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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าว เตรียมจัดงาน เกษตรสร้างชาติ ครังI ทีJ 2 smart & strong
together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลมันคง
J เมือJ วันทีJ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 115
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ นายเข้มแข็ง ยุตธิ รรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายพิพฒ
ั น์ เต็งเศรษฐศักดิ f young
smart farmer ผูจ้ ดั การด้านการตลาดมังคุดแปลงใหญ่คชิ ฌกูฏ (KMK) ร่วมเสวนาในหัวข้อ เกษตรจะสร้าง
ชาติได้อย่างไร? และร่วมชมนิทรรศการ product premium และสาธิตกิจกรรมฝึกอาชีพ ฟรี ในงานเกษตร
สร้างชาติ
จากสถานการณ์โควิดหลายประเทศเริมJ คลีคJ ลายโดยเฉพาะทางฝั งJ เอเชีย สินค้าเกษตรและอาหาร
ของไทยเป็ นทีจJ บั ตามอง เพราะมีความโดดเด่นในตลาดโลก หากเน้นเรือJ งคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย
(Food Safety) ทีเJ ป็ นวิถใี หม่ หรือ New Normal ซึงJ ผูบ้ ริโภคทัวโลกได้
J
ให้ความสําคัญกับอาหารปลอดภัย
มากขึนI จะมีสว่ นช่วยผลักดันยุทธศาสตร์ “ตลาดนําการผลิต” ซึงJ ภาคการเกษตร ซึงJ ถือเป็ นกําลังสําคัญใน
การขับเคลือJ นประเทศ หากมองย้อนกลับไปจนถึงวันนีIทกุ อย่าง ค่อยๆ ปรับเปลียJ นไปในทางทีดJ ขี นIึ ได้รบั
ความเชือJ มันจากต่
J
างชาติมากขึนI มี Start up ภาคการเกษตร มี Young Smart Farmer เกิดขึนI มากมาย ซึงJ
ทุกคนเปรียบเสมือนเป็ นอนาคตทีสJ าํ คัญในภาคการเกษตร ทีจJ ะทําให้ประเทศเดินหน้าอย่างต่อเนืJอง

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลมุง่
เสริมสร้างให้เกิดรากฐานทีดJ ี เพือJ เดินไปสูเ่ ป้ าหมายการพัฒนาทียJ งยื
ั J น พวกเราจะร่วมกันสร้างชาติผา่ นภาค
การเกษตรทีสJ าํ คัญไปด้วยกัน ลดความเหลือJ มลํIา ให้เกิดความมันคง
J เข้มแข็ง ยังยื
J น เพราะภาคการเกษตร
เปรียบเสมือนรากฐานทีสJ าํ คัญของประเทศ ถ้ารากต้นไม้แข็งแรง ต้นไม้จงึ จะเติบโตแผ่กงิJ ก้านใบออกดอกติด
ผลได้ แต่ภาคการเกษตรจะเข้มแข็งไม่ได้ หากไม่มกี ระบวนการสร้างและพัฒนาเกษตรกรให้พงJึ พาตนเอง
การส่งเสริมการเกษตรของไทยได้สร้างความเข้มแข็งด้วยกระบวนการกลุม่ ผ่านองค์กรเกษตรกร ปั จจุบนั มี
กลุม่ เกษตรกรทีเJ ข้มแข็ง ได้แก่ เกษตรแปลงใหญ่ จํานวน 6,888 กลุม่ สมาชิก 406,755 ราย Smart Farmer
1,101,650 ราย มีเกษตรกรรุน่ ใหม่ Young Smart Farmer ทีไJ ด้รบั การพัฒนาศักยภาพแล้วกว่า 13,051 ราย
สมาชิกกลุม่ ยุวเกษตรกรรวมทังI ประเทศ จํานวน 5,292 กลุม่ จํานวนสมาชิก 121,121 ราย วิสาหกิจชุมชน
90,757 แห่ง สมาชิก 1,530,766 ราย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 540 แห่ง สมาชิก 12,439 ราย กลุม่ แม่บา้ น
เกษตรกร 10,386 กลุม่ สมาชิก 280,084 ราย มีศนู ย์เรียนรูก้ ารเพิมJ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ
ศพก.ทีมJ เี กษตรกรต้นแบบ 882 ราย และมีอาสาสมัครเกษตรหมูบ่ า้ น (อกม.) ทีคJ อยสนับสนุนงานทัวประเทศ
J
75,105 ราย ซึงJ ทังI หมดเป็ นผลมาจากการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ถือเป็ นความสําเร็จทีเJ กิดขึนI ในการ
สร้างเกษตรกรให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีดJ ี นอกจากนีIยงั ยกระดับเกษตรกรให้เป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร พร้อมกับ
การผลักดันนโยบาย “เกษตรทันสมัย” ให้เกิดกลุม่ เกษตรนวัตกรรม เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป เกษตร
เทคโนโลยี และเกษตรพอเพียง ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร คํานึงถึง
ความปลอดภัยเป็ นมิตรกับสิงJ แวดล้อม และยังส่งเสริมให้เกิดตลาดสินค้าพรีเมียม สร้างมูลค่าเพิมJ ให้กบั
สินค้า และเพิมJ มูลค่าการส่งออกของประเทศ เช่น สินค้า GAP สินค้า Organic รวมถึงการสร้างสินค้าอัต
ลักษณ์ เช่น สินค้า GI
นอกจากการสร้างความเข้มแข็งผ่านการรวมกลุม่ เกษตรกร การผลิตสินค้าทีมJ คี ณ
ุ ภาพ ด้าน
การตลาด
ยังจับมือภาคธุรกิจ ตลาดออฟไลน์ ตลาด modern trade และ บริษทั ขนส่งยักษ์ใหญ่ รวมถึงตลาดออนไลน์
จับมือกับ E-commerce ภาคธุรกิจ และเปิ ดเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เชือJ มโยงระหว่างภาคการผลิต
ทางการเกษตรและอาหารสูช่ อ่ งทางการตลาดใหม่ๆ ทีมJ ศี กั ยภาพ เพือJ ให้เกิดความเชือJ มันในมาตรฐานสิ
J
นค้า
เกษตร
และอาหารของไทยให้เป็ นทียJ อมรับในตลาดโลก รวมถึงการพัฒนาศักยภาพช่องทางการกระจายสินค้า
เกษตร
สร้างโอกาสการขายสินค้าให้กลุม่ เกษตรกรในทุกกลุม่ สินค้า และแสดงความมันใจในศั
J
กยภาพของสินค้า
เกษตรไทย
ให้พร้อมถึงการเป็ นครัวโลกด้วย
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิ บดีกรมส่งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
โดย กรมส่งเสริมการเกษตร จึงจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ” ครังI ทีJ 2 ระหว่างวันทีJ 27 – 30 สิงหาคม 2563 นีI
ณ ทีอJ มิ แพค เอ็กซิบชิ นั J ฮอลล์ 9 – 10 อิมแพคเมืองทองธานี เป็ นมหกรรม product premium จากเกษตรกร
ไทย เพือJ ให้งานมีสว่ นสําคัญในการขับเคลือJ นเศรษฐกิจฐานราก เชือJ มโยงกับเศรษฐกิจมหภาครวมทังI การ

สร้างโอกาส ให้กบั พีนJ ้องเกษตรกร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนายกระดับสินค้าเกษตร และแสดง
ศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร เพือJ เข้าสูก่ ารแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากตลาด
ท้องถินJ ตลาดภูมภิ าค สูต่ ลาดต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ ให้คนเมืองได้เห็นอย่างเป็ นรูปธรรม และเปิ ด
โอกาสในการแลกเปลียJ นเรียนรูร้ ะหว่างกัน ทังI เกษตรกรผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค ซึงJ ย่อมจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
ฐานราก มีการกระจายตัวของรายได้มากขึนI ตลอดจนสามารถเชือJ มโยงระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคได้โดยตรง
เชิญชวนพีนJ ้องประชาชน ผูป้ ระกอบการ นักธุรกิจ และผูท้ สJี นใจ เข้าเยียJ มชมงาน ร่วมเป็ นส่วนหนึJง ในการ
ขับเคลือJ นภาคการเกษตร และทําความเข้าใจว่า เกษตรสร้างชาติได้อย่างไร และสินค้าเกษตรไทย พร้อมไป
ตลาดโลกแล้ว กิจกรรมสําคัญภายในงานประกอบด้วย การพบปะ แลกเปลียJ น พูดคุยกับเกษตรกรตัวจริง ทีJ
เป็ นต้นแบบในการประกอบอาชีพ จากการขยายผลโครงการอันเนืJองมาจากพระราชดําริ จาก 6 แห่งทัวJ
ประเทศ, เกษตรแปลงใหญ่ ทีรJ วมกลุม่ การผลิต เปลียJ นสินค้าจากขายในประเทศ ยกระดับสินค้า Premium to
fly, เครือข่ายเกษตรกรรุน่ ใหม่ Young Smart Farmer ทีปJ ระสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตร
มีความรู้ และมีความภาคภูมใิ จในอาชีพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ทุกคนหันกลับมาทําการเกษตร
เป็ นอนาคตของการปฏิรปู ภาคการเกษตรต่อไป พบความอลังการของกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ฟอก
อากาศ หลากหลายประเภท เข้าใจกลไกการขับเคลือJ นงานในพืนI ทีJ กระบวนการส่งเสริมผ่านการรวมกลุม่
เกษตรกร เพือJ เป็ นเครือข่ายในการส่งต่อความรูไ้ ปสูเ่ กษตรกรรายย่อยอืนJ ๆ สร้างการมีสว่ นร่วม ในการ
ปฏิบตั ดิ แู ลพืนI ทีกJ ารเกษตรของตัวเองในทุกด้าน ทังI การลดต้นทุนและการเพิมJ ประสิทธิภาพการผลิต ผ่าน
ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิมJ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การเฝ้ าระวังศัตรูพชื ผ่าน ศูนย์จดั การ
ศัตรูพชื ชุมชน (ศจช.) ส่งเสริมการใช้ดนิ และปุ๋ ยทีเJ หมาะสมในการปลูกพืช ผ่าน ศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน
(ศดปช.) รวมทังI สร้างตัวแทนเกษตรกร เพือJ ส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ผ่าน อาสาสมัครเกษตรกร (อกม.) ตืJนตาไป
กับ นวัตกรรมการเกษตร โชว์เทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ ขยายเนืIอเยือJ สัปปะรดกินสดพันธุ์ MD2 และโชว์
นวัตกรรมการเกษตร จากภาคีเครือข่าย เช่น หุน่ ยนต์อาราขาพืช จาก ม.เกษตร อิมJ ท้อง กับครัวไทย ห้าม
พลาดการช๊อปปิI งสินค้าเกษตรคุณภาพ product premium หลากหลายประเภท กว่า 1,000 รายการ เพือJ ยําI
ความมันใจ
J “อาหารไทย อาหารโลก” ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สินค้าทีมJ าจําหน่าย
อาหารสด เช่น ผักปลอดภัยจาก ตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด ทัวประเทศ
J
อินผลัมผลสด บุรรี มั ย์ หน่อไม้ฝรังJ
อินทรีย์ ชัยภูมิ ผลไม้ปลอดสารพิษ อโวคาโว วังนํIาเขียว ส้มโอทับทิมสยาม นครศรีธรรมราช อาหารแปรรูป
เช่น ปลานิลหยอง จ.หนองบัวลําภู ปลาส้มสติก— จ.นครราชสีมา ปลาร้าก้อนสําเร็จ จ.อํานาจเจริญ เงาะสอดไส้
ฟรีซดราย จ.ชุมพร อาหารปรุงสุก เช่น ข้าวหมกอาหรับ จ.ปั ตตานี หมูหมักปลาร้า จ.สุพรรณบุรี เส้นจันท์ผดั
ซอสมังคุด จ.จันทบุรี นํIาพริกด้วงมะพร้าว จ.เลย นาซิดาแฆ จ.นราธิวาส ซาเตข้าวอัด จ.นราธิวาส อาหาร
สุขภาพ เช่น ผักเคลแผ่นอบกรอบ จ.นครปฐม นํIาผักโขมผสมฟั กทอง จ.จันทบุรซี ุปข้าวไรซ์เบอร์รเJี สริม
คอลลาเจน จ.ชลบุรี ชาเห็ดหลินจือ จ.สระแก้ว ผงมะเขือเทศชงพร้อมดืมJ อาหารนวัตกรรม เช่น มะม่วงเบา
ผง จ.สงขลา มะม่วงป๊ อบ จ.สุโขทัย บิสกิตกล้วยนํIาว้าสอดไส้แยมมะกรูด จ.พิจติ ร กล้วยผง จ.กําแพงเพชร
มะพร้าวผง จ.สมุทรสาคร จิงI หรีดผง จ.สุโขทัย มะขามผงชงดืมJ จ.อุตรดิตถ์ สแปรดถัวลายเสื
J
อ จ.แม่ฮอ่ งสอน
เลือกสรรพัสตราภรณ์ กว่า 100 ร้านค้า จากแม่บา้ นเกษตรกรคุณภาพ เช่น ผ้าทอนาหมืนJ จ.ตรัง ผ้าไหม
แก้มฝ้ ายทอมือ จ.น่าน ผ้าไหมยกดอก จ.ลําพูน ผ้าทอมัดหมีสJ ตJี ะกอ จ.ลพบุรี สร้างโอกาสธุรกิจเกษตร จับคู่
Business Matching เปิ ดโอกาสให้กบั เกษตรกรไทย ได้เป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร พบปะผูส้ ง่ ออก Start up

ส่งสินค้าดีมคี ณ
ุ ภาพสูต่ ลาดสากล รวมทังI การส่งเสริมให้เกษตรกรขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์มากขึนI โดยจําหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ฝึกอาชีพ DIY หนึJงวันทําได้จริง กว่า 30
หลักสูตร เช่น ขนมจีนนํIายาเห็ด ผักบุง้ ดองสูตรโบราณ พวงมาลัยใบเตย การขยายพันธุแ์ คคตัส นํIาพริกกาก
หมู กิจกรรมสาระบันเทิง ให้บริการความรูแ้ ก่เกษตรกรและผูเ้ ข้าชมงาน การล้างผักอย่างปลอดภัย คําแนะนํา
การปลูกพืช คลินิกพืช โชว์การเดินแบบผ้าไทย สาธิตการทําอาหารจากเชฟชันI นํา
มินิคอนเสริตจ์ ากศิลปิ นชือJ ดังมาเป็ นส่วนหนึJงในการขับเคลือJ นชาติ และเห็นถึงพลังของพีนJ ้องเกษตรกรไทย
ในงาน เกษตรสร้างชาติครังI ทีJ 2 มหกรรม product premium ระหว่างวันทีJ 27 – 30 สิงหาคม 2563 ณ ทีอJ มิ
แพค เอ็กซิบชิ นั J ฮอลล์ 9-10 อิมแพคเมืองทองธานี “Smart & Strong Together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย
ก้าวไกลมันคง”
J

กระทรวงเกษตร จัดใหญ่ 4 วันห้ามพลาดเกษตรสร้างชาติ แห่งปี ยกทัพสิ นค้าเกษตร product
premium กว่า 1000 รายการ โชว์นวัตกรรมสิ นค้าเกษตร พัสตราภรณ์งานผ้า กว่า 100 ร้านค้า ตื8นตา
นิ ทรรศการกล้วยไม้หลากหลายสายพันธ์
20 สิงหาคม 2563
นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผูช้ ่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นประธาน
การแถลงข่าว พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิ บดีกรมส่งเสริ มการเกษตร ร่วมแถลงข่าว
การจัดงาน เกษตรสร้างชาติ ครังS ที8 † smart & strong together รวมพลังส่งเสริ มเกษตรไทย ก้าวไกล
มันคง
8
โดยผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลมุง่ เสริมสร้างให้เกิดรากฐาน
ทีดJ ี เพือJ เดินไปสูเ่ ป้ าหมายการพัฒนาทียJ งยื
ั J น พวกเราจะร่วมกันสร้างชาติผา่ นภาคการเกษตรทีสJ าํ คัญไป
ด้วยกัน ลดความเหลือJ มลํIา ให้เกิดความมันคง
J เข้มแข็ง ยังยื
J น เพราะภาคการเกษตรเปรียบเสมือนรากฐานทีJ
สําคัญของประเทศ ถ้ารากต้นไม้แข็งแรง ต้นไม้จงึ จะเติบโตแผ่กงิJ ก้านใบออกดอกติดผลได้ แต่ภาค
การเกษตรจะเข้มแข็งไม่ได้ หากไม่มกี ระบวนการสร้างและพัฒนาเกษตรกรให้พงJึ พาตนเอง การส่งเสริม
การเกษตรของไทยได้สร้างความเข้มแข็งด้วยกระบวนการกลุม่ ผ่านองค์กรเกษตรกร ปั จจุบนั มีกลุม่ เกษตรกร
ทีเJ ข้มแข็ง ได้แก่ เกษตรแปลงใหญ่ จํานวน 6,888 กลุม่ สมาชิก 406,755 ราย Smart Farmer 1,101,650 ราย
มีเกษตรกรรุน่ ใหม่ Young Smart Farmer ทีไJ ด้รบั การพัฒนาศักยภาพแล้วกว่า 13,051 ราย สมาชิกกลุม่ ยุว

เกษตรกรรวมทังI ประเทศ จํานวน 5,292 กลุม่ จํานวนสมาชิก 121,121 ราย วิสาหกิจชุมชน 90,757 แห่ง
สมาชิก 1,530,766 ราย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 540 แห่ง สมาชิก 12,439 ราย กลุม่ แม่บา้ นเกษตรกร
10,386 กลุม่ สมาชิก 280,084 ราย มีศนู ย์เรียนรูก้ ารเพิมJ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก.ทีมJ ี
เกษตรกรต้นแบบ 882 ราย และมีอาสาสมัครเกษตรหมูบ่ า้ น (อกม.) ทีคJ อยสนับสนุนงานทัวประเทศ
J
75,105
ราย
ซึงJ ทังI หมดเป็ นผลมาจากการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ถือเป็ นความสําเร็จทีเJ กิดขึนI ในการสร้าง
เกษตรกรให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีดJ ี นอกจากนีIยงั ยกระดับเกษตรกรให้เป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร พร้อมกับการ
ผลักดันนโยบาย “เกษตรทันสมัย” ให้เกิดกลุม่ เกษตรนวัตกรรม เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป เกษตร
เทคโนโลยี และเกษตรพอเพียง ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร คํานึงถึง
ความปลอดภัยเป็ นมิตรกับสิงJ แวดล้อม และยังส่งเสริมให้เกิดตลาดสินค้าพรีเมียม สร้างมูลค่าเพิมJ ให้กบั
สินค้า และเพิมJ มูลค่าการส่งออกของประเทศ เช่น สินค้า GAP สินค้า Organic รวมถึงการสร้างสินค้าอัต
ลักษณ์ เช่น สินค้า GI
นอกจากการสร้างความเข้มแข็งผ่านการรวมกลุม่ เกษตรกร การผลิตสินค้าทีมJ คี ณ
ุ ภาพ ด้าน
การตลาด ยังจับมือภาคธุรกิจ ตลาดออฟไลน์ ตลาด modern trade และ บริษทั ขนส่งยักษ์ใหญ่ รวมถึง
ตลาดออนไลน์ จับมือกับ E-commerce ภาคธุรกิจ และเปิ ดเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เชือJ มโยง
ระหว่างภาคการผลิต ทางการเกษตรและอาหารสูช่ อ่ งทางการตลาดใหม่ๆ ทีมJ ศี กั ยภาพ เพือJ ให้เกิดความ
เชือJ มันในมาตรฐานสิ
J
นค้าเกษตรและอาหารของไทยให้เป็ นทียJ อมรับในตลาดโลก รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
ช่องทางการกระจายสินค้าเกษตร สร้างโอกาสการขายสินค้าให้กลุม่ เกษตรกรในทุกกลุม่ สินค้า และแสดง
ความมันใจในศั
J
กยภาพของสินค้าเกษตรไทย ให้พร้อมถึงการเป็ นครัวโลกด้วย
ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิ บดีกรมส่งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดย กรมส่งเสริมการเกษตร จึงจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ ” ครังS ที8 † ระหว่างวันที8 †‡ – [ˆ
สิ งหาคม †•ž[ นีS ณ ที8อิมแพค เอ็กซิ บิชนั 8 ฮอลล์ £ - ‘ˆ อิ มแพคเมืองทองธานี ซึงJ เป็ น
มหกรรม product premium จากเกษตรกรไทย เพือJ ให้งานมีสว่ นสําคัญในการขับเคลือJ นเศรษฐกิจฐานราก
เชือJ มโยงกับเศรษฐกิจมหภาครวมทังI การสร้างโอกาส ให้กบั พีนJ ้องเกษตรกร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกร
พัฒนายกระดับสินค้าเกษตร และแสดงศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร เพือJ เข้าสูก่ ารแข่งขันในตลาดโลก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากตลาดท้องถินJ ตลาดภูมภิ าค สูต่ ลาดต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ ให้คนเมือง
ได้เห็นอย่างเป็ นรูปธรรม และเปิ ดโอกาสในการแลกเปลียJ นเรียนรูร้ ะหว่างกัน ทังI เกษตรกรผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค
ซึงJ ย่อมจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานราก มีการกระจายตัวของรายได้มากขึนI ตลอดจนสามารถเชือJ มโยง
ระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคได้โดยตรง เชิญชวนพีนJ ้องประชาชน ผูป้ ระกอบการ นักธุรกิจ และผูท้ สJี นใจ เข้า
เยียJ มชมงาน ร่วมเป็ นส่วนหนึJง ในการขับเคลือJ นภาคการเกษตร และทําความเข้าใจว่า เกษตรสร้างชาติได้
อย่างไร และสินค้าเกษตรไทย พร้อมไปตลาดโลกแล้ว กิจกรรมสําคัญภายในงานประกอบด้วย การพบปะ
แลกเปลียJ น พูดคุยกับเกษตรกรตัวจริง ทีเJ ป็ นต้นแบบในการประกอบอาชีพ จากการขยายผลโครงการอัน
เนืJองมาจากพระราชดําริ จาก › แห่งทัวประเทศ,
J
เกษตรแปลงใหญ่ ทีรJ วมกลุม่ การผลิต เปลียJ นสินค้าจากขาย
ในประเทศ ยกระดับสินค้า Premium to fly, เครือข่ายเกษตรกรรุน่ ใหม่ Young Smart Farmer ทีปJ ระสบ

ความสําเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตร มีความรู้ และมีความภาคภูมใิ จในอาชีพ สามารถสร้างแรง
บันดาลใจให้กบั ทุกคนหันกลับมาทําการเกษตร เป็ นอนาคตของการปฏิรปู ภาคการเกษตรต่อไป
พบความอลังการของกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ฟอกอากาศ หลากหลายประเภท ตืJนตาไปกับ
นวัตกรรมการเกษตร โชว์เทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ ขยายเนืIอเยือJ สัปปะรดกินสดพันธุ์ MDœ และโชว์
นวัตกรรมการเกษตร จากภาคีเครือข่าย เช่น หุน่ ยนต์อาราขาพืช จาก ม.เกษตร อิมJ ท้อง กับครัวไทย ห้าม
พลาดการช๊อปปิI งสินค้าเกษตรคุณภาพ product premium หลากหลายประเภท กว่า ",••• รายการ ชิม
“อาหารไทย อาหารโลก” ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สินค้าทีมJ าจําหน่าย อาหารสด เช่น
ผักปลอดภัยจาก ตลาดเกษตรกร žž จังหวัด ทัวประเทศ
J
อินผลัมผลสด บุรรี มั ย์ หน่อไม้ฝรังอิ
J นทรีย์ ชัยภูมิ
ผลไม้ปลอดสารพิษ อโวคาโว วังนํIาเขียว ส้มโอทับทิมสยาม นครศรีธรรมราช อาหารแปรรูป เช่น ปลานิลห
ยอง จ.หนองบัวลําภู ปลาส้มสติก— จ.นครราชสีมา ปลาร้าก้อนสําเร็จ จ.อํานาจเจริญ เงาะสอดไส้ฟรีซดราย จ.
ชุมพร อาหารปรุงสุก เช่น ข้าวหมกอาหรับ จ.ปั ตตานี หมูหมักปลาร้า จ.สุพรรณบุรี เส้นจันท์ผดั ซอสมังคุด
จ.จันทบุรี นํIาพริกด้วงมะพร้าว จ.เลย นาซิดาแฆ จ.นราธิวาส ซาเตข้าวอัด จ.นราธิวาส อาหารสุขภาพ เช่น
ผักเคลแผ่นอบกรอบ จ.นครปฐม นํIาผักโขมผสมฟั กทอง จ.จันทบุรซี ุปข้าวไรซ์เบอร์รเJี สริมคอลลาเจน จ.
ชลบุรี ชาเห็ดหลินจือ จ.สระแก้ว ผงมะเขือเทศชงพร้อมดืมJ
อาหารนวัตกรรม เช่น มะม่วงเบาผง จ.สงขลา มะม่วงป๊ อบ จ.สุโขทัย บิสกิตกล้วยนํIาว้าสอดไส้แยม
มะกรูด จ.พิจติ ร กล้วยผง จ.กําแพงเพชร มะพร้าวผง จ.สมุทรสาคร จิงI หรีดผง จ.สุโขทัย มะขามผงชงดืมJ จ.
อุตรดิตถ์ สแปรด ถัวลายเสื
J
อ จ.แม่ฮอ่ งสอน เลือกสรรพัสตราภรณ์ กว่า "•• ร้านค้า จากแม่บา้ นเกษตรกร
คุณภาพ เช่น ผ้าทอนาหมืนJ จ.ตรัง ผ้าไหมแก้มฝ้ ายทอมือ จ.น่าน ผ้าไหมยกดอก จ.ลําพูน ผ้าทอมัดหมีสJ Jี
ตะกอ จ.ลพบุรี สร้างโอกาสธุรกิจเกษตร จับคู่ Business Matching เปิ ดโอกาสให้กบั เกษตรกรไทย ได้เป็ น
ผูป้ ระกอบการเกษตร พบปะผูส้ ง่ ออก Start up ส่งสินค้าดีมคี ณ
ุ ภาพสูต่ ลาดสากล รวมทังI การส่งเสริมให้
เกษตรกรขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึนI โดยจําหน่ายผ่านตลาดเกษตรกร
ออนไลน์.com ฝึกอาชีพ DIY หนึJงวันทําได้จริง กว่า Ÿ• หลักสูตร เช่น ขนมจีนนํIายาเห็ด ผักบุง้ ดองสูตร
โบราณ พวงมาลัยใบเตย การขยายพันธุแ์ คคตัส นํIาพริกกากหมู
กิ จกรรมสาระบันเทิ ง ให้บริ การความรู้แก่เกษตรกรและผูเ้ ข้าชมงาน การล้างผักอย่าง
ปลอดภัย คําแนะนําการปลูกพืช คลิ นิกพืช โชว์การเดิ นแบบผ้าไทย สาธิ ตการทําอาหารจากเชฟชันS
นํา มิ นิคอนเสริ ตจ์ ากศิ ลปิ นชื8อดัง มาเป็ นส่วนหนึ8 งในการขับเคลื8อนชาติ และเห็นถึงพลังของพี8
น้ องเกษตรกรไทย ในงาน เกษตรสร้างชาติ ครังS ที8 † มหกรรม product premium ระหว่างวันที8 †‡ –
[ˆ สิ งหาคม †•ž[ ณ ที8อิมแพค เอ็กซิ บิชนั 8 ฮอลล์ £-‘ˆ

