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ไทยเข้าร่วมงาน“มหกรรมพืชสวนโลก EXPO 2022 Floriade Almere” เปิดตัว Thailand 

Pavilion โชว์ศักยภาพนวัตกรรมอาหารสินค้าเกษตรไทยสู่สายตาชาวโลก 

ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เม่ือวนัท่ี 12 

ตุลาคม 2563 อนุมัติให้เข้าร่วมงานและมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็น

หน่วยงานหลักในการด าเนินการในนามประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หน่วยงานราชการอี่น และภาคเอกชน 

 

 

ในการน้ีดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน

มหกรรมพืชสวนโลก The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade 

Almere) ระหว่างวนัท่ี 13 เมษายน – 9 ตุลาคม 2565 ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เพ่ือแสดงให้เห็นถึง

ศักยภาพและความก้าวหน้าด้านการเกษตรของประเทศไทย  การสร้างความเช่ือมั่นในคุณภาพมาตรฐานของสินค้า

เกษตรและสินค้าเพื่อสุขภาพของไทย การแลกเปล่ียนและขยายความร่วมมือเร่ืองพืชสวนระหว่างกัน รวมทั้งสร้าง

ความตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมโอกาสในการขยายตลาดสินค้า

เกษตรไทยไปสู่ผูบ้ริโภคหรือคู่ค้าในระดับสากล อีกทั้งการร่วมงานในคร้ังน้ียงัเป็นโอกาสอนัดีในการร่วมฉลอง

ความสัมพนัธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ครบรอบ 418 ปี ในปี 2565 

น้ี ซ่ึงท่ีผ่านมาทั้งสองประเทศมีความสัมพนัธ์ท่ีดีมาโดยตลอด ทั้งในระดับพระราชวงศ์ รัฐบาล และประชาชน 



 

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลก The 

International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ณ ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ ในคร้ังน้ี ประเทศไทยเข้าร่วมจัดงานภายใต้แนวคิดหลัก “TRUST Thailand” โดยจะน าเสนอ

นโยบาย BCG model และนโยบาย 3S (3S : Safety Security and Sustainability) ของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอดคล้องกับแนวคิดหลักในการจัดงาน “Growing Green 

Cities” ความก้าวหน้าในด้านนวตักรรมอาหารและสินค้าเกษตรของไทย การพฒันากระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพได้

มาตรฐาน ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง น าเสนอสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพในการส่งออก รวมทั้งจะเป็นเวทีเช่ือมโยง

ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ และผูส่้งออกสินค้าเกษตรของไทย กับผูน้ าเข้าสินค้าของเนเธอร์แลนด์ เพ่ือเปิดโอกาสในการ

ขยายธุรกิจสินค้าพืชสวนของไทย ซ่ึงการเข้าร่วมการจัดงาน Floriade ของประเทศไทยในอดีตสามารถเปิดตลาด

สินค้ากล้วยไม้ในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ส าเร็จมาแล้ว  

 

ส าหรับพ้ืนท่ีจัดแสดงภายในอาคาร Thailand Pavilion แบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ 



โซนที่ 1 : Welcome to Thailand น าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับประเทศไทย เช่น ความสัมพนัธ์ทางการทูต

ระหว่างประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์ ตัวอย่างโครงการตามแนวคิด  BCG Model การท่องเท่ียวไทยและ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

โซนที่ 2 : Future Products น าเสนอระบบการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นน ้า กลางน ้า 

ปลายน ้า สินค้ากลุ่ม Future food เช่น เห็ดแครง จ้ิงหรีด มะพร้าว ล าไย ขม้ินชัน ท่ีพลาดไม่ได้

คือ Landmark สุดอลังการ สูง 5 เมตร ซ่ึงประดับด้วยกล้วยไม้สกุลหวายและแวนด้า โดยเฉพาะกล้วยไม้สกุล

แวนด้า ซ่ึงในปี 2565 น้ี กรมส่งเสริมการเกษตรมีเป้าหมายท่ีจะกระตุ้นตลาดประเทศเนเธอร์แลนด์อีกคร้ัง 

โซนที่ 3 : Showroom น าเสนอตัวอย่างสินค้าท่ีมีศักยภาพในการส่งออก เช่น สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

สปา และเวชส าอาง กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุปกรณ์ตกแต่ง กลุ่มผา้ไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม เป็นต้น  

ส าหรับกิจกรรมพิเศษ ประกอบด้วย พิธีเปิดอาคาร Thailand Pavilion ในวนัท่ี 14 เมษายน 2565 

น าเสนอกิจกรรมทางด้านวฒันธรรมท่ีสอดคล้องกลับช่วงเวลา คือ เทศกาลสงกรานต์ โดยเชิญชวนชุมชนไทยใน

ประเทศเนเธอร์แลนด์เข้าร่วมงาน ส่วนกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย ก าหนดจัดขึ้นในวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา โดยกระทรวงวฒันธรรม

จะน าชุดการแสดงศิลปวฒันธรรมไทยไปจัดแสดงตามแนวคิดเทศกาลลอยกระทง เพ่ือให้ผูเ้ข้าชมงานได้รู้จัก

วฒันธรรมไทยท่ีสวยงาม รวมถึงนิทรรศการหมุนเวียนด้านพืชสวน 6 เร่ือง ได้แก่ กล้วยไม้ไม้ฟอกอากาศ ผลไม้ภาค

ตะวนัออก สมุนไพร ผกั ผลไม้ภาคใต้ และไม้ดอกไม้ประดับ 

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ส าหรับผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางไปร่วมชมงานในสถานท่ีจริงได้ กรมส่งเสริม

การเกษตรขอเชิญเข้าชมความสวยงามของอาคาร Thailand Pavilion นิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะจัด

ขึ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://thailandfloriade2022.com ซ่ึงจะมีข้อมูลข่าวสารการจัดงาน และ

กิจกรรม Live สด พาชมบรรยากาศภายในงาน EXPO 2022 Floriade Almere ตลอดระยะเวลาการจัด

งาน พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกรับของท่ีระลึกจากงานอีกด้วย  

https://thailandfloriade2022.com/


 

ไทยเข้าร่วมงาน“มหกรรมพืชสวนโลก EXPO 2022 Floriade 

Almere” เปิดตัว Thailand Pavilion โชวศ์ักยภาพ
นวัตกรรมอาหารสินค้าเกษตรไทยสู่สายตาชาวโลก 

ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีไดมี้มติ เม่ือวนัที่ 12 ตุลาคม 2563 

อนุมติัให้เขา้ร่วมงานและมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนินการ
ในนามประเทศไทย ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการอี่น และภาคเอกชน 

 

ในการน้ีดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ประเทศไทยไดรั้บเชิญให้เขา้ร่วมงานมหกรรมพืชสวน
โลก The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ระหว่างวนัที่ 
13  เมษายน – 9 ตุลาคม 2565 ณ ราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด ์เพื่อแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพและความกา้วหนา้ดา้นการเกษตร
ของประเทศไทย  การสร้างความเช่ือมัน่ในคุณภาพมาตรฐานของสินคา้เกษตรและสินคา้เพ่ือสุขภาพของไทย การแลกเปล่ียนและ
ขยายความร่วมมือเร่ืองพืชสวนระหว่างกนั รวมทั้งสร้างความตระหนกัรู้ถึงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงจะช่วย
ส่งเสริมโอกาสในการขยายตลาดสินคา้เกษตรไทยไปสู่ผูบ้ริโภคหรือคู่คา้ในระดบัสากล อีกทั้งการร่วมงานในคร้ังน้ียงัเป็นโอกาสอนั
ดีในการร่วมฉลองความสัมพนัธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจกัรไทยและราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด ์ครบรอบ 418 ปี ในปี 
2565 น้ี ซ่ึงท่ีผา่นมาทั้งสองประเทศมีความสัมพนัธ์ท่ีดีมาโดยตลอด ทั้งในระดบัพระราชวงศ ์ รัฐบาล และประชาชน  

 



 ดา้น นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การเขา้ร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลก The 

International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ณ ประเทศเนเธอร์แลนด ์
ในคร้ังน้ี ประเทศไทยเขา้ร่วมจดังานภายใตแ้นวคิดหลกั “TRUST Thailand”  โดยจะน าเสนอนโยบาย BCG 

model และนโยบาย 3S  (3S : Safety Security and Sustainability) ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ สอดคลอ้งกบัแนวคิดหลกัในการจดังาน “Growing Green Cities”  ความกา้วหนา้ในดา้นนวตักรรมอาหาร
และสินคา้เกษตรของไทย  การพฒันากระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน ตั้งแต่ตน้ทางจนถึงปลายทาง น าเสนอสินคา้เกษตรท่ี
มีศกัยภาพในการส่งออก รวมทั้งจะเป็นเวทีเช่ือมโยงผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ และผูส่้งออกสินคา้เกษตรของไทย กบัผูน้  าเขา้สินคา้ของ
เนเธอร์แลนด ์เพื่อเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจสินคา้พืชสวนของไทย ซ่ึงการเขา้ร่วมการจดังาน Floriade ของประเทศไทยใน
อดีตสามารถเปิดตลาดสินคา้กลว้ยไมใ้นประเทศเนเธอร์แลนดไ์ดส้ าเร็จมาแลว้ 

