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กรมสงเสริมการเกษตรผลักดันตลาดออนไลน นําเกษตรกรแปลงใหญพบผูบริหาร Lazada และสื่อมวลชน แนะนาํสนิคาแปรรูปเกรดพรีเมี่ยม
พรอมตอยอดทางธุรกิจสินคาเกษตรแบบออนไลน 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธบิดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ปจจบุันรูปแบบการดําเนนิชีวิตของประชาชนเปลีย่นแปลงไปมาก ทัง้นี้เปนผล
จากความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบการขนสงสนิคา (logistic)ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับสถานการณการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหผูคนออกจากบานหรือเดินทางนอยลงจึงเปนตัวเรงทําใหแนวโนมการตลาด
ออนไลนไดรับความนิยมอยางสงูและเติบโตแบบกาวกระโดด ผูบริโภคสามารถสั่งซื้อสินคาโดยตองไมตองเดินทางออกจากบาน เพียงแคใช
แอพพลิเคชั่นบนเคร่ืองมือสื่อสารที่ทันสมัย จายคาสินคาผานบตัรเครดิต หรือระบบ internet banking และรอรับสินคาซึ่งจัดสงใหถึงบานอยาง
รวดเร็วโดยบริษัทขนสง ดังนั้นเพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคเหลานี้ได การจาํหนายสินคาเกษตรจึงตองพัฒนาใหทันกับความตองการของ
ผูบริโภคดวยเชนเดียวกัน เกษตรกรทุกกลุมทั้งกลุมแปลงใหญ วสิาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และกลุมพัฒนาอาชีพตางๆ จึงตองเรียนรู
การผลิตสนิคาคุณภาพไดมาตรฐาน การจัดหาบรรจุภัณฑที่เหมาะสมทาํใหสินคายังคงคุณภาพดีจนถึงมือผูบริโภค รูจักเลือกใชระบบการขนสงที่
เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาและเลอืกใชชองการจําหนายออนไลนผานสื่อโซเชียลของตนเอง เชน Facebook, Line, Instagram และ platform 
จําหนายสินคาแบบออนไลนตางๆ 
ดานนายทวี มาสขาว รองอธิบดกีรมสงเสริมการเกษตร กลาววา การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนการพัฒนาเกษตรกรแบบบูรณาของ
หนวยงานราชการที่เก่ียวของ โดยยึดพื้นที่เปนหลัก (Area-based Approach) เนนการลดตนทุนการผลติ การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ
และพัฒนาใหไดมาตรฐาน การบริหารจัดการ และการจัดการดานการตลาด คํานึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ตามขอมูลแผนทีเ่กษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map) หรือเปนพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาได มีขนาดที่คุมคาตอการลงทุน สามารถใชปจจัยการผลิตรวมกัน
จากการรวมซื้อรวมขาย การใชเคร่ืองมือ/อุปกรณ/เคร่ืองจักรกลรวมกันไดอยางคุมคา ซึ่งจะสงผลใหตนทุนการผลิตลดลง มีกระบวนการกลุมที่
เขมแข็ง เชน กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการอยางเปนระบบ และงายตอการเขาถึงการ
สงเสริม สนบัสนุนจากภาครัฐทัง้ดานองคความรู แหลงทุน ใหเกิดการพัฒนาที่เขมแข็งตอไปในอนาคต ใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสมหรือนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการผลิต รวมถึงปจจยัที่สําคัญอยางยิ่งอีกประการหนึ่งคือ ความรวมมือรวมใจของเกษตรกรที่มารวมตัวกันเปนกลุมรวมกันผลิต มี
ผูจัดการแปลงเปนผูบริหารจัดการพื้นที่ในทุกกิจกรรมตลอดหวงโซอุปทาน 
นอกจากนี้ กรมสงเสริมการเกษตรยังไดดําเนินการพฒันาชองทางการตลาดหลายชองทางใหกับเกษตรกร ทั้งแบบ offline และ online ไดแก 
การจัดทําบนัทึกความเขาใจรวมกับผูประกอบการโมเดิรนเทรดหลายแหง การจัดทําโครงการเพื่อจัดสรรพื้นที่จําหนายสนิคาใหกับเกษตรกรกับ
ตลาดคาสงสนิคาขนาดใหญ การจัดทําโครงการความรวมมือในการพัฒนาความรูและทักษะของเจาหนาที่และเกษตรกรเขาสูระบบจาํหนาย
สินคาออนไลนกับผูประกอบการแพลตฟอรมจําหนายสนิคาออนไลน รวมถึงการพัฒนาเวบ็ไซต “ตลาดเกษตรกรออนไลน.com” ที่เปนแหลง
รวบรวมขอมูลสินคาพรอมชองทางติดตอซื้อขายสนิคาโดยตรงกับกลุมเกษตรกรผูผลิตสินคา ซึง่ผานการคัดสรรจากหนวยงานในระดับพืน้ที่ทั่ว
ประเทศในรูปแบบ e-catalog 
ดานนายแจ็ค จาง ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษทั ลาซาดา จาํกัด (ประเทศไทย) กลาววา “ลาซาดามีความยนิดีเปนอยางยิ่งที่ไดรวมเปนสวน
หนึ่งในการสนบัสนุนเกษตรกรไทยในการเพิ่มชองทางจําหนายสินคาเกษตรบนตลาดออนไลน โดยมีแพลตฟอรมลาซาดาเปนตวักลางเชื่อมตอ
เกษตรกรไทยกับผูบริโภคทั่วประเทศ ทั้งนี้ ทางลาซาดาเองพรอมใหความรวมมือกับภาครัฐอยางเต็มที่ในการสงเสริมสนิคาเกษตรกรไทยใหเปนที่
รูจัก เพื่อนํามาซึ่งความสําเร็จอยางยั่งยนืของเกษตรกรไทยบนตลาดออนไลน” 
สําหรับผลการดําเนนิงานแปลงใหญปจจบุัน มดีังนี้ (ขอมูล ณ วนัที่ 3 สิงหาคม 2563) 1) มีการรับรองแปลงใหญ จํานวน 6,868 แปลง 
เกษตรกร 408,194 ราย พื้นที่ 6,615,298 ไร 2) มูลคาเพิม่ในการผลิตสนิคาแปลงใหญสะสม 4 ป (2559-2562) รวมมูลคาเพิ่ม 
36,180.25 ลานบาท โดยแบงเปน ลดตนทนุ 16,888.76 ลานบาท และเพิม่ผลผลติ 19,291.48 ลานบาท 3) การรับรองมาตรฐาน รวม
ทั้งสิ้น 157,832 ราย ไดแก GAP 131,262 ราย เกษตรอินทรีย 15,509 ราย RSPO 2,270 ราย อ่ืนๆ 8,791 ราย และ 4) การเชื่อมโยง
การตลาดแปลงใหญ ไดแก ตลาดขอตกลงลวงหนา 876 แปลง ตลาดอ่ืนๆ 5,964 แปลง และตลาดออนไลน 304 แปลง 
ทั้งนี้ ในวนัที่ 3 กันยายน 2563 ผูบริหารและเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตรไดนําผูแทนเกษตรกรพรอมสินคาแปลงใหญเกรดพรีเมี่ยม ซึ่งมี
ศักยภาพในการพัฒนาตอยอดไปจําหนายผานแพลตฟอรมออนไลนได เขาพบผูบริหารของบริษทั Lazada ประเทศไทย และสือ่มวลชน จาํนวน 
5 สํานัก เพื่อประชาสัมพนัธสนิคาแปลงใหญและเปดโอกาสใหผูแทนเกษตรกรแปลงใหญไดพบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูประกอบการ
และสื่อมวลชนในเร่ืองพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรในอนาคต 



