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กรมสงเสริมการเกษตรผลักดันตลาดออนไลน นําเกษตรกรแปลงใหญพบผูบ ริหาร Lazada และสื่อมวลชน แนะนําสินคาแปรรูปเกรดพรีเมี่ยม
พรอมตอยอดทางธุรกิจสินคาเกษตรแบบออนไลน
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ปจจุบันรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชนเปลีย่ นแปลงไปมาก ทัง้ นี้เปนผล
จากความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบการขนสงสินคา (logistic)ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับสถานการณการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหผูคนออกจากบานหรือเดินทางนอยลงจึงเปนตัวเรงทําใหแนวโนมการตลาด
ออนไลนไดรับความนิยมอยางสูงและเติบโตแบบกาวกระโดด ผูบ ริโภคสามารถสั่งซื้อสินคาโดยตองไมตองเดินทางออกจากบาน เพียงแคใช
แอพพลิเคชั่นบนเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย จายคาสินคาผานบัตรเครดิต หรือระบบ internet banking และรอรับสินคาซึ่งจัดสงใหถึงบานอยาง
รวดเร็วโดยบริษัทขนสง ดังนั้นเพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคเหลานี้ได การจําหนายสินคาเกษตรจึงตองพัฒนาใหทันกับความตองการของ
ผูบริโภคดวยเชนเดียวกัน เกษตรกรทุกกลุมทั้งกลุมแปลงใหญ วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และกลุมพัฒนาอาชีพตางๆ จึงตองเรียนรู
การผลิตสินคาคุณภาพไดมาตรฐาน การจัดหาบรรจุภัณฑที่เหมาะสมทําใหสินคายังคงคุณภาพดีจนถึงมือผูบริโภค รูจักเลือกใชระบบการขนสงที่
เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาและเลือกใชชองการจําหนายออนไลนผานสื่อโซเชียลของตนเอง เชน Facebook, Line, Instagram และ platform
จําหนายสินคาแบบออนไลนตางๆ
ดานนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนการพัฒนาเกษตรกรแบบบูรณาของ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ โดยยึดพื้นที่เปนหลัก (Area-based Approach) เนนการลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ
และพัฒนาใหไดมาตรฐาน การบริหารจัดการ และการจัดการดานการตลาด คํานึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ตามขอมูลแผนทีเ่ กษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map) หรือเปนพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาได มีขนาดที่คุมคาตอการลงทุน สามารถใชปจจัยการผลิตรวมกัน
จากการรวมซื้อรวมขาย การใชเครื่องมือ/อุปกรณ/เครื่องจักรกลรวมกันไดอยางคุมคา ซึ่งจะสงผลใหตนทุนการผลิตลดลง มีกระบวนการกลุมที่
เขมแข็ง เชน กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการอยางเปนระบบ และงายตอการเขาถึงการ
สงเสริม สนับสนุนจากภาครัฐทัง้ ดานองคความรู แหลงทุน ใหเกิดการพัฒนาที่เขมแข็งตอไปในอนาคต ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการผลิต รวมถึงปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งอีกประการหนึ่งคือ ความรวมมือรวมใจของเกษตรกรที่มารวมตัวกันเปนกลุม รวมกันผลิต มี
ผูจัดการแปลงเปนผูบริหารจัดการพื้นที่ในทุกกิจกรรมตลอดหวงโซอุปทาน
นอกจากนี้ กรมสงเสริมการเกษตรยังไดดําเนินการพัฒนาชองทางการตลาดหลายชองทางใหกับเกษตรกร ทั้งแบบ offline และ online ไดแก
การจัดทําบันทึกความเขาใจรวมกับผูประกอบการโมเดิรนเทรดหลายแหง การจัดทําโครงการเพื่อจัดสรรพื้นที่จําหนายสินคาใหกับเกษตรกรกับ
ตลาดคาสงสินคาขนาดใหญ การจัดทําโครงการความรวมมือในการพัฒนาความรูและทักษะของเจาหนาที่และเกษตรกรเขาสูระบบจําหนาย
สินคาออนไลนกบั ผูประกอบการแพลตฟอรมจําหนายสินคาออนไลน รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต “ตลาดเกษตรกรออนไลน.com” ที่เปนแหลง
รวบรวมขอมูลสินคาพรอมชองทางติดตอซื้อขายสินคาโดยตรงกับกลุมเกษตรกรผูผลิตสินคา ซึง่ ผานการคัดสรรจากหนวยงานในระดับพืน้ ที่ทั่ว
ประเทศในรูปแบบ e-catalog
ดานนายแจ็ค จาง ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษทั ลาซาดา จํากัด (ประเทศไทย) กลาววา “ลาซาดามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดรวมเปนสวน
หนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรไทยในการเพิ่มชองทางจําหนายสินคาเกษตรบนตลาดออนไลน โดยมีแพลตฟอรมลาซาดาเปนตัวกลางเชื่อมตอ
เกษตรกรไทยกับผูบริโภคทั่วประเทศ ทั้งนี้ ทางลาซาดาเองพรอมใหความรวมมือกับภาครัฐอยางเต็มที่ในการสงเสริมสินคาเกษตรกรไทยใหเปนที่
รูจัก เพื่อนํามาซึ่งความสําเร็จอยางยั่งยืนของเกษตรกรไทยบนตลาดออนไลน”
สําหรับผลการดําเนินงานแปลงใหญปจจุบัน มีดังนี้ (ขอมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563) 1) มีการรับรองแปลงใหญ จํานวน 6,868 แปลง
เกษตรกร 408,194 ราย พื้นที่ 6,615,298 ไร 2) มูลคาเพิม่ ในการผลิตสินคาแปลงใหญสะสม 4 ป (2559-2562) รวมมูลคาเพิ่ม
36,180.25 ลานบาท โดยแบงเปน ลดตนทุน 16,888.76 ลานบาท และเพิม่ ผลผลิต 19,291.48 ลานบาท 3) การรับรองมาตรฐาน รวม
ทั้งสิ้น 157,832 ราย ไดแก GAP 131,262 ราย เกษตรอินทรีย 15,509 ราย RSPO 2,270 ราย อื่นๆ 8,791 ราย และ 4) การเชื่อมโยง
การตลาดแปลงใหญ ไดแก ตลาดขอตกลงลวงหนา 876 แปลง ตลาดอื่นๆ 5,964 แปลง และตลาดออนไลน 304 แปลง
ทั้งนี้ ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ผูบริหารและเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตรไดนําผูแทนเกษตรกรพรอมสินคาแปลงใหญเกรดพรีเมี่ยม ซึ่งมี