 

ส าหรับพ้ืนท่ีจดัแสดงภายในอาคาร Thailand Pavilion แบ่งออกเป็น 3 โซน ไดแ้ก ่ 

โซนที่ 1 : Welcome to Thailand น าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัประเทศไทย เช่น ความสัมพนัธ์ทางการทูตระหว่าง
ประเทศไทยและเนเธอร์แลนด ์ตวัอยา่งโครงการตามแนวคิด BCG Model การท่องเท่ียวไทยและท่องเท่ียวเชิงเกษตร   

โซนที่ 2 : Future Products น าเสนอระบบการรับรองมาตรฐานการผลิตสินคา้เกษตรตั้งแต่ตน้น ้า กลางน ้า ปลายน ้า 
สินคา้กลุ่ม Future food เช่น เห็ดแครง จ้ิงหรีด มะพร้าว ล าไย ขม้ินชนั ท่ีพลาดไม่ไดค้ือ Landmark สุดอลงัการ สูง 5 

เมตร ซ่ึงประดบัดว้ยกลว้ยไมส้กุลหวายและแวนดา้ โดยเฉพาะกลว้ยไมส้กุลแวนดา้ ซ่ึงในปี 2565 น้ี กรมส่งเสริมการเกษตรมี
เป้าหมายท่ีจะกระตุน้ตลาดประเทศเนเธอร์แลนดอ์ีกคร้ัง 

โซนที่ 3 : Showroom น าเสนอตวัอยา่งสินคา้ท่ีมีศกัยภาพในการส่งออก เช่น สินคา้กลุ่มผลิตภณัฑส์มุนไพร สปา และเวช
ส าอาง กลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชน และอปุกรณ์ตกแต่ง กลุ่มผา้ไหมและผลิตภณัฑจ์ากไหม เป็นตน้ 

ส าหรับกิจกรรมพิเศษ ประกอบดว้ย พิธีเปิดอาคาร Thailand Pavilion ในวนัที่ 14 เมษายน 2565 น าเสนอกิจกรรม
ทางดา้นวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกลบัช่วงเวลา คือ เทศกาลสงกรานต ์โดยเชิญชวนชุมชนไทยในประเทศเนเธอร์แลนดเ์ขา้ร่วมงาน 
ส่วนกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย ก าหนดจดัขึ้นในวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้
เจา้อยูห่วั เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา โดยกระทรวงวฒันธรรมจะน าชุดการแสดงศิลปวฒันธรรมไทยไปจัดแสดงตามแนวคิด
เทศกาลลอยกระทง เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมงานไดรู้้จกัวฒันธรรมไทยท่ีสวยงาม รวมถึงนิทรรศการหมุนเวียนดา้นพืชสวน 6 เร่ือง 
ไดแ้ก ่กลว้ยไมไ้มฟ้อกอากาศ ผลไมภ้าคตะวนัออก สมุนไพร ผกั  ผลไมภ้าคใต ้และไมด้อกไมป้ระดบั  



 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ส าหรับผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางไปร่วมชมงานในสถานท่ีจริงได้  กรมส่งเสริมการเกษตรขอ
เชิญเขา้ชมความสวยงามของอาคาร Thailand Pavilion นิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะจดัขึ้นไดผ้า่นทาง
เวบ็ไซต ์https://thailandfloriade2022.com ซ่ึงจะมีขอ้มูลข่าวสารการจดังาน และกิจกรรม Live สด พาชม
บรรยากาศภายในงาน EXPO 2022 Floriade Almere ตลอดระยะเวลาการจดังาน พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกรับของท่ี
ระลึกจากงานอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thailandfloriade2022.com/


 

ไทยพร้อมร่วมงาน “มหกรรมพืชสวนโลก EXPO 2022 
Floriade Almere” 

ไทยพร้อมร่วมงาน “มหกรรมพืชสวนโลก EXPO 2022 Floriade Almere” เปิด 
“Thailand Pavilion” โชว์ศักยภาพนวัตกรรมอาหารสินค้าเกษตรไทยสู่สายตาชาวโลก 
กระทรวงเกษตรฯ บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานรัฐและเอกชน เข้าร่วมงาน “มหกรรมพืชสวน
โลก EXPO 2022 Floriade Almere” ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ หวังสร้างช่ือสินค้า
เกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดโลก พร้อมน าเสนอ ศิลปวัฒนธรรมอาหาร วิถีชีวิตความเป็นไทยผ่านอาคาร
นิทรรศการ Thailand Pavilion 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2563 อนุมัติให้เขา้ร่วมงาน มหกรรมพืชสวนโลก The 

International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade 
Almere) ซ่ึงจะเกิดขึ้นในระหว่างวนัท่ี 13 เมษายน-9 ตุลาคม 2565 ณ ราชอาณาจกัร
เนเธอร์แลนด์ เป็นโอกาสอันดีที่จะร่วมฉลองความสัมพนัธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจกัรไทยและ
ราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์ ครบรอบ 418 ปี ในปี 2565 น้ี ซ่ึงท่ีผ่านมาทั้งสองประเทศมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีมาโดยตลอด ทั้งในระดับพระราชวงศ์ รัฐบาล และประชาชนและมอบหมายให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนินการใน
นามประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการ
อ่ืน และภาคเอกชน 

 
 

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ การเขา้ร่วมงานในคร้ัง
น้ี จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพและความก้าวหน้าด้านการเกษตรของประเทศไทย ซ่ึงจะเป็น
การสร้างความเช่ือมั่นในด้านคุณภาพมาตรฐานของสินคา้เกษตรและสินคา้เพื่อสุขภาพของไทย การ
แลกเปล่ียนและขยายความร่วมมือเร่ืองพืชสวนระหว่างกัน รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมโอกาสในการขยายตลาดสินคา้เกษตร
ไทยไปสู่ผูบ้ริโภคหรือคู่คา้ในระดับสากล ในคร้ังน้ีประเทศไทยเขา้ร่วมจัดงานภายใต้แนวคิดหลัก 
“TRUST Thailand” เช่ือมั่นประเทศไทย โดยจะน าเสนอนโยบาย BCG model และ
นโยบาย 3S (3S : Safety Security and Sustainability) ของกระทรวง

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C


เกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดหลกัของจัดงาน “Growing Green 

Cities” ท่ีให้ความส าคัญในการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม” 

 
 
ส าหรับไฮไลต์ของการเขา้ร่วมงาน จะน าเสนอทุกเร่ืองราวของประเทศไทยผ่านอาคารนิทรรศการ 
Thailand Pavilion ซ่ึงทางกรมศิลปากรได้ออกแบบให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศ
ไทย โดยจะเน้นไปท่ีภาคการเกษตร ทั้งโครงการ Young smart farmer การพฒันา
กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน GMP ความก้าวหน้าในด้านนวตักรรมอาหารและ
สินคา้เกษตร การน าเสนอสินคา้เกษตรท่ีมีศกัยภาพในการส่งออก รวมทั้งจะเป็นเวทีเช่ือมโยงผูผ้ลิต 
ผูป้ระกอบการ และผูส่้งออกสินค้าเกษตรของไทย กับผูน้ าเข้าสินคา้ของเนเธอร์แลนด์ ซ่ึงจะเป็นการ
เปิดโอกาสในการขยายธุรกิจสินคา้พืชสวนของไทยสู่ตลาดโลก ซ่ึงการเข้าร่วมงาน Floriade 

ของประเทศไทยในอดีตสามารถเปิดตลาดสินคา้กลว้ยไมใ้นประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ส าเร็จมาแล้ว 
และท่ีส าคัญในเดือนกรกฎาคมจะมีการจัดงานสัปดาห์วนัชาติไทย ซ่ึงจากมติท่ีประชุมได้เลือกวนัท่ี 
28 กรกฎาคม 2565 เป็นวนัจัดงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจ้าอยู่หัว 
เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยเช่นกัน 

 

 

 

 



 

Thailand participates in EXPO 
2022 Floriade Almere 
Showcasing Thai agricultural 
produce innovations to the world 

“As Thailand has been invited to attend the International 

Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) during 13 April – 9 

October 2022 in the Kingdom of the Netherlands, the Cabinet passed 

a resolution on October 12, 2020, assigning the Department of 

Agricultural Extension from the Ministry of Agriculture and 

Cooperatives as the main agency to operate on the behalf of Thailand 

together with relevant agencies in both the Ministry of Agriculture & 

Cooperatives and other government agencies and the private sector,” 

said DR. Thongplew Kongjun, Permanent Secretary, Ministry of 

Agriculture and Cooperatives, recently. “The objective is to 

demonstrate the potential and progression of agriculture in Thailand, 

to build confidence in the quality standards of Thai agricultural and 

health products, to exchange and expand horticultural cooperation 

with various parties and raise awareness of environmental 

conservation and sustainable development.” 