 
นําเกษตรกรแปลงใหญพบผูบริหาร Lazada และสื่อมวลชน แนะนําสินคาแปรรูปเกรดพรีเมี่ยมพรอมตอยอดทางธุรกิจสินคาเกษตรแบบออนไลน 
  
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาววา ปจจุบันรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปมาก ท้ังน้ีเปนผลจาก
ความกาวหนาของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ระบบการขนสงสินคา (logistic)ท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบกับสถานการณการระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหผูคนออกจากบานหรือเดินทางนอยลงจึงเปนตัวเรงทําใหแนวโนมการตลาดออนไลนไดรับความนิยมอยางสูง
และเติบโตแบบกาวกระโดด ผูบรโิภคสามารถสั่งซื้อสินคาโดยตองไมตองเดินทางออกจากบาน เพียงแคใชแอพพลิเคช่ันบนเครื่องมือสื่อสารท่ีทันสมัย 
จายคาสินคาผานบัตรเครดติ หรือระบบ internet banking และรอรับสินคาซึ่งจัดสงใหถึงบานอยางรวดเร็วโดยบริษัทขนสง ดังน้ันเพ่ือใหสามารถเขาถึง
กลุมผูบริโภคเหลาน้ีได การจาํหนายสินคาเกษตรจึงตองพัฒนาใหทันกับความตองการของผูบรโิภคดวยเชนเดียวกัน เกษตรกรทุกกลุมท้ังกลุมแปลงใหญ 
วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และกลุมพัฒนาอาชีพตางๆ จึงตองเรียนรูการผลิตสินคาคณุภาพไดมาตรฐาน การจัดหาบรรจภุณัฑท่ีเหมาะสม
ทําใหสินคายังคงคุณภาพดีจนถึงมอืผูบริโภค รูจักเลือกใชระบบการขนสงท่ีเหมาะสม รวมท้ังพัฒนาและเลือกใชชองการจําหนายออนไลนผานสื่อโซเชียล
ของตนเอง เชน Facebook, Line, Instagram และ platform จําหนายสินคาแบบออนไลนตางๆ 
ดานนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาววา การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนการพัฒนาเกษตรกรแบบบูรณาของ
หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ โดยยึดพ้ืนท่ีเปนหลัก (Area-based Approach) เนนการลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลติ การพัฒนาคณุภาพและ
พัฒนาใหไดมาตรฐาน การบริหารจัดการ และการจัดการดานการตลาด คํานึงถึงความเหมาะสมของพ้ืนท่ีตามขอมูลแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri Map) หรือเปนพ้ืนท่ีท่ีสามารถปรับปรุงและพัฒนาได มีขนาดท่ีคุมคาตอการลงทุน สามารถใชปจจัยการผลติรวมกันจากการรวมซื้อรวมขาย 
การใชเครื่องมือ/อุปกรณ/เครื่องจกัรกลรวมกันไดอยางคุมคา ซึ่งจะสงผลใหตนทุนการผลิตลดลง มีกระบวนการกลุมท่ีเขมแข็ง เชน กลุมเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการอยางเปนระบบ และงายตอการเขาถึงการสงเสริม สนับสนุนจากภาครัฐท้ังดานองค
ความรู แหลงทุน ใหเกิดการพัฒนาท่ีเขมแข็งตอไปในอนาคต ใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมหรือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการผลติ รวมถึงปจจัยท่ีสําคัญอยางยิ่งอีก
ประการหน่ึงคือ ความรวมมือรวมใจของเกษตรกรท่ีมารวมตัวกันเปนกลุมรวมกันผลิต มผีูจัดการแปลงเปนผูบริหารจัดการพ้ืนท่ีในทุกกิจกรรมตลอดหวง
โซอุปทาน 
นอกจากน้ี กรมสงเสริมการเกษตรยังไดดําเนินการพัฒนาชองทางการตลาดหลายชองทางใหกับเกษตรกร ท้ังแบบ offline และ online ไดแก การจดัทํา
บันทึกความเขาใจรวมกับผูประกอบการโมเดิรนเทรดหลายแหง การจัดทําโครงการเพ่ือจัดสรรพ้ืนท่ีจําหนายสินคาใหกับเกษตรกรกับตลาดคาสงสินคา
ขนาดใหญ การจดัทําโครงการความรวมมือในการพัฒนาความรูและทักษะของเจาหนาท่ีและเกษตรกรเขาสูระบบจําหนายสินคาออนไลนกับ
ผูประกอบการแพลตฟอรมจําหนายสินคาออนไลน รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต “ตลาดเกษตรกรออนไลน.com” ท่ีเปนแหลงรวบรวมขอมลูสินคาพรอม
ชองทางติดตอซื้อขายสินคาโดยตรงกับกลุมเกษตรกรผูผลิตสินคา ซึ่งผานการคดัสรรจากหนวยงานในระดับพ้ืนท่ีท่ัวประเทศในรูปแบบ e-catalog 
ดานนายแจ็ค จาง ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท ลาซาดา จํากัด (ประเทศไทย) กลาววา “ลาซาดามีความยินดเีปนอยางยิ่งท่ีไดรวมเปนสวนหน่ึงใน
การสนับสนุนเกษตรกรไทยในการเพ่ิมชองทางจําหนายสินคาเกษตรบนตลาดออนไลน โดยมีแพลตฟอรมลาซาดาเปนตัวกลางเช่ือมตอเกษตรกรไทยกับ
ผูบริโภคท่ัวประเทศ ท้ังน้ี ทางลาซาดาเองพรอมใหความรวมมือกับภาครัฐอยางเต็มท่ีในการสงเสริมสนิคาเกษตรกรไทยใหเปนท่ีรูจัก เพ่ือนํามาซึ่ง
ความสําเร็จอยางยั่งยืนของเกษตรกรไทยบนตลาดออนไลน” 
สําหรับผลการดําเนินงานแปลงใหญปจจุบัน มีดังน้ี (ขอมลู ณ วันท่ี 3 สิงหาคม 2563) 1) มีการรับรองแปลงใหญ จํานวน 6,868 แปลง เกษตรกร 
408,194 ราย พ้ืนท่ี 6,615,298 ไร 2) มูลคาเพ่ิมในการผลิตสนิคาแปลงใหญสะสม 4 ป (2559-2562) รวมมูลคาเพ่ิม 36,180.25 ลานบาท 
โดยแบงเปน ลดตนทุน 16,888.76 ลานบาท และเพ่ิมผลผลิต 19,291.48 ลานบาท 3) การรับรองมาตรฐาน รวมท้ังสิ้น 157,832 ราย 
ไดแก  GAP 131,262 ราย เกษตรอินทรีย 15,509 ราย RSPO 2,270 ราย อ่ืนๆ 8,791 ราย และ 4) การเช่ือมโยงการตลาดแปลงใหญ ไดแก 
ตลาดขอตกลงลวงหนา 876 แปลง ตลาดอ่ืนๆ 5,964 แปลง และตลาดออนไลน 304 แปลง 
ท้ังน้ี ในวันท่ี 3 กันยายน 2563 ผูบริหารและเจาหนาท่ีกรมสงเสรมิการเกษตรไดนําผูแทนเกษตรกรพรอมสินคาแปลงใหญเกรดพรเีมีย่ม ซึ่งมีศักยภาพ
ในการพัฒนาตอยอดไปจําหนายผานแพลตฟอรมออนไลนได เขาพบผูบริหารของบริษัท Lazada ประเทศไทย และสื่อมวลชน จํานวน 5 สํานัก เพ่ือ
ประชาสมัพันธสินคาแปลงใหญและเปดโอกาสใหผูแทนเกษตรกรแปลงใหญไดพบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูประกอบการและสื่อมวลชนใน
เรื่องพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรในอนาคต 
 



