สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2564
ส่วนกลาง
ประเด็น
คลินิกพืช

ทุเรียนอ่อน
ผลไม้

หัวข้อข่าว
1. กรมส่งเสริมการเกษตรตั้ง‘คลินิกพืช’ ปั้นนักส่งเสริมเป็น‘หมอพืช’แก้ปัญหาให้ตรง
จุด
2. ปักหมุด “คลินิกพืช” 77 จังหวัด

3. คอลัมน์ เกษตรวันนี้
4. เกษตรฯ ตั้งคณะทำงานร่วมขับเคลื่อนพัฒนาคน-สินค้าผลไม้ ตอบโจทย์ "ตลาดนำ
การผลิต"
5. เกษตรฯ ตั้งคณะทำงานร่วมขับเคลื่อนพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าผลไม้ตอบ
โจทย์ตลาดนำการผลิต
แปลงใหญ่
6. รองอธิบดี กสก. ลงพื้นที่อุบลฯ ชี้แจงเกษตรกรยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมัยใหม่
7. ความก้าวหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่
วิสาหกิจชุมชน 8. ภาพข่าว เปิดอาคาร
โครงการประกัน 9. พาณิชย์ลงพื้นที่ชี้แจงและติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรสินค้าเกษตร
รายได้
ปี 2
ส่วนภูมิภาค
ประเด็น
หัวข้อข่าว
แปลงใหญ่
10. ยกระดับเกษตรแปลงใหญ่โคเนื้อ เกษตรกรหนองสูง หนุนลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
11. แปลงใหญ่โคเนื้อการเกษตรหนองสูง ติดลมบนทำยอดขายสะพัด 300 ล้าน
ตลาดออนไลน์ 12.พัฒนาสินค้าเกษตรสู่ออนไลน์ สร้างรายได้ที่มั่นคง
13.เกษตรกรติดปีกบิน! พัฒนาสินค้าเกษตรสู่ออนไลน์ สร้างรายได้ที่มั่นคง
14.พัฒนาสินค้าเกษตรสู่ออนไลน์ สร้างรายได้ที่มั่นคง
Field day
15.เกษตรเมืองกระบี่จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปีเพาะปลูก
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ช่องทางการเผยแพร่
แนวหน้า
ThaiQuote
ไทยรัฐ
สยามรัฐ
ThailandPLUS
สยามรัฐ
เทคโนโลยีชาวบ้าน
เดลินิวส์
ข่าวสด
ช่องทางการเผยแพร่
สยามรัฐ
ไทยรัฐ
เทคโนโลยีชาวบ้าน
เกษตรก้วไกล
ข่าวสด
เดลินิวส์

กรมส่ งเสริมการเกษตรตั้ง‘คลินิกพืช’ ปั้นนักส่ งเสริมเป็ น‘หมอพืช’แก้ปัญหาให้
ตรงจุด
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า จากปัญหาความสูญเสี ยผลผลิตทางการเกษตรจากการ
เข้าทาลายของศัตรู พืชและโรคพืชที่ปัจจัยรอบด้านแตกต่างกัน ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเกิดความเสี ยหาย เกิดผลกระทบ
ต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรกรมส่งเสริ มการเกษตร ได้ขบั เคลื่อนงานคลินิกพืชและฝึ กอบรมนักวิชาการส่งเสริ ม
การเกษตร ที่ดูแลงานอารักขาพืชให้ เป็ นหมอพืชที่สามารถวินิจฉัยปัญหาโรคพืชและแมลงศัตรู พืชเบื้องต้นโดยบทบาทของหมอ
พืช จะต้องผ่านการอบรมเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยและการจัดการศัตรู พืช และมีประสบการณ์ดา้ นการวินิจฉัยอาการผิดปกติและ
การจัดการศัตรู พชื เบื้องต้นในระดับพื้นที่ เพือ่ ให้คาแนะนาการจัดการศัตรู พืชที่เหมาะสมถูกต้องแม่นยากับสภาพปัญหาของ
เกษตรกรแต่ละพื้นที่ได้
นายรพีทศั น์ อุ่นจิตตพันธ์ผอู ้ านวยการกองส่งเสริ มการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ ย กรมส่งเสริ มการเกษตร กล่าวเพิ่มเติม
ว่า สาหรับคลินิกพืช จะเปิ ดให้บริ การครบทั้ง 77 จังหวัด โดยจะให้บริ การอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมกับมีการติดตาม
ประเมินผลเบื้องต้นเพือ่ ปรับปรุ งแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้ารับบริ การคลินิกพืชได้หลายแห่งได้แก่ 1.
ศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จานวน 9 ศูนย์ โดยจะเปิ ดให้บริ การเป็ นประจาทุกวัน 2. สานักงานเกษตร
จังหวัด จานวน 77 ศูนย์ และสานักงานเกษตรอาเภอ 882 ศูนย์โดยจะเปิ ดให้บริ การ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน 3. ศูนย์
เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร จานวน 882 ศูนย์ หรื อศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน จานวน 1,764 ศูนย์ โดย
จะเปิ ดให้บริ การ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน
ADVERTISEMENT

“อย่างไรก็ตามคาดว่าคลินิกพืชที่มีหมอพืชที่ผา่ นการอบรมความรู ้อย่างเข้มข้นจะสามารถให้บริ การเกษตรกรแก้ไขปัญหา
ได้ตรงจุดถูกต้องแม่นยาโดยยึดหลักการจัดการศัตรู พืชด้วยวิธีผสมผสานที่มีความยืดหยุน่ ตามบริ บทของตัวเกษตรกรและพื้นที่
ลด ละ การใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรู พืชเกินความจาเป็ น ซึ่งจะทาให้เกษตรกรสามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตรได้มีอย่าง
คุณภาพ มีตน้ ทุนการผลิตที่ลดลงสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในอนาคต”

เกษตรฯ ตั้งคณะทางานร่ วมขับเคลื่อนพัฒนาคน-สิ นค้ าผลไม้
ตอบโจทย์ "ตลาดนาการผลิต"

เกษตรฯ ผนึกพาณิชย์จับมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตลาดนาการผลิต ตั้งอนุกรรมการและคณะทางานร่ วมผลักดัน 4 พันธ
กิจ โดยการสร้ างและใช้ ข้อมูลฐานเดียวกัน (Single Big Data) สร้ างแพลตฟอร์ มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์
ตลาด” สร้ างความเชื่ อมัน่ ด้ านคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ รวมทั้งพัฒนาคนและ
ผลิตภัณฑ์ ให้ ตรงตามความต้องการของตลาด
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่ วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนาการผลิต รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อย 4 คณะ โดยมี
อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตรเป็ นประธานอนุกรรมการร่ วมขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ
ของตลาด มีหน้าที่หลักจัดทาแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสิ นค้าเกษตร สิ นค้าเกษตรแปรรู ป สิ นค้าเกษตร
นวัตกรรม และสิ นค้าอื่นๆ ที่มาจากภาคเกษตรกรรมให้ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ มุ่งคานึงถึง
ศักยภาพความคุม้ ค่าในกระบวนการผลิต การออกแบบและพัฒนาหลักสู ตรรวมถึงขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร ผูป้ ระกอบการ และผูส้ ่งออก เพื่อให้ผลิตสิ นค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของตลาด โดยเชิญ
ผูแ้ ทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งผูเ้ กี่ยวข้องมาให้ขอ้ มูลและเสนอข้อคิดเห็น พร้อมรายงาน
ผลความก้าวหน้าการดาเนินงานต่อคณะกรรมการร่ วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนาการผลิตนั้น ภายใต้

คณะอนุกรรมการร่ วมฯ ดังกล่าวได้มีการแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบตั ิการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์
สิ นค้าเกษตรเพิ่มขึ้นอีก 4 คณะ เพื่อดูแล 4 กลุ่มสิ นค้าเกษตร ได้แก่ 1.สิ นค้าข้าว พืชไร่ และพืชสวน 2.สิ นค้าผลไม้ 3.
สิ นค้าปศุสัตว์ และ 4.สิ นค้าประมง
สาหรับคณะทางานจัดทาแผนปฏิบตั ิการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าผลไม้ มีรองอธิบดีกรมส่งเสริ ม
การเกษตร ที่ได้รับมอบหมายเป็ นประธานคณะทางาน คณะทางานประกอบด้วยผูแ้ ทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผูแ้ ทนจากกระทรวงพาณิ ชย์ นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคตะวันออก นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคใต้ นายก
สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย รองประธานสภาอุตสาหกรรมสิ นค้าเกษตร ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ และผูแ้ ทนจาก
สถาบันการศึกษา มีหน้าที่จดั ทาแผนปฏิบตั ิการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าผลไม้ การแปรรู ป รวมทั้ง
นวัตกรรม พร้อมเสนอแผนปฏิบตั ิการขับเคลื่อนในด้านดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์
ให้ตรงตามความต้องการของตลาดพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิต่อไป
ด้านนางอุบล มากอง ผูอ้ านวยการกองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริ มการเกษตร ในฐานะคณะทางานและเลขานุการฯ กล่าว
ว่า ทั้งนี้ คณะทางานฯ ได้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) และจัดทายกร่ างแนวทางการจัดทา
แผนปฏิบตั ิการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าผลไม้ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25

เกษตรฯ ตั้งคณะทำงานร่วมขับเคลื่อนพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าผลไม้ตอบโจทย์
ตลาดนำการผลิต

