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แปลงใหญ่ 10. ยกระดับเกษตรแปลงใหญ่โคเนื้อ เกษตรกรหนองสูง หนุนลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สยามรัฐ 
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Field day 15.เกษตรเมืองกระบี่จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปีเพาะปลูก 
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กรมส่งเสริมการเกษตรตั้ง‘คลนิิกพืช’ ป้ันนักส่งเสริมเป็น‘หมอพืช’แก้ปัญหาให้
ตรงจุด 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากปัญหาความสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรจากการ
เขา้ท าลายของศตัรูพืชและโรคพืชท่ีปัจจยัรอบดา้นแตกต่างกนั ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเกิดความเสียหาย เกิดผลกระทบ
ต่อผลผลิตและรายไดข้องเกษตรกรกรมส่งเสริมการเกษตร ไดข้บัเคล่ือนงานคลินิกพืชและฝึกอบรมนกัวิชาการส่งเสริม
การเกษตร ท่ีดูแลงานอารักขาพืชให้ เป็นหมอพชืท่ีสามารถวนิิจฉยัปัญหาโรคพืชและแมลงศตัรูพืชเบ้ืองตน้โดยบทบาทของหมอ
พืช จะตอ้งผา่นการอบรมเก่ียวขอ้งกบัการวินิจฉยัและการจดัการศตัรูพืช และมีประสบการณ์ดา้นการวนิิจฉยัอาการผิดปกติและ
การจดัการศตัรูพืชเบ้ืองตน้ในระดบัพ้ืนท่ี เพ่ือให้ค  าแนะน าการจดัการศตัรูพืชท่ีเหมาะสมถกูตอ้งแม่นย  ากบัสภาพปัญหาของ
เกษตรกรแต่ละพ้ืนท่ีได ้

นายรพีทศัน์ อุ่นจิตตพนัธ์ผูอ้  านวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจดัการดินปุ๋ ย กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติม
ว่า ส าหรับคลินิกพืช จะเปิดให้บริการครบทั้ง 77 จงัหวดั โดยจะใหบ้ริการอยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะ 1 คร้ัง พร้อมกบัมีการติดตาม
ประเมินผลเบ้ืองตน้เพ่ือปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น ซ่ึงเกษตรกรสามารถเขา้รับบริการคลินิกพืชไดห้ลายแห่งไดแ้ก่ 1. 

ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดา้นอารักขาพืช จ านวน 9 ศนูย ์โดยจะเปิดให้บริการเป็นประจ าทกุวนั 2. ส านกังานเกษตร
จงัหวดั จ านวน 77 ศนูย ์และส านกังานเกษตรอ าเภอ 882 ศูนยโ์ดยจะเปิดใหบ้ริการ อยา่งนอ้ยสัปดาหล์ะ 1 วนั 3. ศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร จ านวน 882 ศูนย ์หรือศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน จ านวน 1,764 ศูนย ์โดย
จะเปิดใหบ้ริการ อยา่งนอ้ยสัปดาหล์ะ 1 วนั 

ADVERTISEMENT 

“อยา่งไรก็ตามคาดว่าคลินิกพชืท่ีมีหมอพืชท่ีผา่นการอบรมความรู้อยา่งเขม้ขน้จะสามารถใหบ้ริการเกษตรกรแกไ้ขปัญหา
ไดต้รงจุดถูกตอ้งแม่นย  าโดยยึดหลกัการจดัการศตัรูพืชดว้ยวิธีผสมผสานท่ีมีความยืดหยุน่ตามบริบทของตวัเกษตรกรและพ้ืนท่ี 
ลด ละ การใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชเกินความจ าเป็น ซ่ึงจะท าให้เกษตรกรสามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตรไดมี้อยา่ง
คุณภาพ มีตน้ทุนการผลิตท่ีลดลงสามารถแข่งขนักบัต่างประเทศไดใ้นอนาคต” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เกษตรฯ ตั้งคณะท างานร่วมขับเคล่ือนพฒันาคน-สินค้าผลไม้ 

ตอบโจทย์ "ตลาดน าการผลติ" 

 

เกษตรฯ ผนึกพาณิชย์จับมือขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ตลาดน าการผลติ ตั้งอนุกรรมการและคณะท างานร่วมผลักดัน 4 พนัธ
กิจ โดยการสร้างและใช้ข้อมูลฐานเดียวกัน (Single Big Data) สร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์
ตลาด” สร้างความเช่ือมัน่ด้านคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลบั รวมทั้งพฒันาคนและ
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด 

เม่ือวนัท่ี 29 มี.ค. นายณัฏฐกิตต์ิ ของทิพย ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพ่ือขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ตลาดน าการผลิต รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยอ่ย 4 คณะ โดยมี
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานอนุกรรมการร่วมขบัเคล่ือนการพฒันาคนและผลิตภณัฑใ์ห้ตรงตามความตอ้งการ
ของตลาด มีหนา้ท่ีหลกัจดัท าแผนและขบัเคล่ือนการพฒันาผลิตภณัฑจ์ากสินคา้เกษตร สินคา้เกษตรแปรรูป สินคา้เกษตร
นวตักรรม และสินคา้อ่ืนๆ ท่ีมาจากภาคเกษตรกรรมใหต้รงตามความตอ้งการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ มุ่งค านึงถึง
ศกัยภาพความคุม้ค่าในกระบวนการผลิต การออกแบบและพฒันาหลกัสูตรรวมถึงขบัเคล่ือนการพฒันาเกษตรกร สถาบนั
เกษตรกร ผูป้ระกอบการ และผูส่้งออก เพื่อให้ผลิตสินคา้และพฒันาผลิตภณัฑต์รงตามความตอ้งการของตลาด โดยเชิญ
ผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งมาให้ขอ้มูลและเสนอขอ้คดิเห็น พร้อมรายงาน
ผลความกา้วหนา้การด าเนินงานตอ่คณะกรรมการร่วมเพ่ือขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ตลาดน าการผลิตนั้น ภายใต้

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210329/35fad39e65904a0475556d92ae0a77d424919f0d710da680589b1aee6007f010.jpg?itok=TBPzYpZM


คณะอนุกรรมการร่วมฯ ดงักล่าวไดมี้การแต่งตั้งคณะท างานจดัท าแผนปฏิบติัการขบัเคล่ือนการพฒันาคนและผลิตภณัฑ์
สินคา้เกษตรเพ่ิมขึ้นอีก 4 คณะ เพื่อดูแล 4 กลุ่มสินคา้เกษตร ไดแ้ก่ 1.สินคา้ขา้ว พืชไร่และพืชสวน 2.สินคา้ผลไม ้3.

สินคา้ปศุสัตว ์และ 4.สินคา้ประมง 

ส าหรับคณะท างานจดัท าแผนปฏิบติัการขบัเคล่ือนการพฒันาคนและผลิตภณัฑสิ์นคา้ผลไม ้มีรองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร ท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นประธานคณะท างาน คณะท างานประกอบดว้ยผูแ้ทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ผูแ้ทนจากกระทรวงพาณิชย ์นายกสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออก นายกสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต ้นายก
สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย รองประธานสภาอุตสาหกรรมสินคา้เกษตร ประธานสมาพนัธ์โลจิสติกส์ และผูแ้ทนจาก
สถาบนัการศึกษา มีหนา้ท่ีจดัท าแผนปฏิบติัการขบัเคล่ือนการพฒันาคนและผลิตภณัฑสิ์นคา้ผลไม ้การแปรรูป รวมทั้ง
นวตักรรม พร้อมเสนอแผนปฏิบติัการขบัเคล่ือนในดา้นดงักล่าวให้คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนการพฒันาคนและผลิตภณัฑ์
ให้ตรงตามความตอ้งการของตลาดพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อน าไปสู่การปฏิบติัต่อไป 

ดา้นนางอุบล มากอง ผูอ้  านวยการกองพฒันาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะคณะท างานและเลขานุการฯ กล่าว
ว่า ทั้งน้ี คณะท างานฯ ไดมี้การประชุมผา่นระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) และจดัท ายกร่างแนวทางการจดัท า
แผนปฏิบติัการขบัเคล่ือนการพฒันาคนและผลิตภณัฑสิ์นคา้ผลไม ้คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรฯ ตั้งคณะทำงานร่วมขับเคลื่อนพัฒนาคนและผลติภัณฑ์สินคา้ผลไม้ตอบโจทย์
ตลาดนำการผลิต 

 
เกษตรฯ ผนึกพาณิชย์จบัมือขับเคลือ่นยทุธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ต้ังอนุกรรมการและ
คณะทำงานร่วมผลักดัน 4 พันธกิจ โดยการสรา้งและใช้ข้อมลูฐานเดียวกัน (Single Big 
Data) สร้างแพลตฟอรม์กลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สร้างความเชื่อมั่นด้าน
คุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ รวมทั้งพัฒนาคนและ
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด 

