาพในการผลติสนิคา้เกษตร เพืJอเขา้สูก่ารแขง่ขนัในตลาดโลก

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ทั IงนีI เชญิชวนพีJน้องประชาชน ผูป้ระกอบการ นกัธุรกจิ และผูท้ีJสนใจเขา้เยีJยมชมงาน รว่มเป็นสว่น

หนึJงในการขบัเคลืJอนภาคการเกษตร และทาํความเขา้ใจวา่เกษตรสรา้งชาตไิดอ้ยา่งไร กจิกรรมสาํคญัภายใน

งานประกอบดว้ย การพบปะ แลกเปลีJยน พดูคยุกบัเกษตรกรตวัจรงิ ตน้แบบจากโครงการอนัเนืJองมาจาก

พระราชดาํร ิจาก 6 แหง่ทั Jวประเทศ เกษตรแปลงใหญ่ ทีJรวมกลุม่การผลติ เปลีJยนสนิคา้จากขายในประเทศ 

ยกระดบัสนิคา้ Premium to fly เครอืขา่ยเกษตรกรรุน่ใหม ่Young Smart Farmer ทีJประสบความสาํเรจ็ พบ

ความอลงัการของกลว้ยไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั ไมฟ้อกอากาศ หลากหลายประเภท ตืJนตาไปกบันวตักรรม

การเกษตร โชวเ์ทคโนโลยไีบโอรแีอก็เตอร ์ขยายเนืIอเยืJอสบัปะรดกนิสดพนัธุ ์MD2 และโชวน์วตักรรม

การเกษตรจากภาคเีครอืขา่ย เชน่ หุน่ยนตอ์าราขาพชื จาก ม.เกษตร อิJมทอ้งกบัครวัไทย 

ในสว่นของโซนชอปปิIงสนิคา้เกษตรคณุภาพ product premium กวา่ 1,000 รายการ ชมิ “อาหาร

ไทย อาหารโลก” ภายใตว้สิยัทศัน์ “เกษตรผลติ พาณิชยต์ลาด” สนิคา้ทีJมาจาํหน่าย อาหารสด เชน่ ผกั

ปลอดภยัจาก ตลาดเกษตรกร 77 จงัหวดัทั Jวประเทศ อนิทผลมัผลสด บุรรีมัย ์หน่อไมฝ้รั Jงอนิทรยี ์ชยัภมู ิ

ผลไมป้ลอดสารพษิ อโวคาโด วงันํIาเขยีว สม้โอทบัทมิสยาม นครศรธีรรมราช อาหารแปรรปู เช่น ปลานิลห

ยอง จ.หนองบวัลาํภ ูปลาสม้สติ�ก จ.นครราชสมีา ปลารา้กอ้นสาํเรจ็ จ.อาํนาจเจรญิ เงาะสอดไสฟ้รซีดราย จ.

ชมุพร อาหารปรงุสกุ เชน่ ขา้วหมกอาหรบั จ.ปัตตานี หมหูมกัปลารา้ จ.สพุรรณบุร ีเสน้จนัทผ์ดัซอสมงัคดุ 

จ.จนัทบุร ีนํIาพรกิดว้งมะพรา้ว จ.เลย นาซดิาแฆ จ.นราธวิาส ซาเตขา้วอดั จ.นราธวิาส อาหารสขุภาพ เชน่ 

ผกัเคลแผน่อบกรอบ จ.นครปฐม นํIาผกัโขมผสมฟักทอง จ.จนัทบุร ีซุปขา้วไรซเ์บอรร์ีJเสรมิคอลลาเจน จ.

ชลบุร ีชาเหด็หลนิจอื จ.สระแกว้ ผงมะเขอืเทศชงพรอ้มดืJม 



และอาหารนวตักรรม เชน่ มะมว่งเบาผง จ.สงขลา มะมว่งป็อบ จ.สโุขทยั บสิกติกลว้ยนํIาวา้สอด

ไสแ้ยมมะกรดู จ.พจิติร กลว้ยผง จ.กาํแพงเพชร มะพรา้วผง จ.สมทุรสาคร จิIงหรดีผง จ.สโุขทยั มะขามผงชง

ดืJม จ.อุตรดติถ ์สแปรด ถั Jวลายเสอื จ.แมฮ่อ่งสอน เลอืกสรรพสัตราภรณ์กวา่ 100 รา้นคา้ จากแมบ่า้น

เกษตรกรคณุภาพ เชน่ ผา้ทอนาหมืJน จ.ตรงั ผา้ไหมแกม้ฝ้ายทอมอื จ.น่าน ผา้ไหมยกดอก จ.ลาํพนู ผา้ทอ

มดัหมีJสีJตะกอ จ.ลพบุร ี

นอกจากนีI จบัคู ่Business Matching เปิดโอกาสใหเ้กษตรกรไทยพบปะผูส้ง่ออก Start up สง่สนิคา้

ดมีคีณุภาพสูต่ลาดสากล รวมทั Iงการสง่เสรมิใหเ้กษตรกรขยายชอ่งทางการจาํหน่ายสนิคา้ผา่นระบบออนไลน์

มากขึIน โดยจาํหน่ายผา่นตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ฝึกอาชพี DIY หนึJงวนัทาํไดจ้รงิ กวา่ 30 หลกัสตูร 

เชน่ ขนมจีนนํSายาเหด็ ผกับุง้ดองสตูรโบราณ พวงมาลยัใบเตย การขยายพนัธุแ์คคตสั นํSาพริกกาก

หม ูกจิกรรมสาระบนัเทงิ ใหบ้รกิารความรูแ้ก่เกษตรกรและผูเ้ขา้ชมงาน การลา้งผกัอยา่งปลอดภยั 

คาํแนะนําการปลกูพชื คลนิิกพชื โชวก์ารเดนิแบบผา้ไทย สาธติการทาํอาหารจากเชฟชั Iนนํา มนิิคอนเสรติ์

จากศลิปินชืJอดงั  โดยงานเกษตรสรา้งชาต ิครั IงทีJ 2 มหกรรม product premium จดัขึIนระหวา่งวนัทีJ 27-30 

สงิหาคม 2563 ณ ทีJอมิแพค เอก็ซบิชิั Jน ฮอลล ์9-10 



 
เกษตรสร้างชาติ โชวสิ์นค้าจากกลุ่มแปลงใหญ่ Smart Farmer 

�� สงิหาคม � �� 

 กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจดังาน เกษตรสร้างชาติ ครั Sงที8 2 smart & strong together 

รวมพลงัส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลมั 8นคง ระหว่างวนัที8 27 – 30 สิงหาคม 2563 นีS  ณ ที8อิมแพค เอก็

ซิบิชั 8น ฮอลล ์9 - 10 อิมแพคเมืองทองธานี 

 นายเขม้แขง็ ยตุธิรรมดาํรง อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร  กลา่ววา่ ผลมาจากการพฒันางาน

สง่เสรมิการเกษตร ถอืเป็นความสาํเรจ็ทีJเกดิขึIน ในการสรา้งเกษตรกรใหม้คีณุภาพชวีติทีJด ีปัจจุบนัมกีลุม่

เกษตรกรทีJเขม้แขง็ ไดแ้ก่ เกษตรแปลงใหญ่ จาํนวน 6.8 พนักลุม่ สมาชกิ 4  แสน ราย Smart Farmer 1.1

ลา้นราย มเีกษตรกรรุน่ใหม ่Young Smart Farmer ทีJไดร้บัการพฒันาศกัยภาพแลว้กวา่ 1.3 หมืJนราย 

สมาชกิกลุม่ยวุเกษตรกรรวมทั Iงประเทศ จาํนวน 5.2 หมืJนกลุม่ จาํนวนสมาชกิ 1.2 แสนราย วสิาหกจิชมุชน 

9หมืJนแหง่ สมาชกิ 1.5 ลา้น ราย เครอืขา่ยวสิาหกจิชุมชน 540 แหง่ สมาชกิ 1.2 หมืJน กลุม่แมบ่า้น

เกษตรกร 1 หมืJน กลุม่ สมาชกิ 2.8 แสนราย  มศีนูยเ์รยีนรูก้ารเพิJมประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร หรอื 

ศพก.ทีJมเีกษตรกรตน้แบบ 882 ราย และมอีาสาสมคัรเกษตรหมูบ่า้น (อกม.) ทีJคอยสนบัสนุนงานทั Jวประเทศ 

7.5 หมืJน ราย 

  ซึJงไดย้กระดบัเกษตรกรใหเ้ป็นผูป้ระกอบการเกษตร พรอ้มกบัการผลกัดนันโยบาย “เกษตร

ทนัสมยั” ใหเ้กดิกลุม่เกษตรนวตักรรม เกษตรปลอดภยั เกษตรแปรรปู เกษตรเทคโนโลย ีและเกษตรพอเพยีง 

สง่เสรมิใหเ้กษตรกรผลติและรกัษาคณุภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร คาํนึงถงึความปลอดภยัเป็นมติรกบั



สิJงแวดลอ้ม และยงัสง่เสรมิใหเ้กดิตลาดสนิคา้พรเีมยีม สรา้งมลูคา่เพิJมใหก้บัสนิคา้ และเพิJมมลูคา่การสง่ออก

ของประเทศ เชน่ สนิคา้ GAP สนิคา้ Organic รวมถงึการสรา้งสนิคา้อตัลกัษณ์ เชน่ สนิคา้ GI  เป็นตน้ 

 ดงันั IนเพืJอสรา้งโอกาสการขายสนิคา้ใหก้ลุม่เกษตรกรเหลา่นีI  และแสดงความมั Jนใจในศกัยภาพของ

สนิคา้เกษตรไทยใหพ้รอ้มถงึการเป็นครวัโลกดว้ย กรมสง่เสรมิการเกษตรจงึ  จงึจดังาน “เกษตรสร้าง

ชาติ” smart & strong together ครั IงทีJ 2 ระหวา่งวนัทีJ 27 – 30 สงิหาคม 2563 นีI 

 ณ ทีJอมิแพค เอก็ซบิชิั Jน ฮอลล ์9 - 10 อมิแพคเมอืงทองธานี เป็นมหกรรม product premium จาก

เกษตรกรไทย  โดยการสง่เสรมิใหเ้กษตรกรพฒันายกระดบัสนิคา้เกษตร และแสดงศกัยภาพในการผลติ

สนิคา้เกษตร เพืJอเขา้สูก่ารแขง่ขนัในตลาดโลกไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ จากตลาดทอ้งถิJน ตลาดภมูภิาค สู่

ตลาดต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ ใหค้นเมอืงไดเ้หน็อยา่งเป็นรปูธรรม และเปิดโอกาสในการแลกเปลีJยน

เรยีนรูร้ะหวา่งกนั ทั Iงเกษตรกรผูผ้ลติและผูบ้รโิภค ซึJงยอ่มจะสง่ผลดต่ีอเศรษฐกจิฐานราก มกีารกระจายตวั

ของรายไดม้ากขึIน ตลอดจนสามารถเชืJอมโยงระหวา่งผูผ้ลติและผูบ้รโิภคไดโ้ดยตรง  กจิกรรมสาํคญัภายใน

งานประกอบดว้ย การพบปะ แลกเปลีJยน พดูคยุกบัเกษตรกรตวัจรงิ ทีJเป็นตน้แบบในการประกอบอาชพี จาก

การขยายผลโครงการอนัเนืJองมาจากพระราชดาํร ิจาก 6 แหง่ทั Jวประเทศ, เกษตรแปลงใหญ่ 

ความอลงัการของกลว้ยไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั ไมฟ้อกอากาศ หลากหลายประเภท เขา้ใจกลไกการ

ขบัเคลืJอนงานในพืIนทีJ กระบวนการสง่เสรมิผา่นการรวมกลุม่เกษตรกร  เพืJอเป็นเครอืขา่ยในการสง่ต่อความรู้

ไปสูเ่กษตรกรรายยอ่ยอืJนๆ สรา้งการมสีว่นรว่ม ในการปฏบิตัดิแูลพืIนทีJการเกษตรของตวัเองในทุกดา้น ทั Iง 

การลดตน้ทุนและการเพิJมประสทิธภิาพการผลติ ผา่น ศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิJมประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 

(ศพก.) 

การเฝ้าระวงัศตัรพูชื ผา่น ศนูยจ์ดัการศตัรพูชืชมุชน (ศจช.) สง่เสรมิการใชด้นิและปุ๋ ยทีJเหมาะสมใน

การปลกูพชื ผา่น ศนูยจ์ดัการดนิปุ๋ ยชมุชน (ศดปช.) รวมทั Iงสรา้งตวัแทนเกษตรกร เพืJอสง่ต่อขอ้มลูขา่วสาร 

ผา่น อาสาสมคัรเกษตรกร (อกม.) ตืJนตาไปกบั นวตักรรมการเกษตร โชวเ์ทคโนโลยไีบโอรแีอคเตอร ์ขยาย

เนืIอเยืJอสปัปะรดกนิสดพนัธุ ์MD2 และโชวน์วตักรรมการเกษตร จากภาคเีครอืขา่ย เชน่ หุน่ยนตอ์าราขาพชื 

จาก ม.เกษตร อิJมทอ้ง กบัครวัไทย หา้มพลาดการช๊อปปิIงสนิคา้เกษตรคณุภาพ product premium 

หลากหลายประเภท กวา่ 1,000 รายการ เพืJอยํIาความมั Jนใจ “อาหารไทย อาหารโลก” ภายใตว้สิยัทศัน์ 

“เกษตรผลติ พาณิชยต์ลาด” 

 สนิคา้ทีJมาจาํหน่าย อาหารสด เชน่ ผกัปลอดภยัจาก ตลาดเกษตรกร 77 จงัหวดั ทั Jวประเทศ 

อนิผลมัผลสด บุรรีมัย ์หน่อไมฝ้รั Jงอนิทรยี ์ชยัภมู ิผลไมป้ลอดสารพษิ อโวคาโว วงันํIาเขยีว  สม้โอทบัทมิ

สยาม นครศรธีรรมราช อาหารแปรรปู เชน่ ปลานิลหยอง จ.หนองบวัลาํภ ูปลาสม้สติ�ก จ.นครราชสมีา ปลา

รา้กอ้นสาํเรจ็ จ.อาํนาจเจรญิ เงาะสอดไสฟ้รซีดราย จ.ชมุพร อาหารปรงุสกุ เชน่ ขา้วหมกอาหรบั จ.ปัตตานี 

หมหูมกัปลารา้ จ.สพุรรณบุร ีเสน้จนัทผ์ดัซอสมงัคดุ จ.จนัทบุร ีนํIาพรกิดว้งมะพรา้ว จ.เลย นาซดิาแฆ จ.

นราธวิาส ซาเตขา้วอดั จ.นราธวิาส อาหารสขุภาพ เชน่ ผกัเคลแผน่อบกรอบ จ.นครปฐม นํIาผกัโขมผสม

ฟักทอง จ.จนัทบุรซุีปขา้วไรซเ์บอรร์ีJเสรมิคอลลาเจน จ.ชลบุร ีชาเหด็หลนิจอื จ.สระแกว้ ผงมะเขอืเทศชง

พรอ้มดืJม 



อาหารนวตักรรม เชน่ มะมว่งเบาผง จ.สงขลา มะมว่งป๊อบ จ.สโุขทยั บสิกติกลว้ยนํIาวา้สอดไสแ้ยม

มะกรดู จ.พจิติร กลว้ยผง จ.กาํแพงเพชร มะพรา้วผง จ.สมทุรสาคร จิIงหรดีผง จ.สโุขทยั มะขามผงชงดืJม จ.

อุตรดติถ ์

สแปรดถั Jวลายเสอื จ.แมฮ่อ่งสอน เลอืกสรรพสัตราภรณ์ กวา่ 100 รา้นคา้ จากแมบ่า้นเกษตรกร

คณุภาพ เชน่ ผา้ทอนาหมืJน จ.ตรงั ผา้ไหมแกม้ฝ้ายทอมอื จ.น่าน ผา้ไหมยกดอก จ.ลาํพนู ผา้ทอมดัหมีJสีJ

ตะกอ จ.ลพบุร ีสรา้งโอกาสธุรกจิเกษตร จบัคู ่Business Matching เปิดโอกาสใหก้บัเกษตรกรไทย ไดเ้ป็น

ผูป้ระกอบการเกษตร พบปะผูส้ง่ออก Start up สง่สนิคา้ดมีคีณุภาพสูต่ลาดสากล รวมทั Iงการสง่เสรมิให้

เกษตรกรขยายชอ่งทางการจาํหน่ายสนิคา้ผา่นระบบออนไลน์มากขึIน โดยจาํหน่ายผา่นตลาดเกษตรกร

ออนไลน์.com ฝึกอาชพี DIY หนึJงวนัทาํไดจ้รงิ กวา่ 30 หลกัสตูร เชน่ ขนมจนีนํIายาเหด็ ผกับุง้ดองสตูร

โบราณ พวงมาลยัใบเตย การขยายพนัธุแ์คคตสั  นํIาพรกิกากหม ูเป็นตน้ 



 
ก.เกษตรฯ ชวนชอ็ปงาน "เกษตรสร้างชาติ" ของกินใช้สดุอลงั 27-30 ส.ค.นีS  

20 สงิหาคม 2563 

 กระทรวงเกษตร จดัใหญ่ ¡ วนัหา้มพลาดเกษตรสรา้งชาตแิหง่ปี ยกทพัสนิคา้เกษตรเกรดพรเีมยีมก

วา่ ",��� รายการ โชวน์วตักรรมสนิคา้เกษตร พสัตราภรณ์งานผา้ กวา่ "�� รา้นคา้ ตืJนตานิทรรศการ

กลว้ยไมห้ลากหลายสายพนัธุ ์��-�� ส.ค.นีIทีJอมิแพค็ฯ 

 เมืJอวนัทีJ 20 ส.ค.63 นายนราพฒัน์ แกว้ทอง ผูช้ว่ยรฐัมนตรปีระจาํกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน

แถลงขา่วการจดังาน เกษตรสรา้งชาต ิครั IงทีJ 2 smart & strong together รวมพลงัสง่เสรมิเกษตรไทย กา้ว

ไกลมั Jนคง พรอ้มดว้ย นายเขม้แขง็ ยตุธิรรมดาํรง อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร  

 นายนราพฒัน์ กลา่ววา่ รฐับาลมุง่เสรมิสรา้งใหเ้กดิรากฐานทีJด ีเพืJอเดนิไปสูเ่ป้าหมายการพฒันาทีJ

ย ั Jงยนื พวกเราจะรว่มกนัสรา้งชาตผิา่นภาคการเกษตรทีJสาํคญัไปดว้ยกนั ลดความเหลืJอมลํIา ใหเ้กดิความ

มั Jนคง เขม้แขง็ ยั Jงยนื ปัจจุบนัมกีลุม่เกษตรกรทีJเขม้แขง็ ไดแ้ก่ เกษตรแปลงใหญ่ จาํนวน 6,888 กลุม่ 

สมาชกิ 406,755 ราย Smart Farmer 1,101,650 ราย มเีกษตรกรรุน่ใหม ่Young Smart Farmer ทีJไดร้บัการ

พฒันาศกัยภาพแลว้กวา่ 13,051 ราย สมาชกิกลุม่ยวุเกษตรกรรวมทั Iงประเทศ จาํนวน 5,292 กลุม่ จาํนวน

สมาชกิ 121,121 ราย วสิาหกจิชมุชน 90,757 แหง่ สมาชกิ 1,530,766 ราย เครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน 540 

แหง่ สมาชกิ 12,439 ราย กลุม่แมบ่า้นเกษตรกร 10,386 กลุม่ สมาชกิ 280,084 ราย มศีนูยเ์รยีนรูก้ารเพิJม

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร หรอื ศพก.ทีJมเีกษตรกรตน้แบบ 882 ราย และมอีาสาสมคัรเกษตร

หมูบ่า้น (อกม.) ทีJคอยสนบัสนุนงานทั Jวประเทศ 75,105 ราย  



นอกจากนีI ยงัยกระดบัเกษตรกรใหเ้ป็นผูป้ระกอบการเกษตร พรอ้มกบัการผลกัดนันโยบาย "เกษตร

ทนัสมยั" สง่เสรมิใหเ้กดิตลาดสนิคา้พรเีมยีม สรา้งมลูคา่เพิJมใหก้บัสนิคา้ และเพิJมมลูคา่การสง่ออกของ

ประเทศ เชน่ สนิคา้ GAP สนิคา้ Organic รวมถงึการสรา้งสนิคา้อตัลกัษณ์ เชน่ สนิคา้ GI นอกจากการสรา้ง

ความเขม้แขง็ผา่นการรวมกลุม่เกษตรกร การผลติสนิคา้ทีJมคีณุภาพ ดา้นการตลาด ยงัจบัมอืภาคธุรกจิ 

ตลาดออฟไลน์ ตลาด modern trade และบรษิทัขนสง่ยกัษ์ใหญ่ รวมถงึตลาดออนไลน์ จบัมอืกบั E-

commerce ภาคธุรกจิ และเปิดเวบ็ไซตต์ลาดเกษตรกรออนไลน์ เชืJอมโยงระหวา่งภาคการผลติทาง

การเกษตรและอาหารสูช่อ่งทางการตลาดใหม่ๆ  ทีJมศีกัยภาพ  

 ดา้นนายเขม้แขง็ ยตุธิรรมดาํรง อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่ววา่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โดยกรมสง่เสรมิการเกษตร จงึจดังาน "เกษตรสรา้งชาต"ิ ครั IงทีJ � ระหวา่งวนัทีJ ��–�� ส.ค.นีI ณ อมิแพค 

เอก็ซบิชิั Jน ฮอลล ์#-"� อมิแพคเมอืงทองธานี ซึJงเป็นมหกรรม product premium จากเกษตรกรไทย เพืJอให้

งานมสีว่นสาํคญัในการขบัเคลืJอนเศรษฐกจิฐานราก เชืJอมโยงกบัเศรษฐกจิมหภาครวมทั Iงการสรา้งโอกาส

ใหก้บัพีJน้องเกษตรกร โดยการสง่เสรมิใหเ้กษตรกรพฒันายกระดบัสนิคา้เกษตร และแสดงศกัยภาพในการ

ผลติสนิคา้เกษตร เพืJอเขา้สูก่ารแขง่ขนัในตลาดโลกไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 กจิกรรมในงานประกอบดว้ย การพบปะพดูคยุกบัเกษตรกรตวัจรงิ ทีJเป็นตน้แบบในการประกอบ

อาชพี จากการขยายผลโครงการอนัเนืJองมาจากพระราชดาํรจิาก � แหง่ทั Jวประเทศ, เกษตรแปลงใหญ่ ทีJ

รวมกลุม่การผลติ เปลีJยนสนิคา้จากขายในประเทศ ยกระดบัสนิคา้ Premium to fly, เครอืขา่ยเกษตรกรรุน่

ใหม ่Young Smart Farmer พบความอลงัการของกลว้ยไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั ไมฟ้อกอากาศ หลากหลาย

ประเภท ตืJนตาไปกบั นวตักรรมการเกษตร โชวเ์ทคโนโลยไีบโอรแีอคเตอร ์ขยายเนืIอเยืJอสบัปะรดกนิสดพนัธุ ์

MD� และโชวน์วตักรรมการเกษตร จากภาคเีครอืขา่ย เชน่ หุน่ยนตอ์ารกัขาพชื จาก ม.เกษตร อิJมทอ้ง กบั

ครวัไทย หา้มพลาดการชอ็ปปิIงสนิคา้เกษตรคณุภาพ product premium หลากหลายประเภท กวา่ ",��� 

รายการ ชมิ "อาหารไทย อาหารโลก" ภายใตว้สิยัทศัน์ "เกษตรผลติ พาณิชยต์ลาด" สนิคา้ทีJมาจาํหน่าย 

อาหารสด เชน่ ผกัปลอดภยัจาก ตลาดเกษตรกร �� จงัหวดั ทั Jวประเทศ ซุปขา้วไรซเ์บอรร์เีสรมิคอลลาเจน 

จ.ชลบุร ีชาเหด็หลนิจอื จ.สระแกว้ ผงมะเขอืเทศชงพรอ้มดืJม อาหารนวตักรรม เชน่ มะมว่งเบาผง จ.สงขลา 

มะมว่งป๊อบ จ.สโุขทยั บสิกติกลว้ยนํIาวา้สอดไสแ้ยมมะกรดู จ.พจิติร กลว้ยผง จ.กาํแพงเพชร มะพรา้วผง จ.

สมทุรสาคร จิIงหรดีผง จ.สโุขทยั มะขามผงชงดืJม จ.อุตรดติถ ์สแปรด ถั Jวลายเสอื จ.แมฮ่อ่งสอน เลอืกสรรพสั

ตราภรณ์ กวา่ "�� รา้นคา้ จากแมบ่า้นเกษตรกรคณุภาพ  

กจิกรรมสาระบนัเทงิ ใหบ้รกิารความรูแ้ก่เกษตรกรและผูเ้ขา้ชมงาน การลา้งผกัอยา่งปลอดภยั 

คาํแนะนําการปลกูพชื คลนิิกพชื โชวก์ารเดนิแบบผา้ไทย สาธติการทาํอาหารจากเชฟชั Iนนํา มนิิคอนเสริต์

จากศลิปินชืJอดงั เป็นตน้.



 
ก.เกษตรฯจดังาน “เกษตรสร้างชาติ” 27 – [� ส.ค. 

