
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่26 สิงหาคม 2563 

ส่วนกลาง 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ล ำไย 1 ครม.เห็นชอบจ่ำยเงินช่วยเหลือชำวสวนล ำไย ส ำนกัข่ำวไทย 

2 เกษตรฯ เผยมติ ครม. เยยีวยำสวนล ำไยปี 63 ไร่ละ 2,000 บำท ไม่เกิน 25 ไร่ Line Today 
3 "เฉลิมชยั" เผยมติ ครม. เยยีวยำชำวสวนลำไยปี 63 ไร่ละ 2 พนั ไทยรัฐ 
4 เกษตรฯ เผยมติ ครม. เยยีวยำสวนล ำไยปี 63 ไร่ละ 2,000 บำท ไม่เกิน 25 ไร่ All news express 
5 เยยีวยำเกษตรกรชำวสวนล ำไย ปี 2563 อตัรำไร่ละ 2,000 บำท คมชดัลึก 
6 ครม.อนุมติั 3,400 ลำ้นบำท เยยีวยำชำวสวนล ำไยไร่ละ 2,000 บำท 

ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ พร้อมขยำยโครงกำรประกนัรำคำปำลม์
น ้ำมนัต่อไปอีก 3 เดือนจำกส้ินเดือน ก.ย. เป็นส้ินเดือน ธ.ค. 2563 

Voice online 

7 ครม.อนุมติัโครงกำรเยยีวยำชำวสวนล ำไย 3,400 ลำ้นบำท ส ำนกัข่ำวไทย 
8 ครม.เคำะ"เยยีวยำเกษตรกร" สวนลำไย 2,000 บำท ฐำนเศรษฐกิจ 
9 เกษตรฯ เผยมติ ครม. เยยีวยำสวนล ำไยปี 63 ไร่ละ 2,000 บำท ไม่เกิน 25 ไร่ ไทยแลนดพ์ลสั 
10 เกษตรฯ เผยมติ ครม. เยยีวยำสวนล ำไยปี 63 ไร่ละ 2,000 บำท ไม่เกิน 25 ไร่ เพจเกษตรกำ้วไกล 

เกษตรสร้ำงชำติ คร้ังท่ี 
2 

11 กรมส่งเสริมฯน ำเกษตรกรแปลงใหญ่พบผูป้ระกอบกำร ชวนร่วมงำน
เกษตรสร้ำงชำติ คร้ังท่ี 2 

เกษตรกำ้วไกล 

12 กรมส่งเสริมกำรเกษตรน ำเกษตรกรแปลงใหญ่พบส่ือและ
ผูป้ระกอบกำร เชิญชวนร่วมงำนเกษตรสร้ำงชำติ คร้ังท่ี 2 
ประชำสัมพนัธ์ผลผลิตคุณภำพ ต่อยอดทำงธุรกิจ 

Seven day 

13 ยิง่ใหญ่แห่งปี….งำนเกษตรสร้ำงชำติ คร้ังท่ี 2 และรวมพลคนสร้ำง
ชำติ Smart & Strong Together รวมพลงัส่งเสริมเกษตรไทย กำ้วไกล
มัน่คง ระหวำ่งวนัท่ี 27-30 สิงหำคม 2563 ณ ท่ีอิมแพค เอ็กซิบิชัน่ 
ฮอลล ์9-10 อิมแพคเมืองทองธำนี 

เทคโนโลยชีำวบำ้น 

14 (คลิป) รองฯ กุลฤดี ใหส้ัมภำษณ์ เชิญร่วมงำนเกษตรสร้ำงชำติ คร้ังท่ี 2 เพจรักบำ้นเกิด 
15 ชวนเท่ียวงำนเกษตรสร้ำงชำติ ชอ้ปสินคำ้เกษตร-หตัถกรรม

ระดบัพรีเมียมจำกทัว่ไทย พร้อมเวิร์กช็อปสร้ำงอำชีพ ท่ีงำนเกษตร
สร ้ ำงชำติ คร้ังท่ี 2 ระหวำ่ง 27-30 ส.ค.น้ี ท่ีอิมแพคเมืองทองธำนี 

กรุงเทพธุรกิจ 

16 กรมส่งเสริมกำรเกษตร เชิญชวนร่วมงำนเกษตรสร้ำงชำติ คร้ังท่ี 2 
ประชำสัมพนัธ์ผลผลิตคุณภำพ ต่อยอดทำงธุรกิจ 

มติชน 



 

ส่วนกลาง 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
Roadmap ไมผ้ล 17 เกษตรฯ เปิด Roadmap แผนปฏิบติักำรพฒันำผลไมไ้ทย ปี 2565 – 

2570 
เพจเกษตรกำ้วไกล 

18 เกษตรฯ เปิด Roadmap แผนปฏิบติักำรพฒันำผลไมไ้ทย ปี 65–70 สยำมรัฐ 
นวตักรรมกำรปลูก
องุ่นบนพื้นท่ีสูง 

19 กรมส่งเสริมกำรเกษตร เผยนวตักรรมกำรปลูกองุ่นบนพื้นท่ีสูง
ส ำหรับเกษตรกรสูงวยั เพิ่มปริมำณ-คุณภำพผลผลิต-ดูแลรักษำง่ำย 

เทคโนโลยชีำวบำ้น 

แปลงใหญ่มะพร้ำว
น ้ำหอม 

20 แปลงใหญ่"มะพร้ำวน ้ำหอม"ไปล่ิวต่อยอดแปรรูปเพิ่มมูลค่ำสู่ 
ตลำดออนไลน์ 

คมชดัลึก 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
เกษตรวถีิอินทรีย ์ 21 เกษตรล ำปำง สรุปผลกำรด ำเนินงำนหมู่บำ้นเกษตรวถีิอินทรีย ์ใน

พื้นท่ีน ำร่อง 13 อ ำเภอ 
ส ำนกัประชำสัมพนัธ์เขต 
3 เชียงใหม่ 

รวมข่ำวเกษตร 22 - เกษตรล ำปำง สรุปผลกำรด ำเนินงำนหมู่บำ้นเกษตรวถีิอินทรีย ์ใน
พื้นท่ีน ำร่อง 13 อ ำเภอ 
- ส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัล ำปำง ใหก้ำรตอ้นรับและร่วมติดตำมกำร
ลงพื้นท่ีของคณะนิเทศงำนตำมระบบส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนกังำน
ส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 6 จงัหวดัเชียงใหม่ เยีย่มชมกำร
ด ำเนินงำนแปลงใหญ่สับปะรดต ำบลบำ้นสำ อ ำเภอแจห่้ม จงัหวดั
ล ำปำง 

- เกษตรฯ เผยมติ ครม. เยยีวยำชำวสวนล ำไยปี '63 ไร่ละ 2,000 บำท 
ไม่เกิน 25 ไร่ 

สวท.ล ำปำง 

ศจช. 23 ขยำยผล ศูนยจ์ดักำรศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) เพื่อเกษตรกร เกษตรกำ้วไกล 



 

ครม.เห็นชอบจ่ำยเงินช่วยเหลือชำวสวนล ำไย 

 

 ระยอง  25 ส.ค. – ชาวสวนล าไยเฮ ครม.เห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบปัญหาราคาล าไยตกต ่า โดยให้

ไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ จ่ายผา่นบญัชี ธ.ก.ส. ช้ีเป็นเร่ืองเร่งด่วน เน่ืองจากล าไยสุกแก่เตม็ท่ี แต่

ผูป้ระกอบการจีนยงัไม่สามารถเขา้ไทย เพื่อส่งล าไยอบแหง้ไปจีนได ้เพราะติดสถานการณ์โควิด-19 

 นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววา่ ครม.เห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวน

ล าไย เพื่อฟ้ืนฟูการผลิตล าไยท่ีประสบปัญหาดา้นการผลิตและการตลาดจากสถานการณ์โควดิ-19 เน่ืองจากประเทศผูซ้ื้อ

อนัดบั 1 คือ จีนรับซ้ือจ านวนนอ้ยลงมาก ส าหรับเกษตรกรชาวสวนล าไยท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการน้ีมีประมาณ 

200,00 ครัวเรือน พื้นท่ี 1,200,000 ไร่ โดยเป็นพื้นท่ีล าไยท่ีใหผ้ลผลิตแลว้หรืออายตุน้ล าไยตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป ซ่ึงจะไดรั้บความ

ช่วยเหลือในอตัราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ 

 ทั้งน้ี ฤดูกาลเก็บเก่ียวล าไยในฤดูภาคเหนือเร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กนัยายน แต่จากสภาพอากาศร้อนผดิปกติ

อุณหภูมิสูงอยา่งต่อเน่ืองสลบักบัอากาศท่ีหนาวเยน็ฉบัพลนัในช่วงตน้ปีท่ีผา่นมา ส่งผลใหล้ าไยออกดอกและติดผลมาก แต่

การติดผลไม่ไดคุ้ณภาพเท่าท่ีควร อีกทั้งการเผชิญภยัแลง้ต่อเน่ืองตั้งแต่เดือนเมษายน – พฤษภาคม ท าใหล้ าไยไมส่ามารถ

ทนทานต่อความร้อนท่ีสูงข้ึนเป็นระยะยาวได ้ช่อผลท่ีก าลงัพฒันามีการหยดุชะงกั ผลเล็กไม่เจริญเติบโต หรือผลท่ีเติบโต

เตม็ท่ีมีอาการผลแตก ซ่ึงโครงการท่ีคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้(ฟรุตบอร์ด) เสนอมีวตัถุประสงคช่์วยเหลือ

ดา้นการพฒันาคุณภาพการผลิต 



 ชาวสวนล าไยยงัประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างดา้วท่ีเป็นแรงงานฝีมือเฉพาะในการเก็บเก่ียวคดัแยกบรรจุหีบ

ห่อ ท าใหเ้กษตรกรตอ้งจา้งแรงงานในประเทศมาทดแทนซ่ึงมีค่าใชจ่้ายสูง นอกจากน้ี แมจี้นจะเปิดด่านพรมแดนแลว้ แต่การ

ขนส่งยงัล่าชา้ ระยะน้ีเป็นช่วงท่ีล าไยสุกแก่เตม็ท่ี จ  าเป็นตอ้งเร่งระบายผลผลิต แต่ผูป้ระกอบการชาวจีนซ่ึงเป็นตลาดรับซ้ือ

ล าไยอนัดบั 1 ยงัไม่สามารถเดินทางมาซ้ือขายล าไยไดโ้ดยสะดวก ตลอดจนไม่มีการซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อประกนัความเส่ียง

ใหแ้ก่เกษตรกรไดเ้หมือนอยา่งเช่นฤดูกาลผลิตท่ีผา่นมา ธุรกิจการน าเขา้ล าไยไปจีนชะลอตวัลง เน่ืองจากนโยบายของรัฐบาล

ท่ีส่งเสริมการปลูกล าไยในประเทศมากข้ึนจากเดิม 2 ลา้นไร่เป็น 10 ลา้นไร่ในปัจจุบนัและยงัมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง จึงจะ

เห็นไดว้า่ ล าไยเป็นไมผ้ลท่ีลกัษณะการบริหารจดัการแบบจ าเพาะแตกต่างจากไมผ้ลชนิดอ่ืน 

 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ เกษตรกรท่ีมีสิทธ์ิเขา้ร่วมโครงการตอ้งมีสัญชาติ

ไทยและบรรลุนิติภาวะแลว้ เป็นหวัหนา้ครัวเรือนท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกล าไยกบักรมส่งเสริมการเกษตรภายในวนัท่ี 

15 กนัยายน  ส าหรับเกษตรกรซ่ึงเคยข้ึนทะเบียนเกษตรกรไวก่้อนมีมติคณะรัฐมนตรีวนัน้ี (25  สิงหาคม) ขอใหม้าปรับปรุง

ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัภายในวนัท่ี 15 กนัยายน ส าหรับเกษตรกรรายใหม่ท่ียงัไม่เคยข้ึนทะเบียนเกษตรกรมาก่อน หากประสงค์

เขา้ร่วมโครงการ ตอ้งมาข้ึนทะเบียนเกษตรกรใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 15 กนัยายนเช่นเดียวกนั โดยตอ้งเตรียมเอกสาร/

หลกัฐานการข้ึนทะเบียนเกษตรกรใหพ้ร้อมคือ บตัรประชาชน ทะเบียนบา้น ส าเนาเอกสารสิทธ์ิ (ถา้มี) ส าหรับทะเบียนบา้นท่ี

น ามาข้ึนทะเบียนเกษตรกรจะตอ้งมีการก าหนดบา้นเลขท่ี และกรณีท่ียา้ยเขา้ทะเบียนบา้นใหม่ ตอ้งด าเนินการตามเง่ือนไข

ของกระทรวงมหาดไทย ก่อนวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 เกษตรกรตอ้งเปิดบญัชีเงินฝากไวก้บัธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซ่ึงใชเ้ป็นช่องทางโอนเงินช่วยเหลือสู่บญัชีเกษตรกรโดยตรง โดยก าหนดกรอบระยเวลา

ด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนธนัวาคม 

 จากขอ้มูลของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พบวา่ สถานการณ์การผลิตล าไยปี 2562 ทั้งประเทศ มีเน้ือท่ี

ปลูก 1,201,678 ไร่ เน้ือท่ีให้ผล 1,169,49 ไร่ และผลผลิต 1,011,276 ตนั ผลผลิตเฉล่ีย 865 กิโลกรัมต่อไร่ ในดา้นเศรษฐกิจมี

มูลค่าการส่งออกล าไยสด 583,297 ตนั คิดเป็น 20,812 ลา้นบาท แต่มูลค่าการส่งออกล าไยอบแหง้สูงถึง 164,575 ตนั คิดเป็น

มูลค่า 8,780 ลา้นบาท ประเทศคู่คา้ส าคญัท่ีเป็นตลาดหลกั ไดแ้ก่ จีน เวยีดนาม อินโดนีเซีย ดงันั้น เม่ือพ่อคา้จีนเดินทางมา

ไม่ได ้ล าไยส่วนใหญ่ท่ีตอ้งเขา้สู่โรงงานอบแหง้จึงออกสู่ตลาด โดยขายเป็นล าไยสด ตลอดจนผลผลิตล าไยส่วนหน่ึงมีปัญหา

ดา้นคุณภาพจากสภาพอากาศจึงท าใหร้าคาลดต ่าลงมาก อีกทั้งล าไยบางพื้นท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตล่าชา้ จนคาบเก่ียวกบัผลผลิต

จากภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออก ซ่ึงมีตลาดส าคญัตลาดเดียวกนั คือ จีน เวยีดนาม และอินโดนีเซีย.-ส านกัข่าวไทย 

 

  



 

ท่ีประชุม ครม.มีมติ 25 ส.ค.63 อนุมติัการช่วยเหลือเยยีวยาเกษตรกรชาวสวนล าไย ปี 2563 อตัราไร่ละ 2,000 บาท ไม่

เกิน 25 ไร่/ครัวเรือน โดยให้ฟ้ืนฟูการผลิตล าไยท่ีไดรั้บผลกระทบดา้นการผลิตและตลาดจากสถานการณ์การระบาดของโรค

โควดิ-19 และตอ้งข้ึนทะเบียนกบักรมส่งเสริมการเกษตรภายใน 15 ก.ย.น้ี 

     ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวา่ ล าไยเป็นไมผ้ลเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศ

ไทย เน่ืองจากมีศกัยภาพการผลิตค่อนขา้งสูง โดยในปี 2562 มีผลผลิตจ านวน 1,011,276 ตนั มูลค่าการส่งออกล าไยสด 

583,297 ตนั คิดเป็น 20,812 ลา้นบาท และล าไยอบแหง้ 164,575 ตนั คิดเป็น 8,780 ลา้นบาท ตลาดหลกัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ จีน 

เวยีดนาม และอินโดนีเซีย ซ่ึงจากผลกระทบดา้นสภาพอากาศท่ีร้อนแลง้ส่งผลใหล้ าไยมีการออกดอกและติดผลมากแต่ผล

ล าไยไม่ไดคุ้ณภาพ รวมทั้งเกิดการระบาดของโรคโควดิ-19 ท าใหช้าวสวนล าไยไดรั้บความเดือดร้อน 

ดงันั้น มติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 25 สิงหาคม 2563 ไดเ้ห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการพฒันาและบริหาร

จดัการผลไม ้(Fruit Board) ท่ีไดรั้บแจง้จากสภาอาชีพเกษตรกร และมอบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการ 

Fruit Board เสนอโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนล าไย ปี 2563 เพื่อช่วยเหลือชาวสวนใหส้ามารถฟ้ืนฟูการผลิตล าไยท่ี

ไดรั้บผลกระทบทั้งดา้นการผลิตและการตลาด รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้แนวทางปฏิบติัต่อสวนล าไยเพื่อประกอบ

อาชีพไดอ้ยา่งย ัง่ยนื เป้าหมายของโครงการจะตอ้งเป็นเกษตรกรชาวสวนล าไย ปี 2563 ท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริม



การเกษตรทุกครัวเรือน ประมาณ 200,000 ครัวเรือน พื้นท่ีไม่เกิน 1,200,000 ไร่ และเป็นพื้นท่ีล าไยท่ีใหผ้ลผลิตแลว้(อายตุน้

ล าไยตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป) อตัราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ พร้อมเนน้ย  ้าหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหด้ าเนินการ

ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนล าไยอยา่งทัว่ถึง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้เพื่อป้องกนัการทุจริตและใหเ้กิด

ประโยชน์ต่อพี่นอ้งเกษตรกรชาวสวนล าไยมากท่ีสุด    

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ส าหรับเง่ือนไขการรับแจง้ยนืยนัสิทธ์ิเขา้ร่วม

โครงการเยยีวยาชาวสวนล าไย ปี 2563 เกษตรกรท่ีมีสิทธ์ิเขา้ร่วมโครงการฯ จะตอ้งมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแลว้ เป็น

หวัหนา้ครัวเรือนท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกล าไยกบักรมส่งเสริมการเกษตรภายในวนัท่ี 15 กนัยายน 2563 และในกรณีท่ี

เป็นเกษตรกรซ่ึงเคยข้ึนทะเบียนเกษตรกรไวก่้อนหนา้น้ีแลว้ (ก่อนมีมติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี 25 สิงหาคม 2563) ขอให้มา

ปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัภายในวนัท่ี 15 กนัยายน 2563 ส าหรับเกษตรกรรายใหม่ท่ียงัไม่เคยข้ึนทะเบียนเกษตรกรมา

ก่อน หากเกษตรกรประสงคจ์ะเขา้ร่วมโครงการฯ ตอ้งมาข้ึนทะเบียนเกษตรกรใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 15 กนัยายน 2563  

เช่นเดียวกนั โดยตอ้งเตรียมเอกสารและหลกัฐานการข้ึนทะเบียนเกษตรกรใหพ้ร้อม ไดแ้ก่ บตัรประชาชน ทะเบียนบา้น 

ส าเนาเอกสารสิทธ์ิ (ถา้มี) ส าหรับทะเบียนบา้นท่ีน ามาข้ึนทะเบียนเกษตรกรจะตอ้งมีการก าหนดบา้นเลขท่ี และกรณีท่ียา้ยเขา้

ทะเบียนบา้นใหม่ ตอ้งด าเนินการตามเง่ือนไขของกระทรวงมหาดไทย ก่อนวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 ส่วนการจ่ายเงินให้

เกษตรกรจะโอนเงินเขา้บญัชีเกษตรกรโดยตรงท่ีเปิดบญัชีเงินฝากไวก้บัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.