 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาววา 
ปจจุบันรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปมาก 
ท้ังน้ีเปนผลจากความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ระบบการขนสงสินคา (logistic) ท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบ
กับสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทําใหผูคนออกจากบานหรือเดินทางนอยลง จึงเปน
ตัวเรงทําใหแนวโนมการตลาดออนไลนไดรับความนิยมอยางสูงและ
เติบโตแบบกาวกระโดด ผูบรโิภคสามารถสั่งซื้อสินคาโดยตองไมตอง
เดินทางออกจากบาน เพียงแคใชแอปพลิเคช่ันบนเครื่องมือสื่อสารท่ี
ทันสมัย จายคาสินคาผานบัตรเครดิต หรือระบบ internet 
banking และรอรับสินคาซึ่งจัดสงใหถึงบานอยางรวดเร็วโดยบริษัท
ขนสง 
ดังน้ัน เพ่ือใหสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคเหลาน้ีได การจําหนาย
สินคาเกษตรจึงตองพัฒนาใหทันกับความตองการของผูบริโภคดวย
เชนเดียวกัน เกษตรกรทุกกลุม ท้ังกลุมแปลงใหญ วิสาหกิจชุมชน 
Young Smart Farmer และกลุมพัฒนาอาชีพตางๆ จึงตองเรียนรู
การผลิตสินคาคณุภาพไดมาตรฐาน การจัดหาบรรจภุัณฑท่ี

เหมาะสมทําใหสินคายังคงคณุภาพดีจนถึงมือผูบรโิภค รูจักเลือกใชระบบการขนสงท่ีเหมาะสม รวมท้ังพัฒนาและเลือกใชชองการจําหนาย
ออนไลนผานสื่อโซเชียลของตนเอง เชน Facebook, Line, Instagram และ platform จําหนายสินคาแบบออนไลนตางๆ 
ดาน นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาววา การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนการพัฒนาเกษตรกรแบบบูรณา
ของหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ โดยยดึพ้ืนท่ีเปนหลัก (Area-based Approach) เนนการลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนา
คุณภาพและพัฒนาใหไดมาตรฐาน การบริหารจัดการ และการจัดการดานการตลาด คํานึงถึงความเหมาะสมของพ้ืนท่ีตามขอมลูแผนท่ีเกษตร
เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map) หรือเปนพ้ืนท่ีท่ีสามารถปรบัปรุงและพัฒนาได มีขนาดท่ีคุมคาตอการลงทุน สามารถใชปจจัยการ
ผลิตรวมกันจากการรวมซื้อรวมขาย การใชเครื่องมือ/อุปกรณ/เครื่องจักรกลรวมกันไดอยางคุมคา ซึ่งจะสงผลใหตนทุนการผลติลดลง มี
กระบวนการกลุมท่ีเขมแข็ง เชน กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจดัการอยางเปนระบบ และงายตอ
การเขาถึงการสงเสริม สนับสนุนจากภาครัฐท้ังดานองคความรู แหลงทุน ใหเกิดการพัฒนาท่ีเขมแข็งตอไปในอนาคต ใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
หรือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการผลติ รวมถึงปจจัยท่ีสําคญัอยางยิ่งอีกประการหน่ึงคือ ความรวมมือรวมใจของเกษตรกรท่ีมารวมตัวกันเปนกลุม
รวมกันผลิต มผีูจัดการแปลงเปนผูบริหารจดัการพ้ืนท่ีในทุกกิจกรรมตลอดหวงโซอุปทาน 
นอกจากน้ี กรมสงเสริมการเกษตร ยังไดดําเนินการพัฒนาชองทางการตลาดหลายชองทางใหกับเกษตรกร ท้ังแบบ offline และ online ไดแก 
การจัดทําบันทึกความเขาใจรวมกับผูประกอบการโมเดรินเทรดหลายแหง การจัดทําโครงการเพ่ือจดัสรรพ้ืนท่ีจําหนายสินคาใหกับเกษตรกรกับ
ตลาดคาสงสินคาขนาดใหญ การจดัทําโครงการความรวมมือในการพัฒนาความรูและทักษะของเจาหนาท่ีและเกษตรกรเขาสูระบบจําหนาย
สินคาออนไลนกับผูประกอบการแพลตฟอรมจาํหนายสินคาออนไลน รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต “ตลาดเกษตรกรออนไลน.com” ท่ีเปนแหลง
รวบรวมขอมลูสินคาพรอมชองทางติดตอซื้อขายสินคาโดยตรงกับกลุมเกษตรกรผูผลิตสินคา ซึ่งผานการคัดสรรจากหนวยงานในระดับพ้ืนท่ีท่ัว
ประเทศในรูปแบบ e-catalog 
ดาน นายแจ็ค จาง ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท ลาซาดา จํากัด (ประเทศไทย) กลาววา “ลาซาดามีความยินดีเปนอยางยิ่งท่ีไดรวมเปน
สวนหน่ึงในการสนับสนุนเกษตรกรไทยในการเพ่ิมชองทางการจําหนายสินคาเกษตรบนตลาดออนไลน โดยมีแพลตฟอรมลาซาดาเปนตัวกลาง
เช่ือมตอเกษตรกรไทยกับผูบรโิภคท่ัวประเทศ ท้ังน้ี ทางลาซาดาเองพรอมใหความรวมมือกับภาครัฐอยางเต็มท่ีในการสงเสริมสินคาเกษตรกร
ไทยใหเปนท่ีรูจัก เพ่ือนํามาซึ่งความสําเร็จอยางยั่งยืนของเกษตรกรไทยบนตลาดออนไลน” 
สําหรับผลการดําเนินงานแปลงใหญปจจุบัน มีดังน้ี (ขอมูล ณ วันท่ี 3 สิงหาคม 2563) 1) มีการรับรองแปลงใหญ จํานวน 6,868 แปลง 
เกษตรกร 408,194 ราย พ้ืนท่ี 6,615,298 ไร 2) มูลคาเพ่ิมในการผลิตสินคาแปลงใหญสะสม 4 ป (2559-2562) รวมมลูคาเพ่ิม 
36,180.25 ลานบาท โดยแบงเปน ลดตนทุน 16,888.76 ลานบาท และเพ่ิมผลผลติ 19,291.48 ลานบาท 3) การรับรองมาตรฐาน รวม
ท้ังสิ้น 157,832 ราย ไดแก  GAP 131,262 ราย เกษตรอินทรยี 15,509 ราย RSPO 2,270 ราย อ่ืนๆ 8,791 ราย และ 4) การ
เช่ือมโยงการตลาดแปลงใหญ ไดแก ตลาดขอตกลงลวงหนา 876 แปลง ตลาดอ่ืนๆ 5,964 แปลง และตลาดออนไลน 304 แปลง 
ท้ังน้ี ในวันท่ี 3 กันยายน 2563 ผูบริหารและเจาหนาท่ีกรมสงเสรมิการเกษตรไดนําผูแทนเกษตรกรพรอมสินคาแปลงใหญเกรดพรเีมีย่ม ซึ่งมี
ศักยภาพในการพัฒนาตอยอดไปจาํหนายผานแพลตฟอรมออนไลนได เขาพบผูบรหิารของ บริษัท Lazada ประเทศไทย และสื่อมวลชน 
จํานวน 5 สํานัก เพ่ือประชาสัมพันธสินคาแปลงใหญและเปดโอกาสใหผูแทนเกษตรกรแปลงใหญไดพบปะและพูดคุยแลกเปลีย่นเรยีนรูกับ
ผูประกอบการและสื่อมวลชนในเรือ่งพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรในอนาคต 
 



