
 

สรปุข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัท่ี 17 มีนาคม 2564 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

เริ่มฤดกูาล
ผลิตใหม่ 
Field Day 

1.เกษตรฯ ระดมทุกจังหวัดจัดงาน "Field Day" เตรียมพรอ้ม
เกษตรกรก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 

เว็บไซต์ สยามรฐัออนไลน ์

2.เกษตรฯ ระดมทุกจังหวัดจัดงาน Field Day เตรียมพร้อม
เกษตรกรก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 

เว็บไซต์ ไทยแลนด์พลัส 

3.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดมทุกจังหวัดจัดงาน Field Day 
เตรียมพร้อมเกษตรกรก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 

เว็บไซต์ เทคโนโลยชีาวบ้าน 

เกษตร 
แปลงใหญ่ 

4.ชูความสำเร็จ ระบบ "เกษตรแปลงใหญ่" สร้างกลุ่มเกษตรกร
เข้มแข็ง 

เว็บไซต์ สยามรฐัออนไลน ์

5.ชูความสำเร็จ ระบบ "เกษตรแปลงใหญ่" สร้างกลุ่มเกษตรกร
เข้มแข็ง 

เว็บไซต์ today.line.me 

6.กรมส่งเสริมการเกษตร ชูผลสำเร็จโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ สู่ความเข้มแข็งของเกษตรกลุ่มองค์กร 
และวิสาหกิจชุมชน 

เว็บไซต์ ข่าวสดออนไลน ์

กสก. MOU  
เคอรี่  
เอ็กซ์เพรส 

7.กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ “เคอรี่ 
เอ็กซ์เพรส” 

เว็บไซต์ eventesan.com 

8.คอลัมน์ “ขา่วข้น คนเขม้” หนังสือพิมพ์ ข่าวสด 
9.กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ “เคอรี่” จัดบริการส่งสินค้าเกษตร
รวดเร็ว ปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค 

เว็บไซต์ สยามรฐัออนไลน ์

งดทำนาปรัง
รอบ 2 

10.กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งทำความเข้าใจเกษตรกร งดทำนา
ปรังรอบที่ 2 เสี่ยงเกิดความเสียหายสิน้เชิง 

FB fanpage Environmental 
Treatment Thailand 

11.ย้ำงดทำนาปรังรอบที่ 2 เว็บไซต์ สำนักขา่วไทย 
12.กรมส่งเสริมการเกษตรยำ้เกษตรกรงดทำนาปรังรอบ 2 โดย
สิ้นเชิง 

เว็บไซต์ MGR Online 

13.แนะเลี่ยงนาปรังรอบ 2 น้ำฝนน้อย ขาดน้ำรุนแรง FB fanpage เกษตรกรกา้วหนา้ 
14.กรุงเทพฯ 15 มี.ค. – กระทรวงเกษตรฯ ขอความร่วมมืองดทำ
นาปรังรอบ 2 โดยส่งเสริมการปลูกพชืใช้นำ้น้อยแทน ย้ำ 14 
จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาไม่ควรปลูกขา้วโดยเด็ดขาด เสี่ยงเสยีหายจาก
การขาดแคลนนำ้และอาจเกิดภาวะน้ำเคม็รุก 

เว็บไซต์ สำนักขา่วไทย 

 
 



ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

มะม่วง
น้ำดอกไม ้

15. "พณ."จับมือ "ก.เกษตรฯ - การบินไทย" เปิดตัวส่งออก 
"มะม่วงน้ำดอกไม"้ ประเดิมลอตแรกไปเกาหลีใต้ 

เว็บไซต์ คมชัดลึก 

16.เปิดตัวส่งออก “มะม่วงน้ำดอกไม้”ประเดิมล็อตแรกไปเกาหลีใต ้ เว็บไซต์ บ้านเมือง 
17.การบินไทย-กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขนส่งมะม่วงสู่
เกาหลีใต้ 

เว็บไซต์ thaienergy-
transportnews.com 

18.การบินไทยจับมือกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ ขน
มะม่วงไทยไปเกาหลี 

เว็บไซต์ ข่าวสดออนไลน ์

19.การบินไทย ช่วยเกษตรกร ขนส่งมะม่วงสู่เกาหลีใต ้ เว็บไซต์ busandtruckmedia.com 
20. "พณ."จับมือ "ก.เกษตรฯ - การบินไทย" เปิดตัวส่งออก 
"มะม่วงน้ำดอกไม"้ ประเดิมลอตแรกไปเกาหลีใต้ 

เว็บไซต์ today.line.me 

GAP 21.กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาเกษตรกรเขา้สูม่าตรฐาน GAP 
ให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยทั้งระบบ 

เว็บไซต์ ข่าวสดออนไลน ์

22.กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาเกษตรกรเขา้สูม่าตรฐาน GAP 
ให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยทั้งระบบ 

เว็บไซต์ เกษตรกา้วไกล 

23.กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาเกษตรกรเขา้สูม่าตรฐาน GAP 
ให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยทั้งระบบ 

เว็บไซต์ เทคโนโลยชีาวบ้าน 

หยุดเผา 24.กษ.จับมือภาคีชวนเกษตรกรหยุดเผาลดมลพษิ เว็บไซต์ แนวหน้า 
25.กษ.จับมือภาคีชวนเกษตรกรหยุดเผาลดมลพษิ หนังสือพิมพ์ แนวหนา้ 

AIC 26.กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมขับเคลื่อนศูนย์ AIC ภาคตะวันออก 
หวังช่วยผลักดันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เว็บไซต์ เทคโนโลยชีาวบ้าน 

พริก 27.ปลูกพริกซุปเปอร์ฮอทสร้างรายได้สู้โควิด-19 หนังสือพิมพ์ เดลินิวส ์
ศดปช. 28.เยี่ยม ศดปช. หนังสือพิมพ์ เดลินิวส ์

 
  



ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ท่องเที่ยววิถี
เกษตร 

29.เกษตรเขต 5 ผลักดันศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกระบ่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรแห่งใหม่ของภาคใต้ 

FB fanpage สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
เพื่อการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

30.เกษตรเขต 5 ผลักดันศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกระบ่ี เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรแห่งใหม่ของภาคใต้ 

เว็บไซต์ สมิหลาไทมส ์

31.เกษตรเขต 5 เร่งสนับสนุนอาชีพ ต่อยอดท่องเที่ยววิถีเกษตร เว็บไซต์ สงขลาโฟกัส 
วิสาหกิจ 
ถั่วคั่วทราย 

32.กลุ่มวิสาหกิจถั่วคั่วทรายบ้านหนองโน โอดเจอโควิดและภัยแล้ง
กระหน่ำ ยอดขายหาย วอนสร้างห้องเก็บวัตถุดิบเพิ่ม เพิ่ม
ผลิตภัณฑ์และขยายช่องทางตลาดมากขึ้น 

เว็บไซต์ thaisaeree.news 

33.ผู้ตรวจฯ กษ.เขต 10 พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมกลุม่ "ถั่วคั่ว
ทรายบ้านหนองโน" ที่อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

เว็บไซต์ สำนักขา่ว 
กรมประชาสัมพันธ ์

คลินกิเกษตร
เคลื่อนที ่

34.กำแพงเพชร-โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ
เคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 

เว็บไซต์ vsportkamphaeng.com 

35.อำเภอขาณุวรลักษบุรี !! จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้ง
ท่ี 2 

เว็บไซต์ timenews.in.th 

36.เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาถึงบริการคลินิก เว็บไซต์ twitter.com 
37.เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาเข้าถึงบริการคลินิก เว็บไซต์ siamtongtin.com 

อ่ืนๆ 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

เกษตรแปลง
ใหญ่ 

38.กิจกรรม....กรมส่งเสริมการเกษตร (แปลงใหญ่) ครั้งที่1 แชะ 
แชร์ โพสต์ 

FB fanpage กา้วเกษตร 

ประกนั
รายไดส้วน
ปาลม์ 

39.รัฐเบรกจ่ายประกันรายได้สวนปาลม์อีกงวด หลังราคายังสูงกว่า
เป้าที่ 6.25 บาท/กก. 

เว็บไซต์ มติชนออนไลน ์

40.ธ.ก.ส. พร้อมจ่ายประกันรายได้ปาล์มนำ้มนัชาวสวนกว่า 3.7 
แสนราย/วงเงิน 4.6 พันล. 

หนังสือพิมพ์ดอกเบ้ียธุรกิจ 

  



 



 



 



 
  



 



 

 



 

 



 



 
  



 

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่ังทกุจังหวัดจัดงานรณรงค์วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริม่ต้นฤดูกาล

ผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 จัดแผนผู้บริหาร กษ. ลงพื้นที่ 19 จุด พร้อมเชิญชวนเกษตรกรร่วมเรียนรู้และ
เข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้เริ่มต้นฤดูกาลผลิตที่จะมาถึงนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ทั่วประเทศ 
 



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรในช่วงฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 ที่กำลังจะมาถึงนี้ 
จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) 882 แห่ง และศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการ
เพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง สามารถวิเคราะห์ปัญหา และมีฐาน
เรียนรู้ ซึ่งจะมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ ทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยี ช่องทาง
การตลาด แหล่งข้อมูลความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักของ
แต่ละพื้นที่ ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ผัก/สมุนไพร ไม้ผล ปศุสัตว์ และประมง เป็นต้น 

ทั้งนี้ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องเกษตรกรทุกพื้นที่ จึงได้
กำหนดแผนการเปิดงาน Field Day 19 จุดหลัก โดยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะลงไปพบปะและ
เยี่ยมเยียน พรอ้มนำองค์ความรูไ้ปถ่ายทอดสู่พี่น้องเกษตรกร ดังนี้ ครั้งที ่1 วันที่ 8 มีนาคม 2564 สินค้าหลัก : 
ข้าว ณ แปลงใหญ่ข้าว อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมี อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ครั้งที ่2 
วันที่ 17 มีนาคม 2564 สินค้าหลัก : แตงโมไร้เมล็ด ณ ศพก.อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยมี 
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธาน ครั้งที่ 3 วันที่ 17 มีนาคม 2564 
สินค้าหลัก : ปาล์มน้ำมัน ณ ศพก.เมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมี อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน 
ครั้งที่ 4 วันที่ 18 มีนาคม 2564 สินค้าหลัก : มันสำปะหลัง ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยเลขาธิการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ครั้งที่ 5 วันที่ 18 มีนาคม 2564 สินค้าหลัก : ข้าวและถั่วลิสง ณ 
แปลงใหญ่ถั่วลิสง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยอธิบดีกรมหม่อนไหม ครัง้ที่ 6 วันที ่22 มีนาคม 2564 
สินค้าหลัก : ข้าวและเกษตรผสมผสาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพราน อำเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ครั้งที่ 7 วันที่ 22 เมษายน 
2564 สินค้าหลัก : การเล้ียงผ้ึงโพรง ณ ศพก.เครอืข่ายวิสาหกิจชุมชนเล้ียงผ้ึงโพรงบ้านปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ 
จังหวัดชุมพร โดยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ครั้งที ่8 วันที่ 27 เมษายน 2564 สินค้าหลัก : ข้าว/ผัก/ปลา ณ 
ศูนย์เครือข่ายด้านเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
ครั้งที่ 9 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) เป็นประธาน ครั้งที่ 10 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 สินค้า
หลัก : มันสำปะหลัง ณ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ครั้งที่ 11 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยอธิบดีกรม
ชลประทาน ครั้งที่ 12 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 สินค้าหลัก : พืชผัก ณ ศพก.เครือข่ายตำบลสวนพริก 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 13 วันที่ 13 
พฤษภาคม 2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) เป็นประธาน ครั้งที่ 14 วันที่ 27 พฤษภาคม 
2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ครัง้ที่ 15 วันที่ 9 
มิถุนายน 2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) เป็นประธาน ครั้งที่ 16 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สินค้าหลัก : 