เกษตรฯ ผนึกพาณิชย์จบั มือขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ตั้งอนุกรรมการและ
คณะทำงานร่วมผลักดัน 4 พันธกิจ โดยการสร้างและใช้ข้อมูลฐานเดียวกัน (Single Big
Data) สร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สร้างความเชื่อมั่นด้าน
คุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ รวมทั้งพัฒนาคนและ
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด
นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ตลาดนำการ
ผลิต รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อย 4 คณะ โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานอนุกรรมการร่วมขับเคลือ่ นการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาด มีหน้าที่หลักจัดทำแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสินค้า
เกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าเกษตรนวัตกรรม และสินค้าอื่น ๆ ทีม่ าจากภาค
เกษตรกรรมให้ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ มุ่งคำนึงถึง
ศักยภาพความคุม้ ค่าในกระบวนการผลิต การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรรวมถึง
ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผูส้ ่งออก เพื่อให้
ผลิตสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของตลาด โดยเชิญผู้แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและเสนอ
ข้อคิดเห็น พร้อมรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อคณะกรรมการร่วมเพือ่
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตนั้น ภายใต้คณะอนุกรรมการร่วมฯ ดังกล่าวได้มี

การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นอีก 4 คณะ เพือ่ ดูแล 4 กลุม่ สินค้าเกษตร ได้แก่ 1. สินค้าข้าว พืชไร่
และพืชสวน 2. สินค้าผลไม้ 3. สินค้าปศุสัตว์ และ 4. สินค้าประมง
สำหรับคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลือ่ นการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้า
ผลไม้ มีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้รบั มอบหมายเป็นประธานคณะทำงาน
คณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนจากกระทรวง
พาณิชย์ นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียน
ภาคใต้ นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย รองประธานสภาอุตสาหกรรมสินค้าเกษตร
ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ และผู้แทนจากสถาบันการศึกษา มีหน้าทีจ่ ัดทำแผนปฏิบัติ
การขับเคลือ่ นการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าผลไม้ การแปรรูป รวมทั้งนวัตกรรม
พร้อมเสนอแผนปฏิบัตกิ ารขับเคลือ่ นในด้านดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นการ
พัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป
ด้านนางอุบล มากอง ผูอ้ ำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะ
คณะทำงานและเลขานุการฯ กล่าวว่า ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้มีการประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์ (Zoom Meeting) และจัดทำยกร่างแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าผลไม้ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25
มีนาคม 2564 ทีผ่ ่านมา แบ่งเป็น 2 ประเด็นสำคัญ คือ 1. การพัฒนาศักยภาพของ
เกษตร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผูส้ ่งออกทีม่ ีการผลิต/ประกอบการผลไม้ 4
ชนิด ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน มังคุด และลำไย 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลไม้ 4 ชนิด
ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน มังคุด และลำไย ให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแนวทางการขับเคลือ่ นตาม
ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ดังนี้ ต้นน้ำ : พัฒนา
ศักยภาพและยกระดับเกษตรกรเป็น Smart Farmer, Young Smart Farmer วิสาหกิจ
ชุมชน รวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ลดต้นทุนการผลิต และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ
ผลิต มีศูนย์ AIC ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่
การจัดทำระบบ GAP ออนไลน์เพื่อง่ายต่อการเข้าถึง เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์และ
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ กลางน้ำ : พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร ผู้รวบรวมคัด
แยก/บรรจุผลผลิต/แปรรูป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มีความเข้มแข็งในการเข้าถึง

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ มีกลไกการบริหารจัดการสินค้าเกษตร มีขอ้ มูล
การเกษตร Single Big Data ที่ทุกภาคส่วนสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันในการ
บริหารจัดการอุปทานสินค้าเกษตรครบวงจร สามารถจัดเก็บและใช้ข้อมูลเพือ่ วาง
แผนการผลิตให้สอดคล้องกับตลาด การจัดชั้นตลาดต่างประเทศ ในประเทศ รวมไปถึง
การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ปลายน้ำ : พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการโลจิสติกส์
ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบไปสู่ตลาดผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เพิ่ม
ประสิทธิภาพอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรใน
รูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอาง และอื่น ๆ เป็นต้น การขยายช่องทาง
การตลาดเชื่อมโยงตลาดทุกระดับ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่ผู้บริโภคใน
ทุกมิติ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนา คือ ผลิตภัณฑ์ดี มีคณ
ุ ภาพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ตอบ
โจทย์และสนองนโยบายตลาดนำการผลิตซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน

รองอธิบดี กสก. ลงพืน้ ที่อุบลฯ ชี้แจงเกษตรกรยกระดับเกษตร
แปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่

กรมส่ งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่อุบลฯ ชี้แจงทาความเข้ าใจโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่
ด้ วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่ อมโยงตลาด แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เป็ นประธานใน
การประชุมชี้แจงการดาเนินงานโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ดว้ ยเกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาด ณ อาคารเกษตรตุม้ โฮม 2557 สานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กบั เกษตรกรหรื อ
กลุ่มเกษตรกร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเครื อข่ายความ
ร่ วมมือจากภาคส่ วนต่างๆในการร่ วมกันบริ หารจัดการให้เกิดประสิ ทธิภาพ

รวมทั้งยกระดับการผลิตไปสู่ สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน และ
อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์และยาที่มีมูลค่าเพิ่มสู ง
ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานีมีจานวนแปลงใหญ่ที่จดั ตั้งระหว่างปี 2559–2564 จานวน
ทั้งสิ้ น 290 แปลง โดยเป็ นแปลงที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าร่ วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่
ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดดังกล่าว จานวนทั้งสิ้ น 222 แปลง โดยสามารถจาแนก
ตามชนิดสิ นค้า ได้แก่
-แปลงใหญ่ขา้ ว จานวน 166 แปลง
-แปลงใหญ่พืชอื่นๆ จานวน 42 แปลง
-แปลงใหญ่ยางพารา จานวน 9 แปลง
-แปลงใหญ่ปศุสัตว์ จานวน 5 แปลง
ซึ่งขณะนี้อยูร่ ะหว่างการทบทวนโครงการ และการประชุมพิจารณาเห็นชอบโครงการฯ โดย
คณะกรรมการบริ หารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ดว้ ยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับ
อาเภอ
รองอธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร ยังได้เน้นย้าให้เกษตรกรเข้าใจถึงข้อดีของการเข้าร่ วม
โครงการเพื่อยกระดับในทุกด้านการผลิตและลดต้นทุนการผลิตของกลุ่ม และเน้นย้าเจ้าหน้าที่
สานักงานเกษตรอาเภอทุกอาเภอให้ทบทวนทาความเข้าใจและให้ขอ้ มูลแก่กลุ่มที่ยงั ไม่ตดั สิ นใจ
เข้าร่ วมตลอดจนอานวยความสะดวกให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ทุกกลุ่ม

ความก้าวหน้ าโครงการยกระดับแปลงใหญ่
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่อุดรธานี ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่มอบ
นโยบายแก่เจ้าหน้าที่เน้นสร้างความเข้าใจเกษตรกร ช่วยดูแลทุกขั้นตอน
นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สั่งการให้
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ เร่งลงพื้นที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ เชิงรุกกับเกษตรกรกลุ่มแปลง
ใหญ่ที่เสนอความต้องการเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดให้ได้รับ
ทราบ

ทั้งในประเด็นการจดทะเบียนนิติบุคคล การจัดทำบัญชี ขั้นตอนการจัดซื้อ และประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ
จากการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรการเกษตรเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกร
กลุ่มแปลงใหญ่ในการดำเนินงานทุกขั้นตอนโดยเฉพาะการจดทะเบียนนิติบุคคล และการจัดทำบัญชี เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ดังนั้น เพื่อเป็นการเร่งรัดการดำเนินการให้ทันกำหนดเวลา จึงได้ลงพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพื่อร่วมชี้แจงให้ข้อมูล
สร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติ

บุคคล หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนการเข้าร่วมโครงการ เพื่อที่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่จะไม่เสีย
โอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ในการพัฒนาอาชีพต่อไป
ด้าน นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีได้จัดการประชุม
ชี้แจงและให้ข้อมูลแก่กลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยง
ตลาด ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่ง
ได้เชิญประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีมาร่วมให้ความรู้เรื่อง การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวล
แพ่งและพาณิชย์ด้วย
สำหรับผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 มีนาคม 2564 จังหวัดอุดรธานี มีกลุ่มแปลงใหญ่เสนอความต้องการ
เข้าร่วมโครงการ จำนวน 108 แปลง โดยเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่ดูแลโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 19 แปลง
กรมการข้าว 64 แปลง กรมปศุสัตว์ 7 แปลง การยางแห่งประเทศไทย 15 แปลง กรมหม่อนไหม 1 แปลง
และกรมประมง 2 แปลง
โดยมีกลุ่มแปลงใหญ่ยืนยันเข้าร่วมโครงการ 71 แปลง คิดเป็น 66% แบ่งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่ดูแลโดยกรม
ส่งเสริมการเกษตร 15 แปลง กรมการข้าว 37 แปลง กรมปศุสัตว์ 5 แปลง การยางแห่งประเทศไทย 12
แปลง และกรมประมง 2 แปลง ในขณะที่มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ยืนยันไม่เข้าร่วมโครงการ 37 แปลง คิดเป็น
34% โดยเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่ดูแลโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 4 แปลง กรมการข้าว 27 แปลง กรมปศุสัตว์
2 แปลง การยางแห่งประเทศไทย 3 แปลง และกรมหม่อนไหม 1 แปลง
สำหรับผลการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ กลุ่มแปลงใหญ่ยืนยันเข้าร่วมโครงการ
ได้ดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว 43 กลุ่ม คิดเป็น 61% (รูปแบบบริษัท 2 แห่ง และห้างหุ้นส่วนจำกัด
41 แห่ง) และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 28 กลุ่ม คิดเป็น 39%
ทั้งนี้ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม และ ยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

พาณิชย์ลงพื้นที่ชี้แจงและติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรสินค้าเกษตร ปี 2