นายณัฏฐกิตติ์ ของทพิย ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้แต่งต้ังคณะกรรมการรว่มเพื่อขับเคลือ่นยทุธศาสตร์ตลาดนำการ
ผลิต รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยอ่ย 4 คณะ โดยมอีธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานอนุกรรมการร่วมขับเคลือ่นการพัฒนาคนและผลิตภณัฑ์ให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาด มีหนา้ที่หลักจัดทำแผนและขบัเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสินค้า
เกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป สินคา้เกษตรนวัตกรรม และสินค้าอื่น ๆ ทีม่าจากภาค
เกษตรกรรมให้ตรงตามความตอ้งการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ มุ่งคำนึงถึง
ศักยภาพความคุม้คา่ในกระบวนการผลิต การออกแบบและพฒันาหลักสูตรรวมถึง
ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผูส้่งออก เพื่อให้
ผลิตสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของตลาด โดยเชิญผู้แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวขอ้งมาให้ข้อมูลและเสนอ
ข้อคิดเห็น พร้อมรายงานผลความก้าวหนา้การดำเนินงานต่อคณะกรรมการร่วมเพือ่
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตนั้น ภายใต้คณะอนุกรรมการรว่มฯ ดังกล่าวได้มี



การแต่งต้ังคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขบัเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภณัฑ์
สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นอีก 4 คณะ เพือ่ดูแล 4 กลุม่สินคา้เกษตร ได้แก่ 1. สินค้าขา้ว พืชไร่
และพืชสวน 2. สินค้าผลไม้ 3. สินคา้ปศุสัตว์ และ 4. สินค้าประมง 

 

สำหรับคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการพฒันาคนและผลิตภัณฑส์ินค้า
ผลไม้ มีรองอธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร ที่ได้รบัมอบหมายเป็นประธานคณะทำงาน 
คณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนจากกระทรวง
พาณิชย์ นายกสมาพันธช์าวสวนทุเรียนภาคตะวนัออก นายกสมาพันธ์ชาวสวนทเุรียน
ภาคใต้ นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย รองประธานสภาอุตสาหกรรมสินคา้เกษตร 
ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ และผู้แทนจากสถาบันการศึกษา มีหน้าทีจ่ัดทำแผนปฏิบัติ
การขับเคลือ่นการพฒันาคนและผลิตภัณฑ์สินคา้ผลไม้ การแปรรูป รวมทั้งนวัตกรรม 
พร้อมเสนอแผนปฏิบัติการขับเคลือ่นในด้านดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการขับเคลือ่นการ
พัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

ด้านนางอุบล มากอง ผูอ้ำนวยการกองพฒันาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะ
คณะทำงานและเลขานกุารฯ กล่าวว่า ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้มีการประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์ (Zoom Meeting) และจัดทำยกร่างแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภณัฑ์สินค้าผลไม้ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 
มีนาคม 2564 ทีผ่่านมา แบ่งเป็น 2 ประเด็นสำคัญ คือ 1. การพฒันาศักยภาพของ
เกษตร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผูส้่งออกทีม่ีการผลิต/ประกอบการผลไม้ 4 
ชนิด ได้แก่ มะม่วง ทุเรยีน มังคุด และลำไย 2. การพัฒนาผลิตภณัฑ์จากผลไม้ 4 ชนิด 
ได้แก่ มะม่วง ทุเรยีน มงัคุด และลำไย ให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแนวทางการขับเคลือ่นตาม
ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายนำ้ ดังนี้ ต้นน้ำ : พัฒนา
ศักยภาพและยกระดับเกษตรกรเป็น Smart Farmer, Young Smart Farmer วิสาหกิจ
ชุมชน รวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ลดต้นทุนการผลิต และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ
ผลิต มศีูนย์ AIC ช่วยถ่ายทอดองคค์วามรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่ 
การจัดทำระบบ GAP ออนไลน์เพื่องา่ยตอ่การเข้าถึง เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์และ
สามารถตรวจสอบยอ้นกลับได้ กลางน้ำ : พฒันาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร ผู้รวบรวมคัด
แยก/บรรจุผลผลิต/แปรรูป เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพให้มีความเข้มแข็งในการเข้าถึง



นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรสมยัใหม่ มีกลไกการบริหารจัดการสินค้าเกษตร มีขอ้มูล
การเกษตร Single Big Data ที่ทุกภาคส่วนสามารถใช้เป็นฐานข้อมลูเดียวกันในการ
บริหารจัดการอุปทานสนิค้าเกษตรครบวงจร สามารถจัดเก็บและใช้ข้อมูลเพือ่วาง
แผนการผลิตให้สอดคลอ้งกับตลาด การจัดช้ันตลาดต่างประเทศ ในประเทศ รวมไปถึง
การแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ปลายน้ำ : พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการโลจิสติกส์
ด้านการเกษตรอยา่งเปน็ระบบไปสู่ตลาดผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เพิ่ม
ประสิทธภิาพอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภณัฑ์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรใน
รูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอาง และอื่น ๆ เป็นต้น การขยายช่องทาง
การตลาดเชื่อมโยงตลาดทุกระดับ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่ผู้บรโิภคใน
ทุกมิติ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนา คอื ผลติภัณฑ์ดี มีคณุภาพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ตอบ
โจทย์และสนองนโยบายตลาดนำการผลิตซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 
กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนนิงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
รองอธิบดี กสก. ลงพืน้ที่อุบลฯ ช้ีแจงเกษตรกรยกระดับเกษตร

แปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพ้ืนท่ีอุบลฯ ช้ีแจงท าความเข้าใจโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่
ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 

เม่ือวนัท่ี 29 มี.ค. นายณฎัฐกิตต์ิ ของทิพย ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานใน
การประชุมช้ีแจงการด าเนินงานโครงการยกระดบัเกษตรแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และ
เช่ือมโยงตลาด ณ อาคารเกษตรตุม้โฮม 2557 ส านกังานเกษตรจงัหวดัอุบลราชธานี 

การจดัโครงการคร้ังน้ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตน้ทุนการผลิตใหก้บัเกษตรกรหรือ
กลุ่มเกษตรกร โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีและนวตักรรมท่ีเหมาะสม รวมทั้งเครือข่ายความ
ร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในการร่วมกนับริหารจดัการใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210329/3f7ca16b77cd0fc8e22d59b94de953b872041a31aebda1d20e010e17d56bd491.jpg?itok=q4QFO9Z_


รวมทั้งยกระดบัการผลิตไปสู่สินคา้ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด
และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลงังาน และ
อุตสาหกรรมเคมีภณัฑแ์ละยาท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง 

ทั้งน้ี จงัหวดัอุบลราชธานีมีจ านวนแปลงใหญ่ท่ีจดัตั้งระหวา่งปี 2559–2564 จ านวน
ทั้งส้ิน 290 แปลง โดยเป็นแปลงท่ีมีคุณสมบติัสามารถเขา้ร่วมโครงการยกระดบัแปลงใหญ่
ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาดดงักล่าว จ านวนทั้งส้ิน 222 แปลง โดยสามารถจ าแนก
ตามชนิดสินคา้ ไดแ้ก่  
-แปลงใหญ่ขา้ว จ านวน 166 แปลง 
-แปลงใหญ่พืชอ่ืนๆ จ านวน 42 แปลง 
-แปลงใหญ่ยางพารา จ านวน 9 แปลง 
-แปลงใหญ่ปศุสัตว ์จ านวน 5 แปลง 

ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการทบทวนโครงการ และการประชุมพิจารณาเห็นชอบโครงการฯ โดย
คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาดระดบั
อ าเภอ 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ยงัไดเ้นน้ย  ้าใหเ้กษตรกรเขา้ใจถึงขอ้ดีของการเขา้ร่วม
โครงการเพื่อยกระดบัในทุกดา้นการผลิตและลดตน้ทุนการผลิตของกลุ่ม และเนน้ย  ้าเจา้หนา้ท่ี
ส านกังานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอใหท้บทวนท าความเขา้ใจและใหข้อ้มูลแก่กลุ่มท่ียงัไม่ตดัสินใจ
เขา้ร่วมตลอดจนอ านวยความสะดวกใหแ้ก่กลุ่มแปลงใหญ่ทุกกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 



 

ความก้าวหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพ้ืนที่อุดรธานี ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่มอบ

นโยบายแก่เจ้าหน้าที่เน้นสรา้งความเข้าใจเกษตรกร 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 เพ่ือเป็นการเร่งรัดการดำเนินการให้ทันกำหนดเวลา จึงได้ลงพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพ่ือร่วมชี้แจงให้ข้อมูล 

สร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติ



บุคคล หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนการเข้าร่วมโครงการ เพ่ือที่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่จะไม่เสีย

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 แหง่) และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 28 กลุ่ม คิดเป็น 39% 

ทั้งนี้ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม และ ยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาด และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

พาณิชย์ลงพ้ืนที่ช้ีแจงและติดตามโครงการประกนัรายได้เกษตรกรสินค้าเกษตร ปี 2 

 

เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2564 นายวิชัย โภชนกิจ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
ลงพื้นที่อ  าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ร่วมกับรองอธิบดีกรมการค้าภายใน (นางสาวพชัรี พยคัวงษ์) 
ผูแ้ทนการยางแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกรมส่งเสริม
การเกษตร เพื่อช้ีแจงและติดตามโครงการประกันรายได้สินคา้เกษตร ปีการผลิต 2563/64 ณ 
ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีสรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 