ลองกอง ณ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 17 วันที่ 17 มิถุนายน 
2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ ศพก.เครือข่ายศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าว อำเภอห้วยหม้าย จังหวัดแพร่ โดยอธิบดีกรมปศุ
สัตว์ ครั้งที่ 18 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สินค้าหลัก : ลำไย ณ ศพก.เครือข่ายตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) เป็น
ประธาน และ ครั้งที่ 19 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 สินค้าหลัก : ข้าวไร่ดอกข่า ณ ศพก.เครือข่ายข้าวไร่ดอกข่า
สหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านบางทอง อำเภอห้วยเหมือง จังหวัดพังงา โดยอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน 

กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วย
เตรียมความพร้อมของพีน่้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริม่ต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 โดยให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพือ่สนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ เพื่อวาง
แผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเส่ียง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งหากทำให้
เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นทีไ่ปประยุกต์ใช้ จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้
เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือหากมีการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้ต่างๆ จะทำ
ให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ และ ศพก.ก็จะเป็นที่พึ่งพาช่วยเหลือดูแลเกษตรกรในพื้นทีไ่ด้
อย่างแท้จริง 

จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรมาร่วมเรียนรู้ และเข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตใหม่ๆ ในการจัด
งาน Field Day แต่ละจังหวัด โดยกิจกรรมหลักจะมีสถานีเรียนรู้ที่บูรณาการองค์ความรู้จากหลายหน่วยงาน 
ซึ่งเน้นเนื้อหาและเทคโนโลยีที่จำเป็นในกระบวนการผลิตสินค้า เพื่อถ่ายทอดให้เกษตรกรได้รับทราบ การ
ให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ นิทรรศการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร รวมทัง้ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน และมีกิจกรรมเสริมภายในงาน ได้แก่ การแสดงและจำหน่าย
สินค้าของสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน โดยสามารถสอบถามข้อมูลการจัดงาน Field Day ได้ ณ สำนัก
เกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ 
  



 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร ชูผลสำเร็จโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สู่ความเข้มแข็งของ
กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร เปิดเผยว่า จากการ
ดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มุ่งเน้นการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรรายย่อยในพื้นที ่โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อประหยัด
ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนำการ
ผลิต โดยเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่จะร่วมกันกำหนดเป้าหมายการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอน จนถึงการเช่ือมโยงตลาดกับภาคเอกชนแบบประชารัฐ การปรับระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ จะก่อให้เกิดความร่วมมือในการผลิต โดยเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรในพื้นที่
ที่มีการดำเนินกิจกรรมที่ใกล้เคียงกันหรือติดต่อกันเป็นแปลงใหญ่ทำให้เกิดขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น 
(Economy of Scale) มีการส่งเสรมิให้เกษตรกรดำเนินการในรูปแบบกระบวนการกลุ่มที่เข้มแข็ง เช่น กลุ่ม
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมีแผนการ



พัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ 
การตลาด และการบริหารจัดการ 
 ซึ่งผลการดำเนินโครงการมาถึงปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม การเช่ือมโยงการตลาด พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ
ความเข้มแข็งของเกษตรกลุ่ม องคก์ร วิสาหกิจชุมชน การตลาดและเชื่อมโยง การพัฒนา ปัจจุบันมีการรับรอง
แปลงใหญ่ จำนวน 8,126 แปลง เกษตรกร 451,529 ราย พื้นที่ 7,383,153ไร่ สามารถพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน GAP 139,168 ราย เกษตรอินทรีย์ 20,585 ราย RSPO 3,349 ราย และมาตรฐานอื่น ๆ 13,076 
ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564) มีการเช่ือมโยงการตลาดโดยเป็นตลาดข้อตกลง 876 แปลง ตลาดอื่นๆ 
5,964 แปลง แปลงใหญ่ที่มีตลาดข้อตกลงล่วงหน้า มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีการทำ MOU เช่ือมโยง
กับผู้ซื้อรวมทั้งมีตลาด Modern Trade รับซื้อผลผลิต โดยมูลค่าเพิ่มสินค้าแปลงใหญ่ ปี 2559-2562 สามารถ
ลดต้นทุนการผลิต 16,888.76 ล้านบาท เพิ่มผลผลิต 19,291.49 ล้านบาท มูลค่าเพิ่มรวม 36,180.24 ล้าน
บาท 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า เป้าหมายตาม พรบ. 1,857 แปลง 425.9380 ล้านบาท ได้
จัดสรรให้ทางจังหวัดดำเนินการ 2,395 แปลง โดยให้มีการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรโดยแปลงใหญ่ ปี 2562 
จำนวน 650 แปลง เน้นการบริหารจัดการกลุ่ม การเช่ือมโยงการตลาด แปลงใหญ่ปี 2563 จำนวน 776 แปลง 
เน้นพัฒนาการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม การเช่ือมโยงการตลาด และแปลงใหญ่ปี 
2564 จำนวน 969 แปลง เน้นด้านการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer และความเข้มแข็งของเกษตรกลุ่มองคก์ร วิสาหกิจชุมชน ต่อไป 

สำหรับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่ กรมส่งเสริมการเกษตร 
หรือ สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน 
  



 

 



 

 
  



 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากการดำเนินโครงการระบบ

ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มุง่เน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ 
โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิม่ประสิทธิภาพการ
ผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนำการผลิต โดยเกษตรกรสมาชิกแปลง
ใหญ่จะร่วมกันกำหนดเป้าหมายการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอน 
จนถึงการเช่ือมโยงตลาดกับภาคเอกชนแบบประชารัฐ การปรับระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ จะ
ก่อให้เกิดความร่วมมือในการผลิต โดยเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรในพื้นที่ทีม่ีการดำเนินกิจกรรมที่ใกล้เคียง
กันหรือติดต่อกันเป็นแปลงใหญ่ทำให้เกิดขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น (Economy of Scale) มีการส่งเสริมให้
เกษตรกรดำเนินการในรูปแบบกระบวนการกลุ่มที่เข้มแข็ง เช่น กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ 
เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมีแผนการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน 
ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิม่ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ 
 ซึ่งผลการดำเนินโครงการมาถึงปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม การเช่ือมโยงการตลาด พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ
ความเข้มแข็งของเกษตรกลุ่ม องคก์ร วิสาหกิจชุมชน การตลาดและเชื่อมโยง การพัฒนา ปัจจุบันมีการรับรอง



แปลงใหญ่ จำนวน 8,126 แปลง เกษตรกร 451,529 ราย พื้นที่ 7,383,153ไร่ สามารถพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน GAP 139,168 ราย เกษตรอินทรีย์ 20,585 ราย RSPO 3,349 ราย และมาตรฐานอื่น ๆ 13,076 
ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564) มีการเช่ือมโยงการตลาดโดยเป็นตลาดข้อตกลง 876 แปลง ตลาดอื่นๆ 
5,964 แปลง แปลงใหญ่ที่มีตลาดข้อตกลงล่วงหน้า มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีการทำ MOU เช่ือมโยง
กับผู้ซื้อรวมทั้งมีตลาด Modern Trade รับซื้อผลผลิต โดยมูลค่าเพิ่มสินค้าแปลงใหญ่ ปี 2559 – 2562 
สามารถลดต้นทุนการผลิต 16,888.76 ล้านบาท เพิ่มผลผลิต 19,291.49 ล้านบาท มูลค่าเพิ่มรวม 36,180.24 
ล้านบาท 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า เป้าหมายตาม พรบ. 1,857 แปลง 425.9380 ล้านบาท ได้
จัดสรรให้ทางจังหวัดดำเนินการ 2,395 แปลง โดยให้มีการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรโดยแปลงใหญ่ ปี 2562 
จำนวน 650 แปลง เน้นการบริหารจัดการกลุ่ม การเช่ือมโยงการตลาด แปลงใหญ่ปี 2563 จำนวน 776 แปลง 
เน้นพัฒนาการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม การเช่ือมโยงการตลาด และแปลงใหญ่ปี 
2564 จำนวน 969 แปลง เน้นด้านการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer และความเข้มแข็งของเกษตรกลุ่มองคก์ร วิสาหกิจชุมชน ต่อไป 
 สำหรับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่ กรมส่งเสริมการเกษตร 
หรือ สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน 
  



 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นสักขีพยานใน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริม
การเกษตร กับ บริษัท เคอรี ่เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า 
กระทรวงเกษตรฯ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพียงพอในการ
ดำรงชีวิต และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจการเกษตรได้อย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนา
เกษตรกรครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวนโยบาย “ตลาดนำ



การเกษตร” ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีช่องทางในการสร้างรายไดท้ี่แน่นอน ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศที่มุง่เน้นส่งเสริมรูปแบบการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรให้นำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาการผลิตให้ได้สินค้าคุณภาพ การขยายช่องทางการตลาดให้มากขึ้น 
โดยเฉพาะรูปแบบตลาดสินค้าเกษตรในปัจจุบันที่เปล่ียนแปลงไปสู่ตลาดแบบออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น การ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตอย่างครบวงจร ตลอดจนการจัดการระบบโลจิสติกส์ภาค
การเกษตร จึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้แก่เกษตรกร 

สำหรับการลงนามในครั้งนี้ เป็นการลงนามร่วมกันระหว่าง นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร และนายวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ 
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันสนับสนุน ช่วยเหลือพัฒนาและส่งเสริม
กิจกรรมของเกษตรกร เพือ่เช่ือมโยงเกษตรกรไทยกับผู้บริโภคทั่วประเทศ และสนับสนุนให้เกษตรกรมีช่องทาง
การจำหน่ายผลผลิตที่สะดวกมากขึ้น ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรที่ส่งตรงจากสวนได้อย่างมั่นใจ 
 “การลงนามในวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ภาคการเกษตรไดพ้ัฒนาไปอีกระดับหนึ่ง ซึ่งตรงกับเป้าหมาย
ของรัฐบาลที่อยากให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ถ้าเราสามารถทำให้เกษตรกรเข้มแข็ง ประเทศไทยก็
จะมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งตามไปด้วย ซึ่งหนึ่งในกระบวนการที่จะทำให้การขับเคล่ือนภาคการเกษตรนั้น คือการ
บริหารจัดการระบบโลจิสติกที่ดี ที่จะทำให้สามารถกระจายสินค้าไปถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมาก
ที่สุด ขณะเดียวกัน ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมที่จะขับเคล่ือนการดำเนินงานและรักษา
มาตรฐานระดับสินค้าให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ” ดร.เฉลิมชัย กล่าว 