20 สงิหาคม 2563 

 กระทรวงเกษตรฯ จดังาน “เกษตรสร้างชาติ” ครั Sงที8 2 ระหว่าง 27 – 30 ส.ค. ที8อิมแพคเมือง

ทองธานี  ชวนช้อปสินค้าเกษตรคณุภาพกว่า 1000 รายการ โชวน์วตักรรมสินค้าเกษตร 

เลือกสรรพสัตราภรณ์กว่า 100 ร้านค้า ตื8นตานิทรรศการกล้วยไม้หลากหลายสายพนัธุ ์

 เมืJอวนัทีJ �� ส.ค. นายนราพฒัน์ แกว้ทอง ผูช้ว่ยรฐัมนตรปีระจาํกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น

ประธานการแถลงขา่วการจดังาน เกษตรสรา้งชาต ิครั IงทีJ � smart & strong together รวมพลงัสง่เสรมิเกษตร

ไทย กา้วไกลมั Jนคง  โดยมนีายเขม้แขง็ ยตุธิรรมดาํรง อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร รว่มดว้ย 

 นายนราพฒัน์ กลา่ววา่ รฐับาลมุง่เสรมิสรา้งใหเ้กดิรากฐานทีJด ีเพืJอเดนิไปสูเ่ป้าหมายการพฒันาทีJ

ย ั Jงยนื พวกเราจะรว่มกนัสรา้งชาตผิา่นภาคการเกษตรทีJสาํคญัไปดว้ยกนั ลดความเหลืJอมลํIา ใหเ้กดิความ

มั Jนคง เขม้แขง็ ยั Jงยนื เพราะภาคการเกษตรเปรยีบเสมอืนรากฐานทีJสาํคญัของประเทศ ถา้รากตน้ไมแ้ขง็แรง 

ตน้ไมจ้งึจะเตบิโตแผก่ิJงกา้นใบออกดอกตดิผลได ้แต่ภาคการเกษตรจะเขม้แขง็ไมไ่ด ้หากไมม่กีระบวนการ

สรา้งและพฒันาเกษตรกรใหพ้ึJงพาตนเอง การสง่เสรมิการเกษตรของไทยไดส้รา้งความเขม้แขง็ดว้ย

กระบวนการกลุม่ผา่นองคก์รเกษตรกร ปัจจุบนัมกีลุม่เกษตรกรทีJเขม้แขง็ ไดแ้ก่ เกษตรแปลงใหญ่ จาํนวน 

6,¤¤¤ กลุม่ สมาชกิ ¡��,�   ราย Smart Farmer 1,101,� � ราย มเีกษตรกรรุน่ใหม ่Young Smart Farmer 

ทีJไดร้บัการพฒันาศกัยภาพแลว้กวา่ "�,� " ราย สมาชกิกลุม่ยวุเกษตรกรรวมทั Iงประเทศ จาํนวน  ,�#� 

กลุม่ จาํนวนสมาชกิ "�","�" ราย วสิาหกจิชมุชน #�,� � แหง่ สมาชกิ ",530,��� ราย เครอืขา่ยวสิาหกจิ

ชมุชน  ¡� แหง่ สมาชกิ "�,¡�# ราย กลุม่แมบ่า้นเกษตรกร "�,�¤� กลุม่ สมาชกิ �¤�,�¤¡ ราย มศีนูย์

เรยีนรูก้ารเพิJมประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร หรอื ศพก.ทีJมเีกษตรกรตน้แบบ ¤¤� ราย และมี



อาสาสมคัรเกษตรหมูบ่า้น (อกม.) ทีJคอยสนบัสนุนงานทั Jวประเทศ � ,"�  ราย ซึJงทั Iงหมดเป็นผลมาจากการ

พฒันางานสง่เสรมิการเกษตร ถอืเป็นความสาํเรจ็ทีJเกดิขึIน ในการสรา้งเกษตรกรใหม้คีณุภาพชวีติทีJด ี

นอกจากนีIยงัยกระดบัเกษตรกรใหเ้ป็นผูป้ระกอบการเกษตร พรอ้มกบัการผลกัดนันโยบายเกษตรทนัสมยั ให้

เกดิกลุม่เกษตรนวตักรรม เกษตรปลอดภยั เกษตรแปรรปู เกษตรเทคโนโลย ีและเกษตรพอเพยีง สง่เสรมิให้

เกษตรกรผลติและรกัษาคณุภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร คาํนึงถงึความปลอดภยัเป็นมติรกบัสิJงแวดลอ้ม และ

ยงัสง่เสรมิใหเ้กดิตลาดสนิคา้พรเีมยีม สรา้งมลูคา่เพิJมใหก้บัสนิคา้ และเพิJมมลูคา่การสง่ออกของประเทศ 

เชน่ สนิคา้ GAP สนิคา้ Organic รวมถงึการสรา้งสนิคา้อตัลกัษณ์ เชน่ สนิคา้ GI 

 นายนราพฒัน์  กลา่วต่อวา่ นอกจากการสรา้งความเขม้แขง็ผา่นการรวมกลุม่เกษตรกร การผลติ

สนิคา้ทีJมคีณุภาพ ดา้นการตลาด ยงัจบัมอืภาคธุรกจิ ตลาดออฟไลน์ ตลาด modern trade และ บรษิทัขนสง่

ยกัษ์ใหญ่ รวมถงึตลาดออนไลน์  จบัมอืกบั E-commerce ภาคธุรกจิ และเปิดเวบ็ไซตต์ลาดเกษตรกร

ออนไลน์ เชืJอมโยงระหวา่งภาคการผลติ ทางการเกษตรและอาหารสูช่อ่งทางการตลาดใหม่ๆ  ทีJมศีกัยภาพ 

เพืJอใหเ้กดิความเชืJอมั Jนในมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารของไทยใหเ้ป็นทีJยอมรบัในตลาดโลก รวมถงึการ

พฒันาศกัยภาพชอ่งทางการกระจายสนิคา้เกษตร สรา้งโอกาสการขายสนิคา้ใหก้ลุม่เกษตรกรในทุกกลุม่

สนิคา้ และแสดงความมั Jนใจในศกัยภาพของสนิคา้เกษตรไทยใหพ้รอ้มถงึการเป็นครวัโลกดว้ย 

 ดา้นนายเขม้แขง็ ยตุธิรรมดาํรง อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่ววา่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โดย กรมสง่เสรมิการเกษตร จงึจดังาน “เกษตรสรา้งชาต”ิ ครั IงทีJ � ระหวา่งวนัทีJ �� – �� ส.ค. � �� นีI ณ 

ทีJอมิแพค เอก็ซบิชิั Jน ฮอลล ์# - "� อมิแพคเมอืงทองธานี ซึJงเป็นมหกรรม product premium จากเกษตรกร

ไทย เพืJอใหง้านมสีว่นสาํคญัในการขบัเคลืJอนเศรษฐกจิฐานราก เชืJอมโยงกบัเศรษฐกจิมหภาครวมทั Iงการ

สรา้งโอกาส ใหก้บัพีJน้องเกษตรกร โดยการสง่เสรมิใหเ้กษตรกรพฒันายกระดบัสนิคา้เกษตร และแสดง

ศกัยภาพในการผลติสนิคา้เกษตร เพืJอเขา้สูก่ารแขง่ขนัในตลาดโลกไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ จากตลาด

ทอ้งถิJน ตลาดภมูภิาค สูต่ลาดต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ ใหค้นเมอืงไดเ้หน็อยา่งเป็นรปูธรรม และเปิด

โอกาสในการแลกเปลีJยนเรยีนรูร้ะหวา่งกนั ทั Iงเกษตรกรผูผ้ลติและผูบ้รโิภค ซึJงยอ่มจะสง่ผลดต่ีอเศรษฐกจิ

ฐานราก มกีารกระจายตวัของรายไดม้ากขึIน ตลอดจนสามารถเชืJอมโยงระหวา่งผูผ้ลติและผูบ้รโิภคไดโ้ดยตรง 

เชญิชวนพีJน้องประชาชน ผูป้ระกอบการ นกัธุรกจิ และผูท้ีJสนใจ เขา้เยีJยมชมงาน รว่มเป็นสว่นหนึJง ในการ

ขบัเคลืJอนภาคการเกษตร และทาํความเขา้ใจวา่ เกษตรสรา้งชาตไิดอ้ยา่งไร และสนิคา้เกษตรไทย พรอ้มไป

ตลาดโลกแลว้ กจิกรรมสาํคญัภายในงานประกอบดว้ย การพบปะ แลกเปลีJยน พดูคยุกบัเกษตรกรตวัจรงิ ทีJ

เป็นตน้แบบในการประกอบอาชพี จากการขยายผลโครงการอนัเนืJองมาจากพระราชดาํร ิจาก � แหง่ทั Jว

ประเทศ, เกษตรแปลงใหญ่ ทีJรวมกลุม่การผลติ เปลีJยนสนิคา้จากขายในประเทศ ยกระดบัสนิคา้ Premium to 

fly, เครอืขา่ยเกษตรกรรุน่ใหม ่Young Smart Farmer ทีJประสบความสาํเรจ็ในการประกอบอาชพีการเกษตร 

มคีวามรู ้และมคีวามภาคภมูใิจในอาชพี สามารถสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัทุกคนหนักลบัมาทาํการเกษตร 

เป็นอนาคตของการปฏริปูภาคการเกษตรต่อไป 

นายเขม้แขง็ กลา่วต่อวา่ นอกจากนีIพบความอลงัการของกลว้ยไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั ไมฟ้อกอากาศ 

หลากหลายประเภท ตืJนตาไปกบั นวตักรรมการเกษตร โชวเ์ทคโนโลยไีบโอรแีอคเตอร ์ขยายเนืIอเยืJอสปัปะ

รดกนิสดพนัธุ ์MD� และโชวน์วตักรรมการเกษตร จากภาคเีครอืขา่ย เชน่ หุน่ยนตอ์าราขาพชื จาก ม.

เกษตรศาสตร ์อิJมทอ้ง กบัครวัไทย หา้มพลาดการชอ้ปปิIงสนิคา้เกษตรคณุภาพ product premium 



หลากหลายประเภท กวา่ ",��� รายการ ชมิ “อาหารไทย อาหารโลก” ภายใตว้สิยัทศัน์ “เกษตรผลติ 

พาณชิยต์ลาด” สนิคา้ทีJมาจาํหน่าย อาหารสด เชน่ ผกัปลอดภยัจาก ตลาดเกษตรกร �� จงัหวดั ทั Jวประเทศ 

อนิผลมัผลสด บุรรีมัย ์หน่อไมฝ้รั Jงอนิทรยี ์ชยัภมู ิผลไมป้ลอดสารพษิ อโวคาโว วงันํIาเขยีว สม้โอทบัทมิ

สยาม นครศรธีรรมราช อาหารแปรรปู เชน่ ปลานิลหยอง จ.หนองบวัลาํภ ูปลาสม้สติ�ก จ.นครราชสมีา ปลา

รา้กอ้นสาํเรจ็ จ.อาํนาจเจรญิ เงาะสอดไสฟ้รซีดราย จ.ชมุพร อาหารปรงุสกุ เชน่ ขา้วหมกอาหรบั จ.ปัตตานี 

หมหูมกัปลารา้ จ.สพุรรณบุร ีเสน้จนัทผ์ดัซอสมงัคดุ จ.จนัทบุร ีนํIาพรกิดว้งมะพรา้ว จ.เลย นาซดิาแฆ จ.

นราธวิาส ซาเตขา้วอดั จ.นราธวิาส อาหารสขุภาพ เชน่ ผกัเคลแผน่อบกรอบ จ.นครปฐม นํIาผกัโขมผสม

ฟักทอง จ.จนัทบุร ีซุปขา้วไรซเ์บอรร์ีJเสรมิคอลลาเจน จ.ชลบุร ีชาเหด็หลนิจอื จ.สระแกว้ ผงมะเขอืเทศชง

พรอ้มดืJม อาหารนวตักรรม เชน่ มะมว่งเบาผง จ.สงขลา มะมว่งป๊อบ จ.สโุขทยั บสิกติกลว้ยนํIาวา้สอดไสแ้ยม

มะกรดู จ.พจิติร กลว้ยผง จ.กาํแพงเพชร มะพรา้วผง จ.สมทุรสาคร จิIงหรดีผง จ.สโุขทยั มะขามผงชงดืJม จ.

อุตรดติถ ์สแปรด ถั Jวลายเสอื จ.แมฮ่อ่งสอน เลอืกสรรพสัตราภรณ์ กวา่ "�� รา้นคา้ จากแมบ่า้นเกษตรกร

คณุภาพ เชน่ ผา้ทอนาหมืJน จ.ตรงั ผา้ไหมแกม้ฝ้ายทอมอื จ.น่าน ผา้ไหมยกดอก จ.ลาํพนู ผา้ทอมดัหมีJสีJ

ตะกอ จ.ลพบุร ีสรา้งโอกาสธุรกจิเกษตร จบัคู ่Business Matching เปิดโอกาสใหก้บัเกษตรกรไทย ไดเ้ป็น

ผูป้ระกอบการเกษตร พบปะผูส้ง่ออก Start up สง่สนิคา้ดมีคีณุภาพสูต่ลาดสากล รวมทั Iงการสง่เสรมิให้

เกษตรกรขยายชอ่งทางการจาํหน่ายสนิคา้ผา่นระบบออนไลน์มากขึIน โดยจาํหน่ายผา่นตลาดเกษตรกร

ออนไลน์.com ฝึกอาชพี DIY หนึJงวนัทาํไดจ้รงิ กวา่ �� หลกัสตูร เชน่ ขนมจนีนํIายาเหด็ ผกับุง้ดองสตูร

โบราณ พวงมาลยัใบเตย การขยายพนัธุแ์คคตสั นํIาพรกิกากหม ู กจิกรรมสาระบนัเทงิ ใหบ้รกิารความรูแ้ก่

เกษตรกรและผูเ้ขา้ชมงาน การลา้งผกัอยา่งปลอดภยั คาํแนะนําการปลกูพชื คลนิิกพชื โชวก์ารเดนิแบบผา้

ไทย สาธติการทาํอาหารจากเชฟชั Iนนํา มนิิคอนเสรติจ์ากศลิปินชืJอดงั  มาเป็นสว่นหนึJงในการขบัเคลืJอนชาต ิ

และเหน็ถงึพลงัของพีJน้องเกษตรกรไทย ในงาน เกษตรสรา้งชาต ิครั IงทีJ � มหกรรม product premium 

ระหวา่งวนัทีJ �� – �� ส.ค. � �� ณ ทีJอมิแพค เอก็ซบิชิั Jน ฮอลล ์#-"�  
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 กระทรวงเกษตรฯ จดังาน “เกษตรสร้างชาติ” ครั Sงที8 2 ระหว่าง 27 – 30 ส.ค. ที8อิมแพคเมือง

ทองธานี  ชวนช้อปสินค้าเกษตรคณุภาพกว่า 1000 รายการ โชวน์วตักรรมสินค้าเกษตร 

เลือกสรรพสัตราภรณ์กว่า 100 ร้านค้า ตื8นตานิทรรศการกล้วยไม้หลากหลายสายพนัธุ ์

 เมืJอวนัทีJ �� ส.ค. นายนราพฒัน์ แกว้ทอง ผูช้ว่ยรฐัมนตรปีระจาํกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น

ประธานการแถลงขา่วการจดังาน เกษตรสรา้งชาต ิครั IงทีJ � smart & strong together รวมพลงัสง่เสรมิเกษตร

ไทย กา้วไกลมั Jนคง  โดยมนีายเขม้แขง็ ยตุธิรรมดาํรง อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร รว่มดว้ย 

 นายนราพฒัน์ กลา่ววา่ รฐับาลมุง่เสรมิสรา้งใหเ้กดิรากฐานทีJด ีเพืJอเดนิไปสูเ่ป้าหมายการพฒันาทีJ

ย ั Jงยนื พวกเราจะรว่มกนัสรา้งชาตผิา่นภาคการเกษตรทีJสาํคญัไปดว้ยกนั ลดความเหลืJอมลํIา ใหเ้กดิความ

มั Jนคง เขม้แขง็ ยั Jงยนื เพราะภาคการเกษตรเปรยีบเสมอืนรากฐานทีJสาํคญัของประเทศ ถา้รากตน้ไมแ้ขง็แรง 

ตน้ไมจ้งึจะเตบิโตแผก่ิJงกา้นใบออกดอกตดิผลได ้แต่ภาคการเกษตรจะเขม้แขง็ไมไ่ด ้หากไมม่กีระบวนการ

สรา้งและพฒันาเกษตรกรใหพ้ึJงพาตนเอง การสง่เสรมิการเกษตรของไทยไดส้รา้งความเขม้แขง็ดว้ย

กระบวนการกลุม่ผา่นองคก์รเกษตรกร ปัจจบุนัมกีลุม่เกษตรกรทีJเขม้แขง็ ไดแ้ก่ เกษตรแปลงใหญ่ จาํนวน 

6,¤¤¤ กลุม่ สมาชกิ ¡��,�   ราย Smart Farmer 1,101,� � ราย มเีกษตรกรรุน่ใหม ่Young Smart Farmer 



ทีJไดร้บัการพฒันาศกัยภาพแลว้กวา่ "�,� " ราย สมาชกิกลุม่ยวุเกษตรกรรวมทั Iงประเทศ จาํนวน  ,�#� 

กลุม่ จาํนวนสมาชกิ "�","�" ราย วสิาหกจิชมุชน #�,� � แหง่ สมาชกิ ",530,��� ราย เครอืขา่ยวสิาหกจิ

ชมุชน  ¡� แหง่ สมาชกิ "�,¡�# ราย กลุม่แมบ่า้นเกษตรกร "�,�¤� กลุม่ สมาชกิ �¤�,�¤¡ ราย มศีนูย์

เรยีนรูก้ารเพิJมประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร หรอื ศพก.ทีJมเีกษตรกรตน้แบบ ¤¤� ราย และมี

อาสาสมคัรเกษตรหมูบ่า้น (อกม.) ทีJคอยสนบัสนุนงานทั Jวประเทศ � ,"�  ราย ซึJงทั Iงหมดเป็นผลมาจากการ

พฒันางานสง่เสรมิการเกษตร ถอืเป็นความสาํเรจ็ทีJเกดิขึIน ในการสรา้งเกษตรกรใหม้คีณุภาพชวีติทีJด ี

นอกจากนีIยงัยกระดบัเกษตรกรใหเ้ป็นผูป้ระกอบการเกษตร พรอ้มกบัการผลกัดนันโยบายเกษตรทนัสมยั ให้

เกดิกลุม่เกษตรนวตักรรม เกษตรปลอดภยั เกษตรแปรรปู เกษตรเทคโนโลย ีและเกษตรพอเพยีง สง่เสรมิให้

เกษตรกรผลติและรกัษาคณุภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร คาํนึงถงึความปลอดภยัเป็นมติรกบัสิJงแวดลอ้ม และ

ยงัสง่เสรมิใหเ้กดิตลาดสนิคา้พรเีมยีม สรา้งมลูคา่เพิJมใหก้บัสนิคา้ และเพิJมมลูคา่การสง่ออกของประเทศ 

เชน่ สนิคา้ GAP สนิคา้ Organic รวมถงึการสรา้งสนิคา้อตัลกัษณ์ เชน่ สนิคา้ GI 

 นายนราพฒัน์  กลา่วต่อวา่ นอกจากการสรา้งความเขม้แขง็ผา่นการรวมกลุม่เกษตรกร การผลติ

สนิคา้ทีJมคีณุภาพ ดา้นการตลาด ยงัจบัมอืภาคธุรกจิ ตลาดออฟไลน์ ตลาด modern trade และ บรษิทัขนสง่

ยกัษ์ใหญ่ รวมถงึตลาดออนไลน์  จบัมอืกบั E-commerce ภาคธุรกจิ และเปิดเวบ็ไซตต์ลาดเกษตรกร

ออนไลน์ เชืJอมโยงระหวา่งภาคการผลติ ทางการเกษตรและอาหารสูช่อ่งทางการตลาดใหม่ๆ  ทีJมศีกัยภาพ 

เพืJอใหเ้กดิความเชืJอมั Jนในมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารของไทยใหเ้ป็นทีJยอมรบัในตลาดโลก รวมถงึการ

พฒันาศกัยภาพชอ่งทางการกระจายสนิคา้เกษตร สรา้งโอกาสการขายสนิคา้ใหก้ลุม่เกษตรกรในทุกกลุม่

สนิคา้ และแสดงความมั Jนใจในศกัยภาพของสนิคา้เกษตรไทยใหพ้รอ้มถงึการเป็นครวัโลกดว้ย 

 ดา้นนายเขม้แขง็ ยตุธิรรมดาํรง อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่ววา่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โดย กรมสง่เสรมิการเกษตร จงึจดังาน “เกษตรสรา้งชาต”ิ ครั IงทีJ � ระหวา่งวนัทีJ �� – �� ส.ค. � �� นีI ณ 

ทีJอมิแพค เอก็ซบิชิั Jน ฮอลล ์# - "� อมิแพคเมอืงทองธานี ซึJงเป็นมหกรรม product premium จากเกษตรกร

ไทย เพืJอใหง้านมสีว่นสาํคญัในการขบัเคลืJอนเศรษฐกจิฐานราก เชืJอมโยงกบัเศรษฐกจิมหภาครวมทั Iงการ

สรา้งโอกาส ใหก้บัพีJน้องเกษตรกร โดยการสง่เสรมิใหเ้กษตรกรพฒันายกระดบัสนิคา้เกษตร และแสดง

ศกัยภาพในการผลติสนิคา้เกษตร เพืJอเขา้สูก่ารแขง่ขนัในตลาดโลกไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ จากตลาด

ทอ้งถิJน ตลาดภมูภิาค สูต่ลาดต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ ใหค้นเมอืงไดเ้หน็อยา่งเป็นรปูธรรม และเปิด

โอกาสในการแลกเปลีJยนเรยีนรูร้ะหวา่งกนั ทั Iงเกษตรกรผูผ้ลติและผูบ้รโิภค ซึJงยอ่มจะสง่ผลดต่ีอเศรษฐกจิ

ฐานราก มกีารกระจายตวัของรายไดม้ากขึIน ตลอดจนสามารถเชืJอมโยงระหวา่งผูผ้ลติและผูบ้รโิภคไดโ้ดยตรง 

เชญิชวนพีJน้องประชาชน ผูป้ระกอบการ นกัธุรกจิ และผูท้ีJสนใจ เขา้เยีJยมชมงาน รว่มเป็นสว่นหนึJง ในการ

ขบัเคลืJอนภาคการเกษตร และทาํความเขา้ใจวา่ เกษตรสรา้งชาตไิดอ้ยา่งไร และสนิคา้เกษตรไทย พรอ้มไป

ตลาดโลกแลว้ กจิกรรมสาํคญัภายในงานประกอบดว้ย การพบปะ แลกเปลีJยน พดูคยุกบัเกษตรกรตวัจรงิ ทีJ

เป็นตน้แบบในการประกอบอาชพี จากการขยายผลโครงการอนัเนืJองมาจากพระราชดาํร ิจาก � แหง่ทั Jว

ประเทศ, เกษตรแปลงใหญ่ ทีJรวมกลุม่การผลติ เปลีJยนสนิคา้จากขายในประเทศ ยกระดบัสนิคา้ Premium to 

fly, เครอืขา่ยเกษตรกรรุน่ใหม ่Young Smart Farmer ทีJประสบความสาํเรจ็ในการประกอบอาชพีการเกษตร 

มคีวามรู ้และมคีวามภาคภมูใิจในอาชพี สามารถสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัทุกคนหนักลบัมาทาํการเกษตร 

เป็นอนาคตของการปฏริปูภาคการเกษตรต่อไป 



นายเขม้แขง็ กลา่วต่อวา่ นอกจากนีIพบความอลงัการของกลว้ยไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั ไมฟ้อกอากาศ 

หลากหลายประเภท ตืJนตาไปกบั นวตักรรมการเกษตร โชวเ์ทคโนโลยไีบโอรแีอคเตอร ์ขยายเนืIอเยืJอสปัปะ

รดกนิสดพนัธุ ์MD� และโชวน์วตักรรมการเกษตร จากภาคเีครอืขา่ย เชน่ หุน่ยนตอ์าราขาพชื จาก ม.

เกษตรศาสตร ์อิJมทอ้ง กบัครวัไทย หา้มพลาดการชอ้ปปิIงสนิคา้เกษตรคณุภาพ product premium 

หลากหลายประเภท กวา่ ",��� รายการ ชมิ “อาหารไทย อาหารโลก” ภายใตว้สิยัทศัน์ “เกษตรผลติ 

พาณชิยต์ลาด” สนิคา้ทีJมาจาํหน่าย อาหารสด เชน่ ผกัปลอดภยัจาก ตลาดเกษตรกร �� จงัหวดั ทั Jวประเทศ 

อนิผลมัผลสด บุรรีมัย ์หน่อไมฝ้รั Jงอนิทรยี ์ชยัภมู ิผลไมป้ลอดสารพษิ อโวคาโว วงันํIาเขยีว สม้โอทบัทมิ

สยาม นครศรธีรรมราช อาหารแปรรปู เชน่ ปลานิลหยอง จ.หนองบวัลาํภ ูปลาสม้สติ�ก จ.นครราชสมีา ปลา

รา้กอ้นสาํเรจ็ จ.อาํนาจเจรญิ เงาะสอดไสฟ้รซีดราย จ.ชมุพร อาหารปรงุสกุ เชน่ ขา้วหมกอาหรบั จ.ปัตตานี 

หมหูมกัปลารา้ จ.สพุรรณบุร ีเสน้จนัทผ์ดัซอสมงัคดุ จ.จนัทบุร ีนํIาพรกิดว้งมะพรา้ว จ.เลย นาซดิาแฆ จ.

นราธวิาส ซาเตขา้วอดั จ.นราธวิาส อาหารสขุภาพ เชน่ ผกัเคลแผน่อบกรอบ จ.นครปฐม นํIาผกัโขมผสม

ฟักทอง จ.จนัทบุร ีซุปขา้วไรซเ์บอรร์ีJเสรมิคอลลาเจน จ.ชลบุร ีชาเหด็หลนิจอื จ.สระแกว้ ผงมะเขอืเทศชง

พรอ้มดืJม อาหารนวตักรรม เชน่ มะมว่งเบาผง จ.สงขลา มะมว่งป๊อบ จ.สโุขทยั บสิกติกลว้ยนํIาวา้สอดไสแ้ยม

มะกรดู จ.พจิติร กลว้ยผง จ.กาํแพงเพชร มะพรา้วผง จ.สมทุรสาคร จิIงหรดีผง จ.สโุขทยั มะขามผงชงดืJม จ.