เมื่ อวันที่ 27 พฤศจิก ายน 2564 นายวิชัย โภชนกิ จ ที่ปรึ กษารั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิ ชย์
ลงพื้นที่ อาเภอหาดใหญ่ จัง หวัดสงขลา ร่ วมกับ รองอธิ บดี ก รมการค้าภายใน (นางสาวพัช รี พยัค วงษ์)
ผูแ้ ทนการยางแห่ งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกรมส่ งเสริ ม
การเกษตร เพื่ อชี้ แจงและติ ดตามโครงการประกันรายได้สิ นค้าเกษตร ปี การผลิต 2563/64 ณ
ห้องแกรนด์บ อลรู ม โรงแรมบุรีสรี ภู คอนเวนชั่น เซ็ นเตอร์
การดาเนิ นโครงการประกันรายได้สิ นค้า เกษตรตามนโยบายที่ รัฐบาลแถลงไว้ต่อรั ฐสภาในปี 2 ที่
ผ่านมาสิ นค้ าข้ า ว ประกันรายได้ขา้ วเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันตันละ 15,000 บาท ปริ มาณไม่
เกิ น 14 ตัน ข้า วเปลื อกหอมมะลิ นอกพื้ นที่ ราคาประกันตันละ 14,000 บาท ปริ มาณไม่เกิ น 16
ตัน ข้าวเปลื อกเจ้า ราคาประกันตันละ 10,000 บาท ปริ มาณไม่เกิ น 30 ตัน ข้าวเปลือกหอม
ปทุมธานี ราคาประกันตันละ11,000 บาท ปริ มาณไม่เกิ น 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนี ย ว ราคา
ประกันตันละ 12,000 บาท ปริ มาณไม่เกิ น16 ตัน โดยเริ่ มจ่ ายส่ วนต่างแล้วงวดที่ 1 จ่ายเมื่ อ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และจ่ ายทุกสัป ดาห์ ซึ่ งขณะนี้ ธ.ก.ส. โอนเงินชดเชยให้ เกษตรกรไปแล้ ว
4.66 ล้ า นครั วเรื อ น จานวนเงิน 48,073.92 ล้ านบาท คงเหลื อการกาหนดราคาเกณฑ์กลาง
อ้า งอิ งอีก 10 งวด สาหรั บสิ นค้ าข้ าวโพดเลี้ยงสั ตว์ ประกันรายได้ กิ โลกรัมละ 8.50 บาทที่

ความชื้ น 14.5% งวดแรกจ่ายวันที่ 20 พฤศจิก ายน 2563 งวดต่อไปจะจ่ ายทุกเดื อน โดย ธ.
ก.ส. โอนเงินชดเชยให้ เกษตรกรไปแล้ ว 0.313 ล้ า นครั วเรื อ น จานวนเงิน 1,219.80 ล้ า น
บาท คงเหลื อการกาหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิ งอีก 7 งวด ส่ ว นสิ นค้ า ยางพารานั้นยางแผ่นชั้น 3
กิโลกรัมละ 60 บาท น้ ายางข้นกิ โลกรั มละ 57 บาท และยางก้อนถ้วยกิ โลกรั มละ 23 บาท โดย
ธ.ก.ส. โอนเงินชดเชยให้ เกษตรกรไปแล้ ว 1.45 ล้ า นครั วเรื อน จานวนเงิน 7,169.143 ล้ า น
บาท คงเหลื อการกาหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอีก 1 งวด ด้า นสิ นค้ ามันสาปะหลั ง ประกันกิ โลกรัม
ละ 2.50 บาท โดยจ่ายทุกเดือน 12 งวด งวดแรกจ่ า ยเมื่ อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดย ธ.ก.ส.
โอนเงินชดเชยให้ เกษตรกรไปแล้ ว 0.158 ล้ า นครั วเรื อน จานวนเงิน 1,377.21 ล้ า น
บาท คงเหลื อการกาหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอีก 7 งวด ด้า นสิ นค้ าปาล์ มน้ามั นประกันกิ โลกรั ม
ละ 4 บาท โดยเริ่ ม จ่ ายงวดแรก 15 มกราคม 2564 ซึ่ งที่ ผ่า นมาราคาตลาดสู งของปาล์ มน้ามัน
กว่ า ราคาประกัน จึงไม่ มีการจ่ า ยเงินชดเชยส่ วนต่ างให้ เกษตรกร
โดยผลการดาเนิ นโครงการประกันรายได้สิ นค้าเกษตร ปี 2 ในพื้ นที่ จงั หวัดสงขลา สาหรั บสิ นค้ าข้ าว
ธ.ก.ส. โอนเงิ นชดเชยให้เกษตรกรไปแล้ว 15,715 ครั วเรื อน จานวนเงิ น 22.99 ล้านบาท
นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ได้โอนเงิ นให้เกษตรกรตามโครงการสนับสนุ นค่าบริ หารจัดการและพัฒนา
คุณภาพผลผลิ ตเกษตรกรผูป้ ลูกข้า ว ไร่ ละ 1,000 บาท ไม่เกิ น 20 ไร่ เรี ยบร้ อยแล้ว สาหรั บสิ นค้ า
ยางพารา ธ.ก.ส. โอนเงิ นชดเชยให้เกษตรกรไปแล้ว 104,547 ครัวเรื อน จานวนเงิ น 616.20
ล้านบาท ยกเว้ นราคาตลาดยางพารางวดที่ 5 และปาล์ มน้ามั นซึ่ งอยู่ ในเกณฑ์ ดี ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
มาตรการคู่ ขนานต่ าง ๆ ของรั ฐบาล ส่ งผลให้ เกษตรกรสามารถจาหน่ า ยผลผลิตทั้ งหมดได้ ใ นราคาที่
สู งกว่ า ราคาที่ รัฐบาลประกันไว้ ทาให้ เกษตรกรมี รายได้ สูงกว่ า ที่รั ฐบาลช่ ว ยเหลื อ ทั้ง นี้ ผูแ้ ทนกรม
ส่ งเสริ มการเกษตรได้กาชับ ให้พี่น้องเกษตรกรขึ้ นทะเบี ยนเกษตรกรตรงตามความเป็ นจริ ง ซึ่ งหากมี
ข้อสงสัยเกี่ ยวกับการขึ้ นทะเบี ย นเกษตรกรสามารถสอบถามได้ที่สานักงานเกษตรจัง หวัดในพื้นที่
จากการสอบถามพี่น้องเกษตรกรที่ เข้าร่ วมงาน พบว่า พี่น้องเกษตรกรมี ความพึงพอใจในโครงการ
ประกันรายได้สิ นค้าเกษตร และมาตรการเสริ มต่าง ๆ รวมทั้ง เรี ยกร้ องให้รัฐบาลดาเนิ นโครงการ
ดังกล่า วในปี ต่อไปควบคู่กับแนวทางในการส่ งเสริ มและพัฒนาพี่ น้องเกษตรกรในการรักษา
เสถีย รภาพราคาสิ นค้า เกษตร และยกระดับคุณภาพชี วิตเกษตรกรย่า งยัง่ ยืน ทั้งนี้ หากพี่น้องเกษตรกร
มีปัญหาข้ อสงสั ยเกี่ยวกับโครงการหรื อ มาตรการต่ าง ๆ ของรั ฐบาล หรื อไม่ ได้ รั บ ความเป็ นธรรมใน
การรั บซื้ อสิ นค้ า เกษตร สามารถสอบถามหรื อร้ องเรี ยนได้ ที่สายด่ วนกรมการค้ า ภายใน 1569 หรื อ
สานัก งานพาณิชย์ จังหวัด ในพื้นที่

ยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ โคเนื้อ เกษตรกรหนองสู ง หนุนลด
ต้ นทุน เพิม่ ผลผลิต

แปลงใหญ่โคเนื้อสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
จัดตั้งตามนโยบายแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ
พัฒนา 5 ด้าน คือ การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการกลุ่ม และด้าน
การตลาด
โดยมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ การสร้างนวัตกรรมและการนำงานวิจัยมาปฏิบัติจริงในพื้นที่ รวมไป
ถึงการบริหารจัดการกลุ่มที่เป็นระบบ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กลุ่ม ในการดำเนินงานมีการติดตามให้คำแนะนำ
และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจากหน่วยงานภาคีต่างๆ ทั้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร สำนักงาน
เกษตรอำเภอหนองสูง สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 4
จังหวัดขอนแก่น
นางสาววัชรินทร์ กลางประพันธ์ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด กล่าวว่า
ข้อดีที่เราได้รวมกลุ่มทำแปลงใหญ่คือ ลดต้นทุนของการผลิตทำให้กลุ่มเราสามารถลดต้นทุนของอาหารได้ และ
สามารถที่จะรวมกันซื้อวัตถุดิบได้ในราคาที่ถูก ทำให้กลุ่มสามารถพัฒนาพันธุ์โคจากที่เคยเลี้ยงชาร์โรเล่ส์ เป็น
สายพันธุ์โคดำตามนโยบายของทางสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด และได้มีวางแผนการตลาดโดยกลุ่มจะมี
การประชุมทุกเดือน เพื่อวางแผนและกำหนดนโยบายว่า จะต้องทำเนื้อให้มีคุณภาพสอดคล้องกับตลาดที่
ต้องการ นอกจากได้แปรรูปเป็นเนื้อสดจำหน่ายแล้ว ยังได้แปรรูปเป็นไส้กรอก ไส้อั่ว เนื้อแดดเดียว เนื้อทุบ
เนื้อกระจก และแปรรูปเป็นเนื้อเสียบไม้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของสหกรณ์หนองสูง ที่จำหน่ายในปัจจุบัน โดย