ก.ส.) ซ่ึงจะด าเนินการตามกรอบระยะเวลาโครงการให้แลว้เสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2563 

  



 "เฉลิมชยั" เผยมติ ครม. เยยีวยาชาวสวนล าไยปี 63 ไร่ละ 2 พนั

 

"เฉลิมชยั" ย  ้า ครม. อนุมติัช่วยเหลือเยยีวยาเกษตรกรชาวสวนล าไย ปี 2563 อตัราไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่/

ครัวเรือน พร้อมฟ้ืนฟูการผลิตล าไยท่ีไดรั้บผลกระทบดา้นการผลิตและตลาด จากสถานการณ์ โควดิ-19 โดยตอ้งข้ึนทะเบียน

ภายใน 15 ก.ย.น้ี 

เม่ือวนัท่ี 25 ส.ค.63 นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลงัประชุม ครม.วา่ ท่ีประชุมไดอ้นุมติั

การช่วยเหลือเยยีวยาเกษตรกรชาวสวนล าไย ปี 2563 อตัราไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่/ครัวเรือน โดยใหฟ้ื้นฟูการผลิต

ล าไยท่ีไดรั้บผลกระทบดา้นการผลิตและตลาดจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และตอ้งข้ึนทะเบียนกบักรม

ส่งเสริมการเกษตรภายใน 15 ก.ย.น้ี 

"ล าไยเป็นไมผ้ลเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศไทย เน่ืองจากมีศกัยภาพการผลิตค่อนขา้งสูง โดยในปี 2562 มีผลผลิต

จ านวน 1,011,276 ตนั มูลค่าการส่งออกล าไยสด 583,297 ตนั คิดเป็น 20,812 ลา้นบาท และล าไยอบแหง้ 164,575 ตนั คิดเป็น 

8,780 ลา้นบาท ตลาดหลกัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ จีน เวยีดนาม และอินโดนีเซีย ซ่ึงจากผลกระทบดา้นสภาพอากาศท่ีร้อนแลง้ส่งผล

ใหล้ าไยมีการออกดอกและติดผลมากแต่ผลล าไยไม่ไดคุ้ณภาพ รวมทั้งเกิดการระบาดของโรคโควดิ-19 ท าใหช้าวสวนล าไย

ไดรั้บความเดือดร้อน" นายเฉลิมชยักล่าว 

 

 



รมว.เกษตรฯ กล่าวดว้ยวา่ มติคณะรัฐมนตรี 25 ส.ค.63 ไดเ้ห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการพฒันาและ

บริหารจดัการผลไม ้(Fruit Board) ท่ีไดรั้บแจง้จากสภาอาชีพเกษตรกร และมอบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรในฐานะ

เลขานุการ Fruit Board เสนอโครงการเยยีวยาเกษตรกรชาวสวนล าไย ปี 2563 เพื่อช่วยเหลือชาวสวนใหส้ามารถฟ้ืนฟูการผลิต

ล าไยท่ีไดรั้บผลกระทบทั้งดา้นการผลิตและการตลาด รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้แนวทางปฏิบติัต่อสวนล าไยเพื่อ

ประกอบอาชีพไดอ้ยา่งย ัง่ยนื เป้าหมายของโครงการจะตอ้งเป็นเกษตรกรชาวสวนล าไย ปี 2563 ท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบั

กรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน ประมาณ 200,000 ครัวเรือน พื้นท่ีไม่เกิน 1,200,000 ไร่ และเป็นพื้นท่ีล าไยท่ีใหผ้ลผลิต

แลว้ (อายตุน้ล าไยตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป) อตัราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ พร้อมเนน้ย  ้าหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้

ด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนล าไยอยา่งทัว่ถึง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้เพื่อป้องกนัการทุจริตและให้

เกิดประโยชน์ต่อพี่นอ้งเกษตรกรชาวสวนล าไยมากท่ีสุด 

ดา้น นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ส าหรับเง่ือนไขการรับแจง้ยนืยนัสิทธ์ิเขา้ร่วม

โครงการเยยีวยาชาวสวนล าไย ปี 2563 เกษตรกรท่ีมีสิทธ์ิเขา้ร่วมโครงการฯ จะตอ้งมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแลว้ เป็น

หวัหนา้ครัวเรือนท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกล าไยกบักรมส่งเสริมการเกษตรภายในวนัท่ี 15 ก.ย.63 และในกรณีท่ีเป็น

เกษตรกรซ่ึงเคยข้ึนทะเบียนเกษตรกรไวก่้อนหนา้น้ีแลว้ ขอใหม้าปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัภายในวนัท่ี 15 ก.ย.63 

ส าหรับเกษตรกรรายใหม่ท่ียงัไม่เคยข้ึนทะเบียนเกษตรกรมาก่อน หากเกษตรกรประสงคจ์ะเขา้ร่วมโครงการฯ ตอ้งมาข้ึน

ทะเบียนเกษตรกรใหแ้ลว้เสร็จ เช่นเดียวกนั โดยตอ้งเตรียมเอกสารและหลกัฐานการข้ึนทะเบียนเกษตรกรใหพ้ร้อม ก่อนวนัท่ี 

29 พ.ย.61 ส่วนการจ่ายเงินใหเ้กษตรกรจะโอนเงินเขา้บญัชีเกษตรกรโดยตรงท่ีเปิดบญัชีเงินฝากไวก้บัธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซ่ึงจะด าเนินการตามกรอบระยะเวลาโครงการใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนธ.ค.63. 

  



 

  



  เยยีวยำเกษตรกรชำวสวนล ำไย ปี 2563 อตัรำไร่ละ 2,000 บำท 

 

ท่ีประชุม ครม.มีมติ 25 ส.ค.63 อนุมติัการช่วยเหลือเยยีวยาเกษตรกรชาวสวนล าไย ปี 2563 อตัราไร่ละ 2,000 บาท ไม่

เกิน 25 ไร่/ครัวเรือน โดยให้ฟ้ืนฟูการผลิตล าไยท่ีไดรั้บผลกระทบดา้นการผลิตและตลาดจากสถานการณ์การระบาดของโรค

โควดิ-19 

ท่ีประชุม ครม.มีมติ 25 ส.ค.63 อนุมติัการช่วยเหลือเยยีวยาเกษตรกรชาวสวนล าไย ปี 2563 อตัราไร่ละ 2,000 บาท ไม่

เกิน 25 ไร่/ครัวเรือน โดยให้ฟ้ืนฟูการผลิตล าไยท่ีไดรั้บผลกระทบดา้นการผลิตและตลาดจากสถานการณ์การระบาดของโรค

โควดิ-19 และตอ้งข้ึนทะเบียนกบักรมส่งเสริมการเกษตรภายใน 15 ก.ย.น้ี 

     ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวา่ ล าไยเป็นไมผ้ลเศรษฐกิจท่ีส าคญัของ

ประเทศไทย เน่ืองจากมีศกัยภาพการผลิตค่อนขา้งสูง โดยในปี 2562 มีผลผลิตจ านวน 1,011,276 ตนั มูลค่าการส่งออกล าไย

สด 583,297 ตนั คิดเป็น 20,812 ลา้นบาท และล าไยอบแหง้ 164,575 ตนั คิดเป็น 8,780 ลา้นบาท ตลาดหลกัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ จีน 

เวยีดนาม และอินโดนีเซีย ซ่ึงจากผลกระทบดา้นสภาพอากาศท่ีร้อนแลง้ส่งผลใหล้ าไยมีการออกดอกและติดผลมากแต่ผล

ล าไยไม่ไดคุ้ณภาพ รวมทั้งเกิดการระบาดของโรคโควดิ-19 ท าใหช้าวสวนล าไยไดรั้บความเดือดร้อน 

ดงันั้น มติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 25 สิงหาคม 2563 ไดเ้ห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการพฒันาและบริหาร

จดัการผลไม ้(Fruit Board) ท่ีไดรั้บแจง้จากสภาอาชีพเกษตรกร และมอบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการ 

Fruit Board เสนอโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนล าไย ปี 2563 เพื่อช่วยเหลือชาวสวนใหส้ามารถฟ้ืนฟูการผลิตล าไยท่ี

ไดรั้บผลกระทบทั้งดา้นการผลิตและการตลาด รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้แนวทางปฏิบติัต่อสวนล าไยเพื่อประกอบ



อาชีพไดอ้ยา่งย ัง่ยนื เป้าหมายของโครงการจะตอ้งเป็นเกษตรกรชาวสวนล าไย ปี 2563 ท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริม

การเกษตรทุกครัวเรือน ประมาณ 200,000 ครัวเรือน พื้นท่ีไม่เกิน 1,200,000 ไร่ และเป็นพื้นท่ีล าไยท่ีใหผ้ลผลิตแลว้(อายตุน้

ล าไยตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป) อตัราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ พร้อมเนน้ย  ้าหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหด้ าเนินการ

ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนล าไยอยา่งทัว่ถึง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้เพื่อป้องกนัการทุจริตและใหเ้กิด

ประโยชน์ต่อพี่นอ้งเกษตรกรชาวสวนล าไยมากท่ีสุด    

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ส าหรับเง่ือนไขการรับแจง้ยนืยนัสิทธ์ิเขา้ร่วม

โครงการเยยีวยาชาวสวนล าไย ปี 2563 เกษตรกรท่ีมีสิทธ์ิเขา้ร่วมโครงการฯ จะตอ้งมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแลว้ เป็น

หวัหนา้ครัวเรือนท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกล าไยกบักรมส่งเสริมการเกษตรภายในวนัท่ี 15 กนัยายน 2563 และในกรณีท่ี

เป็นเกษตรกรซ่ึงเคยข้ึนทะเบียนเกษตรกรไวก่้อนหนา้น้ีแลว้ (ก่อนมีมติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี 25 สิงหาคม 2563) ขอใหม้า

ปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัภายในวนัท่ี 15 กนัยายน 2563 ส าหรับเกษตรกรรายใหม่ท่ียงัไม่เคยข้ึนทะเบียนเกษตรกรมา

ก่อน หากเกษตรกรประสงคจ์ะเขา้ร่วมโครงการฯ ตอ้งมาข้ึนทะเบียนเกษตรกรใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 15 กนัยายน 2563  

เช่นเดียวกนั โดยตอ้งเตรียมเอกสารและหลกัฐานการข้ึนทะเบียนเกษตรกรใหพ้ร้อม ไดแ้ก่ บตัรประชาชน ทะเบียนบา้น 

ส าเนาเอกสารสิทธ์ิ (ถา้มี) ส าหรับทะเบียนบา้นท่ีน ามาข้ึนทะเบียนเกษตรกรจะตอ้งมีการก าหนดบา้นเลขท่ี และกรณีท่ียา้ยเขา้

ทะเบียนบา้นใหม่ ตอ้งด าเนินการตามเง่ือนไขของกระทรวงมหาดไทย ก่อนวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 ส่วนการจ่ายเงินให้

เกษตรกรจะโอนเงินเขา้บญัชีเกษตรกรโดยตรงท่ีเปิดบญัชีเงินฝากไวก้บัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.

ก.ส.) ซ่ึงจะด าเนินการตามกรอบระยะเวลาโครงการให้แลว้เสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2563 

  



 

ครม.อนุมติั 3,400 ลา้นบาท เยยีวยาชาวสวนล าไยไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ พร้อมขยายโครงการ

ประกนัราคาปาลม์น ้ามนัต่อไปอีก 3 เดือนจากส้ินเดือน ก.ย. เป็นส้ินเดือน ธ.ค. 2563 

รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจ าส านกันายกรัฐมนตรี เปิดเผยวา่ ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วนัท่ี 25 ส.ค. 2563 

เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนล าไย เน่ืองจากในช่วงท่ีผา่นมาประเทศไทยประสบปัญหาสภาพอากาศ และโค

วดิ-19 ท าใหล้ง้จีน ซ่ึงเป็นผูน้ าเขา้ล าไยจากประเทศไทยไม่สามารถเดินทางเขา้มาในประเทศได ้ขณะท่ีปริมาณผลผลิตลน้

ตลาด ครม.จึงมีมติใหช่้วยเหลือเกษตรกรชาวสวนล าไย โดยมอบหมายใหธ้นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.

ก.ส.) จ่ายเงินช่วยเกษตรกรไปก่อน หลงัจากรัฐบาลจะน าเงินงบประมาณมาใชคื้นแก่ธนาคาร 

 ส าหรับมาตรการดงักล่าว ประกอบดว้ย 1.เงินเยยีวยาเกษตรกรชาวสวนล าไย อตัราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่

เกิน 25 ไร่ จ  านวนกวา่ 3,355 ลา้นบาท 2.ค่าบริหารจดัการโครงการใหแ้ก่ ธ.ก.ส. ครัวเรือนละ 7 บาท จ านวนเงิน 1,376,585 

บาท และ 3.ค่าชดเชยตน้ทุนใหแ้ก่ ธ.ก.ส.ในอตัราดอกเบ้ีย 2.25% ต่อปี เป็นเงิน 75,491,590 บาท รวมทั้งส้ิน 3,432.04 ลา้น

บาท โดยมีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือน ส.ค.-ธ.ค. 2563 

 ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรจะสรุปและส่งขอ้มูลเกษตรกรชาวสวนล าไย ปี 2563 ท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบักรม

ส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน ให ้ธ.ก.ส.ส านกังานใหญ่ด าเนินการจ่ายเงินใหเ้กษตรกรโดยผูมี้สิทธ์ิตอ้งเป็นเกษตรกร

ชาวสวนล าไยท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรปี 2562 กบักรมส่งเสริมเกษตรกร ภายในวนัท่ี 15 ก.ย.2563 

นอกจากน้ี ครม.ยงัเห็นชอบขยายระยะเวลาด าเนินตามโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรชาวสวนปาลม์น ้ามนั ปี 

2562/2563 ออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมส้ินสุดในเดือน ก.ย. 2563 เป็นส้ินสุดเดือน ธ.ค. 2563 โดยใชก้รอบงบประมาณ

ด าเนินการตามท่ี ครม.ไดอ้นุมติัไวเ้ม่ือวนัท่ี 27 ส.ค.2563 จ านวนเงิน 13,378.99 ลา้นบาท โดยให ้ธ.ก.ส.จ่ายเงินชดเชยส่วน

รายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรแลว้ 9 งวด เป็นเงิน 6,729.57 ลา้นบาท คงเหลือจ านวน 6,649.42 ลา้นบาท เน่ืองจากราคาปาล์มน ้ามนั

สูงกวา่ราคาท่ีรัฐบาลประกนัรายได ้



ครม.อนุมัติโครงกำรเยยีวยำชำวสวนล ำไย 3,400 ล้ำนบำท

 

ระยอง 25 ส.ค. –รองโฆษกรัฐบาล เผยท่ีประชุม ครม.อนุมติัโครงการเยยีวยาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนล าไย ปี63 วงเงิน 

3,400 ลา้นบาท และอนุมติโครงการจดัตั้งศูนยน์วตักรรมการผลิตย ัง่ยนื ในเขต EEC 

 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจ าส านกันายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรวา่ ท่ีประชุม

ครม.อนุมติัโครงการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนล าไย ปีการผลิต 2563 เพื่อดูแลชาวสวนล าไยจ านวน 2 แสนครัวเรือน 

ภายใตก้รอบวงเงิน 3.4 พนัลา้นบาท โดยแนวทางการช่วยเหลือ จะใชเ้งินเยยีวยาเกษตรกรชาวสวนล าไยในอตัราไร่ละ 2,000 

บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ เร่ิมด าเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธนัวาคม 2563 โดยจะจ่ายเงินใหก้บัเกษตรกรโดยตรง ซ่ึง

เกษตรกรผูมี้สิทธ์ิจะตอ้งเป็นชาวสวนท่ีข้ึนทะเบียนปี 2562 กบักรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวนัท่ี 15 กนัยายน 2563 การ

อนุมติัคร้ังน้ี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาพอากาศ และการระบาดของโควดิ-19 จนท าใหไ้ม่สามารถ

ส่งออกได ้นอกจากน้ีท่ีประชุม ครม. ยงัไดเ้ห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการประกนัรายไดช้าวสวนปาลม์ออกไปอีก 3 เดือน

จากเดิมส้ินสุดโครงการกนัยายน 2563 เป็นส้ินสุดธนัวาคม 2563 

รองโฆษกประจ าส านกันายกรัฐมนตรี กล่าววา่ คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมติัโครงการจดัตั้งศูนยน์วตักรรมการผลิต

ย ัง่ยนื ในเขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก เมืองนวตักรรม ระบบอตัโนมติั หุ่นยนต ์และระบบอจัฉริยะ 

ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม เสนอ โดยมี สวทช.เป็นผูรั้บผิดชอบ มีระยะเวลา 5 ปี ระหวา่ง

พ.ศ.2564-2568 แนวทางส าคญัของโครงการน้ีคือเพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ภาคอุตสาหกรรม โดยใชก้ารท างานท่ี

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์โครงการ EEC ผสมผสานกบัแนวคิดการพฒันาอุตสาหกรรม 4.0 และผลท่ีคาดจะไดรั้บคือการ

พฒันาก าลงัคนท่ีเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลย ีเพื่อยกระดบัสู่อุตสาหกรรมอจัฉริยะ พร้อมใหบ้ริการแก่ภาคเอกชน 