อุตรดติถ ์สแปรด ถั Jวลายเสอื จ.แมฮ่อ่งสอน เลอืกสรรพสัตราภรณ์ กวา่ "�� รา้นคา้ จากแมบ่า้นเกษตรกร

คณุภาพ เชน่ ผา้ทอนาหมืJน จ.ตรงั ผา้ไหมแกม้ฝ้ายทอมอื จ.น่าน ผา้ไหมยกดอก จ.ลาํพนู ผา้ทอมดัหมีJสีJ

ตะกอ จ.ลพบุร ีสรา้งโอกาสธุรกจิเกษตร จบัคู ่Business Matching เปิดโอกาสใหก้บัเกษตรกรไทย ไดเ้ป็น

ผูป้ระกอบการเกษตร พบปะผูส้ง่ออก Start up สง่สนิคา้ดมีคีณุภาพสูต่ลาดสากล รวมทั Iงการสง่เสรมิให้

เกษตรกรขยายชอ่งทางการจาํหน่ายสนิคา้ผา่นระบบออนไลน์มากขึIน โดยจาํหน่ายผา่นตลาดเกษตรกร

ออนไลน์.com ฝึกอาชพี DIY หนึJงวนัทาํไดจ้รงิ กวา่ �� หลกัสตูร เชน่ ขนมจนีนํIายาเหด็ ผกับุง้ดองสตูร

โบราณ พวงมาลยัใบเตย การขยายพนัธุแ์คคตสั นํIาพรกิกากหม ู กจิกรรมสาระบนัเทงิ ใหบ้รกิารความรูแ้ก่

เกษตรกรและผูเ้ขา้ชมงาน การลา้งผกัอยา่งปลอดภยั คาํแนะนําการปลกูพชื คลนิิกพชื โชวก์ารเดนิแบบผา้

ไทย สาธติการทาํอาหารจากเชฟชั Iนนํา มนิิคอนเสรติจ์ากศลิปินชืJอดงั  มาเป็นสว่นหนึJงในการขบัเคลืJอนชาต ิ

และเหน็ถงึพลงัของพีJน้องเกษตรกรไทย ในงาน เกษตรสรา้งชาต ิครั IงทีJ � มหกรรม product premium 

ระหวา่งวนัทีJ �� – �� ส.ค. � �� ณ ทีJอมิแพค เอก็ซบิชิั Jน ฮอลล ์#-"�  



 
ห้ามพลาด ! งานเกษตรสร้างชาติ��–[� สิงหาคม นีS  

�" สงิหาคม � �� 

 นายนราพฒัน์ แก้วทอง ผูช่้วยรฐัมนตรีประจาํกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวา่ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมสง่เสรมิการเกษตร เตรยีมจดังาน “เกษตรสร้างชาติ ครั Sงที8 2 Smart 

& Strong Together รวมพลงัส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลมั 8นคง” ซึJงจะจดัขึIนระหวา่งวนัทีJ 27 – 30 

สงิหาคม 2563 นีI ณ อมิแพค เอก็ซบิชิั Jน ฮอลล ์9-10 อมิแพคเมอืงทองธานี 

 ทั IงนีIเป็นมหกรรม product premium จากเกษตรกรไทย และมสีว่นสาํคญัในการขบัเคลืJอนเศรษฐกจิ

ฐานราก เชืJอมโยงกบัเศรษฐกจิมหภาค รวมทั Iงการสรา้งโอกาสใหก้บัเกษตรกร โดยการสง่เสรมิใหเ้กษตรกร

พฒันายกระดบัสนิคา้เกษตร และแสดงศกัยภาพในการผลติสนิคา้เกษตร จากตลาดทอ้งถิJน ตลาดภมูภิาค สู่

ตลาดต่างประเทศและตลาดออนไลน์ เพืJอเขา้สูก่ารแขง่ขนัในตลาดโลกไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และเปิด

โอกาสใหเ้กษตรกร ผูผ้ลติ และผูบ้รโิภค ไดแ้ลกเปลีJยนเรยีนรูร้ะหวา่งกนั ซึJงจะชว่ยสรา้งรายใหแ้ก่เกษตรกร 

ตลอดจนสามารถเชืJอมโยงระหวา่งผูผ้ลติและผูบ้รโิภคไดโ้ดยตรง 

นายนราพฒัน์ กลา่ววา่ รฐับาลมุง่เสรมิสรา้งใหเ้กดิรากฐานทีJด ีเพืJอเดนิหน้าไปสูเ่ป้าหมายการพฒันาทีJย ั Jงยนื 

เพืJอแสดงศกัยภาพของภาคเกษตรไทยผา่นการรวมกลุม่เกษตรกร การผลติสนิคา้ทีJมคีณุภาพ และดา้น



การตลาดยงัไดจ้บัมอืกบัภาคธุรกจิ ทั Iงตลาดออฟไลน์ ตลาด modern trade บรษิทัขนสง่รายใหญ่ และตลาด

ออนไลน์ รวมถงึจบัมอืกบั E-commerce ภาคธุรกจิ และเปิดเวบ็ไซตต์ลาดเกษตรออนไลน์ 

 เชืJอมโยงระหวา่งภาคการผลติทางการเกษตรและอาหารสูช่อ่งทางการตลาดใหม่ๆ  ทีJมศีกัยภาพ 

เพืJอใหเ้กดิความเชืJอมั Jนในมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารไทยใหเ้ป็นทีJยอมรบัในตลาดโลก รวมถงึการ

พฒันาศกัยภาพชอ่งทางการกระจายสนิคา้เกษตร สรา้งโอกาสการขายสนิคา้ใหก้ลุม่เกษตรกรในทุกกลุม่

สนิคา้ และแสดงความมั Jนใจในศกัยภาพของสนิคา้เกษตรไทย 

ทั IงนีI ขอเชญิชวนประชาชน ผูป้ระกอบการ นกัธุรกจิและผูท้ีJสนใจ เขา้รว่มงาน “เกษตรสรา้งชาต ิ

ครั IงทีJ �” ระหวา่งวนัทีJ �� – �� สงิหาคม � �� นีI ณ อมิแพค เอก็ซบิชิั Jน ฮอลล ์#-"� อมิแพคเมอืงทองธานี 

ซึJงภายในงานมกีจิกรรมต่างๆ มากมาย อาท ิพบปะแลกเปลีJยนพดูคยุกบัเกษตรกรตวัจรงิ ทีJเป็นตน้แบบใน

การประกอบอาชพีจากการขยายผลโครงการอนัเนืJองมาจากพระราชดาํร ิจาก � แหง่ทั Jวประเทศ งานจดัแสดง

กลว้ยไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั ไมฟ้อกอากาศหลากหลายประเภท 

ศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิJมประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.) การเฝ้าระวงัศตัรพูชื สง่เสรมิการใช้

ดนิและปุ๋ ยทีJเหมาะสมในการปลกู งานจดัแสดงเทคโนโลยไีบโอรแีอคเตอร ์ขยายเนืIอเยืJอสบัปะรดกนิสดพนัธุ ์

MD2 และงานจดัแสดงนวตักรรมการเกษตรจากภาคเีครอืขา่ย เชน่ หุน่ยนตอ์ารกัขาพชื จาก

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์รวมถงึรว่มซืIอสนิคา้เกษตรคณุภาพหลากหลายประเภทกวา่ 1,000 รายการ และ

กจิกรรมบนัเทงิใหค้วามรูอ้กีมากมาย 

นอกจากนีI นายนราพฒัน์ ยงัรว่มเสวนากบั นายพพิฒัน์ เตง็เศรษฐศกัดิ f Young Smart Farmer และ

ผูจ้ดัการดา้นการตลาดมงัคดุแปลงใหญ่คชิฌกฏู (KMK) และนายเขม้แขง็ ยตุธิรรมดาํรง อธบิดกีรมสง่เสรมิ

การเกษตร ในประเดน็ “เกษตรจะสร้างชาติได้อย่างไร ?” โดยภาคเกษตรเปรยีบเสมอืนฐานรากทีJสาํคญั

ของประเทศ ซึJงจุดมุง่หมายสาํคญัคอืจะรว่มกนัสรา้งชาตโิดยลดความเหลืJอมลํIา ใหเ้กดิความมั Jนคง เขม้แขง็ 

ยั Jงยนื สรา้งและพฒันาเกษตรกรใหพ้ึJงพาตนเองได ้การสง่เสรมิการเกษตรของไทยไดส้รา้งความเขม้แขง็ดว้ย

กระบวนการกลุม่ผา่นองคก์รเกษตรกร ปัจจุบนัมกีลุม่เกษตรกรทีJเขม้แขง็มากมาย 

อาท ิกลุม่เกษตรกรแปลงใหญ่ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ทีJไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพแลว้ และจะยกระดบัเกษตรกรใหเ้ป็นผูป้ระกอบการเกษตร พรอ้มกบัการผลกัดนันโยบาย "เกษตร

ทนัสมยั" ใหเ้กดิกลุม่เกษตรนวตักรรม เกษตรปลอดภยั เกษตรแปรรปู เกษตรเทคโนโลย ีและเกษตรพอเพยีง 

ทั IงนีI กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยงัไดมุ้ง่เน้นเรืJองคณุภาพมาตรฐานอาหารปลอดภยั (Food Safety) ทีJเป็น

วถิใีหม ่หรอื New Normal ซึJงผูบ้รโิภคทั Jวโลกไดใ้หค้วามสาํคญักบัอาหารปลอดภยัมากขึIน จะมสีว่นชว่ย

ผลกัดนัยทุธศาสตร ์“ตลาดนําการผลติ” โดยมุง่เน้นเรืJองคณุภาพมาตรฐานใหป้ระสบความสาํเรจ็ และจะชว่ย

เพิJมมลูคา่การสง่ออกสนิคา้อาหารของไทยเพิJมมากขึIน



 
กระทรวงเกษตร จดัใหญ่ � วนัห้ามพลาดเกษตรสร้างชาติแห่งปี ยกทพัสินค้าเกษตร product 

premium กว่า ���� รายการ 

�� สงิหาคม 2563 

 กระทรวงเกษตร จดัใหญ่ 4 วนัหา้มพลาดเกษตรสรา้งชาตแิหง่ปี ยกทพัสนิคา้เกษตร product 

premium กวา่ 1000 รายการ โชวน์วตักรรมสนิคา้เกษตร พสัตราภรณ์งานผา้ กวา่ 100 รา้นคา้ ตืJนตา

นิทรรศการกลว้ยไมห้ลากหลายสายพนัธ ์ 

นายนราพฒัน์  แกว้ทอง ผูช้ว่ยรฐัมนตรปีระจาํกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลง

ขา่ว พรอ้มดว้ย นายเขม้แขง็ ยตุธิรรมดาํรง อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร รว่มแถลงขา่วการจดังาน เกษตร

สรา้งชาต ิครั IงทีJ 2 smart & strong together รวมพลงัสง่เสรมิเกษตรไทย กา้วไกลมั Jนคง 

โดยผูช้ว่ยรฐัมนตรปีระจาํกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลา่ววา่ รฐับาลมุง่เสรมิสรา้งใหเ้กดิรากฐาน

ทีJด ีเพืJอเดนิไปสูเ่ป้าหมายการพฒันาทีJย ั Jงยนื พวกเราจะรว่มกนัสรา้งชาตผิา่นภาคการเกษตรทีJสาํคญัไป

ดว้ยกนั ลดความเหลืJอมลํIา ใหเ้กดิความมั Jนคง เขม้แขง็ ยั Jงยนื เพราะภาคการเกษตรเปรยีบเสมอืนรากฐานทีJ

สาํคญัของประเทศ ถา้รากตน้ไมแ้ขง็แรง ตน้ไมจ้งึจะเตบิโตแผก่ิJงกา้นใบออกดอกตดิผลได ้แต่ภาค

การเกษตรจะเขม้แขง็ไมไ่ด ้หากไมม่กีระบวนการสรา้งและพฒันาเกษตรกรใหพ้ึJงพาตนเอง การสง่เสรมิ

การเกษตรของไทยไดส้รา้งความเขม้แขง็ดว้ยกระบวนการกลุม่ผา่นองคก์รเกษตรกร ปัจจบุนัมกีลุม่เกษตรกร

ทีJเขม้แขง็ ไดแ้ก่ เกษตรแปลงใหญ่ จาํนวน �,¤¤¤ กลุม่ สมาชกิ ¡��,�   ราย Smart Farmer 1,101,� � ราย 

มเีกษตรกรรุน่ใหม ่Young Smart Farmer ทีJไดร้บัการพฒันาศกัยภาพแลว้กวา่ "�,� " ราย สมาชกิกลุม่ยวุ

เกษตรกรรวมทั Iงประเทศ จาํนวน  ,�#� กลุม่ จาํนวนสมาชกิ "�","�" ราย วสิาหกจิชมุชน #�,� � แหง่ 

สมาชกิ ",530,��� ราย เครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน  ¡� แหง่ สมาชกิ "�,¡�# ราย กลุม่แมบ่า้นเกษตรกร 

10,�¤� กลุม่ สมาชกิ �¤�,�¤¡ ราย  มศีนูยเ์รยีนรูก้ารเพิJมประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร หรอื ศพก.ทีJมี

เกษตรกรตน้แบบ ¤¤� ราย และมอีาสาสมคัรเกษตรหมูบ่า้น (อกม.) ทีJคอยสนบัสนุนงานทั Jวประเทศ � ,"�  



ราย ซึJงทั Iงหมดเป็นผลมาจากการพฒันางานสง่เสรมิการเกษตร ถอืเป็นความสาํเรจ็ทีJเกดิขึIน ในการสรา้ง

เกษตรกรใหม้คีณุภาพชวีติทีJด ีนอกจากนีIยงัยกระดบัเกษตรกรใหเ้ป็นผูป้ระกอบการเกษตร พรอ้มกบัการ

ผลกัดนันโยบาย “เกษตรทนัสมยั” ใหเ้กดิกลุม่เกษตรนวตักรรม เกษตรปลอดภยั เกษตรแปรรปู เกษตร

เทคโนโลย ีและเกษตรพอเพยีง สง่เสรมิใหเ้กษตรกรผลติและรกัษาคณุภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร คาํนึงถงึ

ความปลอดภยัเป็นมติรกบัสิJงแวดลอ้ม และยงัสง่เสรมิใหเ้กดิตลาดสนิคา้พรเีมยีม สรา้งมลูคา่เพิJมใหก้บั

สนิคา้ และเพิJมมลูคา่การสง่ออกของประเทศ เชน่ สนิคา้ GAP สนิคา้ Organic รวมถงึการสรา้งสนิคา้อตั

ลกัษณ์ เชน่ สนิคา้ GI   นอกจากการสรา้งความเขม้แขง็ผา่นการรวมกลุม่เกษตรกร การผลติสนิคา้ทีJมี

คณุภาพ ดา้นการตลาด   ยงัจบัมอืภาคธุรกจิ ตลาดออฟไลน์ ตลาด modern trade และ บรษิทัขนสง่ยกัษ์

ใหญ่ รวมถงึตลาดออนไลน์ จบัมอืกบั E-commerce ภาคธุรกจิ และเปิดเวบ็ไซตต์ลาดเกษตรกรออนไลน์ 

เชืJอมโยงระหวา่งภาคการผลติ   ทางการเกษตรและอาหารสูช่อ่งทางการตลาดใหม่ๆ  ทีJมศีกัยภาพ เพืJอให้

เกดิความเชืJอมั Jนในมาตรฐานสนิคา้เกษตร และอาหารของไทยใหเ้ป็นทีJยอมรบัในตลาดโลก รวมถงึการ

พฒันาศกัยภาพชอ่งทางการกระจายสนิคา้เกษตร   สรา้งโอกาสการขายสนิคา้ใหก้ลุม่เกษตรกรในทุกกลุม่

สนิคา้ และแสดงความมั Jนใจในศกัยภาพของสนิคา้เกษตรไทย ใหพ้รอ้มถงึการเป็นครวัโลกดว้ย 

ดา้นนายเขม้แขง็ ยตุธิรรมดาํรง อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่ววา่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

โดย กรมสง่เสรมิการเกษตร จงึจดังาน “เกษตรสรา้งชาต”ิ ครั IงทีJ � ระหวา่งวนัทีJ �� – �� สงิหาคม � �� นีI   

ณ ทีJอมิแพค เอก็ซบิชิั Jน ฮอลล ์# - "� อมิแพคเมอืงทองธานี ซึJงเป็นมหกรรม product premium จาก

เกษตรกรไทย เพืJอใหง้านมสีว่นสาํคญัในการขบัเคลืJอนเศรษฐกจิฐานราก เชืJอมโยงกบัเศรษฐกจิมหภาค

รวมทั Iงการสรา้งโอกาส ใหก้บัพีJน้องเกษตรกร โดยการสง่เสรมิใหเ้กษตรกรพฒันายกระดบัสนิคา้เกษตร และ

แสดงศกัยภาพในการผลติสนิคา้เกษตร เพืJอเขา้สูก่ารแขง่ขนัในตลาดโลกไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ จากตลาด

ทอ้งถิJน ตลาดภมูภิาค สูต่ลาดต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ ใหค้นเมอืงไดเ้หน็อยา่งเป็นรปูธรรม และเปิด

โอกาสในการแลกเปลีJยนเรยีนรูร้ะหวา่งกนั ทั Iงเกษตรกรผูผ้ลติและผูบ้รโิภค ซึJงยอ่มจะสง่ผลดต่ีอเศรษฐกจิ

ฐานราก มกีารกระจายตวัของรายไดม้ากขึIน ตลอดจนสามารถเชืJอมโยงระหวา่งผูผ้ลติและผูบ้รโิภคไดโ้ดยตรง 

เชญิชวนพีJน้องประชาชน ผูป้ระกอบการ นกัธุรกจิ และผูท้ีJสนใจ เขา้เยีJยมชมงาน รว่มเป็นสว่นหนึJง ในการ

ขบัเคลืJอนภาคการเกษตร และทาํความเขา้ใจวา่ เกษตรสรา้งชาตไิดอ้ยา่งไร และสนิคา้เกษตรไทย พรอ้มไป

ตลาดโลกแลว้ กจิกรรมสาํคญัภายในงาน 

ประกอบดว้ย การพบปะ แลกเปลีJยน พดูคยุกบัเกษตรกรตวัจรงิ ทีJเป็นตน้แบบในการประกอบอาชพี 

จากการขยายผลโครงการอนัเนืJองมาจากพระราชดาํร ิจาก � แหง่ทั Jวประเทศ, เกษตรแปลงใหญ่ ทีJรวมกลุม่

การผลติ เปลีJยนสนิคา้จากขายในประเทศ ยกระดบัสนิคา้ Premium to fly, เครอืขา่ยเกษตรกรรุน่ใหม ่Young 

Smart Farmer ทีJประสบความสาํเรจ็ในการประกอบอาชพีการเกษตร มคีวามรู ้และมคีวามภาคภมูใิจใน

อาชพี สามารถสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัทุกคนหนักลบัมาทาํการเกษตร เป็นอนาคตของการปฏริปูภาค

การเกษตรต่อไป พบความอลงัการของกลว้ยไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั ไมฟ้อกอากาศ หลากหลายประเภท ตืJน

ตาไปกบั นวตักรรมการเกษตร โชวเ์ทคโนโลยไีบโอรแีอคเตอร ์ขยายเนืIอเยืJอสปัปะรดกนิสดพนัธุ ์MD� และ

โชวน์วตักรรมการเกษตร จากภาคเีครอืขา่ย เชน่ หุน่ยนตอ์าราขาพชื จาก ม.เกษตร อิJมทอ้ง กบัครวัไทย 

หา้มพลาดการช๊อปปิIงสนิคา้เกษตรคณุภาพ product premium หลากหลายประเภท กวา่ ",��� รายการ  ชมิ 

“อาหารไทย อาหารโลก” ภายใตว้สิยัทศัน์ “เกษตรผลติ พาณิชยต์ลาด”  สนิคา้ทีJมาจาํหน่าย อาหารสด เชน่ 



ผกัปลอดภยัจาก ตลาดเกษตรกร �� จงัหวดั ทั Jวประเทศ อนิผลมัผลสด บุรรีมัย ์หน่อไมฝ้รั Jงอนิทรยี ์ชยัภมู ิ

ผลไมป้ลอดสารพษิ อโวคาโว วงันํIาเขยีว  สม้โอทบัทมิสยาม นครศรธีรรมราช อาหารแปรรปู เชน่ ปลานิลห

ยอง จ.หนองบวัลาํภ ูปลาสม้สติ�ก จ.นครราชสมีา ปลารา้กอ้นสาํเรจ็ จ.อาํนาจเจรญิ เงาะสอดไสฟ้รซีดราย จ.

ชมุพร อาหารปรงุสกุ เชน่ ขา้วหมกอาหรบั จ.ปัตตานี หมหูมกัปลารา้ จ.สพุรรณบุร ีเสน้จนัทผ์ดัซอสมงัคดุ 

จ.จนัทบุร ีนํIาพรกิดว้งมะพรา้ว จ.เลย นาซดิาแฆ จ.นราธวิาส ซาเตขา้วอดั จ.นราธวิาส อาหารสขุภาพ เชน่ 

ผกัเคลแผน่อบกรอบ จ.นครปฐม นํIาผกัโขมผสมฟักทอง จ.จนัทบุรซุีปขา้วไรซเ์บอรร์ีJเสรมิคอลลาเจน จ.

ชลบุร ีชาเหด็หลนิจอื จ.สระแกว้ ผงมะเขอืเทศชงพรอ้มดืJม 

อาหารนวตักรรม เชน่ มะมว่งเบาผง จ.สงขลา มะมว่งป๊อบ จ.สโุขทยั บสิกติกลว้ยนํIาวา้สอดไสแ้ยม

มะกรดู จ.พจิติร กลว้ยผง จ.กาํแพงเพชร มะพรา้วผง จ.สมทุรสาคร จิIงหรดีผง จ.สโุขทยั มะขามผงชงดืJม จ.

อุตรดติถ ์สแปรดถั Jวลายเสอื จ.แมฮ่อ่งสอน เลอืกสรรพสัตราภรณ์ กวา่ "�� รา้นคา้ จากแมบ่า้นเกษตรกร

คณุภาพ เชน่ ผา้ทอนาหมืJน จ.ตรงั ผา้ไหมแกม้ฝ้ายทอมอื จ.น่าน ผา้ไหมยกดอก จ.ลาํพนู ผา้ทอมดัหมีJสีJ

ตะกอ จ.ลพบุร ีสรา้งโอกาสธุรกจิเกษตร จบัคู ่Business Matching เปิดโอกาสใหก้บัเกษตรกรไทย ไดเ้ป็น

ผูป้ระกอบการเกษตร พบปะผูส้ง่ออก Start up สง่สนิคา้ดมีคีณุภาพสูต่ลาดสากล รวมทั Iงการสง่เสรมิให้

เกษตรกรขยายชอ่งทางการจาํหน่ายสนิคา้ผา่นระบบออนไลน์มากขึIน โดยจาํหน่ายผา่นตลาดเกษตรกร

ออนไลน์.com ฝึกอาชพี DIY หนึJงวนัทาํไดจ้รงิ กวา่ �� หลกัสตูร เชน่ ขนมจนีนํIายาเหด็ ผกับุง้ดองสตูร

โบราณ พวงมาลยัใบเตย การขยายพนัธุแ์คคตสั  นํIาพรกิกากหม ู

กจิกรรมสาระบนัเทงิ ใหบ้รกิารความรูแ้ก่เกษตรกรและผูเ้ขา้ชมงาน การลา้งผกัอยา่งปลอดภยั 

คาํแนะนําการปลกูพชื คลนิิกพชื โชวก์ารเดนิแบบผา้ไทย สาธติการทาํอาหารจากเชฟชั Iนนํา   มนิิคอนเสรติ์

จากศลิปินชืJอดงั มาเป็นสว่นหนึJงในการขบัเคลืJอนชาต ิและเหน็ถงึพลงัของพีJน้องเกษตรกรไทย ในงาน 

เกษตรสรา้งชาต ิ  ครั IงทีJ � มหกรรม product premium ระหวา่งวนัทีJ �� – �� สงิหาคม � �� ณ ทีJอมิแพค 

เอก็ซบิชิั Jน ฮอลล ์#-"� 



 
อลงัการงาน“เกษตรสร้างชาติ” ��-[� ส.ค.นีS  โชวสิ์นค้าจากกลุ่มแปลงใหญ่ Smart Farmer 

�� สงิหาคม � �� 

 กรมสง่เสรมิการเกษตร เตรยีมจดังาน เกษตรสรา้งชาต ิครั IงทีJ 2 smart & strong together รวมพลงั

สง่เสรมิเกษตรไทย กา้วไกลมั Jนคง ระหวา่งวนัทีJ 27 – 30 สงิหาคม 2563 นีI ณ ทีJอมิแพค เอก็ซบิชิั Jน ฮอลล ์9 

- 10 อมิแพคเมอืงทองธานี 

นายเข้มแขง็ ยติุธรรมดาํรง อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร  กลา่ววา่ ผลมาจากการพฒันางาน

สง่เสรมิการเกษตร ถอืเป็นความสาํเรจ็ทีJเกดิขึIนในการสรา้งเกษตรกรใหม้คีณุภาพชวีติทีJด ีปัจจุบนัมกีลุม่

เกษตรกรทีJเขม้แขง็ ไดแ้ก่ เกษตรแปลงใหญ่ จาํนวน 6.8 พนักลุม่ สมาชกิ 4  แสน ราย Smart Farmer 1.1

ลา้นราย มเีกษตรกรรุน่ใหม ่Young Smart Farmer ทีJไดร้บัการพฒันาศกัยภาพแลว้กวา่ 1.3 หมืJนราย 

สมาชกิกลุม่ยวุเกษตรกรรวมทั Iงประเทศ จาํนวน 5.2 หมืJนกลุม่ จาํนวนสมาชกิ 1.2 แสนราย วสิาหกจิชมุชน 