ปี 63 ที่ผ่านมา มียอดขายอยู่ที่ 300 ล้านบาท และยอดขายของผลิตภัณฑ์อื่นๆ 25 ล้านบาท ซึ่งตรงนี้ก็ทำ
ให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้สามารถที่จะเลี้ยงโคได้มากขึ้น รวมทั้งสหกรณ์ มีการทำตลาดให้เลือกเยอะขึ้น
นายประวัติ ทุ่นทอง เกษตรอำเภอหนองสูง กล่าว่า ลดต้นทุนการผลิตค่าอาหารสัตว์จาก 109 บาท/กิโลกรัม
เป็น 87.2 บาท/กิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 20 การเพิ่มผลผลิตก็คือ เพิ่มผลผลิตน้ำหนักโค จาก 750
กิโลกรัม เพิ่มเป็น 865 กิโลกรัม/ตัว พัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยพัฒนาคุณภาพไขมันแทรกเนื้อจาก 2.5-3 ให้
เป็น 3.5-4.0 มีมาตรการที่ดำเนินการตามขั้นตอนของการผลิต GAP โดยส่งเสริมเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ร่วมโครงการแปลงใหญ่ พร้อมการพัฒนาสายพันธุ์โคร่วมกับทางกรมปศุสัตว์ ใช้วิธีการผสมเทียมการพัฒนา
คุณภาพอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพอาหารสัตว์ดีขึ้น การป้องกันโรคของโค ให้เป็นโคที่มีคุณภาพได้
และอีกอย่างคือ พัฒนาเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ให้มีความรู้ ความสามารถในการเลี้ยงโคให้มีคุณภาพเพื่อที่จะส่ง
ทางสหกรณ์ มีข้อดีแน่นอนสำหรับการรวมกลุ่มของเกษตรกรถ้ากรณีที่เลี้ยงเดี่ยวรับไปซื้ออาหารเป็นรายๆ
ต้นทุนก็จะแพงขึ้นแต่ถ้าเป็นกลุ่มก็จะรวมกันซื้อและร่วมกันผลิต ราคาต้นทุนต่อหน่วยก็จะลดลง และ
กระบวนการผลิตก็จะทันช่วงระยะเวลาตอบโจทย์ต่อสมาชิกรวมทั้งโคก็จะได้รับการพัฒนา เรื่องอาหารสัตว์
มากขึ้น พ่อค้าที่มาจำหน่ายสินค้าให้เราก็จะให้เครดิตคือหมายถึงว่าให้ราคาสินค้ามันลดลงกว่าที่เราซื้อเดี่ยวๆ
ด้านนายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในส่วนของแปลงใหญ่โคเนื้อแห่งนี้ ผู้จัดการ
แปลงคือ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร กรมปศุสัตว์ก็จะมีการไปตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแปลง
ใหญ่ ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงเกษตรก็จะมีการบูรณาการการทำงาน แล้วโดยอย่าง
ยิ่งจังหวัดมุกดาหารโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ท่านก็ได้ให้ความสำคัญกับแปลงใหญ่โคเนื้อแห่งนี้
เพราะว่าในจังหวัดมุกดาหาร โคเนื้อแห่งนี้ก็จะเป็นแปลงใหญ่ที่เป็นแนวหน้าในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของ
เกษตรคุณภาพสูง ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าผลการพัฒนาที่ผ่านมาก็แปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรหนองสูงแห่งนี้ก็
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศครับ อันนี้ก็เป็นต้นแบบในการพัฒนาในเรื่องของแปลงใหญ่ ปัจจุบัน
สมาชิกยังไม่มากนักก็ประมาณ 300 ราย แล้วก็ปริมาณโคขุนประมาณ 1,600 กว่าตัว โคเนื้อทั่วไปของ
มุกดาหารมีประมาณ 65,000 ตัว สมาชิกอยู่ประมาณ 13,000 ครัวเรือน ก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณครัวเรือน
ละ 4-5 ตัว แต่ว่าในส่วนของที่สหกรณ์แห่งนี้จะเลี้ยงในรูปของแปลงใหญ่ก็จะเป็นโคขุน มีโรงงานในการแปร
รูป แล้วก็มีตลาดมีแหล่งจำหน่ายที่ชัดเจน อันนี้คือผลพวงของการพัฒนาและความสำเร็จของนโยบายแปลง
ใหญ่

แปลงใหญ่ โคเนื้อการเกษตรหนองสู ง ติดลมบนทายอดขายสะพัด
300 ล้าน
แปลงใหญ่โคเนื้ อหนองสู ง จ.มุกดาหาร ผนึกกาลังเข้มแข็ง จับมือเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน นาเทคโนโลยีใหม่
มาใช้ จนปี 63 ยอดขายทะลุ 300 ล้าน
วันที่ 30 มี.ค.64 แปลงใหญ่โคเนื้ อสหกรณ์การเกษตรหนองสูง ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
จัดตั้งตามนโยบายแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายใน
การพัฒนา 5 ด้าน คือ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน บริ หารจัดการกลุ่ม และด้าน
การตลาด มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ รวมถึงการบริ หารจัดการกลุ่มที่เป็ นระบบ เพื่อสร้างความยัง่ ยืน
ให้กลุ่ม โดยมีสานักงานปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร สานักงานเกษตรอ.หนองสูง สานักงานเกษตร จ.มุกดาหาร
และสานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น ติดตามให้คาแนะนา
นางสาววัชริ นทร์ กลางประพันธ์ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อสหกรณ์การเกษตรหนองสู ง จากัด กล่าวว่า
ข้อดีที่เราได้รวมกลุ่มทาแปลงใหญ่คือ ลดต้นทุนการผลิต ทาให้ลดต้นทุนของอาหารและสามารถรวมกันซื้อ
วัตถุดิบในราคาที่ถูก ทาให้พฒั นาพันธุ์โคจากที่เคยเลี้ยง ชาร์โรเล่ส์เป็ นสายพันธุ์โคดาตามนโยบายของ
สหกรณ์การเกษตรหนองสูงได้ทาตลาดไว้ ซึ่งกลุ่มเรามีการประชุมทุกเดือน โดยวางแผนและกาหนด
นโยบายว่า จะต้องทาเนื้ อของเราให้มีคุณภาพสอดคล้องกับที่ตลาดต้องการ นอกจากแปรรู ปเป็ นเนื้อสด
จาหน่ายแล้ว ยังทาเป็ นไส้กรอก ไส้อวั่ เนื้อแดดเดียว เนื้อทุบ เนื้อกระจก และเนื้อเสี ยบไม้ ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์
หลักของสหกรณ์หนองสู งที่จาหน่ายในปัจจุบนั ทั้งนี้ปี 63 มียอดขาย 300 ล้านบาท และยอดขายของ
ผลิตภัณฑ์อื่นอีก 25 ล้านบาท ทาให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงโคได้มากขึ้น ทางฝั่งของสหกรณ์
ก็ทาตลาดให้เลือกเยอะขึ้น

นายประวัติ ทุ่นทอง เกษตรอาเภอหนองสู ง กล่าวว่า ลดต้นทุนการผลิตค่าอาหารสัตว์จาก 109 บาท/กก.
เป็ น 87.2 บาท/กก. หรื อคิดเป็ นร้อยละ 20 การเพิ่มผลผลิตคือ เพิ่มผลผลิตน้ าหนักโค จาก 750 กก.
เป็ น 865 กก./ตัว พัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยพัฒนาคุณภาพไขมันแทรกเนื้อจาก 2.5-3 ให้เป็ น 3.54.0 มีมาตรการที่ดาเนินการตามขั้นตอนของการผลิต GAP เราได้ส่งเสริ มช่วยเหลือเกษตรกรที่ร่วม
โครงการแปลงใหญ่ โดยการพัฒนาสายพันธุ์โคร่ วมกับกรมปศุสัตว์ ใช้วิธีการผสมเทียม และพัฒนาคุณภาพ
อาหารสัตว์ให้ดีข้ ึน ป้องกันโรคของโค ให้เป็ นโคที่มีคุณภาพ รวมถึงพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู ้
ความสามารถในการเลี้ยงโคให้มีคุณภาพเพื่อส่งสหกรณ์ การรวมกลุ่มของเกษตรกรมีขอ้ ดีคือ เมื่อเป็ นกลุ่ม
เราจะรวมกันซื้อแล้วมาร่ วมกันผลิต ทาให้ราคาต้นทุนต่อหน่วยลดลง และกระบวนการผลิตก็จะทันช่วง
ระยะเวลาตอบโจทย์ต่อสมาชิกและโคจะได้รับการพัฒนาเรื่ องอาหารสัตว์มากขึ้น
นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า แปลงใหญ่โคเนื้ อแห่งนี้ ผูจ้ ดั การแปลงคือปศุสัตว์
จ.มุกดาหาร กรมปศุสัตว์จะมีการตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ ขณะเดียวกัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงเกษตรฯจะบูรณาการการทางาน การที่ ผวจ.มุกดาหารได้ให้
ความสาคัญกับแปลงใหญ่โคเนื้อแห่งนี้ เพราะเป็ นแนวหน้าเรื่ องการพัฒนาเกษตรคุณภาพสู ง จนทาให้แปลง
ใหญ่สหกรณ์การเกษตรหนองสูงได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ ปัจจุบนั มีสมาชิกราว 300 ราย
โคขุน 1,600 กว่าตัว โคเนื้อทัว่ ไปของมุกดาหารมีประมาณ 65,000 ตัว สมาชิกอยูป่ ระมาณ
13,000 ครัวเรื อน เฉลี่ยแล้วก็ประมาณครัวเรื อนละ 4-5 ตัว.