 
กรมสงเสริมการเกษตร ขานรับนโยบายตลาดนําการเกษตร จับมือพันธมิตร กรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก ตลาดไท (บริษัท ไทย แอกโกร เอ็กซเชนจ จํากัด และ บริษัท มอร เมดดิคัล จํากัด 
รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพรไทย ในงานมหกรรมสมุนไพร
แหงชาติ ครั้งท่ี 17 
เม่ือวันท่ี 3 ก.ย.นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร รวมพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพรไทย โดยมีนายแพทยมรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก นายโชคชัย คลศรีชัย รองประธานกรรมการบริษัทไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด (ตลาด
ไท) และนายศิริศักดิ์ ปยทัสสีกุล กรรมการบริษัทมอร เมดดิคัล จํากัด ในงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ ครั้งท่ี 
17 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุร ี
 ปจจุบันสมุนไพรนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ ท้ังผลิตภัณฑเสริมอาหาร ยารักษาโรค 
เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑสปา ทําใหเกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ มีความตองการวัตถุดิบมากข้ึน สมุนไพรจึง
กลายเปนพืชท่ีมีการปลูกเปนการคา เปนพืชท่ีสามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกรได ปจจุบันมีเกษตรกรท่ีข้ึน
ทะเบียน ผูปลูกสมุนไพร 9,248 ครัวเรือน พ้ืนท่ีปลูก 37,211 ไร และ มีเกษตรกรรวมกลุมแปลงใหญ ผลิต
สมุนไพร จํานวน 25 แปลง ใน 18 จังหวัด เกษตรกร 1,177 ราย พ้ืนท่ี 4,528 ไร และมีวิสาหกิจชุมชนท่ี
ดําเนินการเก่ียวกับสมุนไพร ท้ังการผลิตวัตถุดิบสมุนไพร ผลิตภัณฑสมุนไพร รวมถึงการบริการดานการแพทย
แผนไทย/แพทยแผนโบราณ กวา 2,000 วิสาหกิจชุมชน 
 ท้ังนี้ กรมสงเสริมการเกษตรเนนการสนับสนุนใหเกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหไดมาตรฐาน 
สอดคลองความตองการของตลาด อุปสรรคสําคัญคือการพัฒนาเรื่องตลาด ไมมีตลาดชัดเจนและขาดการ
เชื่อมโยงระหวางการผลิตและการตลาด สงผลใหราคาซ้ือขายไมสมํ่าเสมอ การจัดตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพร 
จึงเปนจุดเริ่มตนท่ีดีในการแกไขปญหาเรื่องตลาด จะทําใหเกษตรกรมีแหลงจําหนายสมุนไพรท่ีไดคุณภาพใน
ราคาท่ีเหมาะสม รวมถึงพัฒนาระบบฐานขอมูลการผลิตและการตลาด จะสงผลใหเกิดการเชื่อมโยงการผลิต
และการตลาด จากความรวมมือในครั้งนี้ จะสงผลในการพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรใหเปนพืชเศรษฐกิจตอไป 
ท้ังนี้ กรมสงเสริมการเกษตรเนนการสนับสนุนใหเกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหไดมาตรฐาน สอดคลอง
ความตองการของตลาด อุปสรรคสําคัญคือการพัฒนาเรื่องตลาด ไมมีตลาดชัดเจนและขาดการเชื่อมโยง
ระหวางการผลิตและการตลาด สงผลใหราคาซ้ือขายไมสมํ่าเสมอ การจัดตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพร จึงเปน
จุดเริ่มตนท่ีดีในการแกไขปญหาเรื่องตลาด จะทําใหเกษตรกรมีแหลงจําหนายสมุนไพรท่ีไดคุณภาพในราคาท่ี
เหมาะสม รวมถึงพัฒนาระบบฐานขอมูลการผลิตและการตลาด จะสงผลใหเกิดการเชื่อมโยงการผลิตและ
การตลาด จากความรวมมือในครั้งนี้ จะสงผลในการพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรใหเปนพืชเศรษฐกิจตอไป 
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ฉะเชิงเทรา 3 ก.ย.-กลุมเกษตรกรแปลงใหญไผ อ.ทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ผูชนะการประกวดแปลงใหญ

ดีเดนระดับประเทศ ประจําป 2563 เขามีวิธีบริหารจัดการกลุมอยางไร เพื่อใหไดคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ จนไดรับรางวัลแปลงใหญดีเดนระดับประเทศในปน้ี.-สํานักขาวไทย 