การด าเนินโครงการประกันรายได้สินคา้เกษตรตามนโยบายท่ีรัฐบาลแถลงไวต้่อรัฐสภาในปี 2 ท่ี
ผ่านมาสินค้าข้าว ประกันรายได้ขา้วเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันตันละ 15,000 บาท ปริมาณไม่
เกิน 14 ตนั ขา้วเปลือกหอมมะลินอกพื้นท่ี ราคาประกันตนัละ 14,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 16 

ตนั ข้าวเปลือกเจ้าราคาประกันตนัละ 10,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 30 ตนั ขา้วเปลือกหอม
ปทุมธานี ราคาประกันตันละ11,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 25 ตัน ขา้วเปลือกเหนียว ราคา
ประกันตันละ 12,000 บาท ปริมาณไม่เกิน16 ตัน โดยเร่ิมจ่ายส่วนต่างแล้วงวดท่ี 1 จ่ายเม่ือ
วนัที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และจ่ายทุกสัปดาห์ ซ่ึงขณะน้ีธ.ก.ส. โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรไปแล้ว 
4.66 ล้านครัวเรือน จ านวนเงิน 48,073.92 ล้านบาท คงเหลือการก าหนดราคาเกณฑ์กลาง
อา้งอิงอีก 10 งวด ส าหรับสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประกันรายได้ กิโลกรัมละ 8.50 บาทท่ี
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ความช้ืน 14.5% งวดแรกจ่ายวนัที่ 20 พฤศจิกายน 2563 งวดต่อไปจะจ่ายทุกเดือน โดย ธ.
ก.ส. โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรไปแล้ว 0.313 ล้านครัวเรือน จ านวนเงิน 1,219.80 ล้าน

บาท คงเหลือการก าหนดราคาเกณฑ์กลางอา้งอิงอีก 7 งวด ส่วนสินค้ายางพารานั้นยางแผ่นชั้น 3 

กิโลกรัมละ 60 บาท น ้ายางข้นกิโลกรัมละ 57 บาท และยางก้อนถ้วยกิโลกรัมละ 23 บาท โดย 

ธ.ก.ส. โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรไปแล้ว 1.45 ล้านครัวเรือน จ านวนเงิน 7,169.143 ล้าน
บาท คงเหลือการก าหนดราคาเกณฑ์กลางอา้งอิงอีก 1 งวด ด้านสินค้ามันส าปะหลัง ประกันกิโลกรัม
ละ 2.50 บาท โดยจ่ายทุกเดือน 12 งวด งวดแรกจ่ายเม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 โดย ธ.ก.ส. 
โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรไปแล้ว 0.158 ล้านครัวเรือน จ านวนเงิน 1,377.21 ล้าน

บาท คงเหลือการก าหนดราคาเกณฑ์กลางอา้งอิงอีก 7 งวด ด้านสินค้าปาล์มน ้ามันประกันกิโลกรัม
ละ 4 บาท โดยเร่ิมจ่ายงวดแรก 15 มกราคม 2564 ซ่ึงท่ีผ่านมาราคาตลาดสูงของปาล์มน ้ามัน

กว่าราคาประกัน จึงไม่มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกร  

โดยผลการด าเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร ปี 2 ในพื้นท่ีจงัหวดัสงขลา ส าหรับสินค้าข้าว 

ธ.ก.ส. โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรไปแล้ว 15,715 ครัวเรือน จ านวนเงิน 22.99 ลา้นบาท 
นอกจากน้ี ธ.ก.ส. ได้โอนเงินให้เกษตรกรตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพฒันา
คุณภาพผลผลิตเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ เรียบร้อยแลว้ ส าหรับสินค้า
ยางพารา ธ.ก.ส. โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรไปแล้ว 104,547 ครัวเรือน จ านวนเงิน 616.20 

ลา้นบาท ยกเว้นราคาตลาดยางพารางวดที่ 5 และปาล์มน ้ามันซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ดี ซ่ึงเป็นผลมาจาก
มาตรการคู่ขนานต่าง ๆ ของรัฐบาล ส่งผลให้เกษตรกรสามารถจ าหน่ายผลผลิตท้ังหมดได้ในราคาท่ี

สูงกว่าราคาท่ีรัฐบาลประกันไว้ ท าให้เกษตรกรมีรายได้สูงกว่าท่ีรัฐบาลช่วยเหลือ ทั้งน้ี ผูแ้ทนกรม
ส่งเสริมการเกษตรได้ก าชับให้พี่น้องเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรตรงตามความเป็นจริง ซ่ึงหากมี
ขอ้สงสัยเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรสามารถสอบถามได้ท่ีส านักงานเกษตรจงัหวดัในพื้นที่ 

จากการสอบถามพี่น้องเกษตรกรท่ีเข้าร่วมงาน พบว่า พี่น้องเกษตรกรมีความพึงพอใจในโครงการ
ประกันรายได้สินค้าเกษตร และมาตรการเสริมต่าง ๆ รวมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลด าเนินโครงการ
ดังกล่าวในปีต่อไปควบคู่กับแนวทางในการส่งเสริมและพฒันาพี่น้องเกษตรกรในการรักษา
เสถียรภาพราคาสินคา้เกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรย่างย ัง่ยืน ทั้ งน้ี หากพี่น้องเกษตรกร
มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการหรือมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมใน

การรับซ้ือสินค้าเกษตร สามารถสอบถามหรือร้องเรียนได้ท่ีสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือ

ส านักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นท่ี 

 



 

ยกระดับเกษตรแปลงใหญ่โคเน้ือ เกษตรกรหนองสูง หนุนลด
ต้นทุน เพิม่ผลผลติ 

 
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 เพ่ือวางแผนและกำหนดนโยบายว่า จะต้องทำเนื้อให้มีคุณภาพสอดคล้องกับตลาดที่
ต้องการ นอกจากได้แปรรูปเป็นเนื้อสดจำหน่ายแล้ว ยังได้แปรรูปเป็นไส้กรอก ไส้อั่ว เนื้อแดดเดียว เนื้อทุบ 
เนื้อกระจก และแปรรูปเป็นเนื้อเสียบไม้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของสหกรณ์หนองสูง ที่จำหน่ายในปัจจุบัน โดย



ปี 63 ที่ผ่านมา มียอดขายอยู่ที่ 300 ล้านบาท และยอดขายของผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 25 ล้านบาท ซึ่งตรงนี้ก็ทำ
ให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้สามารถที่จะเลี้ยงโคได้มากข้ึน รวมทั้งสหกรณ์ มีการทำตลาดให้เลือกเยอะขึ้น 

 

นายประวัติ ทุ่นทอง เกษตรอำเภอหนองสูง กล่าว่า ลดต้นทุนการผลิตค่าอาหารสัตว์จาก 109 บาท/กิโลกรัม 
เป็น 87.2 บาท/กิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 20 การเพ่ิมผลผลิตก็คือ เพ่ิมผลผลิตน้ำหนักโค จาก 750 
กิโลกรัม เพ่ิมเป็น 865 กิโลกรัม/ตัว พัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยพัฒนาคุณภาพไขมันแทรกเนื้อจาก 2.5-3 ให้
เป็น 3.5-4.0 มีมาตรการที่ดำเนินการตามขั้นตอนของการผลิต GAP โดยส่งเสริมเพ่ือที่จะช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ร่วมโครงการแปลงใหญ่ พร้อมการพัฒนาสายพันธุ์โคร่วมกับทางกรมปศุสัตว์ ใช้วิธีการผสมเทียมการพัฒนา
คุณภาพอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพอาหารสัตว์ดีขึ้น การป้องกันโรคของโค ให้เป็นโคที่มีคุณภาพได้ 

และอีกอย่างคือ พัฒนาเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ให้มีความรู้ ความสามารถในการเลี้ยงโคให้มีคุณภาพเพ่ือที่จะส่ง
ทางสหกรณ์ มีข้อดีแน่นอนสำหรับการรวมกลุ่มของเกษตรกรถ้ากรณีที่เลี้ยงเดี่ยวรับไปซื้ออาหารเป็นรายๆ 
ต้นทุนก็จะแพงขึ้นแต่ถ้าเป็นกลุ่มก็จะรวมกันซื้อและร่วมกันผลิต ราคาต้นทุนต่อหน่วยก็จะลดลง และ
กระบวนการผลิตก็จะทันช่วงระยะเวลาตอบโจทย์ต่อสมาชิกรวมทั้งโคก็จะได้รับการพัฒนา เรื่องอาหารสัตว์
มากขึ้น พ่อค้าท่ีมาจำหน่ายสินค้าให้เราก็จะให้เครดิตคือหมายถึงว่าให้ราคาสินค้ามันลดลงกว่าที่เราซื้อเดี่ยวๆ 

 

ด้านนายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในส่วนของแปลงใหญ่โคเนื้อแห่งนี้ ผู้จัดการ
แปลงคือ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร กรมปศุสัตว์ก็จะมีการไปตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแปลง
ใหญ่ ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในกระทรวงเกษตรก็จะมีการบูรณาการการทำงาน 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
ใหญ ่