 

“This will create opportunities to expand the Thai agricultural produce 

market to consumers and trading partners internationally. The event 

is also a good opportunity to celebrate the 418th anniversary of 

diplomatic relations between Thailand and the Netherlands, two 

countries that have long had good relations, whether at the levels of 

the royal family, government, and people.”  

 

ADVERTISEMENT 

https://static.bangkokpost.com/media/content/20220322/4261294.jpg
https://static.bangkokpost.com/media/content/20220322/4261298.jpg


On the other hand, Mr. Khemkhaeng Yuttadamrong, Director-General of the Department of 

Agricultural Extension, said: “Thailand will participate in The International Horticultural 

Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) in the Netherlands under the theme of "TRUST 

Thailand". Presenting the BCG model policy and the 3S policy (3S: Safety Security and 

Sustainability) of the Ministry of Agriculture and Cooperatives. This is in line with the main 

idea of the “Growing Green Cities” event, progress in food innovation, and Thai agricultural 

products. The development of production processes with standardized quality from start to 

destination presents agricultural products with potential for export. It will also be a platform 

to connect producers, entrepreneurs, and exporters of Thai agricultural products with 

importers from the Netherlands to open opportunities to expand Thai horticultural produce 

business. In the past, Thailand’s participation in the Floriade event has opened the market for 

orchids and ornamental plants. Cylindrical snake plants, in particular, have been a great 

success in the Netherlands.”  

 

The presentation of the potential of Thai agricultural products will be 

separated into two parts: 

• Constantly changing 

• Focus on the future 

• Asia's largest F&B fair comes to Impact Challenger 

1) The Fine Arts Department of the Ministry of Culture has designed 

Thailand’s exhibition building with deference to Thai architecture 

while using construction materials consistent with the event concept. 

The permanent exhibition of Thai horticulture and temporary rotating 

exhibitions, Thailand Information Service for agriculture, culture, and 

https://static.bangkokpost.com/media/content/20220322/4261302.jpg
https://www.bangkokpost.com/life/social-and-lifestyle/2314226/constantly-changing
https://www.bangkokpost.com/life/social-and-lifestyle/2314246/focus-on-the-future
https://www.bangkokpost.com/life/social-and-lifestyle/2314278/asias-largest-fb-fair-comes-to-impact-challenger


tourism of Thailand, and an exhibition of the potential of agricultural 

products in the international market are displayed inside the Thailand 

Pavilion. Offering a variety of Thai Horticultural Products and related 

products with standard quality in this way should build confidence in 

Thai horticultural and health products. 

2) A Thai gardens exhibition in the open air focusing on the diversity 

of Thai plants alongside the beliefs and lifestyles of Thai people 

connected to the river. There will also be cultural performances during 

Thailand Week and special events in the activity area arranged by the 

Ministry of Culture, Tourism Authority of Thailand, Ministry of 

Commerce, Ministry of Health, and other agencies. 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรฯเสริมสมรรถนะ ดันศักยภาพ "Young Smart Farmer" ภาค

ตะวันตก 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายใน

การพัฒนาเกษตรกรให้มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบด้านองค์ความรู้ ใน

การทำการเกษตร รวมถึงสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพการผลิต การตลาด การบริหาร

จัดการเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรแห่งอนาคต ซึ่งเกษตรกรรุ่นใหม่ ("Young 

Smart Farmer : YSF") เป็นกำลังที่สำคัญของประเทศในการพัฒนาการเกษตรที่ตนให้ความสำคัญในการ

ปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรมาโดยตลอด โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการ

ขับเคลื่อนงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ยึดหลักสำคัญการทำงาน 

  

นอกจากการส่งเสริมให้ความรู้ ส่งเสริมทุนในการประกอบอาชีพของ "YSF" แล้ว ยังต้องเชื่อมโยง

เครือข่าย "YSF" ทั่วประเทศเข้าด้วยกันเพื่อขยายโอกาสการกระจายสินค้า การช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนซึ่ง

กันและกันและเน้นย้ำการทำงานแบบครอบครัวเดียวกันที่เจ้าหน้าที่พร้อมเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษากับ

เกษตรกรในพื้นที่ สุดท้ายผมขอฝากความหวังไว้ที่"YSF" ทุกคน ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ในการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรของประเทศไทยให้ดีย่ิงข้ึนไป 



ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินงาน

ภายใต้นโยบายพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดอบรม

หลักสูตรเพิ่มศักยภาพ "Young Smart Farmer" ในพื้นที่ภาคตะวันตก ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรีขึ้น ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2565 ณ 

อาคารศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี  

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบ

นโยบายแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ("Young Smart Farmer : YSF") โดยมุ่งเน้นในการเตรียม

ความพร้อม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง และยกระดับเป็น

ผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร 

และการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใตโ้ครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" Young Smart Farmer " เพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งใน 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 Getting Idea เพื่อปรับ Mind set ของเกษตรกรรุ่นใหม่ใน

กระบวนการพัฒนาสู่การเป็น " Young Smart Farmer" 

ขั้นที่ 2 Set up project เพื่อพัฒนา Young Smart Farmer ให้มีความรู้และทักษะในเรื่องนวัตกรรม

และเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงการตลาดในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าสูงสุด พร้อม

เชื่อมโยงกันทั้งด้านความรู้ การผลิต การตลาด จนไปถึงการทำมาตรฐานเพื่อการส่งออก 

ขั้นที่ 3 Start up เพื่อพัฒนา Young Smart Farmer ที่ผ่านกระบวนการ 

เรียนรู้ในระดับจังหวัดและเขต และมีความพร้อมในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร และข้ันที่ 4 

Go to global เป็นขั้นตอนดำเนินการเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนเพื่อพัฒนาให้ Young 

Smart Farmer ที่มีความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อส่งออกผลผลิตและผลิตภัณฑ์ต่อไป โดยมี

กลุ่มเป้าหมาย คือ Young Smart Farmer และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงาน Young 

Smart Farmer รวมทั้งสิ้น 100 คน 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า นอกจากการอบรมให้เพิ่มศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่แล้ว 

ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการการขับเคลื่อนผลงานและกิจกรรม 

Young Smart Farmer 8 จังหวัดภาคตะวันตก การนำเสนอ Business Model Project Idea ของ 



Young Smart Farmer, กจิกรรม Shopping idea ผลงานและแนวคิดการสร้างความเข้มแข็งของ

เครือข่าย Young Smart Farmer เขต 2 

การจัดแสดงนิทรรศการผลงานและแนวคิด การสร้างความเข้มแข็งของเครือ 

ข่าย Young Smart Farmer เขต 2 ภาคตะวันตก, การฝึกทักษะการถ่ายภาพสินค้าเพื่อการขาย, การ

สร้าง Content เพื่อสร้างมูลค่าที่น่าสนใจสำหรับสินค้าเกษตร, การดำเนินการเป็นผูป้ระกอบการใน

รูปแบบกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้มแข็งท้ังในการต่อรอง และปริมาณตามความต้องการของตลาด, การฝึก

การนำเสนอผลงาน เพื่อเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย และแหล่งทุนในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เป็นต้น 

ซึ่งท้ายสุดกรมส่งเสริมการเกษตรคาดหวังให้เกษตรกรรุ่นใหม่(Young Smart Farmer:YSF) สามารถ

พึ่งพาตนเองได้อย่างภาคภูมิ เกิดเครือข่ายความร่วมมือ สร้างจุดขาย มีอำนาจต่อรองทางการตลาด 

ตลอดจนเป็นต้นแบบด้านองค์ความรู้ในการทำการเกษตรและเป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนภาคการเกษตรของ

ไทยต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“เกษตรฯ” เสรมิสมรรถนะดนัศักยภาพ Young Smart 

Farmer ภาคตะวนัตก เตรยีมพรอ้มเขา้สู่การเป็น

ผูป้ระกอบการเกษตรในอนาคต 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรให้มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนสามารถเป็น

ต้นแบบด้านองค์ความรู้ ในการท าการเกษตร รวมถึงสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมคุณภาพ

การผลิต การตลาด การบริหารจัดการ เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรแห่ง