สถาบนัการศึกษา และสถาบนัวจิยัต่างๆ รวมถึงเป็นการพฒันาภาคอุตสาหกรรม การผลิตและบริการ ตลอดจนขยายการวจิยั

พฒันาสู่การลงทุนในผลิตภณัฑเ์ชิงพาณิชย ์และเพิ่มศกัยภาพทางการแข่งขนัของประเทศ ส่วนเป้าหมายระยะยาว ใน 10 ปี 

คาดวา่จะเกิดรายไดจ้ากการพึ่งพาตนเอง และเกิดระบบนิเวศพฒันาอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื คิดเป็นมูลค่าไดป้ระมาณ 

2,300 ลา้นบาท.-ส านกัข่าวไทย 



 

ครม.เคาะ"เยยีวยาเกษตรกร" สวนล าไย 2,000 บาท 

ครม.อนุมติั เยยีวยาเกษตรกรชาวสวนล าไย 200,000 ครัวเรือนๆ ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ 

 ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ วนัน้ี (25 สิงหาคม 2563) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจ าส านกันายกรัฐมนตรี แถลงวา่

ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)สัญจร จงัหวดัระยอง มีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กษ.)ใหจ่้ายเงินเยยีวยา

เกษตรกรชาวสวนล าไยท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศปรวนแปรท าให้ผลผลิตไม่ไดม้าตรฐาน และการส่งออกไดรั้บ

ผลกระทบหนกั 

โดยการเยยีวยาช่วงเดือนสิงหาคม - ธนัวาคม 2563 โดยจะโอนเงินผา่นธนาคาร ธกส.ใหก้บัเกษตรกรชาวสวนล าไย 

จ านวน 2 แสนครัวเรือน ครัวเรือนละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ วงเงินงบประมาณ 3.44 พนัลา้นบาท" นางสาวรัช

ดา กล่าว 

 ทั้งน้ี ขอ้มูลของกรมส่งเสริมการเกษตร ไดส้ ารวจขอ้มูลเกษตรกรผูป้ลูกล าไยทั้งหมดท่ีข้ึนทะเบียนกบั กรมส่งเสริม

การเกษตร ปี 2562 โดยมีขนาดพื้นท่ีปลูกล าไย มีดงัน้ี 

1.นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 ไร่ ประมาณ 61% คิดเป็น 121,475 ครัวเรือน 

2. มากกวา่ 5-10 ไร่ ประมาณ 20% คิดเป็น 41,236 ครัวเรือน 

3. มากกวา่ 10-15 ไร่ ประมาณ 7% คิดเป็น 15,252 ครัวเรือน 

4. มากกวา่ 15-20 ไร่ ประมาณ 3% คิดเป็น 7,640 ครัวเรือน 

5. มากกวา่ 20-25 ไร่ ประมาณ 1% คิดเป็น 3,682 ครัวเรือน 

และ 6.มากกวา่ 25 ไร่ ประมาณ 3% คิดเป็น 7,367 ครัวเรือน รวมทั้งส้ิน 196,655 ครัวเรือน 

  



 

เกษตรฯ เผยมติ ครม. เยยีวยำชำวสวนล ำไยปี ’63 ไร่ละ 2,000 บำท ไม่เกนิ 25 ไร่ 

 

 ท่ีประชุม ครม.มีมติ 25 ส.ค.63 อนุมติัการช่วยเหลือเยยีวยาเกษตรกรชาวสวนล าไย ปี 2563 อตัราไร่ละ 2,000 บาท ไม่

เกิน 25 ไร่/ครัวเรือน โดยให้ฟ้ืนฟูการผลิตล าไยท่ีไดรั้บผลกระทบดา้นการผลิตและตลาดจากสถานการณ์การระบาดของโรค

โควดิ-19 และตอ้งข้ึนทะเบียนกบักรมส่งเสริมการเกษตรภายใน 15 ก.ย.น้ี 

 ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวา่ ล าไยเป็นไมผ้ลเศรษฐกิจท่ีส าคญัของ

ประเทศไทย เน่ืองจากมีศกัยภาพการผลิตค่อนขา้งสูง โดยในปี 2562 มีผลผลิตจ านวน 1,011,276 ตนั มูลค่าการส่งออกล าไย

สด 583,297 ตนั คิดเป็น 20,812 ลา้นบาท และล าไยอบแหง้ 164,575 ตนั คิดเป็น 8,780 ลา้นบาท ตลาดหลกัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ จีน 

เวยีดนาม และอินโดนีเซีย ซ่ึงจากผลกระทบดา้นสภาพอากาศท่ีร้อนแลง้ส่งผลใหล้ าไยมีการออกดอกและติดผลมากแต่ผล

ล าไยไม่ไดคุ้ณภาพ รวมทั้งเกิดการระบาดของโรคโควดิ-19 ท าใหช้าวสวนล าไยไดรั้บความเดือดร้อน 

 

 



 

ดงันั้น มติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 25 สิงหาคม 2563 ไดเ้ห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้

(Fruit Board) ท่ีไดรั้บแจง้จากสภาอาชีพเกษตรกร และมอบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการ Fruit Board 

เสนอโครงการเยยีวยาเกษตรกรชาวสวนล าไย ปี 2563 เพื่อช่วยเหลือชาวสวนใหส้ามารถฟ้ืนฟูการผลิตล าไยท่ีไดรั้บผลกระทบ

ทั้งดา้นการผลิตและการตลาด รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้แนวทางปฏิบติัต่อสวนล าไยเพื่อประกอบอาชีพไดอ้ยา่ง

ย ัง่ยนื เป้าหมายของโครงการจะตอ้งเป็นเกษตรกรชาวสวนล าไย ปี 2563 ท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตรทุก

ครัวเรือน ประมาณ 200,000 ครัวเรือน พื้นท่ีไม่เกิน 1,200,000 ไร่ และเป็นพื้นท่ีล าไยท่ีใหผ้ลผลิตแลว้ (อายตุน้ล าไยตั้งแต่ 5 ปี 

ข้ึนไป) อตัราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ พร้อมเนน้ย  ้าหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหด้ าเนินการช่วยเหลือเกษตรกร

ชาวสวนล าไยอยา่งทัว่ถึง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้เพื่อป้องกนัการทุจริตและใหเ้กิดประโยชน์ต่อพี่นอ้งเกษตรกร

ชาวสวนล าไยมากท่ีสุด 

 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ส าหรับเง่ือนไขการรับแจง้ยนืยนัสิทธ์ิเขา้ร่วม

โครงการเยยีวยาชาวสวนล าไย ปี 2563 เกษตรกรท่ีมีสิทธ์ิเขา้ร่วมโครงการฯ จะตอ้งมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแลว้ เป็น

หวัหนา้ครัวเรือนท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกล าไยกบักรมส่งเสริมการเกษตรภายในวนัท่ี 15 กนัยายน 2563 และในกรณีท่ี

เป็นเกษตรกรซ่ึงเคยข้ึนทะเบียนเกษตรกรไวก่้อนหนา้น้ีแลว้ (ก่อนมีมติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี 25 สิงหาคม 2563) ขอให้มา

ปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัภายในวนัท่ี 15 กนัยายน 2563 ส าหรับเกษตรกรรายใหม่ท่ียงัไม่เคยข้ึนทะเบียนเกษตรกรมา

ก่อน 

 หากเกษตรกรประสงคจ์ะเขา้ร่วมโครงการฯ ตอ้งมาข้ึนทะเบียนเกษตรกรใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 15 กนัยายน 2563 

เช่นเดียวกนั โดยตอ้งเตรียมเอกสารและหลกัฐานการข้ึนทะเบียนเกษตรกรใหพ้ร้อม ไดแ้ก่ บตัรประชาชน ทะเบียนบา้น 

ส าเนาเอกสารสิทธ์ิ (ถา้มี) ส าหรับทะเบียนบา้นท่ีน ามาข้ึนทะเบียนเกษตรกรจะตอ้งมีการก าหนดบา้นเลขท่ี และกรณีท่ียา้ยเขา้

ทะเบียนบา้นใหม่ ตอ้งด าเนินการตามเง่ือนไขของกระทรวงมหาดไทย ก่อนวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 ส่วนการจ่ายเงินให้

เกษตรกรจะโอนเงินเขา้บญัชีเกษตรกรโดยตรงท่ีเปิดบญัชีเงินฝากไวก้บัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.

ก.ส.) ซ่ึงจะด าเนินการตามกรอบระยะเวลาโครงการให้แลว้เสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2563 

  



 

เกษตรฯ เปิด Roadmap แผนปฏิบัติกำรพฒันำผลไม้ไทย ปี 2565 – 2570 

 

นายทว ีมาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยหลงัการสัมมนาเชิงปฏิบติัการบูรณาการจดัท าแผนปฏิบติั

การดา้นการพฒันาผลไมไ้ทย พ.ศ. 2565 - 2570 คร้ังท่ี 2 ณ โรงแรมไมดา้ ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เม่ือช่วง

กลางเดือนสิงหาคมท่ีผา่นมาวา่ ปัจจุบนัผลไมไ้ทยนบัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าไม่นอ้ย

กวา่ 45,613 ลา้นบาท ซ่ึงภาครัฐไดใ้หค้วามส าคญัในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัผลไมเ้ศรษฐกิจหลกั 7 ชนิด ไดแ้ก่ 

มะม่วง ทุเรียน มงัคุด เงาะ ลองกอง ล าไย และล้ินจ่ี เพื่อผลิตผลไมท่ี้มีคุณภาพและไดม้าตรฐานใหเ้ป็นท่ียอมรับของลูกคา้ 

ดงันั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมอบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพฒันาและ

บริหารจดัการผลไม ้(Fruit Board) จดัการสัมมนาดงักล่าวข้ึน เพื่อรับฟังความคิดเห็นรอบดา้นจากทุกภาคส่วน เพื่อน าขอ้มูล

และขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาผลไมไ้ทย พ.ศ. 2565 - 2570 หรือยทุธศาสตร์การพฒันาผลไม้

ไทย ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2565 - 2570) ใหค้รอบคลุมสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ และยทุธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ตั้งแต่การจดัการผลิต และผลิตไมผ้ลคุณภาพสู่ผูบ้ริโภค รวมทั้งเพื่อแกไ้ขปัญหาการตลาดสินคา้ผลไมท่ี้มีมายาวนานต่อเน่ือง 

โดยเปิดโอกาสใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบแผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาผลไมไ้ทยในส่วนกลาง ระดบัเขต และระดบัจงัหวดั

ของกรมฯ ตลอดจนหน่วยงานผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ไดบู้รณาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเช่ือมโยงขอ้มูลดา้นการพฒันา

ผลไมไ้ทยร่วมกนั เพื่อประโยชน์ในการพฒันาและบริหารจดัการผลไมไ้ทยในอนาคต 



ส าหรับ Roadmap แผนปฏิบติัการพฒันาผลไมไ้ทยใน 5 ปีขา้งหนา้ ช่วงปี 2565-2570 ไดว้างยทุธศาสตร์ไว ้5 ดา้น คือ 

1.เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการผลไมใ้นการผลิตและยกระดบัมาตรฐานสินคา้ไมผ้ล โดยมีกลยทุธ์/กิจกรรมหลกั 

ไดแ้ก่ 1) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการผลไมใ้นการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด เนน้

การถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลยกีารพฒันาคุณภาพผลไมท้ั้งในและนอกฤดู การผลิตตามเขตความเหมาะสม (Zoning) 

สอดคลอ้งตามฤดูกาล การผลิตผลไมคุ้ณภาพตามแหล่งก าเนิดภูมิศาสตร์ (GI) และไมผ้ลอตัลกัษณ์ ศึกษาปริมาณผลผลิตและ

การกระจายผลผลิตสู่ตลาด การเฝ้าระวงัและพฒันาการเตือนภยัพิบติัดา้นการเกษตร เป็นตน้ 2) เพิ่มศกัยภาพการผลิตดว้ยการ

ยกระดบัมาตรฐานสินคา้ไมผ้ลเพื่อการส่งออก เช่น ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย ์2.พฒันาขีด

ความสามารถในการแข่งขนัดา้นการตลาดไมผ้ลดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม ไดแ้ก่ 1) พฒันาการตลาดไมผ้ลในประเทศ 

เช่น เพิ่มประสิทธิภาพของตลาดกลางในแหล่งผลิต การรวบรวมผลผลิตและจ าหน่ายผา่นสถาบนัเกษตรกร การกระจายสินคา้

ไปยงัจงัหวดันอกแหล่งผลิต ก ากบัดูแลการน าเขา้ผลไมจ้ากต่างประเทศ สร้างช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่และระบบตลาด

ออนไลน์ 2) พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการตลาดไมผ้ลในต่างประเทศ เช่น อ านวยความสะดวกให้ภาคเอกชน

ในการด าเนินงานศูนยก์ระจายสินคา้ในต่างประเทศ การเปิดตลาดใหม่ การรักษาและขยายตลาดเดิม แกไ้ขปัญหากฎหมาย

ระเบียบส่งออก/น าเขา้ 3) สร้างมูลค่าเพิ่มของผลไมส้ดและผลิตภณัฑแ์ปรรูป 4) ส่งเสริมการบริโภคผลไมแ้ละการ

ประชาสัมพนัธ์ทั้งในและต่างประเทศ 5) พฒันางานวิจยั เทคโนโลย ีและนวตักรรมเพื่อการผลิตและการตลาดไมผ้ล ไดแ้ก่ 

การพฒันาคุณภาพผลผลิต เทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียว การแปรรูปผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์พฤติกรรมการบริโภคผลไม ้

รวมถึงคุณค่าทางโภชนาการและการใชป้ระโยชน์ของผลไม ้3.สร้างความเขม้แขง็และความเสมอภาคใหก้บัเกษตรกรและ

สถาบนัเกษตรไมผ้ล ไดแ้ก่ การจดัตั้งกลุ่มและสร้างเครือข่าย พฒันาเกษตรกรท่ีมีศกัยภาพ เช่น Smart Farmer และ Young 

Smart Farmer ใหส้ามารถเป็นผูป้ระกอบการได ้4. บริหารจดัการทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนืและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในการผลิต

ผลไมค้รบวงจร ไดแ้ก่ 1) บูรณาการหน่วยงานร่วมปรับปรุงและจดัท าขอ้มูลการผลิตและการตลาดผลไม ้เนน้พฒันา

ฐานขอ้มูลดา้นการผลิตการตลาดใหค้รอบคลุมผลไมเ้มืองร้อนท่ีส าคญั 2) ปรับเปล่ียนวิถีการผลิตสู่การผลิตผลไมค้รบวงจร 

เช่น บริหารจดัการผลผลิตแบบป้องกนัความเส่ียงโดยใชก้ารตลาดน าการผลิต และ 5. พฒันาเครือข่ายการส่งออกและ

ระบบโลจิสติกส์ ไดแ้ก่ สนบัสนุนการด าเนินงานของผูส่้งออก โดยภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนศูนยร์วบรวมสินคา้ใน

ต่างประเทศ สร้างความร่วมมือกบัเครือข่ายองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูป้ระกอบการขนส่ง สถาบนัการศึกษา หน่วยงานวจิยั ใน

การผลกัดนัการส่งออก ส่งเสริมระบบตรวจสอบยอ้นกลบั การพฒันาระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการจ าหน่ายในระบบตลาด

ออนไลน์ เป็นตน้ 

ทั้งน้ี มีเป้าประสงคเ์พื่อสร้างเสถียรภาพราคาผลไมเ้ศรษฐกิจทั้ง 7 ชนิด โดยค่าเฉล่ียท่ีเกษตรกรขายไดร้าคาตอ้งไม่ต ่า

กวา่ตน้ทุนการผลิต เพิ่มผลตอบแทนและมีก าไรสุทธิเฉล่ียเพิ่มข้ึนจาก 14,850 บาท/ไร่ ในปี 2565 เป็น 17,600 บาท/ไร่ ในปี 

2570 พร้อมเพิ่มมูลค่าการส่งออกผลไมส้ดและผลิตภณัฑ์แปรรูปใหเ้ติบโตเพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ต่อปี และการพฒันา

คุณภาพท่ีไดม้าตรฐาน GAP ตอ้งสูงข้ึนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของแปลงท่ีขอการรับรอง 

  



  เกษตรฯ เปิด Roadmap แผนปฏิบติัการพฒันาผลไมไ้ทย ปี 65–70 

 

 นายทว ีมาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยหลงัการสัมมนาเชิงปฏิบติัการบูรณาการจดัท าแผนปฏิบติั

การดา้นการพฒันาผลไมไ้ทย พ.ศ.2565-2570 คร้ังท่ี 2 ณ โรงแรมไมดา้ ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เม่ือช่วง

กลางเดือนสิงหาคมท่ีผา่นมาวา่ ปัจจุบนัผลไมไ้ทยนบัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าไม่นอ้ย

กวา่ 45,613 ลา้นบาท ซ่ึงภาครัฐไดใ้หค้วามส าคญัในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัผลไมเ้ศรษฐกิจหลกั 7 ชนิด ไดแ้ก่ 

มะม่วง ทุเรียน มงัคุด เงาะ ลองกอง ล าไย และล้ินจ่ี เพื่อผลิตผลไมท่ี้มีคุณภาพและไดม้าตรฐานใหเ้ป็นท่ียอมรับของลูกคา้ 

ดงันั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมอบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพฒันาและ

บริหารจดัการผลไม ้(Fruit Board) จดัการสัมมนาดงักล่าวข้ึน เพื่อรับฟังความคิดเห็นรอบดา้นจากทุกภาคส่วน เพื่อน าขอ้มูล

และขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาผลไมไ้ทย พ.ศ.2565-2570 หรือยทุธศาสตร์การพฒันาผลไมไ้ทย 

ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.2565-2570) ใหค้รอบคลุมสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ และยทุธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่

การจดัการผลิต และผลิตไมผ้ลคุณภาพสู่ผูบ้ริโภค รวมทั้งเพื่อแกไ้ขปัญหาการตลาดสินคา้ผลไมท่ี้มีมายาวนานต่อเน่ือง โดย

เปิดโอกาสใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบแผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาผลไมไ้ทยในส่วนกลาง ระดบัเขต และระดบัจงัหวดัของ

กรมฯ ตลอดจนหน่วยงานผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ไดบู้รณาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเช่ือมโยงขอ้มูลดา้นการพฒันาผลไม้

