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วันน้ี (14 เมษายน 2565) ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ ดร.ทองเปลว กองจันทร ์ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นตัวแทนประเทศไทยเปดิอาคาร Thailand Pavilion ต้อนรับแขกผู้มา
เยือน ในงานมหกรรมพืชสวนโลก The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) โชว์ศักยภาพนวัตกรรมด้านอาหาร สินค้า
เกษตรของไทย การพัฒนากระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและคณุภาพของประเทศไทย พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่อาคารประเทศไทย เพื่อช่ืนชมความ
งดงามของธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณี ผา่นนิทรรศการต่างๆ 
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ข้อมูลว่า ประเทศไทยเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลก The International Horticultural 
Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ระหว่างวันท่ี 14 เมษายน – 9 ตุลาคม 2565 ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งกับประเทศเจ้าภาพและประเทศภาคีสมาชิกอื่น ๆ ท่ีเข้าร่วมงาน พรอ้มเป็นการประชาสมัพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศ 
ผ่านการนำเสนอการดำเนินงานการพัฒนาสินค้าเกษตร และผลิตภณัฑ์ด้านการเกษตร สร้างความหลากหลายและแสดงศักยภาพ ให้เกดิความเช่ือมั่นใน
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลติภณัฑ์ รวมทั้งการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยท่ีติดอันดับโลกในด้านความหลากหลายของศิลปะ 
ประเพณีวัฒนธรรมการดำรงชีพท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีภมูิปัญญาในการพึ่งพาตนเอง และที่สำคัญคือ จะเป็นการเปดิโอกาสทางการค้า
ให้กับสินค้าและบริการของไทย และการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 
ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กลา่วว่า อาคาร Thailand Pavilion นำเสนอผ่านแนวคดิ “TRUST Thailand” เข้าใจทุก
ความแตกต่าง เชื่อมั่นความปลอดภัย เปิดโลกทัศน์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ มุมมองที่คุณไมเ่คยเห็น ที่น้ีประเทศไทย ซึ่งภายในอาคาร Thailand Pavilion 
แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 
โซน Welcome to Thailand นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์ ตัวอย่าง
โครงการตามแนวคิด BCG Model การท่องเที่ยวไทยและท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
โซน Future Products นำเสนอระบบการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรตั้งแตต่้นน้ำกลางน้ำ ปลายน้ำ สินค้ากลุม่ Future food เช่น เหด็แครง 
จิ้งหรีด มะพร้าว ลำไย ท่ีพลาดไมไ่ด้คือ การตกแต่งกล้วยไมสุ้ดอลังการ ตั้งตระหง่านกลางห้องโถง สูงถึง 5 เมตร ประดับด้วยกล้วยไมส้กุลหวายและแวนด้า 
หลากหลายสี ซึ่งในปี 2565 นี้ กรมส่งเสรมิการเกษตรมเีป้าหมายทีจ่ะกระตุ้นตลาดกล้วยไม้ สกุลแวนด้าในประเทศเนเธอร์แลนด์อีกครั้งด้วย 
โซน Showroom นำเสนอตัวอยา่งสินค้าท่ีมีศักยภาพในการส่งออก เช่น สินค้าเกษตรและผลติภณัฑ ์(ด้านอาหาร และไม่ใช่อาหาร สินค้าในอนาคต และ
สินค้าท่ีมีศักยภาพ) ผลติภณัฑส์มนุไพร สปา และเวชสำอาง ผลติภณัฑ์วัฒนธรรมไทย Cultural Product of Thailand: CPOT ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมและ
ผ้าฝ้าย  ผลติภณัฑ์จากยางพารา ผลิตภณัฑ์เครื่องประดับจากกล้วยไม้ ดอกไม้อบแห้ง เป็นต้น 
โซนนิทรรศการหมุนเวียน นำเสนอสินค้าพืชสวนไทยผ่านการจัดกิจกรรมหมุนเวียน จำนวน 6 ครั้ง ท่ีมีทั้งการสาธิต และการชิมสินค้าเกษตรต่าง ได้แก่ ครั้ง
ที่ 1 “Glamorous…Thai Orchids and Air Purifying plants (Sansevieria)” เสน่ห์…กล้วยไม้และไม้ฟอกอากาศ (สกลุลิ้นมังกร) ครั้งท่ี 2 “Everlasting 