ก.เกษตรจัดใหญ่ "งานวันเกษตรสร้างชาติ แห่งปี " ยกทัพสิ นค้าเกษตรกว่า 1,000 รายการ พร้อมโชว์
นวัตกรรมสิ นค้าเกษตร
20 สิงหาคม 2563
กระทรวงเกษตรจัดใหญ่ 4 วันห้ามพลาดเกษตรสร้างชาติ แห่งปี ยกทัพสิ นค้าเกษตร product
premium กว่า 1,000 รายการ โชว์นวัตกรรมสิ นค้าเกษตร พัสตราภรณ์งานผ้า กว่า 100 ร้านค้า ตื8น
ตานิ ทรรศการกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ โดยมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผูช้ ่วยรัฐมนตรีประจํา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นประธาน พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิ บดีกรม
ส่งเสริ มการเกษตร ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน เกษตรสร้างชาติ ครังS ที8 2 smart & strong together
รวมพลังส่งเสริ มเกษตรไทย ก้าวไกลมันคง
8
นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลมุง่
เสริมสร้างให้เกิดรากฐานทีดJ ี เพือJ เดินไปสูเ่ ป้ าหมายการพัฒนาทียJ งยื
ั J น พวกเราจะร่วมกันสร้างชาติผา่ นภาค
การเกษตรไปด้วยกัน เพือJ ลดความเหลือJ มลํIา ให้เกิดความมันคง
J เข้มแข็ง ยังยื
J น เพราะภาคการเกษตร
เปรียบเสมือนรากฐานทีสJ าํ คัญของประเทศ ถ้ารากต้นไม้แข็งแรง ต้นไม้จงึ จะเติบโตแผ่กงิJ ก้านใบออกดอกติด
ผลได้ แต่ภาคการเกษตรจะเข้มแข็งไม่ได้ หากไม่มกี ระบวนการสร้างและพัฒนาเกษตรกรให้พงJึ พาตนเอง
การส่งเสริมการเกษตรของไทยได้สร้างความเข้มแข็งด้วยกระบวนการกลุม่ ผ่านองค์กรเกษตรกร
ปั จจุบนั มีกลุม่ เกษตรกรทีเJ ข้มแข็ง ได้แก่ เกษตรแปลงใหญ่ จํานวน 6,888 กลุม่ สมาชิก 406,755
ราย Smart Farmer 1,101,650 ราย มีเกษตรกรรุน่ ใหม่ Young Smart Farmer ทีไJ ด้รบั การพัฒนาศักยภาพ
แล้วกว่า 13,051 ราย สมาชิกกลุม่ ยุวเกษตรกรรวมทังI ประเทศ จํานวน 5,292 กลุม่ จํานวนสมาชิก 121,121
ราย วิสาหกิจชุมชน 90,757 แห่ง สมาชิก 1,530,766 ราย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 540 แห่ง สมาชิก 12,439
ราย กลุม่ แม่บา้ นเกษตรกร 10,386 กลุม่ สมาชิก 280,084 รายและมีศนู ย์เรียนรูก้ ารเพิมJ ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก.ทีมJ เี กษตรกรต้นแบบ 882 ราย และมีอาสาสมัครเกษตรหมูบ่ า้ น (อกม.) ทีคJ อย
สนับสนุนงานทัวประเทศ
J
75,105 ราย ซึงJ ทังI หมดเป็ นผลมาจากการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ถือเป็ น
ความสําเร็จทีเJ กิดขึนI ในการสร้างเกษตรกรให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีดJ ี

นอกจากนีI ยังยกระดับเกษตรกรให้เป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร พร้อมกับการผลักดันนโยบาย “เกษตร
ทันสมัย” ให้เกิดกลุม่ เกษตรนวัตกรรม เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป เกษตรเทคโนโลยี และเกษตรพอเพียง
ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร คํานึงถึงความปลอดภัยเป็ นมิตรต่อ
สิงJ แวดล้อม และยังส่งเสริมให้เกิดตลาดสินค้าพรีเมียม สร้างมูลค่าเพิมJ ให้แก่สนิ ค้า และเพิมJ มูลค่าการส่งออก
ของประเทศ เช่น สินค้า GAP สินค้า Organic รวมถึงการสร้างสินค้าอัตลักษณ์ เช่น สินค้า GI
นอกจากการสร้างความเข้มแข็งผ่านการรวมกลุม่ เกษตรกร การผลิตสินค้าทีมJ คี ณ
ุ ภาพ ด้าน
การตลาด ยังจับมือภาคธุรกิจตลาดออฟไลน์ ตลาด modern trade และบริษทั ขนส่งยักษ์ใหญ่ รวมถึงตลาด
ออนไลน์ จับมือกับ E-commerce ภาคธุรกิจ และเปิ ดเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เชือJ มโยงระหว่างภาค
การผลิต ทางการเกษตรและอาหารสูช่ อ่ งทางการตลาดใหม่ๆ ทีมJ ศี กั ยภาพ ในการนําสินค้าเกษตรไทยไป
ขายทัวโลก
J
ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิ บดีกรมส่งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยกรมส่งเสริ มการเกษตร จึงจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ ” ครังS ที8 2 ระหว่างวันที8 27-30
สิ งหาคม 2563 นีS ณ ที8อิมแพค เอ็กซิ บิชนั ฮอลล์ 9-10 อิ มแพคเมืองทองธานี ซึ8งเป็ นมหกรรม
product premium จากเกษตรกรไทย เพื8อให้งานมีส่วนสําคัญในการขับเคลื8อนเศรษฐกิ จฐาน
ราก เชือJ มโยงกับเศรษฐกิจมหภาครวมทังI การสร้างโอกาสให้แก่พนJี ้องเกษตรกร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกร
พัฒนายกระดับสินค้าเกษตร และแสดงศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร เพือJ เข้าสูก่ ารแข่งขันในตลาดโลก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทังI นีI เชิญชวนพีนJ ้องประชาชน ผูป้ ระกอบการ นักธุรกิจ และผูท้ สJี นใจเข้าเยียJ มชมงาน ร่วมเป็ นส่วน
หนึJงในการขับเคลือJ นภาคการเกษตร และทําความเข้าใจว่าเกษตรสร้างชาติได้อย่างไร กิจกรรมสําคัญภายใน
งานประกอบด้วย การพบปะ แลกเปลียJ น พูดคุยกับเกษตรกรตัวจริง ต้นแบบจากโครงการอันเนืJองมาจาก
พระราชดําริ จาก 6 แห่งทัวประเทศ
J
เกษตรแปลงใหญ่ ทีรJ วมกลุม่ การผลิต เปลียJ นสินค้าจากขายในประเทศ
ยกระดับสินค้า Premium to fly เครือข่ายเกษตรกรรุน่ ใหม่ Young Smart Farmer ทีปJ ระสบความสําเร็จ พบ
ความอลังการของกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ฟอกอากาศ หลากหลายประเภท ตืJนตาไปกับนวัตกรรม
การเกษตร โชว์เทคโนโลยีไบโอรีแอ็กเตอร์ ขยายเนืIอเยือJ สับปะรดกินสดพันธุ์ MD2 และโชว์นวัตกรรม
การเกษตรจากภาคีเครือข่าย เช่น หุน่ ยนต์อาราขาพืช จาก ม.เกษตร อิมJ ท้องกับครัวไทย
ในส่วนของโซนชอปปิI งสินค้าเกษตรคุณภาพ product premium กว่า 1,000 รายการ ชิม “อาหาร
ไทย อาหารโลก” ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สินค้าทีมJ าจําหน่าย อาหารสด เช่น ผัก
ปลอดภัยจาก ตลาดเกษตรกร 77 จังหวัดทัวประเทศ
J
อินทผลัมผลสด บุรรี มั ย์ หน่อไม้ฝรังอิ
J นทรีย์ ชัยภูมิ
ผลไม้ปลอดสารพิษ อโวคาโด วังนํIาเขียว ส้มโอทับทิมสยาม นครศรีธรรมราช อาหารแปรรูป เช่น ปลานิลห
ยอง จ.หนองบัวลําภู ปลาส้มสติก— จ.นครราชสีมา ปลาร้าก้อนสําเร็จ จ.อํานาจเจริญ เงาะสอดไส้ฟรีซดราย จ.
ชุมพร อาหารปรุงสุก เช่น ข้าวหมกอาหรับ จ.ปั ตตานี หมูหมักปลาร้า จ.สุพรรณบุรี เส้นจันท์ผดั ซอสมังคุด
จ.จันทบุรี นํIาพริกด้วงมะพร้าว จ.เลย นาซิดาแฆ จ.นราธิวาส ซาเตข้าวอัด จ.นราธิวาส อาหารสุขภาพ เช่น
ผักเคลแผ่นอบกรอบ จ.นครปฐม นํIาผักโขมผสมฟั กทอง จ.จันทบุรี ซุปข้าวไรซ์เบอร์รเJี สริมคอลลาเจน จ.
ชลบุรี ชาเห็ดหลินจือ จ.สระแก้ว ผงมะเขือเทศชงพร้อมดืมJ

และอาหารนวัตกรรม เช่น มะม่วงเบาผง จ.สงขลา มะม่วงป็ อบ จ.สุโขทัย บิสกิตกล้วยนํIาว้าสอด
ไส้แยมมะกรูด จ.พิจติ ร กล้วยผง จ.กําแพงเพชร มะพร้าวผง จ.สมุทรสาคร จิงI หรีดผง จ.สุโขทัย มะขามผงชง
ดืมJ จ.อุตรดิตถ์ สแปรด ถัวลายเสื
J
อ จ.แม่ฮอ่ งสอน เลือกสรรพัสตราภรณ์กว่า 100 ร้านค้า จากแม่บา้ น
เกษตรกรคุณภาพ เช่น ผ้าทอนาหมืนJ จ.ตรัง ผ้าไหมแก้มฝ้ ายทอมือ จ.น่าน ผ้าไหมยกดอก จ.ลําพูน ผ้าทอ
มัดหมีสJ ตJี ะกอ จ.ลพบุรี
นอกจากนีI จับคู่ Business Matching เปิ ดโอกาสให้เกษตรกรไทยพบปะผูส้ ง่ ออก Start up ส่งสินค้า
ดีมคี ณ
ุ ภาพสูต่ ลาดสากล รวมทังI การส่งเสริมให้เกษตรกรขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์
มากขึนI โดยจําหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ฝึกอาชีพ DIY หนึJงวันทําได้จริง กว่า 30 หลักสูตร
เช่น ขนมจีนนํSายาเห็ด ผักบุง้ ดองสูตรโบราณ พวงมาลัยใบเตย การขยายพันธุแ์ คคตัส นํSาพริ กกาก
หมู กิจกรรมสาระบันเทิง ให้บริการความรูแ้ ก่เกษตรกรและผูเ้ ข้าชมงาน การล้างผักอย่างปลอดภัย
คําแนะนําการปลูกพืช คลินิกพืช โชว์การเดินแบบผ้าไทย สาธิตการทําอาหารจากเชฟชันI นํา มินิคอนเสริต์
จากศิลปิ นชือJ ดัง โดยงานเกษตรสร้างชาติ ครังI ทีJ 2 มหกรรม product premium จัดขึนI ระหว่างวันทีJ 27-30
สิงหาคม 2563 ณ ทีอJ มิ แพค เอ็กซิบชิ นั J ฮอลล์ 9-10

เกษตรสร้างชาติ โชว์สินค้าจากกลุ่มแปลงใหญ่ Smart Farmer
œ• สิงหาคม œ ›Ÿ
กรมส่งเสริ มการเกษตร เตรียมจัดงาน เกษตรสร้างชาติ ครังS ที8 2 smart & strong together
รวมพลังส่งเสริ มเกษตรไทย ก้าวไกลมันคง
8 ระหว่างวันที8 27 – 30 สิ งหาคม 2563 นีS ณ ที8อิมแพค เอ็ก
ซิ บิชนั 8 ฮอลล์ 9 - 10 อิ มแพคเมืองทองธานี
นายเข้มแข็ง ยุตธิ รรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ผลมาจากการพัฒนางาน
ส่งเสริมการเกษตร ถือเป็ นความสําเร็จทีเJ กิดขึนI ในการสร้างเกษตรกรให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีดJ ี ปั จจุบนั มีกลุม่
เกษตรกรทีเJ ข้มแข็ง ได้แก่ เกษตรแปลงใหญ่ จํานวน 6.8 พันกลุม่ สมาชิก 4 แสน ราย Smart Farmer 1.1
ล้านราย มีเกษตรกรรุน่ ใหม่ Young Smart Farmer ทีไJ ด้รบั การพัฒนาศักยภาพแล้วกว่า 1.3 หมืนJ ราย
สมาชิกกลุม่ ยุวเกษตรกรรวมทังI ประเทศ จํานวน 5.2 หมืนJ กลุม่ จํานวนสมาชิก 1.2 แสนราย วิสาหกิจชุมชน
9หมืนJ แห่ง สมาชิก 1.5 ล้าน ราย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 540 แห่ง สมาชิก 1.2 หมืนJ กลุม่ แม่บา้ น
เกษตรกร 1 หมืนJ กลุม่ สมาชิก 2.8 แสนราย มีศนู ย์เรียนรูก้ ารเพิมJ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ
ศพก.ทีมJ เี กษตรกรต้นแบบ 882 ราย และมีอาสาสมัครเกษตรหมูบ่ า้ น (อกม.) ทีคJ อยสนับสนุนงานทัวประเทศ
J
7.5 หมืนJ ราย
ซึงJ ได้ยกระดับเกษตรกรให้เป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร พร้อมกับการผลักดันนโยบาย “เกษตร
ทันสมัย” ให้เกิดกลุม่ เกษตรนวัตกรรม เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป เกษตรเทคโนโลยี และเกษตรพอเพียง
ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร คํานึงถึงความปลอดภัยเป็ นมิตรกับ

สิงJ แวดล้อม และยังส่งเสริมให้เกิดตลาดสินค้าพรีเมียม สร้างมูลค่าเพิมJ ให้กบั สินค้า และเพิมJ มูลค่าการส่งออก
ของประเทศ เช่น สินค้า GAP สินค้า Organic รวมถึงการสร้างสินค้าอัตลักษณ์ เช่น สินค้า GI เป็ นต้น
ดังนันI เพือJ สร้างโอกาสการขายสินค้าให้กลุม่ เกษตรกรเหล่านีI และแสดงความมันใจในศั
J
กยภาพของ
สินค้าเกษตรไทยให้พร้อมถึงการเป็ นครัวโลกด้วย กรมส่งเสริมการเกษตรจึง จึงจัดงาน “เกษตรสร้าง
ชาติ ” smart & strong together ครังI ทีJ 2 ระหว่างวันทีJ 27 – 30 สิงหาคม 2563 นีI
ณ ทีอJ มิ แพค เอ็กซิบชิ นั J ฮอลล์ 9 - 10 อิมแพคเมืองทองธานี เป็ นมหกรรม product premium จาก
เกษตรกรไทย โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนายกระดับสินค้าเกษตร และแสดงศักยภาพในการผลิต
สินค้าเกษตร เพือJ เข้าสูก่ ารแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากตลาดท้องถินJ ตลาดภูมภิ าค สู่
ตลาดต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ ให้คนเมืองได้เห็นอย่างเป็ นรูปธรรม และเปิ ดโอกาสในการแลกเปลียJ น
เรียนรูร้ ะหว่างกัน ทังI เกษตรกรผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค ซึงJ ย่อมจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานราก มีการกระจายตัว
ของรายได้มากขึนI ตลอดจนสามารถเชือJ มโยงระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคได้โดยตรง กิจกรรมสําคัญภายใน
งานประกอบด้วย การพบปะ แลกเปลียJ น พูดคุยกับเกษตรกรตัวจริง ทีเJ ป็ นต้นแบบในการประกอบอาชีพ จาก
การขยายผลโครงการอันเนืJองมาจากพระราชดําริ จาก 6 แห่งทัวประเทศ,
J
เกษตรแปลงใหญ่
ความอลังการของกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ฟอกอากาศ หลากหลายประเภท เข้าใจกลไกการ
ขับเคลือJ นงานในพืนI ทีJ กระบวนการส่งเสริมผ่านการรวมกลุม่ เกษตรกร เพือJ เป็ นเครือข่ายในการส่งต่อความรู้
ไปสูเ่ กษตรกรรายย่อยอืนJ ๆ สร้างการมีสว่ นร่วม ในการปฏิบตั ดิ แู ลพืนI ทีกJ ารเกษตรของตัวเองในทุกด้าน ทังI
การลดต้นทุนและการเพิมJ ประสิทธิภาพการผลิต ผ่าน ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิมJ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.)
การเฝ้ าระวังศัตรูพชื ผ่าน ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชน (ศจช.) ส่งเสริมการใช้ดนิ และปุ๋ ยทีเJ หมาะสมใน
การปลูกพืช ผ่าน ศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) รวมทังI สร้างตัวแทนเกษตรกร เพือJ ส่งต่อข้อมูลข่าวสาร
ผ่าน อาสาสมัครเกษตรกร (อกม.) ตืJนตาไปกับ นวัตกรรมการเกษตร โชว์เทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ ขยาย
เนืIอเยือJ สัปปะรดกินสดพันธุ์ MD2 และโชว์นวัตกรรมการเกษตร จากภาคีเครือข่าย เช่น หุน่ ยนต์อาราขาพืช
จาก ม.เกษตร อิมJ ท้อง กับครัวไทย ห้ามพลาดการช๊อปปิI งสินค้าเกษตรคุณภาพ product premium
หลากหลายประเภท กว่า 1,000 รายการ เพือJ ยําI ความมันใจ
J “อาหารไทย อาหารโลก” ภายใต้วสิ ยั ทัศน์
“เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”
สินค้าทีมJ าจําหน่าย อาหารสด เช่น ผักปลอดภัยจาก ตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด ทัวประเทศ
J
อินผลัมผลสด บุรรี มั ย์ หน่อไม้ฝรังอิ
J นทรีย์ ชัยภูมิ ผลไม้ปลอดสารพิษ อโวคาโว วังนํIาเขียว ส้มโอทับทิม
สยาม นครศรีธรรมราช อาหารแปรรูป เช่น ปลานิลหยอง จ.หนองบัวลําภู ปลาส้มสติก— จ.นครราชสีมา ปลา
ร้าก้อนสําเร็จ จ.อํานาจเจริญ เงาะสอดไส้ฟรีซดราย จ.ชุมพร อาหารปรุงสุก เช่น ข้าวหมกอาหรับ จ.ปั ตตานี
หมูหมักปลาร้า จ.สุพรรณบุรี เส้นจันท์ผดั ซอสมังคุด จ.จันทบุรี นํIาพริกด้วงมะพร้าว จ.เลย นาซิดาแฆ จ.
นราธิวาส ซาเตข้าวอัด จ.นราธิวาส อาหารสุขภาพ เช่น ผักเคลแผ่นอบกรอบ จ.นครปฐม นํIาผักโขมผสม
ฟั กทอง จ.จันทบุรซี ุปข้าวไรซ์เบอร์รเJี สริมคอลลาเจน จ.ชลบุรี ชาเห็ดหลินจือ จ.สระแก้ว ผงมะเขือเทศชง
พร้อมดืมJ

อาหารนวัตกรรม เช่น มะม่วงเบาผง จ.สงขลา มะม่วงป๊ อบ จ.สุโขทัย บิสกิตกล้วยนํIาว้าสอดไส้แยม
มะกรูด จ.พิจติ ร กล้วยผง จ.กําแพงเพชร มะพร้าวผง จ.สมุทรสาคร จิงI หรีดผง จ.สุโขทัย มะขามผงชงดืมJ จ.
อุตรดิตถ์
สแปรดถัวลายเสื
J
อ จ.แม่ฮอ่ งสอน เลือกสรรพัสตราภรณ์ กว่า 100 ร้านค้า จากแม่บา้ นเกษตรกร
คุณภาพ เช่น ผ้าทอนาหมืนJ จ.ตรัง ผ้าไหมแก้มฝ้ ายทอมือ จ.น่าน ผ้าไหมยกดอก จ.ลําพูน ผ้าทอมัดหมีสJ Jี
ตะกอ จ.ลพบุรี สร้างโอกาสธุรกิจเกษตร จับคู่ Business Matching เปิ ดโอกาสให้กบั เกษตรกรไทย ได้เป็ น
ผูป้ ระกอบการเกษตร พบปะผูส้ ง่ ออก Start up ส่งสินค้าดีมคี ณ
ุ ภาพสูต่ ลาดสากล รวมทังI การส่งเสริมให้
เกษตรกรขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึนI โดยจําหน่ายผ่านตลาดเกษตรกร
ออนไลน์.com ฝึกอาชีพ DIY หนึJงวันทําได้จริง กว่า 30 หลักสูตร เช่น ขนมจีนนํIายาเห็ด ผักบุง้ ดองสูตร
โบราณ พวงมาลัยใบเตย การขยายพันธุแ์ คคตัส นํIาพริกกากหมู เป็ นต้น

ก.เกษตรฯ ชวนช็อปงาน "เกษตรสร้างชาติ " ของกิ นใช้สดุ อลัง 27-30 ส.ค.นีS
20 สิงหาคม 2563
กระทรวงเกษตร จัดใหญ่ ¡ วันห้ามพลาดเกษตรสร้างชาติแห่งปี ยกทัพสินค้าเกษตรเกรดพรีเมียมก
ว่า ",••• รายการ โชว์นวัตกรรมสินค้าเกษตร พัสตราภรณ์งานผ้า กว่า "•• ร้านค้า ตืJนตานิทรรศการ
กล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ œž-Ÿ• ส.ค.นีIทอJี มิ แพ็คฯ
เมือJ วันทีJ 20 ส.ค.63 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรฯ เป็ นประธาน
แถลงข่าวการจัดงาน เกษตรสร้างชาติ ครังI ทีJ 2 smart & strong together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าว
ไกลมันคง
J พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุตธิ รรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นายนราพัฒน์ กล่าวว่า รัฐบาลมุง่ เสริมสร้างให้เกิดรากฐานทีดJ ี เพือJ เดินไปสูเ่ ป้ าหมายการพัฒนาทีJ
ยังยื
J น พวกเราจะร่วมกันสร้างชาติผา่ นภาคการเกษตรทีสJ าํ คัญไปด้วยกัน ลดความเหลือJ มลํIา ให้เกิดความ
มันคง
J เข้มแข็ง ยังยื
J น ปั จจุบนั มีกลุม่ เกษตรกรทีเJ ข้มแข็ง ได้แก่ เกษตรแปลงใหญ่ จํานวน 6,888 กลุม่
สมาชิก 406,755 ราย Smart Farmer 1,101,650 ราย มีเกษตรกรรุน่ ใหม่ Young Smart Farmer ทีไJ ด้รบั การ
พัฒนาศักยภาพแล้วกว่า 13,051 ราย สมาชิกกลุม่ ยุวเกษตรกรรวมทังI ประเทศ จํานวน 5,292 กลุม่ จํานวน
สมาชิก 121,121 ราย วิสาหกิจชุมชน 90,757 แห่ง สมาชิก 1,530,766 ราย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 540
แห่ง สมาชิก 12,439 ราย กลุม่ แม่บา้ นเกษตรกร 10,386 กลุม่ สมาชิก 280,084 ราย มีศนู ย์เรียนรูก้ ารเพิมJ
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก.ทีมJ เี กษตรกรต้นแบบ 882 ราย และมีอาสาสมัครเกษตร
หมูบ่ า้ น (อกม.) ทีคJ อยสนับสนุนงานทัวประเทศ
J
75,105 ราย

นอกจากนีI ยังยกระดับเกษตรกรให้เป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร พร้อมกับการผลักดันนโยบาย "เกษตร
ทันสมัย" ส่งเสริมให้เกิดตลาดสินค้าพรีเมียม สร้างมูลค่าเพิมJ ให้กบั สินค้า และเพิมJ มูลค่าการส่งออกของ
ประเทศ เช่น สินค้า GAP สินค้า Organic รวมถึงการสร้างสินค้าอัตลักษณ์ เช่น สินค้า GI นอกจากการสร้าง
ความเข้มแข็งผ่านการรวมกลุม่ เกษตรกร การผลิตสินค้าทีมJ คี ณ
ุ ภาพ ด้านการตลาด ยังจับมือภาคธุรกิจ
ตลาดออฟไลน์ ตลาด modern trade และบริษทั ขนส่งยักษ์ใหญ่ รวมถึงตลาดออนไลน์ จับมือกับ Ecommerce ภาคธุรกิจ และเปิ ดเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เชือJ มโยงระหว่างภาคการผลิตทาง
การเกษตรและอาหารสูช่ อ่ งทางการตลาดใหม่ๆ ทีมJ ศี กั ยภาพ
ด้านนายเข้มแข็ง ยุตธิ รรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จึงจัดงาน "เกษตรสร้างชาติ" ครังI ทีJ œ ระหว่างวันทีJ œž–Ÿ• ส.ค.นีI ณ อิมแพค
เอ็กซิบชิ นั J ฮอลล์ #-"• อิมแพคเมืองทองธานี ซึงJ เป็ นมหกรรม product premium จากเกษตรกรไทย เพือJ ให้
งานมีสว่ นสําคัญในการขับเคลือJ นเศรษฐกิจฐานราก เชือJ มโยงกับเศรษฐกิจมหภาครวมทังI การสร้างโอกาส
ให้กบั พีนJ ้องเกษตรกร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนายกระดับสินค้าเกษตร และแสดงศักยภาพในการ
ผลิตสินค้าเกษตร เพือJ เข้าสูก่ ารแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การพบปะพูดคุยกับเกษตรกรตัวจริง ทีเJ ป็ นต้นแบบในการประกอบ
อาชีพ จากการขยายผลโครงการอันเนืJองมาจากพระราชดําริจาก › แห่งทัวประเทศ,
J
เกษตรแปลงใหญ่ ทีJ
รวมกลุม่ การผลิต เปลียJ นสินค้าจากขายในประเทศ ยกระดับสินค้า Premium to fly, เครือข่ายเกษตรกรรุน่
ใหม่ Young Smart Farmer พบความอลังการของกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ฟอกอากาศ หลากหลาย
ประเภท ตืJนตาไปกับ นวัตกรรมการเกษตร โชว์เทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ ขยายเนืIอเยือJ สับปะรดกินสดพันธุ์
MDœ และโชว์นวัตกรรมการเกษตร จากภาคีเครือข่าย เช่น หุน่ ยนต์อารักขาพืช จาก ม.เกษตร อิมJ ท้อง กับ
ครัวไทย ห้ามพลาดการช็อปปิI งสินค้าเกษตรคุณภาพ product premium หลากหลายประเภท กว่า ",•••
รายการ ชิม "อาหารไทย อาหารโลก" ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" สินค้าทีมJ าจําหน่าย
อาหารสด เช่น ผักปลอดภัยจาก ตลาดเกษตรกร žž จังหวัด ทัวประเทศ
J
ซุปข้าวไรซ์เบอร์รเี สริมคอลลาเจน
จ.ชลบุรี ชาเห็ดหลินจือ จ.สระแก้ว ผงมะเขือเทศชงพร้อมดืมJ อาหารนวัตกรรม เช่น มะม่วงเบาผง จ.สงขลา
มะม่วงป๊ อบ จ.สุโขทัย บิสกิตกล้วยนํIาว้าสอดไส้แยมมะกรูด จ.พิจติ ร กล้วยผง จ.กําแพงเพชร มะพร้าวผง จ.
สมุทรสาคร จิงI หรีดผง จ.สุโขทัย มะขามผงชงดืมJ จ.อุตรดิตถ์ สแปรด ถัวลายเสื
J
อ จ.แม่ฮอ่ งสอน เลือกสรรพัส
ตราภรณ์ กว่า "•• ร้านค้า จากแม่บา้ นเกษตรกรคุณภาพ
กิจกรรมสาระบันเทิง ให้บริการความรูแ้ ก่เกษตรกรและผูเ้ ข้าชมงาน การล้างผักอย่างปลอดภัย
คําแนะนําการปลูกพืช คลินิกพืช โชว์การเดินแบบผ้าไทย สาธิตการทําอาหารจากเชฟชันI นํา มินิคอนเสิรต์
จากศิลปิ นชือJ ดัง เป็ นต้น.