 





 

กทม. 2 ก.ย.-กลุมเกษตรแปลงใหญภาคเหนือประสบความสําเร็จ จนสามารถจัดการไดอยางเปนระบบ 

รวมกันจนเปนเครือขายแปลงใหญ จากการสงเสริมของกรมสงเสริมการเกษตร วันน้ี นายพสิษฐ สุขสวัสด์ิ 

ประธานเครือขายแปลงใหญภาคเหนือ จะมาเลาประสบการณ แนวทางวางแผนและการบริหารจัดการ.-

สํานักขาวไทย 

 



 
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดประกวดวิสาหกิจ
ชุมชนดีเดนระดับประเทศ ประจําป 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี
และมีแนวโนมการพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือเปนตัวอยางและตนแบบสําหรับวิสาหกิจชุมชนอ่ืนๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
รวมท้ังเปนการกระตุนและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนใหเกิดความม่ันคง ตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ตลอดจนเปนการเผยแพรประชาสัมพันธเกียรติคุณของ
วิสาหกิจชุมชนท่ีมีผลงานดีเดนสูสาธารณะ 
สําหรับผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับประเทศ ป 2563 รางวัลชนะเลิศ ไดแก วิสาหกิจชุมชนกลุมออม
ทรัพยเพ่ือการผลิตบานปาศรี ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี รับเงินรางวัล จํานวน 14,000 บาท พรอมโลและ
เกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ไดแก วิสาหกิจชุมชนกลุมทอผาไหมผาฝาย บานหนองบัวนอย ต.โสกนกเต็น อ.
พล จ.ขอนแกน รับเงินรางวัล 8,000 บาท พรอมโลและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ไดแก วิสาหกิจชุมชน
กลุมแมบานเกษตรกรข้ีนาคแผนใหม ต.วังบาล อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ รับเงินรางวัล 6,000 บาท พรอมโลและ
เกียรติบัตร และรางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล ไดแก วิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ ต.ลาดนอย อ.บานหมอ จ.
สระบุรี วิสาหกิจชุมชนบานหวยน้ําโจน 2555 ต.เขานอย อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี และวิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลง
ใหญคิชฌกูฏ ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 
ท้ังนี้ คุณสมบัติของวิสาหกิจชุมชนท่ีมีสิทธิเขารับการคัดเลือกจะตองเปนวิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ผานการประเมินศักยภาพอยูในระดับดี มีขอมูลการประกอบกิจการยอนหลัง
เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบไดเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป นับตั้งแตรับสมัคร ไดแก รายงานการประชุม ขอมูลดาน
การบัญชี แผนประกอบการ/ธุรกิจ ซ่ึงการประกอบกิจการตองดําเนินงานโดยคณะบุคคลในชุมชน และสอดคลองกับ
ศักยภาพ บริบทของชุมชนหรือแผนชุมชน รวมท้ังตองมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชื่อมโยงและเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 
โดยเกณฑการตัดสินพิจารณาจากแนวคิดและการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน เพ่ือบงชี้ความสามารถในการพัฒนา
ตนเองของวิสาหกิจชุมชน จนกระท่ังเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน เพ่ือใหไดวิสาหกิจชุมชนตามคุณลักษณะดีเดนท่ี
พึงประสงค ประกอบดวย ความคิดริเริ่ม ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน บทบาทและการมีสวน
รวมของสมาชิกตอสถาบัน ความม่ันคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน รวมท้ังการทํากิจกรรมดานสวัสดิการ
ชุมชน สาธารณประโยชน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



 
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดประกวด
วิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับประเทศ ประจําป 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการ
บริหารจัดการท่ีดีและมีแนวโนมการพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือเปนตัวอยางและตนแบบสําหรับวิสาหกิจชุมชนอ่ืน ๆ 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมท้ังเปนการกระตุนและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนให
เกิดความม่ันคง ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ตลอดจนเปนการ
เผยแพรประชาสัมพันธเกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนท่ีมีผลงานดีเดนสูสาธารณะ 
สําหรับ ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับประเทศ ป 2563 รางวัลชนะเลิศ ไดแก วิสาหกิจชุมชน
กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบานปาศรี ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี รับเงินรางวัล จํานวน 14,000 บาท 
พรอมโลและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ไดแก วิสาหกิจชุมชนกลุมทอผาไหมผาฝาย บานหนองบัวนอย 
ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแกน รับเงินรางวัล 8,000 บาท พรอมโลและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
ไดแก วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรข้ีนาคแผนใหม ต.วังบาล อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ รับเงินรางวัล 
6,000 บาท พรอมโลและเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล ไดแก วิสาหกิจชุมชนรังไหม
ประดิษฐ ต.ลาดนอย อ.บานหมอ จ.สระบุรี วิสาหกิจชุมชนบานหวยน้ําโจน 2555 ต.เขานอย อ.ทามวง จ.
กาญจนบุรี และวิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญคิชฌกูฏ ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 
ท้ังนี้ คุณสมบัติของวิสาหกิจชุมชนท่ีมีสิทธิเขารับการคัดเลือกจะตองเปนวิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนตาม 
พ.ร.บ.สงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ผานการประเมินศักยภาพอยูในระดับดี มีขอมูลการประกอบ
กิจการยอนหลังเพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบไดเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป นับตั้งแตรับสมัคร ไดแก รายงาน
การประชุม ขอมูลดานการบัญชี แผนประกอบการ/ธุรกิจ ซ่ึงการประกอบกิจการตองดําเนินงานโดยคณะ
บุคคลในชุมชน และสอดคลองกับศักยภาพ บริบทของชุมชนหรือแผนชุมชน รวมท้ังตองมีกิจกรรมท่ี
หลากหลาย เชื่อมโยงและเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน โดยเกณฑการตัดสินพิจารณาจากแนวคิดและการดําเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชน เพ่ือบงชี้ความสามารถในการพัฒนาตนเองของวิสาหกิจชุมชน จนกระท่ังเกิดความเขมแข็ง
อยางยั่งยืน เพ่ือใหไดวิสาหกิจชุมชนตามคุณลักษณะดีเดนท่ีพึงประสงค ประกอบดวย ความคิดริเริ่ม 
ความสามารถในการบริหารและการจดัการสถาบัน บทบาทและการมีสวนรวมของสมาชิกตอสถาบัน ความ
ม่ันคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน รวมท้ังการทํากิจกรรมดานสวัสดิการชุมชน สาธารณประโยชน และ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมLine 
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 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยภายหลังเปนประธานในพิธีเปดการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการแนวทางการดําเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกลือทะเลไทย โดยมีนายชาญยุทธ ภาณุทัต ผูเชี่ยวชาญ
ดานพัฒนาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร ในฐานะหัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย 
รวมใหขอมูล ณ โรงแรมไอธารา รีสอรท แอนด สปา จ. เพชรบุรีวา การสัมมนาดังกลาวจัดข้ึนเพ่ือชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงานพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอมของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในการดําเนินการบริหารจัดการเกลือ
ทะเลไทยท้ังระบบใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้จากมติคณะรัฐมนตรีท่ีเห็นชอบใหการทํานาเกลือในสวนท่ีเปนเกลือ
สมุทรเปน “เกษตรกรรม” และผูทํานาเกลือเปน “เกษตรกร” กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดกําหนดยุทธศาสตร
เกลือทะเลไทย ป 2560-2564 เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาสินคาเกษตร อันจะเปนการชวยเหลือคุมครองอาชีพ
เกลือทะเลใหมีความม่ันคงและยั่งยืน โดยกําหนดรูปแบบการดําเนินงานในลักษณะเกษตรแปลงใหญ และดําเนินการ
ตามนโยบายตลาดนําการผลิต เพ่ือเปนการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกร สามารถแกไขปญหาหนี้สินได สงผลให
อาชีพนี้คงอยูคูกับประเทศไทยสืบไป ซ่ึงปจจุบันไดมีการจัดตั้งชุมนุมสหกรณเกลือทะเลไทย จํากัด เพ่ือทําหนาท่ีเปน
ตัวแทนเกษตรกรชาวนาเกลือทะเล ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกลือทะเลของ 3 จังหวัด ไดแก เพชรบุรี 
สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ใหเกิดความเขมแข็งของเกษตรกรชาวนาเกลือทะเล 
 สําหรับประเทศไทยมีพ้ืนท่ีการทํานาเกลืออยูใน 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และปตตานี มีเกษตรกรข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูทํานาเกลือ รวมท้ังประเทศ 841 ครัวเรือน 
จํานวน 1,576 แปลง เนื้อท่ี 38,410.70 ไร (ขอมูล ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2563) สําหรับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยท่ีผานมา ไดเรงรัดการข้ึนทะเบียนเกษตรผูทํานาเกลือเพ่ือวางเปาหมายและกําหนด
ทิศทางการทํางาน การเตรียมจัดทําโครงการสินเชื่อชะลอการขายเกลือทะเล ปการผลิต 2561/62 - 2562/63 เพ่ือ
ชวยเหลือคาใชจายในการดํารงชีพ และพัฒนามาตรฐาน GAP การทํานาเกลือทะเล และมาตรฐานสินคาเกลือทะเล
ธรรมชาติ รวมถึงแกปญหาเกลือทะเลคางสต็อก โดยการกระจายเกลือทะเลผานระบบสหกรณและรานธงฟา สวนแผน
ปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทยในปงบประมาณ 2564-2568 มีเปาหมายท่ีจะผลิตเกลือทะเลใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีชองทางการจัดจําหนาย และมีตลาดรองรับ ซ่ึงจะทําใหราคาเกลือทะเลมีเสถียรภาพมากข้ึน และ
พ้ืนท่ีนาเกลือไดรับการจัดการอยางเหมาะสมและเกิดความยั่งยืนตอไป 