Fruit Season 1” นิทรรศการผลไม้อัตลักษณภ์าคตะวันออก ครั้งท่ี 3 “Thai Herbs for Relaxing Life” นิทรรศการสมุนไพร ครั้งท่ี 4 “New selection 
for good health” นิทรรศการผกั ครั้งท่ี 5 “Everlasting Fruit Season 2” นิทรรศการผลไม้อัตลกัษณ์ภาคใต้ และครั้งท่ี 6 “Worth of the graceful 
leafy Thai Ornamental Plant” นานาพรรณคณุค่าไม้ประดับไทย 
และโซนสวนไทย ที่นำเส้นสายของลายคลื่นในงานจิตรกรรมฝาผนัง มาร้อยเรียงเข้ากับลายเหลี่ยมจากงานประณตีศิลป์ ผ่านการจัดวางองค์ประกอบทางภูมิ
สถาปัตยกรรมอย่างลงตัว อาทิกระถางลายครามประดับไมม้งคล กระทงโลหะ พญานาคไมไ้ผส่าน และเรือนกล้วยไม้ ท่ีแสดงถึงเรื่องราวชีวิตที่ผูกพันกับ
สายน้ำ และอัตลักษณ์ของไทย พรอ้มช่ืนชมความงดงามของดอกไมน้านาพรรณ เต็มอิม่กับธรรมชาตภิายใต้รม่ไม้ใหญ่ในพ้ืนท่ีเขียวขจี 
“งาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) เป็นงานแสดงพืชสวนยิ่งใหญ่ระดับโลก (A1) ซึ่งได้รับการรับรองจาก
สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) และสำนักงานจัดงานมหกรรมนานาชาติ (BIE) จึงขอเชิญชวนสำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์ มา
เที่ยวชม Thailand Pavilion และนิทรรศการต่างๆ ซึ่งเปดิให้เข้าชมงานได้ ทุกวัน ตั้งแต่วันน้ี ถึง 9 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. – 19.00 น. และ
สามารถตดิตามขา่วความเคลื่อนไหวการจัดงานและรับชมได้ทางออนไลน ์ผ่าน เวบ็ไซต์ thailandfloriade2022.com” อธิบดกีรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 



 
กรมส่งเสริมการเกษตร นำที่ปรึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต    สินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน และ
ความสำเร็จ ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ แปลงใหญ่กาแฟเทพ
เสด็จ ตำบลเทพเสด็จ    อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
นายนวนิตย์  พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การศึกษาดูงานดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรม
การประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ที่จัดขึ้น ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากรเกษตร
ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เข้าร่วมสังเกตการณ์
ด้วย ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ระดับประเทศ ปีละ 4 ครั้ง 
ภายใต้วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงการดำเนินงานของทั้งสองเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม สามารถใช้ 
ศพก. เป็นฐานเรียนรู้และเป็นแหล่งองค์ความรู้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ตลอดจน
เป็นที่บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่จะเข้าเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ได้อย่างแท้จริง สำหรับ
แปลงใหญ่กาแฟเทพเสด็จดำเนินการและบริหารงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอนซึ่งนับเป็นศูนย์
เครือข่ายหนึ่งของ ศพก. หลัก อำเภอดอยสะเก็ด ที่บูรณาการและเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ทั้งด้าน
องค์ความรู้ การผลิต และการตลาด     
ด้าน นายสุวรรณ  เทโวขัติ ประธานแปลงใหญ่กาแฟเทพเสด็จ กล่าวว่า แปลงใหญ่กาแฟเทพเสด็จ ได้
สมัคร     เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดกับกรมส่งเสริมการเกษตร ใน
ปี 2564 และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อาทิ เครื่อง Color Sorter 1 เครื่อง 
เครื่องสีกาแฟกะลา เครื่องใหญ่ 1 เครื่อง และเครื่องเล็ก 1 เครื่อง เพื่อผลิตกาแฟคุณภาพจำหน่าย ภายใต้แบรนด์
เทพเสด็จ หรือ Thepsadej Coffee 

นายสุวรรณ กล่าวอีกว่า กาแฟเทพเสด็จ เป็นสายพันธุ์อาราบิก้า ที่ปลูกบนภูเขาสูง 1,100 - 1,500 เมตร 
จากระดับน้ำทะเล ซึ่งใช้ระบบการปลูกร่วมกับป่าไม้ ทำให้เกิดข้อดี คือ เมล็ดกาแฟจะเจริญเติบโตช้า ค่อยๆ เกิด