พัฒนาสินค้าเกษตรสู่ ออนไลน์ สร้ างรายได้ ที่มั่นคง
ปัญหาของเกษตรกรในปั จจุบนั ไม่ได้อยูท่ ี่เรื่ องของการเพาะปลูก แต่ปัญหาหลักๆ จะอยูท่ ี่
ช่องทางการตลาด ต้องพึ่งพาการขายแบบช่องทางเดิมๆ ที่มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อและไม่
สามารถกาหนดราคาเองได้ จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผา่ นมา เกษตรกรเริ่ มเล็งเห็นถึงการทา
ตลาดออนไลน์มากขึ้น เพราะช่องทางออนไลน์เป็ นช่องทางที่เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ง่าย ซึ่งในหลาย
พื้นที่ไม่สามารถทาการค้าขายแบบตลาดปกติหรื อตลาดออฟไลน์ได้ เพราะทุกคนกังวลและเกรง
ว่าจะเกิดความเสี่ ยงเมื่อต้องไปอยูใ่ นพื้นที่แออัด เป็ นการสัมผัสกับเชื้อโควิด-19 จึงส่ งผลให้
การค้าขายสิ นค้าทางการเกษตรที่ผา่ นมามีการทาตลาดออนไลน์มากขึ้น เกษตรกรมีการพัฒนา
สิ นค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดตามไปด้วย

คุณสุ พฒ
ั น์ อ่อนคง
หัวหน้ ากลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ สานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ให้ขอ้ มูลว่า จาก
สถานการณ์โควิด-19 ทาให้ผบู ้ ริ โภคหรื อลูกค้าไม่สามารถเดินมาหาตลาดออฟไลน์ได้ ทาง
สานักงานเกษตรจังหวัดร่ วมกับจังหวัดราชบุรี จึงคิดจัดทาตลาดออนไลน์หรื อแอปพลิเคชัน
ภายใต้ชื่อ “เกษตรโมบายราชบุรี” เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสัง่ ซื้อสิ นค้าผ่านตลาดออนไลน์ได้ โดยพี่นอ้ ง
เกษตรกรต้องเตรี ยมสิ นค้าให้ได้มาตรฐานพร้อมที่จะจัดส่ งไปถึงมือผูบ้ ริ โภค

“กรมส่ งเสริ มการเกษตร ได้มีนโยบายตลาดนาการผลิต โดยสานักงานเกษตรอาเภอ สานักงาน
เกษตรจังหวัด มีการส่ งเสริ มให้เกษตรกรพัฒนาสิ นค้าให้มีคุณภาพ และเข้าสู่การรับรอง
มาตรฐาน GAP เมื่อมีการส่ งเสริ มอย่างมีคุณภาพแล้ว เกษตรกรก็มกั จะมีคาถามว่า จะให้ไป
ขายที่ไหน ทางสานักงานเกษตรจังหวัดร่ วมกับสานักงานเกษตรอาเภอ จึงได้มีการริ เริ่ มตั้งตลาด
เกษตรกร หรื อ Farmer Market ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้
เกษตรกรได้เข้าถึงและเรี ยนรู ้ช่องทางการตลาดรวมถึงการนาสิ นค้ามาจาหน่ายด้วยตนเอง และ
เกษตรกรจะได้พบกับผูบ้ ริ โภคโดยตรง ซึ่งที่นี่ก็มีตลาดเกษตรกรแบบกางเต็นท์ประจาหน้า
สานักงานเกษตรอาเภอหรื อสถานที่ราชการ และพัฒนาไปสู่ ตลาดเกษตรกรถาวร ในรู ปแบบ
ศูนย์เรี ยนรู ้การบริ หารจัดการสิ นค้าเกษตร ซึ่งกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ก่อสร้างอาคารขึ้น
เพื่อให้เป็ นศูนย์เรี ยนรู ้ของเกษตรกร ก็จะมีประมาณ 50 กว่าร้าน เรี ยกว่า เปิ ดตลาดออฟไลน์”
คุณสุ พฒั น์ กล่าว
จากสิ นค้าตลาดออฟไลน์ สู่ ตลาดออนไลน์ เต็มรูปแบบ
ตลาดออฟไลน์ที่มีการนาผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพมาจาหน่ายนั้น คุณสุ พฒั น์ บอกว่า
เป็ นตลาดเกษตรโมบายราชบุรี โดยนาชื่อมาจากตลาดออนไลน์ ซึ่งจังหวัดราชบุรีเรามีแอปพลิเค
ชันที่ชื่อว่า “เกษตรโมบาย” ซึ่งเป็ นตลาดที่มีสินค้าผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP นาสิ นค้า
มาตรฐานต่างๆ มาให้ผบู ้ ริ โภคได้เลือกซื้อได้อย่างมัน่ ใจ พร้อมกันนี้เกษตรกรได้มีการปรับตัว
ผลิตสิ นค้าตามความต้องการของตลาด คือ การตลาดนาการผลิตตามนโยบายของกรมส่ งเสริ ม
การเกษตร
“พอเกษตรกรเริ่ มจับทางการทาตลาดได้วา่ ลูกค้าหรื อกลุ่มผูบ้ ริ โภคต้องการอะไร การผลิต
สิ นค้าทางการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ ต่อมาเมื่อเกษตรกรมี
สิ นค้าที่ได้มาตรฐาน เราในฐานะผูด้ ูแล จึงส่ งเสริ มการทาตลาดให้กบั พี่นอ้ งเกษตรกรมากขึ้น
เพื่อให้มีการขายหลายช่องทาง ไม่ได้เน้นขายแต่ตลาดออฟไลน์เพียงอย่างเดียว แต่สามารถทา
ตลาดออนไลน์ส่งตรงไปถึงมือผูบ้ ริ โภค รวมทั้งสร้างเป็ นสิ นค้าคุณภาพส่ งขายยังตลาดโมเดิร์น
เทรดอีกด้วย จึงทาให้เวลานี้ร้านค้าบางร้านที่มีสินค้าได้มาตรฐาน ก็จะมีปริ มาณการสัง่ ซื้อจาก
ลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สามารถขายสิ นค้าได้ เกิดรายได้หลายช่องทาง” คุณสุ พฒั น์ กล่าว

วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้ านหนองหลวง จ.ราชบุรี
แหล่งรวบรวมสิ นค้าออนไลน์ ครบวงจร
คุณนิรัญชรา สุ ขไข่ ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านหนองหลวง ตั้งอยูท่ ี่ ตาบลห้วย
ไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดรราชบุรี ให้ขอ้ มูลว่า วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เริ่ มจากการก่อตั้งมาครั้งแรกมี
สมาชิกเพียง 7 คน เท่านั้น ต่อมามีการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลุ่ม จนปัจจุบนั มี
สมาชิกอยูท่ ี่ 33 คน เนื้อที่ทาการเกษตรอยูท่ ี่ 100 กว่าไร่ โดยทางกลุ่มได้ผลิตสิ นค้าเกษตรที่
ปลอดภัย เช่น ผัก ผลไม้ เพื่อจาหน่ายให้กบั ผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผา่ น
มา ทาให้กลุ่มได้รับผลกระทบเป็ นอย่างมากในการทาตลาด จึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทา
ตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น โดยปรับจากเดิมที่ทาแต่ตลาดออฟไลน์ มาสร้างแบ
รนด์สินค้าให้ได้มาตรฐานและเข้าสู่ ระบบออนไลน์แบบเต็มรู ปแบบ
“ที่ผา่ นมาเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทาให้ผลผลิตค่อนข้างมีปัญหา คือไม่มีที่ขาย เพราะ
ตลาดปิ ด ไม่อยากออกไปในพื้นที่เสี่ ยง ก็เลยมาปรึ กษาหารื อกันว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไร
จึงได้เดินไปหาสานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี กรมส่ งเสริ มการเกษตร คุยถึงปัญหา จะให้
ช่วยเหลือปั ญหาตรงนี้ให้หน่อย ทางเกษตรจังหวัดจึงได้แนะนาและเข้ามาดูแล และได้มอบแอป
พลิเคชันชื่อว่าเกษตรโมบาย ให้ทางกลุ่มได้มาใช้และเพิ่มช่องทางการตลาด ตั้งแต่น้ นั มาเราก็
เรี ยนรู ้มากขึ้น และทาตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ควบคู่กนั ไป” คุณนิรัญชรา กล่าว
เมื่อมีลูกค้าให้ความสนใจสิ นค้าทางการเกษตรและสิ นค้าแปรรู ปของกลุ่มมากขึ้น คุณนิรัญชรา
บอกว่า จึงได้มีการพัฒนาสิ นค้าทางการเกษตรอยูเ่ สมอ และนาสิ นค้าดีประจาท้องถิ่นมาพัฒนา
ให้มีคุณภาพ อย่างเช่น ผักสวนครัว ที่เด่นดังในย่านนี้คือ กะหล่าดอก เนื่องจากกะหล่าดอกที่นี่มี
รสชาติดี หวาน กรอบ และก็ไม่เหนียว ที่สาคัญคือ เป็ นอาชีพที่เกษตรกรที่นี่ทามาตั้งแต่บรรพ
บุรุษ เมื่อความต้องการของลูกค้ามีมากจึงได้พฒั นาการปลูกให้มีหวั ใหญ่และได้มาตรฐาน จน
ประสบผลสาเร็ จตามที่ตลาดต้องการ
“พอเราทาตลาดออนไลน์เป็ น เราไม่ได้ขายแค่ในออนไลน์ แต่สามารถเชื่อมต่อทั้งออนไลน์
และออฟไลน์ได้ ทาให้กลุม่ ของเราขายสิ นค้าได้เยอะ และทุกปัญหาที่เราเจอ เรามีพี่เลี้ยงที่ดีใน
การดูแล นัน่ ก็คือ กรมส่ งเสริ มการเกษตร มีปัญหาก็คุยกับทางสานักงานเกษตรจังหวัด
ตลอดเวลา ช่วยให้ปัญหาของเราได้รับการแก้ไข้ สรุ ปมีปัญหาอะไรเราก็จะมีพี่เลี้ยงคอยดูแล ทา