ก.เกษตรฯจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ ” 27 – [ˆ ส.ค.
20 สิงหาคม 2563
กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน “เกษตรสร้างชาติ ” ครังS ที8 2 ระหว่าง 27 – 30 ส.ค. ที8อิมแพคเมือง
ทองธานี ชวนช้อปสิ นค้าเกษตรคุณภาพกว่า 1000 รายการ โชว์นวัตกรรมสิ นค้าเกษตร
เลือกสรรพัสตราภรณ์กว่า 100 ร้านค้า ตื8นตานิ ทรรศการกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์
เมือJ วันทีJ œ• ส.ค. นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ น
ประธานการแถลงข่าวการจัดงาน เกษตรสร้างชาติ ครังI ทีJ œ smart & strong together รวมพลังส่งเสริมเกษตร
ไทย ก้าวไกลมันคง
J โดยมีนายเข้มแข็ง ยุตธิ รรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมด้วย
นายนราพัฒน์ กล่าวว่า รัฐบาลมุง่ เสริมสร้างให้เกิดรากฐานทีดJ ี เพือJ เดินไปสูเ่ ป้ าหมายการพัฒนาทีJ
ยังยื
J น พวกเราจะร่วมกันสร้างชาติผา่ นภาคการเกษตรทีสJ าํ คัญไปด้วยกัน ลดความเหลือJ มลํIา ให้เกิดความ
มันคง
J เข้มแข็ง ยังยื
J น เพราะภาคการเกษตรเปรียบเสมือนรากฐานทีสJ าํ คัญของประเทศ ถ้ารากต้นไม้แข็งแรง
ต้นไม้จงึ จะเติบโตแผ่กงิJ ก้านใบออกดอกติดผลได้ แต่ภาคการเกษตรจะเข้มแข็งไม่ได้ หากไม่มกี ระบวนการ
สร้างและพัฒนาเกษตรกรให้พงJึ พาตนเอง การส่งเสริมการเกษตรของไทยได้สร้างความเข้มแข็งด้วย
กระบวนการกลุม่ ผ่านองค์กรเกษตรกร ปั จจุบนั มีกลุม่ เกษตรกรทีเJ ข้มแข็ง ได้แก่ เกษตรแปลงใหญ่ จํานวน
6,¤¤¤ กลุม่ สมาชิก ¡•›,ž ราย Smart Farmer 1,101,› • ราย มีเกษตรกรรุน่ ใหม่ Young Smart Farmer
ทีไJ ด้รบั การพัฒนาศักยภาพแล้วกว่า "Ÿ,• " ราย สมาชิกกลุม่ ยุวเกษตรกรรวมทังI ประเทศ จํานวน ,œ#œ
กลุม่ จํานวนสมาชิก "œ","œ" ราย วิสาหกิจชุมชน #•,ž ž แห่ง สมาชิก ",530,ž›› ราย เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน ¡• แห่ง สมาชิก "œ,¡Ÿ# ราย กลุม่ แม่บา้ นเกษตรกร "•,Ÿ¤› กลุม่ สมาชิก œ¤•,•¤¡ ราย มีศนู ย์
เรียนรูก้ ารเพิมJ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก.ทีมJ เี กษตรกรต้นแบบ ¤¤œ ราย และมี

อาสาสมัครเกษตรหมูบ่ า้ น (อกม.) ทีคJ อยสนับสนุนงานทัวประเทศ
J
ž ,"• ราย ซึงJ ทังI หมดเป็ นผลมาจากการ
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ถือเป็ นความสําเร็จทีเJ กิดขึนI ในการสร้างเกษตรกรให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีดJ ี
นอกจากนีIยงั ยกระดับเกษตรกรให้เป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร พร้อมกับการผลักดันนโยบายเกษตรทันสมัย ให้
เกิดกลุม่ เกษตรนวัตกรรม เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป เกษตรเทคโนโลยี และเกษตรพอเพียง ส่งเสริมให้
เกษตรกรผลิตและรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร คํานึงถึงความปลอดภัยเป็ นมิตรกับสิงJ แวดล้อม และ
ยังส่งเสริมให้เกิดตลาดสินค้าพรีเมียม สร้างมูลค่าเพิมJ ให้กบั สินค้า และเพิมJ มูลค่าการส่งออกของประเทศ
เช่น สินค้า GAP สินค้า Organic รวมถึงการสร้างสินค้าอัตลักษณ์ เช่น สินค้า GI
นายนราพัฒน์ กล่าวต่อว่า นอกจากการสร้างความเข้มแข็งผ่านการรวมกลุม่ เกษตรกร การผลิต
สินค้าทีมJ คี ณ
ุ ภาพ ด้านการตลาด ยังจับมือภาคธุรกิจ ตลาดออฟไลน์ ตลาด modern trade และ บริษทั ขนส่ง
ยักษ์ใหญ่ รวมถึงตลาดออนไลน์ จับมือกับ E-commerce ภาคธุรกิจ และเปิ ดเว็บไซต์ตลาดเกษตรกร
ออนไลน์ เชือJ มโยงระหว่างภาคการผลิต ทางการเกษตรและอาหารสูช่ อ่ งทางการตลาดใหม่ๆ ทีมJ ศี กั ยภาพ
เพือJ ให้เกิดความเชือJ มันในมาตรฐานสิ
J
นค้าเกษตรและอาหารของไทยให้เป็ นทียJ อมรับในตลาดโลก รวมถึงการ
พัฒนาศักยภาพช่องทางการกระจายสินค้าเกษตร สร้างโอกาสการขายสินค้าให้กลุม่ เกษตรกรในทุกกลุม่
สินค้า และแสดงความมันใจในศั
J
กยภาพของสินค้าเกษตรไทยให้พร้อมถึงการเป็ นครัวโลกด้วย
ด้านนายเข้มแข็ง ยุตธิ รรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดย กรมส่งเสริมการเกษตร จึงจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ” ครังI ทีJ œ ระหว่างวันทีJ œž – Ÿ• ส.ค. œ ›Ÿ นีI ณ
ทีอJ มิ แพค เอ็กซิบชิ นั J ฮอลล์ # - "• อิมแพคเมืองทองธานี ซึงJ เป็ นมหกรรม product premium จากเกษตรกร
ไทย เพือJ ให้งานมีสว่ นสําคัญในการขับเคลือJ นเศรษฐกิจฐานราก เชือJ มโยงกับเศรษฐกิจมหภาครวมทังI การ
สร้างโอกาส ให้กบั พีนJ ้องเกษตรกร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนายกระดับสินค้าเกษตร และแสดง
ศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร เพือJ เข้าสูก่ ารแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากตลาด
ท้องถินJ ตลาดภูมภิ าค สูต่ ลาดต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ ให้คนเมืองได้เห็นอย่างเป็ นรูปธรรม และเปิ ด
โอกาสในการแลกเปลียJ นเรียนรูร้ ะหว่างกัน ทังI เกษตรกรผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค ซึงJ ย่อมจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
ฐานราก มีการกระจายตัวของรายได้มากขึนI ตลอดจนสามารถเชือJ มโยงระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคได้โดยตรง
เชิญชวนพีนJ ้องประชาชน ผูป้ ระกอบการ นักธุรกิจ และผูท้ สJี นใจ เข้าเยียJ มชมงาน ร่วมเป็ นส่วนหนึJง ในการ
ขับเคลือJ นภาคการเกษตร และทําความเข้าใจว่า เกษตรสร้างชาติได้อย่างไร และสินค้าเกษตรไทย พร้อมไป
ตลาดโลกแล้ว กิจกรรมสําคัญภายในงานประกอบด้วย การพบปะ แลกเปลียJ น พูดคุยกับเกษตรกรตัวจริง ทีJ
เป็ นต้นแบบในการประกอบอาชีพ จากการขยายผลโครงการอันเนืJองมาจากพระราชดําริ จาก › แห่งทัวJ
ประเทศ, เกษตรแปลงใหญ่ ทีรJ วมกลุม่ การผลิต เปลียJ นสินค้าจากขายในประเทศ ยกระดับสินค้า Premium to
fly, เครือข่ายเกษตรกรรุน่ ใหม่ Young Smart Farmer ทีปJ ระสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตร
มีความรู้ และมีความภาคภูมใิ จในอาชีพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ทุกคนหันกลับมาทําการเกษตร
เป็ นอนาคตของการปฏิรปู ภาคการเกษตรต่อไป
นายเข้มแข็ง กล่าวต่อว่า นอกจากนีIพบความอลังการของกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ฟอกอากาศ
หลากหลายประเภท ตืJนตาไปกับ นวัตกรรมการเกษตร โชว์เทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ ขยายเนืIอเยือJ สัปปะ
รดกินสดพันธุ์ MDœ และโชว์นวัตกรรมการเกษตร จากภาคีเครือข่าย เช่น หุน่ ยนต์อาราขาพืช จาก ม.
เกษตรศาสตร์ อิมJ ท้อง กับครัวไทย ห้ามพลาดการช้อปปิI งสินค้าเกษตรคุณภาพ product premium

หลากหลายประเภท กว่า ",••• รายการ ชิม “อาหารไทย อาหารโลก” ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “เกษตรผลิต
พาณิชย์ตลาด” สินค้าทีมJ าจําหน่าย อาหารสด เช่น ผักปลอดภัยจาก ตลาดเกษตรกร žž จังหวัด ทัวประเทศ
J
อินผลัมผลสด บุรรี มั ย์ หน่อไม้ฝรังอิ
J นทรีย์ ชัยภูมิ ผลไม้ปลอดสารพิษ อโวคาโว วังนํIาเขียว ส้มโอทับทิม
สยาม นครศรีธรรมราช อาหารแปรรูป เช่น ปลานิลหยอง จ.หนองบัวลําภู ปลาส้มสติก— จ.นครราชสีมา ปลา
ร้าก้อนสําเร็จ จ.อํานาจเจริญ เงาะสอดไส้ฟรีซดราย จ.ชุมพร อาหารปรุงสุก เช่น ข้าวหมกอาหรับ จ.ปั ตตานี
หมูหมักปลาร้า จ.สุพรรณบุรี เส้นจันท์ผดั ซอสมังคุด จ.จันทบุรี นํIาพริกด้วงมะพร้าว จ.เลย นาซิดาแฆ จ.
นราธิวาส ซาเตข้าวอัด จ.นราธิวาส อาหารสุขภาพ เช่น ผักเคลแผ่นอบกรอบ จ.นครปฐม นํIาผักโขมผสม
ฟั กทอง จ.จันทบุรี ซุปข้าวไรซ์เบอร์รเJี สริมคอลลาเจน จ.ชลบุรี ชาเห็ดหลินจือ จ.สระแก้ว ผงมะเขือเทศชง
พร้อมดืมJ อาหารนวัตกรรม เช่น มะม่วงเบาผง จ.สงขลา มะม่วงป๊ อบ จ.สุโขทัย บิสกิตกล้วยนํIาว้าสอดไส้แยม
มะกรูด จ.พิจติ ร กล้วยผง จ.กําแพงเพชร มะพร้าวผง จ.สมุทรสาคร จิงI หรีดผง จ.สุโขทัย มะขามผงชงดืมJ จ.
อุตรดิตถ์ สแปรด ถัวลายเสื
J
อ จ.แม่ฮอ่ งสอน เลือกสรรพัสตราภรณ์ กว่า "•• ร้านค้า จากแม่บา้ นเกษตรกร
คุณภาพ เช่น ผ้าทอนาหมืนJ จ.ตรัง ผ้าไหมแก้มฝ้ ายทอมือ จ.น่าน ผ้าไหมยกดอก จ.ลําพูน ผ้าทอมัดหมีสJ Jี
ตะกอ จ.ลพบุรี สร้างโอกาสธุรกิจเกษตร จับคู่ Business Matching เปิ ดโอกาสให้กบั เกษตรกรไทย ได้เป็ น
ผูป้ ระกอบการเกษตร พบปะผูส้ ง่ ออก Start up ส่งสินค้าดีมคี ณ
ุ ภาพสูต่ ลาดสากล รวมทังI การส่งเสริมให้
เกษตรกรขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึนI โดยจําหน่ายผ่านตลาดเกษตรกร
ออนไลน์.com ฝึกอาชีพ DIY หนึJงวันทําได้จริง กว่า Ÿ• หลักสูตร เช่น ขนมจีนนํIายาเห็ด ผักบุง้ ดองสูตร
โบราณ พวงมาลัยใบเตย การขยายพันธุแ์ คคตัส นํIาพริกกากหมู กิจกรรมสาระบันเทิง ให้บริการความรูแ้ ก่
เกษตรกรและผูเ้ ข้าชมงาน การล้างผักอย่างปลอดภัย คําแนะนําการปลูกพืช คลินิกพืช โชว์การเดินแบบผ้า
ไทย สาธิตการทําอาหารจากเชฟชันI นํา มินิคอนเสริตจ์ ากศิลปิ นชือJ ดัง มาเป็ นส่วนหนึJงในการขับเคลือJ นชาติ
และเห็นถึงพลังของพีนJ ้องเกษตรกรไทย ในงาน เกษตรสร้างชาติ ครังI ทีJ œ มหกรรม product premium
ระหว่างวันทีJ œž – Ÿ• ส.ค. œ ›Ÿ ณ ทีอJ มิ แพค เอ็กซิบชิ นั J ฮอลล์ #-"•

ก.เกษตรฯจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ ” 27 – [ˆ ส.ค.
20 สิงหาคม 2563
กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน “เกษตรสร้างชาติ ” ครังS ที8 2 ระหว่าง 27 – 30 ส.ค. ที8อิมแพคเมือง
ทองธานี ชวนช้อปสิ นค้าเกษตรคุณภาพกว่า 1000 รายการ โชว์นวัตกรรมสิ นค้าเกษตร
เลือกสรรพัสตราภรณ์กว่า 100 ร้านค้า ตื8นตานิ ทรรศการกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์
เมือJ วันทีJ œ• ส.ค. นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ น
ประธานการแถลงข่าวการจัดงาน เกษตรสร้างชาติ ครังI ทีJ œ smart & strong together รวมพลังส่งเสริมเกษตร
ไทย ก้าวไกลมันคง
J โดยมีนายเข้มแข็ง ยุตธิ รรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมด้วย
นายนราพัฒน์ กล่าวว่า รัฐบาลมุง่ เสริมสร้างให้เกิดรากฐานทีดJ ี เพือJ เดินไปสูเ่ ป้ าหมายการพัฒนาทีJ
ยังยื
J น พวกเราจะร่วมกันสร้างชาติผา่ นภาคการเกษตรทีสJ าํ คัญไปด้วยกัน ลดความเหลือJ มลํIา ให้เกิดความ
มันคง
J เข้มแข็ง ยังยื
J น เพราะภาคการเกษตรเปรียบเสมือนรากฐานทีสJ าํ คัญของประเทศ ถ้ารากต้นไม้แข็งแรง
ต้นไม้จงึ จะเติบโตแผ่กงิJ ก้านใบออกดอกติดผลได้ แต่ภาคการเกษตรจะเข้มแข็งไม่ได้ หากไม่มกี ระบวนการ
สร้างและพัฒนาเกษตรกรให้พงJึ พาตนเอง การส่งเสริมการเกษตรของไทยได้สร้างความเข้มแข็งด้วย
กระบวนการกลุม่ ผ่านองค์กรเกษตรกร ปั จจุบนั มีกลุม่ เกษตรกรทีเJ ข้มแข็ง ได้แก่ เกษตรแปลงใหญ่ จํานวน
6,¤¤¤ กลุม่ สมาชิก ¡•›,ž ราย Smart Farmer 1,101,› • ราย มีเกษตรกรรุน่ ใหม่ Young Smart Farmer

ทีไJ ด้รบั การพัฒนาศักยภาพแล้วกว่า "Ÿ,• " ราย สมาชิกกลุม่ ยุวเกษตรกรรวมทังI ประเทศ จํานวน ,œ#œ
กลุม่ จํานวนสมาชิก "œ","œ" ราย วิสาหกิจชุมชน #•,ž ž แห่ง สมาชิก ",530,ž›› ราย เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน ¡• แห่ง สมาชิก "œ,¡Ÿ# ราย กลุม่ แม่บา้ นเกษตรกร "•,Ÿ¤› กลุม่ สมาชิก œ¤•,•¤¡ ราย มีศนู ย์
เรียนรูก้ ารเพิมJ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก.ทีมJ เี กษตรกรต้นแบบ ¤¤œ ราย และมี
อาสาสมัครเกษตรหมูบ่ า้ น (อกม.) ทีคJ อยสนับสนุนงานทัวประเทศ
J
ž ,"• ราย ซึงJ ทังI หมดเป็ นผลมาจากการ
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ถือเป็ นความสําเร็จทีเJ กิดขึนI ในการสร้างเกษตรกรให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีดJ ี
นอกจากนีIยงั ยกระดับเกษตรกรให้เป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร พร้อมกับการผลักดันนโยบายเกษตรทันสมัย ให้
เกิดกลุม่ เกษตรนวัตกรรม เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป เกษตรเทคโนโลยี และเกษตรพอเพียง ส่งเสริมให้
เกษตรกรผลิตและรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร คํานึงถึงความปลอดภัยเป็ นมิตรกับสิงJ แวดล้อม และ
ยังส่งเสริมให้เกิดตลาดสินค้าพรีเมียม สร้างมูลค่าเพิมJ ให้กบั สินค้า และเพิมJ มูลค่าการส่งออกของประเทศ
เช่น สินค้า GAP สินค้า Organic รวมถึงการสร้างสินค้าอัตลักษณ์ เช่น สินค้า GI
นายนราพัฒน์ กล่าวต่อว่า นอกจากการสร้างความเข้มแข็งผ่านการรวมกลุม่ เกษตรกร การผลิต
สินค้าทีมJ คี ณ
ุ ภาพ ด้านการตลาด ยังจับมือภาคธุรกิจ ตลาดออฟไลน์ ตลาด modern trade และ บริษทั ขนส่ง
ยักษ์ใหญ่ รวมถึงตลาดออนไลน์ จับมือกับ E-commerce ภาคธุรกิจ และเปิ ดเว็บไซต์ตลาดเกษตรกร
ออนไลน์ เชือJ มโยงระหว่างภาคการผลิต ทางการเกษตรและอาหารสูช่ อ่ งทางการตลาดใหม่ๆ ทีมJ ศี กั ยภาพ
เพือJ ให้เกิดความเชือJ มันในมาตรฐานสิ
J
นค้าเกษตรและอาหารของไทยให้เป็ นทียJ อมรับในตลาดโลก รวมถึงการ
พัฒนาศักยภาพช่องทางการกระจายสินค้าเกษตร สร้างโอกาสการขายสินค้าให้กลุม่ เกษตรกรในทุกกลุม่
สินค้า และแสดงความมันใจในศั
J
กยภาพของสินค้าเกษตรไทยให้พร้อมถึงการเป็ นครัวโลกด้วย
ด้านนายเข้มแข็ง ยุตธิ รรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดย กรมส่งเสริมการเกษตร จึงจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ” ครังI ทีJ œ ระหว่างวันทีJ œž – Ÿ• ส.ค. œ ›Ÿ นีI ณ
ทีอJ มิ แพค เอ็กซิบชิ นั J ฮอลล์ # - "• อิมแพคเมืองทองธานี ซึงJ เป็ นมหกรรม product premium จากเกษตรกร
ไทย เพือJ ให้งานมีสว่ นสําคัญในการขับเคลือJ นเศรษฐกิจฐานราก เชือJ มโยงกับเศรษฐกิจมหภาครวมทังI การ
สร้างโอกาส ให้กบั พีนJ ้องเกษตรกร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนายกระดับสินค้าเกษตร และแสดง
ศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร เพือJ เข้าสูก่ ารแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากตลาด
ท้องถินJ ตลาดภูมภิ าค สูต่ ลาดต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ ให้คนเมืองได้เห็นอย่างเป็ นรูปธรรม และเปิ ด
โอกาสในการแลกเปลียJ นเรียนรูร้ ะหว่างกัน ทังI เกษตรกรผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค ซึงJ ย่อมจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
ฐานราก มีการกระจายตัวของรายได้มากขึนI ตลอดจนสามารถเชือJ มโยงระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคได้โดยตรง
เชิญชวนพีนJ ้องประชาชน ผูป้ ระกอบการ นักธุรกิจ และผูท้ สJี นใจ เข้าเยียJ มชมงาน ร่วมเป็ นส่วนหนึJง ในการ
ขับเคลือJ นภาคการเกษตร และทําความเข้าใจว่า เกษตรสร้างชาติได้อย่างไร และสินค้าเกษตรไทย พร้อมไป
ตลาดโลกแล้ว กิจกรรมสําคัญภายในงานประกอบด้วย การพบปะ แลกเปลียJ น พูดคุยกับเกษตรกรตัวจริง ทีJ
เป็ นต้นแบบในการประกอบอาชีพ จากการขยายผลโครงการอันเนืJองมาจากพระราชดําริ จาก › แห่งทัวJ
ประเทศ, เกษตรแปลงใหญ่ ทีรJ วมกลุม่ การผลิต เปลียJ นสินค้าจากขายในประเทศ ยกระดับสินค้า Premium to
fly, เครือข่ายเกษตรกรรุน่ ใหม่ Young Smart Farmer ทีปJ ระสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตร
มีความรู้ และมีความภาคภูมใิ จในอาชีพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ทุกคนหันกลับมาทําการเกษตร
เป็ นอนาคตของการปฏิรปู ภาคการเกษตรต่อไป

นายเข้มแข็ง กล่าวต่อว่า นอกจากนีIพบความอลังการของกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ฟอกอากาศ
หลากหลายประเภท ตืJนตาไปกับ นวัตกรรมการเกษตร โชว์เทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ ขยายเนืIอเยือJ สัปปะ
รดกินสดพันธุ์ MDœ และโชว์นวัตกรรมการเกษตร จากภาคีเครือข่าย เช่น หุน่ ยนต์อาราขาพืช จาก ม.
เกษตรศาสตร์ อิมJ ท้อง กับครัวไทย ห้ามพลาดการช้อปปิI งสินค้าเกษตรคุณภาพ product premium
หลากหลายประเภท กว่า ",••• รายการ ชิม “อาหารไทย อาหารโลก” ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “เกษตรผลิต
พาณิชย์ตลาด” สินค้าทีมJ าจําหน่าย อาหารสด เช่น ผักปลอดภัยจาก ตลาดเกษตรกร žž จังหวัด ทัวประเทศ
J
อินผลัมผลสด บุรรี มั ย์ หน่อไม้ฝรังอิ
J นทรีย์ ชัยภูมิ ผลไม้ปลอดสารพิษ อโวคาโว วังนํIาเขียว ส้มโอทับทิม
สยาม นครศรีธรรมราช อาหารแปรรูป เช่น ปลานิลหยอง จ.หนองบัวลําภู ปลาส้มสติก— จ.นครราชสีมา ปลา
ร้าก้อนสําเร็จ จ.อํานาจเจริญ เงาะสอดไส้ฟรีซดราย จ.ชุมพร อาหารปรุงสุก เช่น ข้าวหมกอาหรับ จ.ปั ตตานี
หมูหมักปลาร้า จ.สุพรรณบุรี เส้นจันท์ผดั ซอสมังคุด จ.จันทบุรี นํIาพริกด้วงมะพร้าว จ.เลย นาซิดาแฆ จ.
นราธิวาส ซาเตข้าวอัด จ.นราธิวาส อาหารสุขภาพ เช่น ผักเคลแผ่นอบกรอบ จ.นครปฐม นํIาผักโขมผสม
ฟั กทอง จ.จันทบุรี ซุปข้าวไรซ์เบอร์รเJี สริมคอลลาเจน จ.ชลบุรี ชาเห็ดหลินจือ จ.สระแก้ว ผงมะเขือเทศชง
พร้อมดืมJ อาหารนวัตกรรม เช่น มะม่วงเบาผง จ.สงขลา มะม่วงป๊ อบ จ.สุโขทัย บิสกิตกล้วยนํIาว้าสอดไส้แยม
มะกรูด จ.พิจติ ร กล้วยผง จ.กําแพงเพชร มะพร้าวผง จ.สมุทรสาคร จิงI หรีดผง จ.สุโขทัย มะขามผงชงดืมJ จ.
อุตรดิตถ์ สแปรด ถัวลายเสื
J
อ จ.แม่ฮอ่ งสอน เลือกสรรพัสตราภรณ์ กว่า "•• ร้านค้า จากแม่บา้ นเกษตรกร
คุณภาพ เช่น ผ้าทอนาหมืนJ จ.ตรัง ผ้าไหมแก้มฝ้ ายทอมือ จ.น่าน ผ้าไหมยกดอก จ.ลําพูน ผ้าทอมัดหมีสJ Jี
ตะกอ จ.ลพบุรี สร้างโอกาสธุรกิจเกษตร จับคู่ Business Matching เปิ ดโอกาสให้กบั เกษตรกรไทย ได้เป็ น
ผูป้ ระกอบการเกษตร พบปะผูส้ ง่ ออก Start up ส่งสินค้าดีมคี ณ
ุ ภาพสูต่ ลาดสากล รวมทังI การส่งเสริมให้
เกษตรกรขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึนI โดยจําหน่ายผ่านตลาดเกษตรกร
ออนไลน์.com ฝึกอาชีพ DIY หนึJงวันทําได้จริง กว่า Ÿ• หลักสูตร เช่น ขนมจีนนํIายาเห็ด ผักบุง้ ดองสูตร
โบราณ พวงมาลัยใบเตย การขยายพันธุแ์ คคตัส นํIาพริกกากหมู กิจกรรมสาระบันเทิง ให้บริการความรูแ้ ก่
เกษตรกรและผูเ้ ข้าชมงาน การล้างผักอย่างปลอดภัย คําแนะนําการปลูกพืช คลินิกพืช โชว์การเดินแบบผ้า
ไทย สาธิตการทําอาหารจากเชฟชันI นํา มินิคอนเสริตจ์ ากศิลปิ นชือJ ดัง มาเป็ นส่วนหนึJงในการขับเคลือJ นชาติ
และเห็นถึงพลังของพีนJ ้องเกษตรกรไทย ในงาน เกษตรสร้างชาติ ครังI ทีJ œ มหกรรม product premium
ระหว่างวันทีJ œž – Ÿ• ส.ค. œ ›Ÿ ณ ทีอJ มิ แพค เอ็กซิบชิ นั J ฮอลล์ #-"•