ไทยร่วมกนั เพื่อประโยชน์ในการพฒันาและบริหารจดัการผลไมไ้ทยในอนาคต 

 ส าหรับ Roadmap แผนปฏิบติัการพฒันาผลไมไ้ทยใน 5 ปีขา้งหนา้ ช่วงปี 2565-2570 ไดว้างยทุธศาสตร์ไว ้5 ดา้น คือ  

 1.เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการผลไมใ้นการผลิตและยกระดบัมาตรฐานสินคา้ไมผ้ล โดยมีกลยทุธ์/กิจกรรม

หลกั ไดแ้ก่ 1) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการผลไมใ้นการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 

เนน้การถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลยกีารพฒันาคุณภาพผลไมท้ั้งในและนอกฤดู การผลิตตามเขตความเหมาะสม 

(Zoning) สอดคลอ้งตามฤดูกาล การผลิตผลไมคุ้ณภาพตามแหล่งก าเนิดภูมิศาสตร์ (GI) และไมผ้ลอตัลกัษณ์ ศึกษาปริมาณ



ผลผลิตและการกระจายผลผลิตสู่ตลาด การเฝ้าระวงัและพฒันาการเตือนภยัพิบติัดา้นการเกษตร เป็นตน้ 2) เพิ่มศกัยภาพการ

ผลิตดว้ยการยกระดบัมาตรฐานสินคา้ไมผ้ลเพื่อการส่งออก เช่น ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย ์

 2.พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการตลาดไมผ้ลดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม ไดแ้ก่ 1) พฒันาการตลาด

ไมผ้ลในประเทศ เช่น เพิ่มประสิทธิภาพของตลาดกลางในแหล่งผลิต การรวบรวมผลผลิตและจ าหน่ายผา่นสถาบนัเกษตรกร 

การกระจายสินคา้ไปยงัจงัหวดันอกแหล่งผลิต ก ากบัดูแลการน าเขา้ผลไมจ้ากต่างประเทศ สร้างช่องทางการตลาดรูปแบบ

ใหม่และระบบตลาดออนไลน์ 2) พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการตลาดไมผ้ลในต่างประเทศ เช่น อ านวยความ

สะดวกใหภ้าคเอกชนในการด าเนินงานศูนยก์ระจายสินคา้ในต่างประเทศ การเปิดตลาดใหม่ การรักษาและขยายตลาดเดิม 

แกไ้ขปัญหากฎหมายระเบียบส่งออก/น าเขา้ 3) สร้างมูลค่าเพิ่มของผลไมส้ดและผลิตภณัฑแ์ปรรูป 4) ส่งเสริมการบริโภค

ผลไมแ้ละการประชาสัมพนัธ์ทั้งในและต่างประเทศ 5) พฒันางานวิจยั เทคโนโลย ีและนวตักรรมเพื่อการผลิตและการตลาด

ไมผ้ล ไดแ้ก่ การพฒันาคุณภาพผลผลิต เทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียว การแปรรูปผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์พฤติกรรมการ

บริโภคผลไม ้รวมถึงคุณค่าทางโภชนาการและการใชป้ระโยชน์ของผลไม ้

 3.สร้างความเขม้แขง็และความเสมอภาคใหก้บัเกษตรกรและสถาบนัเกษตรไมผ้ล ไดแ้ก่ การจดัตั้งกลุ่มและสร้าง

เครือข่าย พฒันาเกษตรกรท่ีมีศกัยภาพ เช่น Smart Farmer และ Young Smart Farmer ใหส้ามารถเป็นผูป้ระกอบการได ้

4.บริหารจดัการทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนืและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในการผลิตผลไมค้รบวงจร ไดแ้ก่ 1) บูรณาการ

หน่วยงานร่วมปรับปรุงและจดัท าขอ้มูลการผลิตและการตลาดผลไม ้เนน้พฒันาฐานขอ้มูลดา้นการผลิตการตลาดให้

ครอบคลุมผลไมเ้มืองร้อนท่ีส าคญั 2) ปรับเปล่ียนวถีิการผลิตสู่การผลิตผลไมค้รบวงจร เช่น บริหารจดัการผลผลิตแบบ

ป้องกนัความเส่ียงโดยใชก้ารตลาดน าการผลิต 

 5.พฒันาเครือข่ายการส่งออกและระบบโลจิสติกส์ ไดแ้ก่ สนบัสนุนการด าเนินงานของผูส่้งออก โดยภาครัฐใหก้าร

สนบัสนุนศูนยร์วบรวมสินคา้ในต่างประเทศ สร้างความร่วมมือกบัเครือข่ายองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูป้ระกอบการขนส่ง 

สถาบนัการศึกษา หน่วยงานวจิยั ในการผลกัดนัการส่งออก ส่งเสริมระบบตรวจสอบยอ้นกลบั การพฒันาระบบโลจิสติกส์

เพื่อรองรับการจ าหน่ายในระบบตลาดออนไลน์ เป็นตน้ 

 ทั้งน้ี มีเป้าประสงคเ์พื่อสร้างเสถียรภาพราคาผลไมเ้ศรษฐกิจทั้ง 7 ชนิด โดยค่าเฉล่ียท่ีเกษตรกรขายไดร้าคาตอ้งไม่ต ่า

กวา่ตน้ทุนการผลิต เพิ่มผลตอบแทนและมีก าไรสุทธิเฉล่ียเพิ่มข้ึนจาก 14,850 บาท/ไร่ ในปี 2565 เป็น 17,600 บาท/ไร่ ในปี 

2570 พร้อมเพิ่มมูลค่าการส่งออกผลไมส้ดและผลิตภณัฑ์แปรรูปใหเ้ติบโตเพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ต่อปี และการพฒันา

คุณภาพท่ีไดม้าตรฐาน GAP ตอ้งสูงข้ึนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของแปลงท่ีขอการรับรอง  



  เกษตรฯ เผยมติ ครม. เยยีวยำชำวสวนล ำไยปี ’63 ไร่ละ 2,000 บำท ไม่เกนิ 25 ไร่ 

 

ท่ีประชุม ครม.มีมติ 25 ส.ค.63 อนุมติัการช่วยเหลือเยยีวยาเกษตรกรชาวสวนล าไย ปี 2563 อตัราไร่ละ 2,000 บาท ไม่

เกิน 25 ไร่/ครัวเรือน โดยให้ฟ้ืนฟูการผลิตล าไยท่ีไดรั้บผลกระทบดา้นการผลิตและตลาดจากสถานการณ์การระบาดของโรค

โควดิ-19 และตอ้งข้ึนทะเบียนกบักรมส่งเสริมการเกษตรภายใน 15 ก.ย.น้ี 

ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวา่ ล าไยเป็นไมผ้ลเศรษฐกิจท่ีส าคญัของ

ประเทศไทย เน่ืองจากมีศกัยภาพการผลิตค่อนขา้งสูง โดยในปี 2562 มีผลผลิตจ านวน 1,011,276 ตนั มูลค่าการส่งออกล าไย

สด 583,297 ตนั คิดเป็น 20,812 ลา้นบาท และล าไยอบแหง้ 164,575 ตนั คิดเป็น 8,780 ลา้นบาท ตลาดหลกัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ จีน 

เวยีดนาม และอินโดนีเซีย ซ่ึงจากผลกระทบดา้นสภาพอากาศท่ีร้อนแลง้ส่งผลใหล้ าไยมีการออกดอกและติดผลมากแต่ผล

ล าไยไม่ไดคุ้ณภาพ รวมทั้งเกิดการระบาดของโรคโควดิ-19 ท าใหช้าวสวนล าไยไดรั้บความเดือดร้อน ดงันั้น มติคณะรัฐมนตรี 

วนัท่ี 25 สิงหาคม 2563 ไดเ้ห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้(Fruit Board) ท่ีไดรั้บแจง้

จากสภาอาชีพเกษตรกร และมอบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการ Fruit Board เสนอโครงการเยยีวยา

เกษตรกรชาวสวนล าไย ปี 2563 เพื่อช่วยเหลือชาวสวนให้สามารถฟ้ืนฟูการผลิตล าไยท่ีไดรั้บผลกระทบทั้งดา้นการผลิตและ

การตลาด รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้แนวทางปฏิบติัต่อสวนล าไยเพื่อประกอบอาชีพไดอ้ยา่งย ัง่ยนื เป้าหมายของ



โครงการจะตอ้งเป็นเกษตรกรชาวสวนล าไย ปี 2563 ท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน ประมาณ 

200,000 ครัวเรือน พื้นท่ีไม่เกิน 1,200,000 ไร่ และเป็นพื้นท่ีล าไยท่ีใหผ้ลผลิตแลว้ (อายตุน้ล าไยตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป) อตัราไร่ละ 

2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ พร้อมเนน้ย  ้าหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหด้ าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนล าไยอยา่ง

ทัว่ถึง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้เพื่อป้องกนัการทุจริตและใหเ้กิดประโยชน์ต่อพี่นอ้งเกษตรกรชาวสวนล าไยมาก

ท่ีสุด 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ส าหรับเง่ือนไขการรับแจง้ยนืยนัสิทธ์ิเขา้ร่วม

โครงการเยยีวยาชาวสวนล าไย ปี 2563 เกษตรกรท่ีมีสิทธ์ิเขา้ร่วมโครงการฯ จะตอ้งมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแลว้ เป็น

หวัหนา้ครัวเรือนท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกล าไยกบักรมส่งเสริมการเกษตรภายในวนัท่ี 15 กนัยายน 2563 และในกรณีท่ี

เป็นเกษตรกรซ่ึงเคยข้ึนทะเบียนเกษตรกรไวก่้อนหนา้น้ีแลว้ (ก่อนมีมติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี 25 สิงหาคม 2563) ขอให้มา

ปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัภายในวนัท่ี 15 กนัยายน 2563 ส าหรับเกษตรกรรายใหม่ท่ียงัไม่เคยข้ึนทะเบียนเกษตรกรมา

ก่อน หากเกษตรกรประสงคจ์ะเขา้ร่วมโครงการฯ ตอ้งมาข้ึนทะเบียนเกษตรกรใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 15 กนัยายน 2563 

เช่นเดียวกนั โดยตอ้งเตรียมเอกสารและหลกัฐานการข้ึนทะเบียนเกษตรกรใหพ้ร้อม ไดแ้ก่ บตัรประชาชน ทะเบียนบา้น 

ส าเนาเอกสารสิทธ์ิ (ถา้มี) ส าหรับทะเบียนบา้นท่ีน ามาข้ึนทะเบียนเกษตรกรจะตอ้งมีการก าหนดบา้นเลขท่ี และกรณีท่ียา้ยเขา้

ทะเบียนบา้นใหม่ ตอ้งด าเนินการตามเง่ือนไขของกระทรวงมหาดไทย ก่อนวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 ส่วนการจ่ายเงินให้

เกษตรกรจะโอนเงินเขา้บญัชีเกษตรกรโดยตรงท่ีเปิดบญัชีเงินฝากไวก้บัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

(ธ.ก.ส.) ซ่ึงจะด าเนินการตามกรอบระยะเวลาโครงการใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2563 

  



กรมส่งเสริมฯน ำเกษตรกรแปลงใหญ่พบผู้ประกอบกำร ชวนร่วมงำนเกษตรสร้ำงชำติ คร้ังที ่2 

 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็น

ระบบส่งเสริมการเกษตรท่ียึดพื้นท่ีเป็นหลกัในการด าเนินงานในลกัษณะบูรณาการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมๆไปกบั

การร่วมมือร่วมใจของเกษตรกรท่ีรวมตวักนัเป็นกลุ่มการผลิต มีผูจ้ดัการแปลงเป็นผูบ้ริหารจดัการพื้นท่ีในทุกกิจกรรมตลอด

ห่วงโซ่อุปทาน โดยมีเป้าหมายการพฒันา 5 ดา้น ไดแ้ก่ การลดตน้ทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพฒันาคุณภาพและพฒันา

ใหไ้ดม้าตรฐาน การบริหารจดัการ และการจดัการดา้นการตลาดโดยค านึงถึงความเหมาะสมของพื้นท่ีตามขอ้มูลแผนท่ีเกษตร

เพื่อการบริหารจดัการเชิงรุก (Agri Map) หรือเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถปรับปรุงและพฒันาได ้มีขนาดท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน 

(Economy of Scale) สามารถใชปั้จจยัการผลิตร่วมกนัจากการรวมซ้ือรวมขาย การใชเ้คร่ืองมือ/อุปกรณ์/เคร่ืองจกัรกลร่วมกนั

ไดอ้ยา่งคุม้ค่า ซ่ึงจะส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตลดลง มีกระบวนการกลุ่มท่ีเขม้แขง็ เช่น กลุ่มเกษตรกร วสิาหกิจชุมชน หรือ

สหกรณ์ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ และง่ายต่อการเขา้ถึงการส่งเสริม สนบัสนุนจากภาครัฐทั้งดา้น

องคค์วามรู้ แหล่งทุน ใหเ้กิดการพฒันาท่ีเขม้แขง็ต่อไปในอนาคตใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมหรือนวตักรรมเพื่อพฒันาการผลิต 

“นอกจากน้ี ยงัเนน้ใหก้ลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มีช่องทางการตลาดรองรับ และสามารถเช่ือมโยงไปสู่การพฒันา

ตลาดใหก้วา้งขวาง และหลากหลายยิง่ข้ึนมีปัจจยัพื้นฐานเพียงพอต่อการผลิต มีการน าเคร่ืองจกัรกลการเกษตรเขา้มาใชใ้นการ

พฒันาการผลิต ส่งเสริมใหเ้กษตรกรเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินคา้ และร่วมกนัด าเนินการบริหารจดัการ



การผลิต ตั้งแต่การร่วมกนัก าหนดเป้าหมายการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอน จนถึง

การเช่ือมโยงตลาดกบัภาคเอกชนแบบประชารัฐ” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 

ส าหรับผลการด าเนินงานปัจจุบนั มีดงัน้ี(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 สิงหาคม 2563) 

1) มีการรับรองแปลงใหญ่ จ านวน 6,868 แปลง เกษตรกร 408,194 ราย พื้นท่ี 6,615,298 ไร่ 

2) มูลค่าเพิ่มในการผลิตสินคา้แปลงใหญ่สะสม 4 ปี (2559-2562) รวมมูลค่าเพิ่ม 36,180.25 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น ลด

ตน้ทุน 16,888.76 ลา้นบาท และเพิ่มผลผลิต 19,291.48 ลา้นบาท 

3) การรับรองมาตรฐาน รวมทั้งส้ิน 157,832 ราย ไดแ้ก่  GAP 131,262 ราย เกษตรอินทรีย ์15,509 ราย RSPO 2,270 

ราย อ่ืนๆ 8,791 ราย 

และ 4) การเช่ือมโยงการตลาดแปลงใหญ่ ไดแ้ก่ ตลาดขอ้ตกลงล่วงหนา้ 876 แปลง ตลาดอ่ืนๆ 5,964 แปลง และ

ตลาดออนไลน์ 304 แปลง 

พร้อมกนัน้ี เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์จดังาน “เกษตรสร้างชาติ” คร้ังท่ี 2 กรมส่งเสริมการเกษตรน าโดยนายทว ีมาส

ขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ไดต้วัแทนเกษตรกรแปลงใหญ่ เขา้เยีย่มและพบปะผูป้ระกอบการ รวมถึงส่ือมวลชน 

เพื่อเชิญชวนร่วมงานเกษตรสร้างชาติ คร้ังท่ี 2 ประชาสัมพนัธ์ผลผลิตคุณภาพ ต่อยอดทางธุรกิจ 

โดย นายทว ีมาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตรยงัไดก้ าหนดจดังาน  “เกษตร

สร้างชาติ” คร้ังท่ี 2 ระหวา่งวนัท่ี 27 – 30 สิงหาคม 2563 น้ี ณ ท่ีอิมแพค เอก็ซิบิชัน่ ฮอลล ์9-10 อิมแพคเมืองทองธานี ซ่ึงเป็น

มหกรรม productpremium จากเกษตรกรไทย เพื่อใหง้านมีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากเช่ือมโยงกบั

เศรษฐกิจมหภาครวมทั้งการสร้างโอกาสใหก้บัพี่นอ้งเกษตรกรโดยการส่งเสริมใหเ้กษตรกรพฒันายกระดบัสินคา้เกษตรและ

แสดงศกัยภาพในการผลิตสินคา้เกษตรเพื่อเขา้สู่การแข่งขนัในตลาดโลกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จากตลาดทอ้งถ่ิน ตลาด

ภูมิภาค สู่ตลาดต่างประเทศและตลาดออนไลน์ใหค้นเมืองไดเ้ห็นอยา่งเป็นรูปธรรมและเปิดโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระหวา่งกนัทั้งเกษตรกรผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ซ่ึงยอ่มจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานรากมีการกระจายตวัของรายไดม้ากข้ึน 

ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงระหวา่งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรงเชิญชวนพี่นอ้งประชาชน ผูป้ระกอบการ นกัธุรกิจ และผูท่ี้

สนใจเขา้เยีย่มชมงาน ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนภาคการเกษตรและท าความเขา้ใจวา่ เกษตรสร้างชาติไดอ้ยา่งไร และ

สินคา้เกษตรไทย พร้อมไปตลาดโลกแลว้ 

กิจกรรมส าคญัภายในงานประกอบดว้ย พบปะ แลกเปล่ียน พูดคุยกบัเกษตรกรตวัจริง ท่ีเป็นตน้แบบในการประกอบ

อาชีพ จากการขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จาก 6 แห่งทัว่ประเทศ เกษตรแปลงใหญ่ ท่ีรวมกลุ่มการผลิต 

เปล่ียนสินคา้จากขายในประเทศ ยกระดบัสินคา้ Premium to fly เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ท่ีประสบ

ความส าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตร มีความรู้และมีความภาคภูมิใจในอาชีพ สามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัทุกคน

หนักลบัมาท าการเกษตรเป็นอนาคตของการปฏิรูปภาคการเกษตรต่อไป พบความอลงัการของกลว้ยไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั ไม้

ฟอกอากาศ หลากหลายประเภท พร้อมเขา้ใจกลไกการขบัเคล่ือนงานในพื้นท่ี กระบวนการส่งเสริมผา่นการรวมกลุ่ม

เกษตรกร เพื่อเป็นเครือข่ายในการส่งต่อความรู้ไปสู่เกษตรกรรายยอ่ยอ่ืนๆ สร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัดูแลพื้นท่ี



การเกษตรของตวัเองในทุกดา้นทั้งการลดตน้ทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผา่น ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) การเฝ้าระวงัศตัรูพืช ผา่น ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) ส่งเสริมการใชดิ้นและปุ๋ยท่ีเหมาะสมใน

การปลูกพืช ผา่น ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) รวมทั้งสร้างตวัแทนเกษตรกรเพื่อส่งต่อขอ้มูลข่าวสาร ผา่น อาสาสมคัร

เกษตรกร (อกม.) 