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริม
การเกษตร ได้ดำเนินการตามนโยบายตลาดนำการเกษตร โดยมุ่งส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตสินค้าเกษตรตามอุป
สงค์และอุปทานของสินค้า รวมทั้งพัฒนาช่องทางการตลาด ทั้งในรูปแบบตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ระบบโล
จิสติกส์จึงมีบทบาทสำคัญในการจัดส่ง เพื่อให้สินค้าเกษตรถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว และไม่เกิดความ
เสียหาย เป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภคในการส่ังซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกร และเพิม่ช่องทางการ
จำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรมากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมรีายได้ที่เพิ่มขึ้น และสร้างความมั่นคงในอาชีพ
การเกษตร 

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา บริษัท เคอรี ่เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ทำงานร่วมกับกรม
ส่งเสริมการเกษตรในการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก ่การสนับสนุนการระบายสินค้า
เกษตร โดยดำเนินการจัดตั้งจุดให้บริการจัดส่งผลไม้ที่จุดรวมสินค้า สำหรับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ผล 
พร้อมให้ส่วนลดค่าจัดส่ง ในส่วนของเกษตรกรรายย่อยที่จำหน่ายสินค้าออนไลน์ ยังได้รับส่วนลดเฉพาะค่า
จัดส่งในอัตราพิเศษ เพียงแค่เกษตรกรนำทะเบียนเกษตรกรหรอืทะเบียนวิสาหกิจชุมชนมาแสดง ณ จุดส่ง
สินค้า นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรม “ส่งของขวัญปีใหม่ @ ตลาดเกษตรกรออนไลน์. com” โดยลดราคาค่า
จัดส่งให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดส่งสินค้าเกษตรในการค้าออนไลน์ 
โดยทางบริษัทได้ร่วมลงพื้นทีพ่บปะเกษตรกรที่ต้องการพัฒนากระบวนการจัดส่งสินค้าเกษตรเพื่อพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ที่เหมาะสมและการอำนวยความสะดวกในการจัดส่งและร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการบรรจุ
ภัณฑ์และการจัดส่งให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่าง ๆ อีกด้วย 
  



 



 



 



 



 



 
  



 

 
  



 

 

 



 
  



 

 

 
  



 

 

 



 

 

 



 
  



 

  
DITP จับมือหน่วยงานพันธมิตร  เปิดตัวส่งออก "มะม่วงน้ำดอกไม้" เกรดพิเศษ ด้วยเที่ยวบินสายการ

บินไทยไปยังเกาหลีใต้เที่ยวบินแรก วันที่ 6 มีนาคมนี้ มั่นใจช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออก และสร้างโอกาสให้กับ
ผู้ประกอบการผลไม้ไทย 

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า 
กรมฯ ได้เดินหน้าแก้ปัญหาเร่งด่วนด้านโลจิสติกส์และการขนส่งในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อรองรับผลไม้ที่คาด
ว่า จะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ตามนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ที่ได้รับจากนายจุรินทร์ ลักษณ
วิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

โดยที่ผ่านมาได้ประสานงานและเจรจาหารือกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท Profreight Group (ผู้
ให้บริการด้านโลจิสติกส์) และ บริษัท Swift จำกัด (ผู้ค้าและผู้ส่งออกผลไม้ไทย) ในการขนส่งผลไม้ไทย เช่น 
มะม่วง ทุเรียน มงัคุด ทางอากาศไปยังประเทศเป้าหมาย เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด 
เพิ่มมูลค่าการส่งออก และสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศ
และสร้างความเช่ือมั่นของสินค้าไทย อันจะนำไปสู่การขยายตัวทางการค้าของประเทศไทยได้เพิม่ขึ้น 

ทั้งนี้ ผลจากการหารือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นร่วมกนัในการจัดงานเปิดตัวการส่งออกผลไม้
ไทยผ่านการขนส่งทางอากาศไปยังตลาดต่างประเทศ โดยนำรอ่งส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้เกรดพิเศษด้วย



เที่ยวบินของสายการบินไทย ไปยังตลาดเกาหลีใต้ ในวันที่ 6 มนีาคม 2564 เป็นเที่ยวบินแรก จำนวน 20 ตัน 
ณ เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยจะมีการขนส่งมะม่วงน้ำดอกไม้ไปยัง
เกาหลีใต้รวม 13 เที่ยวๆ ละ 20 ตัน รวมทั้งส้ิน  260 ตัน  

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง มีความเห็นร่วมกันในการจัดงาน
แถลงข่าวความร่วมมือในการผลักดันการส่งออกผลไม้ไทยผ่านการขนส่งทางอากาศไปยังตลาดต่างประเทศ ใน
วันที่ 6 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการส่งเสรมิภาพลักษณ์สินค้าผลไม้ไทย และการผลักดันตามนโยบายและ
มาตรการแกไ้ขปัญหาด้านการส่งออกให้กับผลไม้ไทย  ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) มอบหมายให้กรมฯ ดำเนินการ  ซึ่งกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศได้จัดกิจกรรมเพื่อผลักดันการส่งออกผลไม้อย่างต่อเนื่องรวมกว่า 38 กิจกรรม อาทิ 
การจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจการค้า (Business Matching)ในตลาดต่างๆ ทั่วโลก การส่งเสริมการขายผ่าน
ช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ (In-Store Promotion) การจัดกจิกรรม Thai Fruits Golden Months ใน
ภูมิภาคจีน การจับคู่เจรจาสินค้าอาหารฮาลาลและผัก ผลไม้สด ในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 
การจัดมหกรรมผลไม้ภาคตะวันออกในเดือนเมษายน และการจัดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม 
THAIFEX – ANUGA ASIA 2021 “The Hybrid Edition” ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน 2564 

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรเป็นอย่างมาก 
โดยสินค้าเกษตรที่ผลิตต้องมีคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่ง
กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยการส่งเสริมให้
เกษตรกรเตรียมแปลงให้มีความพร้อมสำหรับการขอรับรองคณุภาพมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สำหรับพืช (GAP) จากกรมวิชาการเกษตรต่อไป 

สำหรับกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit 
Board) ได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการผลไม้ ที่เน้นความสอดคล้องตามยุคสมัยปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีและ
เครื่องมือส่ือสารทีอ่ำนวยความสะดวกมากขึ้นในยุค 4.0 ตลอดจนให้เข้ากับสถานการณ์การระบาดของโรคโค
วิด-19 โดยเน้นช่องทางการซื้อขายออนไลน์ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกระจายได้สูง เกษตรกรมีการปรับเปล่ียน
วิถีการขายแบบใหม่ ไม่ต้องพึ่งพอ่ค้าคนกลาง เน้นการป้องกันพึงระวังตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง ตั้งแต่
การเก็บเกี่ยวและการจัดการในสวนผลไม้จนถึงการขนส่งไปยังผู้บริโภคให้มีการปฏิบัติที่ปลอดภัย และได้วาง
แนวทางการขับเคล่ือนตามยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 

ปัจจุบันเกาหลีอนุญาตให้นำเข้าผลไม้ไทยได้ 6 ชนิด ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม ้มะม่วงแรด ทุเรียน 
มังคุด สับปะรด กล้วย และมะพร้าว ซึ่งมะม่วงน้ำดอกไม้ทีไ่ด้รบัความนิยมมากที่สุด เนื่องจากรสชาติ “หวาน 
หอม อร่อย” เป็นที่ถูกปากของคนเกาหลี ตลาดส่งออกที่มีศกัยภาพสำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้ คือ เกาหลี ญี่ปุ่น 
และจีน ดังนั้น การส่งเสริมการผลิตและผลักดันมะม่วงส่งออก ผลผลิตต้องมีคุณภาพมาตรฐาน สด สะอาด 
ปลอดภัยจากโรคแมลงศัตรูพืช และปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ผลต้องสวยซึ่งเกษตรกรจะต้องมกีารห่อผล
และอบไอน้ำก่อนส่งออกผ่านความร้อน (Vapour Heat Treatment) ที่อุณหภูมิ 47 องศาเซลเซียสขึ้นไป ใช้
เวลา 20 นาที เพื่อป้องกันหนอนแมลงวันผลไม้ ต้องปลูกในสวนผลไม้ที่ถูกจัดข้ึนเพื่อส่งออกไปยังประเทศ
เกาหลี โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทย และผ่านการรับรองจาก



ผู้เช่ียวชาญด้าน Plant Quarantine ของประเทศเกาหลี ซึ่งจะมีการตรวจสอบในระดับที่เข้มข้นพอ ๆ กับ
ญ่ีปุ่น สำหรับระยะเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออกของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เปอร์เซ็นต์ความแก่จะอยู่ที ่80% เนื้อ
ค่อนข้างละเอียด ผิวมีนวลเล็กน้อย สีเหลืองอ่อนขนาดที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งออกอยู่ระหว่าง 250-550 กรัม/
ผล แบ่งเป็น 4 ขนาด คือ ขนาด S น้ำหนัก 250-280 กรัม/ผล, ขนาด M น้ำหนัก 281-350 กรัม/ผล, ขนาด L 
น้ำหนัก 351-450 กรัม/ผล, ขนาด LL น้ำหนัก 451-550 กรัม/ผล 

ด้าน นายสุวิทย์ รัตนจินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท Profreight Group กล่าวว่า เนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19 ทำให้การขนส่งสินค้าทางอากาศเกิดปัญหาขาดแคลนระวางบรรทุกและทำให้ค่า
ระวางมีอัตราสูงขึ้นในปีที่ผ่านมาและมีผลกระทบต่อสินค้าเกษตรจำพวกผลไม้ในการส่งออกไปขายใน
ต่างประเทศ ทางบริษัทได้ร่วมมือกับการบินไทยโดยเซ็นสัญญาเช่าเหมาลำ Boeing 777-300ER จำนวน 13 
เที่ยวบิน จากกรุงเทพ ไปอินชอน โดยมีเที่ยวบินออกทกุวันเสาร์ และ รับสินค้าจากประเทศเกาหลีใต้กลับมายัง
ประเทศไทย ทางบริษัทเช่ือมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ในการมีระวางที่แน่นอนและราคาค่าขนส่งที่
เหมาะสมให้กับผู้ส่งออกในฤดูกาลนี้ ซึ่งทางบริษัทต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) 
กรมส่งเสริมการเกษตร บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) และ บริษัท Swift จำกัด ที่ช่วยสนับสนุนให้
โครงการนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี 

ด้านนางปภาวี สุธาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Swift จำกัด  กล่าวว่า บริษัทได้ลงนามสัญญา
บริษัท Profreight Group) เพื่อจองพื้นที ่จำนวน 20 ตัน ต่อเที่ยวรวม 13 เที่ยวบิน ในการขนส่งมะม่วง
น้ำดอกไม้เกรดพิเศษ โดยจะเป็นการรวบรวมจากผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ 
ในช่วงฤดูมะม่วงออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก 