 

 

 

 

 

 



 

แปลงใหญ่โคเน้ือการเกษตรหนองสูง ตดิลมบนท ายอดขายสะพดั 
300 ล้าน 

แปลงใหญ่โคเน้ือหนองสูง จ.มุกดาหาร ผนึกก าลงัเขม้แขง็ จบัมือเพิ่มผลผลิต ลดตน้ทุน น าเทคโนโลยใีหม่
มาใช ้จนปี 63 ยอดขายทะลุ 300 ลา้น 

วนัท่ี 30 มี.ค.64 แปลงใหญ่โคเน้ือสหกรณ์การเกษตรหนองสูง ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 
จดัตั้งตามนโยบายแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายใน
การพฒันา 5 ดา้น คือ ลดตน้ทุน เพิ่มผลผลิต พฒันาคุณภาพมาตรฐาน บริหารจดัการกลุ่ม และดา้น
การตลาด มีการน าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช ้รวมถึงการบริหารจดัการกลุ่มท่ีเป็นระบบ เพื่อสร้างความยัง่ยนื
ใหก้ลุ่ม โดยมีส านกังานปศุสัตว ์จ.มุกดาหาร ส านกังานเกษตรอ.หนองสูง ส านกังานเกษตร จ.มุกดาหาร 
และส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 4  จ.ขอนแก่น ติดตามใหค้  าแนะน า 

นางสาววชัรินทร์ กลางประพนัธ์ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่โคเน้ือสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จ ากดั กล่าววา่ 
ขอ้ดีท่ีเราไดร้วมกลุ่มท าแปลงใหญ่คือ ลดตน้ทุนการผลิต ท าใหล้ดตน้ทุนของอาหารและสามารถรวมกนัซ้ือ
วตัถุดิบในราคาท่ีถูก ท าใหพ้ฒันาพนัธุ์โคจากท่ีเคยเล้ียง ชาร์โรเล่ส์เป็นสายพนัธุ์โคด าตามนโยบายของ
สหกรณ์การเกษตรหนองสูงไดท้ าตลาดไว ้ซ่ึงกลุ่มเรามีการประชุมทุกเดือน โดยวางแผนและก าหนด
นโยบายวา่ จะตอ้งท าเน้ือของเราใหมี้คุณภาพสอดคลอ้งกบัท่ีตลาดตอ้งการ นอกจากแปรรูปเป็นเน้ือสด
จ าหน่ายแลว้ ยงัท าเป็นไส้กรอก ไส้อัว่ เน้ือแดดเดียว เน้ือทุบ เน้ือกระจก และเน้ือเสียบไม ้ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์
หลกัของสหกรณ์หนองสูงท่ีจ าหน่ายในปัจจุบนั ทั้งน้ีปี 63 มียอดขาย 300 ลา้นบาท และยอดขายของ
ผลิตภณัฑอ่ื์นอีก 25 ลา้นบาท ท าใหก้ลุ่มเกษตรกรมีรายไดท่ี้สามารถเล้ียงโคไดม้ากขึ้น ทางฝ่ังของสหกรณ์
ก็ท าตลาดใหเ้ลือกเยอะขึ้น 



 
นายประวติั ทุ่นทอง เกษตรอ าเภอหนองสูง กล่าววา่ ลดตน้ทุนการผลิตค่าอาหารสัตวจ์าก 109 บาท/กก. 
เป็น 87.2 บาท/กก. หรือคิดเป็นร้อยละ 20 การเพิ่มผลผลิตคือ เพิ่มผลผลิตน ้าหนกัโค จาก 750 กก. 
เป็น 865 กก./ตวั พฒันาคุณภาพผลผลิตโดยพฒันาคุณภาพไขมนัแทรกเน้ือจาก 2.5-3 ใหเ้ป็น 3.5-

4.0 มีมาตรการท่ีด าเนินการตามขั้นตอนของการผลิต GAP เราไดส่้งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรท่ีร่วม
โครงการแปลงใหญ่ โดยการพฒันาสายพนัธุ์โคร่วมกบักรมปศุสัตว ์ใชว้ิธีการผสมเทียม และพฒันาคุณภาพ
อาหารสัตวใ์หดี้ขึ้น ป้องกนัโรคของโค ใหเ้ป็นโคท่ีมีคุณภาพ รวมถึงพฒันาเกษตรกรใหมี้ความรู้
ความสามารถในการเล้ียงโคใหมี้คุณภาพเพื่อส่งสหกรณ์ การรวมกลุ่มของเกษตรกรมีขอ้ดีคือ เม่ือเป็นกลุ่ม
เราจะรวมกนัซ้ือแลว้มาร่วมกนัผลิต ท าใหร้าคาตน้ทุนต่อหน่วยลดลง และกระบวนการผลิตก็จะทนัช่วง
ระยะเวลาตอบโจทยต่์อสมาชิกและโคจะไดรั้บการพฒันาเร่ืองอาหารสัตวม์ากขึ้น 

 
นายวนัชยั ประยงคห์อม เกษตรจงัหวดัมุกดาหาร กล่าววา่ แปลงใหญ่โคเน้ือแห่งน้ี ผูจ้ดัการแปลงคือปศุสัตว ์
จ.มุกดาหาร กรมปศุสัตวจ์ะมีการตั้งงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการขบัเคล่ือนแปลงใหญ่ ขณะเดียวกนั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในกระทรวงเกษตรฯจะบูรณาการการท างาน การท่ี ผวจ.มุกดาหารไดใ้ห้
ความส าคญักบัแปลงใหญ่โคเน้ือแห่งน้ีเพราะเป็นแนวหนา้เร่ืองการพฒันาเกษตรคุณภาพสูง จนท าใหแ้ปลง
ใหญ่สหกรณ์การเกษตรหนองสูงไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศระดบัประเทศ ปัจจุบนัมีสมาชิกราว 300 ราย 
โคขนุ 1,600 กวา่ตวั โคเน้ือทัว่ไปของมุกดาหารมีประมาณ 65,000 ตวั สมาชิกอยูป่ระมาณ 
13,000 ครัวเรือน เฉล่ียแลว้ก็ประมาณครัวเรือนละ 4-5 ตวั. 

 

 

 

 

 



 

พฒันาสินค้าเกษตรสู่ออนไลน์ สร้างรายได้ท่ีมั่นคง 

ปัญหาของเกษตรกรในปัจจุบนัไม่ไดอ้ยูท่ี่เร่ืองของการเพาะปลูก แต่ปัญหาหลกัๆ จะอยูท่ี่
ช่องทางการตลาด ตอ้งพึ่งพาการขายแบบช่องทางเดิมๆ ท่ีมีพ่อคา้คนกลางมารับซ้ือและไม่
สามารถก าหนดราคาเองได ้จากสถานการณ์โควิด-19 ท่ีผา่นมา เกษตรกรเร่ิมเลง็เห็นถึงการท า
ตลาดออนไลน์มากข้ึน เพราะช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้าย ซ่ึงในหลาย
พื้นท่ีไม่สามารถท าการคา้ขายแบบตลาดปกติหรือตลาดออฟไลน์ได ้เพราะทุกคนกงัวลและเกรง
วา่จะเกิดความเส่ียงเม่ือตอ้งไปอยูใ่นพื้นท่ีแออดั เป็นการสัมผสักบัเช้ือโควิด-19 จึงส่งผลให้
การคา้ขายสินคา้ทางการเกษตรท่ีผา่นมามีการท าตลาดออนไลน์มากข้ึน เกษตรกรมีการพฒันา
สินคา้ทางการเกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดตามไปดว้ย 

คุณสุพฒัน์ อ่อนคง 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ใหข้อ้มูลวา่ จาก
สถานการณ์โควิด-19 ท าใหผู้บ้ริโภคหรือลูกคา้ไม่สามารถเดินมาหาตลาดออฟไลน์ได ้ทาง
ส านกังานเกษตรจงัหวดัร่วมกบัจงัหวดัราชบุรี จึงคิดจดัท าตลาดออนไลน์หรือแอปพลิเคชนั
ภายใตช่ื้อ “เกษตรโมบายราชบุรี” เพื่อใหผู้บ้ริโภคสั่งซ้ือสินคา้ผา่นตลาดออนไลน์ได ้โดยพี่นอ้ง
เกษตรกรตอ้งเตรียมสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานพร้อมท่ีจะจดัส่งไปถึงมือผูบ้ริโภค 