9หมืJนแหง่ สมาชกิ 1.5 ลา้น ราย เครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน 540 แหง่ สมาชกิ 1.2 หมืJน กลุม่แมบ่า้น

เกษตรกร 1 หมืJน กลุม่ สมาชกิ 2.8 แสนราย  มศีนูยเ์รยีนรูก้ารเพิJมประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร หรอื 

ศพก.ทีJมเีกษตรกรตน้แบบ 882 ราย และมอีาสาสมคัรเกษตรหมูบ่า้น (อกม.) ทีJคอยสนบัสนุนงานทั Jวประเทศ 

7.5 หมืJน ราย 

ทั IงนีI ไดย้กระดบัเกษตรกรใหเ้ป็นผูป้ระกอบการเกษตร พรอ้มกบัการผลกัดนันโยบาย “เกษตร

ทนัสมยั” ใหเ้กดิกลุม่เกษตรนวตักรรม เกษตรปลอดภยั เกษตรแปรรปู เกษตรเทคโนโลย ีและเกษตรพอเพยีง 

สง่เสรมิใหเ้กษตรกรผลติและรกัษาคณุภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร คาํนึงถงึความปลอดภยัเป็นมติรกบั

สิJงแวดลอ้ม และยงัสง่เสรมิใหเ้กดิตลาดสนิคา้พรเีมยีม สรา้งมลูคา่เพิJมใหก้บัสนิคา้ และเพิJมมลูคา่การสง่ออก

ของประเทศ เชน่ สนิคา้ GAP สนิคา้ Organic รวมถงึการสรา้งสนิคา้อตัลกัษณ์ เชน่ สนิคา้ GI  เป็นตน้ 

ดงันั Iน เพืJอสรา้งโอกาสการขายสนิคา้ใหก้ลุม่เกษตรกรเหลา่นีI และแสดงความมั Jนใจในศกัยภาพของ

สนิคา้เกษตรไทยใหพ้รอ้มถงึการเป็นครวัโลกดว้ย กรมสง่เสรมิการเกษตรจงึไดจ้ดังาน “เกษตรสรา้งชาต”ิ 



smart & strong together ครั IงทีJ 2 ขึIนระหวา่งวนัทีJ 27 – 30 สงิหาคม 2563 นีI ณ ทีJอมิแพค เอก็ซบิชิั Jน 

ฮอลล ์9 - 10 อมิแพคเมอืงทองธานี เป็นมหกรรม product premium จากเกษตรกรไทย โดยการสง่เสรมิให้

เกษตรกรพฒันายกระดบัสนิคา้เกษตร และแสดงศกัยภาพในการผลติสนิคา้เกษตร เพืJอเขา้สูก่ารแขง่ขนัใน

ตลาดโลกไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ จากตลาดทอ้งถิJน ตลาดภมูภิาค สูต่ลาดต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ 

ใหค้นเมอืงไดเ้หน็อยา่งเป็นรปูธรรม 

รวมทั IงเปิดโอกาสในการแลกเปลีJยนเรยีนรูร้ะหวา่งกนั ทั Iงเกษตรกรผูผ้ลติและผูบ้รโิภค ซึJงยอ่มจะ

สง่ผลดต่ีอเศรษฐกจิฐานราก มกีารกระจายตวัของรายไดม้ากขึIน ตลอดจนสามารถเชืJอมโยงระหวา่งผูผ้ลติ

และผูบ้รโิภคไดโ้ดยตรง  กจิกรรมสาํคญัภายในงานประกอบดว้ย การพบปะ แลกเปลีJยน พดูคยุกบัเกษตรกร

ตวัจรงิ ทีJเป็นตน้แบบในการประกอบอาชพี จากการขยายผลโครงการอนัเนืJองมาจากพระราชดาํร ิจาก 6 

แหง่ทั Jวประเทศ, เกษตรแปลงใหญ่ 

ความอลงัการของกลว้ยไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั ไมฟ้อกอากาศ หลากหลายประเภท เขา้ใจกลไกการ

ขบัเคลืJอนงานในพืIนทีJ กระบวนการสง่เสรมิผา่นการรวมกลุม่เกษตรกร เพืJอเป็นเครอืขา่ยในการสง่ต่อความรู้

ไปสูเ่กษตรกรรายยอ่ยอืJนๆ สรา้งการมสีว่นรว่มในการปฏบิตัดิแูลพืIนทีJการเกษตรของตวัเองในทุกดา้น ทั Iง

การลดตน้ทุนและการเพิJมประสทิธภิาพการผลติ ผา่น ศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิJมประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 

(ศพก.) 

การเฝ้าระวงัศตัรพูชืผา่นศนูยจ์ดัการศตัรพูชืชมุชน (ศจช.) สง่เสรมิการใชด้นิและปุ๋ ยทีJเหมาะสมในการปลกู

พชื ผา่น ศนูยจ์ดัการดนิปุ๋ ยชมุชน (ศดปช.) รวมทั Iงสรา้งตวัแทนเกษตรกร เพืJอสง่ต่อขอ้มลูขา่วสาร ผา่น

อาสาสมคัรเกษตรกร (อกม.) ตืJนตาไปกบันวตักรรมการเกษตร โชวเ์ทคโนโลยไีบโอรแีอคเตอร ์ขยายเนืIอเยืJอ

สปัปะรดกนิสดพนัธุ ์MD2 และโชวน์วตักรรมการเกษตร จากภาคเีครอืขา่ย เชน่ หุน่ยนตอ์าราขาพชื จาก ม.

เกษตร อิJมทอ้งกบัครวัไทย หา้มพลาดการช๊อปปิIงสนิคา้เกษตรคณุภาพ product premium หลากหลาย

ประเภท กวา่ 1,000 รายการ เพืJอยํIาความมั Jนใจ “อาหารไทย อาหารโลก” ภายใตว้สิยัทศัน์ “เกษตรผลติ 

พาณชิยต์ลาด” 

สนิคา้ทีJมาจาํหน่าย อาหารสด เชน่ ผกัปลอดภยัจาก ตลาดเกษตรกร 77 จงัหวดั ทั Jวประเทศ 

อนิผลมัผลสด บุรรีมัย ์หน่อไมฝ้รั Jงอนิทรยี ์ชยัภมู ิผลไมป้ลอดสารพษิ อโวคาโว วงันํIาเขยีว  สม้โอทบัทมิ

สยาม นครศรธีรรมราช อาหารแปรรปู เชน่ ปลานิลหยอง จ.หนองบวัลาํภ ูปลาสม้สติ�ก จ.นครราชสมีา ปลา

รา้กอ้นสาํเรจ็ จ.อาํนาจเจรญิ เงาะสอดไสฟ้รซีดราย จ.ชมุพร อาหารปรงุสกุ เชน่ ขา้วหมกอาหรบั จ.ปัตตานี 

หมหูมกัปลารา้ จ.สพุรรณบุร ีเสน้จนัทผ์ดัซอสมงัคดุ จ.จนัทบุร ีนํIาพรกิดว้งมะพรา้ว จ.เลย นาซดิาแฆ จ.

นราธวิาส ซาเตขา้วอดั จ.นราธวิาส อาหารสขุภาพ เชน่ ผกัเคลแผน่อบกรอบ จ.นครปฐม นํIาผกัโขมผสม

ฟักทอง จ.จนัทบุรซุีปขา้วไรซเ์บอรร์ีJเสรมิคอลลาเจน จ.ชลบุร ีชาเหด็หลนิจอื จ.สระแกว้ ผงมะเขอืเทศชง

พรอ้มดืJม อาหารนวตักรรม เชน่ มะมว่งเบาผง จ.สงขลา มะมว่งป๊อบ จ.สโุขทยั บสิกติกลว้ยนํIาวา้สอดไสแ้ยม

มะกรดู จ.พจิติร กลว้ยผง จ.กาํแพงเพชร มะพรา้วผง จ.สมทุรสาคร จิIงหรดีผง จ.สโุขทยั มะขามผงชงดืJม จ.

อุตรดติถ ์สแปรดถั Jวลายเสอื จ.แมฮ่อ่งสอน เลอืกสรรพสัตราภรณ์ กวา่ 100 รา้นคา้ จากแมบ่า้นเกษตรกร

คณุภาพ เชน่ ผา้ทอนาหมืJน จ.ตรงั ผา้ไหมแกม้ฝ้ายทอมอื จ.น่าน ผา้ไหมยกดอก จ.ลาํพนู ผา้ทอมดัหมีJสีJ

ตะกอ จ.ลพบุร ีสรา้งโอกาสธุรกจิเกษตร จบัคู ่Business Matching เปิดโอกาสใหก้บัเกษตรกรไทย ไดเ้ป็น

ผูป้ระกอบการเกษตร พบปะผูส้ง่ออก Start up สง่สนิคา้ดมีคีณุภาพสูต่ลาดสากล รวมทั Iงการสง่เสรมิให้



เกษตรกรขยายชอ่งทางการจาํหน่ายสนิคา้ผา่นระบบออนไลน์มากขึIน โดยจาํหน่ายผา่นตลาดเกษตรกร

ออนไลน์.com ฝึกอาชพี DIY หนึJงวนัทาํไดจ้รงิ กวา่ 30 หลกัสตูร เชน่ ขนมจนีนํIายาเหด็ ผกับุง้ดองสตูร

โบราณ พวงมาลยัใบเตย การขยายพนัธุแ์คคตสั นํIาพรกิกากหม ู เป็นตน้ 



 
กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนร่วมงาน “เกษตรสร้างชาติ ครั Sงที8 � และงานรวมพลคนเกษตรสร้าง

ชาติ” ��-[� สิงหาคมนีS  

�" ส.ค. � �� 

 นายนราพฒัน์ แกว้ทอง ผูช้ว่ยรฐัมนตรปีระจาํกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงขา่วการจดังาน 

“เกษตรสรา้งชาต ิครั IงทีJ � และงานรวมพลคนเกษตรสรา้งชาต”ิ ซึJงจะมขีึIนในวนัทีJ ��-�� สงิหาคม � �� ณ 

ฮอลล ์#-"� อมิแพค เมอืงทองธานี  

สาํหรบัการจดังานดงักลา่ว เป็นการสรา้งความเชืJอมั Jนดา้นสนิคา้เกษตร พรอ้มชโูมเดลเกษตร

ทอ่งเทีJยว กระตุน้เศรษฐกจิจากกลุม่นกัทอ่งเทีJยวทีJมกีาํลงัซืIอ โดยเฉพาะในชว่งวกิฤตสิถานการณ์โควดิ-"# 

ขณะทีJการทอ่งเทีJยวระหวา่งประเทศหยดุชะงกั สามารถดงึนกัทอ่งเทีJยวเทีJยวในประเทศไดอ้ยา่งด ี



 
 

 

 



 



 
แปลงใหญ่มะพร้าวนํSาหอมดาํเนินสะดวก สร้างจดุเด่น ปลกูแบบอินทรีย ์พร้อมต่อยอดแปรรปูเพิ8ม

มลูค่า 

18 สงิหาคม 2563 

 แปลงใหญ่มะพรา้วนํIาหอมไปลิJว กรมสง่เสรมิการเกษตรหนุนรวมกลุม่แลว้ใน 8 จงัหวดั 17 แปลง 

พรอ้มเสรมิความรูเ้กษตรกรทีJดาํเนินสะดวก หวงัต่อยอดสรา้งแปลงใหญ่มะพรา้วนํIาหอมอนิทรยี ์เปิด

ชอ่งทางออนไลน์สรา้งตลาด 

นายเขม้แขง็ ยตุธิรรมดาํรง อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร เปิดเผยวา่ มะพรา้วนํIาหอม นบัเป็นผลไม้

เศรษฐกจิทีJสาํคญัอกีชนิดหนึJงทีJกรมสง่เสรมิการเกษตรไดแ้นะนําใหเ้กษตรกรปลกูเพืJอตอบสนองความ

ตอ้งการ 

ทีJสงูขึIนอยา่งต่อเนืJองของตลาดทั Iงในและต่างประเทศ รวมทั Iงสง่เสรมิใหเ้กดิการรวมกลุม่ภายใตร้ะบบสง่เสรมิ

เกษตรแบบแปลงใหญ่ ปัจจุบนัเกษตรกรมกีารรวมกลุม่เป็นแปลงใหญ่แลว้จาํนวน 17 แปลง ใน 8จงัหวดั 

ไดแ้ก่ จงัหวดัราชบุร ีสมทุรสาคร สมทุรสงคราม กรงุเทพมหานคร ฉะเชงิเทรา นครปฐม สมทุรปราการ และ

จงัหวดัสงขลารวมจาํนวนเกษตรกรทีJเขา้รว่ม 533 ราย ทั IงนีIการสง่เสรมิแปลงใหญ่มะพรา้วนํIาหอมเน้นให้

เกษตรกรใชห้ลกัตลาดนําการผลติ และใชช้อ่งทางการตลาดใหม่ๆ  เชน่การจาํหน่ายผา่นสืJอออนไลน์ 



ดา้นนายประยรู วสิทุธไิพศาล ประธานแปลงใหญ่มะพรา้วนํIาหอมตาํบลแพงพวย อาํเภอดาํเนินสะดวก 

จงัหวดัราชบุรกีลา่วเพิJมเตมิวา่ จากการทีJกรมสง่เสรมิการเกษตรไดเ้ขา้มาชว่ยสนบัสนุนใหเ้กดิการรวมกลุ่ม 

เป็นแปลงใหญ่มะพรา้วนํIาหอม ทาํใหเ้กษตรกรมกีารพฒันาอยา่งต่อเนืJอง ไมว่า่จะในดา้นทีJเกีJยวกบัการ

จดัการ 

สวนมะพรา้วนํIาหอมจนถงึการสง่ออกการผลติมะพรา้วนํIาหอมใหไ้ดค้ณุภาพและมาตรฐานสง่ออก และการ

พฒันาผลติภณัฑจ์ากมะพรา้วนํIาหอม ทาํใหเ้กดิการยกระดบัการปลกูและการจดัการสวนทีJไดม้าตรฐาน 

สามารถสรา้งผลผลติคณุภาพทีJตรงกบัความตอ้งการของตลาด รวมถงึการเปิดชอ่งทางการตลาดถงึผูบ้รโิภค

ไดเ้พิJมขึIน 

“สาํหรบัการทาํสวนมะพรา้วนํIาหอมในปัจจบุนั เพืJอสนองตอบความนิยมของผูบ้รโิภคทีJเน้นใสใ่จ 

เรืJองสขุภาพมากขึIน จงึมกีารปรบัเปลีJยนรปูแบบมาเป็นสวนมะพรา้วนํIาหอมแบบอนิทรยีท์ีJเน้นใหเ้ป็น

ธรรมชาตมิากทีJสดุ ไมม่กีารใชส้ารเคม ีหนัมาใชต้วัหํIาตวัเบยีนในการชว่ยกาํจดัแมลงศตัรมูะพรา้ว เชน่ การ

ใชแ้ตนเบยีน 

เขา้มาชว่ยควบคมุแมลงศตัรมูะพรา้ว ซึJงไดร้บัการสนบัสนุนพอ่แมพ่นัธุแ์ละองคค์วามรูจ้ากกรมสง่เสรมิ

การเกษตร ลดการใชส้ารเคม ีเพืJอสรา้งผลผลติคณุภาพทีJปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค รวมถงึการพฒันาสนิคา้ใหม้ี

ความหลากหลายมากขึIน เชน่ จาํหน่ายในรปูแบบนํIามะพรา้วพรอ้มดืJมในขวดใส และมะพรา้วแกว้พรอ้ม

รบัประทาน โดยขดูเนืIอ 

 และมนํีIาใสแ่กว้ซลีฝาอยา่งด ีนอกจากนีI ยงัมผีลติภณัฑแ์ปรรปูจากมะพรา้วนํIาหอมทั Iงหมด เชน่ 

นํIาตาลมะพรา้ว และตน้พนัธุม์ะพรา้ว” นายประยรู กลา่วต่อไปวา่ สาํหรบัสายพนัธุม์ะพรา้วนํIาหอมทีJนิยม

ปลกูเป็นพนัธุก์น้จบี ซึJงมลีกัษณะเดน่คอืใหผ้ลขนาดใหญ่และปรมิาณนํIามะพรา้วมากแต่ละปีสามารถเกบ็

ผลผลติออกขายไดป้ระมาณ 15–18 ทะลาย โดยตดัผลไดทุ้ก 20 วนั สาํหรบัการดแูลจดัการสวน ถา้เป็นชว่ง

หน้าฝนอยา่งในขณะนีI จะปลอ่ยใหต้น้มะพรา้วเตบิโตไปตามธรรมชาต ิสว่นหน้าแลง้จะคอยดแูลรดนํIาทุก 3 

วนั ตดัหญา้ใหส้ั Iน ไมร่กรงุรงั และรกัษาความชืIน บนผวิดนิสามารถเกบ็ผลผลติออกขายไดต้ลอดทั Iงปี แต่

ชว่งฤดรูอ้น ตั Iงแต่เดอืนมนีาคม–เมษายน ผลผลติน้อยลดลงจากปกตปิระมาณ รอ้ยละ70–80 จงึตอ้งจดัการ

ดแูลสวนมะพรา้วอยา่งเหมาะสม เพืJอไมใ่หต้น้มะพรา้วขาดคอ โดยใชว้ธิกีารใหนํ้Iาบาํรงุตน้ และใหปุ้๋ ยคอก

จากขีIหม ูโดยบาํรงุตน้ เฉลีJย 4 เดอืน/ครั Iง และเฉลีJยตน้ละ 1 กระสอบ “ทีJสาํคญัอกีประการและเป็นปัญหาทีJ

เกษตรกรทาํสวนมะพรา้วตอ้งประสบ คอื การระบาดของหนอนหวัดาํในชว่งฤดแูลง้ เพราะแมลงศตัรพูชืชนิด

นีI ชอบอากาศรอ้นแลง้ จงึคอยดแูลจดัการสวนใหม้คีวามชืIนอยา่งสมํJาเสมอในชว่งฤดแูลง้ โดยใชเ้รอืรดนํIาใน

แปลงปลกูมะพรา้วทุก 3 วนั ครั Iงละประมาณ 1 ชั Jวโมง วธินีีIใชไ้ดผ้ลด ีเพราะไมค่อ่ยเจอปัญหาหนอนหวัดาํ

ระบาดรนุแรงเหมอืนกบัทีJอืJนๆ” “สว่นการจดัการดา้นการตลาด จะมกีารวางแผนการผลติรว่มกบักลุม่สมาชกิ

แปลงใหญ่ทีJวนันีIมพีืIนทีJปลกูรวม 3,000 ไร ่ซึJงเน้นทาํตลาดเองทั Iงหมด ไมส่ง่ผา่นพอ่คา้คนกลาง ดว้ยการ

บรหิารจดัการใหเ้ป็นระบบทั Iงในรปูของผลสด และต่อยอดเพิJมมลูคา่ดว้ยการนํามาแปรปูเป็นผลผลติภณัฑ์

ต่างๆ สรา้งการรบัรูข้องลกูคา้ผา่นสืJอออนไลน์เป็นหลกั” นายประยรูกลา่วในทีJสดุ 



 
หนุนเครือข่ายแปลงใหญ่เข้มแขง็ ต่อยอดพฒันาเกษตรยั 8งยืน เพิ8มมลูค่าส่งออก 

19 สงิหาคม 2563 

 จากทีJสถานการณ์โควดิในหลายประเทศเริJมคลีJคลายลง โดยเฉพาะทางฝั Jงเอเชยี สนิคา้เกษตรและ

อาหารของไทยจงึเป็นทีJจบัตามองมากขึIนดว้ยความโดดเดน่ของสนิคา้เกษตรไทยในตลาดโลก หากเน้นเรืJอง

คณุภาพมาตรฐานอาหารปลอดภยั (Food Safety) ทีJเป็นวถิใีหม ่หรอื New Normal ซึJงผูบ้รโิภคทั Jวโลกไดใ้ห้

ความสาํคญักบัอาหารปลอดภยัมากขึIน ทาํใหม้สีว่นชว่ยผลกัดนัยทุธศาสตร ์“ตลาดนําการผลติ” โดยมุง่เน้น

เรืJองคณุภาพมาตรฐานใหป้ระสบความสาํเรจ็ และจะชว่ยเพิJมมลูคา่การสง่ออกสนิคา้อาหารของไทยเพิJมมาก

ขึIน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดร้ว่มกบักระทรวงพานิชย ์ผลกัดนันโยบาย “เกษตรผลติ พาณิชย์

ตลาด” อยา่งเป็นรปูธรรม 

ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กลา่ววา่ เป้าหมายนีIจะสาํเรจ็สมบรูณ์ไมไ่ด ้ถา้วนันีI

เราไมม่รีากฐานทีJแขง็แรงของภาคการเกษตร ซึJงถอืเป็นกาํลงัสาํคญัในการขบัเคลืJอนประเทศ เนืJองดว้ยพีJ

น้องประชาชนสว่นใหญ่ยงัอยูใ่นภาคการเกษตร และหากมองยอ้นกลบัไปจนถงึวนันีIทุกอยา่งคอ่ยๆ 

ปรบัเปลีJยนไปในทางทีJดขี ึIน ไดร้บัความเชืJอมั Jนจากต่างชาตมิากขึIน ม ีStart up ภาคการเกษตร และYoung 

Smart Farmer เกดิขึIนมากมาย ซึJงทุกคนเปรยีบเสมอืนเป็นอนาคตทีJสาํคญัของภาคการเกษตรไทยทีJจะทาํ



ใหป้ระเทศเดนิหน้าไดอ้ยา่งต่อเนืJองการสง่เสรมิการเกษตรของไทยไดส้รา้งความเขม้แขง็ดว้ยกระบวนการ

กลุม่ผา่นองคก์รเกษตรกร 

ทั IงนีIปัจจบุนัมกีลุม่เกษตรกรทีJเขม้แขง็ ไดแ้ก่ เกษตรแปลงใหญ่จาํนวน 6,888 กลุม่ สมาชกิ 

406,755 ราย,Smart Farmer1,101,650 ราย มเีกษตรกรรุน่ใหม ่Young Smart Farmer ทีJไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพแลว้กวา่ 13,051 ราย,สมาชกิกลุม่ยวุเกษตรกรรวมทั Iงประเทศจาํนวน 5,292 กลุม่ มจีาํนวนสมาชกิ 

121,121 ราย, วสิาหกจิชมุชน 90,757 แหง่สมาชกิ 1,530,766 ราย,เครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน 540 แหง่ 

สมาชกิ 12,439 ราย,กลุม่แมบ่า้นเกษตรกร 10,386 กลุม่มสีมาชกิ 280,084 ราย,ศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิJม

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.)ทีJมเีกษตรกรตน้แบบ 882 ราย และมอีาสาสมคัรเกษตรหมูบ่า้น 

(อกม.) ทีJคอยสนบัสนุนงานทั Jวประเทศอกี 75,105 ราย 

โดยทั IงหมดนีIเป็นผลมาจากการพฒันางานสง่เสรมิการเกษตร และถอืเป็นความสาํเรจ็ทีJเกดิขึIนใน

การสรา้งเกษตรกรใหม้คีณุภาพชวีติทีJดนีอกจากนีIยงัยกระดบัเกษตรกรใหเ้ป็นผูป้ระกอบการเกษตร พรอ้ม

กบัผลกัดนันโยบาย “เกษตรทนัสมยั” ใหเ้กดิกลุม่เกษตรนวตักรรม เกษตรปลอดภยั เกษตรแปรรปู เกษตร

เทคโนโลย ีและเกษตรพอเพยีง สง่เสรมิใหเ้กษตรกรผลติและรกัษาคณุภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร คาํนึงถงึ

ความปลอดภยัเป็นมติรกบัสิJงแวดลอ้ม และยงัสง่เสรมิใหเ้กดิตลาดสนิคา้พรเีมีJยม สรา้งมลูคา่เพิJมใหก้บั

สนิคา้ และเพิJมมลูคา่การสง่ออกของประเทศ เชน่ สนิคา้มาตรฐาน GAP สนิคา้ Organic รวมถงึการสรา้ง

สนิคา้อตัลกัษณ์ เชน่ สนิคา้ GI 

นายเขม้แขง็ ยตุธิรรมดาํรง อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตรกลา่ววา่ กรมสง่เสรมิการเกษตร มนีโยบาย

มุง่ผลกัดนัและสง่เสรมิภาคการเกษตรของไทย ใหเ้ขา้สูก่ารเป็น Smart Agriculture เพืJอใหส้อดรบักบั

นโยบายของรฐับาลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จงึตอ้งมุง่เน้นใหเ้กษตรกรรวมกลุม่ในรปูแบบแปลง

ใหญ่ เพืJอเพิJมประสทิธภิาพการผลติและสามารถเชืJอมโยงไปสูอุ่ตสาหกรรมได ้มกีารพฒันาเกษตรกรรุน่ใหม่

ใหเ้ป็นผูป้ระกอบการ สรา้งความเขม้แขง็ขององคก์รเกษตรกรและวสิาหกจิชมุชน สง่เสรมิการผลติเพืJอสรา้ง

ความมั Jนคงดา้นอาหารในครวัเรอืนเกษตรกรและชมุชน 

นอกจากนีIยงัเป็นการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของอาสาสมคัรเกษตรหมูบ่า้น (อกม.) เพืJอเป็นกลไก

สนบัสนุนการขบัเคลืJอนงานในพืIนทีJ ตลอดจนการพฒันาศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิJมประสทิธภิาพการผลติสนิคา้

เกษตร (ศพก.) ใหเ้ป็นศนูยก์ลางดา้นการเกษตรของชมุชนเป็นแหลง่รองรบัและเชืJอมโยงงานวจิยัสูช่มุชน 

เป็นตน้ และการจดังานรวมพลคนเกษตรสรา้งชาต ิจะเป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึการรวมพลงัของพีJน้อง

เกษตรกรไทย เพืJอใหเ้กดิโอกาสในการแลกเปลีJยนเรยีนรู ้และแสดงผลสาํเรจ็ของการพฒันาดา้นการเกษตร

และสนิคา้เกษตรคณุภาพไดม้าตรฐาน ตอบรบัวถิใีหม ่หรอื New Normal 



 
กรมส่งเสริมการเกษตรดนัเกษตรกรมะพร้าวรวมกลุ่ม "แปลงใหญ่" ยกระดบัคณุภาพสู่ตลาดโลก 

20 สงิหาคม 2563 

 นายเขม้แขง็ ยตุธิรรมดาํรง อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร เปิดเผยวา่ มะพรา้วนํIาหอม นบัเป็นผลไม้

เศรษฐกจิทีJสาํคญัทีJกรมสง่เสรมิการเกษตรไดแ้นะนําใหเ้กษตรกรปลกูเพืJอตอบสนองความตอ้งการทีJสงูขึIน

อยา่งต่อเนืJองของตลาดทั Iงในและต่างประเทศ รวมทั Iงสง่เสรมิใหเ้กดิการรวมกลุม่ภายใตร้ะบบสง่เสรมิเกษตร

แบบแปลงใหญ่ ปัจจุบนัเกษตรกรมกีารรวมกลุม่เป็นแปลงใหญ่แลว้จาํนวน 17 แปลง ใน 8 จงัหวดั ไดแ้ก่ 

จงัหวดัราชบุร,ี สมทุรสาคร, สมทุรสงคราม, กรงุเทพมหานคร, ฉะเชงิเทรา, นครปฐม, สมทุรปราการ และ

จงัหวดัสงขลา รวมจาํนวนเกษตรกรทีJเขา้รว่ม 533 ราย โดยการสง่เสรมิแปลงใหญ่มะพรา้วนํIาหอมเน้นให้

เกษตรกรใชห้ลกัตลาดนําการผลติ และใชช้อ่งทางการตลาดใหม่ๆ  เชน่การจาํหน่ายผา่นสืJอออนไลน์ 

 ดา้นนายประยรู วสิทุธไิพศาล ประธานแปลงใหญ่มะพรา้วนํIาหอมตาํบลแพงพวย อาํเภอดาํเนิน

สะดวก จงัหวดัราชบุร ีกลา่ววา่หลงัจากการทีJกรมสง่เสรมิการเกษตรไดเ้ขา้มาชว่ยสนบัสนุนใหเ้กดิการ

รวมกลุม่เป็นแปลงใหญ่มะพรา้วนํIาหอม ทาํใหเ้กษตรกรมกีารพฒันาอยา่งต่อเนืJอง ทั Iงดา้นการจดัการสวน

มะพรา้วนํIาหอมจนถงึการสง่ออกการผลติมะพรา้วนํIาหอมใหไ้ดค้ณุภาพและมาตรฐานสง่ออก และการพฒันา

ผลติภณัฑจ์ากมะพรา้วนํIาหอม ทาํใหเ้กดิการยกระดบัการปลกูและการจดัการสวนทีJไดม้าตรฐาน สามารถ



สรา้งผลผลติคณุภาพทีJตรงกบัความตอ้งการของตลาด รวมถงึการเปิดชอ่งทางการตลาดถงึผูบ้รโิภคได้

เพิJมขึIน 

 สาํหรบัการทาํสวนมะพรา้วนํIาหอมในปัจจบุนั เพืJอสนองตอบความนิยมของผูบ้รโิภคทีJเน้นใสใ่จเรืJอง

สขุภาพมากขึIน ไดม้กีารปรบัเปลีJยนรปูแบบมาเป็นสวนมะพรา้วนํIาหอมแบบอนิทรยีท์ีJเน้นใหเ้ป็นธรรมชาติ

มากทีJสดุ ไมม่กีารใชส้ารเคม ีหนัมาใชต้วัหํIาตวัเบยีนในการชว่ยกาํจดัแมลงศตัรมูะพรา้ว เชน่ การใชแ้ตน

เบยีน เขา้มาชว่ยควบคมุแมลงศตัรมูะพรา้ว ซึJงไดร้บัการสนบัสนุนพอ่แมพ่นัธุแ์ละองคค์วามรูจ้ากกรม

สง่เสรมิการเกษตร ลดการใชส้ารเคม ีเพืJอสรา้งผลผลติคณุภาพทีJปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค รวมถงึการพฒันา

สนิคา้ใหม้คีวามหลากหลาย มผีลติภณัฑแ์ปรรปูจากมะพรา้วนํIาหอมมากขึIน เชน่ จาํหน่ายในรปูแบบนํIา

มะพรา้วพรอ้มดืJมในขวดใส นํIาตาลมะพรา้ว และมะพรา้วแกว้พรอ้มรบัประทาน โดยขดูเนืIอและมนํีIาใสแ่กว้

ซลีฝาอยา่งด ีเป็นตน้ 

 สว่นสายพนัธุม์ะพรา้วนํIาหอมทีJนิยมปลกูเป็นพนัธุก์น้จบี ซึJงมลีกัษณะเดน่คอืใหผ้ลขนาดใหญ่และ

ปรมิาณนํIามะพรา้วมาก แต่ละปีสามารถเกบ็ผลผลติออกขายไดป้ระมาณ 15–18 ทะลาย โดยตดัผลไดทุ้ก 20 

วนั  การดแูลจดัการสวนถา้เป็นชว่งหน้าฝนอยา่งในขณะนีI จะปลอ่ยใหต้น้มะพรา้วเตบิโตไปตามธรรมชาต ิ

ในหน้าแลง้จะคอยดแูลรดนํIาทุก 3 วนั ตดัหญา้ใหส้ั Iน ไมร่กรงุรงั และรกัษาความชืIนบนผวิดนิสามารถเกบ็

ผลผลติออกขายไดต้ลอดทั Iงปี แต่ชว่งฤดรูอ้น ตั Iงแต่เดอืนมนีาคม–เมษายน ผลผลติน้อยลดลงจากปกติ

ประมาณ รอ้ยละ70–80 ตอ้งจดัการดแูลสวนมะพรา้วอยา่งเหมาะสม เพืJอไมใ่หต้น้มะพรา้วขาดคอ โดยใช้

วธิกีารใหนํ้Iาบาํรงุตน้และใหปุ้๋ ยคอกจากขีIหม ูโดยบาํรงุตน้ เฉลีJย 4 เดอืนต่อครั Iง และเฉลีJยตน้ละ 1 กระสอบ 

 “ปัญหาทีJเกษตรกรทาํสวนมะพรา้วนํIาหอมตอ้งประสบ คอื การระบาดของหนอนหวัดาํในชว่งฤดแูลง้ 

เพราะแมลงศตัรพูชืชนิดนีI ชอบอากาศรอ้นแลง้ เกษตรกรในพืIนทีJจงึคอยดแูลจดัการสวนใหม้คีวามชืIนอยา่ง

สมํJาเสมอ โดยใชเ้รอืรดนํIาในแปลงปลกูมะพรา้วทุก 3 วนั ครั Iงละประมาณ 1 ชั Jวโมง วธินีีIใชไ้ดผ้ลดเีพราะไม่

คอ่ยเจอปัญหาหนอนหวัดาํระบาดรนุแรงเหมอืนกบัพืIนทีJอืJนๆ สว่นการจดัการดา้นการตลาดจะมกีารวาง

แผนการผลติรว่มกบักลุม่สมาชกิแปลงใหญ่ ทีJวนันีIมพีืIนทีJปลกูรวม 3,000 ไร ่ซึJงเน้นทาํตลาดเองทั Iงหมดไม่

สง่ผา่นพอ่คา้คนกลาง บรหิารจดัการใหเ้ป็นระบบทั Iงในรปูของผลสด และต่อยอดเพิJมมลูคา่ดว้ยการนํามาแป

รปูเป็นผลติภณัฑต่์างๆ สรา้งการรบัรูข้องลกูคา้ผา่นสืJอออนไลน์เป็นหลกั” นายประยรู กลา่ว 



 
เกษตรกรแปลงใหญ่กาแฟปลืSมแผนพฒันาการผลิตเหน็ผลครบวงจรจนผูบ้ริโภคติดใจ 

21 สงิหาคม 2563 

 อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร เผยแผนบรหิารจดัการการผลติกาแฟพนัธุอ์ะราบกิา และโรบสัตา้จาก

เหนือจรดใต ้สรา้งคณุภาพไดค้รบวงจรตั Iงแต่ผลติถงึตลาด ทาํเกษตรกรแปลงใหญ่ปลืIม การพฒันาเหน็ผลได้

ผลผลติคณุภาพ ผูบ้รโิภคตดิใจ รายไดเ้พิJมอยา่งน่าพอใจ 

นายเขม้แขง็ ยตุธิรรมดาํรง อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร เปิดเผยถงึนโยบายการสง่เสรมิการปลกู

กาแฟของประเทศไทยวา่ เนืJองจากประเทศไทยมสีภาพพืIนทีJเหมาะสมกบัการปลกูกาแฟ จงึทาํใหส้ามารถ

ปลกูกาแฟในสายพนัธุท์ีJตลาดตอ้งการไดท้ั Iงพนัธุอ์ะราบกิา และพนัธุโ์รบสัตา้ ดงันั IนการขบัเคลืJอนโนยายการ

สง่เสรมิการปลกูกาแฟของกรมสง่เสรมิการเกษตร จงึเน้นสง่เสรมิใหเ้กษตรกรเลอืกการปลกูกาแฟตามสาย

พนัธุท์ีJเหมาะสมต่อพืIนทีJเป็นหลกัดว้ยแต่ละสายพนัธุม์กีารบรหิารจดัการทีJแตกต่างกนัตามภมูปิระเทศ 

ลกัษณะทางกายภาพในการปลกูกาแฟแต่ละสายพนัธุ ์ความคุน้ชนิของเกษตรกร รวมถงึตลาดรบัซืIอผลผลติ

ในพืIนทีJ 

“โดยในเขตภาคเหนือเน้นสง่เสรมิการปลกูกาแฟสายพนัธุอ์ะราบกิาซึJงเป็นทีJนิยมในตลาดโลก

ประมาณรอ้ยละ 80 ดว้ยเป็นสายพนัธุท์ีJใหก้ลิJนรสทีJนุ่มนวล กลิJนหอมเหมาะสาํหรบัการดืJมในลกัษณะกาแฟ

สด ตลาดสว่นใหญ่จงึเป็นตลาดระดบัพรเีมีJยม เชน่ในรา้นอาหารหรอืรา้นกาแฟสด เป็นตน้ ดงันั IนเพืJอใหไ้ด้



เมลด็กาแฟคณุภาพด ีใหผ้ลผลติสงู จงึจาํเป็นตอ้งปลกูในทีJมอีากาศทีJคอ่นขา้งเยน็ และอยูส่งูจาก

ระดบันํIาทะเล ประมาณ 1,000 เมตรขึIนไป เชน่ พืIนทีJจงัหวดัเชยีงใหม ่เชยีงราย น่าน และจงัหวดัลาํปาง” 

อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วอกีวา่ สาํหรบักาแฟอะราบกิา ปัจจุบนักรมสง่เสรมิการเกษตรได้

เน้นการสง่เสรมิใหเ้กษตรกรเกดิการรวมกลุม่ในรปูแบบวสิาหกจิชมุชนและแปลงใหญ่ซึJงเกษตรกรตอ้งรวมตวั

กนัตั Iงแต่ 30 คนขึIนไป เพืJอจดัการผลผลติในพืIนทีJ รวมถงึพฒันาการปลกู การเกบ็เกีJยว การเกบ็รกัษา 

ตลอดจนการแปรรปูเพืJอจาํหน่ายในลกัษณะกาแฟคั Jวดว้ยการสรา้งแบรนดส์นิคา้ของตนเองโดยใชเ้ทคโนโลยี

ใหม่ๆ  มาชว่ยในการแปรรปูผลผลติทีJชว่ยสรา้งมลูคา่เพิJมรวมถงึจากวสัดุเหลอืทิIงจากการผลติเพืJอใหเ้ป็น

ผลติภณัฑต่์างๆอนัเป็นการสรา้งชอ่งทางตลาดใหมแ่ละเพิJมรายไดจ้ากเดมิทีJเน้นการสง่จาํหน่ายเมลด็กาแฟ

ใหก้บับรษิทัเอกชน 

ขณะทีJในสว่นของกาแฟโรบสัตา้สง่เสรมิใหป้ลกูในพืIนทีJภาคใตต้ั Iงแต่จงัหวดัชมุพรลงไป ดว้ยเป็น

สายพนัธุท์ีJตอ้งการพืIนทีJทีJมคีวามชุม่ชืIน จงึจะสามารถใหผ้ลผลติคณุภาพด ีไมต่อ้งการความเยน็มากนกัปลกู

ไดใ้นพืIนทีJราบไมม่นํีIาทว่มขงั หรอืความลาดเอยีงไมเ่กนิรอ้ยละ 35 ความสงูจากระดบันํIาทะเลไมเ่กนิ 700 

เมตร ประกอบกบัลกัษณะประจาํพนัธุข์องโรบสัตา้ คอืมกีลิJนทีJแรง รสชาตจิะเขม้และขมกวา่อะราบกิา 

รวมทั IงเมืJอเทยีบปรมิาณคาเฟอนีสงูกวา่ดว้ย จงึนิยมนําไปแปรรปูเป็นกาแฟสาํเรจ็รปู ดงันั Iนผลติผลสว่น

ใหญ่เกนิกวา่รอ้ยละ 80 จะสง่ขายใหก้บัโรงงานรบัซืIอ ซึJงราคารบัซืIอเบืIองตน้ในแต่ละปี จะแปรผนัตาม

ปรมิาณผลผลติทีJเกบ็เกีJยวไดใ้นพืIนทีJ” 

ทั IงนีIเนืJองจากการตดิผลของกาแฟโรบสัตา้ตอ้งอาศยัความชุม่ชืIนจากดนิมาก หากความชืIนในดนิไม่

เพยีงพอจะสง่ผลใหผ้ลฝ่อหรอืหลุดรว่งไปเป็นจาํนวนมาก ดงันั Iนกรมสง่เสรมิการเกษตรจงึไดเ้ขา้ไปชว่ย

พฒันาดา้นการจดัการผลผลติ โดยอบรมใหค้วามรูเ้กษตรกรในการจดัการดแูลต่างๆเชน่ การทาํสาวใหต้น้

กาแฟ เพืJอใหผ้ลผลติออกมากขึIน และสะดวกในการจดัการเกบ็เกีJยวผลผลติใหไ้ดค้ณุภาพ ขณะเดยีวกนัไดม้ี

การสง่เสรมิใหเ้กษตรกรรวมตวักนัในรปูแบบแปลงใหญ่หรอืวสิาหกจิชมุชนเพืJอนําผลผลติกาแฟมาแปรรปูใน

รปูแบบกาแฟพรอ้มดืJม และสรา้งแบรนดส์นิคา้เพืJอใหเ้ป็นทีJรูจ้กั และมแีปลงใหญ่หลายแหง่ประสบ

ความสาํเรจ็ สามารถสรา้งชืJอใหเ้ป็นทีJรูจ้กัอยา่งกวา้งขวาง เชน่ กาแฟเขาทะลุ กาแฟถํIาสงิห ์หรอืกาแฟกระบีJ 

เป็นตน้” 

โดยในสว่นของเกษตรกร นายสวุรรณ เทโวขตั ิประธานแปลงใหญ่กาแฟเทพเสดจ็ หมู ่4 ตาํบลเทพ

เสดจ็ อาํเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม ่กลา่ววา่ จากทีJกรมสง่เสรมิการเกษตรไดเ้ขา้มาดาํเนินการชว่ย

พฒันาในดา้นต่างๆ เกษตรกรในพืIนทีJจาํนวน 34 ราย จงึมกีารรวมตวักนัเป็นแปลงใหญ่ในปี 2560 พืIนทีJปลกู

อากาแฟพนัธุอ์ะราบกิารวม 360 ไร ่ดว้ยการพฒันาทีJเน้นถงึคณุภาพเป็นสาํคญั จงึไดร้บัการตอบรบัเป็น

อยา่งด ีและมกีารเขา้มาศกึษาเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนืJอง จนวนันีIสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัเกษตรไดเ้ป็นอยา่งด ี

นายนิคม ศลิปศร ประธานแปลงใหญ่กาแฟ ตาํบลถํIาสงิห ์อาํเภอเมอืง จงัหวดัชมุพร กลา่ววา่ จาก

การไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาจากกรมสง่เสรมิการเกษตร ทาํใหส้ามารถยกระดบัการผลติจนไดร้บัการ

รบัรองมาตรฐาน GAP ไดเ้มลด็กาแฟโรบสัตา้ทีJมคีณุภาพออกจาํหน่ายไดอ้ยา่งครบวงจรในรปูผลติภณัฑ์

ต่างๆภายใตแ้บรนดส์นิคา้ของตนเองในนาม “กาแฟถํIาสงิห”์ และ “กาแฟกระบีJ” รวมถงึการเปิดเป็นรา้น

จาํหน่ายกาแฟโดยตรง ซึJงมผีูส้นใจมาเยีJยมชมและเลอืกซืIอผลติภณัฑอ์ยา่งต่อเนืJองตลอดทั Iงปี สามารถสรา้ง

รายไดใ้หก้บัสมาชกิเพิJมขึIนอยา่งน่าพอใจ 



 
เกษตรกรแปลงใหญ่กาแฟปลืSมแผนพฒันาการผลิตเหน็ผลครบวงจรจนผูบ้ริโภคติดใจ 

21 สงิหาคม 2563 

 อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร เผยแผนบรหิารจดัการการผลติกาแฟพนัธุอ์ะราบกิา และโรบสัตา้จาก

เหนือจรดใต ้สรา้งคณุภาพไดค้รบวงจรตั Iงแต่ผลติถงึตลาด ทาํเกษตรกรแปลงใหญ่ปลืIม การพฒันาเหน็ผลได้

ผลผลติคณุภาพ ผูบ้รโิภคตดิใจ รายไดเ้พิJมอยา่งน่าพอใจ 

นายเขม้แขง็ ยตุธิรรมดาํรง อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร เปิดเผยถงึนโยบายการสง่เสรมิการปลกู

กาแฟของประเทศไทยวา่ เนืJองจากประเทศไทยมสีภาพพืIนทีJเหมาะสมกบัการปลกูกาแฟ จงึทาํใหส้ามารถ

ปลกูกาแฟในสายพนัธุท์ีJตลาดตอ้งการไดท้ั Iงพนัธุอ์ะราบกิา และพนัธุโ์รบสัตา้ ดงันั IนการขบัเคลืJอนโนยายการ

สง่เสรมิการปลกูกาแฟของกรมสง่เสรมิการเกษตร จงึเน้นสง่เสรมิใหเ้กษตรกรเลอืกการปลกูกาแฟตามสาย

พนัธุท์ีJเหมาะสมต่อพืIนทีJเป็นหลกัดว้ยแต่ละสายพนัธุม์กีารบรหิารจดัการทีJแตกต่างกนัตามภมูปิระเทศ 

ลกัษณะทางกายภาพในการปลกูกาแฟแต่ละสายพนัธุ ์ความคุน้ชนิของเกษตรกร รวมถงึตลาดรบัซืIอผลผลติ

ในพืIนทีJ 

“โดยในเขตภาคเหนือเน้นสง่เสรมิการปลกูกาแฟสายพนัธุอ์ะราบกิาซึJงเป็นทีJนิยมในตลาดโลก

ประมาณรอ้ยละ 80 ดว้ยเป็นสายพนัธุท์ีJใหก้ลิJนรสทีJนุ่มนวล กลิJนหอมเหมาะสาํหรบัการดืJมในลกัษณะกาแฟ

สด ตลาดสว่นใหญ่จงึเป็นตลาดระดบัพรเีมีJยม เชน่ในรา้นอาหารหรอืรา้นกาแฟสด เป็นตน้ ดงันั IนเพืJอใหไ้ด้



เมลด็กาแฟคณุภาพด ีใหผ้ลผลติสงู จงึจาํเป็นตอ้งปลกูในทีJมอีากาศทีJคอ่นขา้งเยน็ และอยูส่งูจาก

ระดบันํIาทะเล ประมาณ 1,000 เมตรขึIนไป เชน่ พืIนทีJจงัหวดัเชยีงใหม ่เชยีงราย น่าน และจงัหวดัลาํปาง” 

อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วอกีวา่ สาํหรบักาแฟอะราบกิา ปัจจุบนักรมสง่เสรมิการเกษตรได้

เน้นการสง่เสรมิใหเ้กษตรกรเกดิการรวมกลุม่ในรปูแบบวสิาหกจิชมุชนและแปลงใหญ่ซึJงเกษตรกรตอ้งรวมตวั

กนัตั Iงแต่ 30 คนขึIนไป เพืJอจดัการผลผลติในพืIนทีJ รวมถงึพฒันาการปลกู การเกบ็เกีJยว การเกบ็รกัษา 

ตลอดจนการแปรรปูเพืJอจาํหน่ายในลกัษณะกาแฟคั Jวดว้ยการสรา้งแบรนดส์นิคา้ของตนเองโดยใชเ้ทคโนโลยี

ใหม่ๆ  มาชว่ยในการแปรรปูผลผลติทีJชว่ยสรา้งมลูคา่เพิJมรวมถงึจากวสัดุเหลอืทิIงจากการผลติเพืJอใหเ้ป็น

ผลติภณัฑต่์างๆอนัเป็นการสรา้งชอ่งทางตลาดใหมแ่ละเพิJมรายไดจ้ากเดมิทีJเน้นการสง่จาํหน่ายเมลด็กาแฟ

ใหก้บับรษิทัเอกชน 

ขณะทีJในสว่นของกาแฟโรบสัตา้สง่เสรมิใหป้ลกูในพืIนทีJภาคใตต้ั Iงแต่จงัหวดัชมุพรลงไป ดว้ยเป็น

สายพนัธุท์ีJตอ้งการพืIนทีJทีJมคีวามชุม่ชืIน จงึจะสามารถใหผ้ลผลติคณุภาพด ีไมต่อ้งการความเยน็มากนกัปลกู

ไดใ้นพืIนทีJราบไมม่นํีIาทว่มขงั หรอืความลาดเอยีงไมเ่กนิรอ้ยละ 35 ความสงูจากระดบันํIาทะเลไมเ่กนิ 700 

เมตร ประกอบกบัลกัษณะประจาํพนัธุข์องโรบสัตา้ คอืมกีลิJนทีJแรง รสชาตจิะเขม้และขมกวา่อะราบกิา 

รวมทั IงเมืJอเทยีบปรมิาณคาเฟอนีสงูกวา่ดว้ย จงึนิยมนําไปแปรรปูเป็นกาแฟสาํเรจ็รปู ดงันั Iนผลติผลสว่น

ใหญ่เกนิกวา่รอ้ยละ 80 จะสง่ขายใหก้บัโรงงานรบัซืIอ ซึJงราคารบัซืIอเบืIองตน้ในแต่ละปี จะแปรผนัตาม

ปรมิาณผลผลติทีJเกบ็เกีJยวไดใ้นพืIนทีJ” 

ทั IงนีIเนืJองจากการตดิผลของกาแฟโรบสัตา้ตอ้งอาศยัความชุม่ชืIนจากดนิมาก หากความชืIนในดนิไม่

เพยีงพอจะสง่ผลใหผ้ลฝ่อหรอืหลุดรว่งไปเป็นจาํนวนมาก ดงันั Iนกรมสง่เสรมิการเกษตรจงึไดเ้ขา้ไปชว่ย

พฒันาดา้นการจดัการผลผลติ โดยอบรมใหค้วามรูเ้กษตรกรในการจดัการดแูลต่างๆเชน่ การทาํสาวใหต้น้

กาแฟ เพืJอใหผ้ลผลติออกมากขึIน และสะดวกในการจดัการเกบ็เกีJยวผลผลติใหไ้ดค้ณุภาพ ขณะเดยีวกนัไดม้ี

การสง่เสรมิใหเ้กษตรกรรวมตวักนัในรปูแบบแปลงใหญ่หรอืวสิาหกจิชมุชนเพืJอนําผลผลติกาแฟมาแปรรปูใน

รปูแบบกาแฟพรอ้มดืJม และสรา้งแบรนดส์นิคา้เพืJอใหเ้ป็นทีJรูจ้กั และมแีปลงใหญ่หลายแหง่ประสบ

ความสาํเรจ็ สามารถสรา้งชืJอใหเ้ป็นทีJรูจ้กัอยา่งกวา้งขวาง เชน่ กาแฟเขาทะลุ กาแฟถํIาสงิห ์หรอืกาแฟกระบีJ 

เป็นตน้” 

โดยในสว่นของเกษตรกร นายสวุรรณ เทโวขตั ิประธานแปลงใหญ่กาแฟเทพเสดจ็ หมู ่4 ตาํบลเทพ

เสดจ็ อาํเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม ่กลา่ววา่ จากทีJกรมสง่เสรมิการเกษตรไดเ้ขา้มาดาํเนินการชว่ย

พฒันาในดา้นต่างๆ เกษตรกรในพืIนทีJจาํนวน 34 ราย จงึมกีารรวมตวักนัเป็นแปลงใหญ่ในปี 2560 พืIนทีJปลกู

อากาแฟพนัธุอ์ะราบกิารวม 360 ไร ่ดว้ยการพฒันาทีJเน้นถงึคณุภาพเป็นสาํคญั จงึไดร้บัการตอบรบัเป็น

อยา่งด ีและมกีารเขา้มาศกึษาเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนืJอง จนวนันีIสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัเกษตรไดเ้ป็นอยา่งด ี

นายนิคม ศลิปศร ประธานแปลงใหญ่กาแฟ ตาํบลถํIาสงิห ์อาํเภอเมอืง จงัหวดัชมุพร กลา่ววา่ จาก

การไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาจากกรมสง่เสรมิการเกษตร ทาํใหส้ามารถยกระดบัการผลติจนไดร้บัการ