ด้านนายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน บริษัท การ
บินไทยจำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การบินไทยฯ ให้บริการส่งสินค้าเกษตรโดยเฉพาะผลไม้ไปทั่วโลก เพื่อช่วยให้
สินค้าจากผู้ผลิตและเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินงานครั้งนี้บริษทัได้ลงนาม
สัญญากับบริษัท Profreight Group เพื่อจัดสรรการเช่าเหมาลำเที่ยวบิน ไปยังประเทศเกาหลีใต้ รวมจำนวน
ทั้งส้ิน 13 เที่ยวบิน  ด้วยเที่ยวบิน TG 656 ออกจากกรุงเทพ เวลา 2330น. ถึง กรุงโซล เวลา 06.55 น. ซึ่ง
เที่ยวบิน วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เป็นเที่ยวบินแรก นอกจากนี้ เครื่องบินทีท่ำการบรรทุก สำหรับ เช่าเหมา
ลำ เป็น  77B หรือ Boeing 777-300ER  ขณะที่การบินไทยยงัให้บริการ การขายแบบ Kilo Rate ในเส้นทาง
ทั้งประเทศเกาหลี และประเทศญ่ีปุ่น อีกด้วย 

สำหรับการส่งออกผลไม้สดไทยไปยังตลาดโลกในปี 2563 มีปริมาณ 1,645,500 ตัน ลดลง 16.46% มี
มูลค่า 104,257 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.44% โดยเป็นการส่งออกมะม่วงสด 8,726 ตัน เพิ่มขึ้น 49.14% มูลค่า 
1,953 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.36% ทุเรียนสด 62,089 ตัน ลดลง 5.26% มูลค่า 65,630 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
44.30% และมังคุดสด 29,195 ตัน ลดลง 28.62% มูลค่า 15,020 ล้านบาท ลดลง 10.07% 

ส่วนการส่งออกผลไม้สดไทยไปยังเกาหลีใต้ ปี 2563 มีปริมาณทั้งหมด 9,910 ตัน เพิ่มขึ้น 9.96% 
มูลค่า 844 ล้านบาท ลดลง 31.45 % โดยเป็นการส่งออกมะมว่งสด ปริมาณ 8,170 ตัน ลดลง 20.28% มูลค่า 
674 ล้านบาท ลดลง 34.60% ทุเรียนสด 1,100 ตัน เพิ่มขึ้น 8.12% มูลค่า 76.31 ล้านบาท ลดลง 11.41% 
และมังคุดสด 500 ตัน ลดลง 34.85% มูลค่า 83.48 ล้านบาท ลดลง 20.18% 

https://www.youtube.com/watch?v=YcCSCVAJxn0 



 

 

 

 
  



 

 



 
  



 

 

 

 

 
  



 

 
นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เป็น

ประธานในพิธีเปิดตัวการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้เกรดพิเศษสู่ประเทศเกาหลีใต้ ด้วยเที่ยวบินของการบินไทย 
โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รองกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมทัง้แขกผู้มีเกียติ ร่วมใน
พิธี ณ คลังสินค้าการบินไทย เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน บริษัท การบิน
ไทยฯ เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควิด-19 ทำให้ในปีที่ผ่านมา การขนส่งสินค้าทางอากาศ
เกิดปัญหาการขาดแคลนระวางบรรทุก ทำให้ค่าระวางมีอัตราสูงขึ้น จึงมีผลกระทบต่อสินค้าเกษตร โดยเฉพาะ
ผลไม้ไทย ในการส่งออกไปขายในต่างประเทศ บริษัท การบินไทยฯ ได้ให้ความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ และกรมส่งเสริมการเกษตร ในการผลักดันการส่งออกผลไม้ไทย โดยได้ลงนามสัญญากับ 
บริษัท Profreight Group ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ รวมทั้ง บริษัท Swift จำกัด ผู้ค้าและผู้ส่งออกผลไม้ไทย 
ในการจัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำขนส่งมะม่วงน้ำดอกไม้ไปยังเมอืงอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ด้วยเครื่องบินแบบ
โบอิ้ง 777-300ER รวมจำนวน 13 เที่ยวบิน เที่ยวบินละ 20 ตัน รวมทั้งส้ิน 260 ตัน ซึ่งเป็นอีกทางที่จะสร้าง
รายได้ให้กับบริษัทฯ 
 บริษัท การบินไทยฯ พร้อมสนับสนุนเที่ยวบินขนส่งผลไม้ไทยไปยังประเทศต่างๆ อาท ิเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 
และจีน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเช่ือมั่นให้กับสินค้าไทย 
อันจะนำไปสู่การขยายตัวทางการค้าและเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป 



 

 
การบินไทย ช่วยเกษตรกร ขนส่งมะม่วงสู่เกาหลีใต้ 
15 มีนาคม 2564 
 คุณสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เป็น
ประธานในพิธีเปิดตัวการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้เกรดพิเศษสู่ประเทศเกาหลีใต้ ด้วยเที่ยวบินของการบินไทย 
โดยมี คุณเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร และ คุณสุวรรธนะ สีบุญเรือง รองกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมทัง้แขกผู้มีเกียติ ร่วมใน
พิธี ณ คลังสินค้าการบินไทย เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 คุณสุวรรธนะ สีบุญเรือง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน บริษัท การบินไทย
ฯ เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ในปีที่ผ่านมา การขนส่งสินค้าทางอากาศเกิด
ปัญหาการขาดแคลนระวางบรรทุก ทำให้ค่าระวางมีอัตราสูงขึ้น จึงมีผลกระทบต่อสินค้าเกษตร โดยเฉพาะ
ผลไม้ไทย ในการส่งออกไปขายในต่างประเทศ บริษัท การบินไทยฯ ได้ให้ความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ และกรมส่งเสริมการเกษตร ในการผลักดันการส่งออกผลไม้ไทย โดยได้ลงนามสัญญากับ 
บริษัท Profreight Group ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ รวมทั้ง บริษัท Swift จำกัด ผู้ค้าและผู้ส่งออกผลไม้ไทย 
ในการจัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำขนส่งมะม่วงน้ำดอกไม้ไปยังเมอืงอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ด้วยเครื่องบินแบบ
โบอิ้ง 777-300ER รวมจำนวน 13 เที่ยวบิน เที่ยวบินละ 20 ตัน รวมทั้งส้ิน 260 ตัน ซึ่งเป็นอีกทางที่จะสร้าง
รายได้ให้กับบริษัทฯ การบินไทยฯ พร้อมสนับสนุนเที่ยวบินขนส่งผลไม้ไทยไปยังประเทศต่างๆ อาท ิเกาหลีใต้ 
ญ่ีปุ่น และจีน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
สินค้าไทย อันจะนำไปสู่การขยายตัวทางการค้าและเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป 
  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
ด้วยสถานการณ์การผลิตพืชอาหารทางการเกษตรเริม่ให้ความสำคัญไปที่การผลิตเพื่อการบริโภคใน

ประเทศและการส่งออกเพราะปัจจุบันข้อจำกัดทางด้านการค้าระหว่างประเทศในการส่งผลผลิตทางการเกษตร
ไปจำหน่าย มีข้อบังคับว่าด้วยสินค้าทางการเกษตรต้องผ่านมาตรฐานการรับรองที่เป็นสากล 

ดังนั้น สินค้าทางการเกษตรจึงควรมมีาตรฐานการรับรองที่เป็นสากล เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับ
เกษตรกร GAP (Good Agricultural Practice) หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเป็นแนวทางในการทำ
การเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี และปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด GAP จึงเป็นมาตรฐานที่
ครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตรครบวงจร ตั้งแต่ ปัจจัยการผลิต การผลิต การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ และการขนส่งการผลิต ทั้งนี้มาตรฐาน GAP ก็จะเป็นกระบวนการผลิตหนึ่งที่
ก่อให้เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร ส่ิงแวดล้อม รวมถึงเศรษฐกิจและสังคม มาตรฐาน GAP ดำเนินการออก
ใบรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร แต่ในทางปฏิบัติเกษตรต้องการข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจในการปฏิบัติ 
เพื่อผลิตสินค้าเกษตรให้ได้ตามข้อกำหนดมาตรฐาน GAP โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่เป็นแกน
หลักในการพัฒนาเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดหนึ่งที่สินค้าทางการ
เกษตรมีความหลากหลายไม่น้อยไปกว่าจังหวัดอื่น เมื่อให้ความสำคัญไปที่การขอมาตรฐาน GAP แล้ว พบว่า
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเกษตรกรที่รวมกลุ่มทำเกษตรแปลงใหญ่ และวิสาหกิจชุมชน ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
GAP แล้วหลายราย 



นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ข้อมูลว่า พื้นทีท่างการเกษตรของจังหวัดมี
มากกว่า 1 ล้านไร่ มีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก มีพื้นทีก่ว่า 600,000 ไร่ รองลงมาเป็นไม้ผล ได้แก ่มะม่วง 
มะพร้าว ยางพารา เป็นต้น ซึ่งหน้าที่ที่สำคัญตามยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ก็เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค อีกทั้งสินค้าต้องตรง
ความต้องการของตลาด เพื่อการจำหน่ายสินค้าเกษตรไม่สะดุด ไม่เกิดปัญหาเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ระบุ
ด้วยว่าการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร จึงเป็นหลักสำคัญเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้ด้วย
ตนเองเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GAP โดยบทบาทที่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ต้องเข้าถึงเกษตรกร คือ
การถ่ายทอดความรู้ ติดตาม ให้คำปรึกษา ตรวจประเมินแปลงเบ้ืองต้น และส่งรายช่ือเกษตรกรให้หน่วยตรวจ
รับรอง เพือ่ตรวจประเมิน  

ทั้งนี้ จังหวัดฉะเชิงเทรามีเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GAP แบ่งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่า
ตะเกียบ ได้รับมาตรฐาน GAP ครบทั้ง 30 ราย กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวอำเภอคลองเขื่อน จำนวน 38 ราย 
ได้รับมาตรฐาน GAP 19 ราย กลุ่มแปลงใหญ่ลำไยอำเภอสนามไชยเขต จำนวน 30 ราย ได้รับมาตรฐาน 8 
ราย กลุ่มเห็ด มี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแปลงใหญ่เห็ดอำเภอท่าตะเกียบ กลุ่มแปลงใหญ่เห็ดฟางอำเภอพนมสาร
คาม กลุ่มแปลงใหญ่เห็ดอำเภอสนามชัยเขต ทั้งหมดจำนวน 56 ราย ได้รับมาตรฐาน GAP จำนวน 33 ราย 
กลุ่มแปลงใหญ่พืชผักอำเภอสนามชัยเขต จำนวน 29 ราย ได้รับมาตรฐาน GAP จำนวน 13 ราย กลุ่มแปลง
ใหญ่ขนุนอำเภอแปลงยาว ได้รับมาตรฐานGAP 29 ราย จากจำนวน 30 ราย 

สำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับพืชอาหารตามข้อกำหนด 8 ข้อ เพื่อการขอรับรอง GAP 
พืช คือ 

1.น้ำ น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตต้องมาจากแหล่งที่ไม่มีสภาพแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดการปนเป้ือนต่อ
ผลผลิต 