“กรมส่งเสริมการเกษตร ไดมี้นโยบายตลาดน าการผลิต โดยส านกังานเกษตรอ าเภอ ส านกังาน
เกษตรจงัหวดั มีการส่งเสริมใหเ้กษตรกรพฒันาสินคา้ใหมี้คุณภาพ และเขา้สู่การรับรอง
มาตรฐาน GAP เม่ือมีการส่งเสริมอยา่งมีคุณภาพแลว้ เกษตรกรก็มกัจะมีค าถามวา่ จะใหไ้ป
ขายท่ีไหน ทางส านกังานเกษตรจงัหวดัร่วมกบัส านกังานเกษตรอ าเภอ จึงไดมี้การริเร่ิมตั้งตลาด
เกษตรกร หรือ Farmer Market ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้
เกษตรกรไดเ้ขา้ถึงและเรียนรู้ช่องทางการตลาดรวมถึงการน าสินคา้มาจ าหน่ายดว้ยตนเอง และ
เกษตรกรจะไดพ้บกบัผูบ้ริโภคโดยตรง ซ่ึงท่ีน่ีก็มีตลาดเกษตรกรแบบกางเต็นทป์ระจ าหนา้
ส านกังานเกษตรอ าเภอหรือสถานท่ีราชการ และพฒันาไปสู่ตลาดเกษตรกรถาวร ในรูปแบบ
ศูนยเ์รียนรู้การบริหารจดัการสินคา้เกษตร  ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดก่้อสร้างอาคารข้ึน
เพื่อใหเ้ป็นศูนยเ์รียนรู้ของเกษตรกร ก็จะมีประมาณ 50 กวา่ร้าน เรียกวา่ เปิดตลาดออฟไลน์” 
คุณสุพฒัน์ กล่าว 

จากสินค้าตลาดออฟไลน์ สู่ตลาดออนไลน์เต็มรูปแบบ 

ตลาดออฟไลน์ท่ีมีการน าผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพมาจ าหน่ายนั้น คุณสุพฒัน์ บอกวา่ 
เป็นตลาดเกษตรโมบายราชบุรี โดยน าช่ือมาจากตลาดออนไลน์ ซ่ึงจงัหวดัราชบุรีเรามีแอปพลิเค
ชนัท่ีช่ือวา่ “เกษตรโมบาย” ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีสินคา้ผา่นการรับรองมาตรฐาน GAP น าสินคา้
มาตรฐานต่างๆ มาใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลือกซ้ือไดอ้ยา่งมัน่ใจ พร้อมกนัน้ีเกษตรกรไดมี้การปรับตวั 
ผลิตสินคา้ตามความตอ้งการของตลาด คือ การตลาดน าการผลิตตามนโยบายของกรมส่งเสริม
การเกษตร 

 “พอเกษตรกรเร่ิมจบัทางการท าตลาดไดว้า่ ลูกคา้หรือกลุ่มผูบ้ริโภคตอ้งการอะไร การผลิต
สินคา้ทางการเกษตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจึงเป็นเร่ืองส าคญั ต่อมาเม่ือเกษตรกรมี
สินคา้ท่ีไดม้าตรฐาน เราในฐานะผูดู้แล จึงส่งเสริมการท าตลาดใหก้บัพี่นอ้งเกษตรกรมากข้ึน 
เพื่อใหมี้การขายหลายช่องทาง ไม่ไดเ้นน้ขายแต่ตลาดออฟไลน์เพียงอยา่งเดียว แต่สามารถท า
ตลาดออนไลน์ส่งตรงไปถึงมือผูบ้ริโภค รวมทั้งสร้างเป็นสินคา้คุณภาพส่งขายยงัตลาดโมเดิร์น
เทรดอีกดว้ย จึงท าใหเ้วลาน้ีร้านคา้บางร้านท่ีมีสินคา้ไดม้าตรฐาน ก็จะมีปริมาณการสั่งซ้ือจาก
ลูกคา้เขา้มาอยา่งต่อเน่ือง สามารถขายสินคา้ได ้เกิดรายไดห้ลายช่องทาง” คุณสุพฒัน์ กล่าว 



วิสาหกจิชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านหนองหลวง จ.ราชบุรี 
แหล่งรวบรวมสินค้าออนไลน์ครบวงจร           

คุณนิรัญชรา สุขไข่ ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภยับา้นหนองหลวง ตั้งอยูท่ี่ ต าบลหว้ย
ไผ ่อ าเภอเมือง จงัหวดัรราชบุรี ใหข้อ้มูลวา่ วิสาหกิจชุมชนแห่งน้ีเร่ิมจากการก่อตั้งมาคร้ังแรกมี
สมาชิกเพียง 7 คน เท่านั้น ต่อมามีการพฒันาและสร้างความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่ม จนปัจจุบนัมี
สมาชิกอยูท่ี่ 33 คน เน้ือท่ีท าการเกษตรอยูท่ี่ 100 กวา่ไร่ โดยทางกลุ่มไดผ้ลิตสินคา้เกษตรท่ี
ปลอดภยั เช่น ผกั ผลไม ้เพื่อจ าหน่ายใหก้บัผูบ้ริโภคเป็นหลกั จากสถานการณ์โควิด-19 ท่ีผา่น
มา ท าใหก้ลุ่มไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมากในการท าตลาด จึงไดป้รับเปล่ียนกลยทุธ์การท า
ตลาดใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์มากข้ึน โดยปรับจากเดิมท่ีท าแต่ตลาดออฟไลน์ มาสร้างแบ
รนดสิ์นคา้ใหไ้ดม้าตรฐานและเขา้สู่ระบบออนไลน์แบบเตม็รูปแบบ 

 “ท่ีผา่นมาเน่ืองดว้ยสถานการณ์โควิด-19 ท าใหผ้ลผลิตค่อนขา้งมีปัญหา คือไม่มีท่ีขาย เพราะ
ตลาดปิด ไม่อยากออกไปในพื้นท่ีเส่ียง ก็เลยมาปรึกษาหารือกนัวา่จะแกปั้ญหาตรงน้ีไดอ้ยา่งไร 
จึงไดเ้ดินไปหาส านกังานเกษตรจงัหวดัราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร คุยถึงปัญหา จะให้
ช่วยเหลือปัญหาตรงน้ีให้หน่อย ทางเกษตรจงัหวดัจึงไดแ้นะน าและเขา้มาดูแล และไดม้อบแอป
พลิเคชนัช่ือวา่เกษตรโมบาย ใหท้างกลุ่มไดม้าใชแ้ละเพิ่มช่องทางการตลาด ตั้งแต่นั้นมาเราก็
เรียนรู้มากข้ึน และท าตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ควบคู่กนัไป” คุณนิรัญชรา กล่าว 

เม่ือมีลูกคา้ใหค้วามสนใจสินคา้ทางการเกษตรและสินคา้แปรรูปของกลุ่มมากข้ึน คุณนิรัญชรา 
บอกวา่ จึงไดมี้การพฒันาสินคา้ทางการเกษตรอยูเ่สมอ และน าสินคา้ดีประจ าทอ้งถ่ินมาพฒันา
ใหมี้คุณภาพ อยา่งเช่น ผกัสวนครัว ท่ีเด่นดงัในยา่นน้ีคือ กะหล ่าดอก เน่ืองจากกะหล ่าดอกท่ีน่ีมี
รสชาติดี หวาน กรอบ และก็ไม่เหนียว ท่ีส าคญัคือ เป็นอาชีพท่ีเกษตรกรท่ีน่ีท ามาตั้งแต่บรรพ
บุรุษ เม่ือความตอ้งการของลูกคา้มีมากจึงไดพ้ฒันาการปลูกใหมี้หวัใหญ่และไดม้าตรฐาน จน
ประสบผลส าเร็จตามท่ีตลาดตอ้งการ 

 “พอเราท าตลาดออนไลน์เป็น เราไม่ไดข้ายแค่ในออนไลน์ แต่สามารถเช่ือมต่อทั้งออนไลน์
และออฟไลน์ได ้ท าใหก้ลุ่มของเราขายสินคา้ไดเ้ยอะ และทุกปัญหาท่ีเราเจอ เรามีพี่เล้ียงท่ีดีใน
การดูแล นัน่ก็คือ กรมส่งเสริมการเกษตร มีปัญหาก็คุยกบัทางส านกังานเกษตรจงัหวดั
ตลอดเวลา ช่วยใหปั้ญหาของเราไดรั้บการแกไ้ข ้สรุปมีปัญหาอะไรเราก็จะมีพี่เล้ียงคอยดูแล ท า



ใหปั้ญหาทุกปัญหาสามารถแกไ้ขได ้ช่วยใหก้าร พฒันาตนเองของกลุ่มทั้งเร่ืองขายออนไลน์มี
ความทนัยคุทนัสมยัมากข้ึนตามไปดว้ย” คุณนิรัญชรา กล่าว 

การพฒันาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพช่วยสร้างรายได้จากตลาดออนไลน์เพิม่อกีหนึ่งช่องทาง 

คุณสุพฒัน์ ไดก้ล่าวถึงความส าเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภยับา้นหนองหลวงวา่ 
การท่ีกลุ่มวิสาหกิจฯ แห่งน้ีมีการส่งเสริมใหส้มาชิกท่ีน่ีไดเ้ขา้มาเรียนรู้และสามารถท าการตลาด
ผา่นทางช่องทางออนไลน์อยูเ่ป็นประจ า จึงท าใหก้ลุ่มมีการพฒันาสินคา้ทางการเกษตรท่ี
ทนัสมยัและตรงตามความตอ้งการของตลาด โดยเฉพาะปัจจุบนัสามารถท าตลาดออนไลน์
เช่ือมโยงไปสู่ตลาดออฟไลน์ไดม้ากข้ึน เช่น ส่งจ าหน่ายสินคา้ข้ึนหา้งโมเดิร์นเทรดท่ีมีการสั่ง
สินคา้จากท่ีน่ีในปริมาณท่ีมากข้ึนตามไปดว้ย 