https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20200908/2d67b20f045a81b1ea8baadbe66abf9dcf9f4e8af053f5170e81788daeab3ee1.jpg?itok=qCY5JtEp
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 ดังนั้นกรมสงเสริมการเกษตรจึงสงเสริมใหเกษตรกรผูปลูกสับปะรดในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธท่ีผานการคัดเลือก

ตามขอกําหนดและหลักเกณฑรวม 8 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองหัวหิน ปราณบุรี ทับสะแก กุยบุรีสามรอยยอดบางสะพาน และ
อําเภอบางสะพานนอย ใหปรับเปลี่ยนสายพันธุและรูปแบบการผลิตจากการปลูกสับปะรดเพ่ือสงโรงงานมาเปนสับปะรด

รับประทานผลสดพันธุ MD2 เพ่ือแกปญหาผลผลิตลนตลาดและราคาตกต่ํา โดยสับปะรดพันธุ MD2 ไดรับการพัฒนาพันธุมา
จากประเทศสหรัฐอเมริกาเปนท่ีรูจักและเปนท่ีตองการของตลาดเปนอยางมาก 

 คุณสมบัติท่ีโดดเดนของสับปะรดพันธุ MD2 คือ รสชาติท่ีหวาน มีกลิ่นหอม เฉพาะตัวเนื้อมีสีเหลืองเขม เนื้อตันแนน 
และไมเปนโพรง น้ําหนักผลโดยเฉลี่ย 1.7-1.8 กิโลกรัม และมีวิตามินซีสูงกวาสับปะรดพันธุอ่ืนถึง 4 เทา ท่ีสําคัญเม่ือทานแลว

ไมกัดลิ้น เม่ือสุกแกผิวเปลือกจะเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีเหลืองทองท้ังผล 
 ท้ังนี้กรมสงเสริมการเกษตรสงเสริมใหเกษตรกรใชตนกลาพันธุดีจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือขยายพ้ืนท่ีปลูกให

เพียงพอตอความตองการของตลาด เนื่องจากสับปะรดสายพันธุนี้คอนขางหวงหนอคือใหหนอเฉลี่ยเพียง 1.5 หนอเทานั้น ทําให
การขยายพ้ืนท่ีปลูกโดยใชหนอพันธุตามธรรมชาติไมเพียงพอตอความตองการรวมท้ังเพ่ือปองกันการระบาดของโรคเหี่ยว ซ่ึงเกิด

จากเชื้อไวรัสท่ีมักพบแฝงมากับหนอพันธุท่ีเกษตรกรใชปลูก 
 เปาหมายผลิตตนพันธุสับปะรดผลสด MD2 จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจํานวนท้ังสิ้น 600,000 ตนสนับสนุนใหกับ

เกษตรกรผูปลูกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ รวม 8 อําเภอ รองรับพ้ืนท่ีปลูกเพ่ือจัดทําแปลงพันธุสับปะรด MD2 พันธุดี ในพ้ืนท่ีได 
100 ไร (100 แปลง) นําไปปลูกเปนทางเลือกเพ่ิมชองทางการตลาดและเพ่ิมมูลคาภาคการเกษตร รวมถึงการใชเทคโนโลยี
ระบบ bioreactor (ไบโอรีแอคเตอร) มาชวยผลิต ซ่ึงสามารถขยายพันธุดวยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได 1 ตอ 1000 เทา ใน

ระยะเวลา 6-7 เดือน เทียบกับการขยายพันธุจากหนอธรรมดาจะได 1 ตอ 3-4 เทา ภายในระยะเวลา 1 เดือน 
 หากเกษตรกรหรอืบุคคลท่ัวไปสนใจสามารถมารับชมเทคโนโลยรีะบบ bioreactor (ไบโอรีแอคเตอร) ในการขยายพันธุ
สับปะรดผลสด MD2 ไดในงานเกษตรสรางชาติ ครั้งท่ี 2 วันท่ี 27 ? 30 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ฮอลล 