ให้ปัญหาทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ ช่วยให้การ พัฒนาตนเองของกลุ่มทั้งเรื่ องขายออนไลน์มี
ความทันยุคทันสมัยมากขึ้นตามไปด้วย” คุณนิรัญชรา กล่าว
การพัฒนาสิ นค้าเกษตรให้ มีคุณภาพช่ วยสร้ างรายได้ จากตลาดออนไลน์ เพิม่ อีกหนึ่งช่ องทาง
คุณสุ พฒั น์ ได้กล่าวถึงความสาเร็ จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านหนองหลวงว่า
การที่กลุ่มวิสาหกิจฯ แห่งนี้มีการส่ งเสริ มให้สมาชิกที่นี่ได้เข้ามาเรี ยนรู ้และสามารถทาการตลาด
ผ่านทางช่องทางออนไลน์อยูเ่ ป็ นประจา จึงทาให้กลุ่มมีการพัฒนาสิ นค้าทางการเกษตรที่
ทันสมัยและตรงตามความต้องการของตลาด โดยเฉพาะปัจจุบนั สามารถทาตลาดออนไลน์
เชื่อมโยงไปสู่ ตลาดออฟไลน์ได้มากขึ้น เช่น ส่ งจาหน่ายสิ นค้าขึ้นห้างโมเดิร์นเทรดที่มีการสั่ง
สิ นค้าจากที่นี่ในปริ มาณที่มากขึ้นตามไปด้วย
“เมื่อพี่นอ้ งเกษตรกรสามารถผลิตสิ นค้าได้มาตรฐาน และรู ้วา่ ลูกค้าต้องการอะไร จึงช่วยให้
สิ นค้าตรงสเปกและขายได้ตลอดทั้งปี เพื่อรักษาศักยภาพในการผลิตให้มนั่ คง เพื่อที่จะสามารถ
ต่อรองกับคู่คา้ ได้ ดังนั้น การพัฒนาเกษตรกร สิ นค้า การพัฒนาเรื่ องมาตรฐาน และการทาตลาด
จึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญที่เกษตรกรต้องรู ้ ก็จะช่วยให้เกษตรกรไทยยืนได้ดว้ ยตัวเอง ขายให้เป็ น เพื่อ
เป็ นเกษตรกรมืออาชีพ” คุณสุ พฒั น์ กล่าว
สาหรับเกษตรกรท่ านใด สนใจในเรื่ องของการทาตลาดออนไลน์ “เกษตรโมบาย” ต้ องการเพิม่
ช่ องทางการตลาด สามารถติดต่ อสานักงานเกษตรอาเภอได้ ทุกอาเภอ หรื อที่สานักงานเกษตร
จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ที่ ตาบลห้ วยไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดรราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ (032)
315-023

เกษตรกรติดปี กบิน! พัฒนาสิ นค้าเกษตรสู่ ออนไลน์
สร้างรายได้ที่มนั่ คง
ปัญหาของเกษตรกรในปัจจุบนั ไม่ได้อยูท่ ี่เรื่ องของการเพาะปลูก แต่ปัญหาหลัก ๆ จะอยูท่ ี่ช่องทางการตลาด
ต้องพึ่งพาการขายแบบช่องทางเดิม ๆ ที่มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อและไม่สามารถกาหนดราคาเองได้ จาก
สถานการณ์โควิด-19 ที่ผา่ นมา เกษตรกรเริ่ มเล็งเห็นถึงการทาตลาดออนไลน์มากขึ้น เพราะช่องทาง
ออนไลน์เป็ นช่องทางที่เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ง่าย ซึ่งในหลายพื้นที่ไม่สามารถทาการค้าขายแบบตลาดปกติหรื อ
ตลาดออฟไลน์ได้ เพราะทุกคนกังวลและเกรงว่าจะเกิดความเสี่ ยงเมื่อต้องไปอยูใ่ นพื้นที่แออัด เป็ นการ
สัมผัสกับเชื้อโควิด-19 จึงส่งผลให้การค้าขายสิ นค้าทางการเกษตรที่ผา่ นมามีการทาตลาดออนไลน์มาก
ขึ้น เกษตรกรมีการพัฒนาสิ นค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดตาม
ไปด้วย
คุณสุพฒั น์ อ่อนคง
คุณสุ พฒ
ั น์ อ่ อนคง หัวหน้ ากลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ สานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ให้ขอ้ มูลว่า
จากสถานการณ์โควิด-19 ทาให้ผบู ้ ริ โภคหรื อลูกค้าไม่สามารถเดินมาหาตลาดออฟไลน์ได้ ทางสานักงาน
เกษตรจังหวัดร่ วมกับจังหวัดราชบุรี จึงคิดจัดทาตลาดออนไลน์หรื อแอปพลิเคชันภายใต้ชื่อ “เกษตรโมบาย
ราชบุรี” เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสั่งซื้อสิ นค้าผ่านตลาดออนไลน์ได้ โดยพี่นอ้ งเกษตรกรต้องเตรี ยมสิ นค้าให้ได้
มาตรฐานพร้อมที่จะจัดส่ งไปถึงมือผูบ้ ริ โภค
“กรมส่งเสริ มการเกษตร ได้มีนโยบายตลาดนาการผลิต โดยสานักงานเกษตรอาเภอ สานักงานเกษตร
จังหวัด มีการส่งเสริ มให้เกษตรกรพัฒนาสิ นค้าให้มีคุณภาพ และเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GAP เมื่อมี
การส่งเสริ มอย่างมีคุณภาพแล้ว เกษตรกรก็มกั จะมีคาถามว่า จะให้ไปขายที่ไหน ทางสานักงานเกษตร
จังหวัดร่ วมกับสานักงานเกษตรอาเภอ จึงได้มีการริ เริ่ มตั้งตลาดเกษตรกร หรื อ Farmer Market
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงและเรี ยนรู ้ช่องทางการตลาดรวมถึง
การนาสิ นค้ามาจาหน่ายด้วยตนเอง และเกษตรกรจะได้พบกับผูบ้ ริ โภคโดยตรง ซึ่งที่นี่ก็มีตลาดเกษตรกร
แบบกางเต็นท์ประจาหน้าสานักงานเกษตรอาเภอหรื อสถานที่ราชการ และพัฒนาไปสู่ตลาดเกษตรกรถาวร

ในรู ปแบบศูนย์เรี ยนรู ้การบริ หารจัดการสิ นค้าเกษตร ซึ่งกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ก่อสร้างอาคารขึ้นเพื่อให้
เป็ นศูนย์เรี ยนรู ้ของเกษตรกร ก็จะมีประมาณ 50 กว่าร้าน เรี ยกว่า เปิ ดตลาดออฟไลน์” คุณสุพฒั น์ กล่าว
จากสิ นค้ าตลาดออฟไลน์ สู่ ตลาดออนไลน์ เต็มรู ปแบบ
ตลาดออฟไลน์ที่มีการนาผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพมาจาหน่ายนั้น คุณสุ พฒั น์ บอกว่า เป็ นตลาด
เกษตรโมบายราชบุรี โดยนาชื่อมาจากตลาดออนไลน์ ซึ่งจังหวัดราชบุรีเรามีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า ”เกษตรโม
บาย” ซึ่งเป็ นตลาดที่มีสินค้าผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP นาสิ นค้ามาตรฐานต่าง ๆ มาให้ผบู ้ ริ โภคได้
เลือกซื้อได้อย่างมัน่ ใจ พร้อมกันนี้เกษตรกรได้มีการปรับตัว ผลิตสิ นค้าตามความต้องการของตลาด คือ
การตลาดนาการผลิตตามนโยบายของกรมส่งเสริ มการเกษตร
“พอเกษตรกรเริ่ มจับทางการทาตลาดได้วา่ ลูกค้าหรื อกลุ่มผูบ้ ริ โภคต้องการอะไร การผลิตสิ นค้าทางการ
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ ต่อมาเมื่อเกษตรกรมีสินค้าที่ได้มาตรฐาน เราใน
ฐานะผูด้ ูแล จึงส่ งเสริ มการทาตลาดให้กบั พี่นอ้ งเกษตรกรมากขึ้น เพื่อให้มีการขายหลายช่องทาง ไม่ได้เน้น
ขายแต่ตลาดออฟไลน์เพียงอย่างเดียว แต่สามารถทาตลาดออนไลน์ส่งตรงไปถึงมือผูบ้ ริ โภค รวมทั้งสร้าง
เป็ นสิ นค้าคุณภาพส่ งขายยังตลาดโมเดิร์นเทรดอีกด้วย จึงทาให้เวลานี้ร้านค้าบางร้านที่มีสินค้าได้มาตรฐาน
ก็จะมีปริ มาณการสั่งซื้อจากลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สามารถขายสิ นค้าได้ เกิดรายได้หลายช่องทาง” คุณ
สุพฒั น์ กล่าว
วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้ านหนองหลวง จ.ราชบุรี แหล่งรวบรวมสินค้าออนไลน์ ครบ
วงจร
คุณนิรัญชรา สุ ขไข่ ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านหนองหลวง ตั้งอยูท่ ี่ ตาบลห้วยไผ่ อาเภอ
เมือง จังหวัดรราชบุรี ให้ขอ้ มูลว่า วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ เริ่ มจากการก่อตั้งมาครั้งแรกมีสมาชิกเพียง 7 คน
เท่านั้น ต่อมามีการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลุ่ม จนปัจจุบนั มีสมาชิกอยูท่ ี่ 33 คน เนื้อที่ทา
การเกษตรอยูท่ ี่ 100 กว่าไร่ โดยทางกลุ่มได้ผลิตสิ นค้าเกษตรที่ปลอดภัย เช่น ผัก ผลไม้ เพื่อจาหน่าย
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผา่ นมา ทาให้กลุ่มได้รับผลกระทบเป็ นอย่างมากใน
การทาตลาด จึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทาตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น โดยปรับจากเดิมที่
ทาแต่ตลาดออฟไลน์ มาสร้างแบรนด์สินค้าให้ได้มาตรฐานและเข้าสู่ระบบออนไลน์แบบเต็มรู ปแบบ
“ที่ผา่ นมาเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทาให้ผลผลิตค่อนข้างมีปัญหา คือไม่มีที่ขาย เพราะตลาดปิ ด ไม่
อยากออกไปในพื้นที่เสี่ ยง ก็เลยมาปรึ กษาหารื อกันว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไร จึงได้เดินไปหาสานักงาน
เกษตรจังหวัดราชบุรี กรมส่ งเสริ มการเกษตร คุยถึงปัญหา จะให้ช่วยเหลือปั ญหาตรงนี้ให้หน่อย ทางเกษตร
จังหวัดจึงได้แนะนาและเข้ามาดูแล และได้มอบแอปพลิเคชันชื่อว่าเกษตรโมบาย ให้ทางกลุ่มได้มาใช้และ