ศักยภาพในการพัฒนาตอยอดไปจําหนายผานแพลตฟอรมออนไลนได เขาพบผูบริหารของบริษทั Lazada ประเทศไทย และสือ่ มวลชน จํานวน
5 สํานัก เพื่อประชาสัมพันธสนิ คาแปลงใหญและเปดโอกาสใหผูแทนเกษตรกรแปลงใหญไดพบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูประกอบการ
และสื่อมวลชนในเรื่องพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรในอนาคต

นําเกษตรกรแปลงใหญพบผูบริหาร Lazada และสื่อมวลชน แนะนําสินคาแปรรูปเกรดพรีเมี่ยมพรอมตอยอดทางธุรกิจสินคาเกษตรแบบออนไลน
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ปจจุบันรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งนี้เปนผลจาก
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบการขนสงสินคา (logistic)ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับสถานการณการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหผูคนออกจากบานหรือเดินทางนอยลงจึงเปนตัวเรงทําใหแนวโนมการตลาดออนไลนไดรับความนิยมอยางสูง
และเติบโตแบบกาวกระโดด ผูบริโภคสามารถสั่งซื้อสินคาโดยตองไมตองเดินทางออกจากบาน เพียงแคใชแอพพลิเคชั่นบนเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย
จายคาสินคาผานบัตรเครดิต หรือระบบ internet banking และรอรับสินคาซึ่งจัดสงใหถึงบานอยางรวดเร็วโดยบริษัทขนสง ดังนั้นเพื่อใหสามารถเขาถึง
กลุมผูบริโภคเหลานี้ได การจําหนายสินคาเกษตรจึงตองพัฒนาใหทนั กับความตองการของผูบริโภคดวยเชนเดียวกัน เกษตรกรทุกกลุมทัง้ กลุมแปลงใหญ
วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และกลุมพัฒนาอาชีพตางๆ จึงตองเรียนรูการผลิตสินคาคุณภาพไดมาตรฐาน การจัดหาบรรจุภณ
ั ฑที่เหมาะสม
ทําใหสินคายังคงคุณภาพดีจนถึงมือผูบริโภค รูจักเลือกใชระบบการขนสงที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาและเลือกใชชองการจําหนายออนไลนผานสื่อโซเชียล
ของตนเอง เชน Facebook, Line, Instagram และ platform จําหนายสินคาแบบออนไลนตา งๆ
ดานนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนการพัฒนาเกษตรกรแบบบูรณาของ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ โดยยึดพื้นที่เปนหลัก (Area-based Approach) เนนการลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพและ
พัฒนาใหไดมาตรฐาน การบริหารจัดการ และการจัดการดานการตลาด คํานึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ตามขอมูลแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri Map) หรือเปนพื้นทีท่ ี่สามารถปรับปรุงและพัฒนาได มีขนาดที่คุมคาตอการลงทุน สามารถใชปจจัยการผลิตรวมกันจากการรวมซื้อรวมขาย
การใชเครื่องมือ/อุปกรณ/เครื่องจักรกลรวมกันไดอยางคุมคา ซึ่งจะสงผลใหตนทุนการผลิตลดลง มีกระบวนการกลุม ที่เขมแข็ง เชน กลุม เกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการอยางเปนระบบ และงายตอการเขาถึงการสงเสริม สนับสนุนจากภาครัฐทั้งดานองค
ความรู แหลงทุน ใหเกิดการพัฒนาที่เขมแข็งตอไปในอนาคต ใชเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิต รวมถึงปจจัยทีส่ ําคัญอยางยิ่งอีก
ประการหนึ่งคือ ความรวมมือรวมใจของเกษตรกรที่มารวมตัวกันเปนกลุมรวมกันผลิต มีผูจัดการแปลงเปนผูบริหารจัดการพื้นที่ในทุกกิจกรรมตลอดหวง
โซอุปทาน
นอกจากนี้ กรมสงเสริมการเกษตรยังไดดําเนินการพัฒนาชองทางการตลาดหลายชองทางใหกับเกษตรกร ทั้งแบบ offline และ online ไดแก การจัดทํา
บันทึกความเขาใจรวมกับผูประกอบการโมเดิรนเทรดหลายแหง การจัดทําโครงการเพื่อจัดสรรพื้นที่จําหนายสินคาใหกับเกษตรกรกับตลาดคาสงสินคา
ขนาดใหญ การจัดทําโครงการความรวมมือในการพัฒนาความรูและทักษะของเจาหนาที่และเกษตรกรเขาสูระบบจําหนายสินคาออนไลนกับ
ผูประกอบการแพลตฟอรมจําหนายสินคาออนไลน รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต “ตลาดเกษตรกรออนไลน.com” ที่เปนแหลงรวบรวมขอมูลสินคาพรอม
ชองทางติดตอซื้อขายสินคาโดยตรงกับกลุมเกษตรกรผูผลิตสินคา ซึ่งผานการคัดสรรจากหนวยงานในระดับพื้นที่ทั่วประเทศในรูปแบบ e-catalog
ดานนายแจ็ค จาง ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ลาซาดา จํากัด (ประเทศไทย) กลาววา “ลาซาดามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดรวมเปนสวนหนึ่งใน
การสนับสนุนเกษตรกรไทยในการเพิ่มชองทางจําหนายสินคาเกษตรบนตลาดออนไลน โดยมีแพลตฟอรมลาซาดาเปนตัวกลางเชื่อมตอเกษตรกรไทยกับ
ผูบริโภคทั่วประเทศ ทั้งนี้ ทางลาซาดาเองพรอมใหความรวมมือกับภาครัฐอยางเต็มที่ในการสงเสริมสินคาเกษตรกรไทยใหเปนที่รูจัก เพือ่ นํามาซึ่ง
ความสําเร็จอยางยั่งยืนของเกษตรกรไทยบนตลาดออนไลน”
สําหรับผลการดําเนินงานแปลงใหญปจจุบัน มีดังนี้ (ขอมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563) 1) มีการรับรองแปลงใหญ จํานวน 6,868 แปลง เกษตรกร
408,194 ราย พื้นที่ 6,615,298 ไร 2) มูลคาเพิ่มในการผลิตสินคาแปลงใหญสะสม 4 ป (2559-2562) รวมมูลคาเพิ่ม 36,180.25 ลานบาท
โดยแบงเปน ลดตนทุน 16,888.76 ลานบาท และเพิ่มผลผลิต 19,291.48 ลานบาท 3) การรับรองมาตรฐาน รวมทั้งสิ้น 157,832 ราย
ไดแก GAP 131,262 ราย เกษตรอินทรีย 15,509 ราย RSPO 2,270 ราย อื่นๆ 8,791 ราย และ 4) การเชื่อมโยงการตลาดแปลงใหญ ไดแก
ตลาดขอตกลงลวงหนา 876 แปลง ตลาดอื่นๆ 5,964 แปลง และตลาดออนไลน 304 แปลง