9 ? 10 อิมแพ็คเมืองทองธาน ี



 
นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา จังหวัดประจวบคีรีขันธเปนแหลงเพาะปลูก
สับปะรดแหลงใหญท่ีสําคัญของประเทศไทยมีผลผลิตสับปะรด 888,667 ตันคิดเปนรอยละ 37.84 ของ
ผลผลิตสับปะรดท้ังประเทศ โดยพันธุสับปะรดท่ีเกษตรกรนิยมปลูกสวนใหญเปนพันธุปตตาเวียเพ่ือสงโรงงาน
อุตสาหกรรมเปนหลัก ดังนั้นเม่ือมีผลผลิตออกสูตลาดเปนปริมาณมาก เกษตรกรผูปลูกสับปะรดในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จึงมักประสบกับปญหาสับปะรดโรงงานลนตลาด และราคารับซ้ือท่ีตกต่ําอยูเสมอ 
กรมสงเสริมการเกษตรจึงสงเสริมใหเกษตรกรผูปลูกสับปะรดในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธท่ีผานการคัดเลือก
ตามขอกําหนดและหลักเกณฑรวม 8 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองหัวหิน ปราณบุรี ทับสะแก กุยบุรี สามรอย
ยอดบางสะพาน และอําเภอบางสะพานนอย ใหปรับเปลี่ยนสายพันธุและรูปแบบการผลิตจากการปลูก
สับปะรดเพ่ือสงโรงงานมาเปนสับปะรดรับประทานผลสดพันธุ MD2 เพ่ือแกไขปญหาผลผลิตลนตลาดและ
ราคาตกต่ํา โดยสับปะรดพันธุ MD2 ไดรับการพัฒนาพันธุมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเปนท่ีรูจักและเปนท่ี
ตองการของตลาดเปนอยางมากมีคุณสมบัติท่ีโดดเดนคือ รสชาติท่ีหวาน มีกลิ่นหอม เฉพาะตัวเนื้อมีสีเหลือง
เขม เนื้อตันแนน และไมเปนโพรง น้ําหนักผลโดยเฉลี่ย 1.7-1.8 กิโลกรัม และมีวิตามินซีสูงกวาสับปะรดพันธุ
อ่ืนถึง 4 เทา ท่ีสําคัญเม่ือทานแลวไมกัดลิ้น เม่ือสุกแกผิวเปลือกจะเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีเหลืองทองท้ังผล 
กรมสงเสริมการเกษตรสงเสริมใหเกษตรกรใชตนกลาพันธุดีจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือขยายพ้ืนท่ีปลูกให
เพียงพอตอความตองการของตลาด เนื่องจากสับปะรดสายพันธุนี้คอนขางหวงหนอคือใหหนอเฉลี่ยเพียง 1.5 
หนอเทานั้น ทําใหการขยายพ้ืนท่ีปลูกโดยใชหนอพันธุตามธรรมชาติไมเพียงพอตอความตองการรวมท้ังเพ่ือ
ปองกันการระบาดของโรคเหี่ยว ซ่ึงเกิดจากเชื้อไวรัสท่ีมักพบแฝงมากับหนอพันธุท่ีเกษตรกรใชปลูกมีเปาหมาย
ในการผลิตตนพันธุสับปะรดผลสด MD2 จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจํานวนท้ังสิ้น 600,000 ตนสนับสนุน
ใหกับเกษตรกรผูปลูกในจังหวัดประจวบคีรีขันธรวม 8 อําเภอ รองรับพ้ืนท่ีปลูกเพ่ือจัดทําแปลงพันธุสับปะรด 
MD2 พันธุดี ในพ้ืนท่ีได จํานวน 100 ไร (100 แปลง) นําไปปลูกเปนทางเลือกในการเพ่ิมชองทางการตลาด
และเพ่ิมมูลคาภาคการเกษตร รวมถึงการใชเทคโนโลยีระบบ bioreactor (ไบโอรีแอคเตอร) มาชวยในการผลิต 
ซ่ึงสามารถขยายพันธุดวยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได 1 ตอ 1000 เทา ในระยะเวลา 6-7เดือน เทียบกับการ
ขยายพันธุจากหนอธรรมดาจะได 1 ตอ 3 – 4 เทา ภายในระยะเวลา 1 เดือน 
หากเกษตรกรหรอืบุคคลท่ัวไปสนใจสามารถมารับชมเทคโนโลยรีะบบ bioreactor (ไบโอรีแอคเตอร) ในการ
ขยายพันธุสับปะรดผลสด MD2 ไดในงานเกษตรสรางชาติ ครั้งท่ี 2 วันท่ี 27 – 30 สิงหาคม 2563 เวลา 
10.00-20.00 น. ณ ฮอลล 9 – 10 อิมแพ็คเมืองทองธาน ี



 
กรมสงเสริมการเกษตรใหศูนยขยายพันธุพืชท่ี 5 บุรีรัมย คุม 6 จังหวัดอีสาน เรงรณรงคและถายทอด
ความรูดานการผลิตและขยายพันธุพืชดีใหกับเกษตรกร ใหครอบคลุม ลดการใชพันธุพืชพ้ืนบาน เช่ือลด
ตนทุนเพ่ิมผลผลิตได เรงขยายพืชสวนครัว ชวยประหยัดคาใชจายในยุคโรคระบาด ยันไมกระทบ
บริษัทเอกชน 
วันท่ี 7 ก.ย.63 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ไดออกมาระบุ หลังเดินทางมาเปน

ประธานงานรณรงคถายทอดความรูดานการผลิตและขยายพันธุพืชพันธดี ท่ีศูนยขยายพันธุพืชท่ี 5 อ.ชํานิ จ.
บุรีรัมย วา 
กรมสงเสริมการเกษตรไดมอบหมายใหศูนยขยายพันธุพืชท่ี 5 บุรีรัมย ซ่ึงรับผิดชอบ 6 จังหวัด ไดแก จังหวัด
บุรีรัมย,สุรินทร,ศรีสะเกษ,อุบลราชธานี ,อํานาจเจริญ และจังหวัดยโสธร ดําเนินการจัดงานดังกลาวข้ึน 
เพ่ือเปนการสงเสริมใหเกษตรกรไดเขาถึงแหลงความรูทางวิชาการภายในศูนยฯ สงเสริมใหเกษตรกรรูจักการ