อนาคต ซึ่งเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF) เป็นก าลังที่ส าคญัของประเทศในการ

พัฒนาการเกษตรที่ผมให้ความส าคัญในการปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรมาโดยตลอด โดยมอบหมาย

ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ยึด

หลักส าคัญการท างาน 

 

นอกจากการส่งเสริมให้ความรู้ ส่งเสริมทุนในการประกอบอาชีพของ YSF แล้ว ยังต้องเชื่อมโยง

เครือข่าย YSF ทั่วประเทศเข้าด้วยกันเพ่ือขยายโอกาสการกระจายสินค้า การช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน

ซึ่งกันและกัน และเน้นย ้าการท างานแบบครอบครัวเดียวกัน ที่เจ้าหน้าท่ีพร้อมเป็นพ่ีเลี้ยงและให้

ค าปรึกษากับเกษตรกรในพ้ืนที่ สุดท้ายผมขอฝากความหวังไว้ที ่YSF ทุกคน ร่วมมือกับกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ในการเปล่ียนแปลงภาคการเกษตรของประเทศไทยให้ดีย่ิงขึ้นไป 



 

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร

ด าเนินงานภายใต้นโยบายพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง จึง

ได้จัดอบรมหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพ Young Smart Farmer ในพ้ืนที่ภาคตะวันตก ซึ่งอยู่ภายใต้การ

ดูแลของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรีขึ้น ระหว่างวนัที่ 23-24 มีนาคม 

2565 ณ อาคารศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรี

อ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม และมอบนโยบายแนว

ทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF) โดยมุ่งเน้นในการเตรียมความ

พร้อม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง และยกระดับเป็น

ผู้ประกอบการเกษตรท่ีมีศักยภาพในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้า

เกษตร และการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นการด าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนา

เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งใน 4 ขั้นตอน ได้แก ่ขั้นที ่1 

Getting Idea เพ่ือปรับ Mind set ของเกษตรกรรุ่นใหม่ในกระบวนการพัฒนาสู่การเป็น Young 

Smart Farmer ขั้นที ่2 Set up project เพ่ือพัฒนา Young Smart Farmer ให้มีความรู้และทักษะ

ในเร่ืองนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงการตลาดในรูปแบบที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่

สร้างมูลค่าสูงสุด พร้อมเชื่อมโยงกันทั้งด้านความรู้ การผลิต การตลาด จนไปถงึการท ามาตรฐาน

เพ่ือการส่งออก ขั้นที่ 3 Start up เพ่ือพัฒนา Young Smart Farmer ทีผ่่านกระบวนการเรียนรู้ใน

ระดับจังหวดัและเขต และมีความพร้อมในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร และขั้นที่ 4 Go 

to global เป็นขั้นตอนด าเนินการเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน 

เพ่ือพัฒนาให้ Young Smart Farmer ที่มีความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเพ่ือส่งออกผลผลิต

และผลิตภัณฑ์ต่อไป 



 

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ Young Smart Farmer และเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบ

งาน Young Smart Farmer รวมท้ังส้ิน 100 คน 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า นอกจากการอบรมให้เพ่ิมศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่

แล้ว ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการการขบัเคลื่อนผลงานและ

กิจกรรม Young Smart Farmer 8 จังหวดัภาคตะวันตก การน าเสนอ Business Model Project 

Idea ของ Young Smart Farmer, กิจกรรม Shopping idea ผลงานและแนวคิดการสร้างความ

เข้มแข็งของเครือข่าย Young Smart Farmer เขต 2, การจัดแสดงนิทรรศการผลงานและแนวคิด 

“การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย Young Smart Farmer เขต 2 ภาคตะวันตก, การฝึกทักษะ

การถ่ายภาพสินค้าเพ่ือการขาย, การสร้าง Content เพ่ือสร้างมูลค่าที่น่าสนใจส าหรับสินค้าเกษตร, 

การด าเนินการเป็นผู้ประกอบการในรูปแบบกลุ่ม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทั้งในการต่อรอง และปริมาณ

ตามความต้องการของตลาด,การฝึกการน าเสนอผลงาน เพ่ือเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย และแหล่งทุนใน

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เป็นตน้ ซึ่งท้ายสุดกรมส่งเสริมการเกษตรคาดหวังให้เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young 

Smart Farmer : YSF) สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างภาคภูมิ เกิดเครือข่าย ความร่วมมือ สร้างจุด

ขาย มีอ านาจต่อรองทางการตลาด ตลอดจนเป็นต้นแบบด้านองค์ความรู้ในการท าการเกษตร และ

เป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยต่อไป 

 

 



 
เกษตรเสริมสมรรถนะ ดันศักยภาพ Young Smart Farmer 

ภาคตะวนัตก เตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรในอนาคต 

 

ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววา่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี
นโยบายในการพฒันาเกษตรกรใหมี้แนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการ ตลอดจนสามารถเป็นตน้แบบดา้นองค์
ความรู้ ในการท าการเกษตร รวมถึงสนบัสนุนการลดตน้ทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพการผลิต การตลาด การ
บริหารจดัการ เพื่อเตรียมพร้อมเขา้สู่การเป็นผูป้ระกอบการเกษตรแห่งอนาคต 

 

ซ่ึงเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF) เป็นก าลงัท่ีส าคญัของประเทศในการ
พฒันาการเกษตรท่ีผมใหค้วามส าคญัในการปรับเปล่ียนภาคการเกษตรมาโดยตลอด โดยมอบหมายใหก้รม
ส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลกัในการขบัเคล่ือนงานร่วมกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ยดึหลกัส าคญั
การท างาน 

 

นอกจากการส่งเสริมใหค้วามรู้ ส่งเสริมทุนในการประกอบอาชีพของ YSF แลว้ ยงัตอ้งเช่ือมโยงเครือข่าย 

YSF ทัว่ประเทศเขา้ดว้ยกนัเพื่อขยายโอกาสการกระจายสินคา้ การช่วยเหลือ แลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั 



และเนน้ย  ้าการท างานแบบครอบครัวเดียวกนั ท่ีเจา้หนา้ท่ีพร้อมเป็นพี่เล้ียงและใหค้  าปรึกษากบัเกษตรกรใน

พื้นท่ี สุดทา้ยผมขอฝากความหวงัไวท่ี้ YSF ทุกคน ร่วมมือกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการ
เปล่ียนแปลงภาคการเกษตรของประเทศไทยใหดี้ยิง่ขึ้นไป" 

 

ดา้น นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินงาน
ภายใตน้โยบายพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยา่งต่อเน่ือง จึงไดจ้ดัอบรม

หลกัสูตรเพิ่มศกัยภาพ Young Smart Farmer ในพื้นท่ีภาคตะวนัตก ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารดูแลของ

ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 2 จงัหวดัราชบุรีขึ้น ระหวา่งวนัท่ี 23-24 มีนาคม 2565 ณ 
อาคารศูนยท์่องเท่ียวเชิงเกษตร จงัหวดักาญจนบุรี โดยไดรั้บเกียรติจาก ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม และมอบนโยบายแนวทางการพฒันาเกษตรกรรุ่น

ใหม่ (Young Smart Farmer : YSF) 

 

โดยมุ่งเนน้ในการเตรียมความพร้อม ส่งเสริม และพฒันาศกัยภาพของเกษตรกรใหเ้ป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง 
และยกระดบัเป็นผูป้ระกอบการเกษตรท่ีมีศกัยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพดา้นการผลิต การแปรรูป 
การตลาดสินคา้เกษตร และการบริหารจดัการตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 

การด าเนินงานภายใตโ้ครงการพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer เพื่อเสริมสร้าง

ความเขม้แขง็ใน 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

ขั้นท่ี 1 Getting Idea เพื่อปรับ Mind set ของเกษตรกรรุ่นใหม่ในกระบวนการพฒันาสู่

การเป็น Young Smart Farmer 

 

ขั้นท่ี 2 Set up project เพื่อพฒันา Young Smart Farmer ใหมี้ความรู้และทกัษะ
ในเร่ืองนวตักรรมและเทคโนโลยกีารเกษตร รวมถึงการตลาดในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑท่ี์สร้าง
มูลค่าสูงสุด พร้อมเช่ือมโยงกนัทั้งดา้นความรู้ การผลิต การตลาด จนไปถึงการท ามาตรฐานเพื่อการส่งออก 

 

ขั้นท่ี 3 Start up เพื่อพฒันา Young Smart Farmer ท่ีผา่นกระบวนการเรียนรู้ในระดบั
จงัหวดัและเขต และมีความพร้อมในการพฒันาสู่การเป็นผูป้ระกอบการเกษตร 

 