ห้ามพลาด ! งานเกษตรสร้างชาติ †‡–[ˆ สิ งหาคม นีS
œ" สิงหาคม œ ›Ÿ
นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผูช้ ่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยว่า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ ครังS ที8 2 Smart
& Strong Together รวมพลังส่งเสริ มเกษตรไทย ก้าวไกลมันคง”
8
ซึงJ จะจัดขึนI ระหว่างวันทีJ 27 – 30
สิงหาคม 2563 นีI ณ อิมแพค เอ็กซิบชิ นั J ฮอลล์ 9-10 อิมแพคเมืองทองธานี
ทังI นีIเป็ นมหกรรม product premium จากเกษตรกรไทย และมีสว่ นสําคัญในการขับเคลือJ นเศรษฐกิจ
ฐานราก เชือJ มโยงกับเศรษฐกิจมหภาค รวมทังI การสร้างโอกาสให้กบั เกษตรกร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกร
พัฒนายกระดับสินค้าเกษตร และแสดงศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร จากตลาดท้องถินJ ตลาดภูมภิ าค สู่
ตลาดต่างประเทศและตลาดออนไลน์ เพือJ เข้าสูก่ ารแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปิ ด
โอกาสให้เกษตรกร ผูผ้ ลิต และผูบ้ ริโภค ได้แลกเปลียJ นเรียนรูร้ ะหว่างกัน ซึงJ จะช่วยสร้างรายให้แก่เกษตรกร
ตลอดจนสามารถเชือJ มโยงระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคได้โดยตรง
นายนราพัฒน์ กล่าวว่า รัฐบาลมุง่ เสริมสร้างให้เกิดรากฐานทีดJ ี เพือJ เดินหน้าไปสูเ่ ป้ าหมายการพัฒนาทียJ งยื
ัJ น
เพือJ แสดงศักยภาพของภาคเกษตรไทยผ่านการรวมกลุม่ เกษตรกร การผลิตสินค้าทีมJ คี ณ
ุ ภาพ และด้าน

การตลาดยังได้จบั มือกับภาคธุรกิจ ทังI ตลาดออฟไลน์ ตลาด modern trade บริษทั ขนส่งรายใหญ่ และตลาด
ออนไลน์ รวมถึงจับมือกับ E-commerce ภาคธุรกิจ และเปิ ดเว็บไซต์ตลาดเกษตรออนไลน์
เชือJ มโยงระหว่างภาคการผลิตทางการเกษตรและอาหารสูช่ อ่ งทางการตลาดใหม่ๆ ทีมJ ศี กั ยภาพ
เพือJ ให้เกิดความเชือJ มันในมาตรฐานสิ
J
นค้าเกษตรและอาหารไทยให้เป็ นทียJ อมรับในตลาดโลก รวมถึงการ
พัฒนาศักยภาพช่องทางการกระจายสินค้าเกษตร สร้างโอกาสการขายสินค้าให้กลุม่ เกษตรกรในทุกกลุม่
สินค้า และแสดงความมันใจในศั
J
กยภาพของสินค้าเกษตรไทย
ทังI นีI ขอเชิญชวนประชาชน ผูป้ ระกอบการ นักธุรกิจและผูท้ สJี นใจ เข้าร่วมงาน “เกษตรสร้างชาติ
ครังI ทีJ œ” ระหว่างวันทีJ œž – Ÿ• สิงหาคม œ ›Ÿ นีI ณ อิมแพค เอ็กซิบชิ นั J ฮอลล์ #-"• อิมแพคเมืองทองธานี
ซึงJ ภายในงานมีกจิ กรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พบปะแลกเปลียJ นพูดคุยกับเกษตรกรตัวจริง ทีเJ ป็ นต้นแบบใน
การประกอบอาชีพจากการขยายผลโครงการอันเนืJองมาจากพระราชดําริ จาก › แห่งทัวประเทศ
J
งานจัดแสดง
กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ฟอกอากาศหลากหลายประเภท
ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิมJ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การเฝ้ าระวังศัตรูพชื ส่งเสริมการใช้
ดินและปุ๋ ยทีเJ หมาะสมในการปลูก งานจัดแสดงเทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ ขยายเนืIอเยือJ สับปะรดกินสดพันธุ์
MD2 และงานจัดแสดงนวัตกรรมการเกษตรจากภาคีเครือข่าย เช่น หุน่ ยนต์อารักขาพืช จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงร่วมซือI สินค้าเกษตรคุณภาพหลากหลายประเภทกว่า 1,000 รายการ และ
กิจกรรมบันเทิงให้ความรูอ้ กี มากมาย
นอกจากนีI นายนราพัฒน์ ยังร่วมเสวนากับ นายพิพฒ
ั น์ เต็งเศรษฐศักดิ f Young Smart Farmer และ
ผูจ้ ดั การด้านการตลาดมังคุดแปลงใหญ่คชิ ฌกูฏ (KMK) และนายเข้มแข็ง ยุตธิ รรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร ในประเด็น “เกษตรจะสร้างชาติ ได้อย่างไร ?” โดยภาคเกษตรเปรียบเสมือนฐานรากทีสJ าํ คัญ
ของประเทศ ซึงJ จุดมุง่ หมายสําคัญคือจะร่วมกันสร้างชาติโดยลดความเหลือJ มลํIา ให้เกิดความมันคง
J เข้มแข็ง
ยังยื
J น สร้างและพัฒนาเกษตรกรให้พงJึ พาตนเองได้ การส่งเสริมการเกษตรของไทยได้สร้างความเข้มแข็งด้วย
กระบวนการกลุม่ ผ่านองค์กรเกษตรกร ปั จจุบนั มีกลุม่ เกษตรกรทีเJ ข้มแข็งมากมาย
อาทิ กลุม่ เกษตรกรแปลงใหญ่ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ทีไJ ด้รบั การพัฒนา
ศักยภาพแล้ว และจะยกระดับเกษตรกรให้เป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร พร้อมกับการผลักดันนโยบาย "เกษตร
ทันสมัย" ให้เกิดกลุม่ เกษตรนวัตกรรม เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป เกษตรเทคโนโลยี และเกษตรพอเพียง
ทังI นีI กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้มงุ่ เน้นเรือJ งคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety) ทีเJ ป็ น
วิถใี หม่ หรือ New Normal ซึงJ ผูบ้ ริโภคทัวโลกได้
J
ให้ความสําคัญกับอาหารปลอดภัยมากขึนI จะมีสว่ นช่วย
ผลักดันยุทธศาสตร์ “ตลาดนําการผลิต” โดยมุง่ เน้นเรือJ งคุณภาพมาตรฐานให้ประสบความสําเร็จ และจะช่วย
เพิมJ มูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารของไทยเพิมJ มากขึนI

กระทรวงเกษตร จัดใหญ่ • วันห้ามพลาดเกษตรสร้างชาติ แห่งปี ยกทัพสิ นค้าเกษตร product
premium กว่า ‘ˆˆˆ รายการ
œ• สิงหาคม 2563
กระทรวงเกษตร จัดใหญ่ 4 วันห้ามพลาดเกษตรสร้างชาติแห่งปี ยกทัพสินค้าเกษตร product
premium กว่า 1000 รายการ โชว์นวัตกรรมสินค้าเกษตร พัสตราภรณ์งานผ้า กว่า 100 ร้านค้า ตืJนตา
นิทรรศการกล้วยไม้หลากหลายสายพันธ์
นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นประธานการแถลง
ข่าว พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุตธิ รรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน เกษตร
สร้างชาติ ครังI ทีJ 2 smart & strong together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลมันคง
J
โดยผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลมุง่ เสริมสร้างให้เกิดรากฐาน
ทีดJ ี เพือJ เดินไปสูเ่ ป้ าหมายการพัฒนาทียJ งยื
ั J น พวกเราจะร่วมกันสร้างชาติผา่ นภาคการเกษตรทีสJ าํ คัญไป
ด้วยกัน ลดความเหลือJ มลํIา ให้เกิดความมันคง
J เข้มแข็ง ยังยื
J น เพราะภาคการเกษตรเปรียบเสมือนรากฐานทีJ
สําคัญของประเทศ ถ้ารากต้นไม้แข็งแรง ต้นไม้จงึ จะเติบโตแผ่กงิJ ก้านใบออกดอกติดผลได้ แต่ภาค
การเกษตรจะเข้มแข็งไม่ได้ หากไม่มกี ระบวนการสร้างและพัฒนาเกษตรกรให้พงJึ พาตนเอง การส่งเสริม
การเกษตรของไทยได้สร้างความเข้มแข็งด้วยกระบวนการกลุม่ ผ่านองค์กรเกษตรกร ปั จจุบนั มีกลุม่ เกษตรกร
ทีเJ ข้มแข็ง ได้แก่ เกษตรแปลงใหญ่ จํานวน ›,¤¤¤ กลุม่ สมาชิก ¡•›,ž ราย Smart Farmer 1,101,› • ราย
มีเกษตรกรรุน่ ใหม่ Young Smart Farmer ทีไJ ด้รบั การพัฒนาศักยภาพแล้วกว่า "Ÿ,• " ราย สมาชิกกลุม่ ยุว
เกษตรกรรวมทังI ประเทศ จํานวน ,œ#œ กลุม่ จํานวนสมาชิก "œ","œ" ราย วิสาหกิจชุมชน #•,ž ž แห่ง
สมาชิก ",530,ž›› ราย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ¡• แห่ง สมาชิก "œ,¡Ÿ# ราย กลุม่ แม่บา้ นเกษตรกร
10,Ÿ¤› กลุม่ สมาชิก œ¤•,•¤¡ ราย มีศนู ย์เรียนรูก้ ารเพิมJ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก.ทีมJ ี
เกษตรกรต้นแบบ ¤¤œ ราย และมีอาสาสมัครเกษตรหมูบ่ า้ น (อกม.) ทีคJ อยสนับสนุนงานทัวประเทศ
J
ž ,"•

ราย ซึงJ ทังI หมดเป็ นผลมาจากการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ถือเป็ นความสําเร็จทีเJ กิดขึนI ในการสร้าง
เกษตรกรให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีดJ ี นอกจากนีIยงั ยกระดับเกษตรกรให้เป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร พร้อมกับการ
ผลักดันนโยบาย “เกษตรทันสมัย” ให้เกิดกลุม่ เกษตรนวัตกรรม เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป เกษตร
เทคโนโลยี และเกษตรพอเพียง ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร คํานึงถึง
ความปลอดภัยเป็ นมิตรกับสิงJ แวดล้อม และยังส่งเสริมให้เกิดตลาดสินค้าพรีเมียม สร้างมูลค่าเพิมJ ให้กบั
สินค้า และเพิมJ มูลค่าการส่งออกของประเทศ เช่น สินค้า GAP สินค้า Organic รวมถึงการสร้างสินค้าอัต
ลักษณ์ เช่น สินค้า GI นอกจากการสร้างความเข้มแข็งผ่านการรวมกลุม่ เกษตรกร การผลิตสินค้าทีมJ ี
คุณภาพ ด้านการตลาด ยังจับมือภาคธุรกิจ ตลาดออฟไลน์ ตลาด modern trade และ บริษทั ขนส่งยักษ์
ใหญ่ รวมถึงตลาดออนไลน์ จับมือกับ E-commerce ภาคธุรกิจ และเปิ ดเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์
เชือJ มโยงระหว่างภาคการผลิต ทางการเกษตรและอาหารสูช่ อ่ งทางการตลาดใหม่ๆ ทีมJ ศี กั ยภาพ เพือJ ให้
เกิดความเชือJ มันในมาตรฐานสิ
J
นค้าเกษตร และอาหารของไทยให้เป็ นทียJ อมรับในตลาดโลก รวมถึงการ
พัฒนาศักยภาพช่องทางการกระจายสินค้าเกษตร สร้างโอกาสการขายสินค้าให้กลุม่ เกษตรกรในทุกกลุม่
สินค้า และแสดงความมันใจในศั
J
กยภาพของสินค้าเกษตรไทย ให้พร้อมถึงการเป็ นครัวโลกด้วย
ด้านนายเข้มแข็ง ยุตธิ รรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดย กรมส่งเสริมการเกษตร จึงจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ” ครังI ทีJ œ ระหว่างวันทีJ œž – Ÿ• สิงหาคม œ ›Ÿ นีI
ณ ทีอJ มิ แพค เอ็กซิบชิ นั J ฮอลล์ # - "• อิมแพคเมืองทองธานี ซึงJ เป็ นมหกรรม product premium จาก
เกษตรกรไทย เพือJ ให้งานมีสว่ นสําคัญในการขับเคลือJ นเศรษฐกิจฐานราก เชือJ มโยงกับเศรษฐกิจมหภาค
รวมทังI การสร้างโอกาส ให้กบั พีนJ ้องเกษตรกร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนายกระดับสินค้าเกษตร และ
แสดงศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร เพือJ เข้าสูก่ ารแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากตลาด
ท้องถินJ ตลาดภูมภิ าค สูต่ ลาดต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ ให้คนเมืองได้เห็นอย่างเป็ นรูปธรรม และเปิ ด
โอกาสในการแลกเปลียJ นเรียนรูร้ ะหว่างกัน ทังI เกษตรกรผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค ซึงJ ย่อมจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
ฐานราก มีการกระจายตัวของรายได้มากขึนI ตลอดจนสามารถเชือJ มโยงระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคได้โดยตรง
เชิญชวนพีนJ ้องประชาชน ผูป้ ระกอบการ นักธุรกิจ และผูท้ สJี นใจ เข้าเยียJ มชมงาน ร่วมเป็ นส่วนหนึJง ในการ
ขับเคลือJ นภาคการเกษตร และทําความเข้าใจว่า เกษตรสร้างชาติได้อย่างไร และสินค้าเกษตรไทย พร้อมไป
ตลาดโลกแล้ว กิจกรรมสําคัญภายในงาน
ประกอบด้วย การพบปะ แลกเปลียJ น พูดคุยกับเกษตรกรตัวจริง ทีเJ ป็ นต้นแบบในการประกอบอาชีพ
จากการขยายผลโครงการอันเนืJองมาจากพระราชดําริ จาก › แห่งทัวประเทศ,
J
เกษตรแปลงใหญ่ ทีรJ วมกลุม่
การผลิต เปลียJ นสินค้าจากขายในประเทศ ยกระดับสินค้า Premium to fly, เครือข่ายเกษตรกรรุน่ ใหม่ Young
Smart Farmer ทีปJ ระสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตร มีความรู้ และมีความภาคภูมใิ จใน
อาชีพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ทุกคนหันกลับมาทําการเกษตร เป็ นอนาคตของการปฏิรปู ภาค
การเกษตรต่อไป พบความอลังการของกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ฟอกอากาศ หลากหลายประเภท ตืJน
ตาไปกับ นวัตกรรมการเกษตร โชว์เทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ ขยายเนืIอเยือJ สัปปะรดกินสดพันธุ์ MDœ และ
โชว์นวัตกรรมการเกษตร จากภาคีเครือข่าย เช่น หุน่ ยนต์อาราขาพืช จาก ม.เกษตร อิมJ ท้อง กับครัวไทย
ห้ามพลาดการช๊อปปิI งสินค้าเกษตรคุณภาพ product premium หลากหลายประเภท กว่า ",••• รายการ ชิม
“อาหารไทย อาหารโลก” ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สินค้าทีมJ าจําหน่าย อาหารสด เช่น

ผักปลอดภัยจาก ตลาดเกษตรกร žž จังหวัด ทัวประเทศ
J
อินผลัมผลสด บุรรี มั ย์ หน่อไม้ฝรังอิ
J นทรีย์ ชัยภูมิ
ผลไม้ปลอดสารพิษ อโวคาโว วังนํIาเขียว ส้มโอทับทิมสยาม นครศรีธรรมราช อาหารแปรรูป เช่น ปลานิลห
ยอง จ.หนองบัวลําภู ปลาส้มสติก— จ.นครราชสีมา ปลาร้าก้อนสําเร็จ จ.อํานาจเจริญ เงาะสอดไส้ฟรีซดราย จ.
ชุมพร อาหารปรุงสุก เช่น ข้าวหมกอาหรับ จ.ปั ตตานี หมูหมักปลาร้า จ.สุพรรณบุรี เส้นจันท์ผดั ซอสมังคุด
จ.จันทบุรี นํIาพริกด้วงมะพร้าว จ.เลย นาซิดาแฆ จ.นราธิวาส ซาเตข้าวอัด จ.นราธิวาส อาหารสุขภาพ เช่น
ผักเคลแผ่นอบกรอบ จ.นครปฐม นํIาผักโขมผสมฟั กทอง จ.จันทบุรซี ุปข้าวไรซ์เบอร์รเJี สริมคอลลาเจน จ.
ชลบุรี ชาเห็ดหลินจือ จ.สระแก้ว ผงมะเขือเทศชงพร้อมดืมJ
อาหารนวัตกรรม เช่น มะม่วงเบาผง จ.สงขลา มะม่วงป๊ อบ จ.สุโขทัย บิสกิตกล้วยนํIาว้าสอดไส้แยม
มะกรูด จ.พิจติ ร กล้วยผง จ.กําแพงเพชร มะพร้าวผง จ.สมุทรสาคร จิงI หรีดผง จ.สุโขทัย มะขามผงชงดืมJ จ.
อุตรดิตถ์ สแปรดถัวลายเสื
J
อ จ.แม่ฮอ่ งสอน เลือกสรรพัสตราภรณ์ กว่า "•• ร้านค้า จากแม่บา้ นเกษตรกร
คุณภาพ เช่น ผ้าทอนาหมืนJ จ.ตรัง ผ้าไหมแก้มฝ้ ายทอมือ จ.น่าน ผ้าไหมยกดอก จ.ลําพูน ผ้าทอมัดหมีสJ Jี
ตะกอ จ.ลพบุรี สร้างโอกาสธุรกิจเกษตร จับคู่ Business Matching เปิ ดโอกาสให้กบั เกษตรกรไทย ได้เป็ น
ผูป้ ระกอบการเกษตร พบปะผูส้ ง่ ออก Start up ส่งสินค้าดีมคี ณ
ุ ภาพสูต่ ลาดสากล รวมทังI การส่งเสริมให้
เกษตรกรขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึนI โดยจําหน่ายผ่านตลาดเกษตรกร
ออนไลน์.com ฝึกอาชีพ DIY หนึJงวันทําได้จริง กว่า Ÿ• หลักสูตร เช่น ขนมจีนนํIายาเห็ด ผักบุง้ ดองสูตร
โบราณ พวงมาลัยใบเตย การขยายพันธุแ์ คคตัส นํIาพริกกากหมู
กิจกรรมสาระบันเทิง ให้บริการความรูแ้ ก่เกษตรกรและผูเ้ ข้าชมงาน การล้างผักอย่างปลอดภัย
คําแนะนําการปลูกพืช คลินิกพืช โชว์การเดินแบบผ้าไทย สาธิตการทําอาหารจากเชฟชันI นํา มินิคอนเสริต์
จากศิลปิ นชือJ ดัง มาเป็ นส่วนหนึJงในการขับเคลือJ นชาติ และเห็นถึงพลังของพีนJ ้องเกษตรกรไทย ในงาน
เกษตรสร้างชาติ ครังI ทีJ œ มหกรรม product premium ระหว่างวันทีJ œž – Ÿ• สิงหาคม œ ›Ÿ ณ ทีอJ มิ แพค
เอ็กซิบชิ นั J ฮอลล์ #-"•

อลังการงาน“เกษตรสร้างชาติ ” †‡-[ˆ ส.ค.นีS โชว์สินค้าจากกลุ่มแปลงใหญ่ Smart Farmer
œ• สิงหาคม œ ›Ÿ
กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจัดงาน เกษตรสร้างชาติ ครังI ทีJ 2 smart & strong together รวมพลัง
ส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลมันคง
J ระหว่างวันทีJ 27 – 30 สิงหาคม 2563 นีI ณ ทีอJ มิ แพค เอ็กซิบชิ นั J ฮอลล์ 9
- 10 อิมแพคเมืองทองธานี
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ผลมาจากการพัฒนางาน
ส่งเสริมการเกษตร ถือเป็ นความสําเร็จทีเJ กิดขึนI ในการสร้างเกษตรกรให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีดJ ี ปั จจุบนั มีกลุม่
เกษตรกรทีเJ ข้มแข็ง ได้แก่ เกษตรแปลงใหญ่ จํานวน 6.8 พันกลุม่ สมาชิก 4 แสน ราย Smart Farmer 1.1
ล้านราย มีเกษตรกรรุน่ ใหม่ Young Smart Farmer ทีไJ ด้รบั การพัฒนาศักยภาพแล้วกว่า 1.3 หมืนJ ราย
สมาชิกกลุม่ ยุวเกษตรกรรวมทังI ประเทศ จํานวน 5.2 หมืนJ กลุม่ จํานวนสมาชิก 1.2 แสนราย วิสาหกิจชุมชน
9หมืนJ แห่ง สมาชิก 1.5 ล้าน ราย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 540 แห่ง สมาชิก 1.2 หมืนJ กลุม่ แม่บา้ น
เกษตรกร 1 หมืนJ กลุม่ สมาชิก 2.8 แสนราย มีศนู ย์เรียนรูก้ ารเพิมJ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ
ศพก.ทีมJ เี กษตรกรต้นแบบ 882 ราย และมีอาสาสมัครเกษตรหมูบ่ า้ น (อกม.) ทีคJ อยสนับสนุนงานทัวประเทศ
J
7.5 หมืนJ ราย
ทังI นีI ได้ยกระดับเกษตรกรให้เป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร พร้อมกับการผลักดันนโยบาย “เกษตร
ทันสมัย” ให้เกิดกลุม่ เกษตรนวัตกรรม เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป เกษตรเทคโนโลยี และเกษตรพอเพียง
ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร คํานึงถึงความปลอดภัยเป็ นมิตรกับ
สิงJ แวดล้อม และยังส่งเสริมให้เกิดตลาดสินค้าพรีเมียม สร้างมูลค่าเพิมJ ให้กบั สินค้า และเพิมJ มูลค่าการส่งออก
ของประเทศ เช่น สินค้า GAP สินค้า Organic รวมถึงการสร้างสินค้าอัตลักษณ์ เช่น สินค้า GI เป็ นต้น
ดังนันI เพือJ สร้างโอกาสการขายสินค้าให้กลุม่ เกษตรกรเหล่านีI และแสดงความมันใจในศั
J
กยภาพของ
สินค้าเกษตรไทยให้พร้อมถึงการเป็ นครัวโลกด้วย กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จดั งาน “เกษตรสร้างชาติ”

smart & strong together ครังI ทีJ 2 ขึนI ระหว่างวันทีJ 27 – 30 สิงหาคม 2563 นีI ณ ทีอJ มิ แพค เอ็กซิบชิ นั J
ฮอลล์ 9 - 10 อิมแพคเมืองทองธานี เป็ นมหกรรม product premium จากเกษตรกรไทย โดยการส่งเสริมให้
เกษตรกรพัฒนายกระดับสินค้าเกษตร และแสดงศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร เพือJ เข้าสูก่ ารแข่งขันใน
ตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากตลาดท้องถินJ ตลาดภูมภิ าค สูต่ ลาดต่างประเทศ และตลาดออนไลน์
ให้คนเมืองได้เห็นอย่างเป็ นรูปธรรม
รวมทังI เปิ ดโอกาสในการแลกเปลียJ นเรียนรูร้ ะหว่างกัน ทังI เกษตรกรผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค ซึงJ ย่อมจะ
ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานราก มีการกระจายตัวของรายได้มากขึนI ตลอดจนสามารถเชือJ มโยงระหว่างผูผ้ ลิต
และผูบ้ ริโภคได้โดยตรง กิจกรรมสําคัญภายในงานประกอบด้วย การพบปะ แลกเปลียJ น พูดคุยกับเกษตรกร
ตัวจริง ทีเJ ป็ นต้นแบบในการประกอบอาชีพ จากการขยายผลโครงการอันเนืJองมาจากพระราชดําริ จาก 6
แห่งทัวประเทศ,
J
เกษตรแปลงใหญ่
ความอลังการของกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ฟอกอากาศ หลากหลายประเภท เข้าใจกลไกการ
ขับเคลือJ นงานในพืนI ทีJ กระบวนการส่งเสริมผ่านการรวมกลุม่ เกษตรกร เพือJ เป็ นเครือข่ายในการส่งต่อความรู้
ไปสูเ่ กษตรกรรายย่อยอืนJ ๆ สร้างการมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ดิ แู ลพืนI ทีกJ ารเกษตรของตัวเองในทุกด้าน ทังI
การลดต้นทุนและการเพิมJ ประสิทธิภาพการผลิต ผ่าน ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิมJ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.)
การเฝ้ าระวังศัตรูพชื ผ่านศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชน (ศจช.) ส่งเสริมการใช้ดนิ และปุ๋ ยทีเJ หมาะสมในการปลูก
พืช ผ่าน ศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) รวมทังI สร้างตัวแทนเกษตรกร เพือJ ส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ผ่าน
อาสาสมัครเกษตรกร (อกม.) ตืJนตาไปกับนวัตกรรมการเกษตร โชว์เทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ ขยายเนืIอเยือJ
สัปปะรดกินสดพันธุ์ MD2 และโชว์นวัตกรรมการเกษตร จากภาคีเครือข่าย เช่น หุน่ ยนต์อาราขาพืช จาก ม.
เกษตร อิมJ ท้องกับครัวไทย ห้ามพลาดการช๊อปปิI งสินค้าเกษตรคุณภาพ product premium หลากหลาย
ประเภท กว่า 1,000 รายการ เพือJ ยําI ความมันใจ
J “อาหารไทย อาหารโลก” ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “เกษตรผลิต
พาณิชย์ตลาด”
สินค้าทีมJ าจําหน่าย อาหารสด เช่น ผักปลอดภัยจาก ตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด ทัวประเทศ
J
อินผลัมผลสด บุรรี มั ย์ หน่อไม้ฝรังอิ
J นทรีย์ ชัยภูมิ ผลไม้ปลอดสารพิษ อโวคาโว วังนํIาเขียว ส้มโอทับทิม
สยาม นครศรีธรรมราช อาหารแปรรูป เช่น ปลานิลหยอง จ.หนองบัวลําภู ปลาส้มสติก— จ.นครราชสีมา ปลา
ร้าก้อนสําเร็จ จ.อํานาจเจริญ เงาะสอดไส้ฟรีซดราย จ.ชุมพร อาหารปรุงสุก เช่น ข้าวหมกอาหรับ จ.ปั ตตานี
หมูหมักปลาร้า จ.สุพรรณบุรี เส้นจันท์ผดั ซอสมังคุด จ.จันทบุรี นํIาพริกด้วงมะพร้าว จ.เลย นาซิดาแฆ จ.
นราธิวาส ซาเตข้าวอัด จ.นราธิวาส อาหารสุขภาพ เช่น ผักเคลแผ่นอบกรอบ จ.นครปฐม นํIาผักโขมผสม
ฟั กทอง จ.จันทบุรซี ุปข้าวไรซ์เบอร์รเJี สริมคอลลาเจน จ.ชลบุรี ชาเห็ดหลินจือ จ.สระแก้ว ผงมะเขือเทศชง
พร้อมดืมJ อาหารนวัตกรรม เช่น มะม่วงเบาผง จ.สงขลา มะม่วงป๊ อบ จ.สุโขทัย บิสกิตกล้วยนํIาว้าสอดไส้แยม
มะกรูด จ.พิจติ ร กล้วยผง จ.กําแพงเพชร มะพร้าวผง จ.สมุทรสาคร จิงI หรีดผง จ.สุโขทัย มะขามผงชงดืมJ จ.
อุตรดิตถ์ สแปรดถัวลายเสื
J
อ จ.แม่ฮอ่ งสอน เลือกสรรพัสตราภรณ์ กว่า 100 ร้านค้า จากแม่บา้ นเกษตรกร
คุณภาพ เช่น ผ้าทอนาหมืนJ จ.ตรัง ผ้าไหมแก้มฝ้ ายทอมือ จ.น่าน ผ้าไหมยกดอก จ.ลําพูน ผ้าทอมัดหมีสJ Jี
ตะกอ จ.ลพบุรี สร้างโอกาสธุรกิจเกษตร จับคู่ Business Matching เปิ ดโอกาสให้กบั เกษตรกรไทย ได้เป็ น
ผูป้ ระกอบการเกษตร พบปะผูส้ ง่ ออก Start up ส่งสินค้าดีมคี ณ
ุ ภาพสูต่ ลาดสากล รวมทังI การส่งเสริมให้

เกษตรกรขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึนI โดยจําหน่ายผ่านตลาดเกษตรกร
ออนไลน์.com ฝึกอาชีพ DIY หนึJงวันทําได้จริง กว่า 30 หลักสูตร เช่น ขนมจีนนํIายาเห็ด ผักบุง้ ดองสูตร
โบราณ พวงมาลัยใบเตย การขยายพันธุแ์ คคตัส นํIาพริกกากหมู เป็ นต้น

กรมส่งเสริ มการเกษตร เชิ ญชวนร่วมงาน “เกษตรสร้างชาติ ครังS ที8 † และงานรวมพลคนเกษตรสร้าง
ชาติ ” †‡-[ˆ สิ งหาคมนีS
œ" ส.ค. œ ›Ÿ
นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวการจัดงาน
“เกษตรสร้างชาติ ครังI ทีJ œ และงานรวมพลคนเกษตรสร้างชาติ” ซึงJ จะมีขนIึ ในวันทีJ œž-Ÿ• สิงหาคม œ ›Ÿ ณ
ฮอลล์ #-"• อิมแพค เมืองทองธานี
สําหรับการจัดงานดังกล่าว เป็ นการสร้างความเชือJ มันด้
J านสินค้าเกษตร พร้อมชูโมเดลเกษตร
ท่องเทียJ ว กระตุน้ เศรษฐกิจจากกลุม่ นักท่องเทียJ วทีมJ กี าํ ลังซือI โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติสถานการณ์โควิด-"#
ขณะทีกJ ารท่องเทียJ วระหว่างประเทศหยุดชะงัก สามารถดึงนักท่องเทียJ วเทียJ วในประเทศได้อย่างดี

แปลงใหญ่มะพร้าวนํSาหอมดําเนิ นสะดวก สร้างจุดเด่น ปลูกแบบอิ นทรีย์ พร้อมต่อยอดแปรรูปเพิ8 ม
มูลค่า
18 สิงหาคม 2563
แปลงใหญ่มะพร้าวนํIาหอมไปลิวJ กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนรวมกลุม่ แล้วใน 8 จังหวัด 17 แปลง
พร้อมเสริมความรูเ้ กษตรกรทีดJ าํ เนินสะดวก หวังต่อยอดสร้างแปลงใหญ่มะพร้าวนํIาหอมอินทรีย์ เปิ ด
ช่องทางออนไลน์สร้างตลาด
นายเข้มแข็ง ยุตธิ รรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิ ดเผยว่า มะพร้าวนํIาหอม นับเป็ นผลไม้
เศรษฐกิจทีสJ าํ คัญอีกชนิดหนึJงทีกJ รมส่งเสริมการเกษตรได้แนะนําให้เกษตรกรปลูกเพือJ ตอบสนองความ
ต้องการ
ทีสJ งู ขึนI อย่างต่อเนืJองของตลาดทังI ในและต่างประเทศ รวมทังI ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุม่ ภายใต้ระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ่ ปั จจุบนั เกษตรกรมีการรวมกลุม่ เป็ นแปลงใหญ่แล้วจํานวน 17 แปลง ใน 8จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา นครปฐม สมุทรปราการ และ
จังหวัดสงขลารวมจํานวนเกษตรกรทีเJ ข้าร่วม 533 ราย ทังI นีIการส่งเสริมแปลงใหญ่มะพร้าวนํIาหอมเน้นให้
เกษตรกรใช้หลักตลาดนําการผลิต และใช้ชอ่ งทางการตลาดใหม่ๆ เช่นการจําหน่ายผ่านสือJ ออนไลน์

ด้านนายประยูร วิสทุ ธิไพศาล ประธานแปลงใหญ่มะพร้าวนํIาหอมตําบลแพงพวย อําเภอดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรกี ล่าวเพิมJ เติมว่า จากการทีกJ รมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาช่วยสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม
เป็ นแปลงใหญ่มะพร้าวนํIาหอม ทําให้เกษตรกรมีการพัฒนาอย่างต่อเนืJอง ไม่วา่ จะในด้านทีเJ กียJ วกับการ
จัดการ
สวนมะพร้าวนํIาหอมจนถึงการส่งออกการผลิตมะพร้าวนํIาหอมให้ได้คณ
ุ ภาพและมาตรฐานส่งออก และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวนํIาหอม ทําให้เกิดการยกระดับการปลูกและการจัดการสวนทีไJ ด้มาตรฐาน
สามารถสร้างผลผลิตคุณภาพทีตJ รงกับความต้องการของตลาด รวมถึงการเปิ ดช่องทางการตลาดถึงผูบ้ ริโภค
ได้เพิมJ ขึนI
“สําหรับการทําสวนมะพร้าวนํIาหอมในปั จจุบนั เพือJ สนองตอบความนิยมของผูบ้ ริโภคทีเJ น้นใส่ใจ
เรือJ งสุขภาพมากขึนI จึงมีการปรับเปลียJ นรูปแบบมาเป็ นสวนมะพร้าวนํIาหอมแบบอินทรียท์ เJี น้นให้เป็ น
ธรรมชาติมากทีสJ ดุ ไม่มกี ารใช้สารเคมี หันมาใช้ตวั หําI ตัวเบียนในการช่วยกําจัดแมลงศัตรูมะพร้าว เช่น การ
ใช้แตนเบียน
เข้ามาช่วยควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าว ซึงJ ได้รบั การสนับสนุนพ่อแม่พนั ธุแ์ ละองค์ความรูจ้ ากกรมส่งเสริม
การเกษตร ลดการใช้สารเคมี เพือJ สร้างผลผลิตคุณภาพทีปJ ลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค รวมถึงการพัฒนาสินค้าให้มี
ความหลากหลายมากขึนI เช่น จําหน่ายในรูปแบบนํIามะพร้าวพร้อมดืมJ ในขวดใส และมะพร้าวแก้วพร้อม
รับประทาน โดยขูดเนืIอ
และมีนIําใส่แก้วซีลฝาอย่างดี นอกจากนีI ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวนํIาหอมทังI หมด เช่น
นํIาตาลมะพร้าว และต้นพันธุม์ ะพร้าว” นายประยูร กล่าวต่อไปว่า สําหรับสายพันธุม์ ะพร้าวนํIาหอมทีนJ ยิ ม
ปลูกเป็ นพันธุก์ น้ จีบ ซึงJ มีลกั ษณะเด่นคือให้ผลขนาดใหญ่และปริมาณนํIามะพร้าวมากแต่ละปี สามารถเก็บ
ผลผลิตออกขายได้ประมาณ 15–18 ทะลาย โดยตัดผลได้ทกุ 20 วัน สําหรับการดูแลจัดการสวน ถ้าเป็ นช่วง
หน้าฝนอย่างในขณะนีI จะปล่อยให้ตน้ มะพร้าวเติบโตไปตามธรรมชาติ ส่วนหน้าแล้งจะคอยดูแลรดนํIาทุก 3
วัน ตัดหญ้าให้สนั I ไม่รกรุงรัง และรักษาความชืนI บนผิวดินสามารถเก็บผลผลิตออกขายได้ตลอดทังI ปี แต่
ช่วงฤดูรอ้ น ตังI แต่เดือนมีนาคม–เมษายน ผลผลิตน้อยลดลงจากปกติประมาณ ร้อยละ70–80 จึงต้องจัดการ
ดูแลสวนมะพร้าวอย่างเหมาะสม เพือJ ไม่ให้ตน้ มะพร้าวขาดคอ โดยใช้วธิ กี ารให้นIําบํารุงต้น และให้ปยคอก
ุ๋
จากขีหI มู โดยบํารุงต้น เฉลียJ 4 เดือน/ครังI และเฉลียJ ต้นละ 1 กระสอบ “ทีสJ าํ คัญอีกประการและเป็ นปั ญหาทีJ
เกษตรกรทําสวนมะพร้าวต้องประสบ คือ การระบาดของหนอนหัวดําในช่วงฤดูแล้ง เพราะแมลงศัตรูพชื ชนิด
นีI ชอบอากาศร้อนแล้ง จึงคอยดูแลจัดการสวนให้มคี วามชืนI อย่างสมํJาเสมอในช่วงฤดูแล้ง โดยใช้เรือรดนํIาใน
แปลงปลูกมะพร้าวทุก 3 วัน ครังI ละประมาณ 1 ชัวโมง
J วิธนี Iีใช้ได้ผลดี เพราะไม่คอ่ ยเจอปั ญหาหนอนหัวดํา
ระบาดรุนแรงเหมือนกับทีอJ นJื ๆ” “ส่วนการจัดการด้านการตลาด จะมีการวางแผนการผลิตร่วมกับกลุม่ สมาชิก
แปลงใหญ่ทวJี นั นีIมพี นIื ทีปJ ลูกรวม 3,000 ไร่ ซึงJ เน้นทําตลาดเองทังI หมด ไม่สง่ ผ่านพ่อค้าคนกลาง ด้วยการ
บริหารจัดการให้เป็ นระบบทังI ในรูปของผลสด และต่อยอดเพิมJ มูลค่าด้วยการนํามาแปรูปเป็ นผลผลิตภัณฑ์
ต่างๆ สร้างการรับรูข้ องลูกค้าผ่านสือJ ออนไลน์เป็ นหลัก” นายประยูรกล่าวในทีสJ ดุ

หนุนเครือข่ายแปลงใหญ่เข้มแข็ง ต่อยอดพัฒนาเกษตรยังยื
8 น เพิ8 มมูลค่าส่งออก
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จากทีสJ ถานการณ์โควิดในหลายประเทศเริมJ คลีคJ ลายลง โดยเฉพาะทางฝั งJ เอเชีย สินค้าเกษตรและ
อาหารของไทยจึงเป็ นทีจJ บั ตามองมากขึนI ด้วยความโดดเด่นของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก หากเน้นเรือJ ง
คุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety) ทีเJ ป็ นวิถใี หม่ หรือ New Normal ซึงJ ผูบ้ ริโภคทัวโลกได้
J
ให้
ความสําคัญกับอาหารปลอดภัยมากขึนI ทําให้มสี ว่ นช่วยผลักดันยุทธศาสตร์ “ตลาดนําการผลิต” โดยมุง่ เน้น
เรือJ งคุณภาพมาตรฐานให้ประสบความสําเร็จ และจะช่วยเพิมJ มูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารของไทยเพิมJ มาก
ขึนI โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รว่ มกับกระทรวงพานิชย์ ผลักดันนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์
ตลาด” อย่างเป็ นรูปธรรม
ดร.เฉลิมชัย ศรีออ่ น รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เป้ าหมายนีIจะสําเร็จสมบูรณ์ไม่ได้ ถ้าวันนีI
เราไม่มรี ากฐานทีแJ ข็งแรงของภาคการเกษตร ซึงJ ถือเป็ นกําลังสําคัญในการขับเคลือJ นประเทศ เนืJองด้วยพีJ
น้องประชาชนส่วนใหญ่ยงั อยูใ่ นภาคการเกษตร และหากมองย้อนกลับไปจนถึงวันนีIทกุ อย่างค่อยๆ
ปรับเปลียJ นไปในทางทีดJ ขี นIึ ได้รบั ความเชือJ มันจากต่
J
างชาติมากขึนI มี Start up ภาคการเกษตร และYoung
Smart Farmer เกิดขึนI มากมาย ซึงJ ทุกคนเปรียบเสมือนเป็ นอนาคตทีสJ าํ คัญของภาคการเกษตรไทยทีจJ ะทํา

ให้ประเทศเดินหน้าได้อย่างต่อเนืJองการส่งเสริมการเกษตรของไทยได้สร้างความเข้มแข็งด้วยกระบวนการ
กลุม่ ผ่านองค์กรเกษตรกร
ทังI นีIปัจจุบนั มีกลุม่ เกษตรกรทีเJ ข้มแข็ง ได้แก่ เกษตรแปลงใหญ่จาํ นวน 6,888 กลุม่ สมาชิก
406,755 ราย,Smart Farmer1,101,650 ราย มีเกษตรกรรุน่ ใหม่ Young Smart Farmer ทีไJ ด้รบั การพัฒนา
ศักยภาพแล้วกว่า 13,051 ราย,สมาชิกกลุม่ ยุวเกษตรกรรวมทังI ประเทศจํานวน 5,292 กลุม่ มีจาํ นวนสมาชิก
121,121 ราย, วิสาหกิจชุมชน 90,757 แห่งสมาชิก 1,530,766 ราย,เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 540 แห่ง
สมาชิก 12,439 ราย,กลุม่ แม่บา้ นเกษตรกร 10,386 กลุม่ มีสมาชิก 280,084 ราย,ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิมJ
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)ทีมJ เี กษตรกรต้นแบบ 882 ราย และมีอาสาสมัครเกษตรหมูบ่ า้ น
(อกม.) ทีคJ อยสนับสนุนงานทัวประเทศอี
J
ก 75,105 ราย
โดยทังI หมดนีIเป็ นผลมาจากการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และถือเป็ นความสําเร็จทีเJ กิดขึนI ใน
การสร้างเกษตรกรให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีดJ นี อกจากนีIยงั ยกระดับเกษตรกรให้เป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร พร้อม
กับผลักดันนโยบาย “เกษตรทันสมัย” ให้เกิดกลุม่ เกษตรนวัตกรรม เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป เกษตร
เทคโนโลยี และเกษตรพอเพียง ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร คํานึงถึง
ความปลอดภัยเป็ นมิตรกับสิงJ แวดล้อม และยังส่งเสริมให้เกิดตลาดสินค้าพรีเมียJ ม สร้างมูลค่าเพิมJ ให้กบั
สินค้า และเพิมJ มูลค่าการส่งออกของประเทศ เช่น สินค้ามาตรฐาน GAP สินค้า Organic รวมถึงการสร้าง
สินค้าอัตลักษณ์ เช่น สินค้า GI
นายเข้มแข็ง ยุตธิ รรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบาย
มุง่ ผลักดันและส่งเสริมภาคการเกษตรของไทย ให้เข้าสูก่ ารเป็ น Smart Agriculture เพือJ ให้สอดรับกับ
นโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงต้องมุง่ เน้นให้เกษตรกรรวมกลุม่ ในรูปแบบแปลง
ใหญ่ เพือJ เพิมJ ประสิทธิภาพการผลิตและสามารถเชือJ มโยงไปสูอ่ ุตสาหกรรมได้ มีการพัฒนาเกษตรกรรุน่ ใหม่
ให้เป็ นผูป้ ระกอบการ สร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการผลิตเพือJ สร้าง
ความมันคงด้
J านอาหารในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน
นอกจากนีIยงั เป็ นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาสาสมัครเกษตรหมูบ่ า้ น (อกม.) เพือJ เป็ นกลไก
สนับสนุนการขับเคลือJ นงานในพืนI ทีJ ตลอดจนการพัฒนาศูนย์เรียนรูก้ ารเพิมJ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ให้เป็ นศูนย์กลางด้านการเกษตรของชุมชนเป็ นแหล่งรองรับและเชือJ มโยงงานวิจยั สูช่ มุ ชน
เป็ นต้น และการจัดงานรวมพลคนเกษตรสร้างชาติ จะเป็ นการแสดงให้เห็นถึงการรวมพลังของพีนJ ้อง
เกษตรกรไทย เพือJ ให้เกิดโอกาสในการแลกเปลียJ นเรียนรู้ และแสดงผลสําเร็จของการพัฒนาด้านการเกษตร
และสินค้าเกษตรคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบรับวิถใี หม่ หรือ New Normal

กรมส่งเสริ มการเกษตรดันเกษตรกรมะพร้าวรวมกลุ่ม "แปลงใหญ่" ยกระดับคุณภาพสู่ตลาดโลก
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นายเข้มแข็ง ยุตธิ รรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิ ดเผยว่า มะพร้าวนํIาหอม นับเป็ นผลไม้
เศรษฐกิจทีสJ าํ คัญทีกJ รมส่งเสริมการเกษตรได้แนะนําให้เกษตรกรปลูกเพือJ ตอบสนองความต้องการทีสJ งู ขึนI
อย่างต่อเนืJองของตลาดทังI ในและต่างประเทศ รวมทังI ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุม่ ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ปั จจุบนั เกษตรกรมีการรวมกลุม่ เป็ นแปลงใหญ่แล้วจํานวน 17 แปลง ใน 8 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดราชบุร,ี สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, กรุงเทพมหานคร, ฉะเชิงเทรา, นครปฐม, สมุทรปราการ และ
จังหวัดสงขลา รวมจํานวนเกษตรกรทีเJ ข้าร่วม 533 ราย โดยการส่งเสริมแปลงใหญ่มะพร้าวนํIาหอมเน้นให้
เกษตรกรใช้หลักตลาดนําการผลิต และใช้ชอ่ งทางการตลาดใหม่ๆ เช่นการจําหน่ายผ่านสือJ ออนไลน์
ด้านนายประยูร วิสทุ ธิไพศาล ประธานแปลงใหญ่มะพร้าวนํIาหอมตําบลแพงพวย อําเภอดําเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี กล่าวว่าหลังจากการทีกJ รมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาช่วยสนับสนุนให้เกิดการ
รวมกลุม่ เป็ นแปลงใหญ่มะพร้าวนํIาหอม ทําให้เกษตรกรมีการพัฒนาอย่างต่อเนืJอง ทังI ด้านการจัดการสวน
มะพร้าวนํIาหอมจนถึงการส่งออกการผลิตมะพร้าวนํIาหอมให้ได้คณ
ุ ภาพและมาตรฐานส่งออก และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวนํIาหอม ทําให้เกิดการยกระดับการปลูกและการจัดการสวนทีไJ ด้มาตรฐาน สามารถ

สร้างผลผลิตคุณภาพทีตJ รงกับความต้องการของตลาด รวมถึงการเปิ ดช่องทางการตลาดถึงผูบ้ ริโภคได้
เพิมJ ขึนI
สําหรับการทําสวนมะพร้าวนํIาหอมในปั จจุบนั เพือJ สนองตอบความนิยมของผูบ้ ริโภคทีเJ น้นใส่ใจเรือJ ง
สุขภาพมากขึนI ได้มกี ารปรับเปลียJ นรูปแบบมาเป็ นสวนมะพร้าวนํIาหอมแบบอินทรียท์ เJี น้นให้เป็ นธรรมชาติ
มากทีสJ ดุ ไม่มกี ารใช้สารเคมี หันมาใช้ตวั หําI ตัวเบียนในการช่วยกําจัดแมลงศัตรูมะพร้าว เช่น การใช้แตน
เบียน เข้ามาช่วยควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าว ซึงJ ได้รบั การสนับสนุนพ่อแม่พนั ธุแ์ ละองค์ความรูจ้ ากกรม
ส่งเสริมการเกษตร ลดการใช้สารเคมี เพือJ สร้างผลผลิตคุณภาพทีปJ ลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค รวมถึงการพัฒนา
สินค้าให้มคี วามหลากหลาย มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวนํIาหอมมากขึนI เช่น จําหน่ายในรูปแบบนํIา
มะพร้าวพร้อมดืมJ ในขวดใส นํIาตาลมะพร้าว และมะพร้าวแก้วพร้อมรับประทาน โดยขูดเนืIอและมีนIําใส่แก้ว
ซีลฝาอย่างดี เป็ นต้น
ส่วนสายพันธุม์ ะพร้าวนํIาหอมทีนJ ิยมปลูกเป็ นพันธุก์ น้ จีบ ซึงJ มีลกั ษณะเด่นคือให้ผลขนาดใหญ่และ
ปริมาณนํIามะพร้าวมาก แต่ละปี สามารถเก็บผลผลิตออกขายได้ประมาณ 15–18 ทะลาย โดยตัดผลได้ทกุ 20
วัน การดูแลจัดการสวนถ้าเป็ นช่วงหน้าฝนอย่างในขณะนีI จะปล่อยให้ตน้ มะพร้าวเติบโตไปตามธรรมชาติ
ในหน้าแล้งจะคอยดูแลรดนํIาทุก 3 วัน ตัดหญ้าให้สนั I ไม่รกรุงรัง และรักษาความชืนI บนผิวดินสามารถเก็บ
ผลผลิตออกขายได้ตลอดทังI ปี แต่ชว่ งฤดูรอ้ น ตังI แต่เดือนมีนาคม–เมษายน ผลผลิตน้อยลดลงจากปกติ
ประมาณ ร้อยละ70–80 ต้องจัดการดูแลสวนมะพร้าวอย่างเหมาะสม เพือJ ไม่ให้ตน้ มะพร้าวขาดคอ โดยใช้
วิธกี ารให้นIําบํารุงต้นและให้ปยคอกจากขี
ุ๋
หI มู โดยบํารุงต้น เฉลียJ 4 เดือนต่อครังI และเฉลียJ ต้นละ 1 กระสอบ
“ปั ญหาทีเJ กษตรกรทําสวนมะพร้าวนํIาหอมต้องประสบ คือ การระบาดของหนอนหัวดําในช่วงฤดูแล้ง
เพราะแมลงศัตรูพชื ชนิดนีI ชอบอากาศร้อนแล้ง เกษตรกรในพืนI ทีจJ งึ คอยดูแลจัดการสวนให้มคี วามชืนI อย่าง
สมํJาเสมอ โดยใช้เรือรดนํIาในแปลงปลูกมะพร้าวทุก 3 วัน ครังI ละประมาณ 1 ชัวโมง
J วิธนี Iีใช้ได้ผลดีเพราะไม่
ค่อยเจอปั ญหาหนอนหัวดําระบาดรุนแรงเหมือนกับพืนI ทีอJ นJื ๆ ส่วนการจัดการด้านการตลาดจะมีการวาง
แผนการผลิตร่วมกับกลุม่ สมาชิกแปลงใหญ่ ทีวJ นั นีIมพี นIื ทีปJ ลูกรวม 3,000 ไร่ ซึงJ เน้นทําตลาดเองทังI หมดไม่
ส่งผ่านพ่อค้าคนกลาง บริหารจัดการให้เป็ นระบบทังI ในรูปของผลสด และต่อยอดเพิมJ มูลค่าด้วยการนํามาแป
รูปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ สร้างการรับรูข้ องลูกค้าผ่านสือJ ออนไลน์เป็ นหลัก” นายประยูร กล่าว
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อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยแผนบริหารจัดการการผลิตกาแฟพันธุอ์ ะราบิกา และโรบัสต้าจาก
เหนือจรดใต้ สร้างคุณภาพได้ครบวงจรตังI แต่ผลิตถึงตลาด ทําเกษตรกรแปลงใหญ่ปลืมI การพัฒนาเห็นผลได้
ผลผลิตคุณภาพ ผูบ้ ริโภคติดใจ รายได้เพิมJ อย่างน่าพอใจ
นายเข้มแข็ง ยุตธิ รรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิ ดเผยถึงนโยบายการส่งเสริมการปลูก
กาแฟของประเทศไทยว่า เนืJองจากประเทศไทยมีสภาพพืนI ทีเJ หมาะสมกับการปลูกกาแฟ จึงทําให้สามารถ
ปลูกกาแฟในสายพันธุท์ ตJี ลาดต้องการได้ทงั I พันธุอ์ ะราบิกา และพันธุโ์ รบัสต้า ดังนันI การขับเคลือJ นโนยายการ
ส่งเสริมการปลูกกาแฟของกรมส่งเสริมการเกษตร จึงเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรเลือกการปลูกกาแฟตามสาย
พันธุท์ เJี หมาะสมต่อพืนI ทีเJ ป็ นหลักด้วยแต่ละสายพันธุม์ กี ารบริหารจัดการทีแJ ตกต่างกันตามภูมปิ ระเทศ
ลักษณะทางกายภาพในการปลูกกาแฟแต่ละสายพันธุ์ ความคุน้ ชินของเกษตรกร รวมถึงตลาดรับซือI ผลผลิต
ในพืนI ทีJ
“โดยในเขตภาคเหนือเน้นส่งเสริมการปลูกกาแฟสายพันธุอ์ ะราบิกาซึงJ เป็ นทีนJ ิยมในตลาดโลก
ประมาณร้อยละ 80 ด้วยเป็ นสายพันธุท์ ใJี ห้กลินJ รสทีนJ ุ่มนวล กลินJ หอมเหมาะสําหรับการดืมJ ในลักษณะกาแฟ
สด ตลาดส่วนใหญ่จงึ เป็ นตลาดระดับพรีเมียJ ม เช่นในร้านอาหารหรือร้านกาแฟสด เป็ นต้น ดังนันI เพือJ ให้ได้