2.พื้นที่ปลูก ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดการปนเป้ือนวัตถุหรือส่ิงที่เป็นอันตรายต่อผลผลิต 
3.วัตถุอันตรายทางการเกษตร จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ในสถานที่เก็บที่มิดชิด และใช้ตามคำแนะนำของ

กรมวิชาการเกษตร 
4.การจัดการคุณภาพในกระบวนการเก็บเกี่ยว มีแผนควบคุมการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพตาม

ความต้องการของตลาดและข้อตกลงของประเทศคู่ค้า 
5.การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีอายุเหมาะสม ผลผลิตที่มี

คุณภาพตามความต้องการของตลาดและข้อตกลงของประเทศคู่ค้า 
6.การพักผลิตผล การขนย้ายในแปลงปลูกและการเก็บรักษาผลผลิต มีการจัดการด้านสุขลักษณะ เพื่อ

ป้องกันการปนเป้ือนที่มีผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 
7.สุขลักษณะส่วนบุคคล ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในสุขลักษณะส่วนบุคคล เพื่อสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกสุขลักษณะ 
8.การบันทึกข้อมูลและการตามสอบ มีการบันทกึข้อมูลการปฏิบัตงานการใช้สารเคมี ข้อมูลผู้รับซื้อ

และปริมาณผลผลิต เพื่อประโยชน์ต่อการตามสอบการลงพื้นทีต่ิดตามให้คำแนะนำและปรึกษาของเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมการเกษตร 



นางสาวอังคณา นาเมืองรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา อธิบายการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรในการช่วยให้
เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ว่า เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่อบรมถ่ายทอดความรู้ 
ติดตาม เตรียมความพรอ้มและให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP ประสาน
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในการตรวจติดตามประเมินแปลง ประสานเครือข่ายเกษตรกรที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ในการให้คำแนะนำแก่ผู้รับการตรวจประเมิน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการ
ดำเนินการขอรับรอง และประโยชน์ทีไ่ด้รับจากมาตรฐาน GAP ปรับปรุงสมุดจดบันทึกกิจกรรมทางการเกษตร
ให้เกษตรกรสามารถเข้าใจได้ง่าย ตรวจประเมินแปลงเบ้ืองต้นของเกษตรกร ก่อนขอรับการตรวจรับรอง
มาตรฐาน ประสานงานศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยดูจาก
ความพร้อม และประโยชน์ที่เกษตรกรจะไดร้ับจากการขอรับรองมาตรฐาน 

นางสาวอังคณา กล่าวอีกว่า นอกเหนือจากการให้ความสำคัญการรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม
แล้ว ยังให้ความสำคัฐกับเกษตรกรรายเดี่ยว ที่ต้องการมาตรฐาน GAP จึงมีการสำรวจและผลักดันการขอรับ
รองมาตรฐาน GAP ให้กับเกษตรรายเดี่ยวที่ต้องการรับรองมาตรฐาน GAP ด้วย ซึ่งการทำงานที่สำคัญ ต้อง
มุ่งเน้นไปทีก่ารแนะนำเกษตรกรในการเริ่มต้นขอรับรองมาตรฐาน เช่น เริ่มต้นการจดบันทึก และทำตาม
ข้อกำหนดในเบ้ืองต้น รวมถึงการถ่ายทอดความรู้และฝึกฝนให้คำแนะนำเกษตรกรให้สามารถเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเกษตรกรด้วยกันเองในเบ้ืองต้นอีกด้วย “กรณีเป็นพืชที่อยู่ในกลุ่มที่ตอ้งใช้สารเคมีในการจัดการ
แปลง เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเองต้องมคีวามละเอียดรอบคอบมากขึ้น เพราะ
ข้อกำหนดเรื่องวัตถุอันตรายทางการเกษตรมรีายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก เช่น การจดบันทึกช่ือสารเคมี
ที่ใช้ต้องเป็นช่ือสามัญ ไม่ใช่ช่ือทางการค้า แต่ถ้าเป็นพืชอื่น เช่น เห็ด ผักสลัด หรือพืชอายุส้ัน ไม่มีการใช้
สารเคมีหรือวัตถุอันตรายทางการเกษตร ก็จะมุ่งเน้นไปที่การพกัผลิตผล การขนย้ายในแปลงปลูกและการเก็บ
รักษาผลผลิต มีการจัดการด้านสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเป้ือนที่มีผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
หรือไม่” นางอังคณา กล่าว 

คุณสายัณห์ เมินพิมาย สมาชิกและประชาสัมพันธ์กลุ่มแปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ (ซ้าย) ทำ
หน้าที่เป็น Q อาสา ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เป็นพื้นที่ทีม่ีเกษตรกรรวมกลุ่มแปลงใหญ่ และตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP แล้ว 3 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตลำไยอำเภอท่าตะเกียบ และแปลง
ใหญ่เห็ดตำบลคลองตะเกราจุดเด่นของกลุ่มแปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ ซึ่งมีสมาชิก 60 ราย ผ่านการ
รับรองมาตรฐาน GAP แล้ว 44 ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ GAP กลุ่ม มี Q อาสา เป็นผู้ตรวจ
ประเมินเบ้ืองต้น ในลักษณะของเกษตรกรแนะนำเกษตรกรด้วยกันเองและเป็นกลไกในการขับเคล่ือนการผลิต
พืชอาหารปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลผลิตจากไผ่ที่ได้เป็นการจำหน่ายหน่อไผ่สด และ
ผลิตหน่อไม้นอกฤดูได้ดี แต่หากมีมากในช่วงฤดูการผลิต จะนำไปแปรรูปเป็นหน่อไม้ดอง หน่อไม้ปรุงรส เพื่อ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตแปลงลำไย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตลำไยอำเภอท่าตะเกียบ มีคุณพิเชษฐ์ หงษา เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนฯ 
เริ่มไดร้ับการรับรองมาตรฐาน GAP ในปี 2562 ถึงปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มที่ไดร้ับการรับรองมาตฐาน GAP แล้ว 
46 ราย และเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามข้อกำหนดการขอรับรองมาตรฐาน GAP เพราะเห็นว่า เป็น



พื้นฐานการของการทำเกษตรปลอดภัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผลผลิตได้รับการยอมรับทั้งตลาดภายในประเทศ
และเป็นช่องทางหนึ่งของการทำตลาดต่างประเทศด้วยจุดล้างสารเคมี ในแปลงไม้ผล ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อกำหนด
เรื่อง วัตถุอันตรายทางการเกษตรคุณกัญญาภัค สกุลศรี ประธานแปลงใหญ่เห็ดตำบลคลองตะเกรา 

ด้านคุณกัญญาภัค สกุลศรี ประธานแปลงใหญ่เห็ดตำบลคลองตะเกรา กล่าวว่า เดิมกลุ่มรวมตัวกัน
เพื่อการนำผลผลิตส่งจำหน่ายไปยังตลาดสดของจังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี โดยมีรถมารับซื้อถึงแปลงทุกวัน 
ในช่วงแรกยังไม่เห็นความสำคัญของการขอรับรองมาตรฐาน GAP กระทั่งเริม่ขยายตลาดส่งเห็ดไปยังตลาดไท 
ซึ่งการส่งผลผลิตไปยังตลาดไท ที่เป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าทางการเกษตรระดับประเทศ จำเป็นมากที่ผลผลิต
ควรผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค จึงเห็นความสำคัญ และได้เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด ให้คำแนะนำ ปรึกษา ช่วยเหลือ กระทั่งปัจจุบันโรงเรือนเห็ดของสมาชิก
ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ไปเกือบครบแล้ว เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ให้คำแนะนำเรื่องการ
จัดการด้านสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเป้ือนทีม่ีผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 

แม้ว่า การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรแต่ละพื้นที่ ประสบความสำเร็จไป
มากแล้ว แต่ยังมีเกษตรกรอีกจำนวนมากที่รอการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP 
อยู่ กรมส่งเสรมิการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ มีความพร้อมให้คำแนะนำ 
ปรึกษา และช่วยเหลือเกษตรกรที่ตอ้งการผลักดันตนเองหรือกลุ่มเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP โดยเกษตรกร
สามารถขอคำแนะนำได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ 
  



 

 

 
https://youtu.be/HGUifMzw06g 

ด้วยสถานการณ์การผลิตพืชอาหารทางการเกษตรเริม่ให้ความสำคัญไปที่การผลิตเพื่อการบริโภคใน
ประเทศและการส่งออกเพราะปัจจุบันข้อจำกัดทางด้านการค้าระหว่างประเทศในการส่งผลผลิตทางการเกษตร
ไปจำหน่าย มีข้อบังคับว่าด้วยสินค้าทางการเกษตรต้องผ่านมาตรฐานการรับรองที่เป็นสากล 

ดังนั้น สินค้าทางการเกษตรจึงควรมมีาตรฐานการรับรองที่เป็นสากล เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับ
เกษตรกร GAP (Good Agricultural Practice) หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเป็นแนวทางในการทำ
การเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี และปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด GAP จึงเป็นมาตรฐานที่
ครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตรครบวงจร ตั้งแต่ ปัจจัยการผลิต การผลิต การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ และการขนส่งการผลิต ทั้งนี้มาตรฐาน GAP ก็จะเป็นกระบวนการผลิตหนึ่งที่
ก่อให้เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร ส่ิงแวดล้อม รวมถึงเศรษฐกิจและสังคม 

มาตรฐาน GAP ดำเนินการออกใบรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร แต่ในทางปฏิบัติเกษตรต้องการ
ข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจในการปฏิบัติ เพื่อผลิตสินค้าเกษตรให้ได้ตามข้อกำหนดมาตรฐาน GAP โดยกรม
ส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่เป็นแกนหลักในการพัฒนาเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดหนึ่งที่สินค้าทางการเกษตรมีความหลากหลายไม่น้อยไปกว่าจังหวัดอื่น เมื่อให้
ความสำคัญไปที่การขอมาตรฐาน GAP แล้ว พบว่าจังหวัดฉะเชิงเทรา มีเกษตรกรที่รวมกลุ่มทำเกษตรแปลง
ใหญ่ และวิสาหกิจชุมชน ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP แล้วหลายราย 



นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ข้อมูลว่า พื้นทีท่างการเกษตรของจังหวัดมี
มากกว่า 1 ล้านไร่ มีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก มีพื้นทีก่ว่า 600,000 ไร่ รองลงมาเป็นไม้ผล ได้แก ่มะม่วง 
มะพร้าว ยางพารา เป็นต้น ซึ่งหน้าที่ที่สำคัญตามยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ก็เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค อีกทั้งสินค้าต้องตรง
ความต้องการของตลาด เพื่อการจำหน่ายสินค้าเกษตรไม่สะดุด ไม่เกิดปัญหาเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ระบุ
ด้วยว่า การถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร จึงเป็นหลักสำคัญเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้ด้วย
ตนเองเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GAP โดยบทบาทที่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ต้องเข้าถึงเกษตรกร คือ
การถ่ายทอดความรู้ ติดตาม ให้คำปรึกษา ตรวจประเมินแปลงเบ้ืองต้น และส่งรายช่ือเกษตรกรให้หน่วยตรวจ
รับรอง เพือ่ตรวจประเมิน 