 “เม่ือพี่นอ้งเกษตรกรสามารถผลิตสินคา้ไดม้าตรฐาน และรู้วา่ลูกคา้ตอ้งการอะไร จึงช่วยให้
สินคา้ตรงสเปกและขายไดต้ลอดทั้งปี เพื่อรักษาศกัยภาพในการผลิตใหม้ัน่คง เพื่อท่ีจะสามารถ
ต่อรองกบัคู่คา้ได ้ดงันั้น การพฒันาเกษตรกร สินคา้ การพฒันาเร่ืองมาตรฐาน และการท าตลาด 
จึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีเกษตรกรตอ้งรู้ ก็จะช่วยให้เกษตรกรไทยยนืไดด้ว้ยตวัเอง ขายใหเ้ป็น เพื่อ
เป็นเกษตรกรมืออาชีพ” คุณสุพฒัน์ กล่าว 

ส าหรับเกษตรกรท่านใด สนใจในเร่ืองของการท าตลาดออนไลน์ “เกษตรโมบาย” ต้องการเพิม่
ช่องทางการตลาด สามารถติดต่อส านักงานเกษตรอ าเภอได้ทุกอ าเภอ หรือท่ีส านักงานเกษตร
จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ท่ี ต าบลห้วยไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดรราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ (032) 
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เกษตรกรติดปีกบิน! พฒันาสินคา้เกษตรสู่ออนไลน์ 
สร้างรายไดท่ี้มัน่คง 
ปัญหาของเกษตรกรในปัจจุบนัไม่ไดอ้ยูท่ี่เร่ืองของการเพาะปลูก แต่ปัญหาหลกั ๆ จะอยูท่ี่ช่องทางการตลาด 
ตอ้งพึ่งพาการขายแบบช่องทางเดิม ๆ ท่ีมีพ่อคา้คนกลางมารับซ้ือและไม่สามารถก าหนดราคาเองได ้จาก
สถานการณ์โควิด-19 ท่ีผา่นมา เกษตรกรเร่ิมเลง็เห็นถึงการท าตลาดออนไลน์มากขึ้น เพราะช่องทาง
ออนไลน์เป็นช่องทางท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง้่าย ซ่ึงในหลายพื้นท่ีไม่สามารถท าการคา้ขายแบบตลาดปกติหรือ
ตลาดออฟไลน์ได ้เพราะทุกคนกงัวลและเกรงวา่จะเกิดความเส่ียงเม่ือตอ้งไปอยูใ่นพื้นท่ีแออดั เป็นการ
สัมผสักบัเช้ือโควิด-19 จึงส่งผลใหก้ารคา้ขายสินคา้ทางการเกษตรท่ีผา่นมามีการท าตลาดออนไลน์มาก
ขึ้น เกษตรกรมีการพฒันาสินคา้ทางการเกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดตาม
ไปดว้ย 

คุณสุพฒัน์ อ่อนคง 

คุณสุพฒัน์ อ่อนคง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ใหข้อ้มูลวา่ 
จากสถานการณ์โควิด-19 ท าใหผู้บ้ริโภคหรือลูกคา้ไม่สามารถเดินมาหาตลาดออฟไลน์ได ้ทางส านกังาน
เกษตรจงัหวดัร่วมกบัจงัหวดัราชบุรี จึงคิดจดัท าตลาดออนไลน์หรือแอปพลิเคชนัภายใตช่ื้อ “เกษตรโมบาย
ราชบุรี” เพื่อให้ผูบ้ริโภคสั่งซ้ือสินคา้ผา่นตลาดออนไลน์ได ้โดยพี่นอ้งเกษตรกรตอ้งเตรียมสินคา้ใหไ้ด้
มาตรฐานพร้อมท่ีจะจดัส่งไปถึงมือผูบ้ริโภค 

 “กรมส่งเสริมการเกษตร ไดมี้นโยบายตลาดน าการผลิต โดยส านกังานเกษตรอ าเภอ ส านกังานเกษตร
จงัหวดั มีการส่งเสริมใหเ้กษตรกรพฒันาสินคา้ใหมี้คุณภาพ และเขา้สู่การรับรองมาตรฐาน GAP เม่ือมี
การส่งเสริมอยา่งมีคุณภาพแลว้ เกษตรกรก็มกัจะมีค าถามวา่ จะใหไ้ปขายท่ีไหน ทางส านกังานเกษตร
จงัหวดัร่วมกบัส านกังานเกษตรอ าเภอ จึงไดมี้การริเร่ิมตั้งตลาดเกษตรกร หรือ Farmer Market 

ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใหเ้กษตรกรไดเ้ขา้ถึงและเรียนรู้ช่องทางการตลาดรวมถึง
การน าสินคา้มาจ าหน่ายดว้ยตนเอง และเกษตรกรจะไดพ้บกบัผูบ้ริโภคโดยตรง ซ่ึงท่ีน่ีก็มีตลาดเกษตรกร
แบบกางเตน็ทป์ระจ าหนา้ส านกังานเกษตรอ าเภอหรือสถานท่ีราชการ และพฒันาไปสู่ตลาดเกษตรกรถาวร 



ในรูปแบบศูนยเ์รียนรู้การบริหารจดัการสินคา้เกษตร ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดก่้อสร้างอาคารขึ้นเพื่อให้
เป็นศูนยเ์รียนรู้ของเกษตรกร ก็จะมีประมาณ 50 กวา่ร้าน เรียกวา่ เปิดตลาดออฟไลน์” คุณสุพฒัน์ กล่าว 

จากสินค้าตลาดออฟไลน์ สู่ตลาดออนไลน์เต็มรูปแบบ 

ตลาดออฟไลน์ท่ีมีการน าผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพมาจ าหน่ายนั้น คุณสุพฒัน์ บอกวา่ เป็นตลาด
เกษตรโมบายราชบุรี โดยน าช่ือมาจากตลาดออนไลน์ ซ่ึงจงัหวดัราชบุรีเรามีแอปพลิเคชนัท่ีช่ือวา่ ”เกษตรโม
บาย” ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีสินคา้ผา่นการรับรองมาตรฐาน GAP น าสินคา้มาตรฐานต่าง ๆ มาใหผู้บ้ริโภคได้
เลือกซ้ือไดอ้ยา่งมัน่ใจ พร้อมกนัน้ีเกษตรกรไดมี้การปรับตวั ผลิตสินคา้ตามความตอ้งการของตลาด คือ 
การตลาดน าการผลิตตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร 

“พอเกษตรกรเร่ิมจบัทางการท าตลาดไดว้า่ ลูกคา้หรือกลุ่มผูบ้ริโภคตอ้งการอะไร การผลิตสินคา้ทางการ
เกษตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจึงเป็นเร่ืองส าคญั ต่อมาเม่ือเกษตรกรมีสินคา้ท่ีไดม้าตรฐาน เราใน
ฐานะผูดู้แล จึงส่งเสริมการท าตลาดใหก้บัพี่นอ้งเกษตรกรมากขึ้น เพื่อใหมี้การขายหลายช่องทาง ไม่ไดเ้นน้
ขายแต่ตลาดออฟไลน์เพียงอยา่งเดียว แต่สามารถท าตลาดออนไลน์ส่งตรงไปถึงมือผูบ้ริโภค รวมทั้งสร้าง
เป็นสินคา้คุณภาพส่งขายยงัตลาดโมเดิร์นเทรดอีกดว้ย จึงท าใหเ้วลาน้ีร้านคา้บางร้านท่ีมีสินคา้ไดม้าตรฐาน 
ก็จะมีปริมาณการสั่งซ้ือจากลูกคา้เขา้มาอยา่งต่อเน่ือง สามารถขายสินคา้ได ้เกิดรายไดห้ลายช่องทาง” คุณ
สุพฒัน์ กล่าว 

วิสาหกจิชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านหนองหลวง จ.ราชบุรี แหล่งรวบรวมสินค้าออนไลน์ครบ
วงจร           

คุณนิรัญชรา สุขไข่ ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภยับา้นหนองหลวง ตั้งอยูท่ี่ ต าบลหว้ยไผ ่อ าเภอ
เมือง จงัหวดัรราชบุรี ใหข้อ้มูลวา่ วิสาหกิจชุมชนแห่งน้ีเร่ิมจากการก่อตั้งมาคร้ังแรกมีสมาชิกเพียง 7 คน 
เท่านั้น ต่อมามีการพฒันาและสร้างความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่ม จนปัจจุบนัมีสมาชิกอยูท่ี่ 33 คน เน้ือท่ีท า
การเกษตรอยูท่ี่ 100 กวา่ไร่ โดยทางกลุ่มไดผ้ลิตสินคา้เกษตรท่ีปลอดภยั เช่น ผกั ผลไม ้เพื่อจ าหน่าย
ใหก้บัผูบ้ริโภคเป็นหลกั จากสถานการณ์โควิด-19 ท่ีผา่นมา ท าใหก้ลุ่มไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมากใน
การท าตลาด จึงไดป้รับเปล่ียนกลยทุธ์การท าตลาดใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์มากขึ้น โดยปรับจากเดิมท่ี
ท าแต่ตลาดออฟไลน์ มาสร้างแบรนดสิ์นคา้ใหไ้ดม้าตรฐานและเขา้สู่ระบบออนไลน์แบบเตม็รูปแบบ 