รบัรองมาตรฐาน GAP ไดเ้มลด็กาแฟโรบสัตา้ทีJมคีณุภาพออกจาํหน่ายไดอ้ยา่งครบวงจรในรปูผลติภณัฑ์

ต่างๆภายใตแ้บรนดส์นิคา้ของตนเองในนาม “กาแฟถํIาสงิห”์ และ “กาแฟกระบีJ” รวมถงึการเปิดเป็นรา้น

จาํหน่ายกาแฟโดยตรง ซึJงมผีูส้นใจมาเยีJยมชมและเลอืกซืIอผลติภณัฑอ์ยา่งต่อเนืJองตลอดทั Iงปี สามารถสรา้ง

รายไดใ้หก้บัสมาชกิเพิJมขึIนอยา่งน่าพอใจ 



 
ก.เกษตรหนุนเตม็ที8 ปลกูกาแฟแปลงใหญ่ ‘โรบสัต้า-อราบิก้า’ 

23 สงิหาคม 2563 

 อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร หนุนเกษตรกรปลกูกาแฟแปลงใหญ่ เน้นพนัธุ ์“อราบกิา้ และโรบสัตา้” 

จากเหนือจรดใตส้รา้งคณุภาพไดค้รบวงจรตั Iงแต่ผลติถงึตลาด 

 นายเขม้แขง็ ยตุธิรรมดาํรง อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร เปิดเผยถงึนโยบายการสง่เสรมิการปลกู

กาแฟ ของประเทศไทยวา่ เนืJองจากประเทศไทยมสีภาพพืIนทีJเหมาะสมกบัการปลกูกาแฟ จงึทาํใหส้ามารถ

ปลกูกาแฟในสายพนัธุท์ีJตลาดตอ้งการไดท้ั Iงพนัธุอ์ะราบกิา และพนัธุโ์รบสัตา้ จงึเน้นสง่เสรมิใหเ้กษตรกร

เลอืกการปลกูกาแฟตามสายพนัธุท์ีJเหมาะสมต่อพืIนทีJเป็นหลกัดว้ยแต่ละสายพนัธุม์กีารบรหิารจดัการทีJ

แตกต่างกนัตามภมูปิระเทศ ลกัษณะทางกายภาพในการปลกูกาแฟแต่ละสายพนัธุ ์ความคุน้ชนิของ

เกษตรกร รวมถงึตลาดรบัซืIอผลผลติในพืIนทีJ 

 

โดยในเขตภาคเหนือเน้นสง่เสรมิการปลกูกาแฟสายพนัธุอ์ะราบกิาซึJงเป็นทีJนิยมในตลาดโลก

ประมาณ รอ้ยละ 80 ดว้ยเป็นสายพนัธุท์ีJใหก้ลิJนรสทีJนุ่มนวล กลิJนหอมเหมาะสาํหรบัการดืJมในลกัษณะกาแฟ



สด ตลาดสว่นใหญ่จงึเป็นตลาดระดบัพรเีมีJยม เชน่ในรา้นอาหารหรอืรา้นกาแฟสด เป็นตน้ ดงันั IนเพืJอใหไ้ด้

เมลด็กาแฟคณุภาพด ีใหผ้ลผลติสงู จงึจาํเป็นตอ้งปลกูในทีJมอีากาศทีJคอ่นขา้งเยน็ และอยูส่งูจาก

ระดบันํIาทะเล ประมาณ 1,000 เมตรขึIนไป เชน่ พืIนทีJจงัหวดัเชยีงใหม ่เชยีงราย น่าน และจงัหวดัลาํปาง 

อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่ววา่ สาํหรบักาแฟอะราบกิา ปัจจบุนักรมสง่เสรมิการเกษตรได้

เน้นการสง่เสรมิใหเ้กษตรกรเกดิการรวมกลุม่ในรปูแบบวสิาหกจิชมุชนและแปลงใหญ่ซึJงเกษตรกรตอ้งรวมตวั

กนัตั Iงแต่ 30 คนขึIนไป เพืJอจดัการผลผลติในพืIนทีJ รวมถงึพฒันาการปลกู การเกบ็เกีJยว การเกบ็รกัษา 

ตลอดจนการแปรรปู เพืJอจาํหน่ายในลกัษณะกาแฟคั Jวดว้ยการสรา้งแบรนดส์นิคา้ของตนเองโดยใช้

เทคโนโลยใีหม่ๆ  มาชว่ยในการแปรรปูผลผลติทีJชว่ยสรา้งมลูคา่เพิJมรวมถงึจากวสัดุเหลอืทิIงจากการผลติ

เพืJอใหเ้ป็นผลติภณัฑต่์างๆอนัเป็นการสรา้งชอ่งทางตลาดใหมแ่ละเพิJมรายไดจ้ากเดมิทีJเน้นการสง่จาํหน่าย

เมลด็กาแฟใหก้บับรษิทัเอกชน 

สว่นของกาแฟโรบสัตา้สง่เสรมิใหป้ลกูในพืIนทีJภาคใตต้ั Iงแต่จงัหวดัชมุพรลงไป ดว้ยเป็นสายพนัธุท์ีJ

ตอ้งการพืIนทีJทีJมคีวามชุม่ชืIน จงึจะสามารถใหผ้ลผลติคณุภาพด ีไมต่อ้งการความเยน็มากนกัปลกูไดใ้นพืIนทีJ

ราบไมม่นํีIาทว่มขงั หรอืความลาดเอยีงไมเ่กนิรอ้ยละ 35 ความสงูจากระดบันํIาทะเลไมเ่กนิ 700 เมตร 

ประกอบกบัลกัษณะประจาํพนัธุ ์ของโรบสัตา้ คอื มกีลิJนทีJแรง รสชาตจิะเขม้และขมกวา่อะราบกิา รวมทั IงเมืJอ

เทยีบปรมิาณคาเฟอนีสงูกวา่ดว้ย จงึนิยมนําไปแปรรปูเป็นกาแฟสาํเรจ็รปู ดงันั Iนผลติผลสว่นใหญ่เกนิกวา่

รอ้ยละ 80 จะสง่ขายใหก้บัโรงงานรบัซืIอ ซึJงราคารบัซืIอเบืIองตน้ในแต่ละปี จะแปรผนัตามปรมิาณผลผลติทีJ

เกบ็เกีJยวไดใ้นพืIนทีJ เนืJองจากการตดิผลของกาแฟโรบสัตา้ตอ้งอาศยัความชุม่ชืIนจากดนิมาก หากความชืIน

ในดนิไมเ่พยีงพอ จะสง่ผลใหผ้ลฝ่อหรอืหลุดรว่งไปเป็นจาํนวนมาก 

ดงันั Iนกรมสง่เสรมิการเกษตรจงึไดเ้ขา้ไปชว่ยพฒันาดา้นการจดัการผลผลติ โดยอบรมใหค้วามรู้

เกษตรกรในการจดัการดแูลต่างๆ เชน่ การทาํสาวใหต้น้กาแฟ เพืJอใหผ้ลผลติออกมากขึIน และสะดวกในการ

จดัการเกบ็เกีJยวผลผลติใหไ้ดคุ้ณภาพ ขณะเดยีวกนัไดม้กีารสง่เสรมิใหเ้กษตรกรรวมตวักนั ในรปูแบบแปลง

ใหญ่หรอืวสิาหกจิชมุชนเพืJอนําผลผลติกาแฟมาแปรรปูในรปูแบบกาแฟพรอ้มดืJม และสรา้งแบรนดส์นิคา้

เพืJอใหเ้ป็นทีJรูจ้กั และมแีปลงใหญ่หลายแหง่ประสบความสาํเรจ็ สามารถสรา้งชืJอใหเ้ป็นทีJรูจ้กัอยา่ง

กวา้งขวาง เชน่ กาแฟเขาทะลุ กาแฟถํIาสงิห ์หรอืกาแฟกระบีJ เป็นตน้” อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตรกลา่ว 

นายสวุรรณ เทโวขตั ิประธานแปลงใหญ่กาแฟเทพเสดจ็ หมู ่4 ต.เทพเสดจ็ อ.ดอยสะเกด็ จ.

เชยีงใหม ่กลา่ววา่ จากทีJกรมสง่เสรมิการเกษตรไดเ้ขา้มาดาํเนินการชว่ยพฒันาในดา้นต่างๆเกษตรกรใน

พืIนทีJจาํนวน 34 ราย จงึมกีารรวมตวักนัเป็นแปลงใหญ่ในปี 2560 พืIนทีJปลกูอากาแฟพนัธุอ์ะราบกิารวม 360 

ไร ่ดว้ยการพฒันาทีJเน้นถงึคณุภาพเป็นสาํคญั จงึไดร้บัการตอบรบัและสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัเกษตรได้

เป็นอยา่งด ี

 

ดา้น นายนิคม ศลิปศร ประธานแปลงใหญ่กาแฟ ต.ถํIาสงิห ์อ.เมอืง จ.ชมุพร กลา่วเพิJมเตมิวา่จาก

การไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาจากกรมสง่เสรมิการเกษตร ทาํใหส้ามารถยกระดบัการผลติจนไดร้บัการ

รบัรองมาตรฐาน GAP ไดเ้มลด็กาแฟโรบสัตา้ทีJมคีณุภาพออกจาํหน่ายไดอ้ยา่งครบวงจรในรปูผลติภณัฑ์

ต่างๆภายใตแ้บรนดส์นิคา้ของตนเอง ในนาม “กาแฟถํIาสงิห”์ และ “กาแฟกระบีJ” รวมถงึการเปิดเป็นรา้น

จาํหน่ายกาแฟโดยตรง ซึJงมผีูส้นใจมาเยีJยมชมและเลอืกซืIอผลติภณัฑอ์ยา่งต่อเนืJองตลอดทั Iงปี 



 
ศรแดง-ก.เกษตรฯอบรมYoung Smart Farmer หลกัสตูรผลิตผกัเพื8อการค้า-สร้างอาชีพได้จริง 
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 บรษิทั อสีท ์เวสท ์ซดี จาํกดั รว่มกบักรมสง่เสรมิการเกษตร เปิดโครงการจดัอบรม Young Smart 

Farmer หลกัสตูรการผลติผกัเพืJอการคา้ ระหวา่งวนัทีJ 17-20 สงิหาคม โดยโครงการนีIเป็นหนึJงในความ

รว่มมอืของ 2 หน่วยงานจากภาครฐัและเอกชน ชืJอโครงการ “ตูเ้ยน็ขา้งบา้น” มนีายวชิยั เหลา่เจรญิพรกุล 

ผจก.ทั Jวไปบรษิทั อสีท ์เวสท ์ซดี จาํกดั และนายชาตร ีบุญนาค รองอธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร เป็น

ประธานเปิดงาน ณ ศนูยก์ารเรยีนรูอ้สีท ์เวสท ์ซดี อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม ่

 นายชาตร ีบุญนาค รองอธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่ววา่ กรมมนีโยบายขบัเคลืJอนงานพฒันา

เกษตรกรรุน่ใหมใ่หเ้ป็น Young Smart Farmer เพืJอแกปั้ญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร ซึJงมผีลกระทบ

กบัสงัคมภาคเกษตรมากขึIน เนืJองจากการเกษตรกรสว่นใหญ่เขา้สูส่งัคมผูส้งูวยั แรงงานภาคการเกษตรเป็น

ผูส้งูอาย ุดงันั Iน เกษตรกรรุน่ใหมจ่งึสาํคญักบัภาคการเกษตร กรมฯ จงึมแีนวทางสรา้งพฒันาบุคลากรเกษตร

ผา่นการดาํเนินงานสง่เสรมิและพฒันาเกษตรกรรุน่ใหมใ่หเ้ป็น Young Smart Farmer เพืJอเตรยีมความพรอ้ม

สรา้งและพฒันาเกษตรกรรุน่ใหมใ่นการสบืทอดอาชพีการเกษตร มุง่เน้นเรยีนรู ้เพืJอใหเ้กษตรกรมคีวามรูแ้ละ

ทกัษะดา้นการเกษตร เขา้ใจพืIนฐานการเกษตร สามารถพฒันานําองคค์วามรูม้าปรบัใชท้าํเกษตร ซึJงตอ้ง

ขอบคณุ บรษิทั อสีท ์เวสท ์ซดี จาํกดั ทีJรว่มกบักรมสง่เสรมิการเกษตรสง่เสรมิพฒันาทกัษะเกษตรกรใหม้ี

ความรู ้ความเขา้ใจเกีJยวกบัการวางแผนผลติพชืผกั ความรูพ้ืIนฐานโรคแมลงศตัรพูชื รวมถงึความรูด้า้น

เศรษฐศาสตรแ์ละความรูด้า้นตลาดพชืผกั 

 นายนวนิตย ์พลเคน ผูอ้าํนวยการสาํนกังานสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรทีJ 6 จ.เชยีงใหม ่กลา่ววา่ 

กรมสง่เสรมิการเกษตรตระหนกัความสาํคญัของการผลติและบรโิภคพชืผกั สามารถนํามาแปรรปู

ภาคอุตสาหกรรมเกษตรและการผลติเมลด็พนัธุ ์โดยบรโิภคและจาํหน่ายผลผลติทั Iงในและต่างประเทศ เป็น

การสรา้งรายไดใ้หเ้กษตรกรและระบบเศรษฐกจิของประเทศ นอกจากนีI ยงัเป็นการสง่เสรมิใหเ้กษตรกรมี

คณุภาพชวีติทีJดแีละเสรมิสรา้งความมั Jนคงดา้นอาหารใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการ และมคีณุภาพตรงตาม

มาตรฐานสากล ซึJงการอบรมในครั IงนีIเพืJอสง่เสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจเกีJยวกบัพืIนฐานการประกอบอาชพี



การเกษตรและวธิปีฏบิตัทิีJถกูตอ้งในการผลติผกัเพืJอการคา้ เพืJอใหเ้กษตรกรนําองคค์วามรูท้ีJไดไ้ป

ประยกุตใ์ชป้ระกอบอาชพีการเกษตร โดยมรีะยะเวลาอบรม ระหวา่งวนัทีJ 17-20 สงิหาคม 2563 ณ ศนูยก์าร

เรยีนรูอ้สีท ์เวสท ์ซดี อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม ่มบุีคคลเป้าหมายคอื Young Smart Farmer ใน

ภาคเหนือ 16 ราย ประกอบดว้ย Young Smart Farmer จากเชยีงใหม ่10 ราย และลาํปาง 6 รายมหีลกัสตูร

ฝึกอบรมเน้นผลติผกัใบ, พชืตระกลูมะเขอื และพชืตระกลูแตง ประกอบดว้ยหวัขอ้ ความรูเ้รืJองเมลด็พนัธุแ์ละ

การเลอืกใชเ้มลด็พนัธุ ์การเตรยีมวสัดุเพาะกลา้ และวธิเีพาะกลา้ และการดแูลตน้กลา้ เตรยีมแปลง ยา้ยปลกู

และดแูลพชืในสภาพเปิด (Open field) ชนิดของปุ๋ ยธาตุอาหารสาํคญัของพชื และการใหปุ้๋ ยในโรงเรอืน การ

ยา้ยปลกูและวธิกีารปลกูพชืในสภาพในสภาพปิด (Green house production)การจดัการนํIาและวธิกีารใหนํ้Iา

พชื แบบระบบนํIาหยด โรคพชืและการจดัการ สารกาํจดัศตัรพูชืและการใชส้ารกาํจดัศตัรพูชือยา่งปลอดภยั 

การควบคมุแมลงศตัรพูชืโดยใชว้ธิธีรรมชาตแิละการใชส้ารชวีภณัฑร์ว่มกบัการใชส้ารเคมกีาํจดัศตัรพูชือยา่ง

มปีระสทิธภิาพ เทคโนโลยสีมยัใหมใ่นการทาํการเกษตร การเกบ็เกีJยวและจดัการหลงัเกบ็เกีJยว และ

การตลาดของพชืผกั 

 ดา้นนายวชิยั เหลา่เจรญิพรกุล ผจก.ทั Jวไปบรษิทั อสีท ์เวสท ์ซดี จาํกดั ใหส้มัภาษณ์เกีJยวกบั

โครงการอบรมครั IงนีIวา่ จากทมีงานทีJเชีJยวชาญเฉพาะดา้น สูก่ารเป็นผูถ่้ายทอดความรู ้อสีท ์เวสท ์ซดี เรา

เป็นบรษิทัเมลด็พนัธุผ์กัอนัดบั 1 ของไทย ไมเ่พยีงเป็นผูผ้ลติเมลด็พนัธุผ์กั การไดม้าซึJงเมลด็พนัธุแ์ต่ละสาย

พนัธุเ์ราตอ้งวจิยั เพาะปลกูจรงิ และศกึษาตลาดของผกันั Iนใหม้ากทีJสดุ ใหเ้กษตรกรไดใ้ชจ้รงิ ดงันั Iน ทุกสาย

พนัธุท์ีJออกไป เราจะตอ้งเรยีนรูทุ้กขั Iนตอน ตั Iงแต่นําเมลด็มาปลกู ดแูล เกบ็เกีJยว จนถงึนําไปขายในตลาด 

เราจงึมทีมีงานทีJเชีJยวชาญแต่ละภาคสว่น มศีกัยภาพถ่ายทอดความรูใ้ห ้Young Smart Farmer ในหลกัสตูร

นีIไดเ้ป็นอยา่งด ีนําไปปฏบิตัสิรา้งอาชพีไดจ้รงิ 



 
ก.เกษตรหนุนปลกูสบัปะรดผลสดMD2 แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด-ราคาตกตํ8า 

21 สงิหาคม พ.ศ. 2563 

 กรมสง่เสรมิการเกษตรแนะนําพนัธุส์บัปะรดผลสด MD2 เป็นทีJตอ้งการของตลาด รสชาตหิวาน กลิJน

หอม เนืIอตนัแน่นและไมเ่ป็นโพร มวีติามนิซสีงูกวา่สบัปะรดพนัธุอ์ืJนถงึ 4 เทา่ โดยสง่เสรมิใหเ้กษตรกรใชต้น้

กลา้พนัธุด์จีากการเพาะเลีIยงเนืIอเยืJอเพืJอขยายพืIนทีJปลกูใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของตลาด แทน

สบัปะรดโรงงาน 

นายทว ีมาสขาว รองอธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่ววา่ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์เป็นแหลง่

เพาะปลกูสบัปะรดแหลง่ใหญ่ทีJสาํคญัของประเทศไทยมผีลผลติสบัปะรด 888,667 ตนั คดิเป็นรอ้ยละ 37.84 

ของผลผลติสบัปะรดทั Iงประเทศ โดยพนัธุส์บัปะรดทีJเกษตรกรนิยมปลกูสว่นใหญ่เป็นพนัธุปั์ตตาเวยีเพืJอสง่

โรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลกั ดงันั IนเมืJอมผีลผลติออกสูต่ลาดเป็นปรมิาณมาก เกษตรกรผูป้ลกูสบัปะรดใน

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์จงึมกัประสบกบัปัญหาสบัปะรดโรงงานลน้ตลาด และราคารบัซืIอทีJตกตํJาอยูเ่สมอ 

กรมสง่เสรมิการเกษตรจงึสง่เสรมิใหเ้กษตรกรผูป้ลกูสบัปะรดในพืIนทีJจงัหวดัประจวบครีขีนัธท์ีJผา่นการ

คดัเลอืกตามขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑร์วม 8 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมอืงหวัหนิ ปราณบุร ีทบัสะแก กุยบุรี

สามรอ้ยยอดบางสะพาน และอาํเภอบางสะพานน้อย ใหป้รบัเปลีJยนสายพนัธุแ์ละรปูแบบการผลติจากการ

ปลกูสบัปะรดเพืJอสง่โรงงานมาเป็นสบัปะรดรบัประทานผลสดพนัธุ ์MD2 เพืJอแกปั้ญหาผลผลติลน้ตลาดและ

ราคาตกตํJา โดยสบัปะรดพนัธุ ์MD2 ไดร้บัการพฒันาพนัธุม์าจากประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นทีJรูจ้กัและเป็นทีJ

ตอ้งการของตลาดเป็นอยา่งมากมคีณุสมบตัทิีJโดดเดน่คอื รสชาตทิีJหวาน มกีลิJนหอม เฉพาะตวัเนืIอมสีเีหลอืง

เขม้ เนืIอตนัแน่น และไมเ่ป็นโพรง นํIาหนกัผลโดยเฉลีJย 1.7-1.8 กโิลกรมั และมวีติามนิซสีงูกวา่สบัปะรดพนัธุ์

อืJนถงึ 4 เทา่ ทีJสาํคญัเมืJอทานแลว้ไมก่ดัลิIน เมืJอสกุแก่ผวิเปลอืกจะเปลีJยนจากสเีขยีวเป็นสเีหลอืงทองทั Iงผล 

กรมสง่เสรมิการเกษตรสง่เสรมิใหเ้กษตรกรใชต้น้กลา้พนัธุด์จีากการเพาะเลีIยงเนืIอเยืJอเพืJอขยาย

พืIนทีJปลกูใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของตลาด เนืJองจากสบัปะรดสายพนัธุนี์Iคอ่นขา้งหวงหน่อคอืใหห้น่อ

เฉลีJยเพยีง 1.5 หน่อเทา่นั Iน ทาํใหก้ารขยายพืIนทีJปลกูโดยใชห้น่อพนัธุต์ามธรรมชาตไิมเ่พยีงพอต่อความ

ตอ้งการรวมทั IงเพืJอป้องกนัการระบาดของโรคเหีJยว ซึJงเกดิจากเชืIอไวรสัทีJมกัพบแฝงมากบัหน่อพนัธุท์ีJ



เกษตรกรใชป้ลกูมเีป้าหมายผลติตน้พนัธุส์บัปะรดผลสด MD2 จากการเพาะเลีIยงเนืIอเยืJอจาํนวนทั IงสิIน 

600,000 ตน้สนบัสนุนใหก้บัเกษตรกรผูป้ลกูในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์รวม 8 อาํเภอ รองรบัพืIนทีJปลกูเพืJอ

จดัทาํแปลงพนัธุส์บัปะรด MD2 พนัธุด์ ีในพืIนทีJได ้100 ไร ่(100 แปลง) นําไปปลกูเป็นทางเลอืกเพิJมชอ่งทาง

การตลาดและเพิJมมลูคา่ภาคการเกษตร รวมถงึการใชเ้ทคโนโลยรีะบบ bioreactor (ไบโอรแีอคเตอร)์ มาชว่ย

ผลติ ซึJงสามารถขยายพนัธุด์ว้ยการเพาะเลีIยงเนืIอเยืJอ ได ้1 ต่อ 1000 เทา่ ในระยะเวลา 6-7 เดอืน เทยีบกบั

การขยายพนัธุจ์ากหน่อธรรมดาจะได ้1 ต่อ 3-4 เทา่ ภายในระยะเวลา 1 เดอืน 



 
เกษตรฯ เปิด Roadmap แผนปฏิบติัการพฒันาผลไม้ไทย ปี 2565 – 2570 

21 สงิหาคม 2563 

 นายทว ีมาสขาว รองอธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร เปิดเผยหลงัการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารบรูณาการ

จดัทาํแผนปฏบิตักิารดา้นการพฒันาผลไมไ้ทย พ.ศ. � �  – � �� ครั IงทีJ � ณ โรงแรมไมดา้ ดอนเมอืง แอร์

พอรต์ กรงุเทพมหานคร เมืJอชว่งกลางเดอืนสงิหาคมทีJผา่นมาวา่ ปัจจุบนัผลไมไ้ทยนบัเป็นพชืเศรษฐกจิทีJ

สรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศไทยคดิเป็นมลูคา่ไมน้่อยกวา่ ¡ ,�"� ลา้นบาท ซึJงภาครฐัไดใ้หค้วามสาํคญัในการ

พฒันาและแกไ้ขปัญหาเกีJยวกบัผลไมเ้ศรษฐกจิหลกั � ชนิด ไดแ้ก่ มะมว่ง ทุเรยีน มงัคดุ เงาะ ลองกอง ลาํไย 

และลิIนจีJ เพืJอผลติผลไมท้ีJมคีณุภาพและไดม้าตรฐานใหเ้ป็นทีJยอมรบัของลกูคา้ ดงันั Iน กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์จงึมอบหมายใหก้รมสง่เสรมิการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพฒันาและบรหิาร

จดัการผลไม ้(Fruit Board) จดัการสมัมนาดงักลา่วขึIน เพืJอรบัฟังความคดิเหน็รอบดา้นจากทุกภาคสว่น เพืJอ

นําขอ้มลูและขอ้เสนอแนะไปปรบัปรงุแผนปฏบิตักิารดา้นการพฒันาผลไมไ้ทย พ.ศ. � �  – � �� หรอื

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาผลไมไ้ทย ฉบบัทีJ � (พ.ศ. � �  – � ��) ใหค้รอบคลุมสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิ

และยทุธศาสตรก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั Iงแต่การจดัการผลติ และผลติไมผ้ลคณุภาพสูผู่บ้รโิภค รวมทั Iง

เพืJอแกไ้ขปัญหาการตลาดสนิคา้ผลไมท้ีJมมีายาวนานต่อเนืJอง โดยเปิดโอกาสใหเ้จา้หน้าทีJผูร้บัผดิชอบ

แผนปฏบิตักิารดา้นการพฒันาผลไมไ้ทยในสว่นกลาง ระดบัเขต และระดบัจงัหวดัของกรมฯ ตลอดจน



หน่วยงานผูเ้กีJยวขอ้งทุกภาคสว่น ไดบ้รูณาการแลกเปลีJยนเรยีนรู ้และเชืJอมโยงขอ้มลูดา้นการพฒันาผลไม้

ไทยรว่มกนั เพืJอประโยชน์ในการพฒันาและบรหิารจดัการผลไมไ้ทยในอนาคต 

 สาํหรบั Roadmap แผนปฏบิตักิารพฒันาผลไมไ้ทยใน   ปีขา้งหน้า ชว่งปี � � -� �� ไดว้าง