ทั้งนี้ จังหวัดฉะเชิงเทรามีเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GAP แบ่งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่า
ตะเกียบ ได้รับมาตรฐาน GAP ครบทั้ง 30 ราย กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวอำเภอคลองเขื่อน จำนวน 38 ราย 
ได้รับมาตรฐาน GAP 19 ราย กลุ่มแปลงใหญ่ลำไยอำเภอสนามไชยเขต จำนวน 30 ราย ได้รับมาตรฐาน 8 
ราย กลุ่มเห็ด มี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแปลงใหญ่เห็ดอำเภอท่าตะเกียบ กลุ่มแปลงใหญ่เห็ดฟางอำเภอพนมสาร
คาม กลุ่มแปลงใหญ่เห็ดอำเภอสนามชัยเขต ทั้งหมดจำนวน 56 ราย ได้รับมาตรฐาน GAP จำนวน 33 ราย 
กลุ่มแปลงใหญ่พืชผักอำเภอสนามชัยเขต จำนวน 29 ราย ได้รับมาตรฐาน GAP จำนวน 13 ราย กลุ่มแปลง
ใหญ่ขนุนอำเภอแปลงยาว ได้รับมาตรฐาน GAP 29 ราย จากจำนวน 30 ราย 

สำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับพืชอาหารตามข้อกำหนด 8 ข้อ เพื่อการขอรับรอง GAP 
พืช คือ 

1.น้ำ น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตต้องมาจากแหล่งที่ไม่มีสภาพแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดการปนเป้ือนต่อ
ผลผลิต 

2.พื้นที่ปลูก ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดการปนเป้ือนวัตถุหรือส่ิงที่เป็นอันตรายต่อผลผลิต 
3.วัตถุอันตรายทางการเกษตร จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ในสถานที่เก็บที่มิดชิด และใช้ตามคำแนะนำของ

กรมวิชาการเกษตร 
4.การจัดการคุณภาพในกระบวนการเก็บเกี่ยว มีแผนควบคุมการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพตาม

ความต้องการของตลาดและข้อตกลงของประเทศคู่ค้า 
5.การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีอายุเหมาะสม ผลผลิตที่มี

คุณภาพตามความต้องการของตลาดและข้อตกลงของประเทศคู่ค้า 
6.การพักผลิตผล การขนย้ายในแปลงปลูกและการเก็บรักษาผลผลิต มีการจัดการด้านสุขลักษณะ เพื่อ

ป้องกันการปนเป้ือนที่มีผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 
7.สุขลักษณะส่วนบุคคล ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในสุขลักษณะส่วนบุคคล เพื่อสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกสุขลักษณะ 
8.การบันทึกข้อมูลและการตามสอบ มีการบันทกึข้อมูลการปฏิบัตงานการใช้สารเคมี ข้อมูลผู้รับซื้อ

และปริมาณผลผลิต เพื่อประโยชน์ต่อการตามสอบ 
กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP ให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยทั้ง

ระบบการลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำและปรึกษาของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร 



นางสาวอังคณา นาเมืองรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา อธิบายการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรในการช่วยให้
เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ว่า เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่อบรมถ่ายทอดความรู้ 
ติดตาม เตรียมความพรอ้มและให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP ประสาน
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในการตรวจติดตามประเมินแปลง ประสานเครือข่ายเกษตรกรที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ในการให้คำแนะนำแก่ผู้รับการตรวจประเมิน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการ
ดำเนินการขอรับรอง และประโยชน์ทีไ่ด้รับจากมาตรฐาน GAP ปรับปรุงสมุดจดบันทึกกิจกรรมทางการเกษตร
ให้เกษตรกรสามารถเข้าใจได้ง่าย ตรวจประเมินแปลงเบ้ืองต้นของเกษตรกร ก่อนขอรับการตรวจรับรอง
มาตรฐาน ประสานงานศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยดูจาก
ความพร้อม และประโยชน์ที่เกษตรกรจะไดร้ับจากการขอรับรองมาตรฐาน 

นางสาวอังคณา กล่าวอีกว่า นอกเหนือจากการให้ความสำคัญการรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม
แล้ว ยังให้ความสำคัฐกับเกษตรกรรายเดี่ยว ที่ต้องการมาตรฐาน GAP จึงมีการสำรวจและผลักดันการขอรับ
รองมาตรฐาน GAP ให้กับเกษตรรายเดี่ยวที่ต้องการรับรองมาตรฐาน GAP ด้วย ซึ่งการทำงานที่สำคัญ ต้อง
มุ่งเน้นไปทีก่ารแนะนำเกษตรกรในการเริ่มต้นขอรับรองมาตรฐาน เช่น เริ่มต้นการจดบันทึก และทำตาม
ข้อกำหนดในเบ้ืองต้น รวมถึงการถ่ายทอดความรู้และฝึกฝนให้คำแนะนำเกษตรกรให้สามารถเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเกษตรกรด้วยกันเองในเบ้ืองต้นอีกด้วย “กรณีเป็นพืชที่อยู่ในกลุ่มที่ตอ้งใช้สารเคมีในการจัดการ
แปลง เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเองต้องมคีวามละเอียดรอบคอบมากขึ้น เพราะ
ข้อกำหนดเรื่องวัตถุอันตรายทางการเกษตรมรีายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก เช่น การจดบันทึกช่ือสารเคมี
ที่ใช้ต้องเป็นช่ือสามัญ ไม่ใช่ช่ือทางการค้า แต่ถ้าเป็นพืชอื่น เช่น เห็ด ผักสลัด หรือพืชอายุส้ัน ไม่มีการใช้
สารเคมีหรือวัตถุอันตรายทางการเกษตร ก็จะมุ่งเน้นไปที่การพกัผลิตผล การขนย้ายในแปลงปลูกและการเก็บ
รักษาผลผลิต มีการจัดการด้านสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเป้ือนที่มีผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
หรือไม่” นางอังคณา กล่าว 

พื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ทีม่ีเกษตรกรรวมกลุ่มแปลงใหญ่ และตั้งกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP แล้ว 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตลำไยอำเภอท่าตะเกียบ และแปลงใหญ่เห็ดตำบลคลองตะเกรา 

จุดเด่นของกลุ่มแปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ ซึ่งมีสมาชิก 60 ราย ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP 
แล้ว 44 ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ GAP กลุ่ม มี Q อาสา เป็นผู้ตรวจประเมินเบ้ืองต้น ใน
ลักษณะของเกษตรกรแนะนำเกษตรกรด้วยกันเองและเป็นกลไกในการขับเคล่ือนการผลิตพืชอาหารปลอดภัย
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลผลิตจากไผ่ที่ได้เป็นการจำหน่ายหน่อไผ่สด และผลิตหน่อไม้นอกฤดู
ได้ดี แต่หากมีมากในช่วงฤดูการผลิต จะนำไปแปรรูปเป็นหน่อไม้ดอง หน่อไม้ปรุงรส เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตลำไยอำเภอท่าตะเกียบ มี คุณพิเชษฐ ์หงษา เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนฯ 
เริ่มไดร้ับการรับรองมาตรฐาน GAP ในปี 2562 ถึงปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มที่ไดร้ับการรับรองมาตฐาน GAP แล้ว 
46 ราย และเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามข้อกำหนดการขอรับรองมาตรฐาน GAP เพราะเห็นว่า เป็น
พื้นฐานการของการทำเกษตรปลอดภัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผลผลิตได้รับการยอมรับทั้งตลาดภายในประเทศ
และเป็นช่องทางหนึ่งของการทำตลาดต่างประเทศด้วย 



ด้าน คุณกัญญาภัค สกุลศรี ประธานแปลงใหญ่เห็ดตำบลคลองตะเกรา กล่าวว่า เดิมกลุ่มรวมตัวกัน
เพื่อการนำผลผลิตส่งจำหน่ายไปยังตลาดสดของจังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี โดยมีรถมารับซื้อถึงแปลงทุกวัน 
ในช่วงแรกยังไม่เห็นความสำคัญของการขอรับรองมาตรฐาน GAP กระทั่งเริม่ขยายตลาดส่งเห็ดไปยังตลาดไท 
ซึ่งการส่งผลผลิตไปยังตลาดไท ที่เป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าทางการเกษตรระดับประเทศ จำเป็นมากที่ผลผลิต
ควรผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค จึงเห็นความสำคัญ และได้เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด ให้คำแนะนำ ปรึกษา ช่วยเหลือ กระทั่งปัจจุบันโรงเรือนเห็ดของสมาชิก
ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ไปเกือบครบแล้ว 

แม้ว่า การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรแต่ละพื้นที่ ประสบความสำเร็จไป
มากแล้ว แต่ยังมีเกษตรกรอีกจำนวนมากที่รอการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP 
อยู่ กรมส่งเสรมิการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ มีความพร้อมให้คำแนะนำ 
ปรึกษา และช่วยเหลือเกษตรกรที่ตอ้งการผลักดันตนเองหรือกลุ่มเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP โดยเกษตรกร
สามารถขอคำแนะนำได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ 
  



 

 
ด้วยสถานการณ์การผลิตพืชอาหารทางการเกษตรเริม่ให้ความสำคัญไปที่การผลิตเพื่อการบริโภคใน

ประเทศและการส่งออกเพราะปัจจุบันข้อจำกัดทางด้านการค้าระหว่างประเทศในการส่งผลผลิตทางการเกษตร
ไปจำหน่าย มีข้อบังคับว่าด้วยสินค้าทางการเกษตรต้องผ่านมาตรฐานการรับรองที่เป็นสากล 

ดังนั้น สินค้าทางการเกษตรจึงควรมมีาตรฐานการรับรองที่เป็นสากล เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับ
เกษตรกร GAP (Good Agricultural Practice) หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเป็นแนวทางในการทำ
การเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี และปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด GAP จึงเป็นมาตรฐานที่
ครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตรครบวงจร ตั้งแต่ ปัจจัยการผลิต การผลิต การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ และการขนส่งการผลิต ทั้งนี้มาตรฐาน GAP ก็จะเป็นกระบวนการผลิตหนึ่งที่
ก่อให้เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร ส่ิงแวดล้อม รวมถึงเศรษฐกิจและสังคม 



มาตรฐาน GAP ดำเนินการออกใบรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร แต่ในทางปฏิบัติเกษตรต้องการ
ข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจในการปฏิบัติ เพื่อผลิตสินค้าเกษตรให้ได้ตามข้อกำหนดมาตรฐาน GAP โดยกรม
ส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่เป็นแกนหลักในการพัฒนาเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดหนึ่งที่สินค้าทางการเกษตรมีความหลากหลายไม่น้อยไปกว่าจังหวัดอื่น เมื่อให้
ความสำคัญไปที่การขอมาตรฐาน GAP แล้ว พบว่าจังหวัดฉะเชิงเทรา มีเกษตรกรที่รวมกลุ่มทำเกษตรแปลง
ใหญ่ และวิสาหกิจชุมชน ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP แล้วหลายราย 

นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ข้อมูลว่า พื้นทีท่างการเกษตรของจังหวัดมี
มากกว่า 1 ล้านไร่ มีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก มีพื้นทีก่ว่า 600,000 ไร่ รองลงมาเป็นไม้ผล ได้แก ่มะม่วง 
มะพร้าว ยางพารา เป็นต้น ซึ่งหน้าที่ที่สำคัญตามยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ก็เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค อีกทั้งสินค้าต้องตรง
ความต้องการของตลาด เพื่อการจำหน่ายสินค้าเกษตรไม่สะดุด ไม่เกิดปัญหาเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ระบุ
ด้วยว่าการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร จึงเป็นหลักสำคัญเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้ด้วย
ตนเองเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GAP โดยบทบาทที่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ต้องเข้าถึงเกษตรกร คือ
การถ่ายทอดความรู้ ติดตาม ให้คำปรึกษา ตรวจประเมินแปลงเบ้ืองต้น และส่งรายช่ือเกษตรกรให้หน่วยตรวจ
รับรอง เพือ่ตรวจประเมิน 

ทั้งนี้ จังหวัดฉะเชิงเทรามีเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GAP แบ่งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่า
ตะเกียบ ได้รับมาตรฐาน GAP ครบทั้ง 30 ราย กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวอำเภอคลองเขื่อน จำนวน 38 ราย 
ได้รับมาตรฐาน GAP 19 ราย กลุ่มแปลงใหญ่ลำไยอำเภอสนามไชยเขต จำนวน 30 ราย ได้รับมาตรฐาน 8 
ราย กลุ่มเห็ด มี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแปลงใหญ่เห็ดอำเภอท่าตะเกียบ กลุ่มแปลงใหญ่เห็ดฟางอำเภอพนมสาร
คาม กลุ่มแปลงใหญ่เห็ดอำเภอสนามชัยเขต ทั้งหมดจำนวน 56 ราย ได้รับมาตรฐาน GAP จำนวน 33 ราย 
กลุ่มแปลงใหญ่พืชผักอำเภอสนามชัยเขต จำนวน 29 ราย ได้รับมาตรฐาน GAP จำนวน 13 ราย กลุ่มแปลง
ใหญ่ขนุนอำเภอแปลงยาว ได้รับมาตรฐานGAP 29 ราย จากจำนวน 30 ราย 

สำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับพืชอาหารตามขอ้กำหนด 8 ข้อ เพื่อการขอรับรอง 
GAP พืช คือ 

1.น้ำ น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตต้องมาจากแหล่งที่ไม่มีสภาพแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดการปนเป้ือนต่อ
ผลผลิต 

2.พื้นที่ปลูก ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดการปนเป้ือนวัตถุหรือส่ิงที่เป็นอันตรายต่อผลผลิต 
3.วัตถุอันตรายทางการเกษตร จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ในสถานที่เก็บที่มิดชิด และใช้ตามคำแนะนำของ

กรมวิชาการเกษตร 
4.การจัดการคุณภาพในกระบวนการเก็บเกี่ยว มีแผนควบคุมการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพตาม

ความต้องการของตลาดและข้อตกลงของประเทศคู่ค้า 
5.การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีอายุเหมาะสม ผลผลิตที่มี

คุณภาพตามความต้องการของตลาดและข้อตกลงของประเทศคู่ค้า 
6.การพักผลิตผล การขนย้ายในแปลงปลูกและการเก็บรักษาผลผลิต มีการจัดการด้านสุขลักษณะ เพื่อ

ป้องกันการปนเป้ือนที่มีผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 



7.สุขลักษณะส่วนบุคคล ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในสุขลักษณะส่วนบุคคล เพื่อสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกสุขลักษณะ 

8.การบันทึกข้อมูลและการตามสอบ มีการบันทกึข้อมูลการปฏิบัตงานการใช้สารเคมี ข้อมูลผู้รับซื้อ
และปริมาณผลผลิต เพื่อประโยชน์ต่อการตามสอบ 

นางสาวอังคณา นาเมืองรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา อธิบายการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรในการช่วยให้
เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ว่า เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่อบรมถ่ายทอดความรู้ 
ติดตาม เตรียมความพรอ้มและให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP ประสาน
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในการตรวจติดตามประเมินแปลง ประสานเครือข่ายเกษตรกรที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ในการให้คำแนะนำแก่ผู้รับการตรวจประเมิน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการ
ดำเนินการขอรับรอง และประโยชน์ทีไ่ด้รับจากมาตรฐาน GAP ปรับปรุงสมุดจดบันทึกกิจกรรมทางการเกษตร
ให้เกษตรกรสามารถเข้าใจได้ง่าย ตรวจประเมินแปลงเบ้ืองต้นของเกษตรกร ก่อนขอรับการตรวจรับรอง
มาตรฐาน ประสานงานศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยดูจาก
ความพร้อม และประโยชน์ที่เกษตรกรจะไดร้ับจากการขอรับรองมาตรฐาน 

นางสาวอังคณา กล่าวอีกว่า นอกเหนือจากการให้ความสำคัญการรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม
แล้ว ยังให้ความสำคัฐกับเกษตรกรรายเดี่ยว ที่ต้องการมาตรฐาน GAP จึงมีการสำรวจและผลักดันการขอรับ
รองมาตรฐาน GAP ให้กับเกษตรรายเดี่ยวที่ต้องการรับรองมาตรฐาน GAP ด้วย ซึ่งการทำงานที่สำคัญ ต้อง
มุ่งเน้นไปทีก่ารแนะนำเกษตรกรในการเริ่มต้นขอรับรองมาตรฐาน เช่น เริ่มต้นการจดบันทึก และทำตาม
ข้อกำหนดในเบ้ืองต้น รวมถึงการถ่ายทอดความรู้และฝึกฝนให้คำแนะนำเกษตรกรให้สามารถเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเกษตรกรด้วยกันเองในเบ้ืองต้นอีกด้วย “กรณีเป็นพืชที่อยู่ในกลุ่มที่ตอ้งใช้สารเคมีในการจัดการ
แปลง เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเองต้องมคีวามละเอียดรอบคอบมากขึ้น เพราะ
ข้อกำหนดเรื่องวัตถุอันตรายทางการเกษตรมรีายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก เช่น การจดบันทึกช่ือสารเคมี
ที่ใช้ต้องเป็นช่ือสามัญ ไม่ใช่ช่ือทางการค้า แต่ถ้าเป็นพืชอื่น เช่น เห็ด ผักสลัด หรือพืชอายุส้ัน ไม่มีการใช้
สารเคมีหรือวัตถุอันตรายทางการเกษตร ก็จะมุ่งเน้นไปที่การพกัผลิตผล การขนย้ายในแปลงปลูกและการเก็บ
รักษาผลผลิต มีการจัดการด้านสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเป้ือนที่มีผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
หรือไม่” นางอังคณา กล่าว 

คุณสายัณห์ เมินพิมาย สมาชิกและประชาสัมพันธ์กลุ่มแปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ (ซ้าย) ทำ
หน้าที่เป็น Q อาสา ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เป็นพื้นที่ทีม่ีเกษตรกรรวมกลุ่มแปลงใหญ่ และตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP แล้ว 3 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตลำไยอำเภอท่าตะเกียบ และแปลง
ใหญ่เห็ดตำบลคลองตะเกราจุดเด่นของกลุ่มแปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ ซึ่งมีสมาชิก 60 ราย ผ่านการ
รับรองมาตรฐาน GAP แล้ว 44 ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ GAP กลุ่ม มี Q อาสา เป็นผู้ตรวจ
ประเมินเบ้ืองต้น ในลักษณะของเกษตรกรแนะนำเกษตรกรด้วยกันเองและเป็นกลไกในการขับเคล่ือนการผลิต
พืชอาหารปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลผลิตจากไผ่ที่ได้เป็นการจำหน่ายหน่อไผ่สด และ



ผลิตหน่อไม้นอกฤดูได้ดี แต่หากมีมากในช่วงฤดูการผลิต จะนำไปแปรรูปเป็นหน่อไม้ดอง หน่อไม้ปรุงรส เพื่อ
เพิ่มมูลค่าผลผลิต 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตลำไยอำเภอท่าตะเกียบ มีคุณพิเชษฐ์ หงษา เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนฯ 
เริ่มไดร้ับการรับรองมาตรฐาน GAP ในปี 2562 ถึงปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มที่ไดร้ับการรับรองมาตฐาน GAP แล้ว 
46 ราย และเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามข้อกำหนดการขอรับรองมาตรฐาน GAP เพราะเห็นว่า เป็น
พื้นฐานการของการทำเกษตรปลอดภัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผลผลิตได้รับการยอมรับทั้งตลาดภายในประเทศ
และเป็นช่องทางหนึ่งของการทำตลาดต่างประเทศด้วย 

ด้านคุณกัญญาภัค สกุลศรี ประธานแปลงใหญ่เห็ดตำบลคลองตะเกรา กล่าวว่า เดิมกลุ่มรวมตัวกัน
เพื่อการนำผลผลิตส่งจำหน่ายไปยังตลาดสดของจังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี โดยมีรถมารับซื้อถึงแปลงทุกวัน 
ในช่วงแรกยังไม่เห็นความสำคัญของการขอรับรองมาตรฐาน GAP กระทั่งเริม่ขยายตลาดส่งเห็ดไปยังตลาดไท 
ซึ่งการส่งผลผลิตไปยังตลาดไท ที่เป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าทางการเกษตรระดับประเทศ จำเป็นมากที่ผลผลิต
ควรผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค จึงเห็นความสำคัญ และได้เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด ให้คำแนะนำ ปรึกษา ช่วยเหลือ กระทั่งปัจจุบันโรงเรือนเห็ดของสมาชิก
ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ไปเกือบครบแล้ว 

แม้ว่า การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรแต่ละพื้นที่ ประสบความสำเร็จไป
มากแล้ว แต่ยังมีเกษตรกรอีกจำนวนมากที่รอการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP 
อยู่ กรมส่งเสรมิการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ มีความพร้อมให้คำแนะนำ 
ปรึกษา และช่วยเหลือเกษตรกรที่ตอ้งการผลักดันตนเองหรือกลุ่มเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP โดยเกษตรกร
สามารถขอคำแนะนำได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ 
  



 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือภาคสี่งเสริมทางเลือกอ่ืนแทนการเผา ผ่านกิจกรรมการรณรงค์ลด

การเผาในท้องถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพืน้ที่เกษตร ปี 2564 ณ แปลงอ้อยเกษตรกร
ต้นแบบ จ.กาญจนบุรี 

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า ปัญหาหมอกควันปกคลุมและมลพิษ
ทางอากาศเกิดเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเผาทำลายทั้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตร ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และพื้นที่ทางการเกษตร คือ ทำให้เกิดปัญหาดินเส่ือมโทรมดินขาด
ความอุดมสมบูรณ์ ภาครัฐจึงให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ดำเนินนโยบายการควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตร และให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินโครงการส่งเสริม
การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรตระหนกัถึงผลกระทบจากการเผาในพื้นที่การเกษตร 