เพิ่มช่องทางการตลาด ตั้งแต่น้ นั มาเราก็เรี ยนรู ้มากขึ้น และทาตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ควบคู่กนั ไป”
คุณนิรัญชรา กล่าว
เมื่อมีลูกค้าให้ความสนใจสิ นค้าทางการเกษตรและสิ นค้าแปรรู ปของกลุ่มมากขึ้น คุณนิ รัญชรา บอกว่า จึงได้
มีการพัฒนาสิ นค้าทางการเกษตรอยู่เสมอ และนาสิ นค้าดีประจาท้องถิ่นมาพัฒนาให้มีคุณภาพ อย่างเช่น ผัก
สวนครัว ที่เด่นดังในย่านนี้คือ กะหล่าดอก เนื่ องจากกะหล่าดอกที่นี่มีรสชาติดี หวาน กรอบ และก็ไม่เหนียว
ที่สาคัญคือ เป็ นอาชีพที่เกษตรกรที่นี่ทามาตั้งแต่บรรพบุรุษ เมื่อความต้องการของลูกค้ามีมากจึงได้
พัฒนาการปลูกให้มีหวั ใหญ่และได้มาตรฐาน จนประสบผลสาเร็จตามที่ตลาดต้องการ
“พอเราทาตลาดออนไลน์เป็ น เราไม่ได้ขายแค่ในออนไลน์ แต่สามารถเชื่อมต่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์
ได้ ทาให้กลุ่มของเราขายสิ นค้าได้เยอะ และทุกปัญหาที่เราเจอ เรามีพี่เลี้ยงที่ดีในการดูแล นัน่ ก็คือกรม
ส่งเสริ มการเกษตร มีปัญหาก็คุยกับทางสานักงานเกษตรจังหวัดตลอดเวลา ช่วยให้ปัญหาของเราได้รับการ
แก้ไข้ สรุ ปมีปัญหาอะไรเราก็จะมีพี่เลี้ยงคอยดูแล ทาให้ปัญหาทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ ช่วยให้การ พัฒนา
ตนเองของกลุ่มทั้งเรื่ องขายออนไลน์มีความทันยุคทันสมัยมากขึ้นตามไปด้วย” คุณนิรัญชรา กล่าว
การพัฒนาสิ นค้ าเกษตรให้ มีคุณภาพช่ วยสร้ างรายได้ จากตลาดออนไลน์ เพิม่ อีกหนึ่งช่ องทาง
คุณสุพฒั น์ ได้กล่าวถึงความสาเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านหนองหลวงว่า การที่กลุ่ม
วิสาหกิจฯ แห่งนี้มีการส่ งเสริ มให้สมาชิกที่นี่ได้เข้ามาเรี ยนรู ้และสามารถทาการตลาดผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์อยูเ่ ป็ นประจา จึงทาให้กลุ่มมีการพัฒนาสิ นค้าทางการเกษตรที่ทนั สมัยและตรงตามความต้องการ
ของตลาด โดยเฉพาะปัจจุบนั สามารถทาตลาดออนไลน์เชื่อมโยงไปสู่ ตลาดออฟไลน์ได้มากขึ้น เช่น ส่ ง
จาหน่ายสิ นค้าขึ้นห้างโมเดิร์นเทรดที่มีการสั่งสิ นค้าจากที่นี่ในปริ มาณที่มากขึ้นตามไปด้วย
“เมื่อพี่นอ้ งเกษตรกรสามารถผลิตสิ นค้าได้มาตรฐาน และรู ้วา่ ลูกค้าต้องการอะไร จึงช่วยให้สินค้าตรงสเปก
และขายได้ตลอดทั้งปี เพื่อรักษาศักยภาพในการผลิตให้มนั่ คง เพื่อที่จะสามารถต่อรองกับคู่คา้ ได้ ดังนั้น การ
พัฒนาเกษตรกร สิ นค้า การพัฒนาเรื่ องมาตรฐาน และการทาตลาด จึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญที่เกษตรกรต้องรู ้ ก็จะ
ช่วยให้เกษตรกรไทยยืนได้ดว้ ยตัวเอง ขายให้เป็ น เพื่อเป็ นเกษตรกรมืออาชีพ” คุณสุพฒั น์ กล่าว
สาหรับเกษตรกรท่านใด สนใจในเรื่ องของการทาตลาดออนไลน์ “เกษตรโมบาย” ต้องการเพิม่ ช่ องทาง
การตลาด สามารถติดต่ อสานักงานเกษตรอาเภอได้ ทุกอาเภอ หรื อที่สานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ที่
ตาบลห้ วยไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดรราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ (032) 315-023

พัฒนาสิ นค้าเกษตรสู่ ออนไลน์ สร้างรายได้ที่มนั่ คง
ปั ญหาของเกษตรกรในปั จจุบ ันไม่ไ ด้อยู่ ที่ เรื่ องของการเพาะปลูก แต่ปั ญหาหลัก ๆ จะอยู่ที่ช่ องทาง
การตลาด ต้องพึ่งพาการขายแบบช่ องทางเดิ ม ๆ ที่ มีพ่ อค้าคนกลางมารั บซื้ อและไม่สามารถกาหนด
ราคาเองได้ จากสถานการณ์โควิด -19 ที่ ผ่า นมา เกษตรกรเริ่ ม เล็ง เห็ นถึ งการทาตลาดออนไลน์ม าก
ขึ้น เพราะช่ องทางออนไลน์เป็ นช่ องทางที่ เข้าถึ งผูบ้ ริ โภคได้ง่าย ซึ่ งในหลายพื้ นที่ ไม่สามารถทา
การค้า ขายแบบตลาดปกติ หรื อตลาดออฟไลน์ไ ด้ เพราะทุกคนกังวลและเกรงว่าจะเกิ ดความเสี่ ยงเมื่ อ
ต้องไปอยู่ในพื้ นที่ แออัด เป็ นการสัม ผัสกับ เชื้ อโควิ ด-19 จึงส่ งผลให้การค้าขายสิ นค้าทางการเกษตร
ที่ผ่า นมามี การทาตลาดออนไลน์ม ากขึ้ น เกษตรกรมี ก ารพัฒนาสิ นค้า ทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน
ให้ส อดคล้องกับ ความต้องการของตลาดตามไปด้วย
คุณสุ พัฒน์ อ่ อ นคง หัว หน้ า กลุ่ม ยุ ทธศาสตร์ และสารสนเทศ สานั กงานเกษตรจั งหวัด ราชบุรี ให้ขอ้ มูล
ว่า จากสถานการณ์ โควิด -19 ทาให้ผูบ้ ริ โภคหรื อลูก ค้าไม่ส ามารถเดิน มาหาตลาดออฟไลน์ได้ ทาง
สานักงานเกษตรจังหวัดร่ วมกับจังหวัดราชบุรี จึ งคิดจัดทาตลาดออนไลน์หรื อแอปพลิเคชันภายใต้ชื่ อ
“เกษตรโมบายราชบุ รี” เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคสั่ งซื้ อสิ นค้าผ่านตลาดออนไลน์ไ ด้ โดยพี่ น้องเกษตรกรต้อง
เตรี ยมสิ นค้าให้ไ ด้มาตรฐานพร้ อมที่ จะจัดส่ งไปถึ งมื อผูบ้ ริ โภค

“กรมส่ ง เสริ มการเกษตร ได้มี นโยบายตลาดนาการผลิ ต โดยสานักงานเกษตรอาเภอ สานักงานเกษตร
จัง หวัด มี การส่ ง เสริ มให้เกษตรกรพัฒนาสิ นค้าให้มีคุณภาพ และเข้าสู่ ก ารรั บรองมาตรฐาน GAP
เมื่ อมีก ารส่ ง เสริ ม อย่า งมีคุ ณภาพแล้ว เกษตรกรก็มกั จะมีคาถามว่า จะให้ไ ปขายที่ ไหน ทางสานักงาน
เกษตรจังหวัดร่ วมกับสานัก งานเกษตรอาเภอ จึง ได้มี การริ เริ่ มตั้ง ตลาดเกษตรกร หรื อ Farmer
Market ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่ อให้เกษตรกรได้เข้าถึงและเรี ย นรู ้
ช่องทางการตลาดรวมถึงการนาสิ นค้ามาจาหน่ ายด้วยตนเอง และเกษตรกรจะได้พ บกับผูบ้ ริ โภค
โดยตรง ซึ่ งที่นี่ก็มี ตลาดเกษตรกรแบบกางเต็นท์ประจาหน้าสานั กงานเกษตรอาเภอหรื อสถานที่
ราชการ และพัฒนาไปสู่ ตลาดเกษตรกรถาวร ในรู ปแบบศูนย์เรี ย นรู ้การบริ หารจัดการสิ นค้าเกษตร
ซึ่ งกรมส่ ง เสริ มการเกษตรได้ก่ อสร้ างอาคารขึ้ นเพื่ อให้เป็ นศู นย์เรี ยนรู ้ ข องเกษตรกร ก็ จะมี ป ระมาณ
50 กว่า ร้า น เรี ยกว่า เปิ ดตลาดออฟไลน์” คุณสุ พ ฒ
ั น์ กล่าว
จากสิ นค้ าตลาดออฟไลน์ สู่ ตลาดออนไลน์ เต็ม รู ปแบบ
ตลาดออฟไลน์ที่มีก ารนาผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพมาจาหน่ ายนั้น คุณสุ พฒ
ั น์ บอกว่า เป็ น
ตลาดเกษตรโมบายราชบุ รี โดยนาชื่ อมาจากตลาดออนไลน์ ซึ่ งจังหวัดราชบุรีเรามี แอปพลิ เคชันที่ ชื่ อ
ว่า ”เกษตรโมบาย” ซึ่ ง เป็ นตลาดที่มีสิ นค้าผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP นาสิ นค้ามาตรฐานต่าง ๆ
มาให้ผูบ้ ริ โภคได้เลื อกซื้ อได้อย่างมัน่ ใจ พร้ อมกันนี้ เกษตรกรได้มีก ารปรั บ ตัว ผลิ ตสิ นค้า ตามความ
ต้องการของตลาด คือ การตลาดนาการผลิ ตตามนโยบายของกรมส่ งเสริ มการเกษตร
“พอเกษตรกรเริ่ ม จับ ทางการทาตลาดได้ว่า ลู กค้า หรื อกลุ่มผูบ้ ริ โภคต้องการอะไร การผลิ ตสิ นค้า
ทางการเกษตรให้ส อดคล้องกับความต้องการจึ งเป็ นเรื่ องสาคัญ ต่อ มาเมื่ อเกษตรกรมีสิ นค้าที่ไ ด้
มาตรฐาน เราในฐานะผูด้ ู แล จึ งส่ งเสริ มการทาตลาดให้กับพี่ น้องเกษตรกรมากขึ้ น เพื่ อให้มีการขาย
หลายช่ องทาง ไม่ ได้เน้นขายแต่ตลาดออฟไลน์เพียงอย่างเดีย ว แต่ส ามารถทาตลาดออนไลน์ส่งตรง
ไปถึ งมื อผูบ้ ริ โภค รวมทั้งสร้ า งเป็ นสิ นค้าคุ ณภาพส่ งขายยังตลาดโมเดิ ร์นเทรดอี ก ด้วย จึ งทาให้เวลานี้
ร้ า นค้าบางร้ า นที่ มีสิ นค้าได้มาตรฐาน ก็จะมี ป ริ ม าณการสั่งซื้ อจากลูกค้า เข้ามาอย่า งต่ อเนื่ อง สามารถ
ขายสิ นค้าได้ เกิ ดรายได้หลายช่ องทาง” คุ ณสุ พ ฒ
ั น์ กล่าว
วิสาหกิจชุ มชนเกษตรปลอดภัยบ้ า นหนองหลวง จ.ราชบุรี
แหล่ งรวบรวมสิ นค้ า ออนไลน์ ค รบวงจร