ทั้งนี้ ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ผูบริหารและเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตรไดนําผูแทนเกษตรกรพรอมสินคาแปลงใหญเกรดพรีเมีย่ ม ซึ่งมีศักยภาพ
ในการพัฒนาตอยอดไปจําหนายผานแพลตฟอรมออนไลนได เขาพบผูบริหารของบริษัท Lazada ประเทศไทย และสื่อมวลชน จํานวน 5 สํานัก เพื่อ
ประชาสัมพันธสินคาแปลงใหญและเปดโอกาสใหผูแทนเกษตรกรแปลงใหญไดพบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูประกอบการและสื่อมวลชนใน
เรื่องพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรในอนาคต

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา
ปจจุบันรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปมาก
ทั้งนี้เปนผลจากความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ระบบการขนสงสินคา (logistic) ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบ
กับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทําใหผูคนออกจากบานหรือเดินทางนอยลง จึงเปน
ตัวเรงทําใหแนวโนมการตลาดออนไลนไดรับความนิยมอยางสูงและ
เติบโตแบบกาวกระโดด ผูบริโภคสามารถสั่งซื้อสินคาโดยตองไมตอง
เดินทางออกจากบาน เพียงแคใชแอปพลิเคชั่นบนเครื่องมือสื่อสารที่
ทันสมัย จายคาสินคาผานบัตรเครดิต หรือระบบ internet
banking และรอรับสินคาซึ่งจัดสงใหถึงบานอยางรวดเร็วโดยบริษัท
ขนสง
ดังนั้น เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมผูบ ริโภคเหลานี้ได การจําหนาย
สินคาเกษตรจึงตองพัฒนาใหทันกับความตองการของผูบริโภคดวย
เชนเดียวกัน เกษตรกรทุกกลุม ทั้งกลุมแปลงใหญ วิสาหกิจชุมชน
Young Smart Farmer และกลุมพัฒนาอาชีพตางๆ จึงตองเรียนรู
การผลิตสินคาคุณภาพไดมาตรฐาน การจัดหาบรรจุภัณฑที่
เหมาะสมทําใหสินคายังคงคุณภาพดีจนถึงมือผูบริโภค รูจ ักเลือกใชระบบการขนสงที่เหมาะสม รวมทัง้ พัฒนาและเลือกใชชองการจําหนาย
ออนไลนผานสื่อโซเชียลของตนเอง เชน Facebook, Line, Instagram และ platform จําหนายสินคาแบบออนไลนตา งๆ
ดาน นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนการพัฒนาเกษตรกรแบบบูรณา
ของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ โดยยึดพื้นที่เปนหลัก (Area-based Approach) เนนการลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนา
คุณภาพและพัฒนาใหไดมาตรฐาน การบริหารจัดการ และการจัดการดานการตลาด คํานึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ตามขอมูลแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map) หรือเปนพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาได มีขนาดที่คุมคาตอการลงทุน สามารถใชปจจัยการ
ผลิตรวมกันจากการรวมซื้อรวมขาย การใชเครื่องมือ/อุปกรณ/เครื่องจักรกลรวมกันไดอยางคุมคา ซึ่งจะสงผลใหตนทุนการผลิตลดลง มี
กระบวนการกลุมที่เขมแข็ง เชน กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการอยางเปนระบบ และงายตอ
การเขาถึงการสงเสริม สนับสนุนจากภาครัฐทั้งดานองคความรู แหลงทุน ใหเกิดการพัฒนาที่เขมแข็งตอไปในอนาคต ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิต รวมถึงปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งอีกประการหนึ่งคือ ความรวมมือรวมใจของเกษตรกรที่มารวมตัวกันเปนกลุม
รวมกันผลิต มีผูจัดการแปลงเปนผูบ ริหารจัดการพื้นที่ในทุกกิจกรรมตลอดหวงโซอุปทาน
นอกจากนี้ กรมสงเสริมการเกษตร ยังไดดําเนินการพัฒนาชองทางการตลาดหลายชองทางใหกับเกษตรกร ทั้งแบบ offline และ online ไดแก
การจัดทําบันทึกความเขาใจรวมกับผูประกอบการโมเดิรนเทรดหลายแหง การจัดทําโครงการเพื่อจัดสรรพื้นที่จําหนายสินคาใหกับเกษตรกรกับ
ตลาดคาสงสินคาขนาดใหญ การจัดทําโครงการความรวมมือในการพัฒนาความรูและทักษะของเจาหนาที่และเกษตรกรเขาสูร ะบบจําหนาย
สินคาออนไลนกับผูประกอบการแพลตฟอรมจําหนายสินคาออนไลน รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต “ตลาดเกษตรกรออนไลน.com” ที่เปนแหลง
รวบรวมขอมูลสินคาพรอมชองทางติดตอซื้อขายสินคาโดยตรงกับกลุมเกษตรกรผูผลิตสินคา ซึ่งผานการคัดสรรจากหนวยงานในระดับพืน้ ที่ทั่ว
ประเทศในรูปแบบ e-catalog
ดาน นายแจ็ค จาง ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ลาซาดา จํากัด (ประเทศไทย) กลาววา “ลาซาดามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดรวมเปน
สวนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรไทยในการเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาเกษตรบนตลาดออนไลน โดยมีแพลตฟอรมลาซาดาเปนตัวกลาง
เชื่อมตอเกษตรกรไทยกับผูบริโภคทั่วประเทศ ทั้งนี้ ทางลาซาดาเองพรอมใหความรวมมือกับภาครัฐอยางเต็มที่ในการสงเสริมสินคาเกษตรกร
ไทยใหเปนที่รูจัก เพื่อนํามาซึ่งความสําเร็จอยางยั่งยืนของเกษตรกรไทยบนตลาดออนไลน”
สําหรับผลการดําเนินงานแปลงใหญปจจุบัน มีดังนี้ (ขอมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563) 1) มีการรับรองแปลงใหญ จํานวน 6,868 แปลง
เกษตรกร 408,194 ราย พื้นที่ 6,615,298 ไร 2) มูลคาเพิ่มในการผลิตสินคาแปลงใหญสะสม 4 ป (2559-2562) รวมมูลคาเพิ่ม
36,180.25 ลานบาท โดยแบงเปน ลดตนทุน 16,888.76 ลานบาท และเพิ่มผลผลิต 19,291.48 ลานบาท 3) การรับรองมาตรฐาน รวม
ทั้งสิ้น 157,832 ราย ไดแก GAP 131,262 ราย เกษตรอินทรีย 15,509 ราย RSPO 2,270 ราย อื่นๆ 8,791 ราย และ 4) การ