ขั้นท่ี 4 Go to global เป็นขั้นตอนด าเนินการเช่ือมโยงกบัภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนเพื่อพฒันา

ให ้Young Smart Farmer ท่ีมีความพร้อมสู่การเป็นผูป้ระกอบการเพื่อส่งออกผลผลิตและ
ผลิตภณัฑต์่อไป 



 

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ Young Smart Farmer และเจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร

ผูรั้บผิดชอบงาน Young Smart Farmer รวมทั้งส้ิน 100 คน 

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ นอกจากการอบรมใหเ้พิ่มศกัยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่แลว้ 
ภายในงานยงัจดัใหมี้กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ อาทิ 

นิทรรศการการขบัเคล่ือนผลงานและกิจกรรม Young Smart Farmer 8 จงัหวดัภาค
ตะวนัตก 

การน าเสนอ Business Model Project Idea ของ Young Smart Farmer 

กิจกรรม Shopping idea ผลงานและแนวคิดการสร้างความเขม้แขง็ของเครือข่าย Young 

Smart Farmer เขต 2 

การจดัแสดงนิทรรศการผลงานและแนวคิด “การสร้างความเขม้แขง็ของเครือข่าย Young Smart 

Farmer เขต 2 ภาคตะวนัตก 
การฝึกทกัษะการถ่ายภาพสินคา้เพื่อการขาย 

การสร้าง Content เพื่อสร้างมูลค่าท่ีน่าสนใจส าหรับสินคา้เกษตร 
การด าเนินการเป็นผูป้ระกอบการในรูปแบบกลุ่ม เพื่อสร้างความเขม้แขง็ทั้งในการต่อรอง และปริมาณ

ตามความตอ้งการของตลาด 
การฝึกการน าเสนอผลงาน เพื่อเขา้ถึงแหล่งทุนวิจยั และแหล่งทุนในอตัราดอกเบ้ียพิเศษ เป็นตน้ 

 

ซ่ึงทา้ยสุดกรมส่งเสริมการเกษตรคาดหวงัใหเ้กษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : 

YSF) สามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งภาคภูมิ เกิดเครือข่าย 
ความร่วมมือ สร้างจุดขาย มีอ านาจต่อรองทางการตลาด ตลอดจนเป็นตน้แบบดา้นองคค์วามรู้ในการท า
การเกษตร และเป็นพลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนภาคการเกษตรของไทยต่อไป 

#กรมส่งเสริมการเกษตร 

#เกษตรกรรุ่นใหม่ #YoungSmartFarmer #YSF 

#ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี2  

ดูน้อยลง 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPzgDkd5XrlyPJ932VdRS-BZ8Dpv3Rk1f0kolIdc_MFWpwbHHEgOt0bn8ojrfHaByYwYBW5WhdmwrzLQV2p-TC71AVBNjDSIBJB5POmrwzo0bYUwvYrP7hOE_vKk6y1AjBFKAn6x5PZTe2IhisawxW&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPzgDkd5XrlyPJ932VdRS-BZ8Dpv3Rk1f0kolIdc_MFWpwbHHEgOt0bn8ojrfHaByYwYBW5WhdmwrzLQV2p-TC71AVBNjDSIBJB5POmrwzo0bYUwvYrP7hOE_vKk6y1AjBFKAn6x5PZTe2IhisawxW&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPzgDkd5XrlyPJ932VdRS-BZ8Dpv3Rk1f0kolIdc_MFWpwbHHEgOt0bn8ojrfHaByYwYBW5WhdmwrzLQV2p-TC71AVBNjDSIBJB5POmrwzo0bYUwvYrP7hOE_vKk6y1AjBFKAn6x5PZTe2IhisawxW&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPzgDkd5XrlyPJ932VdRS-BZ8Dpv3Rk1f0kolIdc_MFWpwbHHEgOt0bn8ojrfHaByYwYBW5WhdmwrzLQV2p-TC71AVBNjDSIBJB5POmrwzo0bYUwvYrP7hOE_vKk6y1AjBFKAn6x5PZTe2IhisawxW&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/youngsmartfarmer?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPzgDkd5XrlyPJ932VdRS-BZ8Dpv3Rk1f0kolIdc_MFWpwbHHEgOt0bn8ojrfHaByYwYBW5WhdmwrzLQV2p-TC71AVBNjDSIBJB5POmrwzo0bYUwvYrP7hOE_vKk6y1AjBFKAn6x5PZTe2IhisawxW&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/ysf?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPzgDkd5XrlyPJ932VdRS-BZ8Dpv3Rk1f0kolIdc_MFWpwbHHEgOt0bn8ojrfHaByYwYBW5WhdmwrzLQV2p-TC71AVBNjDSIBJB5POmrwzo0bYUwvYrP7hOE_vKk6y1AjBFKAn6x5PZTe2IhisawxW&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%882?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPzgDkd5XrlyPJ932VdRS-BZ8Dpv3Rk1f0kolIdc_MFWpwbHHEgOt0bn8ojrfHaByYwYBW5WhdmwrzLQV2p-TC71AVBNjDSIBJB5POmrwzo0bYUwvYrP7hOE_vKk6y1AjBFKAn6x5PZTe2IhisawxW&__tn__=*NK*F


 

ชู Young Smart Farmer ลดต้นทุน-เพิ่มคุณภาพการผลิต-การตลาด 

กระทรวงเกษตรฯ ชู Young Smart Farmer ต่อเน่ือง จดัอบรมเพ่ิมศกัยภาพ ทั้งองคค์วามรู้
ในการท าการเกษตร การลดตน้ทุน เพ่ิมคุณภาพการผลิต การตลาด และการบริหารจดัการสินคา้ตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็น

ประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพ Young Smart Farmer ซ่ึงเป็นการ

ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ภายใต้โมเดลเกษตรเขต 2 ประกอบด้วย จังหวัด

กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร และ

สมุทรสงคราม 

  

ที่จัดข้ึนระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2565 ณ อาคารศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส านักงาน

เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ว่า  

  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรให้มีแนวคิดการเป็น

ผู้ประกอบการเกษตร สามารถเป็นต้นแบบด้านองค์ความรู้ในการท าการเกษตร รวมถึง

สนับสนุนให้มีการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมคุณภาพการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ

สินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรแห่งอนาคต 

 

ซ่ึงจะต้องมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่มุ่งหวังให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 

เพ่ือขับเคลื่อนเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร และ

การเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรรุ่นใหม่เกิดการพัฒนาและขยายขีดความสามารถของ

ตนเอง กลุ่ม และองค์กร   

 

ส าหรับการจัดอบรมหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพ Young Smart Farmer ในคร้ังนี้ จะเป็น

จุดเร่ิมต้นที่จะน าพาให้เกษตรกรไทยและเครือข่าย Young Smart Farmer ได้พัฒนาศักยภาพ

ให้สามารถตอบโจทย์การเกษตรเชิงธุรกิจ ที่ส่งผลถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับสู่การ

เป็นผู้ประกอบการเกษตรได้ 

  

และไม่ลืมที่จะประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ผู้ผลิต ผู้บริโภค ได้รู้จัก เข้าใจ และเข้าถึงสินค้าเกษตรที่

มีคุณค่า และเกิดข้ึนมาจากเกษตรกรที่เป็นก าลังส าคัญของการผลิตอาหารให้ประเทศ 

 



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งหวังจะสร้าง Young Smart Farmer ให้เป็นส่วนหนึ่งในการ

ปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศไทย จึงต้องมีการท างานอย่างต่อเนื่องและชัดเจน ซ่ึง

กระทรวงเกษตรฯ พร้อมจะสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา Young Smart Farmer ให้มี

ความเข้มแข็ง มีการพัฒนาต่อยอด เน้นการท าน้อยได้มาก การท าสินค้าให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

 

ทั้งการแปรรูป การน าเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงงานวิจัยด้านการเกษตร มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงจะท าให้ภาคการเกษตรของไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีข้ึน 

 

"ขอให้เชื่อมั่นว่า กระทรวงเกษตรฯ พร้อมจะเป็นพ่ีเลี้ยงและเป็นที่ปรึกษาให้เกษตรกรทั่ว

ประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และรองรับการ

เป็นครัวโลกอย่างแท้จริงในอนาคต" ดร.เฉลิมชัย กล่าว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"เกษตรฯ" เสริมสมรรถนะดันศักยภาพ Young Smart Farmer ภาคตะวันตก 

เตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรในอนาคต 

 
ดร.เฉลมิชยั ศรอีอ่น รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลา่ววา่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
มนีโยบายในการพฒันาเกษตรกรใหม้แีนวคดิการเป็นผูป้ระกอบการ ตลอดจนสามารถเป็นตน้แบบดา้นองค์
ความรู ้ในการท าการเกษตร รวมถงึสนับสนนุการลดตน้ทนุการผลติ เพิม่คณุภาพการผลติ การตลาด การ
บรหิารจัดการ เพือ่เตรยีมพรอ้มเขา้สูก่ารเป็นผูป้ระกอบการเกษตรแหง่อนาคต ซึง่เกษตรกรรุ่นใหม ่(Young 
Smart Farmer : YSF) เป็นก าลังทีส่ าคัญของประเทศในการพัฒนาการเกษตรทีผ่มใหค้วามส าคัญในการ
ปรับเปลีย่นภาคการเกษตรมาโดยตลอด 

โดยมอบหมายใหก้รมสง่เสรมิการเกษตรเป็นหนว่ยงานหลักในการขับเคลือ่นงานรว่มกับทกุภาคสว่นที่
เกีย่วขอ้ง ยดึหลักส าคัญการท างานนอกจากการสง่เสรมิใหค้วามรู ้สง่เสรมิทนุในการประกอบอาชพีของ YSF 
แลว้ ยังตอ้งเชือ่มโยงเครอืขา่ย YSF ท่ัวประเทศเขา้ดว้ยกันเพือ่ขยายโอกาสการกระจายสนิคา้ การชว่ยเหลอื 
แลกเปลีย่นซึง่กันและกัน และเนน้ย ้าการท างานแบบครอบครัวเดยีวกัน ทีเ่จา้หนา้ทีพ่รอ้มเป็นพีเ่ลีย้งและให ้
ค าปรกึษากับเกษตรกรในพืน้ที ่สดุทา้ยผมขอฝากความหวงัไวท้ี ่YSF ทกุคน ร่วมมอืกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ในการเปลีย่นแปลงภาคการเกษตรของประเทศไทยใหด้ยีิง่ขึน้ไป 

ดา้น นายเขม้แข็ง ยตุธิรรมด ารง อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่ววา่ กรมสง่เสรมิการเกษตร
ด าเนนิงานภายใตน้โยบายพฒันาเกษตรกรรุ่นใหมข่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยา่งตอ่เนื่อง จงึไดจ้ัด
อบรมหลักสตูรเพิม่ศักยภาพ Young Smart Farmer ในพืน้ทีภ่าคตะวันตก ซึง่อยูภ่ายใตก้ารดแูลของ
ส านักงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรที ่2 จังหวดัราชบรุขี ึน้ ระหวา่งวันที ่23-24 มนีาคม 2565 ณ อาคาร
ศนูยท์อ่งเทีย่วเชงิเกษตร จังหวัดกาญจนบรุ ีโดยไดร้ับเกยีรตจิาก ดร.เฉลมิชยั ศรอีอ่น รฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม และมอบนโยบายแนวทางการพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม ่
(Young Smart Farmer : YSF) โดยมุง่เนน้ในการเตรยีมความพรอ้ม สง่เสรมิ และพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรใหเ้ป็นเกษตรกรปราดเปรือ่ง และยกระดับเป็นผูป้ระกอบการเกษตรทีม่ศัีกยภาพในการเพิม่
ประสทิธภิาพดา้นการผลติ การแปรรูป การตลาดสนิคา้เกษตร และการบรหิารจัดการตลอดหว่งโซอ่ปุทาน 

ซึง่เป็นการด าเนนิงานภายใตโ้ครงการพัฒนาเกษตรกรรุน่ใหม ่Young Smart Farmer เพือ่เสรมิสรา้งความ
เขม้แข็งใน 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก ่

ขัน้ที ่1 Getting Idea เพือ่ปรบั Mind set ของเกษตรกรรุน่ใหมใ่นกระบวนการพัฒนาสูก่ารเป็น Young Smart 
Farmer 



ขัน้ที ่2 Set up project เพือ่พัฒนา Young Smart Farmer ใหม้คีวามรูแ้ละทักษะในเรือ่งนวัตกรรมและ
เทคโนโลยกีารเกษตร รวมถงึการตลาดในรูปแบบทีเ่หมาะสมกับผลติภัณฑท์ีส่รา้งมลูคา่สงูสดุ พรอ้มเชือ่มโยง
กันทัง้ดา้นความรู ้การผลติ การตลาด จนไปถงึการท ามาตรฐานเพือ่การสง่ออก 

ขัน้ที ่3 Start up เพือ่พัฒนา Young Smart Farmer ทีผ่า่นกระบวนการเรยีนรูใ้นระดับจงัหวัดและเขต และมี
ความพรอ้มในการพัฒนาสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการเกษตร 

และขัน้ที ่4 Go to global เป็นขัน้ตอนด าเนนิการเชือ่มโยงกับภาคเีครอืขา่ยหลายภาคสว่นเพือ่พัฒนาให ้
Young Smart Farmer ทีม่คีวามพรอ้มสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการเพือ่สง่ออกผลผลติและผลติภัณฑต์อ่ไป โดยมี
กลุม่เป้าหมาย คอื Young Smart Farmer และเจา้หนา้ทีก่รมสง่เสรมิการเกษตรผูร้ับผดิชอบงาน Young 
Smart Farmer รวมทัง้สิน้ 100 คน 

อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วอกีวา่ นอกจากการอบรมใหเ้พิม่ศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหมแ่ลว้ ภายใน
งานยังจัดใหม้กีจิกรรมถา่ยทอดความรูต้า่ง ๆ อาท ินทิรรศการการขับเคลือ่นผลงานและกจิกรรม Young 
Smart Farmer 8 จังหวัดภาคตะวันตก การน าเสนอ Business Model Project Idea ของ Young Smart 
Farmer, กจิกรรม Shopping idea ผลงานและแนวคดิการสรา้งความเขม้แข็งของเครอืขา่ย Young Smart 
Farmer เขต 2, การจัดแสดงนทิรรศการผลงานและแนวคดิ “การสรา้งความเขม้แข็งของเครอืขา่ย Young 
Smart Farmer เขต 2 ภาคตะวันตก, การฝึกทักษะการถา่ยภาพสนิคา้เพือ่การขาย, การสรา้ง Content เพือ่
สรา้งมลูคา่ทีน่า่สนใจส าหรับสนิคา้เกษตร, การด าเนนิการเป็นผูป้ระกอบการในรูปแบบกลุม่ เพือ่สรา้งความ
เขม้แข็งทัง้ในการตอ่รอง และปรมิาณตามความตอ้งการของตลาด, การฝึกการน าเสนอผลงาน เพือ่เขา้ถงึ
แหลง่ทนุวจิยั และแหลง่ทนุในอัตราดอกเบีย้พเิศษ เป็นตน้ 

ซึง่ทา้ยสดุกรมสง่เสรมิการเกษตรคาดหวังใหเ้กษตรกรรุน่ใหม ่(Young Smart Farmer : YSF) สามารถพึง่พา
ตนเองไดอ้ยา่งภาคภมู ิเกดิเครอืขา่ยความรว่มมอื สรา้งจุดขาย มอี านาจตอ่รองทางการตลาด ตลอดจนเป็น
ตน้แบบดา้นองคค์วามรูใ้นการท าการเกษตร และเป็นพลังส าคัญในการขับเคลือ่นภาคการเกษตรของไทย
ตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลักดัน 8 จว.รอบเมืองกาญจน์ สร้าง Young Smart Farmer 

"เฉลิมชัย" ติวเข้ม Young Smart Farmer หวังชู
ผู้ประกอบการเกษตรแห่งอนาคต 
 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลงัเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม
หลกัสูตรเพิ่มศกัยภาพ Young Smart Farmer ซ่ึงเป็นการขับเคล่ือนงานส่งเสริม
การเกษตร ภายใต้โมเดลเกษตรเขต 2 ประกอบด้วย จังหวดักาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี 
ประจวบคีรีขนัธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ที่จัดขึ้นระหว่างวนัท่ี 23-24 มี.ค. 65 

ณ อาคารศูนยท์่องเท่ียวเชิงเกษตร ส านักงานเกษตรจงัหวดักาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี ว่า กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายในการพฒันาเกษตรกรให้ มีแนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการ
เกษตร สามารถเป็นต้นแบบด้านองค์ความรู้ในการท าการเกษตร รวมถึงสนับสนุนให้มีการลดตน้ทุน
การผลิต เพิ่มคุณภาพการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการสินคา้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อ
เตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นผูป้ระกอบการเกษตรแห่งอนาคต ซ่ึงจะต้องมีการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ที่มุ่งหวงัให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อขับเคล่ือนเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young 

Smart Farmer) สู่การเป็นผูป้ระกอบการเกษตร และการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรรุ่น
ใหม่เกิดการพฒันาและขยายขีดความสามารถของตนเอง กลุ่ม และองค์กร 