โดยพื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมดในจังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวน 3,030,599 ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกข้าว 
จำนวน 439,342 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14 ของพื้นทีท่างการเกษตรทั้งหมด พื้นที่ปลูกอ้อย จำนวน 735,127 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 24 ของพื้นทีท่างการเกษตรทั้งหมด ซึ่งการทำการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่ผ่านมายังคง
มีการเผาช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต ดังนั้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกรในการป้องกันและแก้ปัญหา
การเผาในพื้นที่การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางแนวทางในการเป็นทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษ
วัสดุทางการเกษตร และเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผา เพื่อที่เกษตรกรจะสามารถปรับเปล่ียน
วิธีการผลิตไปสู่ “การทำการเกษตรปลอดการเผา” และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ด้วยการจัดกิจกรรมการ
รณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ปี 2564 ณ แปลงอ้อย
เกษตรกรต้นแบบ หมู่ที่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 



ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีฐานเรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรได้มองเห็นทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุ
ทางการเกษตร และเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผาในด้านต่างๆ จำนวน 6 สถานี คือ ได้แก่ สถานีที่ 
1 ความรู้พื้นฐานด้านการหยุดเผาและผลกระทบที่เกิดจากการเผาในพื้นที่การเกษตร 2 สาธิตการนำเศษวัสดุ
ทางการเกษตรมาแปรสภาพให้เกิดประโยชน์ ตามความสนใจของเกษตรกรในพื้นที ่เช่น การเพาะเห็ดฟาง การ
ทำน้ำหมักสลายตอซัง และการแปรรูปฟางข้าว สถานีที่ 3 การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อใช้เป็น
ภาชนะสำหรับใส่อาหาร สถานีที่ 4 เทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะเหลือทิ้งทางการเกษตรเพือ่เพิ่มมูลค่า 
(การผลิตถ่านหอม) สถานีที่ 5 นำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาได้แก่ การอัด
ฟ่อนใบอ้อย และสถานีที่ 6 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน รวมถึงมีการนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษ
วัสดุการเกษตรทดแทนการเผา โดยการไถกลบตอซังออ้ย การทำปุ๋ยหมักจากใบอ้อยและฟางข้าว และการทำ
ปุ๋ยหมักไม่กลับกอง ซึ่งมทีั้งหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมจัดนิทรรศการและสาธิตกิจกรรม เพือ่
ปรับเปล่ียนวิธีการผลิตไปสู่การทำการเกษตรปลอดการเผาถาวรตลอดไป 
  



 



 



 

 
นางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสรมิ

การเกษตรเข้าร่วมการประชุมขับเคล่ือนและติดตามการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 
(Agritech and Innovation Center: AIC) ของกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 9 (จังหวัดนครนายก 
ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด และจังหวัดจันทบุรี) 



เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศิริรำไพพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินและการขับเคล่ือนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ
นวัตกรรม AIC ภายใต้การขับเคล่ือนของคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC ของกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 
9 รวมทั้งติดตามสถานการณ์ และการบริหารจัดการผลไมร้อบการผลิต ปี 2564 ของจังหวัดจันทบุรี และ
จังหวัดใกล้เคียง โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรกึษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
ประธานการประชุม 

นางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้
เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ AIC ของกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 9 ได้รับ
ทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ซึ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมที่
น่าสนใจ มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์อย่างมากในการนำไปใช้พัฒนาและขับเคล่ือนด้านการเกษตรของ
ภาคตะวันออก ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต เพิ่มความ
หลากหลายให้กับผลผลิต รวมทั้งนำไปสู่การเช่ือมโยงกับตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 

ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรในภาพรวม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด
สามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งรวบรวมไว้ในแต่ละศูนย์ไปส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรที่สนใจ เข้ามาศึกษาและ
นำไปต่อยอดในการพัฒนาอาชีพของตนเองได้ เป็นการเสรมิสรา้งและยกระดับภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป 

ทั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและให้บริการ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และนวัตกรรมด้านการเกษตร ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร Startups และSMEs ภายในพื้นที่ และผลักดัน
งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทนุ การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิง
พาณิชย์ ดำเนินการแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน 

โดยตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลยัหรือสถาบันการศึกษาในพื้นทีจ่ังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ที่มีความเป็น
เลิศในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร หรือด้านการวิจัย ทดลอง ทดสอบด้านเทคโนโลยี
นวัตกรรมและเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
  



 



 



 



 

 

 
  



 

 

 
  



 
  



 

 

 

 
  



 

 
  



 
  



 

 
กลุ่มวิสาหกิจถั่วคั่วทรายบ้านหนองโน โอดเจอโควิดและภัยแล้งกระหน่ำ ยอดขายหาย วอนสรา้งห้องเก็บ
วัตถุดิบเพิ่ม เพิ่มผลิตภัณฑ์และขยายช่องทางตลาดมากขึ้น (มีคลิป) 

กลุ่มวิสาหกิจถั่วคั่วทรายบ้านหนองโน โอดเจอโควิดและภัยแล้งกระหน่ำ ยอดขายหาย วอนสร้างห้อง
เก็บวัตถุดิบเพิ่ม เพิ่มผลิตภัณฑ์และขยายช่องทางตลาดมากขึ้น  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เขต 10 ลงพื้นที่พบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรหนองโน อำเภอกุดจับ ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจถั่วคั่ว
ทรายสินค้าโอท้อปของจังหวัด เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ นำเสนอต่อกระทรวงเพื่อดำเนินการให้ความ
ช่วยเหลือต่อไป 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรหนองโน หมู่ 2 ตำบลกุดจับ 
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี นายคมสันต์ จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 
พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามดูงานตามแผนการตรวจราชการและขับเคล่ือนแบบบูรณาการในพื้นที่ โดยมีนาง
ขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดอุดรธานี นางศรี
พรรณ บูระพา เกษตรอำเภอกุดจับ และลูกจ้างแรงงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้การ
ต้อนรับ 

นางอนุมัติ คำภาจันทร์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองโน กล่าวว่า การปลูก
ถั่วลิสงในเขตอำเภอกุดจับ เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระพี่
นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริทร์ เสด็จเยี่ยมราษฎรบริเวณคลองส่งน้ำเขื่อนห้วย
หลวง จึงทรงรับส่ังให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องวางแผนการปลูกพืชฤดูแล้ง โดยทรงรับส่ังให้เจ้าหน้าที่ไปรับเมล็ด
พันธ์ุถั่วลิสงไทนาน 9 จำนวน 2 ตัน มาพระราชทานให้กับเกษตรกรในเขตอำเภอกุดจับปลูก 



ต่อมาเกษตรกรได้รวมกลุ่มกันปลูกถั่วลิสงเป็นอาชีพในฤดูแล้งเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เกิดปัญหาด้านการ
จำหน่ายผลผลิต พ่อค้ารับซื้อในราคาถูก มีสมาชิกในกลุ่มบางรายนำถ่ัวลิสงมาคั่วขายในหมู่บ้าน สำนักงาน
เกษตรอำเภอจับกุดจับ เห็นว่าสมาชิกในกลุ่มมีความสนใจที่จะทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว จึงได้สนับสนุนให้รวมกลุ่มขึ้นในปี พ.ศ.2536 โดยทางกลุ่มได้ดำเนินการแปรรูปถั่วลิสงแบบพื้นบ้าน
จำหน่ายให้กับตลาดท้องถิ่นของอำเภอกุดจับ 

ปัจจุบัน อำเภอกุดจับ มีพื้นที่ปลูกถั่วลิสงพันธ์ุไทนาน 9 ในฤดูแล้ง จำนวน 82 ไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 320 
กิโลกรัมต่อไร่ พืน้ที่ปลูกในฤดูฝน จำนวน 216 ไร่ ถั่วคั่วทรายของกลุ่มเป็นสินค้าโอท้อประดับ 4 ดาว มี
ผลิตภัณฑ์ถั่วแปรรูป 5 อย่าง ประกอบด้วย 1.ถั่วลิสงคั่วทราย 2.ถั่วลิสงทอดกรอบ 3.ถั่วลิสงทอดสมุนไพร 4.
ถั่วตัดสมุนไพร และ 5.ถั่วลิสงป่น มีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 54 คน ยอดขายต่อปีมากกว่า 800,000 แสนบาท 

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองโน กล่าวอีกว่า ขณะนี้ทางกลุ่มประสบกับ
ปัญหาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการแพรร่ะบาดของเช้ือโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคซื้อน้อยลง ยอดขายก็
น้อยลงไปด้วย ประกอบกับภัยแล้งทำให้ผลผลิตน้อย ต้องนำวัตถุดิบมาจากที่อื่น ซึ่งแผนการดำเนินงานใน
อนาคตทางกลุ่มอยากสร้างห้องเก็บวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ขยายตลาดมากขึ้นโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆเพิ่ม
มากขึ้น เพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าให้มีหลายหลายมากขึ้น และเพิ่มพื้นที่การปลูกของสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปให้
มากขึ้น 
  



 

 
  



 
  



 

 

 
  



 

 
  



 

 
อำเภอขาณุวรลักษบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกมุาร ครั้งที่ 2 
ที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร นาวสาว

สุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานเปิด  จัดโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ใน
พระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที ่2 โดย นายปรีชา บำรุงศรี 
เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน เนื่องจากจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดงานโครงการคลินิกเกษตร
เคล่ือนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 
2 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรสามารถเขา้ถึงบริการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่าง  ครบวงจรในคราว
เดียวกัน และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของเกษตรกร เป็นการสร้างภาพพจน์และภาพลักษณ์ด้าน
วิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อประชาชน 



โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การจัดนิทรรศการของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  และการ
ให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้าร่วมบริการทางการเกษตร จำนวน 125 
ราย ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมอือย่างดียิ่งจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ อำเภอขาณุวรลักษบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนอย่างดี 
  



 
  



 

 
กำแพงเพชร…ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่16 มี.ค. น.ส.สุพัตรา  คล้ายทิม  รองผวจ.กำแพงเพชร 

ประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่หน้าที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี  โดยมีนายศทัต หทัยวรรธน์ 
นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี  ต้อนรับและนายปรีชา  บำรุงศรี  เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  กล่าวรายงาน 
หัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ร่วมเป็นเกียรติ  

นายปรีชา  บำรุงศรี  เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า จังหวัดกำแพงเพชร จัดงานโครงการคลินิก
เกษตรเคล่ือนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ 2564 
ครั้งที่ 2 เพือ่ให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ ได้รับ
ความรู้ด้านวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน และสอดคล้อง
กับปัญหาความต้องการของเกษตรกร เป็นการสร้างภาพพจน์และภาพลักษณ์ด้านวิชาการ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณต์่อประชาชน 



โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ การจัดนิทรรศการของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  และการ
ให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้าร่วมบริการทางการเกษตร จำนวน 125 
ราย  หลังจากพิธีเปิด  น.ส.สุพัตรา เยี่ยมชมบูท ของหน่วยงานที่มาออกหน่วยให้บริการ และเยี่ยมชมสินค้า
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมและเกษตรกรที่นำมาจำหน่ายในงาน 
  



 

 
  



 

 

 

 



 
  



 