ใชนวัตกรรมทางการเกษตรแบบสมัยใหม โดยเฉพาะใหเกษตรกรเขาถึงพืชพันธุดี ตามสายพันธุตางๆ 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา หลักสําคัญในการทําการเกษตรคือ”พันธุพืชตองดี”เม่ือพันธุพืชดี 
ผลผลิตก็ดี ตนทุนก็ต่ํา เม่ือไดผลผลิตมากข้ึน ขายก็ไดกําไรมากข้ึน ชีวิตเกษตรกรก็จะดีข้ึนตามไปดวย สวนจะ
ไปกระทบกับบริษัทเอกชนท่ีผลิตพันธุพืชหรือไม สวนตัวคิดวา”ไมกระทบ”เพราะบริษัทเอกชนสามารถตอยอด
ได ประกอบกับเอกชนทํากันมานานแลว 
นายทวี ยังกลาวดวยวา ตอนนี้ไดสงพันธุพืชสวนครัวพันธุดีใหกับเกษตรกรตัวอยาง หมูบานละ 3 ครอบครัว
แลว เพ่ือขยายพันธุแลวสงตอใหกับชุมชนใหครบทุกครัวเรือน 
โดยเฉพาะพันธุพืชผักสวนครัว ท่ีกรมฯไดเนนย้ําใหเรงกระจายไปทุกครัวเรือนใหเร็วท่ีสุด เพ่ือใหเปนอาหารใน
ครัวเรือน ลดคาใชจายในครัวเรือน สามารถบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในชวงมีการแพรระบาดของ
โรคโควิด-19 ไดอีกทางหนึ่งดวย 



 

 
นครพนม – เกษตรกรนครพนม ย้ิมออก !! ชาวเรณูผูไทสูภัยโควิด ปลูกพืชผักสมุนไพรไวบริโภค ชวยลดรายจาย มีแหลงอาหารท่ีมัน่คง 
จากสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศ ทําใหมมีาตรการเรงดวนในการควบคุมและ
ยับยั้งการแพรระบาดของโรค สงผลกระทบโดยตรงตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน เกิดปญหาการกระจายสินคา และการขาดแคลนพืช
อาหารเพ่ือการบริโภค รัฐบาลจึงดาํเนินการปองกัน ควบคุม แกไขปญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID 
– 19) กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดจดัทําโครงการ “โครงการบานพอเพียงเลี้ยงชีวิตสูโควิด – 19” เพ่ือเปน
มาตรการเสริมในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณดังกลาว ใหเกษตรกรและผูไดรับผลกระทบมพืีชอาหารบริโภคสามารถดาํรงชีวิตอยู
ไดดวยการพ่ึงพาตนเอง ชวยลดคาจายใชในครัวเรือน สรางความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนการแกปญหาการขาดแคลนพันธุ พืชพันธุดีใน
ทองถ่ิน และสนับสนุนการจัดทําแปลงเรียนรูตนแบบ เพ่ือดาํเนินการตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในอนาคต 
นายราชันย ไชยศลิป หัวหนากลุมอารักขาพืช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เปดเผยวา สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได
ดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรและผูไดรับผลกระทบ จากโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากโครงการ “โครงการบาน
พอเพียงเลี้ยงชีวิตสูโควิด – 19” ซึ่งไดมอบตนพันธุพืชผักและสมุนไพร จํานวน 7 ชนิด ประกอบดวย พืชผักและสมุนไพรหลัก จํานวน 4 
ชนิด เปนพืชท่ีเปนท่ีนิยมในการบริโภคและสามารถผลิตไดงาย ไดแก ฟาทะลายโจร มะละกอ พริก และมะเขือ และพืชผักและสมุนไพรเสรมิ 
จํานวน 3 ชนิดไดแก มะรมุ ผักหวานบาน และแคบาน นอกจากน้ียังไดมอบตนพันธุพริกไทย พรอมปุยอินทรียอัดเมด็ ไวใหเกษตรกรเพ่ิมเติม
เพ่ือนําไปปลูกในพ้ืนท่ีรอบๆบาน ไวสําหรับบริโภคสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยการพ่ึงพาตนเอง ชวยลดคาใชจายในครัวเรือน สรางความ
มั่นคงทางอาหาร เพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรและชุมชน ตลอดจนการแกปญหาการขาดแคลนพันธุพืชพันธุดีในทองถ่ิน สงเสริม ใหเกิดการ
รวมกลุมเพ่ือดําเนินการตามระบบสงเสริมการเกษตรผานอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ซึ่งเปนผูถายทอดความรูใหแกตัวแทนเกษตรกร
ในชุมชน 
สําหรับจังหวัดนครพนม ไดรับการจัดสรรตนพันธุพืชตามโครงการดังกลาว จํานวนท้ังสิ้น 55,056 ตน เพ่ือมอบใหอาสาสมัครเกษตรหมูบาน 
(อกม.) จํานวนท้ังสิ้น 1,139 ราย เพ่ือนําไปแจกจายและกระจายตนพันธุพืชผักสมุนไพรสนับสนุนใหเกษตรกรในหมูบาน คิดเปน 1,139 
ครัวเรือน 3,417 หมูบาน พรอมจัดทําแปลงเรียนรูตนแบบ จํานวน 12 จุด ในพ้ืนท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท้ัง 12 อําเภอ เพ่ือเปนตนแบบ
และแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกร และประชาชนท่ีเขามาใชบริการ ไดศึกษาและเรียนรูดานสรรพคณุของพืชแตละชนิดพรอมวิธีการปลูก โดย
จะมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนํากับเกษตรกรท่ีเขาไปเรียนรู 
นายระวิน สีกาลัง เกษตรกรตําบลทาลาด อําเภอเรณูนคร เปดเผยวา ตนเปนอีกคนหน่ึงท่ีไดรับผลกระทบจากโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) จนทําใหตองตกงาน ซึ่งเดิมตนเองเคยทํางานเปดรานจําหนายอาหารภายในสนามบินแหงหน่ึง แตเมื่อเกิดสถานการณการ
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จากมาตรการควบคุมการแพรระบาดทําใหทางสนามบินตองปดการใหบริการ จึงทําใหไมสามารถ
จําหนายอาหารตอได จึงตัดสินใจเดินทางกลับมาพักท่ีบาน หลังจากกลับมาก็ไมรูจะทําอะไร วางงาน ไมมีรายได และมคีาใชจายในครัวเรือน 
จากปญหาดังกลาวไดมีอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ไดนําพันธุพืชผักและสมุนไพรมาใหปลูก เพ่ือชวยลดคาใชจายในครัวเรือน มีแหลง
อาหารไวบริโภคในครัวเรือน 
เดิมตนเองเปนคนชอบทําการเกษตรอยูแลวจึงสนใจนําพันธุพืชมาปลูกในบริเวณรอบๆบานและปลูกพืชชนิดอ่ืนแซมรวมไปในแปลง นายระ
วิน สีกาลัง เกษตรกรตําบลทาลาด เผยเพ่ิมเติมวา อยากขอบคุณทางกรมสงเสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีไดมโีครงการดีๆ
มาสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ไดมีแหลงอาหารท่ีมั่นคง และมี
แหลงตนพันธุพืชท่ีดี เพ่ือนําแจกจายใหกับเกษตรกร และประชาชนในพ้ืนท่ีตอไป 
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