นอกจากน้ียงัไดต่ื้นตาไปกบั นวตักรรมการเกษตร โชวเ์ทคโนโลยไีบโอรีแอคเตอร์ ขยายเน้ือเยื่อสัปปะรดกินสด 

พนัธ์ุ MD2 และโชวน์วตักรรมการเกษตร จากภาคีเครือข่าย เช่น หุ่นยนตอ์ารักขาพืช จาก ม.เกษตร อ่ิมทอ้ง กบัครัวไทย หา้ม

พลาดการช๊อปป้ิงสินคา้เกษตรคุณภาพ productpremium หลากหลายประเภท กวา่ 1,000 รายการ เพื่อย  ้าความมัน่ใจ “อาหาร

ไทย อาหารโลก” ภายใตว้สิัยทศัน์ “เกษตรผลิต พาณิชยต์ลาด”อาหารสด เช่น ผกัปลอดภยัจาก ตลาดเกษตรกร 77 จงัหวดั ทัว่

ประเทศ เป็นตน้วา่ อินผลมัผลสด บุรีรัมย ์หน่อไมฝ้ร่ังอินทรีย ์ชยัภูมิผลไมป้ลอดสารพิษ อโวคาโว วงัน ้าเขียว ส้มโอทบัทิม

สยาม นครศรีธรรมราช อาหารแปรรูป เช่น ปลานิลหยอง หนองบวัล าภู ปลาส้มสต๊ิก นครราชสีมา ปลาร้ากอ้นส าเร็จ 

อ านาจเจริญ เงาะสอดไส้ฟรีซดราย ชุมพร อาหารปรุงสุก เช่น ขา้วหมกอาหรับ ปัตตานี หมูหมกัปลาร้า สุพรรณบุรี เส้นจนัท์

ผดัซอสมงัคุด จนัทบุรี น ้าพริกดว้งมะพร้าว เลย นาซิดาแฆ นราธิวาส ซาเตขา้วอดั นราธิวาส อาหารสุขภาพ เช่น ผกัเคลแผน่

อบกรอบ นครปฐม น ้าผกัโขมผสมฟักทอง จนัทบุรี ซุปขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเสริมคอลลาเจน ชลบุรี ชาเห็ดหลินจือ สระแกว้ ผง

มะเขือเทศชงพร้อมด่ืม อาหารนวตักรรม เช่น มะม่วงเบาผง สงขลา มะม่วงป๊อบ สุโขทยั บิสกิตกลว้ยน ้าวา้สอดไส้แยมมะกรูด 

พิจิตร กลว้ยผง ก าแพงเพชร  มะพร้าวผง สมุทรสาคร จ้ิงหรีดผง สุโขทยั มะขามผงชงด่ืม อุตรดิตถ ์สแปรดถัว่ลายเสือ 

แม่ฮ่องสอน 

เลือกสรรพสัตราภรณ์ กวา่ 100 ร้านคา้ จากแม่บา้นเกษตรกรคุณภาพ เช่น ผา้ทอนาหม่ืน ตรัง  ผา้ไหมแกม้ฝ้ายทอมือ 

น่าน ผา้ไหมยกดอก ล าพูน ผา้ทอมดัหม่ีส่ีตะกอ ลพบุรี 

สร้างโอกาสธุรกิจเกษตร จบัคู่ Business Matching เปิดโอกาสใหก้บัเกษตรกรไทย ไดเ้ป็นผูป้ระกอบการเกษตร 

พบปะผูส่้งออก Start up ส่งสินคา้ดีมีคุณภาพสู่ตลาดสากล รวมทั้งการส่งเสริมใหเ้กษตรกรขยายช่องทางการจ าหน่ายสินคา้

ผา่นระบบออนไลน์มากข้ึน โดยจ าหน่ายผา่นตลาดเกษตรกรออนไลน์.com 

ฝึกอาชีพ DIY หน่ึงวนัท าไดจ้ริง กวา่ 30 หลกัสูตร เช่นขนมจีนน ้ายาเห็ด ผกับุง้ดองสูตรโบราณ พวงมาลยัใบเตย การ

ขยายพนัธ์ุแคคตสั  น ้าพริกกากหมู 

กิจกรรมสาระบนัเทิง ใหบ้ริการความรู้แก่เกษตรกรและผูเ้ขา้ชมงาน การลา้งผกัอยา่งปลอดภยั ค าแนะน าการปลูกพืช 

คลินิกพืช โชวก์ารเดินแบบผา้ไทย สาธิตการท าอาหารจากเชฟชั้นน า มินิคอนเสริตจ์ากศิลปินช่ือดงั 

ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนชาติ และเห็นถึงพลงัของพี่นอ้งเกษตรกรไทย ในงานเกษตรสร้างชาติ 

คร้ังท่ี 2 มหกรรม product premium ระหวา่งวนัท่ี 27 – 30 สิงหาคม 2563 ณ ท่ีอิมแพค เอก็ซิบิชัน่ ฮอลล ์9-10 อิมแพคเมือง

ทองธานี “Smart & Strong Together รวมพลงัส่งเสริมเกษตรไทย กา้วไกลมัน่คง” 

  



 

กรมส่งเสริมกำรเกษตรน ำเกษตรกรแปลงใหญ่พบส่ือและผู้ประกอบกำร 

 

เชิญชวนร่วมงานเกษตรสร้างชาติ คร้ังท่ี 2 ประชาสัมพนัธ์ผลผลิตคุณภาพ ต่อยอดทางธุรกิจ  

 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็น

ระบบส่งเสริมการเกษตรท่ียึดพื้นท่ีเป็นหลกัในการด าเนินงานในลกัษณะบูรณาการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมๆ ไปกบั

การร่วมมือร่วมใจของเกษตรกรท่ีรวมตวักนัเป็นกลุ่มการผลิต มีผูจ้ดัการแปลงเป็นผูบ้ริหารจดัการพื้นท่ีในทุกกิจกรรมตลอด

ห่วงโซ่อุปทาน โดยมีเป้าหมายการพฒันา 5 ดา้น ไดแ้ก่ การลดตน้ทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพฒันาคุณภาพและพฒันา

ใหไ้ดม้าตรฐาน การบริหารจดัการ และการจดัการดา้นการตลาดโดยค านึงถึงความเหมาะสมของพื้นท่ีตามขอ้มูลแผนท่ีเกษตร

เพื่อการบริหารจดัการเชิงรุก (Agri Map) หรือเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถปรับปรุงและพฒันาได ้มีขนาดท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน 

(Economy of Scale) สามารถใชปั้จจยัการผลิตร่วมกนัจากการรวมซ้ือรวมขาย การใชเ้คร่ืองมือ/อุปกรณ์/เคร่ืองจกัรกลร่วมกนั



ไดอ้ยา่งคุม้ค่า ซ่ึงจะส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตลดลง มีกระบวนการกลุ่มท่ีเขม้แขง็ เช่น กลุ่มเกษตรกร วสิาหกิจชุมชน หรือ

สหกรณ์ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ และง่ายต่อการเขา้ถึงการส่งเสริม สนบัสนุนจากภาครัฐทั้งดา้น

องคค์วามรู้ แหล่งทุน ใหเ้กิดการพฒันาท่ีเขม้แขง็ต่อไปในอนาคตใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมหรือนวตักรรมเพื่อพฒันาการผลิต 

 นอกจากน้ี ยงัเนน้ใหก้ลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มีช่องทางการตลาดรองรับ และสามารถเช่ือมโยงไปสู่การพฒันาตลาด

ใหก้วา้งขวาง และหลากหลายยิง่ข้ึนมีปัจจยัพื้นฐานเพียงพอต่อการผลิต มีการน าเคร่ืองจกัรกลการเกษตรเขา้มาใชใ้นการ

พฒันาการผลิต ส่งเสริมใหเ้กษตรกรเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินคา้ และร่วมกนัด าเนินการบริหารจดัการ

การผลิต ตั้งแต่การร่วมกนัก าหนดเป้าหมายการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอน จนถึง

การเช่ือมโยงตลาดกบัภาคเอกชนแบบประชารัฐ 

 ส าหรับผลการด าเนินงานปัจจุบนั มีดงัน้ี(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 สิงหาคม 2563) 1) มีการรับรองแปลงใหญ่ จ านวน 6,868 

แปลง เกษตรกร 408,194 ราย พื้นท่ี 6,615,298 ไร่ 2) มูลค่าเพิ่มในการผลิตสินคา้แปลงใหญ่สะสม 4 ปี (2559-2562) รวม

มูลค่าเพิ่ม 36,180.25 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น ลดตน้ทุน 16,888.76 ลา้นบาท และเพิ่มผลผลิต 19,291.48 ลา้นบาท 3) การรับรอง

มาตรฐาน รวมทั้งส้ิน 157,832 ราย ไดแ้ก่  GAP 131,262 ราย เกษตรอินทรีย ์15,509 ราย RSPO 2,270 ราย อ่ืนๆ 8,791 ราย 

และ 4) การเช่ือมโยงการตลาดแปลงใหญ่ ไดแ้ก่ ตลาดขอ้ตกลงล่วงหนา้ 876 แปลง ตลาดอ่ืนๆ 5,964 แปลง และตลาด

ออนไลน์ 304 แปลง 

 ดา้นนายทว ีมาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตรยงัไดก้ าหนดจดังาน “เกษตร

สร้างชาติ” คร้ังท่ี 2 ระหวา่งวนัท่ี 27 – 30 สิงหาคม 2563 น้ี ณ ท่ีอิมแพค เอก็ซิบิชัน่ ฮอลล ์9-10 อิมแพคเมืองทองธานี ซ่ึงเป็น

มหกรรม productpremium จากเกษตรกรไทย เพื่อใหง้านมีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก เช่ือมโยงกบั

เศรษฐกิจมหภาครวมทั้งการสร้างโอกาส ใหก้บัพี่นอ้งเกษตรกร โดยการส่งเสริมใหเ้กษตรกรพฒันายกระดบัสินคา้เกษตร 

และแสดงศกัยภาพในการผลิตสินคา้เกษตร เพื่อเขา้สู่การแข่งขนัในตลาดโลกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จากตลาดทอ้งถ่ิน ตลาด

ภูมิภาค สู่ตลาดต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ ใหค้นเมืองไดเ้ห็นอยา่งเป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระหวา่งกนั ทั้งเกษตรกรผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ซ่ึงยอ่มจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานราก มีการกระจายตวัของรายไดม้ากข้ึน 

ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงระหวา่งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรงเชิญชวนพี่นอ้งประชาชน ผูป้ระกอบการ นกัธุรกิจ และผูท่ี้

สนใจ เขา้เยีย่มชมงาน ร่วมเป็นส่วนหน่ึง ในการขบัเคล่ือนภาคการเกษตร และท าความเขา้ใจวา่ เกษตรสร้างชาติไดอ้ยา่งไร 

และสินคา้เกษตรไทย พร้อมไปตลาดโลกแลว้ 

 กิจกรรมส าคญัภายในงานประกอบดว้ย พบปะ แลกเปล่ียน พูดคุยกบัเกษตรกรตวัจริง ท่ีเป็นตน้แบบในการประกอบ

อาชีพ จากการขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จาก 6 แห่งทัว่ประเทศ เกษตรแปลงใหญ่ ท่ีรวมกลุ่มการผลิต 

เปล่ียนสินคา้จากขายในประเทศ ยกระดบัสินคา้ Premium to fly เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ท่ีประสบ

ความส าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตร มีความรู้ และมีความภาคภูมิใจในอาชีพ สามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัทุก

คนหนักลบัมาท าการเกษตร เป็นอนาคตของการปฏิรูปภาคการเกษตรต่อไป พบความอลงัการของกลว้ยไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั 

ไมฟ้อกอากาศ หลากหลายประเภท พร้อมเขา้ใจกลไกการขบัเคล่ือนงานในพื้นท่ี กระบวนการส่งเสริมผา่นการรวมกลุ่ม

เกษตรกร  เพื่อเป็นเครือข่ายในการส่งต่อความรู้ไปสู่เกษตรกรรายยอ่ยอ่ืนๆ สร้างการมีส่วนร่วม ในการปฏิบติัดูแลพื้นท่ี



การเกษตรของตวัเองในทุกดา้น ทั้ง การลดตน้ทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผา่น ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) การเฝ้าระวงัศตัรูพืช ผา่น ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) ส่งเสริมการใชดิ้นและปุ๋ยท่ี

เหมาะสมในการปลูกพืช ผา่น ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) รวมทั้งสร้างตวัแทนเกษตรกร  

 เพื่อส่งต่อขอ้มูลข่าวสาร ผา่น อาสาสมคัรเกษตรกร (อกม.) ต่ืนตาไปกบั นวตักรรมการเกษตร โชวเ์ทคโนโลยไีบโอรี

แอคเตอร์ ขยายเน้ือเยือ่สัปปะรดกินสด พนัธ์ุ MD2 และโชวน์วตักรรมการเกษตร จากภาคีเครือข่าย เช่น หุ่นยนตอ์ารักขาพืช 

จาก ม.เกษตร อ่ิมทอ้ง กบัครัวไทย หา้มพลาดการช๊อปป้ิงสินคา้เกษตรคุณภาพproductpremium หลากหลายประเภท กวา่ 

1,000 รายการ เพื่อย  ้าความมัน่ใจ “อาหารไทย อาหารโลก” ภายใตว้สิัยทศัน์ “เกษตรผลิต พาณิชยต์ลาด”อาหารสด เช่น ผกั

ปลอดภยัจาก ตลาดเกษตรกร 77 จงัหวดั ทัว่ประเทศ/ อินผลมัผลสด บุรีรัมย/์ หน่อไมฝ้ร่ังอินทรีย ์ชยัภูมิ/ ผลไมป้ลอดสารพิษ 

/อโวคาโว วงัน ้าเขียว / ส้มโอทบัทิมสยาม นครศรีธรรมราชอาหารแปรรูป เช่น ปลานิลหยอง หนองบวัล าภู/ ปลาส้มสต๊ิก 

นครราชสีมา/ ปลาร้ากอ้นส าเร็จ อ านาจเจริญ / เงาะสอดไส้ฟรีซดราย ชุมพร อาหารปรุงสุก เช่น ขา้วหมกอาหรับ ปัตตานี /หมู

หมกัปลาร้า สุพรรณบุรี/ เส้นจนัทผ์ดัซอสมงัคุด จนัทบุรี /น ้าพริกดว้งมะพร้าว เลย/นาซิดาแฆ นราธิวาส /ซาเตขา้วอดั 

นราธิวาส  อาหารสุขภาพ เช่น ผกัเคลแผน่อบกรอบ นครปฐม/ น ้าผกัโขมผสมฟักทอง จนัทบุรี/ ซุปขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเสริม

คอลลาเจน ชลบุรี/ ชาเห็ดหลินจือ สระแกว้ / ผงมะเขือเทศชงพร้อมด่ืม อาหารนวตักรรม เช่น มะม่วงเบาผง สงขลา/ มะม่วงป๊

อบ สุโขทยั /บิสกิตกลว้ยน ้าวา้สอดไส้แยมมะกรูด พิจิตร / กลว้ยผง ก าแพงเพชร / มะพร้าวผง สมุทรสาคร / จ้ิงหรีดผง 

สุโขทยั / มะขามผงชงด่ืม อุตรดิตถ ์/ สแปรดถัว่ลายเสือ แม่ฮ่องสอน เลือกสรรพสัตราภรณ์ กวา่ 100 ร้านคา้ จากแม่บา้น

เกษตรกรคุณภาพ เช่น ผา้ทอนาหม่ืน ตรัง /  ผา้ไหมแกม้ฝ้ายทอมือ น่าน / ผา้ไหมยกดอก ล าพูน / ผา้ทอมดัหม่ีส่ีตะกอ ลพบุรี 

สร้างโอกาสธุรกิจเกษตร จบัคู่ Business Matching เปิดโอกาสใหก้บัเกษตรกรไทย ไดเ้ป็นผูป้ระกอบการเกษตร พบปะผู ้

ส่งออก Start up ส่งสินคา้ดีมีคุณภาพสู่ตลาดสากล รวมทั้งการส่งเสริมใหเ้กษตรกรขยายช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ผา่นระบบ

ออนไลน์มากข้ึน โดยจ าหน่ายผา่นตลาดเกษตรกรออนไลน์.comฝึกอาชีพ DIY หน่ึงวนัท าไดจ้ริง กวา่ 30 หลกัสูตร เช่น

ขนมจีนน ้ายาเห็ด ผกับุง้ดองสูตรโบราณ พวงมาลยัใบเตย การขยายพนัธ์ุแคคตสั  น ้าพริกกากหมู  กิจกรรมสาระบนัเทิง 

ใหบ้ริการความรู้แก่เกษตรกรและผูเ้ขา้ชมงาน การลา้งผกัอยา่งปลอดภยั ค าแนะน าการปลูกพืช คลินิกพืช โชวก์ารเดินแบบผา้

ไทย สาธิตการท าอาหารจากเชฟชั้นน า  มินิคอนเสริตจ์ากศิลปินช่ือดงั มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนชาติ และเห็นถึง

พลงัของพี่นอ้งเกษตรกรไทย ในงานเกษตรสร้างชาติ  

คร้ังท่ี 2 มหกรรม product premium ระหวา่งวนัท่ี 27 – 30 สิงหาคม 2563 ณ ท่ีอิมแพค เอก็ซิบิชัน่ ฮอลล ์9-10 อิม

แพคเมืองทองธานี “Smart & Strong Together รวมพลงัส่งเสริมเกษตรไทย กา้วไกลมัน่คง” 

  



 

 

ยิง่ใหญ่แห่งปี….งำนเกษตรสร้ำงชำติ คร้ังที ่2 และรวมพลคนสร้ำงชำติ Smart & Strong Together รวมพลงัส่งเสริมเกษตร

ไทย ก้ำวไกลมั่นคง ระหว่ำงวันที ่27-30 สิงหำคม 2563 ณ ทีอ่มิแพค เอก็ซิบิช่ัน ฮอลล์ 9-10 อมิแพคเมืองทองธำนี 