เมล็ดกาแฟคุณภาพดี ให้ผลผลิตสูง จึงจําเป็ นต้องปลูกในทีมJ อี ากาศทีคJ อ่ นข้างเย็น และอยูส่ งู จาก
ระดับนํIาทะเล ประมาณ 1,000 เมตรขึนI ไป เช่น พืนI ทีจJ งั หวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน และจังหวัดลําปาง”
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สําหรับกาแฟอะราบิกา ปั จจุบนั กรมส่งเสริมการเกษตรได้
เน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุม่ ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนและแปลงใหญ่ซงJึ เกษตรกรต้องรวมตัว
กันตังI แต่ 30 คนขึนI ไป เพือJ จัดการผลผลิตในพืนI ทีJ รวมถึงพัฒนาการปลูก การเก็บเกียJ ว การเก็บรักษา
ตลอดจนการแปรรูปเพือJ จําหน่ายในลักษณะกาแฟคัวด้
J วยการสร้างแบรนด์สนิ ค้าของตนเองโดยใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาช่วยในการแปรรูปผลผลิตทีชJ ว่ ยสร้างมูลค่าเพิมJ รวมถึงจากวัสดุเหลือทิงI จากการผลิตเพือJ ให้เป็ น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆอันเป็ นการสร้างช่องทางตลาดใหม่และเพิมJ รายได้จากเดิมทีเJ น้นการส่งจําหน่ายเมล็ดกาแฟ
ให้กบั บริษทั เอกชน
ขณะทีใJ นส่วนของกาแฟโรบัสต้าส่งเสริมให้ปลูกในพืนI ทีภJ าคใต้ตงั I แต่จงั หวัดชุมพรลงไป ด้วยเป็ น
สายพันธุท์ ตJี อ้ งการพืนI ทีทJ มJี คี วามชุม่ ชืนI จึงจะสามารถให้ผลผลิตคุณภาพดี ไม่ตอ้ งการความเย็นมากนักปลูก
ได้ในพืนI ทีรJ าบไม่มนี Iําท่วมขัง หรือความลาดเอียงไม่เกินร้อยละ 35 ความสูงจากระดับนํIาทะเลไม่เกิน 700
เมตร ประกอบกับลักษณะประจําพันธุข์ องโรบัสต้า คือมีกลินJ ทีแJ รง รสชาติจะเข้มและขมกว่าอะราบิกา
รวมทังI เมือJ เทียบปริมาณคาเฟอีนสูงกว่าด้วย จึงนิยมนําไปแปรรูปเป็ นกาแฟสําเร็จรูป ดังนันI ผลิตผลส่วน
ใหญ่เกินกว่าร้อยละ 80 จะส่งขายให้กบั โรงงานรับซือI ซึงJ ราคารับซือI เบือI งต้นในแต่ละปี จะแปรผันตาม
ปริมาณผลผลิตทีเJ ก็บเกียJ วได้ในพืนI ที”J
ทังI นีIเนืJองจากการติดผลของกาแฟโรบัสต้าต้องอาศัยความชุม่ ชืนI จากดินมาก หากความชืนI ในดินไม่
เพียงพอจะส่งผลให้ผลฝ่ อหรือหลุดร่วงไปเป็ นจํานวนมาก ดังนันI กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เข้าไปช่วย
พัฒนาด้านการจัดการผลผลิต โดยอบรมให้ความรูเ้ กษตรกรในการจัดการดูแลต่างๆเช่น การทําสาวให้ตน้
กาแฟ เพือJ ให้ผลผลิตออกมากขึนI และสะดวกในการจัดการเก็บเกียJ วผลผลิตให้ได้คณ
ุ ภาพ ขณะเดียวกันได้มี
การส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันในรูปแบบแปลงใหญ่หรือวิสาหกิจชุมชนเพือJ นําผลผลิตกาแฟมาแปรรูปใน
รูปแบบกาแฟพร้อมดืมJ และสร้างแบรนด์สนิ ค้าเพือJ ให้เป็ นทีรJ จู้ กั และมีแปลงใหญ่หลายแห่งประสบ
ความสําเร็จ สามารถสร้างชือJ ให้เป็ นทีรJ จู้ กั อย่างกว้างขวาง เช่น กาแฟเขาทะลุ กาแฟถํIาสิงห์ หรือกาแฟกระบีJ
เป็ นต้น”
โดยในส่วนของเกษตรกร นายสุวรรณ เทโวขัติ ประธานแปลงใหญ่กาแฟเทพเสด็จ หมู่ 4 ตําบลเทพ
เสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากทีกJ รมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาดําเนินการช่วย
พัฒนาในด้านต่างๆ เกษตรกรในพืนI ทีจJ าํ นวน 34 ราย จึงมีการรวมตัวกันเป็ นแปลงใหญ่ในปี 2560 พืนI ทีปJ ลูก
อากาแฟพันธุอ์ ะราบิการวม 360 ไร่ ด้วยการพัฒนาทีเJ น้นถึงคุณภาพเป็ นสําคัญ จึงได้รบั การตอบรับเป็ น
อย่างดี และมีการเข้ามาศึกษาเรียนรูอ้ ย่างต่อเนืJอง จนวันนีIสามารถสร้างรายได้ให้กบั เกษตรได้เป็ นอย่างดี
นายนิคม ศิลปศร ประธานแปลงใหญ่กาแฟ ตําบลถํIาสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร กล่าวว่า จาก
การได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ทําให้สามารถยกระดับการผลิตจนได้รบั การ
รับรองมาตรฐาน GAP ได้เมล็ดกาแฟโรบัสต้าทีมJ คี ณ
ุ ภาพออกจําหน่ายได้อย่างครบวงจรในรูปผลิตภัณฑ์
ต่างๆภายใต้แบรนด์สนิ ค้าของตนเองในนาม “กาแฟถํIาสิงห์” และ “กาแฟกระบี”J รวมถึงการเปิ ดเป็ นร้าน
จําหน่ายกาแฟโดยตรง ซึงJ มีผสู้ นใจมาเยียJ มชมและเลือกซือI ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนืJองตลอดทังI ปี สามารถสร้าง
รายได้ให้กบั สมาชิกเพิมJ ขึนI อย่างน่าพอใจ
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อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยแผนบริหารจัดการการผลิตกาแฟพันธุอ์ ะราบิกา และโรบัสต้าจาก
เหนือจรดใต้ สร้างคุณภาพได้ครบวงจรตังI แต่ผลิตถึงตลาด ทําเกษตรกรแปลงใหญ่ปลืมI การพัฒนาเห็นผลได้
ผลผลิตคุณภาพ ผูบ้ ริโภคติดใจ รายได้เพิมJ อย่างน่าพอใจ
นายเข้มแข็ง ยุตธิ รรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิ ดเผยถึงนโยบายการส่งเสริมการปลูก
กาแฟของประเทศไทยว่า เนืJองจากประเทศไทยมีสภาพพืนI ทีเJ หมาะสมกับการปลูกกาแฟ จึงทําให้สามารถ
ปลูกกาแฟในสายพันธุท์ ตJี ลาดต้องการได้ทงั I พันธุอ์ ะราบิกา และพันธุโ์ รบัสต้า ดังนันI การขับเคลือJ นโนยายการ
ส่งเสริมการปลูกกาแฟของกรมส่งเสริมการเกษตร จึงเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรเลือกการปลูกกาแฟตามสาย
พันธุท์ เJี หมาะสมต่อพืนI ทีเJ ป็ นหลักด้วยแต่ละสายพันธุม์ กี ารบริหารจัดการทีแJ ตกต่างกันตามภูมปิ ระเทศ
ลักษณะทางกายภาพในการปลูกกาแฟแต่ละสายพันธุ์ ความคุน้ ชินของเกษตรกร รวมถึงตลาดรับซือI ผลผลิต
ในพืนI ทีJ
“โดยในเขตภาคเหนือเน้นส่งเสริมการปลูกกาแฟสายพันธุอ์ ะราบิกาซึงJ เป็ นทีนJ ิยมในตลาดโลก
ประมาณร้อยละ 80 ด้วยเป็ นสายพันธุท์ ใJี ห้กลินJ รสทีนJ ุ่มนวล กลินJ หอมเหมาะสําหรับการดืมJ ในลักษณะกาแฟ
สด ตลาดส่วนใหญ่จงึ เป็ นตลาดระดับพรีเมียJ ม เช่นในร้านอาหารหรือร้านกาแฟสด เป็ นต้น ดังนันI เพือJ ให้ได้

เมล็ดกาแฟคุณภาพดี ให้ผลผลิตสูง จึงจําเป็ นต้องปลูกในทีมJ อี ากาศทีคJ อ่ นข้างเย็น และอยูส่ งู จาก
ระดับนํIาทะเล ประมาณ 1,000 เมตรขึนI ไป เช่น พืนI ทีจJ งั หวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน และจังหวัดลําปาง”
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สําหรับกาแฟอะราบิกา ปั จจุบนั กรมส่งเสริมการเกษตรได้
เน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุม่ ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนและแปลงใหญ่ซงJึ เกษตรกรต้องรวมตัว
กันตังI แต่ 30 คนขึนI ไป เพือJ จัดการผลผลิตในพืนI ทีJ รวมถึงพัฒนาการปลูก การเก็บเกียJ ว การเก็บรักษา
ตลอดจนการแปรรูปเพือJ จําหน่ายในลักษณะกาแฟคัวด้
J วยการสร้างแบรนด์สนิ ค้าของตนเองโดยใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาช่วยในการแปรรูปผลผลิตทีชJ ว่ ยสร้างมูลค่าเพิมJ รวมถึงจากวัสดุเหลือทิงI จากการผลิตเพือJ ให้เป็ น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆอันเป็ นการสร้างช่องทางตลาดใหม่และเพิมJ รายได้จากเดิมทีเJ น้นการส่งจําหน่ายเมล็ดกาแฟ
ให้กบั บริษทั เอกชน
ขณะทีใJ นส่วนของกาแฟโรบัสต้าส่งเสริมให้ปลูกในพืนI ทีภJ าคใต้ตงั I แต่จงั หวัดชุมพรลงไป ด้วยเป็ น
สายพันธุท์ ตJี อ้ งการพืนI ทีทJ มJี คี วามชุม่ ชืนI จึงจะสามารถให้ผลผลิตคุณภาพดี ไม่ตอ้ งการความเย็นมากนักปลูก
ได้ในพืนI ทีรJ าบไม่มนี Iําท่วมขัง หรือความลาดเอียงไม่เกินร้อยละ 35 ความสูงจากระดับนํIาทะเลไม่เกิน 700
เมตร ประกอบกับลักษณะประจําพันธุข์ องโรบัสต้า คือมีกลินJ ทีแJ รง รสชาติจะเข้มและขมกว่าอะราบิกา
รวมทังI เมือJ เทียบปริมาณคาเฟอีนสูงกว่าด้วย จึงนิยมนําไปแปรรูปเป็ นกาแฟสําเร็จรูป ดังนันI ผลิตผลส่วน
ใหญ่เกินกว่าร้อยละ 80 จะส่งขายให้กบั โรงงานรับซือI ซึงJ ราคารับซือI เบือI งต้นในแต่ละปี จะแปรผันตาม
ปริมาณผลผลิตทีเJ ก็บเกียJ วได้ในพืนI ที”J
ทังI นีIเนืJองจากการติดผลของกาแฟโรบัสต้าต้องอาศัยความชุม่ ชืนI จากดินมาก หากความชืนI ในดินไม่
เพียงพอจะส่งผลให้ผลฝ่ อหรือหลุดร่วงไปเป็ นจํานวนมาก ดังนันI กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เข้าไปช่วย
พัฒนาด้านการจัดการผลผลิต โดยอบรมให้ความรูเ้ กษตรกรในการจัดการดูแลต่างๆเช่น การทําสาวให้ตน้
กาแฟ เพือJ ให้ผลผลิตออกมากขึนI และสะดวกในการจัดการเก็บเกียJ วผลผลิตให้ได้คณ
ุ ภาพ ขณะเดียวกันได้มี
การส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันในรูปแบบแปลงใหญ่หรือวิสาหกิจชุมชนเพือJ นําผลผลิตกาแฟมาแปรรูปใน
รูปแบบกาแฟพร้อมดืมJ และสร้างแบรนด์สนิ ค้าเพือJ ให้เป็ นทีรJ จู้ กั และมีแปลงใหญ่หลายแห่งประสบ
ความสําเร็จ สามารถสร้างชือJ ให้เป็ นทีรJ จู้ กั อย่างกว้างขวาง เช่น กาแฟเขาทะลุ กาแฟถํIาสิงห์ หรือกาแฟกระบีJ
เป็ นต้น”
โดยในส่วนของเกษตรกร นายสุวรรณ เทโวขัติ ประธานแปลงใหญ่กาแฟเทพเสด็จ หมู่ 4 ตําบลเทพ
เสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากทีกJ รมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาดําเนินการช่วย
พัฒนาในด้านต่างๆ เกษตรกรในพืนI ทีจJ าํ นวน 34 ราย จึงมีการรวมตัวกันเป็ นแปลงใหญ่ในปี 2560 พืนI ทีปJ ลูก
อากาแฟพันธุอ์ ะราบิการวม 360 ไร่ ด้วยการพัฒนาทีเJ น้นถึงคุณภาพเป็ นสําคัญ จึงได้รบั การตอบรับเป็ น
อย่างดี และมีการเข้ามาศึกษาเรียนรูอ้ ย่างต่อเนืJอง จนวันนีIสามารถสร้างรายได้ให้กบั เกษตรได้เป็ นอย่างดี
นายนิคม ศิลปศร ประธานแปลงใหญ่กาแฟ ตําบลถํIาสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร กล่าวว่า จาก
การได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ทําให้สามารถยกระดับการผลิตจนได้รบั การ
รับรองมาตรฐาน GAP ได้เมล็ดกาแฟโรบัสต้าทีมJ คี ณ
ุ ภาพออกจําหน่ายได้อย่างครบวงจรในรูปผลิตภัณฑ์
ต่างๆภายใต้แบรนด์สนิ ค้าของตนเองในนาม “กาแฟถํIาสิงห์” และ “กาแฟกระบี”J รวมถึงการเปิ ดเป็ นร้าน
จําหน่ายกาแฟโดยตรง ซึงJ มีผสู้ นใจมาเยียJ มชมและเลือกซือI ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนืJองตลอดทังI ปี สามารถสร้าง
รายได้ให้กบั สมาชิกเพิมJ ขึนI อย่างน่าพอใจ

ก.เกษตรหนุนเต็มที8 ปลูกกาแฟแปลงใหญ่ ‘โรบัสต้า-อราบิก้า’
23 สิงหาคม 2563
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หนุนเกษตรกรปลูกกาแฟแปลงใหญ่ เน้นพันธุ์ “อราบิกา้ และโรบัสต้า”
จากเหนือจรดใต้สร้างคุณภาพได้ครบวงจรตังI แต่ผลิตถึงตลาด
นายเข้มแข็ง ยุตธิ รรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิ ดเผยถึงนโยบายการส่งเสริมการปลูก
กาแฟ ของประเทศไทยว่า เนืJองจากประเทศไทยมีสภาพพืนI ทีเJ หมาะสมกับการปลูกกาแฟ จึงทําให้สามารถ
ปลูกกาแฟในสายพันธุท์ ตJี ลาดต้องการได้ทงั I พันธุอ์ ะราบิกา และพันธุโ์ รบัสต้า จึงเน้นส่งเสริมให้เกษตรกร
เลือกการปลูกกาแฟตามสายพันธุท์ เJี หมาะสมต่อพืนI ทีเJ ป็ นหลักด้วยแต่ละสายพันธุม์ กี ารบริหารจัดการทีJ
แตกต่างกันตามภูมปิ ระเทศ ลักษณะทางกายภาพในการปลูกกาแฟแต่ละสายพันธุ์ ความคุน้ ชินของ
เกษตรกร รวมถึงตลาดรับซือI ผลผลิตในพืนI ทีJ
โดยในเขตภาคเหนือเน้นส่งเสริมการปลูกกาแฟสายพันธุอ์ ะราบิกาซึงJ เป็ นทีนJ ิยมในตลาดโลก
ประมาณ ร้อยละ 80 ด้วยเป็ นสายพันธุท์ ใJี ห้กลินJ รสทีนJ ุ่มนวล กลินJ หอมเหมาะสําหรับการดืมJ ในลักษณะกาแฟ

สด ตลาดส่วนใหญ่จงึ เป็ นตลาดระดับพรีเมียJ ม เช่นในร้านอาหารหรือร้านกาแฟสด เป็ นต้น ดังนันI เพือJ ให้ได้
เมล็ดกาแฟคุณภาพดี ให้ผลผลิตสูง จึงจําเป็ นต้องปลูกในทีมJ อี ากาศทีคJ อ่ นข้างเย็น และอยูส่ งู จาก
ระดับนํIาทะเล ประมาณ 1,000 เมตรขึนI ไป เช่น พืนI ทีจJ งั หวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน และจังหวัดลําปาง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สําหรับกาแฟอะราบิกา ปั จจุบนั กรมส่งเสริมการเกษตรได้
เน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุม่ ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนและแปลงใหญ่ซงJึ เกษตรกรต้องรวมตัว
กันตังI แต่ 30 คนขึนI ไป เพือJ จัดการผลผลิตในพืนI ทีJ รวมถึงพัฒนาการปลูก การเก็บเกียJ ว การเก็บรักษา
ตลอดจนการแปรรูป เพือJ จําหน่ายในลักษณะกาแฟคัวด้
J วยการสร้างแบรนด์สนิ ค้าของตนเองโดยใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยในการแปรรูปผลผลิตทีชJ ว่ ยสร้างมูลค่าเพิมJ รวมถึงจากวัสดุเหลือทิงI จากการผลิต
เพือJ ให้เป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆอันเป็ นการสร้างช่องทางตลาดใหม่และเพิมJ รายได้จากเดิมทีเJ น้นการส่งจําหน่าย
เมล็ดกาแฟให้กบั บริษทั เอกชน
ส่วนของกาแฟโรบัสต้าส่งเสริมให้ปลูกในพืนI ทีภJ าคใต้ตงั I แต่จงั หวัดชุมพรลงไป ด้วยเป็ นสายพันธุท์ Jี
ต้องการพืนI ทีทJ มJี คี วามชุม่ ชืนI จึงจะสามารถให้ผลผลิตคุณภาพดี ไม่ตอ้ งการความเย็นมากนักปลูกได้ในพืนI ทีJ
ราบไม่มนี Iําท่วมขัง หรือความลาดเอียงไม่เกินร้อยละ 35 ความสูงจากระดับนํIาทะเลไม่เกิน 700 เมตร
ประกอบกับลักษณะประจําพันธุ์ ของโรบัสต้า คือ มีกลินJ ทีแJ รง รสชาติจะเข้มและขมกว่าอะราบิกา รวมทังI เมือJ
เทียบปริมาณคาเฟอีนสูงกว่าด้วย จึงนิยมนําไปแปรรูปเป็ นกาแฟสําเร็จรูป ดังนันI ผลิตผลส่วนใหญ่เกินกว่า
ร้อยละ 80 จะส่งขายให้กบั โรงงานรับซือI ซึงJ ราคารับซือI เบือI งต้นในแต่ละปี จะแปรผันตามปริมาณผลผลิตทีJ
เก็บเกียJ วได้ในพืนI ทีJ เนืJองจากการติดผลของกาแฟโรบัสต้าต้องอาศัยความชุม่ ชืนI จากดินมาก หากความชืนI
ในดินไม่เพียงพอ จะส่งผลให้ผลฝ่ อหรือหลุดร่วงไปเป็ นจํานวนมาก
ดังนันI กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เข้าไปช่วยพัฒนาด้านการจัดการผลผลิต โดยอบรมให้ความรู้
เกษตรกรในการจัดการดูแลต่างๆ เช่น การทําสาวให้ตน้ กาแฟ เพือJ ให้ผลผลิตออกมากขึนI และสะดวกในการ
จัดการเก็บเกียJ วผลผลิตให้ได้คุณภาพ ขณะเดียวกันได้มกี ารส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกัน ในรูปแบบแปลง
ใหญ่หรือวิสาหกิจชุมชนเพือJ นําผลผลิตกาแฟมาแปรรูปในรูปแบบกาแฟพร้อมดืมJ และสร้างแบรนด์สนิ ค้า
เพือJ ให้เป็ นทีรJ จู้ กั และมีแปลงใหญ่หลายแห่งประสบความสําเร็จ สามารถสร้างชือJ ให้เป็ นทีรJ จู้ กั อย่าง
กว้างขวาง เช่น กาแฟเขาทะลุ กาแฟถํIาสิงห์ หรือกาแฟกระบีJ เป็ นต้น” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าว
นายสุวรรณ เทโวขัติ ประธานแปลงใหญ่กาแฟเทพเสด็จ หมู่ 4 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.
เชียงใหม่ กล่าวว่า จากทีกJ รมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาดําเนินการช่วยพัฒนาในด้านต่างๆเกษตรกรใน
พืนI ทีจJ าํ นวน 34 ราย จึงมีการรวมตัวกันเป็ นแปลงใหญ่ในปี 2560 พืนI ทีปJ ลูกอากาแฟพันธุอ์ ะราบิการวม 360
ไร่ ด้วยการพัฒนาทีเJ น้นถึงคุณภาพเป็ นสําคัญ จึงได้รบั การตอบรับและสามารถสร้างรายได้ให้กบั เกษตรได้
เป็ นอย่างดี
ด้าน นายนิคม ศิลปศร ประธานแปลงใหญ่กาแฟ ต.ถํIาสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร กล่าวเพิมJ เติมว่าจาก
การได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ทําให้สามารถยกระดับการผลิตจนได้รบั การ
รับรองมาตรฐาน GAP ได้เมล็ดกาแฟโรบัสต้าทีมJ คี ณ
ุ ภาพออกจําหน่ายได้อย่างครบวงจรในรูปผลิตภัณฑ์
ต่างๆภายใต้แบรนด์สนิ ค้าของตนเอง ในนาม “กาแฟถํIาสิงห์” และ “กาแฟกระบี”J รวมถึงการเปิ ดเป็ นร้าน
จําหน่ายกาแฟโดยตรง ซึงJ มีผสู้ นใจมาเยียJ มชมและเลือกซือI ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนืJองตลอดทังI ปี

ศรแดง-ก.เกษตรฯอบรมYoung Smart Farmer หลักสูตรผลิ ตผักเพื8อการค้า-สร้างอาชีพได้จริ ง
20 สิงหาคม 2563
บริษทั อีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร เปิ ดโครงการจัดอบรม Young Smart
Farmer หลักสูตรการผลิตผักเพือJ การค้า ระหว่างวันทีJ 17-20 สิงหาคม โดยโครงการนีIเป็ นหนึJงในความ
ร่วมมือของ 2 หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน ชือJ โครงการ “ตูเ้ ย็นข้างบ้าน” มีนายวิชยั เหล่าเจริญพรกุล
ผจก.ทัวไปบริ
J
ษทั อีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด และนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็ น
ประธานเปิ ดงาน ณ ศูนย์การเรียนรูอ้ สี ท์ เวสท์ ซีด อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมมีนโยบายขับเคลือJ นงานพัฒนา
เกษตรกรรุน่ ใหม่ให้เป็ น Young Smart Farmer เพือJ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร ซึงJ มีผลกระทบ
กับสังคมภาคเกษตรมากขึนI เนืJองจากการเกษตรกรส่วนใหญ่เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู วัย แรงงานภาคการเกษตรเป็ น
ผูส้ งู อายุ ดังนันI เกษตรกรรุน่ ใหม่จงึ สําคัญกับภาคการเกษตร กรมฯ จึงมีแนวทางสร้างพัฒนาบุคลากรเกษตร
ผ่านการดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุน่ ใหม่ให้เป็ น Young Smart Farmer เพือJ เตรียมความพร้อม
สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุน่ ใหม่ในการสืบทอดอาชีพการเกษตร มุง่ เน้นเรียนรู้ เพือJ ให้เกษตรกรมีความรูแ้ ละ
ทักษะด้านการเกษตร เข้าใจพืนI ฐานการเกษตร สามารถพัฒนานําองค์ความรูม้ าปรับใช้ทาํ เกษตร ซึงJ ต้อง
ขอบคุณ บริษทั อีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด ทีรJ ว่ มกับกรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมพัฒนาทักษะเกษตรกรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกียJ วกับการวางแผนผลิตพืชผัก ความรูพ้ นIื ฐานโรคแมลงศัตรูพชื รวมถึงความรูด้ า้ น
เศรษฐศาสตร์และความรูด้ า้ นตลาดพืชผัก
นายนวนิตย์ พลเคน ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทีJ 6 จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า
กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักความสําคัญของการผลิตและบริโภคพืชผัก สามารถนํามาแปรรูป
ภาคอุตสาหกรรมเกษตรและการผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยบริโภคและจําหน่ายผลผลิตทังI ในและต่างประเทศ เป็ น
การสร้างรายได้ให้เกษตรกรและระบบเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนีI ยังเป็ นการส่งเสริมให้เกษตรกรมี
คุณภาพชีวติ ทีดJ แี ละเสริมสร้างความมันคงด้
J านอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการ และมีคณ
ุ ภาพตรงตาม
มาตรฐานสากล ซึงJ การอบรมในครังI นีIเพือJ ส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกียJ วกับพืนI ฐานการประกอบอาชีพ