เชื่อมโยงการตลาดแปลงใหญ ไดแก ตลาดขอตกลงลวงหนา 876 แปลง ตลาดอื่นๆ 5,964 แปลง และตลาดออนไลน 304 แปลง
ทั้งนี้ ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ผูบริหารและเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตรไดนําผูแทนเกษตรกรพรอมสินคาแปลงใหญเกรดพรีเมีย่ ม ซึ่งมี
ศักยภาพในการพัฒนาตอยอดไปจําหนายผานแพลตฟอรมออนไลนได เขาพบผูบริหารของ บริษัท Lazada ประเทศไทย และสื่อมวลชน
จํานวน 5 สํานัก เพื่อประชาสัมพันธสินคาแปลงใหญและเปดโอกาสใหผูแทนเกษตรกรแปลงใหญไดพบปะและพูดคุยแลกเปลีย่ นเรียนรูกับ
ผูประกอบการและสื่อมวลชนในเรือ่ งพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรในอนาคต

กรมสงเสริมการเกษตร ขานรับนโยบายตลาดนําการเกษตร จับมือพันธมิตร กรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก ตลาดไท (บริษัท ไทย แอกโกร เอ็กซเชนจ จํากัด และ บริษัท มอร เมดดิคัล จํากัด
รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพรไทย ในงานมหกรรมสมุนไพร
แหงชาติ ครั้งที่ 17
เมื่อวันที่ 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 ครั้งที่
17 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ปจจุบันสมุนไพรนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ ทั้งผลิตภัณฑเสริมอาหาร ยารักษาโรค
เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑสปา ทําใหเกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ มีความตองการวัตถุดิบมากขึ้น สมุนไพรจึง
กลายเปนพืชที่มีการปลูกเปนการคา เปนพืชที่สามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกรได ปจจุบันมีเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียน ผูปลูกสมุนไพร 9,248 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 37,211 ไร และ มีเกษตรกรรวมกลุมแปลงใหญ ผลิต
สมุนไพร จํานวน 25 แปลง ใน 18 จังหวัด เกษตรกร 1,177 ราย พื้นที่ 4,528 ไร และมีวิสาหกิจชุมชนที่
ดําเนินการเกี่ยวกับสมุนไพร ทั้งการผลิตวัตถุดิบสมุนไพร ผลิตภัณฑสมุนไพร รวมถึงการบริการดานการแพทย
แผนไทย/แพทยแผนโบราณ กวา 2,000 วิสาหกิจชุมชน
ทั้งนี้ กรมสงเสริมการเกษตรเนนการสนับสนุนใหเ กษตรกรพัฒ นาคุณภาพผลผลิตให ไดมาตรฐาน
สอดคลองความตองการของตลาด อุปสรรคสําคัญคือการพัฒนาเรื่องตลาด ไมมีตลาดชัดเจนและขาดการ
เชื่อมโยงระหวางการผลิตและการตลาด สงผลใหราคาซื้อขายไมสม่ําเสมอ การจัดตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพร
จึงเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการแกไขปญหาเรื่องตลาด จะทําใหเกษตรกรมีแหลงจําหนายสมุนไพรที่ไดคุณภาพใน
ราคาที่เหมาะสม รวมถึงพัฒนาระบบฐานขอมูลการผลิตและการตลาด จะสงผลใหเกิดการเชื่อมโยงการผลิต
และการตลาด จากความรวมมือในครั้งนี้ จะสงผลในการพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรใหเปนพืชเศรษฐกิจตอไป
ทั้งนี้ กรมสงเสริมการเกษตรเนนการสนับสนุนใหเกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหไดมาตรฐาน สอดคลอง
ความตองการของตลาด อุป สรรคสํ าคั ญคื อการพัฒนาเรื่องตลาด ไมมีตลาดชัดเจนและขาดการเชื่อมโยง
ระหวางการผลิตและการตลาด สงผลใหราคาซื้อขายไมสม่ําเสมอ การจัดตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพร จึงเปน
จุดเริ่มตนที่ดีในการแกไขปญหาเรื่องตลาด จะทําใหเกษตรกรมีแหลงจําหนายสมุนไพรที่ไดคุณภาพในราคาที่
เหมาะสม รวมถึงพัฒนาระบบฐานขอมูลการผลิตและการตลาด จะสงผลใหเกิดการเชื่อมโยงการผลิตและ
การตลาด จากความรวมมือในครั้งนี้ จะสงผลในการพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรใหเปนพืชเศรษฐกิจตอไป

ฉะเชิงเทรา 3 ก.ย.-กลุมเกษตรกรแปลงใหญไผ อ.ทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ผูชนะการประกวดแปลงใหญ
ดีเดนระดับประเทศ ประจําป 2563 เขามีวิธีบริหารจัดการกลุมอยางไร เพื่อใหไดคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ จนไดรับรางวัลแปลงใหญดีเดนระดับประเทศในปน.ี้ -สํานักขาวไทย

กทม. 2 ก.ย.-กลุมเกษตรแปลงใหญภาคเหนือประสบความสําเร็จ จนสามารถจัดการไดอยางเปนระบบ
รวมกันจนเปนเครือขายแปลงใหญ จากการสงเสริมของกรมสงเสริมการเกษตร วันนี้ นายพสิษฐ สุขสวัสดิ์
ประธานเครือขายแปลงใหญภาคเหนือ จะมาเลาประสบการณ แนวทางวางแผนและการบริหารจัดการ.สํานักขาวไทย

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดประกวดวิสาหกิจ
ชุมชนดีเดนระดับประเทศ ประจําป 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี
และมีแนวโนมการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเปนตัวอยางและตนแบบสําหรับวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมทั้งเปนการกระตุนและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนใหเกิดความมั่นคง ตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ตลอดจนเปนการเผยแพรประชาสัมพันธเกียรติคุณของ
วิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเดนสูสาธารณะ
สําหรับผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับประเทศ ป 2563 รางวัลชนะเลิศ ไดแก วิสาหกิจชุมชนกลุมออม
ทรัพยเพื่อการผลิตบานปาศรี ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี รับเงินรางวัล จํานวน 14,000 บาท พรอมโลและ
เกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก วิสาหกิจชุมชนกลุมทอผาไหมผาฝาย บานหนองบัวนอย ต.โสกนกเต็น อ.