 ปี 2562 ประเทศไทยส่งออกสินคา้เกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม มูลค่ารวม 1.25 ลา้นลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 

16.4% ของการส่งออกสินคา้ไทยในภาพรวม ซ่ึงประเทศไทยติดอนัดบั 11 ของประเทศผูส่้งออกอาหารของโลก และเป็น

อนัดบั 2 ของเอเชียรองจากจีน ขณะท่ีมูลค่าตลาดอาหารในประเทศ มีมูลค่ากวา่ 2 ลา้นลา้นบาท ภาพรวมตลาดอาหารของไทย 

ทั้งในประเทศและส่งออก มีมูลค่ารวมมากกวา่ 3 ลา้นลา้นบาท ถือวา่มีศกัยภาพสูง และยงัมีโอกาสอีกมาก 

 จากสถานการณ์โควิดหลายประเทศเร่ิมคล่ีคลายโดยเฉพาะทางฝ่ังเอเชีย สินคา้เกษตรและอาหารของไทยเป็นท่ีจบัตา

มอง เพราะมีความโดดเด่นในตลาดโลก หากเนน้เร่ืองคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภยั (Food Safety) ท่ีเป็นวถีิใหม่ หรือ 

New Normal ซ่ึงผูบ้ริโภคทัว่โลกไดใ้หค้วามส าคญักบัอาหารปลอดภยัมากข้ึน จะมีส่วนช่วยผลกัดนัยทุธศาสตร์ “ตลาดน าการ

ผลิต” โดยมุ่งเนน้เร่ืองคุณภาพมาตรฐานใหป้ระสบความส าเร็จ และจะช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินคา้อาหารของไทยเพิ่มมาก

ข้ึน ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดร่้วมกบักระทรวง    พานิชย ์ผลกัดนั นโยบาย เกษตรผลิต พานิชยต์ลาด เป้าหมายน้ีจะ

ส าเร็จสมบูรณ์ไม่ได ้ถา้วนัน้ีเราไม่มีรากฐานท่ีแขง็แรงของภาคการเกษตร 

 ซ่ึงถือเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนประเทศ เน่ืองจากพี่นอ้งส่วนใหญ่ยงัอยูใ่นภาคการเกษตร หากมองยอ้นกลบั

ไปจนถึงวนัน้ีทุกอยา่ง ค่อยๆ ปรับเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน ไดรั้บความเช่ือมัน่จากต่างชาติมากข้ึน มี Start up ภาคการเกษตร 

มี Young Smart Farmer เกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงทุกคนเปรียบเสมือนเป็นอนาคตท่ีส าคญัในภาคการเกษตร ท่ีจะท าใหป้ระเทศ

เดินหนา้อยา่งต่อเน่ือง 



 รัฐบาลมุ่งเสริมสร้างใหเ้กิดรากฐานท่ีดี เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื พวกเราจะร่วมกนัสร้างชาติ ผา่นภาค

การเกษตรท่ีส าคญัไปดว้ยกนั ลดความเหล่ือล ้า ใหเ้กิดความมัน่คง เขม้แขง็ ย ัง่ยนื เพราะภาคการเกษตรเปรียบเสมือนรากฐาน

ท่ีส าคญัของประเทศ ถา้รากตน้ไมแ้ขง็แรง ตน้ไมจึ้งจะเติบโตแผก่ิ่งกา้นใบออกดอกติดผลได ้แต่ภาคการเกษตรจะเขม้แขง็

ไม่ได ้หากไม่มีกระบวนการสร้างและพฒันาเกษตรกรให้พึ่งพาตนเอง 

 การส่งเสริมการเกษตรของไทยไดส้ร้างความเขม้แขง็ดว้ยกระบวนการกลุ่มผา่นองคก์รเกษตรกร ปัจจุบนั มีกลุ่ม

เกษตรกรท่ีเขม้แขง็ ไดแ้ก่ เกษตรแปลงใหญ่ จ านวน 6,888 กลุ่ม สมาชิก 406,755 ราย Smart Farmer 1,101,650 ราย มี

เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพแลว้กวา่ 13,051 ราย สมาชิกกลุ่มยวุเกษตรกรรวมทั้ง

ประเทศ จ านวน 5,292 กลุ่ม จ านวนสมาชิก 121,121 ราย วสิาหกิจชุมชน 90,757 แห่ง สมาชิก 1,530,766 ราย เครือข่าย

วสิาหกิจชุมชน 540 แห่ง สมาชิก 12,439 ราย กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 10,386 กลุ่ม สมาชิก 280,084 ราย มีศูนยเ์รียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร หรือ ศพก. ท่ีมีเกษตรกรตน้แบบ 882 ราย และมีอาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น (อกม.) ท่ีคอย

สนบัสนุนงานทัว่ประเทศ 75,105 ราย ซ่ึงทั้งหมดเป็นผลมาจากการพฒันางานส่งเสริมการเกษตร ถือเป็นความส าเร็จท่ีเกิดข้ึน 

ในการสร้างเกษตรกรใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี 

 นอกจากน้ี ยงัยกระดบัเกษตรกรใหเ้ป็นผูป้ระกอบการเกษตร พร้อมกบัการผลกัดนันโยบาย “เกษตรทนัสมยั” ใหเ้กิด

กลุ่มเกษตรนวตักรรม เกษตรปลอดภยั เกษตรแปรรูป เกษตรเทคโนโลย ีและเกษตรพอเพียง ส่งเสริมใหเ้กษตรกรผลิตและ

รักษาคุณภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร ค านึงถึงความปลอดภยัเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และยงัส่งเสริมใหเ้กิดตลาดสินคา้พรี

เมียม สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัสินคา้ และเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ เช่น สินคา้ GAP สินคา้ Organic รวมถึงการสร้าง

สินคา้อตัลกัษณ์ เช่น สินคา้ GI นอกจากการสร้างความเขม้แขง็ผา่นการรวมกลุ่มเกษตรกร การผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ดา้น

การตลาด ยงัจบัมือภาคธุรกิจ ตลาดออฟไลน์ ตลาด modern trade และ บริษทัขนส่งยกัษใ์หญ่ รวมถึง ตลาดออนไลน์จบัมือกบั 

E-commerce ภาคธุรกิจ และเปิดเวบ็ไซตต์ลาดเกษตรกรออนไลน์ เช่ือมโยงระหวา่งภาคการผลิตทางการเกษตรและอาหารสู่

ช่องทางการตลาดใหม่ๆ ท่ีมีศกัยภาพ เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในมาตรฐานสินคา้เกษตร และอาหารของไทยใหเ้ป็นท่ียอมรับ

ในตลาดโลก รวมถึงการพฒันาศกัยภาพช่องทางการกระจายสินคา้เกษตร สร้างโอกาสการขายสินคา้ใหก้ลุ่มเกษตรกรในทุก

กลุ่มสินคา้ และแสดงความมัน่ใจในศกัยภาพของสินคา้เกษตรไทยใหพ้ร้อมถึงการเป็นครัวโลกดว้ย 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมส่งเสริมการเกษตร จึงจดังาน “เกษตรสร้างชาติ” คร้ังท่ี 2 ระหวา่งวนัท่ี 27-30 

สิงหาคม 2563 น้ี ณ ท่ีอิมแพค เอก็ซิบิชัน่ ฮอลล ์9-10 อิมแพค เมืองทองธานี เป็นมหกรรม product premium จากเกษตรกร

ไทย เพื่อใหง้านมีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก เช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจมหภาครวมทั้งการสร้างโอกาส ใหก้บั

พี่นอ้งเกษตรกร โดยการส่งเสริมใหเ้กษตรกรพฒันายกระดบัสินคา้เกษตร และแสดงศกัยภาพในการผลิตสินคา้เกษตร เพื่อเขา้

สู่การแข่งขนัในตลาดโลกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จากตลาดทอ้งถ่ิน ตลาดภูมิภาค สู่ตลาดต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ ให้

คนเมืองไดเ้ห็นอยา่งเป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั ทั้งเกษตรกรผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ซ่ึง

ยอ่มจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานราก มีการกระจายตวัของรายไดม้ากข้ึน ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงระหวา่งผูผ้ลิตและ

ผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง เชิญชวนพี่นอ้งประชาชน ผูป้ระกอบการ นกัธุรกิจ และผูท่ี้สนใจ เขา้เยีย่มชมงาน ร่วมเป็นส่วนหน่ึง ใน

การขบัเคล่ือนภาคการเกษตร และท าความเขา้ใจวา่ เกษตรสร้างชาติไดอ้ยา่งไร และสินคา้เกษตรไทย พร้อมไปตลาดโลกแลว้ 



กิจกรรมส าคญัภายในงาน ประกอบดว้ย 

พบปะ แลกเปล่ียน พูดคุยกบัเกษตรกรตวัจริง ท่ีเป็นตน้แบบในการประกอบอาชีพ จากการขยายผลโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ จาก 6 แห่งทัว่ประเทศ เกษตรแปลงใหญ่ท่ีรวมกลุ่มการผลิต เปล่ียนสินคา้จากขายในประเทศ 

ยกระดบัสินคา้ Premium to fly, เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ท่ีประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ

การเกษตร มีความรู้ และมีความภาคภูมิใจในอาชีพ สามารถสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัทุกคนหนักลบัมาท าการเกษตร เป็น

อนาคตของการปฏิรูปภาคการเกษตรต่อไป 

 พบความอลงัการของกลว้ยไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั ไมฟ้อกอากาศ หลากหลายประเภท 

 เขา้ใจกลไกการขบัเคล่ือนงานในพื้นท่ี กระบวนการส่งเสริมผา่นการรวมกลุ่มเกษตรกร  เพื่อเป็นเครือข่ายในการส่ง

ต่อความรู้ไปสู่เกษตรกรรายยอ่ยอ่ืนๆ สร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัดูแลพื้นท่ีการเกษตรของตวัเองในทุกดา้น ทั้งการลด

ตน้ทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผา่นศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) การเฝ้าระวงั

ศตัรูพืชผา่นศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) ส่งเสริมการใชดิ้นและปุ๋ยท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชผา่นศูนยจ์ดัการดินปุ๋ย

ชุมชน (ศดปช.) รวมทั้งสร้างตวัแทนเกษตรกร เพื่อส่งต่อขอ้มูลข่าวสารผา่นอาสาสมคัรเกษตรกร (อกม.) 

 ต่ืนตาไปกบันวตักรรมการเกษตร โชวเ์ทคโนโลยไีบโอรีแอคเตอร์ ขยายเน้ือเยือ่สับปะรดกินสดพนัธ์ุ MD2 และโชว์

นวตักรรมการเกษตร จากภาคีเครือข่าย เช่น หุ่นยนตอ์าราขาพืช จาก ม.เกษตร 

 อ่ิมทอ้ง กบัครัวไทย หา้มพลาดการช็อปป้ิงสินคา้เกษตรคุณภาพ product premium หลากหลายประเภท กวา่ 1,000 

รายการ เพื่อย  ้าความมัน่ใจ “อาหารไทย อาหารโลก” ภายใตว้สิัยทศัน์ “เกษตรผลิต พาณิชยต์ลาด” 

 อาหารสด เช่น ผกัปลอดภยัจาก ตลาดเกษตรกร 77 จงัหวดั ทัว่ประเทศ/ อินทผลมัผลสด บุรีรัมย/์หน่อไมฝ้ร่ังอินทรีย ์

ชยัภูมิ/ ผลไมป้ลอดสารพิษ/อะโวกาโด วงัน ้าเขียว/ส้มโอทบัทิมสยาม นครศรีธรรมราช 

 อาหารแปรรูป เช่น ปลานิลหยอง หนองบวัล าภู/ปลาส้มสต๊ิก นครราชสีมา/ปลาร้ากอ้นส าเร็จ อ านาจเจริญ/เงาะสอด

ไส้ฟรีซดราย ชุมพร 

 อาหารปรุงสุก เช่น ขา้วหมกอาหรับ ปัตตานี/หมูหมกัปลาร้า สุพรรณบุรี/เส้นจนัทผ์ดัซอสมงัคุด จนัทบุรี/น ้าพริกดว้ง

มะพร้าว เลย/นาซิดาแฆ นราธิวาส/ซาเตขา้วอดั นราธิวาส 

 อาหารสุขภาพ เช่น ผกัเคลแผน่อบกรอบ นครปฐม/น ้าผกัโขมผสมฟักทอง จนัทบุรี/ซุปขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเสริมคอลลา

เจน ชลบุรี/ ชาเห็ดหลินจือ สระแกว้/ผงมะเขือเทศชงพร้อมด่ืม 

 อาหารนวตักรรม เช่น มะม่วงเบาผง สงขลา/มะม่วงป๊อบ สุโขทยั/บิสกิตกลว้ยน ้าวา้สอดไส้แยมมะกรูด พิจิตร/กลว้ย

ผง ก าแพงเพชร/มะพร้าวผง สมุทรสาคร/จ้ิงหรีดผง สุโขทยั/มะขามผงชงด่ืม อุตรดิตถ/์สแปรดถัว่ลายเสือ แม่ฮ่องสอน 

 เลือกสรรพสัตราภรณ์ กวา่ 100 ร้านคา้ จากแม่บา้นเกษตรกรคุณภาพ เช่น ผา้ทอนาหม่ืน ตรัง/ผา้ไหมแกม้ฝ้ายทอมือ 

น่าน/ผา้ไหมยกดอก ล าพูน/ผา้ทอมดัหม่ีส่ีตะกอ ลพบุรี 



 สร้างโอกาสธุรกิจเกษตร จบัคู่ Business Matching เปิดโอกาสใหก้บัเกษตรกรไทย ไดเ้ป็นผูป้ระกอบการเกษตร 

พบปะผูส่้งออก Start up ส่งสินคา้ดีมีคุณภาพสู่ตลาดสากล รวมทั้งการส่งเสริมใหเ้กษตรกรขยายช่องทางการจ าหน่ายสินคา้

ผา่นระบบออนไลน์มากข้ึน โดยจ าหน่ายผา่นตลาดเกษตรกรออนไลน์.com 

 ฝึกอาชีพ DIY หน่ึงวนัท าไดจ้ริง 28 หลกัสูตร เช่น ขนมจีนน ้ายาเห็ด ผกับุง้ดองสูตรโบราณ พวงมาลยัใบเตย การ

ขยายพนัธ์ุแคก็ตสั  น ้าพริกกากหมู 

 กิจกรรมสาระบนัเทิง ใหบ้ริการความรู้แก่เกษตรกรและผูเ้ขา้ชมงาน การลา้งผกัอยา่งปลอดภยั ค าแนะน าการปลูกพืช 

คลินิกพืช โชวก์ารเดินแบบผา้ไทย สาธิตการท าอาหารจากเชฟชั้นน า มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินช่ือดงัมาเป็นส่วนหน่ึงในการ

ขบัเคล่ือนชาติ และเห็นถึงพลงัของพี่นอ้งเกษตรกรไทย ในงาน เกษตรสร้างชาติ คร้ังท่ี 2 มหกรรม product premium ระหวา่ง

วนัท่ี 27-30 สิงหาคม 2563 ณ ท่ีอิมแพค เอก็ซิบิชัน่ ฮอลล ์9-10 อิมแพคเมืองทองธานี “Smart & Strong Together รวมพลงั

ส่งเสริมเกษตรไทย กา้วไกลมัน่คง” 

ตัวอย่ำงผลส ำเร็จงำนส่งเสริมกำรเกษตร 

“กล้วยน ำ้ว้ำ สู่ Inno Product” 

 กลว้ยน ้าวา้ เป็นกลว้ยท่ีถูกพฒันามาจากลูกผสมระหวา่งกลว้ยป่ากบักลว้ยตานี บริโภคกนัอยา่งแพร่หลาย ปลูกง่าย 

รสชาติดี คนไทยรับประทานกลว้ยน ้าวา้ทั้งผลสดและแปรรูป ซ่ึงมีคุณค่าทางโภชนาการมาก 

 เกษตรกรผูป้ลูกกลว้ยน ้าวา้ ท่ีข้ึนทะเบียนกบักรมส่งเสริมการเกษตรจ านวน 60,281 ครัวเรือน พื้นท่ีปลูก 186,751.37 

ไร่ กรมส่งเสริมการเกษตร ไดส่้งเสริมใหเ้กษตรกรปรับรูปแบบการผลิตเป็นเกษตรแบบผสมผสานในพื้นท่ีวา่ง ให้กลว้ยน ้าวา้

เป็นพืชแซมในสวน ช่วยสร้างรายไดต้ลอดทั้งปี กลว้ยน ้าวา้มีตน้ทุนการผลิต 5,881 บาท/ไร่/ปี ให้ผลผลิตเม่ือมีอายเุฉล่ียได ้1 

ปี ไดผ้ลตอบแทนสุทธิ 7,618 บาท/ไร่/ปี ส่วนใหญ่เกษตรกรจะขายเป็นกลว้ยสด ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของตลาดภายในจงัหวดั

และตลาดนอกจงัหวดัหรือตามแหล่งท่องเท่ียว 

 นอกจากน้ี และรวมกลุ่มเป็นเกษตรกรแปลงใหญ่ จ านวน 26 แปลง เกษตรกร จ านวน 1,028 ราย พื้นท่ีกลว้ยน ้าวา้ 

แปลงใหญ่ 12,926 ไร่ 13 จงัหวดั ท่ีมีพื้นท่ีแปลงใหญ่ ไดแ้ก่ นนทบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ พิษณุโลก เชียงใหม่ 

แพร่ น่าน มหาสารคาม ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย และเพชรบูรณ์ การรวมกลุ่มแปลงใหญ่ ยงัท าใหเ้กษตรกร สามารถลด

ตน้ทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

กำรแปรรูป สู่ Inno Product “บิสกติกล้วยน ำ้ว้ำสอดไส้แยมมะกรูด” 

โดย : วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน ้าพริกไร้สารกนับูด หมู่ท่ี 3 ต าบลหว้ยพุก จงัหวดัพิจิตร ท่ีเกษตรกรใชว้ตัถุดิบในทอ้งถ่ิน เช่น 

ข่า ตะไคร้ มะกรูด กลว้ยน ้าวา้ ผลิตเป็นพริกแกงและกลว้ยฉาบ 

แนวคิดพฒันาผลิตภณัฑ ์สู่การเป็น Inno Product : จากการผลิตพริกแกงและกลว้ยฉาบ ท าใหมี้วตัถุดิบท่ีเหลือทั้งกลว้ยและ