การเกษตรและวิธปี ฏิบตั ทิ ถJี กู ต้องในการผลิตผักเพือJ การค้า เพือJ ให้เกษตรกรนําองค์ความรูท้ ไJี ด้ไป
ประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีระยะเวลาอบรม ระหว่างวันทีJ 17-20 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การ
เรียนรูอ้ สี ท์ เวสท์ ซีด อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีบุคคลเป้ าหมายคือ Young Smart Farmer ใน
ภาคเหนือ 16 ราย ประกอบด้วย Young Smart Farmer จากเชียงใหม่ 10 ราย และลําปาง 6 รายมีหลักสูตร
ฝึกอบรมเน้นผลิตผักใบ, พืชตระกูลมะเขือ และพืชตระกูลแตง ประกอบด้วยหัวข้อ ความรูเ้ รือJ งเมล็ดพันธุแ์ ละ
การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ การเตรียมวัสดุเพาะกล้า และวิธเี พาะกล้า และการดูแลต้นกล้า เตรียมแปลง ย้ายปลูก
และดูแลพืชในสภาพเปิ ด (Open field) ชนิดของปุ๋ ยธาตุอาหารสําคัญของพืช และการให้ปยในโรงเรื
ุ๋
อน การ
ย้ายปลูกและวิธกี ารปลูกพืชในสภาพในสภาพปิ ด (Green house production)การจัดการนํIาและวิธกี ารให้นIํา
พืช แบบระบบนํIาหยด โรคพืชและการจัดการ สารกําจัดศัตรูพชื และการใช้สารกําจัดศัตรูพชื อย่างปลอดภัย
การควบคุมแมลงศัตรูพชื โดยใช้วธิ ธี รรมชาติและการใช้สารชีวภัณฑ์รว่ มกับการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื อย่าง
มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทําการเกษตร การเก็บเกียJ วและจัดการหลังเก็บเกียJ ว และ
การตลาดของพืชผัก
ด้านนายวิชยั เหล่าเจริญพรกุล ผจก.ทัวไปบริ
J
ษทั อีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด ให้สมั ภาษณ์เกียJ วกับ
โครงการอบรมครังI นีIวา่ จากทีมงานทีเJ ชียJ วชาญเฉพาะด้าน สูก่ ารเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู้ อีสท์ เวสท์ ซีด เรา
เป็ นบริษทั เมล็ดพันธุผ์ กั อันดับ 1 ของไทย ไม่เพียงเป็ นผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุผ์ กั การได้มาซึงJ เมล็ดพันธุแ์ ต่ละสาย
พันธุเ์ ราต้องวิจยั เพาะปลูกจริง และศึกษาตลาดของผักนันI ให้มากทีสJ ดุ ให้เกษตรกรได้ใช้จริง ดังนันI ทุกสาย
พันธุท์ อJี อกไป เราจะต้องเรียนรูท้ ุกขันI ตอน ตังI แต่นําเมล็ดมาปลูก ดูแล เก็บเกียJ ว จนถึงนําไปขายในตลาด
เราจึงมีทมี งานทีเJ ชียJ วชาญแต่ละภาคส่วน มีศกั ยภาพถ่ายทอดความรูใ้ ห้ Young Smart Farmer ในหลักสูตร
นีIได้เป็ นอย่างดี นําไปปฏิบตั สิ ร้างอาชีพได้จริง

ก.เกษตรหนุนปลูกสับปะรดผลสดMD2 แก้ปัญหาผลผลิ ตล้นตลาด-ราคาตกตํา8
21 สิงหาคม พ.ศ. 2563
กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนําพันธุส์ บั ปะรดผลสด MD2 เป็ นทีตJ อ้ งการของตลาด รสชาติหวาน กลินJ
หอม เนืIอตันแน่นและไม่เป็ นโพร มีวติ ามินซีสงู กว่าสับปะรดพันธุอ์ นJื ถึง 4 เท่า โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ตน้
กล้าพันธุด์ จี ากการเพาะเลียI งเนืIอเยือJ เพือJ ขยายพืนI ทีปJ ลูกให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด แทน
สับปะรดโรงงาน
นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เป็ นแหล่ง
เพาะปลูกสับปะรดแหล่งใหญ่ทสJี าํ คัญของประเทศไทยมีผลผลิตสับปะรด 888,667 ตัน คิดเป็ นร้อยละ 37.84
ของผลผลิตสับปะรดทังI ประเทศ โดยพันธุส์ บั ปะรดทีเJ กษตรกรนิยมปลูกส่วนใหญ่เป็ นพันธุป์ ั ตตาเวียเพือJ ส่ง
โรงงานอุตสาหกรรมเป็ นหลัก ดังนันI เมือJ มีผลผลิตออกสูต่ ลาดเป็ นปริมาณมาก เกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรดใน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ จึงมักประสบกับปั ญหาสับปะรดโรงงานล้นตลาด และราคารับซือI ทีตJ กตํJาอยูเ่ สมอ
กรมส่งเสริมการเกษตรจึงส่งเสริมให้เกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรดในพืนI ทีจJ งั หวัดประจวบคีรขี นั ธ์ทผJี า่ นการ
คัดเลือกตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์รวม 8 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองหัวหิน ปราณบุรี ทับสะแก กุยบุรี
สามร้อยยอดบางสะพาน และอําเภอบางสะพานน้อย ให้ปรับเปลียJ นสายพันธุแ์ ละรูปแบบการผลิตจากการ
ปลูกสับปะรดเพือJ ส่งโรงงานมาเป็ นสับปะรดรับประทานผลสดพันธุ์ MD2 เพือJ แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดและ
ราคาตกตํJา โดยสับปะรดพันธุ์ MD2 ได้รบั การพัฒนาพันธุม์ าจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ นทีรJ จู้ กั และเป็ นทีJ
ต้องการของตลาดเป็ นอย่างมากมีคณ
ุ สมบัตทิ โJี ดดเด่นคือ รสชาติทหJี วาน มีกลินJ หอม เฉพาะตัวเนืIอมีสเี หลือง
เข้ม เนืIอตันแน่น และไม่เป็ นโพรง นํIาหนักผลโดยเฉลียJ 1.7-1.8 กิโลกรัม และมีวติ ามินซีสงู กว่าสับปะรดพันธุ์
อืนJ ถึง 4 เท่า ทีสJ าํ คัญเมือJ ทานแล้วไม่กดั ลินI เมือJ สุกแก่ผวิ เปลือกจะเปลียJ นจากสีเขียวเป็ นสีเหลืองทองทังI ผล
กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ตน้ กล้าพันธุด์ จี ากการเพาะเลียI งเนืIอเยือJ เพือJ ขยาย
พืนI ทีปJ ลูกให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนืJองจากสับปะรดสายพันธุน์ Iีคอ่ นข้างหวงหน่อคือให้หน่อ
เฉลียJ เพียง 1.5 หน่อเท่านันI ทําให้การขยายพืนI ทีปJ ลูกโดยใช้หน่อพันธุต์ ามธรรมชาติไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการรวมทังI เพือJ ป้ องกันการระบาดของโรคเหียJ ว ซึงJ เกิดจากเชือI ไวรัสทีมJ กั พบแฝงมากับหน่อพันธุท์ Jี

เกษตรกรใช้ปลูกมีเป้ าหมายผลิตต้นพันธุส์ บั ปะรดผลสด MD2 จากการเพาะเลียI งเนืIอเยือJ จํานวนทังI สินI
600,000 ต้นสนับสนุนให้กบั เกษตรกรผูป้ ลูกในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ รวม 8 อําเภอ รองรับพืนI ทีปJ ลูกเพือJ
จัดทําแปลงพันธุส์ บั ปะรด MD2 พันธุด์ ี ในพืนI ทีไJ ด้ 100 ไร่ (100 แปลง) นําไปปลูกเป็ นทางเลือกเพิมJ ช่องทาง
การตลาดและเพิมJ มูลค่าภาคการเกษตร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีระบบ bioreactor (ไบโอรีแอคเตอร์) มาช่วย
ผลิต ซึงJ สามารถขยายพันธุด์ ว้ ยการเพาะเลียI งเนืIอเยือJ ได้ 1 ต่อ 1000 เท่า ในระยะเวลา 6-7 เดือน เทียบกับ
การขยายพันธุจ์ ากหน่อธรรมดาจะได้ 1 ต่อ 3-4 เท่า ภายในระยะเวลา 1 เดือน
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นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิ ดเผยหลังการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารบูรณาการ
จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารด้านการพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. œ › – œ ž• ครังI ทีJ œ ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์
พอร์ต กรุงเทพมหานคร เมือJ ช่วงกลางเดือนสิงหาคมทีผJ า่ นมาว่า ปั จจุบนั ผลไม้ไทยนับเป็ นพืชเศรษฐกิจทีJ
สร้างรายได้ให้กบั ประเทศไทยคิดเป็ นมูลค่าไม่น้อยกว่า ¡ ,›"Ÿ ล้านบาท ซึงJ ภาครัฐได้ให้ความสําคัญในการ
พัฒนาและแก้ไขปั ญหาเกียJ วกับผลไม้เศรษฐกิจหลัก ž ชนิด ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลําไย
และลินI จีJ เพือJ ผลิตผลไม้ทมJี คี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานให้เป็ นทียJ อมรับของลูกค้า ดังนันI กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จงึ มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหาร
จัดการผลไม้ (Fruit Board) จัดการสัมมนาดังกล่าวขึนI เพือJ รับฟั งความคิดเห็นรอบด้านจากทุกภาคส่วน เพือJ
นําข้อมูลและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบตั กิ ารด้านการพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. œ › – œ ž• หรือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาผลไม้ไทย ฉบับทีJ Ÿ (พ.ศ. œ › – œ ž•) ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตังI แต่การจัดการผลิต และผลิตไม้ผลคุณภาพสูผ่ บู้ ริโภค รวมทังI
เพือJ แก้ไขปั ญหาการตลาดสินค้าผลไม้ทมJี มี ายาวนานต่อเนืJอง โดยเปิ ดโอกาสให้เจ้าหน้าทีผJ รู้ บั ผิดชอบ
แผนปฏิบตั กิ ารด้านการพัฒนาผลไม้ไทยในส่วนกลาง ระดับเขต และระดับจังหวัดของกรมฯ ตลอดจน

หน่วยงานผูเ้ กียJ วข้องทุกภาคส่วน ได้บรู ณาการแลกเปลียJ นเรียนรู้ และเชือJ มโยงข้อมูลด้านการพัฒนาผลไม้
ไทยร่วมกัน เพือJ ประโยชน์ในการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ไทยในอนาคต
สําหรับ Roadmap แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาผลไม้ไทยใน ปี ขา้ งหน้า ช่วงปี œ › -œ ž• ได้วาง
ยุทธศาสตร์ไว้ ด้าน คือ
".เพิมJ ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการผลไม้ในการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าไม้ผล โดยมี
กลยุทธ์/กิจกรรมหลัก ได้แก่ ") ส่งเสริมการเพิมJ ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการผลไม้ในการผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เน้นการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผลไม้
ทังI ในและนอกฤดู การผลิตตามเขตความเหมาะสม (Zoning) สอดคล้องตามฤดูกาล การผลิตผลไม้คณ
ุ ภาพ
ตามแหล่งกําเนิดภูมศิ าสตร์ (GI) และไม้ผลอัตลักษณ์ ศึกษาปริมาณผลผลิตและการกระจายผลผลิตสูต่ ลาด
การเฝ้ าระวังและพัฒนาการเตือนภัยพิบตั ดิ า้ นการเกษตร เป็ นต้น œ) เพิมJ ศักยภาพการผลิตด้วยการยกระดับ
มาตรฐานสินค้าไม้ผลเพือJ การส่งออก เช่น ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์
œ.พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดไม้ผลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ ")
พัฒนาการตลาดไม้ผลในประเทศ เช่น เพิมJ ประสิทธิภาพของตลาดกลางในแหล่งผลิต การรวบรวมผลผลิต
และจําหน่ายผ่านสถาบันเกษตรกร การกระจายสินค้าไปยังจังหวัดนอกแหล่งผลิต กํากับดูแลการนําเข้า
ผลไม้จากต่างประเทศ สร้างช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่และระบบตลาดออนไลน์ œ) พัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดไม้ผลในต่างประเทศ เช่น อํานวยความสะดวกให้ภาคเอกชนใน
การดําเนินงานศูนย์กระจายสินค้าในต่างประเทศ การเปิ ดตลาดใหม่ การรักษาและขยายตลาดเดิม แก้ไข
ปั ญหากฎหมายระเบียบส่งออก/นําเข้า Ÿ) สร้างมูลค่าเพิมJ ของผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป ¡) ส่งเสริมการ
บริโภคผลไม้และการประชาสัมพันธ์ทงั I ในและต่างประเทศ ) พัฒนางานวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพือJ
การผลิตและการตลาดไม้ผล ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพผลผลิต เทคโนโลยีหลังการเก็บเกียJ ว การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ พฤติกรรมการบริโภคผลไม้ รวมถึงคุณค่าทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ของ
ผลไม้
Ÿ.สร้างความเข้มแข็งและความเสมอภาคให้กบั เกษตรกรและสถาบันเกษตรไม้ผล ได้แก่ การจัดตังI
กลุม่ และสร้างเครือข่าย พัฒนาเกษตรกรทีมJ ศี กั ยภาพ เช่น Smart Farmer และ Young Smart Farmer ให้
สามารถเป็ นผูป้ ระกอบการได้
¡. บริหารจัดการทรัพยากรอย่างยังยื
J นและเป็ นมิตรกับสิงJ แวดล้อมในการผลิตผลไม้ครบวงจร ได้แก่
") บูรณาการหน่วยงานร่วมปรับปรุงและจัดทําข้อมูลการผลิตและการตลาดผลไม้ เน้นพัฒนาฐานข้อมูลด้าน
การผลิตการตลาดให้ครอบคลุมผลไม้เมืองร้อนทีสJ าํ คัญ œ) ปรับเปลียJ นวิถกี ารผลิตสูก่ ารผลิตผลไม้ครบวงจร
เช่น บริหารจัดการผลผลิตแบบป้ องกันความเสียJ งโดยใช้การตลาดนําการผลิต
และ . พัฒนาเครือข่ายการส่งออกและระบบโลจิสติกส์ ได้แก่ สนับสนุนการดําเนินงานของผูส้ ง่ ออก
โดยภาครัฐให้การสนับสนุนศูนย์รวบรวมสินค้าในต่างประเทศ สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรทีJ
เกียJ วข้อง เช่น ผูป้ ระกอบการขนส่ง สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจยั ในการผลักดันการส่งออก ส่งเสริม
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพือJ รองรับการจําหน่ายในระบบตลาดออนไลน์ เป็ นต้น
ทังI นีI มีเป้ าประสงค์เพือJ สร้างเสถียรภาพราคาผลไม้เศรษฐกิจทังI ž ชนิด โดยค่าเฉลียJ ทีเJ กษตรกรขาย
ได้ราคาต้องไม่ตJาํ กว่าต้นทุนการผลิต เพิมJ ผลตอบแทนและมีกาํ ไรสุทธิเฉลียJ เพิมJ ขึนI จาก "¡,¤ • บาท/ไร่ ใน

ปี œ › เป็ น "ž,›•• บาท/ไร่ ในปี œ ž• พร้อมเพิมJ มูลค่าการส่งออกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้
เติบโตเพิมJ ขึนI ไม่น้อยกว่าร้อยละ "• ต่อปี และการพัฒนาคุณภาพทีไJ ด้มาตรฐาน GAP ต้องสูงขึนI ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ›• ของแปลงทีขJ อการรับรอง
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นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิ ดเผยหลังการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารบูรณาการ
จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารด้านการพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2565 – 2570 ครังI ทีJ 2 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์
พอร์ต กรุงเทพมหานคร เมือJ ช่วงกลางเดือนสิงหาคมทีผJ า่ นมาว่า ปั จจุบนั ผลไม้ไทยนับเป็ นพืชเศรษฐกิจทีJ
สร้างรายได้ให้กบั ประเทศไทยคิดเป็ นมูลค่าไม่น้อยกว่า 45,613 ล้านบาท ซึงJ ภาครัฐได้ให้ความสําคัญในการ
พัฒนาและแก้ไขปั ญหาเกียJ วกับผลไม้เศรษฐกิจหลัก 7 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลําไย
และลินI จีJ เพือJ ผลิตผลไม้ทมJี คี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานให้เป็ นทียJ อมรับของลูกค้า
ดังนันI กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จงึ มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะฝ่ ายเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) จัดการสัมมนาดังกล่าวขึนI เพือJ รับฟั งความ
คิดเห็นรอบด้านจากทุกภาคส่วน เพือJ นําข้อมูลและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบตั กิ ารด้านการพัฒนา
ผลไม้ไทย พ.ศ. 2565 – 2570 หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาผลไม้ไทย ฉบับทีJ 3 (พ.ศ. 2565 – 2570) ให้
ครอบคลุมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตังI แต่การจัดการผลิต
และผลิตไม้ผลคุณภาพสูผ่ บู้ ริโภค รวมทังI เพือJ แก้ไขปั ญหาการตลาดสินค้าผลไม้ทมJี มี ายาวนานต่อเนืJอง โดย
เปิ ดโอกาสให้เจ้าหน้าทีผJ รู้ บั ผิดชอบแผนปฏิบตั กิ ารด้านการพัฒนาผลไม้ไทยในส่วนกลาง ระดับเขต และ
ระดับจังหวัดของกรมฯ ตลอดจนหน่วยงานผูเ้ กียJ วข้องทุกภาคส่วน ได้บรู ณาการแลกเปลียJ นเรียนรู้ และ
เชือJ มโยงข้อมูลด้านการพัฒนาผลไม้ไทยร่วมกัน เพือJ ประโยชน์ในการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ไทยใน
อนาคต

สําหรับ Roadmap แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาผลไม้ไทยใน 5 ปี ขา้ งหน้า ช่วงปี 2565-2570 ได้วาง
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ด้าน คือ 1.เพิมJ ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการผลไม้ในการผลิตและยกระดับมาตรฐาน
สินค้าไม้ผล โดยมีกลยุทธ์/กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) ส่งเสริมการเพิมJ ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการผลไม้ใน
การผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เน้นการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีการพัฒนา
คุณภาพผลไม้ทงั I ในและนอกฤดู การผลิตตามเขตความเหมาะสม (Zoning) สอดคล้องตามฤดูกาล การ
ผลิตผลไม้คณ
ุ ภาพตามแหล่งกําเนิดภูมศิ าสตร์ (GI) และไม้ผลอัตลักษณ์ ศึกษาปริมาณผลผลิตและการ
กระจายผลผลิตสูต่ ลาด การเฝ้ าระวังและพัฒนาการเตือนภัยพิบตั ดิ า้ นการเกษตร เป็ นต้น 2) เพิมJ ศักยภาพ
การผลิตด้วยการยกระดับมาตรฐานสินค้าไม้ผลเพือJ การส่งออก เช่น ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP
และเกษตรอินทรีย์ 2.พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดไม้ผลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ได้แก่ 1) พัฒนาการตลาดไม้ผลในประเทศ เช่น เพิมJ ประสิทธิภาพของตลาดกลางในแหล่งผลิต การรวบรวม
ผลผลิตและจําหน่ายผ่านสถาบันเกษตรกร การกระจายสินค้าไปยังจังหวัดนอกแหล่งผลิต กํากับดูแลการ
นําเข้าผลไม้จากต่างประเทศ สร้างช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่และระบบตลาดออนไลน์ 2) พัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดไม้ผลในต่างประเทศ เช่น อํานวยความสะดวกให้ภาคเอกชนใน
การดําเนินงานศูนย์กระจายสินค้าในต่างประเทศ การเปิ ดตลาดใหม่ การรักษาและขยายตลาดเดิม แก้ไข
ปั ญหากฎหมายระเบียบส่งออก/นําเข้า 3) สร้างมูลค่าเพิมJ ของผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป 4) ส่งเสริมการ
บริโภคผลไม้และการประชาสัมพันธ์ทงั I ในและต่างประเทศ 5) พัฒนางานวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพือJ
การผลิตและการตลาดไม้ผล ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพผลผลิต เทคโนโลยีหลังการเก็บเกียJ ว การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ พฤติกรรมการบริโภคผลไม้ รวมถึงคุณค่าทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ของ
ผลไม้ 3.สร้างความเข้มแข็งและความเสมอภาคให้กบั เกษตรกรและสถาบันเกษตรไม้ผล ได้แก่ การจัดตังI กลุม่
และสร้างเครือข่าย พัฒนาเกษตรกรทีมJ ศี กั ยภาพ เช่น Smart Farmer และ Young Smart Farmer ให้
สามารถเป็ นผูป้ ระกอบการได้ 4. บริหารจัดการทรัพยากรอย่างยังยื
J นและเป็ นมิตรกับสิงJ แวดล้อมในการผลิต
ผลไม้ครบวงจร ได้แก่ 1) บูรณาการหน่วยงานร่วมปรับปรุงและจัดทําข้อมูลการผลิตและการตลาดผลไม้ เน้น
พัฒนาฐานข้อมูลด้านการผลิตการตลาดให้ครอบคลุมผลไม้เมืองร้อนทีสJ าํ คัญ 2) ปรับเปลียJ นวิถกี ารผลิตสู่
การผลิตผลไม้ครบวงจร เช่น บริหารจัดการผลผลิตแบบป้ องกันความเสียJ งโดยใช้การตลาดนําการผลิต และ
5. พัฒนาเครือข่ายการส่งออกและระบบโลจิสติกส์ ได้แก่ สนับสนุนการดําเนินงานของผูส้ ง่ ออก โดยภาครัฐ
ให้การสนับสนุนศูนย์รวบรวมสินค้าในต่างประเทศ สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรทีเJ กียJ วข้อง เช่น
ผูป้ ระกอบการขนส่ง สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจยั ในการผลักดันการส่งออก ส่งเสริมระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพือJ รองรับการจําหน่ายในระบบตลาดออนไลน์ เป็ นต้น
ทังI นีI มีเป้ าประสงค์เพือJ สร้างเสถียรภาพราคาผลไม้เศรษฐกิจทังI 7 ชนิด โดยค่าเฉลียJ ทีเJ กษตรกรขาย
ได้ราคาต้องไม่ตJาํ กว่าต้นทุนการผลิต เพิมJ ผลตอบแทนและมีกาํ ไรสุทธิเฉลียJ เพิมJ ขึนI จาก 14,850 บาท/ไร่ ใน
ปี 2565 เป็ น 17,600 บาท/ไร่ ในปี 2570 พร้อมเพิมJ มูลค่าการส่งออกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้
เติบโตเพิมJ ขึนI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี และการพัฒนาคุณภาพทีไJ ด้มาตรฐาน GAP ต้องสูงขึนI ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของแปลงทีขJ อการรับรอง

เกษตรฯ เปิ ด Roadmap แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนาผลไม้ไทย ปี 2565-2570
21 สิงหาคม 2563
นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิ ดเผยหลังการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร บูรณา
การจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารด้านการพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2565-2570 ครังI ทีJ 2 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง
แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เมือJ ช่วงกลางเดือนสิงหาคมทีผJ า่ นมา ว่า ปั จจุบนั ผลไม้ไทยนับเป็ นพืช
เศรษฐกิจทีสJ ร้างรายได้ให้กบั ประเทศไทยคิดเป็ นมูลค่าไม่น้อยกว่า 45,613 ล้านบาท ซึงJ ภาครัฐได้ให้
ความสําคัญในการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาเกียJ วกับผลไม้เศรษฐกิจหลัก 7 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน มังคุด
เงาะ ลองกอง ลําไย และลินI จีJ เพือJ ผลิตผลไม้ทมJี คี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานให้เป็ นทียJ อมรับของลูกค้า ดังนันI
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) จัดการสัมมนาดังกล่าวขึนI เพือJ รับฟั งความคิดเห็นรอบด้านจาก
ทุกภาคส่วน เพือJ นําข้อมูลและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบตั กิ ารด้านการพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 25652570 หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาผลไม้ไทย ฉบับทีJ 3 (พ.ศ. 2565-2570) ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตังI แต่การจัดการผลิต และผลิตไม้ผลคุณภาพสู่
ผูบ้ ริโภค รวมทังI เพือJ แก้ไขปั ญหาการตลาดสินค้าผลไม้ทมJี มี ายาวนานต่อเนืJอง โดยเปิ ดโอกาสให้เจ้าหน้าทีJ
ผูร้ บั ผิดชอบแผนปฏิบตั กิ ารด้านการพัฒนาผลไม้ไทยในส่วนกลาง ระดับเขต และระดับจังหวัดของกรมฯ
ตลอดจนหน่วยงานผูเ้ กียJ วข้องทุกภาคส่วน ได้บรู ณาการแลกเปลียJ นเรียนรู้ และเชือJ มโยงข้อมูลด้านการ
พัฒนาผลไม้ไทยร่วมกัน เพือJ ประโยชน์ในการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ไทยในอนาคต