 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://www.thairath.co.th/tags/Young%20Smart%20Farmer
https://www.thairath.co.th/tags/Young%20Smart%20Farmer


 
 
ส าหรับการจัดอบรมหลกัสูตรเพิ่มศกัยภาพ Young Smart Farmer ในคร้ังน้ี จะเป็น
จุดเร่ิมต้นท่ีจะน าพาให้เกษตรกรไทยและเครือข่ายฯ ได้พฒันาศกัยภาพให้สามารถตอบโจทย์
การเกษตรเชิงธุรกิจ ท่ีส่งผลถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับสู่การเป็นผูป้ระกอบการเกษตรได้ 
และไม่ลืมท่ีจะประชาสัมพนัธ์เชิงรุกให้ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค ได้รู้จกั เขา้ใจ และเขา้ถึงสินคา้เกษตรท่ีมี
คุณค่า และเกิดขึ้นมาจากเกษตรกรท่ีเป็นก าลงัส าคัญของการผลิตอาหารให้ประเทศ 

 
 
 
"กระทรวงเกษตรฯ มุ่งหวงัจะสร้าง Young Smart Farmer ให้เป็นส่วนหน่ึงในการ
ปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศไทย จึงต้องมีการท างานอย่างต่อเน่ืองและชัดเจน ซ่ึงกระทรวงฯ 
พร้อมจะสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความเข้มแข็ง มีการพฒันาต่อยอด เน้นท าน้อยได้มาก การท า
สินคา้ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทั้งการแปรรูป การน าเทคโนโลยี นวตักรรม รวมถึงงานวิจยัด้านการเกษตร 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์และพฒันาอย่างต่อเน่ือง จึงจะท าให้ภาคการเกษตรของไทยมีการเปล่ียนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ขอให้เช่ือมั่นว่า กระทรวงเกษตรฯ พร้อมจะเป็นพี่เล้ียงและเป็นท่ี
ปรึกษาให้เกษตรกรทัว่ประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการพฒันาไปข้างหน้าอย่างมั่นคง 
รองรับการเป็นครัวโลกอย่างแทจ้ริงในอนาคต" นายเฉลิมชัย กล่าว.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรหนุนพฒันากระเทียมน ้าปาดทั้งระบบ ชีผ้ลผลติปีนีแ้ค่ 84 ตัน ดันราคากระเทียมโทนพุ่งสูงถึง 
กก.ละ 500 บาท 

 

 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ จงัหวดัอุตรดิตถ ์ถือเป็นแหล่งปลูก
กระเทียมท่ีส าคญัของประเทศ เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกร โดยเฉพาะท่ีอ าเภอน ้าปาด ซ่ึง
เป็นแหล่งปลูกปลูกกระเทียมพนัธุ์ไทยแทท่ี้เกษตรกรเรียกวา่ พนัธุ์ดอ หรือท่ีผูบ้ริโภคต่างรู้จกัในช่ือ 
กระเทียมน ้าปาด โดยมีคุณสมบติัเด่น คือ หัวกระเทียมเป็นสีชมพูอมม่วง มีค่าสารอินทรียก์  ามะถนัสูงถึง 
1.543 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงถือวา่สูงท่ีสุดในประเทศ รวมทั้งมีกล่ินฉุน เปลือกบาง เม่ือแหง้จะแกะง่าย ขนาดของ
กลีบจะใหญ่แกร่ง ไม่ฝ่อง่าย กรมส่งเสริมการเกษตร จึงไดม้อบหมายใหส้ านกังานเกษตรจงัหวดัอุตรดิตถ ์
เขา้ไปด าเนินการพฒันาเกษตรกรผูป้ลูกอยา่งต่อเน่ือง เช่น การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูก การสนบัสนุน
องคค์วามรู้ต่าง ๆ ทั้งการผลิตและการตลาด ในการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายผลผลิต เช่น ผา่นเวบ็ไซต ์www.
ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เป็นตน้ โดยปีการผลิต 2564/65 น้ี ส านกังานเกษตรจงัหวดัอุตรดิตถ ์รายงาน
วา่ มีพื้นท่ีปลูกรวม 87 ไร่ จากเกษตรกร 27 ครัวเรือน มีผลผลิตรวม 84 ตนั (วนัท่ีขอ้มูล ณ วนัท่ี 7 
มีนาคม 65)  

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwVMmhVM2cUY83GDl88ztA_EPmsZWLxaiCwISymj4Nv_AJgnv4jHov89LmetByTlvr0BtnObRcKrNMXQrwwxyrcpCkBf8F1DGvr6yfWskXrc6TcQ4XagsDY_67uqZhNxeYg0eOk4fMbBraVscGTlaeAesTym851mqcbuvfol9MX7Q2DVAd6n4xg1yc/s1022/E1513A82-D5DA-4293-BB0E-C9039CB37B86.jpeg


 
ดา้น นายพฒันศักดิ์ พ่วงสมบัติ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าววา่ ส านกังานเกษตรจงัหวดัอุตรดิตถ ์และ

ส านกังานเกษตรอ าเภอน ้าปาด ไดด้ าเนินการเขา้ไปส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรตามนโยบายของ นาย
เขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไดมี้การแจง้
ประชาสัมพนัธ์ในเวทีการประชุมประจ าเดือนในระดบัอ าเภอ ทั้ง การประชุมหวัหนา้ส่วนราชการอ าเภอ น ้า
ปาด และการประชุมก านนั-ผูใ้หญ่บา้นอ าเภอน ้าปาด ซ่ึงไดรั้บความร่วมมืออยา่งดีจากเกษตรกร จนน ามาสู่
การมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง สามารถใชก้ าหนดนโยบายส่งเสริมและพฒันา รวมถึงการดา้นการผลิตการตลาด 

 
นายพฒันศักดิ์ กล่าวต่อไปวา่ เกษตรกรของอ าเภอน ้าปาด ไดเ้ร่ิมปลูกกระเทียมช่วงปลายเดือน

พฤศจิกายน 2564 และเก็บเก่ียวผลผลิตเดือนมีนาคม 2565 รวมระยะเวลาทั้งหมด 120 วนั ปัจจุบนัไดเ้ก็บ
เก่ียวผลผลิตแลว้ร้อยละ 70 รวม 58 ตนั คงเหลืออีกร้อยละ 30 รวม 26 ตนั คาดวา่จะเก็บเก่ียวแลว้เสร็จในช่วง
ปลายน้ี ส่วนราคาจ าหน่าย ถา้เป็นกระเทียมสด อยูท่ี่กิโลกรัมละ 35 บาท กระเทียมแหง้ อยูท่ี่กิโลกรัมละ 100 
บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีเกษตรกรพึงพอใจ 
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“นอกจากจ าหน่ายในรูปกระเทียมสดและแหง้แลว้ เกษตรกรยงัมีรายไดเ้สริมจากการเก็บกระเทียมโทน 

และห ากระเทียมจ าหน่าย โดยกระเทียมโทน เป็นกระเทียมท่ีหายาก เกิดจากการเติบโตไม่สมบูรณ์ไม่มีการ
แตกกลีบ เป็นผลผลิตท่ีตลาดมีความตอ้งการสูง ดว้ยมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการไอ ขบัเสมหะ บ ารุง
ร่างกาย หากใชป้รุงในอาหาร จะช่วยดบักล่ินคาว และเพิ่มรสเผด็อ่อน ๆ ส่วนห ากระเทียม เป็นช่ือเรียก ลูก
กระเทียมขนาดเลก็ท่ีอยูบ่นปลายของหวักระเทียม ซ่ึงเช่ือว่า เป็นจุดสะสมฮอร์โมนการเจริญพนัธุ์ ถือเป็น
คลงัยาท่ีกระเทียมใชดู้แลชีวิต เป็นอีกผลผลิตท่ีหายาก และมีราคาสูง โดยกระเทียมแห้ง 1,000 กิโลกรัม จะ
แยกห ากระเทียมไดเ้พียง 1 กิโลกรัมเท่านั้น และผูบ้ริโภคท่ีสนใจ ตอ้งสั่งจองล่วงหนา้เท่านั้น” เกษตรจังหวัด
อุตรดิตถ์ กล่าว 

 
ขณะท่ี นายรัตน์ นาคหอม เกษตรกรปลูกกระเทียมน ้าปาด กล่าววา่ ส าหรับปี 2565 น้ี ปลูกกระเทียม