การสะสมสารอาหารอย่างเต็มที่ และเมื่อผ่านวิธีการแปรรูปอย่างพิถีพิถันทุกข้ันตอน ทำให้กาแฟเทพเสด็จมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรสชาติหอมหวาน มีกลิ่นหอมของดอกไม้ป่า และปัจจุบันกาแฟเทพเสด็จ ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) อีกด้วย 

“การเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ได้สร้างประโยชน์อย่างมาก 
เพราะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสม เกิดการยกระดับการผลิตสินค้า
คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เกิดอำนาจต่อรองด้านการตลาด สร้างรายได้ให้อย่างยั่งยืน” นาย
สุวรรณ กล่าว 





 
กรมส่งเสริมการเกษตร นำที่ปรึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร 
(ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน และความสำเร็จ ภายใต้โครงการ
ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ แปลงใหญ่กาแฟเทพเสด็จ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
นายนวนิตย์  พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การศึกษาดูงานดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมการ
ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ที่จัดขึ้น ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากรเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย ทั้งนี้ กรมส่งเสริม
การเกษตรได้กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ระดับประเทศ ปีละ 4 ครั้ง ภายใต้วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกิด
การเชื่อมโยงการดำเนินงานของทั้งสองเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม สามารถใช้ ศพก. เป็นฐานเรียนรู้และเป็นแหล่งองค์
ความรู้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ตลอดจนเป็นที่บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart 
Farmer) ที่จะเข้าเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ได้อย่างแท้จริง สำหรับแปลงใหญ่กาแฟเทพเสด็จดำเนินการและบริหารงานใน
รูปแบบวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอนซึ่งนับเป็นศูนย์เครือข่ายหนึ่งของ ศพก. หลัก อำเภอดอยสะเก็ด ที่บูรณาการและ
เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันในระดับพ้ืนที่ทั้งด้านองค์ความรู้ การผลิต และการตลาด  
ด้าน นายสุวรรณ  เทโวขัติ ประธานแปลงใหญ่กาแฟเทพเสด็จ กล่าวว่า แปลงใหญ่กาแฟเทพเสด็จ ได้สมัคร     เข้า
ร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในปี 2564 และได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อาทิ เครื่อง Color Sorter 1 เครื่อง เครื่องสีกาแฟกะลา เครื่องใหญ่ 
1 เครื่อง และเครื่องเล็ก 1 เครื่อง เพื่อผลิตกาแฟคุณภาพจำหน่าย ภายใต้แบรนด์เทพเสด็จ หรือ Thepsadej Coffee 
นายสุวรรณ กล่าวอีกว่า กาแฟเทพเสด็จ เป็นสายพันธุ์อาราบิก้า ที่ปลูกบนภูเขาสูง 1,100 – 1,500 เมตร  จาก
ระดับน้ำทะเล ซึ่งใช้ระบบการปลูกร่วมกับป่าไม้ ทำให้เกิดข้อดี คือ เมล็ดกาแฟจะเจริญเติบโตช้า ค่อยๆ เกิด  การสะสม
สารอาหารอย่างเต็มท่ี และเม่ือผ่านวิธีการแปรรูปอย่างพิถีพิถันทุกข้ันตอน ทำให้กาแฟเทพเสด็จมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มี
รสชาติหอมหวาน มีกลิ่นหอมของดอกไม้ป่า และปัจจุบันกาแฟเทพเสด็จ ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ 
(Geographical Indications : GI) อีกด้วย 
“การเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ได้สร้างประโยชน์อย่างมาก เพราะ
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสม เกิดการยกระดับการผลิตสินค้าคุณภาพ 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เกิดอำนาจต่อรองด้านการตลาด สร้างรายได้ให้อย่างยั่งยืน” นายสุวรรณ กล่าว 