สําหรับ Roadmap แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาผลไม้ไทยใน 5 ปี ขา้ งหน้า ช่วงปี 2565-2570 ได้วาง
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ด้าน คือ 1. เพิมJ ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการผลไม้ในการผลิตและยกระดับมาตรฐาน
สินค้าไม้ผล โดยมีกลยุทธ์/กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) ส่งเสริมการเพิมJ ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการผลไม้ใน
การผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เน้นการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีการพัฒนา
คุณภาพผลไม้ทงั I ในและนอกฤดู การผลิตตามเขตความเหมาะสม (Zoning) สอดคล้องตามฤดูกาล การ
ผลิตผลไม้คณ
ุ ภาพตามแหล่งกําเนิดภูมศิ าสตร์ (GI) และไม้ผลอัตลักษณ์ ศึกษาปริมาณผลผลิตและการ
กระจายผลผลิตสูต่ ลาด การเฝ้ าระวังและพัฒนาการเตือนภัยพิบตั ดิ า้ นการเกษตร เป็ นต้น 2) เพิมJ ศักยภาพ
การผลิตด้วยการยกระดับมาตรฐานสินค้าไม้ผลเพือJ การส่งออก เช่น ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP
และเกษตรอินทรีย์ 2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดไม้ผลด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ได้แก่ 1) พัฒนาการตลาดไม้ผลในประเทศ เช่น เพิมJ ประสิทธิภาพของตลาดกลางในแหล่งผลิต
การรวบรวมผลผลิตและจําหน่ายผ่านสถาบันเกษตรกร การกระจายสินค้าไปยังจังหวัดนอกแหล่งผลิต กํากับ
ดูแลการนําเข้าผลไม้จากต่างประเทศ สร้างช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่และระบบตลาดออนไลน์ 2) พัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดไม้ผลในต่างประเทศ เช่น อํานวยความสะดวกให้ภาคเอกชนใน
การดําเนินงานศูนย์กระจายสินค้าในต่างประเทศ การเปิ ดตลาดใหม่ การรักษาและขยายตลาดเดิม แก้ไข
ปั ญหากฎหมายระเบียบส่งออก/นําเข้า 3) สร้างมูลค่าเพิมJ ของผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป 4) ส่งเสริมการ
บริโภคผลไม้และการประชาสัมพันธ์ทงั I ในและต่างประเทศ 5) พัฒนางานวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพือJ
การผลิตและการตลาดไม้ผล ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพผลผลิต เทคโนโลยีหลังการเก็บเกียJ ว การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ พฤติกรรมการบริโภคผลไม้ รวมถึงคุณค่าทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ของ
ผลไม้ 3. สร้างความเข้มแข็งและความเสมอภาคให้กบั เกษตรกรและสถาบันเกษตรไม้ผล ได้แก่ การจัดตังI
กลุม่ และสร้างเครือข่าย พัฒนาเกษตรกรทีมJ ศี กั ยภาพ เช่น Smart Farmer และ Young Smart Farmer ให้
สามารถเป็ นผูป้ ระกอบการได้ 4. บริหารจัดการทรัพยากรอย่างยังยื
J นและเป็ นมิตรกับสิงJ แวดล้อมในการผลิต
ผลไม้ครบวงจร ได้แก่ 1) บูรณาการหน่วยงานร่วมปรับปรุงและจัดทําข้อมูลการผลิตและการตลาดผลไม้ เน้น
พัฒนาฐานข้อมูลด้านการผลิตการตลาดให้ครอบคลุมผลไม้เมืองร้อนทีสJ าํ คัญ 2) ปรับเปลียJ นวิถกี ารผลิตสู่
การผลิตผลไม้ครบวงจร เช่น บริหารจัดการผลผลิตแบบป้ องกันความเสียJ งโดยใช้การตลาดนําการผลิต และ
5. พัฒนาเครือข่ายการส่งออกและระบบโลจิสติกส์ ได้แก่ สนับสนุนการดําเนินงานของผูส้ ง่ ออก โดยภาครัฐ
ให้การสนับสนุนศูนย์รวบรวมสินค้าในต่างประเทศ สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรทีเJ กียJ วข้อง เช่น
ผูป้ ระกอบการขนส่ง สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจยั ในการผลักดันการส่งออก ส่งเสริมระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพือJ รองรับการจําหน่ายในระบบตลาดออนไลน์ เป็ นต้น
ทังI นีI มีเป้ าประสงค์เพือJ สร้างเสถียรภาพราคาผลไม้เศรษฐกิจทังI 7 ชนิด โดยค่าเฉลียJ ทีเJ กษตรกรขาย
ได้ราคาต้องไม่ตJาํ กว่าต้นทุนการผลิต เพิมJ ผลตอบแทนและมีกาํ ไรสุทธิเฉลียJ เพิมJ ขึนI จาก 14,850 บาท/ไร่ ใน
ปี 2565 เป็ น 17,600 บาท/ไร่ ในปี 2570 พร้อมเพิมJ มูลค่าการส่งออกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้
เติบโตเพิมJ ขึนI ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ต่อปี และการพัฒนาคุณภาพทีไJ ด้มาตรฐาน GAP ต้องสูงขึนI ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60 ของแปลงทีขJ อการรับรอง

เกษตรฯ เผยสถานการณ์ผลิ ตสับปะรดและแนวทางการบริ หารจัดการผลผลิ ต ปี 2564
22 สิงหาคม 2563
นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิ ดเผยหลังการประชุมบริหารจัดการผลผลิต
สับปะรดว่า สถานการณ์สบั ปะรด ปี 2563 มีเนืIอทีเJ ก็บเกียJ ว 414,777 ไร่ ลดลงจากปี ทแJี ล้ว 51,720 ไร่ คิด
เป็ นร้อยละ 11.09 ปริมาณผลผลิตมี 1.39 ล้านตัน ลดลงจากปี ทแJี ล้ว 285,358 ตัน คิดเป็ นร้อยละ 16.99
ผลผลิตต่อไร่ 3,362 กิโลกรัม ลดลง 239 กิโลกรัม คิดเป็ นร้อยละ 6.64 เนืJองจากเกิดภาวะแห้งแล้งทําให้ตน้
ไม่สมบูรณ์ ผลผลิตต่อไร่จงึ ลดลง บางส่วนไม่ตดิ ผล ผลเล็ก แคระแกร็น ไม่สามารถใช้สารบังคับการออกผล
ในช่วงปลายปี ได้เต็มทีJ โดยราคาสับปะรดโรงงานเฉลียJ อยูท่ Jี 13.07 บาท และสับปะรดบริโภคสดเฉลียJ อยูท่ Jี
13.81 บาท
สําหรับในปี 2564 คาดการณ์เนืIอทีเJ ก็บเกียJ วมี 487,459 ไร่ เพิมJ ขึนI 72,682 ไร่ หรือร้อยละ 17.52
ผลผลิต 1.96 ล้านตัน เพิมJ ขึนI จากปี ทผJี า่ นมา 565,862 ตัน หรือร้อยละ 40.58 และผลผลิตต่อไร่ 4,021
กิโลกรัม เพิมJ ขึนI 659 กิโลกรัมต่อไร่ หรือร้อยละ 19.60 ส่วนสาเหตุทผJี ลผลิตเพิมJ ขึนI เนืJองจากราคาทีJ
เกษตรกรขายได้อยูใ่ นเกณฑ์ดี ทําให้มกี ารขยายในพืนI ทีปJ ลูกเดิมและเริมJ ปลูกในพืนI ทีใJ หม่สาํ หรับเกษตรกร
รายใหม่ ส่วนผลผลิตต่อไร่คาดว่าเพิมJ ขึนI เช่นกัน หากมีปริมาณนํIาฝนเพียงพอต่อการเจริญเติบโต มีการ
บํารุงดูแลดี และไม่ประสบภัยแล้งเหมือนปี ทผJี า่ นมา
ทังI นีI แนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด ตามมติคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรด
แห่งชาติ ซึงJ มีนายจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน ครังI ทีJ 1/2563 เมือJ วันทีJ 2
กรกฎาคม 2563 สรุปผลประชุม 4 เรือJ งสําคัญ คือ

1) แก้ไขปั ญหาแรงงานในอุตสาหกรรมสับปะรดในการจ่ายค่าจ้างแรงงานต่างด้าว ตามระยะเวลาทีJ
โรงงานสับปะรดเปิ ดดําเนินการจริง
2) รับทราบสถานการณ์และแผนการดําเนินงานสับปะรด ปี 2563 ของหน่วยงานทีเJ กียJ วข้อง โดย
มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทีปJ ระสงค์จะตรวจรับรองแปลงตาม
มาตรฐาน GAP มาขึนI ทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพือJ จะได้ประสานกรมวิชาการเกษตรปฏิบตั ติ าม
ขันI ตอนการตรวจรับรองแปลงต่อไป
3) ปรับปรุงยุทธศาสตร์สบั ปะรด ปี 2560 – 2569 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และ 4) หลักการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดปรับให้สอดคล้องกับนโยบาย “ตลาดนําการผลิต”
โดยให้หน่วยงานภายใต้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ร่วมกับคณะกรรมการ
เพือJ แก้ไขปั ญหาเกษตรกรอันเนืJองมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) จัดทําข้อมูลการผลิต ได้แก่
พันธุ์ คุณภาพ ช่วงเวลา ปริมาณ พืนI ทีJ การบริหารจัดการด้านตลาด ได้แก่ การใช้ในประเทศ ส่งออก และ
แปรรูป รวมทังI แผนบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดในช่วงปกติโดยให้ปล่อยตามกลไกตลาด และช่วงทีผJ ลผลิต
ออกสูต่ ลาดจํานวนมาก 2 ช่วง คือ ช่วงทีJ 1 เดือนเมษายน – มิถุนายน และช่วงทีJ 2 เดือนตุลาคม – ธันวาคม
ซึงJ มีปริมาณมากกว่า 190,000 ตัน/เดือน ทังI การกระจายผลผลิต เชือJ มโยงตลาดล่วงหน้า กระตุน้ การบริโภค
หรือการนําผลผลิตออกจากตลาดโดยเร็วให้นําไปทําปุ๋ ย หรือทําอาหารสัตว์ เป็ นต้น โดยทีJ คพจ.บริหาร
จัดการแบบเบ็ดเสร็จภายในจังหวัด ส่วนจังหวัดทีไJ ม่สามารถดําเนินการได้ให้คณะกรรมการนโยบายและ
พัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ประสานหน่วยงานทีเJ กียJ วข้อง เพือJ สนับสนุนการดําเนินการของจังหวัดต่อไป

เกษตรฯ เผยสถานการณ์ผลิ ตสับปะรดและแนวทางการบริ หารจัดการผลผลิ ต ปี 2564
23 สิงหาคม 2563
นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิ ดเผยหลังการประชุมบริหารจัดการผลผลิต
สับปะรดว่า สถานการณ์สบั ปะรด ปี œ ›Ÿ มีเนืIอทีเJ ก็บเกียJ ว ¡"¡,žžž ไร่ ลดลงจากปี ทแJี ล้ว ",žœ• ไร่ คิด
เป็ นร้อยละ "".•# ปริมาณผลผลิตมี ".Ÿ# ล้านตัน ลดลงจากปี ทแJี ล้ว œ¤ ,Ÿ ¤ ตัน คิดเป็ นร้อยละ "›.##
ผลผลิตต่อไร่ Ÿ,Ÿ›œ กิโลกรัม ลดลง œŸ# กิโลกรัม คิดเป็ นร้อยละ ›.›¡ เนืJองจากเกิดภาวะแห้งแล้งทําให้ตน้
ไม่สมบูรณ์ ผลผลิตต่อไร่จงึ ลดลง บางส่วนไม่ตดิ ผล ผลเล็ก แคระแกร็น ไม่สามารถใช้สารบังคับการออกผล
ในช่วงปลายปี ได้เต็มทีJ โดยราคาสับปะรดโรงงานเฉลียJ อยูท่ Jี "Ÿ.•ž บาท และสับปะรดบริโภคสดเฉลียJ อยูท่ Jี
"Ÿ.¤" บาท
สําหรับในปี œ ›¡ คาดการณ์เนืIอทีเJ ก็บเกียJ วมี ¡¤ž,¡ # ไร่ เพิมJ ขึนI žœ,›¤œ ไร่ หรือร้อยละ "ž. œ
ผลผลิต ".#› ล้านตัน เพิมJ ขึนI จากปี ทผJี า่ นมา › ,¤›œ ตัน หรือร้อยละ ¡•. ¤ และผลผลิตต่อไร่ ¡,•œ"
กิโลกรัม เพิมJ ขึนI › # กิโลกรัมต่อไร่ หรือร้อยละ "#.›• ส่วนสาเหตุทผJี ลผลิตเพิมJ ขึนI เนืJองจากราคาทีJ
เกษตรกรขายได้อยูใ่ นเกณฑ์ดี ทําให้มกี ารขยายในพืนI ทีปJ ลูกเดิมและเริมJ ปลูกในพืนI ทีใJ หม่สาํ หรับเกษตรกร
รายใหม่ ส่วนผลผลิตต่อไร่คาดว่าเพิมJ ขึนI เช่นกัน หากมีปริมาณนํIาฝนเพียงพอต่อการเจริญเติบโต มีการ
บํารุงดูแลดี และไม่ประสบภัยแล้งเหมือนปี ทผJี า่ นมา
ทังI นีI แนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด ตามมติคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ
ซึงJ มีนายจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน ครังI ทีJ "/œ ›Ÿ เมือJ วันทีJ œ กรกฎาคม œ ›Ÿ
สรุปผลประชุม ¡ เรือJ งสําคัญ คือ ") แก้ไขปั ญหาแรงงานในอุตสาหกรรมสับปะรดในการจ่ายค่าจ้างแรงงาน
ต่างด้าว ตามระยะเวลาทีโJ รงงานสับปะรดเปิ ดดําเนินการจริง œ) รับทราบสถานการณ์และแผนการดําเนินงาน

สับปะรด ปี œ ›Ÿ ของหน่วยงานทีเJ กียJ วข้อง โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรทีปJ ระสงค์จะตรวจรับรองแปลงตามมาตรฐาน GAP มาขึนI ทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพือJ
จะได้ประสานกรมวิชาการเกษตรปฏิบตั ติ ามขันI ตอนการตรวจรับรองแปลงต่อไป Ÿ) ปรับปรุงยุทธศาสตร์
สับปะรด ปี œ ›• – œ ›# ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ ¡) หลักการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด
ปรับให้สอดคล้องกับนโยบาย “ตลาดนําการผลิต” โดยให้หน่วยงานภายใต้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนา
สับปะรดแห่งชาติ ร่วมกับคณะกรรมการเพือJ แก้ไขปั ญหาเกษตรกรอันเนืJองมาจากผลิตผลการเกษตรระดับ
จังหวัด (คพจ.) จัดทําข้อมูลการผลิต ได้แก่ พันธุ์ คุณภาพ ช่วงเวลา ปริมาณ พืนI ทีJ การบริหารจัดการด้าน
ตลาด ได้แก่ การใช้ในประเทศ ส่งออก และแปรรูป รวมทังI แผนบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดในช่วงปกติโดย
ให้ปล่อยตามกลไกตลาด และช่วงทีผJ ลผลิตออกสูต่ ลาดจํานวนมาก œ ช่วง คือ ช่วงทีJ " เดือนเมษายน –
มิถุนายน และช่วงทีJ œ เดือนตุลาคม – ธันวาคม ซึงJ มีปริมาณมากกว่า "#•,••• ตัน/เดือน ทังI การกระจาย
ผลผลิต เชือJ มโยงตลาดล่วงหน้า กระตุน้ การบริโภค หรือการนําผลผลิตออกจากตลาดโดยเร็วให้นําไปทําปุ๋ ย
หรือทําอาหารสัตว์ เป็ นต้น โดยทีJ คพจ.บริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จภายในจังหวัด ส่วนจังหวัดทีไJ ม่สามารถ
ดําเนินการได้ให้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ประสานหน่วยงานทีเJ กียJ วข้อง เพือJ
สนับสนุนการดําเนินการของจังหวัดต่อไป

เกษตรจังหวัดสตูล จัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์บริ โภคผลไม้จงั หวัดสตูล ประจําปี †•ž[
ระหว่างวันที8 †ˆ-†† สิ งหาคม ž[ ณงานกาชาดวิ ถีใหม่จงั หวัดสตูล
21 สิงหาคม 2563
เกษตรจังหวัดสตูล จัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์บริโภคผลไม้จงั หวัดสตูล ประจําปี 2563
ระหว่างวันทีJ 20-22 สิงหาคม 63 ณ งานกาชาดวิถใี หม่จงั หวัดสตูล
วานนีI (20 ส.ค. 63) เกษตรจังหวัดสตูล จัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์บริโภคผลไม้จงั หวัดสตูล
ประจําปี 2563 โครงการเพิมJ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จัดขึนI ระหว่างวันทีJ 20-22 สิงหาคม 2563
โดยมีนายศักระ กปิ ลกาญจน์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสตูล ประธานในพิธเี ปิ ดฯ พร้อมด้วยนายวิฑรู อินทมณี
เกษตรจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
สตูล ประชาชนร่วมและให้ความสนใจจํานวนมาก ภายในงานมีการรับประทานผลไม้ฟรีตลอดงาน ณ
สนามบินชัวคราวกองทั
J
พอากาศ ตําบลคลองขุด อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์บริโภคผลไม้จงั หวัดสตูล เพือJ สนับสนุนและส่งเสริมการเพิมJ
ประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะไม้ผลทีสJ าํ คัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ทุเรียน
มังคุด เงาะ และลองกอง พัฒนางานบริหารจัดการผลไม้อย่างเป็ นระบบ โดยให้ผเู้ กียJ วข้องทุกภาคส่วนร่วมใน

การวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ทงั I ในระยะสันI และระยะยาว ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิมJ เพือJ
พัฒนาการตลาด และการประชาสัมพันธ์สร้างแรงกระตุน้ การบริโภคผลไม้ให้มากขึนI
จังหวัดสตูล มีสนิ ค้าเกษตรหลายชนิดด้วยกัน เช่น ยางพารา ปาล์มนํIามัน ข้าว และไม้ผล
โดยเฉพาะไม้ผลซึงJ เป็ นไม้ผลเศรษฐกิจของจังหวัด ประกอบด้วย ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง และจําปาดะ มี
พืนI ทีปJ ลูกประมาณ 11,000 ไร่ ผลผลิตรวมประมาณ 4,992 ตัน คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท ผลผลิต
ส่วนใหญ่จะออกสูต่ ลาดในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงสิงหาคมของทุกปี
ทังI นีI กรมส่งเสริมการเกษตร ซึงJ เป็ นหน่วยงานทีมJ ภี ารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกร
มีความรู้ ทักษะและความชํานาญในการเพิมJ ประสิทธิภาพการผลิตผลไม้ให้มคี ณ
ุ ภาพดี จะต้องพัฒนา
เกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรทีมJ คี ณ
ุ ภาพ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพือJ ให้เกิดการ
พัฒนาการผลิตไม้ผลอย่างยังยื
J น เกษตรกรได้เล็งเห็นความสําคัญของการเพิมJ มูลค่าสินค้าเกษตรไม้ผลต่อไป

https://www.youtube.com/watch?v=G8DMGFC4hmM&feature=youtu.be
20 สิงหาคม 2563

เกษตรผสมผสาน ปรับการผลิ ต...เปลี8ยนชีวิตเกษตรกร
œ• สิงหาคม œ ›Ÿ
นาย สมโชค ณ นคร ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทีJ " จังหวัดชัยนาท (ผอ.
สสก." จ.ชัยนาท) เปิ ดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทีJ "
จังหวัดชัยนาท ซึงJ มีหน้าทีใJ นการสนับสนุนการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพืนI ทีรJ บั ผิดชอบ # จังหวัด
ภาคกลาง มีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีดา้ นการเกษตรทีเJ หมาะสมกับปั จจัยแวดล้อม
ต่างๆ ของเกษตรกร เพือJ ให้เกษตรกรในทุกพืนI ทีสJ ามารถนําความรูไ้ ปปรับใช้กบั การพัฒนาอาชีพด้าน
การเกษตรของตนเองได้อย่างเหมาะสม ซึงJ เกษตรกรส่วนใหญ่ในภาคกลางจะปลูกพืชเชิงเดียJ ว
โดย ¤% ของพืนI ทีกJ ารเกษตรในภาคกลางเป็ นนาข้าว รองลงมาเป็ นพืชไร่ เช่น อ้อย มันสําปะหลัง
และข้าวโพดเลียI งสัตว์ เป็ นต้น เมือJ เกิดภาวะสินค้าล้นตลาด ราคาสินค้าตกตํJา หรือเกิดการระบาดของโรค
และแมลงศัตรูพชื ย่อมส่งผลถึงรายได้ของเกษตรกรทีลJ ดลง หนีIสนิ ทีเJ พิมJ ขึนI การส่งเสริมให้เกษตรกร
เพาะปลูกพืช แบบผสมผสาน เช่น พืชผักสวนครัว ตลอดจนไม้ผล ไม้ยนื ต้น เลียI งสัตว์ เลียI งปลา เป็ นอีก
ทางเลือกหนึJงทีเJ กษตรกรสามารถดํารงชีพด้วยผลผลิตของตนเอง ช่วยลดรายจ่ายทีจJ ะต้องซือI หาอาหารเพือJ
มาบริโภค ทีเJ หลือยังสามารถนําไปจําหน่ายสร้างรายได้เพิมJ เติม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงทีวJ า่ เหลือ
รับประทานก็นําไปจําหน่าย เมือJ สินค้าหนึJงขายไม่ได้ หรือราคาตกตํJา หรือไม่มผี ลผลิต ก็ยงั มีสนิ ค้าอืนJ ทีJ
สามารถสร้างรายได้สง่ ผลให้เกษตรกรมีความมันคงในการดํ
J
ารงชีวติ
ในพืนI ทีJ # จังหวัดภาคกลางมีเกษตรกรหลายรายทีปJ รับเปลียJ นการทําการเกษตรเชิงเดียJ วมาเป็ น
การเกษตรแบบผสมผสาน แล้วประสบผลสําเร็จ สามารถเป็ นต้นแบบให้เกษตรกรทีสJ นใจได้เรียนรูแ้ ละปฏิบตั ิ
ตาม ยกตัวอย่าง เช่นนายวัชรินทร์ เสนาน้อย เกษตรกรหมูท่ Jี œ ตําบลศาลเจ้าโรงทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง ซึงJ ได้รบั การคัดเลือกเป็ นเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจําปี œ ›œ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม
ซึงJ เป็ นเกษตรกรทีปJ รับเปลียJ นพืนI ทีนJ าข้าว " ไร่ ทําเกษตรผสมผสาน โดยน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของในหลวงรัชกาลทีJ # มาใช้ในการดํารงชีวติ และปรับพืนI ทีกJ ารเกษตรตามเกษตรทฤษฎีใหม่ จน
ถือได้วา่ ประสบความสําเร็จ ผอ.สสก." จ.ชันาท กล่าว
คุณวัชรินทร์ เสนาน้อย เกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจําปี œ ›œ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม เล่าให้
ฟั งว่า ก่อนทีจJ ะผันตัวมาเป็ นเกษตรกรเต็มตัวอย่างทุกวันนีI เดิมตนทํางานบริษทั ผลิตรถยนต์ยหJี อ้ หนึJงใน
ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายผลิต นานถึง "¤ ปี ระหว่างเป็ นพนักงานบริษทั มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานในโรงงานทีJ
ตังI อยูใ่ นแถบชนบทของประเทศญีปJ ่ นุ ซึงJ มีพนIื ทีกJ ารเกษตรหลายชนิด ทําให้เห็นการนําเทคโนโลยีมาใช้แทน

แรงงาน การวางระบบนํIาอย่างมีประสิทธิภาพ และการทําเกษตรแบบปลอดสารพิษ รูส้ กึ ชอบและสนใจ
ต่อมา ปี œ œ ตนเกิดเจ็บป่ วยจากความเครียดจากการทํางาน ทําให้ตอ้ งเข้ารักษาตัวทีโJ รงพยาบาล ระหว่าง
รักษาตัวมีโอกาสได้อา่ นหนังสือเกียJ วกับเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ จึงเกิดแรงบันดาลใจทีจJ ะ
ลาออกจากงานประจํา เพือJ มาเป็ นเกษตรกร.
คุณ วัชรินทร์ กล่าวเพิมJ เติมว่า เมือJ ตนลาออกจากงาน เริมJ ต้นทําการเกษตรในพืนI ทีJ " ไร่ โดยแบ่ง
ทํานาข้าว "Ÿ ไร่ และปลูกผัก " ไร่ เป็ นทีอJ ยูอ่ าศัย " ไร่ แต่เนืJองจากไม่มปี ระสบการณ์ดา้ นการเกษตร ดิน
ขาดความอุดมสมบูรณ์ การพึงJ พาเกษตรเชิงเดียJ วทีตJ อ้ งใช้ปยเคมี
ุ๋
และยาฆ่าแมลง ทําให้รสู้ กึ ว่าไม่มคี วาม
ยังยื
J น จึงปรับเปลียJ นพืนI ทีทJ งั I หมด ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งพืนI ทีJ ตามอัตราส่วน
Ÿ•:Ÿ•:Ÿ•:"• ซึงJ พืนI ทีสJ ว่ นทีหJ นึJงประมาณ Ÿ•% ขุดสระเก็บกักนํIา พืนI ทีสJ ว่ นทีสJ องประมาณ Ÿ•% ปลูกข้าว
พืนI ทีสJ ว่ นทีสJ ามประมาณ Ÿ•% ปลูกไม้ผล ไม้ยนื ต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ
เพือJ ใช้เป็ นอาหารประจําวัน หากเหลือบริโภคก็นําไปจําหน่ายและพืนI ทีสJ ว่ นทีสJ ปJี ระมาณ "•% ใช้
เป็ นทีอJ ยูอ่ าศัยเลียI งสัตว์และอืนJ ๆ และเริมJ หาความรูด้ า้ นการเกษตรเพือJ พัฒนาตนเอง โดยการปรึกษา
เจ้าหน้าทีสJ ง่ เสริมการเกษตรทีสJ าํ นักงานเกษตรอําเภอวิเศษชัยชาญ อย่างสมํJาเสมอ โดยสํานักงานเกษตร
อําเภอวิเศษชัยชาญ และสํานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ได้ให้การสนับสนุนด้านความรูท้ างวิชาการ ใน
การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การให้เข้าร่วมรับการอบรมเกียJ วกับเกษตรทฤษฎีใหม่ การเข้ารับการอบรม
ความรูเ้ กียJ วกับดิน และการผลิตพืช เป็ นต้น
ปั จจุบนั กิจกรรมภายในพืนI ทีJ " ไร่ ประกอบด้วย การปลูกข้าวหอมมะลิ "• เพือJ บริโภค เหลือก็
จําหน่าย ปลูกไผ่กมิ ซุงและไผ่หวาน ปลูกกล้วยสายพันธุต์ ่างๆ พริกไทย เพกา ผลไม้ เช่นฝรังJ มะม่วง
กระท้อน มะนาว และพืชผักอายุสนั I รวมทังI เลียI งปลาเบญจพรรณ และเป็ ดไข่ โดยผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ นํIาหมัก
จุลนิ ทรีย์ และสารสกัดไล่แมลงไว้ใช้เอง ซึงJ ปลอดภัยทังI ตนเองและผูบ้ ริโภค ทําให้เกิดรายได้อย่างต่อเนืJอง
จากผลผลิตในพืนI ทีJ ทังI ทีเJ ป็ นรายได้รายวัน รายเดือน และรายปี ซึงJ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติเชือI ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ œ•"# (COVI-"#) ทีผJ า่ นมา ไม่ได้สง่ ผลกระทบต่อรายได้หรือการใช้ชวี ติ
เลย ถือได้วา่ สิงJ ทีทJ าํ เกิดความยังยื
J นในชีวติ และกําลังขยายผลสูเ่ กษตรกร ในพืนI ทีใJ กล้เคียงทีเJ ห็น
ความสําเร็จและสนใจทีจJ ะทําตาม ซึงJ ตนยินดีทจJี ะให้คาํ ปรึกษาอย่างเต็มทีJ คุณวัชรินทร์ กล่าวในทีสJ ดุ

มารู้จกั …ศูนย์จดั การดิ นปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) เครือข่ายด้านดิ นและปุ๋ยเพื8อเกษตรกร
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สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทีJ 2 จังหวัดราชบุรี ได้จดั ทํา ศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน
(ศดปช.) เครือข่ายด้านดินและปุ๋ ยของกรมส่งเสริมการเกษตรแหล่งเรียนรูส้ ง่ เสริมการใช้ปยเพื
ุ๋ อJ ลดต้นทุนการ
ผลิต บริการตรวจวิเคราะห์ดนิ ด้วยชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินแบบรวดเร็ว บริการวิชาการ จัด
กระบวนการเรียนรูด้ า้ นดินและปุ๋ ย พร้อมจัดทําแปลงเรียนรู/้ จุดสาธิต บริการเกษตรกร