“ท่ีผา่นมาเน่ืองดว้ยสถานการณ์โควิด-19 ท าใหผ้ลผลิตค่อนขา้งมีปัญหา คือไม่มีท่ีขาย เพราะตลาดปิด ไม่
อยากออกไปในพื้นท่ีเส่ียง ก็เลยมาปรึกษาหารือกนัวา่จะแกปั้ญหาตรงน้ีไดอ้ยา่งไร จึงไดเ้ดินไปหาส านกังาน
เกษตรจงัหวดัราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร คุยถึงปัญหา จะใหช่้วยเหลือปัญหาตรงน้ีใหห้น่อย ทางเกษตร
จงัหวดัจึงไดแ้นะน าและเขา้มาดูแล และไดม้อบแอปพลิเคชนัช่ือวา่เกษตรโมบาย ใหท้างกลุ่มไดม้าใชแ้ละ



เพิ่มช่องทางการตลาด ตั้งแต่นั้นมาเราก็เรียนรู้มากขึ้น และท าตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ควบคู่กนัไป” 
คุณนิรัญชรา กล่าว 

เม่ือมีลูกคา้ใหค้วามสนใจสินคา้ทางการเกษตรและสินคา้แปรรูปของกลุ่มมากขึ้น คุณนิรัญชรา บอกวา่ จึงได้
มีการพฒันาสินคา้ทางการเกษตรอยู่เสมอ และน าสินคา้ดีประจ าทอ้งถ่ินมาพฒันาใหมี้คุณภาพ อยา่งเช่น ผกั
สวนครัว ท่ีเด่นดงัในยา่นน้ีคือ กะหล ่าดอก เน่ืองจากกะหล ่าดอกท่ีน่ีมีรสชาติดี หวาน กรอบ และก็ไม่เหนียว 
ท่ีส าคญัคือ เป็นอาชีพท่ีเกษตรกรท่ีน่ีท ามาตั้งแต่บรรพบุรุษ เม่ือความตอ้งการของลูกคา้มีมากจึงได้
พฒันาการปลูกใหมี้หวัใหญ่และไดม้าตรฐาน จนประสบผลส าเร็จตามท่ีตลาดตอ้งการ 

 “พอเราท าตลาดออนไลน์เป็น เราไม่ไดข้ายแค่ในออนไลน์ แต่สามารถเช่ือมต่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์
ได ้ท าใหก้ลุ่มของเราขายสินคา้ไดเ้ยอะ และทุกปัญหาท่ีเราเจอ เรามีพี่เล้ียงท่ีดีในการดูแล นัน่ก็คือกรม
ส่งเสริมการเกษตร มีปัญหาก็คุยกบัทางส านกังานเกษตรจงัหวดัตลอดเวลา ช่วยใหปั้ญหาของเราไดรั้บการ
แกไ้ข ้สรุปมีปัญหาอะไรเราก็จะมีพี่เล้ียงคอยดูแล ท าใหปั้ญหาทุกปัญหาสามารถแกไ้ขได ้ช่วยใหก้าร พฒันา
ตนเองของกลุ่มทั้งเร่ืองขายออนไลน์มีความทนัยคุทนัสมยัมากขึ้นตามไปดว้ย” คุณนิรัญชรา กล่าว 

การพฒันาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพช่วยสร้างรายได้จากตลาดออนไลน์เพิม่อกีหน่ึงช่องทาง 

คุณสุพฒัน์ ไดก้ล่าวถึงความส าเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภยับา้นหนองหลวงวา่ การท่ีกลุ่ม
วิสาหกิจฯ แห่งน้ีมีการส่งเสริมใหส้มาชิกท่ีน่ีไดเ้ขา้มาเรียนรู้และสามารถท าการตลาดผา่นทางช่องทาง
ออนไลน์อยูเ่ป็นประจ า จึงท าใหก้ลุ่มมีการพฒันาสินคา้ทางการเกษตรท่ีทนัสมยัและตรงตามความตอ้งการ
ของตลาด โดยเฉพาะปัจจุบนัสามารถท าตลาดออนไลน์เช่ือมโยงไปสู่ตลาดออฟไลน์ไดม้ากขึ้น เช่น ส่ง
จ าหน่ายสินคา้ขึ้นหา้งโมเดิร์นเทรดท่ีมีการสั่งสินคา้จากท่ีน่ีในปริมาณท่ีมากขึ้นตามไปดว้ย 

“เม่ือพี่นอ้งเกษตรกรสามารถผลิตสินคา้ไดม้าตรฐาน และรู้วา่ลูกคา้ตอ้งการอะไร จึงช่วยใหสิ้นคา้ตรงสเปก
และขายไดต้ลอดทั้งปี เพื่อรักษาศกัยภาพในการผลิตใหม้ัน่คง เพื่อท่ีจะสามารถต่อรองกบัคู่คา้ได ้ดงันั้น การ
พฒันาเกษตรกร สินคา้ การพฒันาเร่ืองมาตรฐาน และการท าตลาด จึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีเกษตรกรตอ้งรู้ ก็จะ
ช่วยใหเ้กษตรกรไทยยนืไดด้ว้ยตวัเอง ขายใหเ้ป็น เพื่อเป็นเกษตรกรมืออาชีพ” คุณสุพฒัน์ กล่าว 

ส าหรับเกษตรกรท่านใด สนใจในเร่ืองของการท าตลาดออนไลน์ “เกษตรโมบาย” ต้องการเพิม่ช่องทาง
การตลาด สามารถติดต่อส านักงานเกษตรอ าเภอได้ทุกอ าเภอ หรือท่ีส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ท่ี 

ต าบลห้วยไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดรราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ (032) 315-023 

 



 

พฒันาสินคา้เกษตรสู่ออนไลน์ สร้างรายไดท่ี้มัน่คง 
ปัญหาของเกษตรกรในปัจจุบันไม่ได้อยู่ ท่ีเร่ืองของการเพาะปลูก แต่ปัญหาหลกั ๆ จะอยู่ท่ีช่องทาง
การตลาด ต้องพึ่งพาการขายแบบช่องทางเดิม ๆ ที่มีพ่อค้าคนกลางมารับซ้ือและไม่สามารถก าหนด
ราคาเองได้ จากสถานการณ์โควิด-19 ท่ีผ่านมา เกษตรกรเร่ิมเล็งเห็นถึงการท าตลาดออนไลน์มาก
ขึ้น เพราะช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางท่ีเข้าถึงผูบ้ริโภคได้ง่าย ซ่ึงในหลายพื้นท่ีไม่สามารถท า
การคา้ขายแบบตลาดปกติหรือตลาดออฟไลน์ได้ เพราะทุกคนกังวลและเกรงว่าจะเกิดความเส่ียงเม่ือ
ต้องไปอยู่ในพื้นท่ีแออดั เป็นการสัมผสักับเช้ือโควิด-19 จึงส่งผลให้การค้าขายสินคา้ทางการเกษตร
ท่ีผ่านมามีการท าตลาดออนไลน์มากขึ้น เกษตรกรมีการพฒันาสินคา้ทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดตามไปด้วย  

คุณสุพัฒน์ อ่อนคง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ให้ขอ้มูล
ว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ไม่สามารถเดินมาหาตลาดออฟไลน์ได้ ทาง
ส านักงานเกษตรจังหวดัร่วมกับจังหวดัราชบุรี จึงคิดจัดท าตลาดออนไลน์หรือแอปพลิเคชันภายใตช่ื้อ 
“เกษตรโมบายราชบุรี” เพื่อให้ผูบ้ริโภคสั่งซ้ือสินคา้ผ่านตลาดออนไลน์ได้ โดยพี่น้องเกษตรกรต้อง
เตรียมสินคา้ให้ได้มาตรฐานพร้อมท่ีจะจดัส่งไปถึงมือผูบ้ ริโภค 

 



“กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีนโยบายตลาดน าการผลิต โดยส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักงานเกษตร
จงัหวดั มีการส่งเสริมให้เกษตรกรพฒันาสินคา้ให้มีคุณภาพ และเขา้สู่การรับรองมาตรฐาน GAP 

เม่ือมีการส่งเสริมอย่างมีคุณภาพแล้ว เกษตรกรก็มกัจะมีค าถามว่า จะให้ไปขายที่ไหน ทางส านักงาน
เกษตรจังหวดัร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ จึงได้มีการริเร่ิมตั้งตลาดเกษตรกร หรือ Farmer 

Market ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงและเรียนรู้
ช่องทางการตลาดรวมถึงการน าสินคา้มาจ าหน่ายด้วยตนเอง และเกษตรกรจะได้พบกับผูบ้ริโภค
โดยตรง ซ่ึงที่น่ีก็มีตลาดเกษตรกรแบบกางเต็นท์ประจ าหน้าส านักงานเกษตรอ าเภอหรือสถานที่
ราชการ และพฒันาไปสู่ตลาดเกษตรกรถาวร ในรูปแบบศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรได้ก่อสร้างอาคารขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกร ก็จะมีประมาณ 
50 กว่าร้าน เรียกว่า เปิดตลาดออฟไลน์” คุณสุพฒัน์ กล่าว  