เน้ือมะกรูด จึงไดพ้ฒันาเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ คือ แป้งกลว้ยน ้าวา้ท่ีมีคุณสมบติัตา้นทานการยอ่ยเป็นแป้งท่ีมีเส้นใยอาหารท่ีดี 

สามารถผา่นเขา้ไปถึงล าไส้ใหญ่และถูกยอ่ยโดยจุลินทรียใ์นล าไส้ใหญ่ไดผ้ลิตภณัฑเ์ป็นกรดไขมนัสายสั้นๆ ท่ีเอ้ือต่อการ



เจริญของจุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ต่อล าไส้ โดยน ามาเป็นส่วนผสมในการท าขนมปังบิสกิต สอดไส้แยมมะกรูดท่ีผลิตจากเน้ือ

มะกรูดน ามาใหค้วามร้อนในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม ไดแ้ยมท่ีใหร้สหวานอมเปร้ียวและกล่ินท่ีหอมสดช่ืน น ามาอบข้ึนรูปเป็น

บิสกิตกลว้ยน ้าวา้สอดไส้แยมมะกรูด เป็นผลิตภณัฑส์ามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวตัถุดิบในชุมชน ไดเ้ป็นอยา่งดี 

บรรจุภณัฑ ์: พฒันาใหท้นัสมยั มีสีสันท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ปัจจุบนัเป็นผลิตภณัฑข์องฝากท่ีมีอตัลกัษณ์ประจ าถ่ิน รวมทั้งมี

เร่ืองราวท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัผลิตภณัฑ ์และเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค 

ท่ีอยู ่: เลขท่ี 6 หมู่ท่ี 3 ต าบลหว้ยพุก อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพิจิตร ผูป้ระสานงานวสิาหกิจชุมชน คุณพรรณี มัน่หล า เบอร์

โทรศพัท ์: (089) 959-2408 

การน ากลว้ยน ้าวา้มาแปรรูปเพิ่มมูลค่า นอกจากบิสกิตกลว้ยน ้าวา้สอดไส้แยมมะกรูดแลว้ ยงัมีวสิาหกิจชุมชนกลุ่ม

ผูผ้ลิตและพฒันาการแปรรูปกลว้ยต าบลระหาน จงัหวดัก าแพงเพชร แปรรูปกลว้ยผงส าเร็จรูปชนิดชงด่ืมจากแป้งกลว้ยน ้าวา้ 

100% ใชเ้ทคนิคการท าให้แป้งกลว้ยเป็นวุน้ (Gelatinize) ก่อนน ามาผลิตเป็นผงกลว้ยชงพร้อมด่ืม ซ่ึงใชก้ลว้ยน ้าวา้ในระยะสุก

พอดี มีรสหวานกลมกล่อมตามธรรมชาติ น าไปท าแหง้ (Drying) ดว้ยอุณหภูมิท่ีเฉพาะเจาะจง ท าใหไ้ดผ้งท่ีมีความช้ืน

เหมาะสม แลว้จึงน ามาบดละเอียดท าใหไ้ดผ้ลิตภณัฑแ์ป้งกลว้ยท่ีใชช้งร้อนละลายไดดี้ สามารถน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการ

ประกอบอาหาร หรือขนม มีประโยชน์ต่อสุขภาพ รสชาติดี หอมหวาน ละมุน วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูเ้ล้ียงและแปรรูปปลา บา้น

วงัแร่ จงัหวดัพิษณุโลก แปรรูปแยมกลว้ยน ้าวา้ชนิดแผน่จากกลว้ยน ้าวา้มะลิอ่อง เป็นผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีผลิตจากกลว้ยน ้าวา้

พนัธ์ุโบราณ สีเหลืองนวล เน้ือสัมผสัเหนียวนุ่ม รสชาติหวานกลม กล่อม มีกล่ินหอมเฉพาะตวั ผลิตเป็นแยมกลว้ยแผน่ โดย

ใชเ้ทคนิคการเกิดเจล (Gelling) และข้ึนรูปเป็นแผน่ สามารถน าเสริฟพร้อมขนมปังหรืออาหารวา่งต่างๆ ได ้มีประโยชน์ต่อ

สุขภาพ และสะดวกต่อการบริโภค ไดร้สชาติกลว้ยในรูปแบบใหม่ และความหวานจากธรรมชาติ พร้อมคุณประโยชน์จาก

กลว้ยแท ้

 

พืชทำงเลือกใหม่ “อะโวกำโด” product premium 

อะโวกาโด (Avocado) เป็นผลไมเ้ศรษฐกิจท่ีเจริญเติบโตไดดี้ในทุกสภาพพื้นท่ี ใหผ้ลผลิตเร็ว ให้ผลผลิตดก 

มีความหลากหลายของพนัธ์ุ ท าใหมี้ผลผลิตกระจายครอบคลุมตลอดทั้งปีเป็นผลไมเ้พื่อสุขภาพท่ีมีคุณค่าทาง 

โภชนาการสูง ใหค้่าพลงังานสูงแต่มีปริมาณน ้าตาลต ่า จึงเป็นท่ีนิยม มีปริมาณความตอ้งการสูงทั้งตลาดภายใน 

และต่างประเทศเพิ่มข้ึนทุกปี 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร มีแผนท่ีจะพฒันาอะโวกาโดเป็นพืชเศรษฐกิจ ทางเลือก

ใหม่ มีทีมบูรณาการฯ แบบครบวงจร ส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มพื้นท่ีปลูก พร้อมเปล่ียนจากพนัธ์ุพื้นเมือง เป็นพนัธ์ุดี ปัจจุบนัมี

ความตอ้งการ ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ส าหรับตลาดภายในประเทศมีความตอ้งการสูง โดยในปี 2561 มีการ

น าเขา้ถึง 762 ตนั มูลค่า 154,399,344 บาท ขณะท่ีการส่งออกประเทศไทยสามารถส่งออกเพียง 19 ตนั ในปี 2561 มูลค่า 



763,607 บาท ขณะท่ีตลาดโลกมีความตอ้งการสูงมาก เช่น ในปี 2560 ประเทศสหรัฐอเมริกามีการน าเขา้ คิดเป็นมูลค่า 2,000 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐ จึงนบัเป็นโอกาสของเกษตรกรผูป้ลูกอะโวกาโด 

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงไดด้ าเนินการวจิยัพฒันาและส่งเสริมใหอ้ะโวกาโดเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ ปัจจุบนั

มีเกษตรกรผูป้ลูกอะโวกาโด ท่ีข้ึนทะเบียนกบักรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 3,315 ครัวเรือน เน้ือท่ีปลูก 18,231 ไร่ มีการ

รวมกลุ่มท า เกษตรแปลงใหญ่ จ านวน 13 แปลง เกษตรกร 459 ราย มีพื้นท่ีแปลงใหญ่รวม 4,598 ไร่ ในจงัหวดัตากและ

แม่ฮ่องสอน ทั้งน้ี การขยายพื้นท่ีปลูก เช่น พื้นท่ีจงัหวดัก าแพงเพชร เป็นตน้ 

ปัจจุบนั มีเกษตรกรรุ่นใหม่นิยมปลูกอะโวกาโดเพิ่มมากข้ึน เช่น นายชุติมนัต ์จนัทร์ฝาย Young Smart Farmer 

เจา้ของศูนยบ์่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จงัหวดัก าแพงเพชร รวมกลุ่มท าคลสัเตอร์อะโวคกาโดครบวงจร มีสมาชิก 10 ราย พื้นท่ี

ปลูกรวม 50 ไร่ ทั้งในพื้นท่ีจงัหวดัตากและก าแพงเพชร โดยวางแผนตั้งแต่การปลูก ขยายพนัธ์ุ ควบคุมการผลิตไปจนถึงการ

ประชาสัมพนัธ์ และการจดัจ าหน่ายตลาดในประเทศ อยา่งเป็นเป็นระบบ 

  



 

 

  



 

 

ชวนเทีย่วงำนเกษตรสร้ำงชำติ ช้อปสินค้ำเกษตร-หัตถกรรมระดับพรีเมียมจำกทัว่ไทย พร้อมเวร์ิกช็อปสร้ำงอำชีพ ทีง่ำน

เกษตรสร้ำงชำติ คร้ังที ่2 ระหว่ำง 27-30 ส.ค.นี ้ทีอ่มิแพคเมืองทองธำนี 

ใกลเ้ขา้มาแลว้ ส าหรับ งานเกษตรสร้างชาติ คร้ังท่ี 2 ซ่ึงจะจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 27 – 30 สิงหาคมศกน้ี  ณ อิมแพค เอ็ก

ซิบิชัน่ ฮอลล ์9-10  อิมแพคเมืองทองธานี 

 โดยเป็นท่ีทราบกนัอยูแ่ลว้วา่ ประเทศไทยเรา มีการส่งออกสินคา้เกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมเป็นหน่ึงในรายได้

หลกัของประเทศ โดยในปี 2562 ประเทศไทยส่งออกสินคา้เกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม มูลค่ารวม 1.25 ลา้นลา้นบาท คิด

เป็นสัดส่วน 16.4% ของการส่งออกสินคา้ไทยในภาพรวม ซ่ึงประเทศไทยติดอนัดบั 11 ของประเทศผูส่้งออกอาหารของโลก 

และเป็นอนัดบั 2 ของเอเชียรองจากจีน  

 จากสถานการณ์โควิดหลายประเทศเร่ิมคล่ีคลายโดยเฉพาะทางฝ่ังเอเชีย สินคา้เกษตรและอาหารของไทยเป็นท่ีจบัตา

มอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดร่้วมกบักระทรวงพานิชย ์ผลกัดนันโยบาย “เกษตรผลิต พานิชยต์ลาด” ท่ีผา่นมาไดมี้การ

ส่งเสริมการเกษตรของไทย สร้างความเขม้แขง็ดว้ยกระบวนการกลุ่มผา่นองคก์รเกษตรกร ปัจจุบนัมีกลุ่มเกษตรกรท่ีเขม้แขง็ 

อาทิ เกษตรแปลงใหญ่ จ านวน 6,888 กลุ่ม สมาชิก 406,755 ราย Smart Farmer 1,101,650 ราย มีเกษตรกรรุ่นใหม่ Young 

Smart Farmer ท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพแลว้กวา่ 13,051 ราย สมาชิกกลุ่มยวุเกษตรกรรวมทั้งประเทศ นอกจากน้ียงัยกระดบั

เกษตรกรใหเ้ป็นผูป้ระกอบการเกษตร พร้อมกบัการผลกัดนันโยบาย “เกษตรทนัสมยั” 

 



 

พร้อมกนัน้ีก็ผลกัดนัใหเ้กิดกลุ่มเกษตรนวตักรรม เกษตรปลอดภยั เกษตรแปรรูป เกษตรเทคโนโลย ีและเกษตร

พอเพียง ส่งเสริมใหเ้กษตรกรผลิตและรักษาคุณภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร บุกสู่ตลาดสินคา้พรีเมียม สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บั

สินคา้ และเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ อีกทั้งยงัจบัมือภาคธุรกิจ ตลาดออฟไลน์ ตลาด modern trade และ บริษทัขนส่ง

ยกัษใ์หญ่ รวมถึง ตลาดออนไลน์จบัมือกบั E-commerce เปิดเวบ็ไซตต์ลาดเกษตรกรออนไลน์ และล่าสุด กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ โดย กรมส่งเสริมการเกษตร ไดจ้ดังาน “เกษตรสร้างชาติ” คร้ังท่ี 2 ระหวา่ง วนัท่ี 27 – 30 สิงหาคม 2563 น้ี ณ 

ท่ีอิมแพค เอก็ซิบิชัน่ ฮอลล ์9-10 อิมแพคเมืองทองธานี เป็นมหกรรม product premium จากเกษตรกรไทยท่ีจะขนมาให้

ชาวเมืองไดช้อ้ป ไดชิ้มกนัอยา่งจุใจ 

 ส าหรับไฮไลตห์า้มพลาด ส าหรับใครท่ีเตรียมตวัจะมาเท่ียวในงานน้ี แน่นอนวา่ ตอ้งเป็นการชอ้ปสินคา้เกษตร "อ่ิม

ทอ้ง กบัครัวไทย" ซ่ึงนกัชอ้ปจะไดพ้บกบั สินคา้เกษตรคุณภาพ product premium หลากหลายประเภท กวา่ 1,000 รายการ 

ตอกย  ้าความมัน่ใจ "อาหารไทย อาหารโลก" ภายใตว้สิัยทศัน์ "เกษตรผลิต พาณิชยต์ลาด" ท่ีขนสินคา้เด็ดมาจากทัว่ฟ้า

เมืองไทย ไม่วา่จะเป็น.. 

อาหารสด เช่น ผกัปลอดภยัจาก ตลาดเกษตรกร 77 จงัหวดั ทัว่ประเทศ/ อินผลมัผลสด บุรีรัมย/์ หน่อไมฝ้ร่ังอินทรีย ์

ชยัภูมิ/ ผลไมป้ลอดสารพิษ /อโวคาโว วงัน ้าเขียว / ส้มโอทบัทิมสยาม นครศรีธรรมราช 

อาหารแปรรูป เช่น ปลานิลหยอง หนองบวัล าภู/ ปลาส้มสต๊ิก นครราชสีมา/ ปลาร้ากอ้นส าเร็จ อ านาจเจริญ / เงาะ

สอดไส้ฟรีซดราย ชุมพร 

อาหารปรุงสุก เช่น ขา้วหมกอาหรับ ปัตตานี /หมูหมกัปลาร้า สุพรรณบุรี/ เส้นจนัทผ์ดัซอสมงัคุด จนัทบุรี /น ้าพริก

ดว้งมะพร้าว เลย/นาซิดาแฆ นราธิวาส /ซาเตขา้วอดั นราธิวาส 

อาหารสุขภาพ เช่น ผกัเคลแผน่อบกรอบ นครปฐม/ น ้าผกัโขมผสมฟักทอง จนัทบุรี/ ซุปขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเสริมคอลลา

เจน ชลบุรี/ ชาเห็ดหลินจือ สระแกว้ / ผงมะเขือเทศชงพร้อมด่ืม 

อาหารนวตักรรม เช่น มะม่วงเบาผง สงขลา/ มะม่วงป๊อบ สุโขทยั /บิสกิตกลว้ยน ้าวา้สอดไส้แยมมะกรูด พิจิตร / 

กลว้ยผง ก าแพงเพชร / มะพร้าวผง สมุทรสาคร / จ้ิงหรีดผง สุโขทยั / มะขามผงชงด่ืม อุตรดิตถ ์/ สแปรดถัว่ลายเสือ 

แม่ฮ่องสอน และอยา่ลืมไปแวะเลือกซ้ือสินคา้ชุดสวย ผา้ทอสุดปังจากกวา่ 100 ร้านคา้ โดยแม่บา้นเกษตรกรคุณภาพ เช่น ผา้

ทอนาหม่ืน จาก จ.ตรัง, ผา้ไหมแกม้ฝ้ายทอมือ จาก จ.น่าน, ผา้ไหมยกดอก จาก จ.ล าพูน, ผา้ทอมดัหม่ีส่ีตะกอ จาก จ.ลพบุรี 

พร้อมทั้งยงัเปิดพื้นท่ีสร้างโอกาสธุรกิจเกษตร จบัคู่ Business Matching เปิดโอกาสใหก้บัเกษตรกรไทย ไดเ้ป็น

ผูป้ระกอบการเกษตร พบปะผูส่้งออก Start up ส่งสินคา้ดีมีคุณภาพสู่ตลาดสากล รวมทั้งการส่งเสริมใหเ้กษตรกรขยายช่อง

ทางการจ าหน่ายสินคา้ผา่นระบบออนไลน์มากข้ึน โดยจ าหน่ายผา่นตลาดเกษตรกรออนไลน์.com 

 



ฝึกอาชีพ DIY หน่ึงวนัท าไดจ้ริง 28 หลกัสูตร เช่น ขนมจีนน ้ายาเห็ด ผกับุง้ดองสูตรโบราณ พวงมาลยัใบเตย การ

ขยายพนัธ์ุแคคตสั  น ้าพริกกากหมู 

กิจกรรมสาระบนัเทิง ใหบ้ริการความรู้แก่เกษตรกรและผูเ้ขา้ชมงาน การลา้งผกัอยา่งปลอดภยั ค าแนะน าการปลูกพืช 

คลินิกพืช โชวก์ารเดินแบบผา้ไทย สาธิตการท าอาหารจากเชฟชั้นน า มินิคอนเสริตจ์ากศิลปินช่ือดงั 

นอกจากน้ี ยงัมีกิจกรรมอดัแน่นดว้ยสาระความรู้ความบนัเทิงอีกมากมาย อาทิ เวทีพบปะ แลกเปล่ียน พูดคุยกบั

เกษตรกรตวัจริง ท่ีเป็นตน้แบบในการประกอบอาชีพ จากการขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จาก 6 แห่งทัว่

ประเทศ 

ท าความรู้จกัเกษตรแปลงใหญ่ท่ีรวมกลุ่มการผลิต เปล่ียนสินคา้จากขายในประเทศ ยกระดบัสินคา้ Premium to fly, 

เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ท่ีประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตร มีความรู้ และมีความ

ภาคภูมิใจในอาชีพ สามารถสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัทุกคนหนักลบัมาท าการเกษตร เป็นอนาคตของการปฏิรูปภาค

การเกษตรต่อไป 

พบความอลงัการของกลว้ยไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั ไมฟ้อกอากาศ หลากหลายประเภท  

เขา้ใจกลไกการขบัเคล่ือนงานในพื้นท่ี กระบวนการส่งเสริมผา่นการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นเครือข่ายในการส่ง

ต่อความรู้ไปสู่เกษตรกรรายยอ่ยอ่ืนๆ สร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัดูแลพื้นท่ีการเกษตรของตวัเองในทุกดา้น  ทั้งการลด

ตน้ทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผา่นศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) การเฝ้าระวงั

ศตัรูพืชผา่นศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) ส่งเสริมการใชดิ้นและปุ๋ยท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชผา่นศูนยจ์ดัการดินปุ๋ย

ชุมชน (ศดปช.) รวมทั้งสร้างตวัแทนเกษตรกร เพื่อส่งต่อขอ้มูลข่าวสารผา่นอาสาสมคัรเกษตรกร (อกม.) 