ยทุธศาสตรไ์ว ้  ดา้น คอื  

".เพิJมประสทิธภิาพระบบบรหิารจดัการผลไมใ้นการผลติและยกระดบัมาตรฐานสนิคา้ไมผ้ล โดยมี

กลยทุธ/์กจิกรรมหลกั ไดแ้ก่ ") สง่เสรมิการเพิJมประสทิธภิาพระบบบรหิารจดัการผลไมใ้นการผลติให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด เน้นการถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยกีารพฒันาคณุภาพผลไม้

ทั Iงในและนอกฤด ูการผลติตามเขตความเหมาะสม (Zoning) สอดคลอ้งตามฤดกูาล การผลติผลไมค้ณุภาพ

ตามแหลง่กาํเนิดภมูศิาสตร ์(GI) และไมผ้ลอตัลกัษณ์ ศกึษาปรมิาณผลผลติและการกระจายผลผลติสูต่ลาด 

การเฝ้าระวงัและพฒันาการเตอืนภยัพบิตัดิา้นการเกษตร เป็นตน้ �) เพิJมศกัยภาพการผลติดว้ยการยกระดบั

มาตรฐานสนิคา้ไมผ้ลเพืJอการสง่ออก เชน่ สง่เสรมิการผลติตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอนิทรยี ์

�.พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการตลาดไมผ้ลดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม ไดแ้ก่ ") 

พฒันาการตลาดไมผ้ลในประเทศ เชน่ เพิJมประสทิธภิาพของตลาดกลางในแหลง่ผลติ การรวบรวมผลผลติ

และจาํหน่ายผา่นสถาบนัเกษตรกร การกระจายสนิคา้ไปยงัจงัหวดันอกแหลง่ผลติ กาํกบัดแูลการนําเขา้

ผลไมจ้ากต่างประเทศ สรา้งชอ่งทางการตลาดรปูแบบใหมแ่ละระบบตลาดออนไลน์ �) พฒันาขดี

ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการตลาดไมผ้ลในต่างประเทศ เชน่ อาํนวยความสะดวกใหภ้าคเอกชนใน

การดาํเนินงานศนูยก์ระจายสนิคา้ในต่างประเทศ การเปิดตลาดใหม ่การรกัษาและขยายตลาดเดมิ แกไ้ข

ปัญหากฎหมายระเบยีบสง่ออก/นําเขา้ �) สรา้งมลูคา่เพิJมของผลไมส้ดและผลติภณัฑแ์ปรรปู ¡) สง่เสรมิการ

บรโิภคผลไมแ้ละการประชาสมัพนัธท์ั Iงในและต่างประเทศ  ) พฒันางานวจิยั เทคโนโลย ีและนวตักรรมเพืJอ

การผลติและการตลาดไมผ้ล ไดแ้ก่ การพฒันาคณุภาพผลผลติ เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีJยว การแปรรปู

ผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์พฤตกิรรมการบรโิภคผลไม ้รวมถงึคณุคา่ทางโภชนาการและการใชป้ระโยชน์ของ

ผลไม ้

�.สรา้งความเขม้แขง็และความเสมอภาคใหก้บัเกษตรกรและสถาบนัเกษตรไมผ้ล ไดแ้ก่ การจดัตั Iง

กลุม่และสรา้งเครอืขา่ย พฒันาเกษตรกรทีJมศีกัยภาพ เชน่ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ให้

สามารถเป็นผูป้ระกอบการได ้

¡. บรหิารจดัการทรพัยากรอยา่งยั Jงยนืและเป็นมติรกบัสิJงแวดลอ้มในการผลติผลไมค้รบวงจร ไดแ้ก่ 

") บรูณาการหน่วยงานรว่มปรบัปรงุและจดัทาํขอ้มลูการผลติและการตลาดผลไม ้เน้นพฒันาฐานขอ้มลูดา้น

การผลติการตลาดใหค้รอบคลุมผลไมเ้มอืงรอ้นทีJสาํคญั �) ปรบัเปลีJยนวถิกีารผลติสูก่ารผลติผลไมค้รบวงจร 

เชน่ บรหิารจดัการผลผลติแบบป้องกนัความเสีJยงโดยใชก้ารตลาดนําการผลติ 

และ  . พฒันาเครอืขา่ยการสง่ออกและระบบโลจสิตกิส ์ไดแ้ก่ สนบัสนุนการดาํเนินงานของผูส้ง่ออก 

โดยภาครฐัใหก้ารสนบัสนุนศนูยร์วบรวมสนิคา้ในต่างประเทศ สรา้งความรว่มมอืกบัเครอืขา่ยองคก์รทีJ

เกีJยวขอ้ง เชน่ ผูป้ระกอบการขนสง่ สถาบนัการศกึษา หน่วยงานวจิยั ในการผลกัดนัการสง่ออก สง่เสรมิ

ระบบตรวจสอบยอ้นกลบั การพฒันาระบบโลจสิตกิสเ์พืJอรองรบัการจาํหน่ายในระบบตลาดออนไลน์ เป็นตน้ 

ทั IงนีI มเีป้าประสงคเ์พืJอสรา้งเสถยีรภาพราคาผลไมเ้ศรษฐกจิทั Iง � ชนิด โดยคา่เฉลีJยทีJเกษตรกรขาย

ไดร้าคาตอ้งไมต่ํJากวา่ตน้ทุนการผลติ เพิJมผลตอบแทนและมกีาํไรสทุธเิฉลีJยเพิJมขึIนจาก "¡,¤ � บาท/ไร ่ใน



ปี � �  เป็น "�,��� บาท/ไร ่ในปี � �� พรอ้มเพิJมมลูคา่การสง่ออกผลไมส้ดและผลติภณัฑแ์ปรรปูให้

เตบิโตเพิJมขึIนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ "� ต่อปี และการพฒันาคณุภาพทีJไดม้าตรฐาน GAP ตอ้งสงูขึIนไมน้่อยกวา่

รอ้ยละ �� ของแปลงทีJขอการรบัรอง 



 
เกษตรฯ เปิด Roadmap แผนปฏิบติัการพฒันาผลไม้ไทย ปี 2565 – 2570 

22 สงิหาคม 2563 

 นายทว ีมาสขาว รองอธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร เปิดเผยหลงัการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารบรูณาการ

จดัทาํแผนปฏบิตักิารดา้นการพฒันาผลไมไ้ทย พ.ศ. 2565 – 2570 ครั IงทีJ 2 ณ โรงแรมไมดา้ ดอนเมอืง แอร์

พอรต์ กรงุเทพมหานคร เมืJอชว่งกลางเดอืนสงิหาคมทีJผา่นมาวา่ ปัจจุบนัผลไมไ้ทยนบัเป็นพชืเศรษฐกจิทีJ

สรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศไทยคดิเป็นมลูคา่ไมน้่อยกวา่ 45,613 ลา้นบาท ซึJงภาครฐัไดใ้หค้วามสาํคญัในการ

พฒันาและแกไ้ขปัญหาเกีJยวกบัผลไมเ้ศรษฐกจิหลกั 7 ชนิด ไดแ้ก่ มะมว่ง ทุเรยีน มงัคดุ เงาะ ลองกอง ลาํไย 

และลิIนจีJ เพืJอผลติผลไมท้ีJมคีณุภาพและไดม้าตรฐานใหเ้ป็นทีJยอมรบัของลกูคา้ 

 ดงันั Iน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จงึมอบหมายใหก้รมสง่เสรมิการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการพฒันาและบรหิารจดัการผลไม ้(Fruit Board) จดัการสมัมนาดงักลา่วขึIน เพืJอรบัฟังความ

คดิเหน็รอบดา้นจากทุกภาคสว่น เพืJอนําขอ้มลูและขอ้เสนอแนะไปปรบัปรงุแผนปฏบิตักิารดา้นการพฒันา

ผลไมไ้ทย พ.ศ. 2565 – 2570 หรอืยทุธศาสตรก์ารพฒันาผลไมไ้ทย ฉบบัทีJ 3 (พ.ศ. 2565 – 2570) ให้

ครอบคลุมสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิและยทุธศาสตรก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั Iงแต่การจดัการผลติ 

และผลติไมผ้ลคณุภาพสูผู่บ้รโิภค รวมทั IงเพืJอแกไ้ขปัญหาการตลาดสนิคา้ผลไมท้ีJมมีายาวนานต่อเนืJอง โดย

เปิดโอกาสใหเ้จา้หน้าทีJผูร้บัผดิชอบแผนปฏบิตักิารดา้นการพฒันาผลไมไ้ทยในสว่นกลาง ระดบัเขต และ

ระดบัจงัหวดัของกรมฯ ตลอดจนหน่วยงานผูเ้กีJยวขอ้งทุกภาคสว่น ไดบ้รูณาการแลกเปลีJยนเรยีนรู ้และ

เชืJอมโยงขอ้มลูดา้นการพฒันาผลไมไ้ทยรว่มกนั เพืJอประโยชน์ในการพฒันาและบรหิารจดัการผลไมไ้ทยใน

อนาคต 



 สาํหรบั Roadmap แผนปฏบิตักิารพฒันาผลไมไ้ทยใน 5 ปีขา้งหน้า ชว่งปี 2565-2570 ไดว้าง

ยทุธศาสตรไ์ว ้5 ดา้น คอื 1.เพิJมประสทิธภิาพระบบบรหิารจดัการผลไมใ้นการผลติและยกระดบัมาตรฐาน

สนิคา้ไมผ้ล โดยมกีลยทุธ/์กจิกรรมหลกั ไดแ้ก่ 1) สง่เสรมิการเพิJมประสทิธภิาพระบบบรหิารจดัการผลไมใ้น

การผลติใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด เน้นการถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยกีารพฒันา

คณุภาพผลไมท้ั Iงในและนอกฤด ูการผลติตามเขตความเหมาะสม (Zoning) สอดคลอ้งตามฤดกูาล การ

ผลติผลไมค้ณุภาพตามแหลง่กาํเนิดภมูศิาสตร ์(GI) และไมผ้ลอตัลกัษณ์ ศกึษาปรมิาณผลผลติและการ

กระจายผลผลติสูต่ลาด การเฝ้าระวงัและพฒันาการเตอืนภยัพบิตัดิา้นการเกษตร เป็นตน้ 2) เพิJมศกัยภาพ

การผลติดว้ยการยกระดบัมาตรฐานสนิคา้ไมผ้ลเพืJอการสง่ออก เชน่ สง่เสรมิการผลติตามมาตรฐาน GAP 

และเกษตรอนิทรยี ์2.พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการตลาดไมผ้ลดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

ไดแ้ก่ 1) พฒันาการตลาดไมผ้ลในประเทศ เชน่ เพิJมประสทิธภิาพของตลาดกลางในแหลง่ผลติ การรวบรวม

ผลผลติและจาํหน่ายผา่นสถาบนัเกษตรกร การกระจายสนิคา้ไปยงัจงัหวดันอกแหลง่ผลติ กาํกบัดแูลการ

นําเขา้ผลไมจ้ากต่างประเทศ สรา้งชอ่งทางการตลาดรปูแบบใหมแ่ละระบบตลาดออนไลน์ 2) พฒันาขดี

ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการตลาดไมผ้ลในต่างประเทศ เชน่ อาํนวยความสะดวกใหภ้าคเอกชนใน

การดาํเนินงานศนูยก์ระจายสนิคา้ในต่างประเทศ การเปิดตลาดใหม ่การรกัษาและขยายตลาดเดมิ แกไ้ข

ปัญหากฎหมายระเบยีบสง่ออก/นําเขา้ 3) สรา้งมลูคา่เพิJมของผลไมส้ดและผลติภณัฑแ์ปรรปู 4) สง่เสรมิการ

บรโิภคผลไมแ้ละการประชาสมัพนัธท์ั Iงในและต่างประเทศ 5) พฒันางานวจิยั เทคโนโลย ีและนวตักรรมเพืJอ

การผลติและการตลาดไมผ้ล ไดแ้ก่ การพฒันาคณุภาพผลผลติ เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีJยว การแปรรปู

ผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์พฤตกิรรมการบรโิภคผลไม ้รวมถงึคณุคา่ทางโภชนาการและการใชป้ระโยชน์ของ

ผลไม ้3.สรา้งความเขม้แขง็และความเสมอภาคใหก้บัเกษตรกรและสถาบนัเกษตรไมผ้ล ไดแ้ก่ การจดัตั Iงกลุม่

และสรา้งเครอืขา่ย พฒันาเกษตรกรทีJมศีกัยภาพ เชน่ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ให้

สามารถเป็นผูป้ระกอบการได ้4. บรหิารจดัการทรพัยากรอยา่งยั Jงยนืและเป็นมติรกบัสิJงแวดลอ้มในการผลติ

ผลไมค้รบวงจร ไดแ้ก่ 1) บรูณาการหน่วยงานรว่มปรบัปรงุและจดัทาํขอ้มลูการผลติและการตลาดผลไม ้เน้น

พฒันาฐานขอ้มลูดา้นการผลติการตลาดใหค้รอบคลุมผลไมเ้มอืงรอ้นทีJสาํคญั 2) ปรบัเปลีJยนวถิกีารผลติสู่

การผลติผลไมค้รบวงจร เชน่ บรหิารจดัการผลผลติแบบป้องกนัความเสีJยงโดยใชก้ารตลาดนําการผลติ และ 

5. พฒันาเครอืขา่ยการสง่ออกและระบบโลจสิตกิส ์ไดแ้ก่ สนบัสนุนการดาํเนินงานของผูส้ง่ออก โดยภาครฐั

ใหก้ารสนบัสนุนศนูยร์วบรวมสนิคา้ในต่างประเทศ สรา้งความรว่มมอืกบัเครอืขา่ยองคก์รทีJเกีJยวขอ้ง เชน่ 

ผูป้ระกอบการขนสง่ สถาบนัการศกึษา หน่วยงานวจิยั ในการผลกัดนัการสง่ออก สง่เสรมิระบบตรวจสอบ

ยอ้นกลบั การพฒันาระบบโลจสิตกิสเ์พืJอรองรบัการจาํหน่ายในระบบตลาดออนไลน์ เป็นตน้ 

 ทั IงนีI มเีป้าประสงคเ์พืJอสรา้งเสถยีรภาพราคาผลไมเ้ศรษฐกจิทั Iง 7 ชนิด โดยคา่เฉลีJยทีJเกษตรกรขาย

ไดร้าคาตอ้งไมต่ํJากวา่ตน้ทุนการผลติ เพิJมผลตอบแทนและมกีาํไรสทุธเิฉลีJยเพิJมขึIนจาก 14,850 บาท/ไร ่ใน

ปี 2565 เป็น 17,600 บาท/ไร ่ในปี 2570 พรอ้มเพิJมมลูคา่การสง่ออกผลไมส้ดและผลติภณัฑแ์ปรรปูให้

เตบิโตเพิJมขึIนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 ต่อปี และการพฒันาคณุภาพทีJไดม้าตรฐาน GAP ตอ้งสงูขึIนไมน้่อยกวา่

รอ้ยละ 60 ของแปลงทีJขอการรบัรอง 



 
เกษตรฯ เปิด Roadmap แผนปฏิบติัการพฒันาผลไม้ไทย ปี 2565-2570 

21 สงิหาคม 2563 

 นายทว ีมาสขาว รองอธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร เปิดเผยหลงัการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร  บรูณา

การจดัทาํแผนปฏบิตักิารดา้นการพฒันาผลไมไ้ทย พ.ศ. 2565-2570 ครั IงทีJ 2 ณ โรงแรมไมดา้ ดอนเมอืง 

แอรพ์อรต์ กรงุเทพมหานคร เมืJอชว่งกลางเดอืนสงิหาคมทีJผา่นมา วา่ ปัจจุบนั ผลไมไ้ทยนบัเป็นพชื

เศรษฐกจิทีJสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศไทยคดิเป็นมลูคา่ไมน้่อยกวา่ 45,613 ลา้นบาท ซึJงภาครฐัไดใ้ห้

ความสาํคญัในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาเกีJยวกบัผลไมเ้ศรษฐกจิหลกั 7 ชนิด ไดแ้ก่ มะมว่ง ทุเรยีน มงัคดุ 

เงาะ ลองกอง ลาํไย และลิIนจีJ เพืJอผลติผลไมท้ีJมคีณุภาพและไดม้าตรฐานใหเ้ป็นทีJยอมรบัของลกูคา้ ดงันั Iน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จงึมอบหมายใหก้รมสง่เสรมิการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ

พฒันาและบรหิารจดัการผลไม ้(Fruit Board) จดัการสมัมนาดงักลา่วขึIน เพืJอรบัฟังความคดิเหน็รอบดา้นจาก

ทุกภาคสว่น เพืJอนําขอ้มลูและขอ้เสนอแนะไปปรบัปรงุแผนปฏบิตักิารดา้นการพฒันาผลไมไ้ทย พ.ศ. 2565-

2570 หรอืยทุธศาสตรก์ารพฒันาผลไมไ้ทย ฉบบัทีJ 3 (พ.ศ. 2565-2570) ใหค้รอบคลุมสอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตรช์าต ิและยทุธศาสตรก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั Iงแต่การจดัการผลติ และผลติไมผ้ลคณุภาพสู่

ผูบ้รโิภค รวมทั IงเพืJอแกไ้ขปัญหาการตลาดสนิคา้ผลไมท้ีJมมีายาวนานต่อเนืJอง โดยเปิดโอกาสใหเ้จา้หน้าทีJ

ผูร้บัผดิชอบแผนปฏบิตักิารดา้นการพฒันาผลไมไ้ทยในสว่นกลาง ระดบัเขต และระดบัจงัหวดัของกรมฯ 

ตลอดจนหน่วยงานผูเ้กีJยวขอ้งทุกภาคสว่น ไดบ้รูณาการแลกเปลีJยนเรยีนรู ้และเชืJอมโยงขอ้มลูดา้นการ

พฒันาผลไมไ้ทยรว่มกนั เพืJอประโยชน์ในการพฒันาและบรหิารจดัการผลไมไ้ทยในอนาคต 



 สาํหรบั Roadmap แผนปฏบิตักิารพฒันาผลไมไ้ทยใน 5 ปีขา้งหน้า ชว่งปี 2565-2570 ไดว้าง

ยทุธศาสตรไ์ว ้5 ดา้น คอื 1. เพิJมประสทิธภิาพระบบบรหิารจดัการผลไมใ้นการผลติและยกระดบัมาตรฐาน

สนิคา้ไมผ้ล โดยมกีลยทุธ/์กจิกรรมหลกั ไดแ้ก่ 1) สง่เสรมิการเพิJมประสทิธภิาพระบบบรหิารจดัการผลไมใ้น

การผลติใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด เน้นการถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยกีารพฒันา

คณุภาพผลไมท้ั Iงในและนอกฤด ูการผลติตามเขตความเหมาะสม (Zoning) สอดคลอ้งตามฤดกูาล การ

ผลติผลไมค้ณุภาพตามแหลง่กาํเนิดภมูศิาสตร ์(GI) และไมผ้ลอตัลกัษณ์ ศกึษาปรมิาณผลผลติและการ

กระจายผลผลติสูต่ลาด การเฝ้าระวงัและพฒันาการเตอืนภยัพบิตัดิา้นการเกษตร เป็นตน้ 2) เพิJมศกัยภาพ

การผลติดว้ยการยกระดบัมาตรฐานสนิคา้ไมผ้ลเพืJอการสง่ออก เชน่ สง่เสรมิการผลติตามมาตรฐาน GAP 

และเกษตรอนิทรยี ์2. พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการตลาดไมผ้ลดว้ยเทคโนโลยแีละ

นวตักรรม ไดแ้ก่ 1) พฒันาการตลาดไมผ้ลในประเทศ เชน่ เพิJมประสทิธภิาพของตลาดกลางในแหลง่ผลติ 

การรวบรวมผลผลติและจาํหน่ายผา่นสถาบนัเกษตรกร การกระจายสนิคา้ไปยงัจงัหวดันอกแหลง่ผลติ กาํกบั

ดแูลการนําเขา้ผลไมจ้ากต่างประเทศ สรา้งชอ่งทางการตลาดรปูแบบใหมแ่ละระบบตลาดออนไลน์ 2) พฒันา

ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการตลาดไมผ้ลในต่างประเทศ เชน่ อาํนวยความสะดวกใหภ้าคเอกชนใน

การดาํเนินงานศนูยก์ระจายสนิคา้ในต่างประเทศ การเปิดตลาดใหม ่การรกัษาและขยายตลาดเดมิ แกไ้ข

ปัญหากฎหมายระเบยีบสง่ออก/นําเขา้ 3) สรา้งมลูคา่เพิJมของผลไมส้ดและผลติภณัฑแ์ปรรปู 4) สง่เสรมิการ

บรโิภคผลไมแ้ละการประชาสมัพนัธท์ั Iงในและต่างประเทศ 5) พฒันางานวจิยั เทคโนโลย ีและนวตักรรมเพืJอ

การผลติและการตลาดไมผ้ล ไดแ้ก่ การพฒันาคณุภาพผลผลติ เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีJยว การแปรรปู

ผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์พฤตกิรรมการบรโิภคผลไม ้รวมถงึคณุคา่ทางโภชนาการและการใชป้ระโยชน์ของ

ผลไม ้3. สรา้งความเขม้แขง็และความเสมอภาคใหก้บัเกษตรกรและสถาบนัเกษตรไมผ้ล ไดแ้ก่ การจดัตั Iง

กลุม่และสรา้งเครอืขา่ย พฒันาเกษตรกรทีJมศีกัยภาพ เชน่ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ให้

สามารถเป็นผูป้ระกอบการได ้4. บรหิารจดัการทรพัยากรอยา่งยั Jงยนืและเป็นมติรกบัสิJงแวดลอ้มในการผลติ

ผลไมค้รบวงจร ไดแ้ก่ 1) บรูณาการหน่วยงานรว่มปรบัปรงุและจดัทาํขอ้มลูการผลติและการตลาดผลไม ้เน้น

พฒันาฐานขอ้มลูดา้นการผลติการตลาดใหค้รอบคลุมผลไมเ้มอืงรอ้นทีJสาํคญั 2) ปรบัเปลีJยนวถิกีารผลติสู่

การผลติผลไมค้รบวงจร เชน่ บรหิารจดัการผลผลติแบบป้องกนัความเสีJยงโดยใชก้ารตลาดนําการผลติ และ 

5. พฒันาเครอืขา่ยการสง่ออกและระบบโลจสิตกิส ์ไดแ้ก่ สนบัสนุนการดาํเนินงานของผูส้ง่ออก โดยภาครฐั

ใหก้ารสนบัสนุนศนูยร์วบรวมสนิคา้ในต่างประเทศ สรา้งความรว่มมอืกบัเครอืขา่ยองคก์รทีJเกีJยวขอ้ง เชน่ 

ผูป้ระกอบการขนสง่ สถาบนัการศกึษา หน่วยงานวจิยั ในการผลกัดนัการสง่ออก สง่เสรมิระบบตรวจสอบ

ยอ้นกลบั การพฒันาระบบโลจสิตกิสเ์พืJอรองรบัการจาํหน่ายในระบบตลาดออนไลน์ เป็นตน้ 

 ทั IงนีI มเีป้าประสงคเ์พืJอสรา้งเสถยีรภาพราคาผลไมเ้ศรษฐกจิทั Iง 7 ชนิด โดยคา่เฉลีJยทีJเกษตรกรขาย

ไดร้าคาตอ้งไมต่ํJากวา่ตน้ทุนการผลติ เพิJมผลตอบแทนและมกีาํไรสทุธเิฉลีJยเพิJมขึIนจาก 14,850 บาท/ไร ่ใน

ปี 2565 เป็น 17,600 บาท/ไร ่ในปี 2570 พรอ้มเพิJมมลูคา่การสง่ออกผลไมส้ดและผลติภณัฑแ์ปรรปูให้

เตบิโตเพิJมขึIนไมน้่อยกวา่ รอ้ยละ 10 ต่อปี และการพฒันาคณุภาพทีJไดม้าตรฐาน GAP ตอ้งสงูขึIนไมน้่อย

กวา่ รอ้ยละ 60 ของแปลงทีJขอการรบัรอง 

  



 
เกษตรฯ เผยสถานการณ์ผลิตสบัปะรดและแนวทางการบริหารจดัการผลผลิต ปี 2564 

22 สงิหาคม 2563 

 นายทว ีมาสขาว รองอธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร เปิดเผยหลงัการประชมุบรหิารจดัการผลผลติ

สบัปะรดวา่ สถานการณ์สบัปะรด ปี 2563 มเีนืIอทีJเกบ็เกีJยว 414,777 ไร ่ลดลงจากปีทีJแลว้ 51,720 ไร ่คดิ

เป็นรอ้ยละ 11.09 ปรมิาณผลผลติม ี1.39 ลา้นตนั ลดลงจากปีทีJแลว้ 285,358 ตนั คดิเป็นรอ้ยละ 16.99 

ผลผลติต่อไร ่3,362 กโิลกรมั ลดลง 239 กโิลกรมั คดิเป็นรอ้ยละ 6.64 เนืJองจากเกดิภาวะแหง้แลง้ทาํใหต้น้

ไมส่มบรูณ์ ผลผลติต่อไรจ่งึลดลง บางสว่นไมต่ดิผล ผลเลก็ แคระแกรน็ ไมส่ามารถใชส้ารบงัคบัการออกผล

ในชว่งปลายปีไดเ้ตม็ทีJ โดยราคาสบัปะรดโรงงานเฉลีJยอยูท่ีJ 13.07 บาท และสบัปะรดบรโิภคสดเฉลีJยอยูท่ีJ 

13.81 บาท 

 สาํหรบัในปี 2564 คาดการณ์เนืIอทีJเกบ็เกีJยวม ี487,459 ไร ่เพิJมขึIน 72,682 ไร ่หรอืรอ้ยละ 17.52 