พล จ.ขอนแกน รับเงินรางวัล 8,000 บาท พรอมโลและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดแก วิสาหกิจชุมชน
กลุมแมบานเกษตรกรขี้นาคแผนใหม 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
ทั้งนี้ คุณสมบัติของวิสาหกิจชุมชนที่มีสิทธิเขารับการคัดเลือกจะตองเปนวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ผานการประเมินศักยภาพอยูในระดับดี มีขอมูลการประกอบกิจการยอนหลัง
เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบไดเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป นับตั้งแตรับสมัคร ไดแก รายงานการประชุม ขอมูลดาน
การบัญชี แผนประกอบการ/ธุรกิจ ซึ่งการประกอบกิจการตองดําเนินงานโดยคณะบุคคลในชุมชน และสอดคลองกับ
ศักยภาพ บริบทของชุมชนหรือแผนชุมชน รวมทั้งตองมีกิจกรรมที่หลากหลาย เชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
โดยเกณฑการตัดสินพิจารณาจากแนวคิดและการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน เพื่อบงชี้ความสามารถในการพัฒนา
ตนเองของวิสาหกิจชุมชน จนกระทั่งเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน เพื่อใหไดวิสาหกิจชุมชนตามคุณลักษณะดีเดนที่
พึงประสงค ประกอบดวย ความคิดริเริ่ม ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน บทบาทและการมีสวน
รวมของสมาชิกตอสถาบัน ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน รวมทั้งการทํากิจกรรมดานสวัสดิการ
ชุมชน สาธารณประโยชน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดประกวด
วิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับประเทศ ประจําป 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการ
บริหารจัดการที่ดีและมีแนวโนมการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเปนตัวอยางและตนแบบสําหรับวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งเปนการกระตุนและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนให
เกิดความมั่นคง ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ตลอดจนเปนการ
เผยแพรประชาสัมพันธเกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเดนสูสาธารณะ
สําหรับ ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับประเทศ ป 2563 รางวัลชนะเลิศ ไดแก วิสาหกิจชุมชน
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานปาศรี ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี รับเงินรางวัล จํานวน 14,000 บาท
พรอมโลและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก วิสาหกิจชุมชนกลุมทอผาไหมผาฝาย บานหนองบัวนอย
ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแกน รับเงินรางวัล 8,000 บาท พรอมโลและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ไดแก วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรขี้นาคแผนใหม 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
ทั้งนี้ คุณสมบัติของวิสาหกิจชุมชนที่มีสิทธิเขารับการคัดเลือกจะตองเปนวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตาม
พ.ร.บ.สงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ผานการประเมินศักยภาพอยูในระดับดี มีขอมูลการประกอบ
กิจการยอนหลังเพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบไดเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป นับตั้งแตรับสมัคร ไดแก รายงาน
การประชุม ขอมูลดานการบัญชี แผนประกอบการ/ธุรกิจ ซึ่งการประกอบกิจการตองดําเนินงานโดยคณะ
บุคคลในชุมชน และสอดคลองกับศักยภาพ บริบทของชุมชนหรือแผนชุมชน รวมทั้งตองมีกิจกรรมที่
หลากหลาย เชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยเกณฑการตัดสินพิจารณาจากแนวคิดและการดําเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชน เพื่อบงชี้ความสามารถในการพัฒนาตนเองของวิสาหกิจชุมชน จนกระทั่งเกิดความเขมแข็ง
อยางยั่งยืน เพื่อใหไดวิสาหกิจชุมชนตามคุณลักษณะดีเดนที่พึงประสงค ประกอบดวย ความคิดริเริ่ม
ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน บทบาทและการมีสวนรวมของสมาชิกตอสถาบัน ความ
มั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน รวมทั้งการทํากิจกรรมดานสวัสดิการชุมชน สาธารณประโยชน และ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมLine

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยภายหลังเปนประธานในพิธีเปดการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการแนวทางการดําเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกลือทะเลไทย โดยมีนายชาญยุทธ ภาณุทัต ผูเชี่ยวชาญ
ดานพัฒนาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร ในฐานะหัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย
รวมใหขอมูล ณ โรงแรมไอธารา รีสอรท แอนด สปา จ. เพชรบุรีวา การสัมมนาดังกลาวจัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงานพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอมของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในการดําเนินการบริหารจัดการเกลือ
ทะเลไทยทั้งระบบใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้จากมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบใหการทํานาเกลือในสวนที่เปนเกลือ
สมุทรเปน “เกษตรกรรม” และผูทํานาเกลือเปน “เกษตรกร” กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดกําหนดยุทธศาสตร
เกลือทะเลไทย ป 2560-2564 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาสินคาเกษตร อันจะเปนการชวยเหลือคุมครองอาชีพ
เกลือทะเลใหมีความมั่นคงและยั่งยืน โดยกําหนดรูปแบบการดําเนินงานในลักษณะเกษตรแปลงใหญ และดําเนินการ
ตามนโยบายตลาดนําการผลิต เพื่อเปนการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกร สามารถแกไขปญหาหนี้สินได สงผลให
อาชีพนี้คงอยูคูกับประเทศไทยสืบไป ซึ่งปจจุบันไดมีการจัดตั้งชุมนุมสหกรณเกลือทะเลไทย จํากัด เพื่อทําหนาที่เปน
ตัวแทนเกษตรกรชาวนาเกลือทะเล ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกลือทะเลของ 3 จังหวัด ไดแก เพชรบุรี
สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ใหเกิดความเขมแข็งของเกษตรกรชาวนาเกลือทะเล
สําหรับประเทศไทยมีพื้นที่การทํานาเกลืออยูใน 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และปตตานี มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูทํานาเกลือ รวมทั้งประเทศ 841 ครัวเรือน
จํานวน 1,576 แปลง เนื้อที่ 38,410.70 ไร (ขอมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563) สําหรับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยที่ผานมา ไดเรงรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรผูทํานาเกลือเพื่อวางเปาหมายและกําหนด
ทิศทางการทํางาน การเตรียมจัดทําโครงการสินเชื่อชะลอการขายเกลือทะเล ปการผลิต 2561/62 - 2562/63 เพื่อ
ชวยเหลือคาใชจายในการดํารงชีพ และพัฒนามาตรฐาน GAP การทํานาเกลือทะเล และมาตรฐานสินคาเกลือทะเล
ธรรมชาติ รวมถึงแกปญหาเกลือทะเลคางสต็อก โดยการกระจายเกลือทะเลผานระบบสหกรณและรานธงฟา สวนแผน
ปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทยในปงบประมาณ 2564-2568 มีเปาหมายที่จะผลิตเกลือทะเลใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีชองทางการจัดจําหนาย และมีตลาดรองรับ ซึ่งจะทําใหราคาเกลือทะเลมีเสถียรภาพมากขึ้น และ
พื้นที่นาเกลือไดรับการจัดการอยางเหมาะสมและเกิดความยั่งยืนตอไป

ดังนั้นกรมสงเสริมการเกษตรจึงสงเสริมใหเกษตรกรผูปลูกสับปะรดในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธที่ผานการคัดเลือก
ตามขอกําหนดและหลักเกณฑรวม 8 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองหัวหิน ปราณบุรี ทับสะแก กุยบุรีสามรอยยอดบางสะพาน และ
อําเภอบางสะพานนอย ใหปรับเปลี่ยนสายพันธุและรูปแบบการผลิตจากการปลูกสับปะรดเพื่อสงโรงงานมาเปนสับปะรด
รับประทานผลสดพันธุ MD2 เพื่อแกปญหาผลผลิตลนตลาดและราคาตกต่ํา โดยสับปะรดพันธุ MD2 ไดรับการพัฒนาพันธุมา
จากประเทศสหรัฐอเมริกาเปนที่รูจักและเปนที่ตองการของตลาดเปนอยางมาก
คุณสมบัติที่โดดเดนของสับปะรดพันธุ MD2 คือ รสชาติที่หวาน มีกลิ่นหอม เฉพาะตัวเนื้อมีสีเหลืองเขม เนื้อตันแนน
และไมเปนโพรง น้ําหนักผลโดยเฉลี่ย 1.7-1.8 กิโลกรัม และมีวิตามินซีสูงกวาสับปะรดพันธุอื่นถึง 4 เทา ที่สําคัญเมื่อทานแลว
ไมกัดลิ้น เมื่อสุกแกผิวเปลือกจะเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีเหลืองทองทั้งผล
ทั้งนี้กรมสงเสริมการเกษตรสงเสริมใหเกษตรกรใชตนกลาพันธุดีจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพื้นที่ปลูกให
เพียงพอตอความตองการของตลาด เนื่องจากสับปะรดสายพันธุนี้คอนขางหวงหนอคือใหหนอเฉลี่ยเพียง 1.5 หนอเทานั้น ทําให
การขยายพื้นที่ปลูกโดยใชหนอพันธุตามธรรมชาติไมเพียงพอตอความตองการรวมทั้งเพื่อปองกันการระบาดของโรคเหี่ยว ซึ่งเกิด
จากเชื้อไวรัสที่มักพบแฝงมากับหนอพันธุที่เกษตรกรใชปลูก
เปาหมายผลิตตนพันธุสับปะรดผลสด MD2 จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจํานวนทั้งสิ้น 600,000 ตนสนับสนุนใหกับ
เกษตรกรผูปลูกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ รวม 8 อําเภอ รองรับพื้นที่ปลูกเพื่อจัดทําแปลงพันธุสับปะรด MD2 พันธุดี ในพื้นที่ได
100 ไร (100 แปลง) นําไปปลูกเปนทางเลือกเพิ่มชองทางการตลาดและเพิ่มมูลคาภาคการเกษตร รวมถึงการใชเทคโนโลยี
ระบบ bioreactor (ไบโอรีแอคเตอร) มาชวยผลิต ซึ่งสามารถขยายพันธุดวยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได 1 ตอ 1000 เทา ใน
ระยะเวลา 6-7 เดือน เทียบกับการขยายพันธุจากหนอธรรมดาจะได 1 ตอ 3-4 เทา ภายในระยะเวลา 1 เดือน
หากเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปสนใจสามารถมารับชมเทคโนโลยีระบบ bioreactor (ไบโอรีแอคเตอร) ในการขยายพันธุ
สับปะรดผลสด MD2 ไดในงานเกษตรสรางชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ? 30 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ฮอลล
9 ? 10 อิมแพ็คเมืองทองธานี

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา จังหวัดประจวบคีรีขันธเปนแหลงเพาะปลูก
สับปะรดแหลงใหญที่สําคัญของประเทศไทยมีผลผลิตสับปะรด 888,667 ตันคิดเปนรอยละ 37.84 ของ
ผลผลิตสับปะรดทั้งประเทศ โดยพันธุสับปะรดที่เกษตรกรนิยมปลูกสวนใหญเปนพันธุปตตาเวียเพื่อสงโรงงาน
อุตสาหกรรมเปนหลัก ดังนั้นเมื่อมีผลผลิตออกสูตลาดเปนปริมาณมาก เกษตรกรผูปลูกสับปะรดในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จึงมักประสบกับปญหาสับปะรดโรงงานลนตลาด และราคารับซื้อที่ตกต่ําอยูเสมอ
กรมสงเสริมการเกษตรจึงสงเสริมใหเกษตรกรผูปลูกสับปะรดในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธที่ผานการคัดเลือก
ตามขอกําหนดและหลักเกณฑรวม 8 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองหัวหิน ปราณบุรี ทับสะแก กุยบุรี สามรอย
ยอดบางสะพาน และอําเภอบางสะพานนอย ใหปรับเปลี่ยนสายพันธุและรูปแบบการผลิตจากการปลูก
สับปะรดเพื่อสงโรงงานมาเปนสับปะรดรับประทานผลสดพันธุ MD2 เพื่อแกไขปญหาผลผลิตลนตลาดและ
ราคาตกต่ํา โดยสับปะรดพันธุ MD2 ไดรับการพัฒนาพันธุมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเปนที่รูจักและเปนที่
ตองการของตลาดเปนอยางมากมีคุณสมบัติที่โดดเดนคือ รสชาติที่หวาน มีกลิ่นหอม เฉพาะตัวเนื้อมีสีเหลือง
เขม เนื้อตันแนน และไมเปนโพรง น้ําหนักผลโดยเฉลี่ย 1.7-1.8 กิโลกรัม และมีวิตามินซีสูงกวาสับปะรดพันธุ
อื่นถึง 4 เทา ที่สําคัญเมื่อทานแลวไมกัดลิ้น เมื่อสุกแกผิวเปลือกจะเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีเหลืองทองทั้งผล
กรมสงเสริมการเกษตรสงเสริมใหเกษตรกรใชตนกลาพันธุดีจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพื้นที่ปลูกให
เพียงพอตอความตองการของตลาด เนื่องจากสับปะรดสายพันธุนี้คอนขางหวงหนอคือใหหนอเฉลี่ยเพียง 1.5
หนอเทานั้น ทําใหการขยายพื้นที่ปลูกโดยใชหนอพันธุตามธรรมชาติไมเพียงพอตอความตองการรวมทั้งเพื่อ
ปองกันการระบาดของโรคเหี่ยว ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่มักพบแฝงมากับหนอพันธุที่เกษตรกรใชปลูกมีเปาหมาย
ในการผลิตตนพันธุสับปะรดผลสด MD2 จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจํานวนทั้งสิ้น 600,000 ตนสนับสนุน
ใหกับเกษตรกรผูป ลูกในจังหวัดประจวบคีรีขันธรวม 8 อําเภอ รองรับพื้นที่ปลูกเพื่อจัดทําแปลงพันธุสับปะรด
MD2 พันธุดี ในพื้นที่ได จํานวน 100 ไร (100 แปลง) นําไปปลูกเปนทางเลือกในการเพิ่มชองทางการตลาด
และเพิ่มมูลคาภาคการเกษตร รวมถึงการใชเทคโนโลยีระบบ bioreactor (ไบโอรีแอคเตอร) มาชวยในการผลิต
ซึ่งสามารถขยายพันธุดวยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได 1 ตอ 1000 เทา ในระยะเวลา 6-7เดือน เทียบกับการ
ขยายพันธุจากหนอธรรมดาจะได 1 ตอ 3 – 4 เทา ภายในระยะเวลา 1 เดือน
หากเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปสนใจสามารถมารับชมเทคโนโลยีระบบ bioreactor (ไบโอรีแอคเตอร) ในการ
ขยายพันธุสับปะรดผลสด MD2 ไดในงานเกษตรสรางชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2563 เวลา
10.00-20.00 น. ณ ฮอลล 9 – 10 อิมแพ็คเมืองทองธานี

กรมสงเสริมการเกษตรใหศูนยขยายพันธุพืชที่ 5 บุรีรัมย คุม 6 จังหวัดอีสาน เรงรณรงคและถายทอด
ความรูดานการผลิตและขยายพันธุพืชดีใหกับเกษตรกร ใหครอบคลุม ลดการใชพันธุพืชพื้นบาน เชื่อลด
ตนทุนเพิ่มผลผลิตได เรงขยายพืชสวนครัว ชวยประหยัดคาใชจายในยุคโรคระบาด ยันไมกระทบ
บริษัทเอกชน
วันที่ 7 ก.ย.63 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ไดออกมาระบุ หลังเดินทางมาเปน
ประธานงานรณรงคถายทอดความรูดานการผลิตและขยายพันธุพืชพันธดี ที่ศูนยขยายพันธุพืชที่ 5 อ.ชํานิ จ.