ต่ืนตาไปกบั นวตักรรมการเกษตร โชวเ์ทคโนโลยไีบโอรีแอคเตอร์ ขยายเน้ือเยือ่สัปปะรดกินสดพนัธ์ุ MD2 และโชว์

นวตักรรมการเกษตร จากภาคีเครือข่าย เช่น หุ่นยนตอ์าราขาพืช จาก ม.เกษตร 

มาเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนชาติ และเห็นถึงพลงัของพี่นอ้งเกษตรกรไทย ในงานเกษตรสร้างชาติ คร้ังท่ี 2 

มหกรรม product premium ระหวา่งวนัท่ี 27 – 30 สิงหาคม 2563 ณ ท่ีอิมแพค เอก็ซิบิชัน่ ฮอลล ์9-10 อิมแพคเมืองทองธานี 

“Smart & Strong Together รวมพลงัส่งเสริมเกษตรไทย กา้วไกลมัน่คง” 

 



 

กรมส่งเสริมกำรเกษตร เชิญชวนร่วมงำนเกษตรสร้ำงชำติ คร้ังที ่2 ประชำสัมพนัธ์ผลผลติคุณภำพ ต่อยอดทำงธุรกิจ 

 

 



 



 

กรมส่งเสริมกำรเกษตร เผยนวตักรรมกำรปลูกองุ่นบนพืน้ทีสู่งส ำหรับเกษตรกรสูงวยั เพิม่ปริมำณ-คุณภำพผลผลติ-ดูแล

รักษำง่ำย 

 

นายอาชวช์ยัชาญ  เล้ียงประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ องุ่น เป็นไมผ้ลทางเลือกท่ีกรมส่งเสริม

การเกษตรแนะน าให้เกษตรกรบนพื้นท่ีสูงปลูกเป็นอาชีพ เพราะใหผ้ลตอบแทนสูง เป็นท่ีตอ้งการของตลาด ทดแทนพืชท่ี

สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น ขา้วโพด เป็นตน้ และยงัสามารถเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางการเกษตรไดอี้กดว้ย แต่การปลูก

องุ่นในระบบเดิมจ าเป็นตอ้งใชแ้รงงานมากและไม่เหมาะสมกบัเกษตรกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอาย ุเน่ืองจากทรงตน้ และ

วธีิการตดัแต่งยุง่ยาก 

 ดงันั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอแนะน าวธีิการปลูกองุ่นท่ีพฒันาข้ึนใหม่จากผลการศึกษาวจิยัของสถาบนัวจิยั

และพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) ไดแ้ก่ รูปแบบการจดัทรงตน้ และระยะปลูก 3 แบบ คือ ทรงตน้แบบตวั H ระยะปลูก 

6×3 เมตร แบบตวั T ระยะปลูก 6×3 เมตร และแบบตวั T ระยะปลูก 6×1.5 เมตร ซ่ึงสามารถใหผ้ลผลิต 70-100 กิโลกรัมต่อตน้

ต่อปี 

 นอกจากน้ี ยงัมีการวิจยัและพฒันาต่อยอดรูปแบบคา้งองุ่นแบบใหม่ เพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิตต่อพื้นท่ี 

และสะดวกต่อการปฏิบติัดูแลรักษายิง่ข้ึน รวมทั้งเพื่อใหรู้ปแบบคา้ง มีความหลากหลาย สามารถปรับใชใ้หเ้หมาะสมสภาพ

พื้นท่ีและวตัถุประสงคข์องการใชง้านท่ีแตกต่างกนัได ้

 



โดยมีทรงตน้รูปแบบใหม่ 6 แบบ คือ ทรงตน้สูงแบบตวั T ระยะปลูก 1.2 x 8 เมตร ท่ีสามารถเพิ่มผลผลิตต่อพื้นท่ีโรงเรือน 

ทรงตน้แนวตั้งท่ีสามารถเพิ่มความสะดวกในการปฏิบติัดูแลรักษา ซ่ึงมี 5 แบบ คือ ทรงตน้เต้ียแบบแนวร้ัว แบบตวั Y สูง 

แบบตวั Y ต ่า แบบตวั Y ดดัแปลงสูง และแบบตวั Y ดดัแปลงต ่า โดยทั้งหมดใชร้ะยะปลูก 1.5 x 8 เมตร และไดมี้การพฒันา

รูปแบบโรงเรือนใหเ้หมาะสมกบัทรงตน้และคา้งรูปแบบใหม่ๆ 

 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ ทรงตน้ท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่ใชใ้นปัจจุบนั คือ ทรงตน้แบบตวั H 

ระยะปลูก 6×3 เมตร แบบตวั T ระยะปลูก 6×3 เมตร และแบบตวั T ระยะปลูก 1.2 x 8 เมตร ส าหรับทรงตน้แนวตั้งแบบตวั Y 

เป็นองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเหมาะกบัเกษตรกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอาย ุมีทรงตน้ท่ีสะดวกต่อการปฏิบติัดูแลรักษา 

 การผลิตองุ่นแบบประณีต ใหผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพสูง ภายใตร้ะบบการปลูกท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ใชต้น้ทุนการ

ผลิตในการท าโรงเรือนและคา้งต ่ากวา่โรงเรือนขนาดมาตรฐานทัว่ไป อีกทั้งยงัสามารถลดผลกระทบท่ีมีต่อผลผลิตองุ่นจาก

ความแปรปรวนของสภาพอากาศไดอี้กดว้ย 

 ส าหรับการตดัแต่งก่ิงองุ่นให้ไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพสูงนั้นเป็นการน าหลกัการตดัแต่งก่ิงแบบโครงการหลวงมาปรับ

ใช ้คือ ใหต้ดัแต่งก่ิงแบบ 1 ก่ิง ตดัแต่ง 2 คร้ัง ต่อปี โดยตดัแต่งคร้ังท่ี 1 แบบยาว (Cane pruning) และดดัโคง้ก่ิงหลงัตดัแต่ง 

เพื่อเพิ่มปริมาณและความสม ่าเสมอของตาท่ีแตก ท าใหผ้ลผลิตต่อตน้เพิ่มมากข้ึนถึง 109 กิโลกรัม/ตน้/คร้ัง จากการตดัแต่งก่ิง

แบบปกติท่ีใหผ้ลผลิต 50 กิโลกรัม/ตน้/คร้ัง โดยใหท้ าในช่วงระหวา่งเดือนสิงหาคม-กนัยายน เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพสูง

เก็บเก่ียวในฤดูหนาวถึงฤดูแลง้ 

 และตดัแต่งก่ิงเดิมเป็นคร้ังท่ี 2 โดยตดัแบบสั้น (Spur pruning) ระหวา่งเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ เพื่อสร้างก่ิงใหม่ท่ี

สมบูรณ์และใหผ้ลผลิตนอกฤดู ระบบการตดัแต่งก่ิงแบบน้ีท าใหต้น้องุ่นใหผ้ลผลิตสูงมาก สม ่าเสมอ และยาวนาน เพราะมี

ระบบการสร้างก่ิงทดแทน ท าใหต้น้องุ่นมีความแขง็และสมบูรณ์อยูเ่สมอ และสามารถควบคุมใหก่ิ้งอยูบ่นพื้นท่ีคา้งไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

  



แปลงใหญ่"มะพร้ำวน ำ้หอม"ไปลิว่ต่อยอดแปรรูปเพิม่มูลค่ำสู่ตลำดออนไลน์ 

 

 

แปลงใหญ่มะพร้าวน ้าหอมไปล่ิว กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนรวมกลุ่มแลว้ใน 8 จงัหวดั 17 แปลง พร้อมเสริม

ความรู้เกษตรกรท่ีด าเนินสะดวก หวงัต่อยอดสร้างแปลงใหญ่มะพร้าวน ้าหอมอินทรีย ์สร้างตลาดเปิดช่องทางออนไลน์ เผย

ปัจจุบนัมีสมาชิกแปลงใหญ่ มีพื้นท่ีปลูกรวม 3,000 ไร่ 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวา่ มะพร้าวน ้าหอม 

นบัเป็นผลไมเ้ศรษฐกิจท่ีส าคญัอีกชนิดหน่ึงท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดแ้นะน าให้เกษตรกรปลูกเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองของตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมใหเ้กิดการรวมกลุ่มภายใตร้ะบบส่งเสริมเกษตรแบบ

แปลงใหญ่ ปัจจุบนัเกษตรกรมีการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่แลว้จ านวน 17 แปลง ใน 8 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัราชบุรี 

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา นครปฐม สมุทรปราการ และจงัหวดัสงขลา 

         นายประยรู กล่าวอีกวา่ ส าหรับการท าสวนมะพร้าวน ้าหอมในปัจจุบนั เพื่อสนองตอบความนิยมของผูบ้ริโภคท่ีเนน้ใส่

ใจเร่ืองสุขภาพมากข้ึน จึงมีการปรับเปล่ียนรูปแบบมาเป็นสวนมะพร้าวน ้าหอมแบบอินทรียท่ี์เนน้ให้เป็นธรรมชาติมากท่ีสุด 

ไม่มีการใชส้ารเคมี หนัมาใชต้วัห ้ าตวัเบียนในการช่วยก าจดัแมลงศตัรูมะพร้าว เช่น การใชแ้ตนเบียน เขา้มาช่วยควบคุมแมลง

ศตัรูมะพร้าว ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนพอ่แม่พนัธ์ุและองคค์วามรู้จากกรมส่งเสริมการเกษตร ลดการใชส้ารเคมี เพื่อสร้าง

ผลผลิตคุณภาพท่ีปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

 



 "รวมถึงการพฒันาสินคา้ให้มีความหลากหลายมากข้ึน เช่น จ าหน่ายในรูปแบบน ้ามะพร้าวพร้อมด่ืมในขวดใส และ

มะพร้าวแกว้พร้อมรับประทาน โดยขดูเน้ือและมีน ้าใส่แกว้ซีลฝาอยา่งดี นอกจากน้ี ยงัมีผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากมะพร้าวน ้าหอม

ทั้งหมด เช่น น ้าตาลมะพร้าวและตน้พนัธ์ุมะพร้าว”นายประยรู กล่าว 

นายประยรู กล่าวต่อไปวา่ ส าหรับสายพนัธ์ุมะพร้าวน ้าหอมท่ีนิยมปลูกเป็นพนัธ์ุกน้จีบ ซ่ึงมีลกัษณะเด่นคือใหผ้ล

ขนาดใหญ่และปริมาณน ้ามะพร้าวมากแต่ละปีสามารถเก็บผลผลิตออกขายไดป้ระมาณ 15–18 ทะลาย โดยตดัผลไดทุ้ก 20 วนั          

ส าหรับการดูแลจดัการสวน ถา้เป็นช่วงหนา้ฝนอยา่งในขณะน้ี จะปล่อยใหต้น้มะพร้าวเติบโตไปตามธรรมชาติ ส่วนหนา้แลง้

จะคอยดูแลรดน ้าทุก 3 วนั ตดัหญา้ใหส้ั้น ไม่รกรุงรัง และรักษาความช้ืนบนผวิดินสามารถเก็บผลผลิตออกขายไดต้ลอดทั้งปี

แต่ช่วงฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคม–เมษายน ผลผลิตนอ้ยลดลงจากปกติประมาณ ร้อยละ70–80 จึงตอ้งจดัการดูแลสวน

มะพร้าวอยา่งเหมาะสม เพื่อไม่ใหต้น้มะพร้าวขาดคอ โดยใชว้ธีิการใหน้ ้าบ ารุงตน้ และใหปุ๋้ยคอกจากข้ีหมู โดยบ ารุงตน้ เฉล่ีย 

4 เดือน/คร้ัง และเฉล่ียตน้ละ 1 กระสอบ 

 “ท่ีส าคญัอีกประการและเป็นปัญหาท่ีเกษตรกรท าสวนมะพร้าวตอ้งประสบ คือ การระบาดของหนอนหวัด าในช่วง

ฤดูแลง้ เพราะแมลงศตัรูพืชชนิดน้ี ชอบอากาศร้อนแลง้ จึงคอยดูแลจดัการสวนใหมี้ความช้ืนอยา่งสม ่าเสมอในช่วงฤดูแลง้ 

โดยใชเ้รือรดน ้าในแปลงปลูกมะพร้าวทุก 3 วนั คร้ังละประมาณ 1 ชัว่โมง วธีิน้ีใชไ้ดผ้ลดี เพราะไม่ค่อยเจอปัญหาหนอนหวั

ด าระบาดรุนแรงเหมือนกบัท่ีอ่ืนๆ” นายประยรู กล่าว  

นายประยรู กล่าวดว้ยวา่ ส่วนการจดัการดา้นการตลาด จะมีการวางแผนการผลิตร่วมกบักลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ท่ี

วนัน้ีมีพื้นท่ีปลูกรวม 3,000 ไร่ ซ่ึงเนน้ท าตลาดเองทั้งหมด ไม่ส่งผา่นพอ่คา้คนกลาง ดว้ยการบริหารจดัการใหเ้ป็นระบบทั้งใน

รูปของผลสด และต่อยอดเพิ่มมูลค่าดว้ยการน ามาแปรูปเป็นผลผลิตภณัฑต่์างๆ สร้างการรับรู้ของลูกคา้ผา่นส่ือออนไลน์เป็น

หลกั 

             ดา้นนายประยรู วสุิทธิไพศาล ประธานแปลงใหญ่มะพร้าวน ้าหอมต าบลแพงพวย อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี 

กล่าวเสริมวา่ จากการท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ขา้มาช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่มะพร้าวน ้าหอม ท า

ใหเ้กษตรกรมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ไม่วา่จะในดา้นท่ีเก่ียวกบัการจดัการ 

          สวนมะพร้าวน ้าหอมจนถึงการส่งออกการผลิตมะพร้าวน ้าหอมใหไ้ดคุ้ณภาพและมาตรฐานส่งออก และการพฒันา

ผลิตภณัฑจ์ากมะพร้าวน ้าหอม ท าใหเ้กิดการยกระดบัการปลูกและการจดัการสวนท่ีไดม้าตรฐาน สามารถสร้างผลผลิต

คุณภาพท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาด รวมถึงการเปิดช่องทางการตลาดถึงผูบ้ริโภคไดเ้พิ่มข้ึน 

  



 

เกษตรล ำปำง สรุปผลกำรด ำเนินงำนหมู่บ้ำนเกษตรวถิีอินทรีย์ ในพืน้ทีน่ ำร่อง 13 อ ำเภอ 

 

ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าปาง ขบัเคล่ือนงานนโยบายภาครัฐดว้ยระบบส่งเสริมการเกษตรของจงัหวดัล าปาง ในปี 

2563 ซ่ึงมีนโยบายท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การขบัเคล่ือนหมู่บา้นเกษตรวถีิอินทรีย ์จงัหวดัล าปาง เป้าหมาย 17 หมู่บา้น (อ าเภอละ 1

หมู่บา้น) เนน้หนกั 4 หมู่บา้น (ชนิดพืช ขา้ว พืชผกั สับปะรด) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ 

(Agenda) ท่ีตอ้งการใหเ้กษตรกรอยูดี่มีสุขอยา่งย ัง่ยนื โดยเนน้การส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์และนโยบายของท่านผูว้า่ราชการ

จงัหวดัล าปาง คือ ล าปาง “สุข” ทุกดา้น ในการแกไ้ขการใชส้ารเคมีในการเกษตร จึงใชก้ระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิง

พื้นท่ี (Arae  based) ในการขบัเคล่ือน 

 ส าหรับการด าเนินงานในปี 2563 ประกอบดว้ย การขบัเคล่ือนโดยใชก้ระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี (Arae 

based) โดยมีพี่เล้ียงระดบัจงัหวดัล าปาง เป็นวทิยากร, การ ด าเนินการต่อเน่ืองใน 17 จุดน าร่อง และเพิ่มพื้นท่ีด าเนินการในทุก

อ าเภออยา่งนอ้ยอ าเภอละ 1 จุด, การก าหนดขอบเขตพื้นท่ีด าเนินการเป็นระดบัต าบล ต าบลละ 1 จุด รวม 96 จุด (แผนปี 64), 

การใชง้บประมาณปกติเป็นหลกั ทั้งการบริหารจดัการและการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมของชุมชน, การพฒันาต่อ

ยอดจากฐานการพฒันาท่ีมีอยูแ่ลว้ ไดแ้ก่ แปลงใหญ่ YSF วสิาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร อกม. 

ฯลฯ, การใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ขบัเคล่ือนดว้ยกลไก/เครือข่ายของชุมชน นอกจากน้ี ทีมนิเทศส านกังาน

เกษตรจงัหวดัร่วมขบัเคล่ือนในระดบัพื้นท่ี โดยร่วมกบัส านกังานเกษตรอ าเภอ และไดรั้บงบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัล าปาง (อบจ.) 13 จุดน าร่อง 

 ทั้งน้ี มีแผนการด าเนินการปี 2564/2565 โดยปี 2564 ต่อยอดโครงการส่งเสริมหมู่บา้นเกษตรวถีิอินทรีย ์13 หมู่บา้น 

และพื้นท่ีขยายผล โครงการส่งเสริมหมู่บา้นเกษตรวถีิอินทรีย ์96 หมู่บา้น และปี 2565 พื้นท่ีขยายผล โครงการส่งเสริม

หมู่บา้นเกษตรวถีิอินทรีย ์9 หมู่บา้น โดยงบฯ ภาค โครงการภายใตแ้ผนงานบูรณาการระดบัภาคประมาณ 1.5 ลา้นบาท 

  



 

 

  



ขยำยผล ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เพ่ือเกษตรกร 

 

 

นายมงคล จอมพนัธ์ ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 2 จงัหวดัราชบุรี เปิดเผยวา่ส านกังาน

ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 2 จงัหวดัราชบุรี ไดก้  าหนดนโยบายและเป้าหมายขยายผลศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) 

แก่เกษตรกรในพื้นท่ีรับผดิชอบ ภายใตเ้ป้าหมายเพื่อพฒันาเกษตรกรและชุมชนใหจ้ดัการศตัรูพืชไดด้ว้ยตนเอง ส่งเสริมผลิต

ขยายศตัรูธรรมชาติ สารชีวภณัฑ ์พร้อมติดตามสถานการณ์การระบาดของศตัรูพืชเบ้ืองตน้ไดด้ว้ยตนเอง ภายใตก้ารบริหาร

จดัการท่ีชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อลดการใชส้ารเคมีและลดตน้ทุนการผลิต ผลผลิตสะอาดเป็นคุณต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 

  