คุณนิรัญชรา สุ ขไข่ ประธานวิส าหกิ จชุ มชนเกษตรปลอดภัยบ้านหนองหลวง ตั้ง อยู่ที่ ตาบลห้วยไผ่
อาเภอเมื อง จังหวัดรราชบุ รี ให้ข ้อมูลว่า วิส าหกิ จชุ มชนแห่ ง นี้ เริ่ ม จากการก่ อตั้งมาครั้ ง แรกมี สมาชิ ก
เพียง 7 คน เท่า นั้น ต่ อมามี การพัฒนาและสร้ างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ ม จนปั จจุ บนั มีส มาชิ ก อยู่ที่
33 คน เนื้ อที่ ทาการเกษตรอยู่ที่ 100 กว่าไร่ โดยทางกลุ่มได้ผลิ ตสิ นค้าเกษตรที่ปลอดภัย เช่ น ผัก
ผลไม้ เพื่ อจาหน่ า ยให้กับผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก จากสถานการณ์ โควิด -19 ที่ ผ่านมา ทาให้กลุ่มได้รับ
ผลกระทบเป็ นอย่า งมากในการทาตลาด จึงได้ปรับเปลี่ ยนกลยุทธ์ก ารทาตลาดให้ส อดคล้องกับ
สถานการณ์ ม ากขึ้ น โดยปรั บจากเดิ มที่ ทาแต่ ตลาดออฟไลน์ มาสร้ างแบรนด์สินค้า ให้ได้มาตรฐาน
และเข้าสู่ ระบบออนไลน์แบบเต็มรู ปแบบ
“ที่ผ่านมาเนื่ องด้วยสถานการณ์ โควิด -19 ทาให้ผลผลิตค่อนข้างมีปั ญหา คือไม่มีที่ขาย เพราะตลาด
ปิ ด ไม่ อยากออกไปในพื้ นที่ เสี่ ยง ก็ เลยมาปรึ กษาหารื อกันว่าจะแก้ปั ญหาตรงนี้ ไ ด้อย่างไร จึ งได้เดิ น
ไปหาสานัก งานเกษตรจัง หวัดราชบุ รี กรมส่ งเสริ มการเกษตร คุยถึงปั ญหา จะให้ช่ วยเหลื อปั ญหาตรง
นี้ ให้หน่ อย ทางเกษตรจังหวัดจึ งได้แนะนาและเข้ามาดู แล และได้มอบแอปพลิ เคชันชื่ อว่าเกษตรโม
บาย ให้ทางกลุ่มได้ม าใช้และเพิ่มช่ องทางการตลาด ตั้งแต่น้ ันมาเราก็ เรี ยนรู ้ มากขึ้ น และทาตลาดทั้ง
ออฟไลน์และออนไลน์ค วบคู่กันไป” คุ ณนิ รัญชรา กล่าว
เมื่ อมี ลูกค้าให้ค วามสนใจสิ นค้า ทางการเกษตรและสิ นค้าแปรรู ปของกลุ่มมากขึ้ น คุณนิ รัญชรา บอก
ว่า จึงได้มี การพัฒนาสิ นค้า ทางการเกษตรอยู่เสมอ และนาสิ นค้าดี ป ระจาท้องถิ่ นมาพัฒนาให้มี
คุณภาพ อย่างเช่ น ผักสวนครั ว ที่ เด่ นดังในย่านนี้ คื อ กะหล่าดอก เนื่ องจากกะหล่า ดอกที่ นี่มี รสชาติ ดี
หวาน กรอบ และก็ไม่ เหนี ยว ที่สาคัญคื อ เป็ นอาชี พที่ เกษตรกรที่ นี่ทามาตั้ง แต่บ รรพบุ รุษ เมื่ อความ
ต้องการของลูกค้ามี มากจึง ได้พ ฒ
ั นาการปลูกให้มีหัวใหญ่และได้มาตรฐาน จนประสบผลสาเร็ จตามที่
ตลาดต้องการ
“พอเราทาตลาดออนไลน์ เป็ น เราไม่ได้ขายแค่ในออนไลน์ แต่ส ามารถเชื่ อมต่ อทั้ง ออนไลน์ และ
ออฟไลน์ได้ ทาให้กลุ่มของเราขายสิ นค้าได้เยอะ และทุกปั ญหาที่ เราเจอ เรามี พี่ เลี้ ย งที่ ดีใ นการดู แล
นั่นก็ คื อกรมส่ ง เสริ ม การเกษตร มี ปั ญหาก็คุยกับทางสานักงานเกษตรจังหวัดตลอดเวลา ช่วยให้ปั ญหา
ของเราได้รับการแก้ไข้ สรุ ปมี ปั ญหาอะไรเราก็ จะมี พี่ เลี้ ยงคอยดู แล ทาให้ปั ญหาทุ กปั ญหาสามารถ
แก้ไขได้ ช่วยให้ก าร พัฒนาตนเองของกลุ่ มทั้ง เรื่ องขายออนไลน์มี ค วามทันยุคทันสมัยมากขึ้ นตามไป
ด้วย” คุ ณนิ รัญชรา กล่าว
การพัฒนาสิ นค้ า เกษตรให้ มีคุณภาพช่ ว ยสร้ า งรายได้ จ ากตลาดออนไลน์ เพิ่มอีก หนึ่งช่ องทาง

คุณสุ พ ฒ
ั น์ ได้กล่า วถึง ความสาเร็ จของกลุ่มวิส าหกิ จชุ มชนเกษตรปลอดภัยบ้า นหนองหลวงว่า การที่
กลุ่มวิสาหกิ จฯ แห่ ง นี้ มีก ารส่ งเสริ มให้สมาชิ กที่ นี่ไ ด้เข้ามาเรี ยนรู ้ และสามารถทาการตลาดผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์อยู่เป็ นประจา จึงทาให้กลุ่มมีการพัฒนาสิ นค้าทางการเกษตรที่ ทนั สมัย และตรงตาม
ความต้องการของตลาด โดยเฉพาะปั จจุบ นั สามารถทาตลาดออนไลน์เชื่ อมโยงไปสู่ ตลาดออฟไลน์ได้
มากขึ้ น เช่ น ส่ งจาหน่ ายสิ นค้าขึ้ นห้างโมเดิ ร์นเทรดที่ มี การสั่ งสิ นค้า จากที่ นี่ใ นปริ มาณที่ มากขึ้ นตาม
ไปด้วย
“เมื่ อพี่น้องเกษตรกรสามารถผลิ ตสิ นค้าได้มาตรฐาน และรู ้ว่าลูกค้าต้องการอะไร จึงช่วยให้สิ นค้า
ตรงสเปกและขายได้ตลอดทั้งปี เพื่ อรั กษาศักยภาพในการผลิ ตให้ม ัน่ คง เพื่ อที่จะสามารถต่อรองกับคู่
ค้าได้ ดังนั้น การพัฒนาเกษตรกร สิ นค้า การพัฒนาเรื่ องมาตรฐาน และการทาตลาด จึงเป็ นเรื่ องที่
สาคัญที่เกษตรกรต้องรู ้ ก็ จะช่วยให้เกษตรกรไทยยืนได้ด้วยตัวเอง ขายให้เป็ น เพื่ อเป็ นเกษตรกรมื อ
อาชี พ” คุณสุ พ ฒ
ั น์ กล่าว
สาหรั บ เกษตรกรท่ า นใด สนใจในเรื่ องของการทาตลาดออนไลน์ “เกษตรโมบาย” ต้ องการเพิ่ ม
ช่ องทางการตลาด สามารถติดต่ อสานักงานเกษตรอาเภอได้ ทุกอาเภอ หรื อ ที่สานั กงานเกษตรจังหวัด
ราชบุ รี ตั้งอยู่ ที่ ตาบลห้ ว ยไผ่ อาเภอเมื อ ง จั งหวัด รราชบุรี หมายเลขโทรศั พ ท์ (032) 315023