บุรีรัมย วา
กรมสงเสริมการเกษตรไดมอบหมายใหศูนยขยายพันธุพืชที่ 5 บุรีรัมย ซึ่งรับผิดชอบ 6 จังหวัด ไดแก จังหวัด
บุรีรัมย,สุรินทร,ศรีสะเกษ,อุบลราชธานี ,อํานาจเจริญ และจังหวัดยโสธร ดําเนินการจัดงานดังกลาวขึ้น
เพื่อเปนการสงเสริมใหเกษตรกรไดเขาถึงแหลงความรูทางวิชาการภายในศูนยฯ สงเสริมใหเกษตรกรรูจักการ
ใชนวัตกรรมทางการเกษตรแบบสมัยใหม โดยเฉพาะใหเกษตรกรเขาถึงพืชพันธุดี ตามสายพันธุตางๆ
รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา หลักสําคัญในการทําการเกษตรคือ”พันธุพืชตองดี”เมื่อพันธุพืชดี
ผลผลิตก็ดี ตนทุนก็ต่ํา เมื่อไดผลผลิตมากขึ้น ขายก็ไดกําไรมากขึ้น ชีวิตเกษตรกรก็จะดีขึ้นตามไปดวย สวนจะ
ไปกระทบกับบริษัทเอกชนที่ผลิตพันธุพืชหรือไม สวนตัวคิดวา”ไมกระทบ”เพราะบริษัทเอกชนสามารถตอยอด
ได ประกอบกับเอกชนทํากันมานานแลว
นายทวี ยังกลาวดวยวา ตอนนี้ไดสงพันธุพืชสวนครัวพันธุดีใหกับเกษตรกรตัวอยาง หมูบานละ 3 ครอบครัว
แลว เพื่อขยายพันธุแลวสงตอใหกับชุมชนใหครบทุกครัวเรือน
โดยเฉพาะพันธุพืชผักสวนครัว ที่กรมฯไดเนนย้ําใหเรงกระจายไปทุกครัวเรือนใหเร็วที่สุด เพื่อใหเปนอาหารใน
ครัวเรือน ลดคาใชจายในครัวเรือน สามารถบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในชวงมีการแพรระบาดของ
โรคโควิด-19 ไดอีกทางหนึ่งดวย

นครพนม – เกษตรกรนครพนม ยิ้มออก !! ชาวเรณูผูไทสูภัยโควิด ปลูกพืชผักสมุนไพรไวบริโภค ชวยลดรายจาย มีแหลงอาหารที่มนั่ คง
จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศ ทําใหมมี าตรการเรงดวนในการควบคุมและ
ยับยั้งการแพรระบาดของโรค สงผลกระทบโดยตรงตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน เกิดปญหาการกระจายสินคา และการขาดแคลนพืช
อาหารเพื่อการบริโภค รัฐบาลจึงดําเนินการปองกัน ควบคุม แกไขปญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID
– 19) กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดจดั ทําโครงการ “โครงการบานพอเพียงเลี้ยงชีวิตสูโควิด – 19” เพื่อเปน
มาตรการเสริมในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณดังกลาว ใหเกษตรกรและผูไดรับผลกระทบมีพืชอาหารบริโภคสามารถดํารงชีวิตอยู
ไดดวยการพึ่งพาตนเอง ชวยลดคาจายใชในครัวเรือน สรางความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนการแกปญ
 หาการขาดแคลนพันธุ พืชพันธุดีใน
ทองถิ่น และสนับสนุนการจัดทําแปลงเรียนรูตนแบบ เพื่อดําเนินการตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในอนาคต
นายราชันย ไชยศิลป หัวหนากลุมอารักขาพืช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เปดเผยวา สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได
ดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรและผูไดรับผลกระทบ จากโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากโครงการ “โครงการบาน
พอเพียงเลี้ยงชีวิตสูโควิด – 19” ซึ่งไดมอบตนพันธุพืชผักและสมุนไพร จํานวน 7 ชนิด ประกอบดวย พืชผักและสมุนไพรหลัก จํานวน 4
ชนิด เปนพืชที่เปนที่นิยมในการบริโภคและสามารถผลิตไดงาย ไดแก ฟาทะลายโจร มะละกอ พริก และมะเขือ และพืชผักและสมุนไพรเสริม
จํานวน 3 ชนิดไดแก มะรุม ผักหวานบาน และแคบาน นอกจากนีย้ ังไดมอบตนพันธุพริกไทย พรอมปุย อินทรียอัดเม็ด ไวใหเกษตรกรเพิ่มเติม
เพื่อนําไปปลูกในพื้นที่รอบๆบาน ไวสําหรับบริโภคสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยการพึ่งพาตนเอง ชวยลดคาใชจายในครัวเรือน สรางความ
มั่นคงทางอาหาร เพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรและชุมชน ตลอดจนการแกปญหาการขาดแคลนพันธุพืชพันธุดีในทองถิ่น สงเสริม ใหเกิดการ
รวมกลุม เพื่อดําเนินการตามระบบสงเสริมการเกษตรผานอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ซึ่งเปนผูถายทอดความรูใหแกตัวแทนเกษตรกร
ในชุมชน
สําหรับจังหวัดนครพนม ไดรับการจัดสรรตนพันธุพืชตามโครงการดังกลาว จํานวนทั้งสิ้น 55,056 ตน เพื่อมอบใหอาสาสมัครเกษตรหมูบ าน
(อกม.) จํานวนทั้งสิ้น 1,139 ราย เพื่อนําไปแจกจายและกระจายตนพันธุพืชผักสมุนไพรสนับสนุนใหเกษตรกรในหมูบา น คิดเปน 1,139
ครัวเรือน 3,417 หมูบาน พรอมจัดทําแปลงเรียนรูต นแบบ จํานวน 12 จุด ในพื้นที่สํานักงานเกษตรอําเภอทั้ง 12 อําเภอ เพื่อเปนตนแบบ
และแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกร และประชาชนที่เขามาใชบริการ ไดศึกษาและเรียนรูด านสรรพคุณของพืชแตละชนิดพรอมวิธีการปลูก โดย
จะมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนํากับเกษตรกรทีเ่ ขาไปเรียนรู
นายระวิน สีกาลัง เกษตรกรตําบลทาลาด อําเภอเรณูนคร เปดเผยวา ตนเปนอีกคนหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) จนทําใหตองตกงาน ซึ่งเดิมตนเองเคยทํางานเปดรานจําหนายอาหารภายในสนามบินแหงหนึ่ง แตเมื่อเกิดสถานการณการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากมาตรการควบคุมการแพรระบาดทําใหทางสนามบินตองปดการใหบริการ จึงทําใหไมสามารถ
จําหนายอาหารตอได จึงตัดสินใจเดินทางกลับมาพักที่บาน หลังจากกลับมาก็ไมรูจะทําอะไร วางงาน ไมมีรายได และมีคาใชจายในครัวเรือน
จากปญหาดังกลาวไดมีอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ไดนําพันธุพืชผักและสมุนไพรมาใหปลูก เพื่อชวยลดคาใชจายในครัวเรือน มีแหลง
อาหารไวบริโภคในครัวเรือน
เดิมตนเองเปนคนชอบทําการเกษตรอยูแลวจึงสนใจนําพันธุพืชมาปลูกในบริเวณรอบๆบานและปลูกพืชชนิดอื่นแซมรวมไปในแปลง นายระ
วิน สีกาลัง เกษตรกรตําบลทาลาด เผยเพิ่มเติมวา อยากขอบคุณทางกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ทีไ่ ดมโี ครงการดีๆ
มาสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ไดมีแหลงอาหารทีม่ ั่นคง และมี
แหลงตนพันธุพืชที่ดี เพื่อนําแจกจายใหกับเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ตอไป