ผลผลติ 1.96 ลา้นตนั เพิJมขึIนจากปีทีJผา่นมา 565,862 ตนั หรอืรอ้ยละ 40.58 และผลผลติต่อไร ่4,021 

กโิลกรมั เพิJมขึIน 659 กโิลกรมัต่อไร ่หรอืรอ้ยละ 19.60 สว่นสาเหตุทีJผลผลติเพิJมขึIนเนืJองจากราคาทีJ

เกษตรกรขายไดอ้ยูใ่นเกณฑด์ ีทาํใหม้กีารขยายในพืIนทีJปลกูเดมิและเริJมปลกูในพืIนทีJใหมส่าํหรบัเกษตรกร

รายใหม ่สว่นผลผลติต่อไรค่าดวา่เพิJมขึIนเชน่กนั หากมปีรมิาณนํIาฝนเพยีงพอต่อการเจรญิเตบิโต มกีาร

บาํรงุดแูลด ีและไมป่ระสบภยัแลง้เหมอืนปีทีJผา่นมา 

 ทั IงนีI แนวทางการบรหิารจดัการผลผลติสบัปะรด ตามมตคิณะกรรมการนโยบายและพฒันาสบัปะรด

แหง่ชาต ิซึJงมนีายจุรนิทร ์ลกัษณวศิษิฏ ์รองนายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน ครั IงทีJ 1/2563 เมืJอวนัทีJ 2 

กรกฎาคม 2563 สรปุผลประชมุ 4 เรืJองสาํคญั คอื 



1) แกไ้ขปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมสบัปะรดในการจา่ยคา่จา้งแรงงานต่างดา้ว ตามระยะเวลาทีJ

โรงงานสบัปะรดเปิดดาํเนินการจรงิ 

2) รบัทราบสถานการณ์และแผนการดาํเนินงานสบัปะรด ปี 2563 ของหน่วยงานทีJเกีJยวขอ้ง โดย

มอบหมายใหก้รมสง่เสรมิการเกษตรเรง่ประชาสมัพนัธใ์หเ้กษตรกรทีJประสงคจ์ะตรวจรบัรองแปลงตาม

มาตรฐาน GAP มาขึIนทะเบยีนกบักรมสง่เสรมิการเกษตร เพืJอจะไดป้ระสานกรมวชิาการเกษตรปฏบิตัติาม

ขั Iนตอนการตรวจรบัรองแปลงต่อไป 

3) ปรบัปรงุยทุธศาสตรส์บัปะรด ปี 2560 – 2569 ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิ

และ 4) หลกัการบรหิารจดัการผลผลติสบัปะรดปรบัใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย “ตลาดนําการผลติ” 

โดยใหห้น่วยงานภายใตค้ณะกรรมการนโยบายและพฒันาสบัปะรดแหง่ชาต ิรว่มกบัคณะกรรมการ

เพืJอแกไ้ขปัญหาเกษตรกรอนัเนืJองมาจากผลติผลการเกษตรระดบัจงัหวดั (คพจ.) จดัทาํขอ้มลูการผลติ ไดแ้ก่ 

พนัธุ ์คณุภาพ ชว่งเวลา ปรมิาณ พืIนทีJ การบรหิารจดัการดา้นตลาด ไดแ้ก่ การใชใ้นประเทศ สง่ออก และ

แปรรปู รวมทั Iงแผนบรหิารจดัการผลผลติสบัปะรดในชว่งปกตโิดยใหป้ลอ่ยตามกลไกตลาด และชว่งทีJผลผลติ

ออกสูต่ลาดจาํนวนมาก 2 ชว่ง คอื ชว่งทีJ 1 เดอืนเมษายน – มถุินายน และชว่งทีJ 2 เดอืนตุลาคม – ธนัวาคม 

ซึJงมปีรมิาณมากกวา่ 190,000 ตนั/เดอืน ทั Iงการกระจายผลผลติ เชืJอมโยงตลาดลว่งหน้า กระตุน้การบรโิภค 

หรอืการนําผลผลติออกจากตลาดโดยเรว็ใหนํ้าไปทาํปุ๋ ย หรอืทาํอาหารสตัว ์เป็นตน้ โดยทีJ คพจ.บรหิาร

จดัการแบบเบด็เสรจ็ภายในจงัหวดั สว่นจงัหวดัทีJไมส่ามารถดาํเนินการไดใ้หค้ณะกรรมการนโยบายและ

พฒันาสบัปะรดแหง่ชาต ิประสานหน่วยงานทีJเกีJยวขอ้ง เพืJอสนบัสนุนการดาํเนินการของจงัหวดัต่อไป 



 
เกษตรฯ เผยสถานการณ์ผลิตสบัปะรดและแนวทางการบริหารจดัการผลผลิต ปี 2564 

23 สงิหาคม 2563 

 นายทว ีมาสขาว รองอธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร เปิดเผยหลงัการประชมุบรหิารจดัการผลผลติ

สบัปะรดวา่ สถานการณ์สบัปะรด ปี � �� มเีนืIอทีJเกบ็เกีJยว ¡"¡,��� ไร ่ลดลงจากปีทีJแลว้  ",��� ไร ่คดิ

เป็นรอ้ยละ "".�# ปรมิาณผลผลติม ี".�# ลา้นตนั ลดลงจากปีทีJแลว้ �¤ ,� ¤ ตนั คดิเป็นรอ้ยละ "�.## 

ผลผลติต่อไร ่�,��� กโิลกรมั ลดลง ��# กโิลกรมั คดิเป็นรอ้ยละ �.�¡ เนืJองจากเกดิภาวะแหง้แลง้ทาํใหต้น้

ไมส่มบรูณ์ ผลผลติต่อไรจ่งึลดลง บางสว่นไมต่ดิผล ผลเลก็ แคระแกรน็ ไมส่ามารถใชส้ารบงัคบัการออกผล

ในชว่งปลายปีไดเ้ตม็ทีJ โดยราคาสบัปะรดโรงงานเฉลีJยอยูท่ีJ "�.�� บาท และสบัปะรดบรโิภคสดเฉลีJยอยูท่ีJ 

"�.¤" บาท 

สาํหรบัในปี � �¡ คาดการณ์เนืIอทีJเกบ็เกีJยวม ี¡¤�,¡ # ไร ่เพิJมขึIน ��,�¤� ไร ่หรอืรอ้ยละ "�. � 

ผลผลติ ".#� ลา้นตนั เพิJมขึIนจากปีทีJผา่นมา  � ,¤�� ตนั หรอืรอ้ยละ ¡�. ¤ และผลผลติต่อไร ่¡,��" 

กโิลกรมั เพิJมขึIน � # กโิลกรมัต่อไร ่หรอืรอ้ยละ "#.�� สว่นสาเหตุทีJผลผลติเพิJมขึIนเนืJองจากราคาทีJ

เกษตรกรขายไดอ้ยูใ่นเกณฑด์ ีทาํใหม้กีารขยายในพืIนทีJปลกูเดมิและเริJมปลกูในพืIนทีJใหมส่าํหรบัเกษตรกร

รายใหม ่สว่นผลผลติต่อไรค่าดวา่เพิJมขึIนเชน่กนั หากมปีรมิาณนํIาฝนเพยีงพอต่อการเจรญิเตบิโต มกีาร

บาํรงุดแูลด ีและไมป่ระสบภยัแลง้เหมอืนปีทีJผา่นมา  

ทั IงนีI แนวทางการบรหิารจดัการผลผลติสบัปะรด ตามมตคิณะกรรมการนโยบายและพฒันาสบัปะรดแหง่ชาต ิ

ซึJงมนีายจุรนิทร ์ลกัษณวศิษิฏ ์รองนายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน ครั IงทีJ "/� �� เมืJอวนัทีJ � กรกฎาคม � �� 

สรปุผลประชมุ ¡ เรืJองสาํคญั คอื ") แกไ้ขปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมสบัปะรดในการจา่ยคา่จา้งแรงงาน

ต่างดา้ว ตามระยะเวลาทีJโรงงานสบัปะรดเปิดดาํเนินการจรงิ �) รบัทราบสถานการณ์และแผนการดาํเนินงาน



สบัปะรด ปี � �� ของหน่วยงานทีJเกีJยวขอ้ง โดยมอบหมายใหก้รมสง่เสรมิการเกษตรเรง่ประชาสมัพนัธใ์ห้

เกษตรกรทีJประสงคจ์ะตรวจรบัรองแปลงตามมาตรฐาน GAP มาขึIนทะเบยีนกบักรมสง่เสรมิการเกษตร เพืJอ

จะไดป้ระสานกรมวชิาการเกษตรปฏบิตัติามขั Iนตอนการตรวจรบัรองแปลงต่อไป �) ปรบัปรงุยทุธศาสตร์

สบัปะรด ปี � �� – � �# ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิและ ¡) หลกัการบรหิารจดัการผลผลติสบัปะรด

ปรบัใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย “ตลาดนําการผลติ” โดยใหห้น่วยงานภายใตค้ณะกรรมการนโยบายและพฒันา

สบัปะรดแหง่ชาต ิรว่มกบัคณะกรรมการเพืJอแกไ้ขปัญหาเกษตรกรอนัเนืJองมาจากผลติผลการเกษตรระดบั

จงัหวดั (คพจ.) จดัทาํขอ้มลูการผลติ ไดแ้ก่ พนัธุ ์คณุภาพ ชว่งเวลา ปรมิาณ พืIนทีJ การบรหิารจดัการดา้น

ตลาด ไดแ้ก่ การใชใ้นประเทศ สง่ออก และแปรรปู รวมทั Iงแผนบรหิารจดัการผลผลติสบัปะรดในชว่งปกตโิดย

ใหป้ลอ่ยตามกลไกตลาด และชว่งทีJผลผลติออกสูต่ลาดจาํนวนมาก � ชว่ง คอื ชว่งทีJ " เดอืนเมษายน – 

มถุินายน และชว่งทีJ � เดอืนตุลาคม – ธนัวาคม ซึJงมปีรมิาณมากกวา่ "#�,��� ตนั/เดอืน ทั Iงการกระจาย

ผลผลติ เชืJอมโยงตลาดลว่งหน้า กระตุน้การบรโิภค หรอืการนําผลผลติออกจากตลาดโดยเรว็ใหนํ้าไปทาํปุ๋ ย 

หรอืทาํอาหารสตัว ์เป็นตน้ โดยทีJ คพจ.บรหิารจดัการแบบเบด็เสรจ็ภายในจงัหวดั สว่นจงัหวดัทีJไมส่ามารถ

ดาํเนินการไดใ้หค้ณะกรรมการนโยบายและพฒันาสบัปะรดแหง่ชาต ิประสานหน่วยงานทีJเกีJยวขอ้ง เพืJอ

สนบัสนุนการดาํเนินการของจงัหวดัต่อไป 



 
เกษตรจงัหวดัสตลู จดังานรณรงคแ์ละประชาสมัพนัธบ์ริโภคผลไม้จงัหวดัสตลู ประจาํปี ���[ 

ระหว่างวนัที8 ��-�� สิงหาคม �[ ณงานกาชาดวิถีใหม่จงัหวดัสตลู 

21 สงิหาคม 2563 

 เกษตรจงัหวดัสตลู จดังานรณรงคแ์ละประชาสมัพนัธบ์รโิภคผลไมจ้งัหวดัสตลู ประจาํปี 2563 

ระหวา่งวนัทีJ 20-22 สงิหาคม 63 ณ งานกาชาดวถิใีหมจ่งัหวดัสตลู 

วานนีI (20 ส.ค. 63) เกษตรจงัหวดัสตลู จดังานรณรงคแ์ละประชาสมัพนัธบ์รโิภคผลไมจ้งัหวดัสตลู 

ประจาํปี 2563 โครงการเพิJมประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร จดัขึIนระหวา่งวนัทีJ 20-22 สงิหาคม 2563 

โดยมนีายศกัระ กปิลกาญจน์ รองผูว้า่ราชการจงัหวดัสตลู ประธานในพธิเีปิดฯ พรอ้มดว้ยนายวฑิรู อนิทมณี 

เกษตรจงัหวดัสตลู หวัหน้าสว่นราชการในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หวัหน้าสว่นราชการจงัหวดั

สตลู ประชาชนรว่มและใหค้วามสนใจจาํนวนมาก ภายในงานมกีารรบัประทานผลไมฟ้รตีลอดงาน ณ 

สนามบนิชั Jวคราวกองทพัอากาศ ตาํบลคลองขดุ อาํเภอเมอืงสตลู จงัหวดัสตลู 

 

กจิกรรมรณรงคแ์ละประชาสมัพนัธบ์รโิภคผลไมจ้งัหวดัสตลู เพืJอสนบัสนุนและสง่เสรมิการเพิJม

ประสทิธภิาพการผลติไมผ้ลตลอดหว่งโซ่อุปทาน โดยเฉพาะไมผ้ลทีJสาํคญัทางเศรษฐกจิ ไดแ้ก่ ทุเรยีน 

มงัคดุ เงาะ และลองกอง พฒันางานบรหิารจดัการผลไมอ้ยา่งเป็นระบบ โดยใหผู้เ้กีJยวขอ้งทุกภาคสว่นรว่มใน



การวางแผนพฒันาและบรหิารจดัการผลไมท้ั Iงในระยะสั Iนและระยะยาว สง่เสรมิการสรา้งมลูคา่เพิJมเพืJอ

พฒันาการตลาด และการประชาสมัพนัธส์รา้งแรงกระตุน้การบรโิภคผลไมใ้หม้ากขึIน 

จงัหวดัสตลู มสีนิคา้เกษตรหลายชนิดดว้ยกนั เชน่ ยางพารา ปาลม์นํIามนั ขา้ว และไมผ้ล 

โดยเฉพาะไมผ้ลซึJงเป็นไมผ้ลเศรษฐกจิของจงัหวดั ประกอบดว้ย ทุเรยีน มงัคดุ เงาะ ลองกอง และจาํปาดะ มี

พืIนทีJปลกูประมาณ 11,000 ไร ่ผลผลติรวมประมาณ 4,992 ตนั คดิเป็นมลูคา่ประมาณ 1 ลา้นบาท ผลผลติ

สว่นใหญ่จะออกสูต่ลาดในชว่งเดอืนมถุินายน ถงึสงิหาคมของทุกปี 

ทั IงนีI กรมสง่เสรมิการเกษตร ซึJงเป็นหน่วยงานทีJมภีารกจิหลกัในการสง่เสรมิและพฒันาใหเ้กษตรกร

มคีวามรู ้ทกัษะและความชาํนาญในการเพิJมประสทิธภิาพการผลติผลไมใ้หม้คีณุภาพด ีจะตอ้งพฒันา

เกษตรกรใหส้ามารถผลติสนิคา้เกษตรทีJมคีณุภาพ มคีวามปลอดภยัและไดม้าตรฐาน เพืJอใหเ้กดิการ

พฒันาการผลติไมผ้ลอยา่งยั Jงยนื เกษตรกรไดเ้ลง็เหน็ความสาํคญัของการเพิJมมลูคา่สนิคา้เกษตรไมผ้ลต่อไป 



 
https://www.youtube.com/watch?v=G8DMGFC4hmM&feature=youtu.be 

20 สงิหาคม 2563 



 
เกษตรผสมผสาน ปรบัการผลิต...เปลี8ยนชีวิตเกษตรกร 

�� สงิหาคม � �� 

นาย สมโชค ณ นคร ผูอ้าํนวยการสาํนกังานสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรทีJ " จงัหวดัชยันาท (ผอ.

สสก." จ.ชยันาท) เปิดเผยวา่ กรมสง่เสรมิการเกษตร โดยสาํนกังานสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรทีJ " 

จงัหวดัชยันาท  ซึJงมหีน้าทีJในการสนบัสนุนการดาํเนินงานสง่เสรมิการเกษตรในพืIนทีJรบัผดิชอบ # จงัหวดั

ภาคกลาง มบีทบาทในการถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยดีา้นการเกษตรทีJเหมาะสมกบัปัจจยัแวดลอ้ม

ต่างๆ ของเกษตรกร เพืJอใหเ้กษตรกรในทุกพืIนทีJสามารถนําความรูไ้ปปรบัใชก้บัการพฒันาอาชพีดา้น

การเกษตรของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม ซึJงเกษตรกรสว่นใหญ่ในภาคกลางจะปลกูพชืเชงิเดีJยว 

โดย  ¤% ของพืIนทีJการเกษตรในภาคกลางเป็นนาขา้ว รองลงมาเป็นพชืไร ่เชน่ ออ้ย มนัสาํปะหลงั 

และขา้วโพดเลีIยงสตัว ์เป็นตน้ เมืJอเกดิภาวะสนิคา้ลน้ตลาด ราคาสนิคา้ตกตํJา หรอืเกดิการระบาดของโรค

และแมลงศตัรพูชื ยอ่มสง่ผลถงึรายไดข้องเกษตรกรทีJลดลง หนีIสนิทีJเพิJมขึIน การสง่เสรมิใหเ้กษตรกร

เพาะปลกูพชื แบบผสมผสาน เชน่ พชืผกัสวนครวั ตลอดจนไมผ้ล ไมย้นืตน้ เลีIยงสตัว ์เลีIยงปลา เป็นอกี

ทางเลอืกหนึJงทีJเกษตรกรสามารถดาํรงชพีดว้ยผลผลติของตนเอง ชว่ยลดรายจา่ยทีJจะตอ้งซืIอหาอาหารเพืJอ

มาบรโิภค ทีJเหลอืยงัสามารถนําไปจาํหน่ายสรา้งรายไดเ้พิJมเตมิ ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงทีJวา่เหลอื

รบัประทานกนํ็าไปจาํหน่าย เมืJอสนิคา้หนึJงขายไมไ่ด ้หรอืราคาตกตํJา หรอืไมม่ผีลผลติ กย็งัมสีนิคา้อืJนทีJ

สามารถสรา้งรายไดส้ง่ผลใหเ้กษตรกรมคีวามมั Jนคงในการดาํรงชวีติ 

ในพืIนทีJ # จงัหวดัภาคกลางมเีกษตรกรหลายรายทีJปรบัเปลีJยนการทาํการเกษตรเชงิเดีJยวมาเป็น

การเกษตรแบบผสมผสาน แลว้ประสบผลสาํเรจ็ สามารถเป็นตน้แบบใหเ้กษตรกรทีJสนใจไดเ้รยีนรูแ้ละปฏบิตัิ

ตาม ยกตวัอยา่ง เชน่นายวชัรนิทร ์ เสนาน้อย  เกษตรกรหมูท่ีJ � ตาํบลศาลเจา้โรงทอง อาํเภอวเิศษชยัชาญ 

จงัหวดัอ่างทอง ซึJงไดร้บัการคดัเลอืกเป็นเกษตรกรดเีดน่ระดบัเขต ประจาํปี � �� สาขาอาชพีไรน่าสวนผสม 

ซึJงเป็นเกษตรกรทีJปรบัเปลีJยนพืIนทีJนาขา้ว "  ไร ่ทาํเกษตรผสมผสาน โดยน้อมนําปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง ของในหลวงรชักาลทีJ # มาใชใ้นการดาํรงชวีติ และปรบัพืIนทีJการเกษตรตามเกษตรทฤษฎใีหม ่จน

ถอืไดว้า่ประสบความสาํเรจ็ ผอ.สสก." จ.ชนัาท กลา่ว 

คณุวชัรนิทร ์เสนาน้อย เกษตรกรดเีดน่ระดบัเขต ประจาํปี � �� สาขาอาชพีไรน่าสวนผสม เล่าให้

ฟังวา่ ก่อนทีJจะผนัตวัมาเป็นเกษตรกรเตม็ตวัอยา่งทุกวนันีI เดมิตนทาํงานบรษิทัผลติรถยนตย์ีJหอ้หนึJงใน

ตาํแหน่ง หวัหน้าฝ่ายผลติ นานถงึ "¤ ปี ระหวา่งเป็นพนกังานบรษิทัมโีอกาสไดไ้ปศกึษาดงูานในโรงงานทีJ

ตั Iงอยูใ่นแถบชนบทของประเทศญีJปุ่ น  ซึJงมพีืIนทีJการเกษตรหลายชนิด ทาํใหเ้หน็การนําเทคโนโลยมีาใชแ้ทน



แรงงาน การวางระบบนํIาอยา่งมปีระสทิธภิาพ  และการทาํเกษตรแบบปลอดสารพษิ รูส้กึชอบและสนใจ 

ต่อมา ปี �  � ตนเกดิเจบ็ป่วยจากความเครยีดจากการทาํงาน ทาํใหต้อ้งเขา้รกัษาตวัทีJโรงพยาบาล ระหวา่ง

รกัษาตวัมโีอกาสไดอ่้านหนงัสอืเกีJยวกบัเศรษฐกจิพอเพยีง และเกษตรทฤษฎใีหม ่จงึเกดิแรงบนัดาลใจทีJจะ

ลาออกจากงานประจาํ เพืJอมาเป็นเกษตรกร. 

คณุ วชัรนิทร ์กลา่วเพิJมเตมิวา่ เมืJอตนลาออกจากงาน เริJมตน้ทาํการเกษตรในพืIนทีJ "  ไร ่โดยแบ่ง

ทาํนาขา้ว "� ไร ่และปลกูผกั " ไร ่เป็นทีJอยูอ่าศยั " ไร ่แต่เนืJองจากไมม่ปีระสบการณ์ดา้นการเกษตร ดนิ

ขาดความอุดมสมบรูณ์ การพึJงพาเกษตรเชงิเดีJยวทีJตอ้งใชปุ้๋ ยเคมแีละยาฆา่แมลง ทาํใหรู้ส้กึวา่ไมม่คีวาม

ยั Jงยนื จงึปรบัเปลีJยนพืIนทีJทั Iงหมด ตามแนวทางเกษตรทฤษฎใีหม ่โดยแบ่งพืIนทีJ ตามอตัราสว่น 

��:��:��:"� ซึJง พืIนทีJสว่นทีJหนึJงประมาณ ��%  ขดุสระเกบ็กกันํIา พืIนทีJสว่นทีJสองประมาณ ��% ปลกูขา้ว 

พืIนทีJสว่นทีJสามประมาณ ��% ปลกูไมผ้ล ไมย้นืตน้ พชืผกั พชืไร ่พชืสมนุไพร ฯลฯ 

เพืJอใชเ้ป็นอาหารประจาํวนั หากเหลอืบรโิภคกนํ็าไปจาํหน่ายและพืIนทีJสว่นทีJสีJประมาณ "�% ใช้

เป็นทีJอยูอ่าศยัเลีIยงสตัวแ์ละอืJนๆ และเริJมหาความรูด้า้นการเกษตรเพืJอพฒันาตนเอง โดยการปรกึษา

เจา้หน้าทีJสง่เสรมิการเกษตรทีJสาํนกังานเกษตรอาํเภอวเิศษชยัชาญ อยา่งสมํJาเสมอ โดยสาํนกังานเกษตร

อาํเภอวเิศษชยัชาญ  และสาํนกังานเกษตรจงัหวดัอ่างทอง ไดใ้หก้ารสนบัสนุนดา้นความรูท้างวชิาการ ใน

การทาํการเกษตรแบบผสมผสาน การใหเ้ขา้รว่มรบัการอบรมเกีJยวกบัเกษตรทฤษฎใีหม ่การเขา้รบัการอบรม

ความรูเ้กีJยวกบัดนิ และการผลติพชื  เป็นตน้ 

ปัจจบุนั กจิกรรมภายในพืIนทีJ "  ไร ่ประกอบดว้ย การปลกูขา้วหอมมะล ิ"�  เพืJอบรโิภค เหลอืก็

จาํหน่าย ปลกูไผก่มิซุงและไผห่วาน ปลกูกลว้ยสายพนัธุต่์างๆ พรกิไทย เพกา ผลไม ้เชน่ฝรั Jง มะมว่ง 

กระทอ้น มะนาว และพชืผกัอายสุั Iน รวมทั IงเลีIยงปลาเบญจพรรณ และเป็ดไข ่โดยผลติปุ๋ ยอนิทรยี ์นํIาหมกั

จุลนิทรยี ์และสารสกดัไลแ่มลงไวใ้ชเ้อง  ซึJงปลอดภยัทั Iงตนเองและผูบ้รโิภค ทาํใหเ้กดิรายไดอ้ยา่งต่อเนืJอง

จากผลผลติในพืIนทีJ ทั IงทีJเป็นรายไดร้ายวนั รายเดอืน และรายปี ซึJงในชว่งสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ

โรคตเิชืIอไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่��"# (COVI-"#) ทีJผา่นมา ไมไ่ดส้ง่ผลกระทบต่อรายไดห้รอืการใชช้วีติ

เลย ถอืไดว้า่สิJงทีJทาํเกดิความยั Jงยนืในชวีติ และกาํลงัขยายผลสูเ่กษตรกร   ในพืIนทีJใกลเ้คยีงทีJเหน็

ความสาํเรจ็และสนใจทีJจะทาํตาม ซึJงตนยนิดทีีJจะใหค้าํปรกึษาอยา่งเตม็ทีJ คณุวชัรนิทร ์กลา่วในทีJสดุ 



 
มารู้จกั…ศนูยจ์ดัการดินปุ๋ ยชมุชน (ศดปช.) เครือข่ายด้านดินและปุ๋ ยเพื8อเกษตรกร 
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 สาํนกังานสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรทีJ 2 จงัหวดัราชบุร ีไดจ้ดัทาํ ศนูยจ์ดัการดนิปุ๋ ยชมุชน 

(ศดปช.) เครอืขา่ยดา้นดนิและปุ๋ ยของกรมสง่เสรมิการเกษตรแหลง่เรยีนรูส้ง่เสรมิการใชปุ้๋ ยเพืJอลดตน้ทุนการ

ผลติ บรกิารตรวจวเิคราะหด์นิดว้ยชดุตรวจสอบ N P K และ pH ในดนิแบบรวดเรว็ บรกิารวชิาการ จดั

กระบวนการเรยีนรูด้า้นดนิและปุ๋ ย พรอ้มจดัทาํแปลงเรยีนรู/้จุดสาธติ บรกิารเกษตรกร 



 

 