จากสินค้าตลาดออฟไลน์ สู่ตลาดออนไลน์เต็มรูปแบบ 

ตลาดออฟไลน์ท่ีมีการน าผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพมาจ าหน่ายนั้น คุณสุพฒัน์ บอกว่า เป็น
ตลาดเกษตรโมบายราชบุรี โดยน าช่ือมาจากตลาดออนไลน์ ซ่ึงจังหวดัราชบุรีเรามีแอปพลิเคชันท่ีช่ือ
ว่า ”เกษตรโมบาย” ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีสินค้าผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP น าสินคา้มาตรฐานต่าง ๆ 
มาให้ผูบ้ริโภคได้เลือกซ้ือได้อย่างมัน่ใจ พร้อมกันน้ีเกษตรกรได้มีการปรับตวั ผลิตสินคา้ตามความ
ต้องการของตลาด คือ การตลาดน าการผลิตตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร  

“พอเกษตรกรเร่ิมจบัทางการท าตลาดได้ว่า ลูกคา้หรือกลุ่มผูบ้ริโภคต้องการอะไร การผลิตสินคา้
ทางการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการจึงเป็นเร่ืองส าคัญ ต่อมาเม่ือเกษตรกรมีสินค้าท่ีได้
มาตรฐาน เราในฐานะผูดู้แล จึงส่งเสริมการท าตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรมากขึ้น เพื่อให้มีการขาย
หลายช่องทาง ไม่ได้เน้นขายแต่ตลาดออฟไลน์เพียงอย่างเดียว แต่สามารถท าตลาดออนไลน์ส่งตรง
ไปถึงมือผูบ้ริโภค รวมทั้งสร้างเป็นสินค้าคุณภาพส่งขายยงัตลาดโมเดิร์นเทรดอีกด้วย จึงท าให้เวลาน้ี
ร้านค้าบางร้านท่ีมีสินค้าได้มาตรฐาน ก็จะมีปริมาณการสั่งซ้ือจากลูกคา้เข้ามาอย่างต่อเน่ือง สามารถ
ขายสินคา้ได้ เกิดรายได้หลายช่องทาง” คุณสุพฒัน์ กล่าว  

วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านหนองหลวง จ.ราชบุรี 

แหล่งรวบรวมสินค้าออนไลน์ครบวงจร 



คุณนิรัญชรา สุขไข่ ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภยับ้านหนองหลวง ตั้งอยู่ท่ี ต าบลห้วยไผ่ 
อ าเภอเมือง จังหวดัรราชบุรี ให้ข้อมูลว่า วิสาหกิจชุมชนแห่งน้ีเร่ิมจากการก่อตั้งมาคร้ังแรกมีสมาชิก
เพียง 7 คน เท่านั้น ต่อมามีการพฒันาและสร้างความเขม้แข็งให้กับกลุ่ม จนปัจจุบนัมีสมาชิกอยู่ที่ 
33 คน เน้ือท่ีท าการเกษตรอยู่ท่ี 100 กว่าไร่ โดยทางกลุ่มได้ผลิตสินค้าเกษตรท่ีปลอดภยั เช่น ผกั 
ผลไม ้เพื่อจ าหน่ายให้กับผูบ้ริโภคเป็นหลัก จากสถานการณ์โควิด -19 ท่ีผ่านมา ท าให้กลุ่มได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมากในการท าตลาด จึงได้ปรับเปล่ียนกลยุทธ์การท าตลาดให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์มากขึ้น โดยปรับจากเดิมที่ท าแต่ตลาดออฟไลน์ มาสร้างแบรนด์สินคา้ให้ได้มาตรฐาน
และเขา้สู่ระบบออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ 

“ท่ีผ่านมาเน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ผลผลิตค่อนขา้งมีปัญหา คือไม่มีท่ีขาย เพราะตลาด
ปิด ไม่อยากออกไปในพื้นท่ีเส่ียง ก็เลยมาปรึกษาหารือกันว่าจะแก้ปัญหาตรงน้ีได้อย่างไร จึงได้เดิน
ไปหาส านักงานเกษตรจงัหวดัราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร คุยถึงปัญหา จะให้ช่วยเหลือปัญหาตรง
น้ีให้หน่อย ทางเกษตรจังหวดัจึงได้แนะน าและเขา้มาดูแล และได้มอบแอปพลิเคชันช่ือว่าเกษตรโม
บาย ให้ทางกลุ่มได้มาใช้และเพิ่มช่องทางการตลาด ตั้ งแต่นั้นมาเราก็เรียนรู้มากขึ้น และท าตลาดทั้ง
ออฟไลน์และออนไลน์ควบคู่กันไป” คุณนิรัญชรา กล่าว  

เม่ือมีลูกคา้ให้ความสนใจสินคา้ทางการเกษตรและสินคา้แปรรูปของกลุ่มมากขึ้น คุณนิรัญชรา บอก
ว่า จึงได้มีการพฒันาสินคา้ทางการเกษตรอยู่เสมอ และน าสินคา้ดีประจ าท้องถ่ินมาพฒันาให้มี
คุณภาพ อย่างเช่น ผกัสวนครัว ที่เด่นดังในย่านน้ีคือ กะหล ่าดอก เน่ืองจากกะหล ่าดอกท่ีน่ีมีรสชาติดี 
หวาน กรอบ และก็ไม่เหนียว ท่ีส าคัญคือ เป็นอาชีพท่ีเกษตรกรท่ีน่ีท ามาตั้งแต่บรรพบุรุษ เม่ือความ
ต้องการของลูกคา้มีมากจึงได้พฒันาการปลูกให้มีหัวใหญ่และได้มาตรฐาน จนประสบผลส าเร็จตามท่ี
ตลาดตอ้งการ 

“พอเราท าตลาดออนไลน์เป็น เราไม่ได้ขายแค่ในออนไลน์ แต่สามารถเช่ือมต่อทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์ได้ ท าให้กลุ่มของเราขายสินคา้ได้เยอะ และทุกปัญหาท่ีเราเจอ เรามีพี่เล้ียงท่ีดีในการดูแล 
นั่นก็คือกรมส่งเสริมการเกษตร มีปัญหาก็คุยกับทางส านักงานเกษตรจงัหวดัตลอดเวลา ช่วยให้ปัญหา
ของเราได้รับการแก้ไข้ สรุปมีปัญหาอะไรเราก็จะมีพี่เล้ียงคอยดูแล ท าให้ปัญหาทุกปัญหาสามารถ
แก้ไขได้ ช่วยให้การ พฒันาตนเองของกลุ่มทั้งเร่ืองขายออนไลน์มีความทนัยุคทันสมยัมากขึ้นตามไป
ด้วย” คุณนิรัญชรา กล่าว 

การพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพช่วยสร้างรายได้จากตลาดออนไลน์เพิ่มอีกหน่ึงช่องทาง 



คุณสุพฒัน์ ได้กล่าวถึงความส าเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบา้นหนองหลวงว่า การท่ี
กลุ่มวิสาหกิจฯ แห่งน้ีมีการส่งเสริมให้สมาชิกที่น่ีได้เข้ามาเรียนรู้และสามารถท าการตลาดผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์อยู่เป็นประจ า จึงท าให้กลุ่มมีการพฒันาสินคา้ทางการเกษตรที่ทนัสมยัและตรงตาม
ความต้องการของตลาด โดยเฉพาะปัจจุบนัสามารถท าตลาดออนไลน์เช่ือมโยงไปสู่ตลาดออฟไลน์ได้
มากขึ้น เช่น ส่งจ าหน่ายสินคา้ขึ้นห้างโมเดิร์นเทรดท่ีมีการสั่งสินคา้จากที่น่ีในปริมาณที่มากขึ้นตาม
ไปด้วย 

“เม่ือพี่น้องเกษตรกรสามารถผลิตสินค้าได้มาตรฐาน และรู้ว่าลูกคา้ต้องการอะไร จึงช่วยให้สินคา้
ตรงสเปกและขายได้ตลอดทั้งปี เพื่อรักษาศกัยภาพในการผลิตให้มัน่คง เพื่อที่จะสามารถต่อรองกับคู่
คา้ได้ ดังนั้น การพฒันาเกษตรกร สินค้า การพฒันาเร่ืองมาตรฐาน และการท าตลาด จึงเป็นเร่ืองท่ี
ส าคญัที่เกษตรกรต้องรู้ ก็จะช่วยให้เกษตรกรไทยยืนได้ด้วยตวัเอง ขายให้เป็น เพื่อเป็นเกษตรกรมือ
อาชีพ” คุณสุพฒัน์ กล่าว 

ส าหรับเกษตรกรท่านใด สนใจในเร่ืองของการท าตลาดออนไลน์ “เกษตรโมบาย” ต้องการเพิ่ม

ช่องทางการตลาด สามารถติดต่อส านักงานเกษตรอ าเภอได้ทุกอ าเภอ หรือท่ีส านักงานเกษตรจังหวัด
ราชบุรี ตั้งอยู่ท่ี ต าบลห้วยไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดรราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ (032) 315-
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