รวม 4 ไร่ ไดผ้ลผลิตกวา่ 3 ตนั แต่ไดก้ระเทียมโทนเพียง 6 ขีดเท่านั้น โดยราคาท่ีจ าหน่ายอยูท่ี่กิโลกรัมละ 
500 บาท ในขณะท่ีกระเทียมสดอยูท่ี่กิโลกรัมละ 35 บาท ทั้งน้ี การจะไดก้ระเทียมโทนนั้น ตอ้งลงแรงใน
การคน้หาและคดัแยก เพราะจะขึ้นปะปนอยูใ่นแปลงปลูก โดยลูกคา้ท่ีสั่งซ้ือส่วนใหญ่จะเป็นผูช้าย ดว้ยมี
ความเช่ือส่วนบุคคลวา่ มีสรรพคุณบ ารุงร่างกาย 

ทั้งน้ี ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีสนใจ และตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักระเทียมน ้าปาด ติดต่อสอบถามไดท่ี้ 
ส านกังานเกษตรจงัหวดัอุตรดิตถ ์หรือท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอน ้าปาด ตั้งอยูเ่ลขท่ี 4/7 ถนนเพชรรานุรักษ ์
ต าบลแสนตอ อ าเภอน ้าปาด จงัหวดัอุตรดิตถ ์โทร. 0-5548-1006 
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เกษตรหนุนพฒันากระเทียมน ้าปาดท้ังระบบ ช้ีผลผลติปีนีแ้ค่ 84 ตัน 

ดันราคากระเทียมโทนพุ่งสูงถึง กก.ละ 500 บาท 

 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ จงัหวดัอุตรดิตถ ์ถือเป็นแหล่งปลูก
กระเทียมท่ีส าคญัของประเทศ เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกร โดยเฉพาะท่ีอ าเภอน ้าปาด ซ่ึง
เป็นแหล่งปลูกกระเทียมพนัธุ์ไทยแทท่ี้เกษตรกรเรียกวา่ พนัธุ์ดอ หรือท่ีผูบ้ริโภคต่างรู้จกัในช่ือ กระเทียมน ้า
ปาด โดยมีคุณสมบติัเด่น คือ หวักระเทียมเป็นสีชมพูอมม่วง มีค่าสารอินทรียก์  ามะถนัสูงถึง 1.543 

เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงถือวา่สูงท่ีสุดในประเทศ รวมทั้งมีกล่ินฉุน เปลือกบาง เม่ือแหง้จะแกะง่าย ขนาดของกลีบจะ
ใหญ่แกร่ง ไม่ฝ่อง่าย 

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงไดม้อบหมายใหส้ านกังานเกษตรจงัหวดัอุตรดิตถ ์เขา้ไปด าเนินการพฒันา
เกษตรกรผูป้ลูกอยา่งต่อเน่ือง เช่น การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูก การสนบัสนุนองคค์วามรู้ต่างๆ ทั้งการ
ผลิตและการตลาด ในการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายผลผลิต เช่น ผา่นเวบ็ไซต ์www.ตลาดเกษตรกร
ออนไลน์.com เป็นตน้ โดยปีการผลิต 2564/65 น้ี ส านกังานเกษตรจงัหวดัอุตรดิตถ ์รายงานวา่ มี
พื้นท่ีปลูกรวม 87 ไร่ จากเกษตรกร 27 ครัวเรือน มีผลผลิตรวม 84 ตนั (วนัท่ีขอ้มูล ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 

2565) 
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ดา้น นายพฒันศักดิ์ พ่วงสมบัติ เกษตรจงัหวดัอุตรดิตถ ์กล่าววา่ ส านกังานเกษตรจงัหวดัอุตรดิตถ ์และ
ส านกังานเกษตรอ าเภอน ้าปาด ไดด้ าเนินการเขา้ไปส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรตามนโยบายของ นาย
เขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไดมี้การแจง้
ประชาสัมพนัธ์ในเวทีการประชุมประจ าเดือนในระดบัอ าเภอ ทั้งการประชุมหวัหนา้ส่วนราชการอ าเภอ น ้า
ปาด และการประชุมก านนั-ผูใ้หญ่บา้นอ าเภอน ้าปาด ซ่ึงไดรั้บความร่วมมืออยา่งดีจากเกษตรกร จนน ามาสู่
การมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง สามารถใชก้ าหนดนโยบายส่งเสริมและพฒันา รวมถึงการดา้นการผลิตการตลาด 



 

นายพฒันศกัด์ิ กล่าวต่อไปวา่ เกษตรกรของอ าเภอน ้าปาด ไดเ้ร่ิมปลูกกระเทียมช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 
2564 และเก็บเก่ียวผลผลิตเดือนมีนาคม 2565 รวมระยะเวลาทั้งหมด 120 วนั ปัจจุบนัไดเ้ก็บเก่ียว
ผลผลิตแลว้ร้อยละ 70 รวม 58 ตนั คงเหลืออีกร้อยละ 30 รวม 26 ตนั คาดวา่จะเก็บเก่ียวแลว้เสร็จ
ในช่วงปลายน้ี ส่วนราคาจ าหน่าย ถา้เป็นกระเทียมสด อยู่ท่ีกิโลกรัมละ 35 บาท กระเทียมแหง้ อยูท่ี่
กิโลกรัมละ 100 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีเกษตรกรพึงพอใจ 

 



“นอกจากจ าหน่ายในรูปกระเทียมสดและแหง้แลว้ เกษตรกรยงัมีรายไดเ้สริมจากการเก็บกระเทียมโทน และ
ห ากระเทียมจ าหน่าย โดยกระเทียมโทนเป็นกระเทียมท่ีหายาก เกิดจากการเติบโตไม่สมบูรณ์ ไม่มีการแตก
กลีบ เป็นผลผลิตท่ีตลาดมีความตอ้งการสูง ดว้ยมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการไอ ขบัเสมหะ บ ารุงร่างกาย 
หากใชป้รุงในอาหาร จะช่วยดบักล่ินคาว และเพิ่มรสเผด็อ่อนๆ ส่วนห ากระเทียม เป็นช่ือเรียก ลูกกระเทียม
ขนาดเลก็ท่ีอยูบ่นปลายของหัวกระเทียม ซ่ึงเช่ือวา่ เป็นจุดสะสมฮอร์โมนการเจริญพนัธุ์ ถือเป็นคลงัยาท่ี
กระเทียมใชดู้แลชีวิต เป็นอีกผลผลิตท่ีหายากและมีราคาสูง โดยกระเทียมแหง้ 1,000 กิโลกรัม จะแยก
ห ากระเทียมไดเ้พียง 1 กิโลกรัมเท่านั้น และผูบ้ริโภคท่ีสนใจตอ้งสั่งจองล่วงหนา้เท่านั้น” เกษตรจงัหวดั
อุตรดิตถ ์กล่าว 

ขณะท่ี นายรัตน์ นาคหอม เกษตรกรปลูกกระเทียมน ้าปาด กล่าววา่ ส าหรับปี 2565 น้ี ปลูกกระเทียม
รวม 4 ไร่ ไดผ้ลผลิตกวา่ 3 ตนั แต่ไดก้ระเทียมโทนเพียง 6 ขีดเท่านั้น โดยราคาท่ีจ าหน่ายอยูท่ี่กิโลกรัม
ละ 500 บาท ในขณะท่ีกระเทียมสดอยูท่ี่กิโลกรัมละ 35 บาท ทั้งน้ี การจะไดก้ระเทียมโทนนั้น ตอ้งลง
แรงในการคน้หาและคดัแยก เพราะจะขึ้นปะปนอยูใ่นแปลงปลูก โดยลูกคา้ท่ีสั่งซ้ือส่วนใหญ่จะเป็นผูช้าย 
ดว้ยมีความเช่ือส่วนบุคคลวา่ มีสรรพคุณบ ารุงร่างกาย 

ทั้งน้ี ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีสนใจและตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักระเทียมน ้าปาด ติดต่อสอบถามไดท่ี้ 
ส านกังานเกษตรจงัหวดัอุตรดิตถ ์หรือท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอน ้าปาด ตั้งอยูเ่ลขท่ี 4/7 ถนนเพชรรานุรักษ ์
ต าบลแสนตอ อ าเภอน ้าปาด จงัหวดัอุตรดิตถ ์โทร. 055-481-006 

 

 

 

 

 

 

  



 

เกษตรหนุนพัฒนากระเทียมน้ำปาดทั้งระบบ ชี้ผลผลิตปีน้ีแค่ 84 ตนั ดันราคา

กระเทียมโทนพุ่งสูงถึง กก.ละ 500 บาท 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ถือเป็นแหล่งปลูก

กระเทียมที่สำคัญของประเทศ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะที่อำเภอน้ำปาด 

ซึ่งเป็นแหล่งปลูกปลูกกระเทียมพันธุ์ไทยแท้ที่เกษตรกรเรียกว่า พันธุ์ดอ หรือที่ผู้บริโภคต่างรู้จักในชื่อ 

กระเทียมน้ำปาด โดยมีคุณสมบัติเด่น คือ หัวกระเทียมเป็นสีชมพูอมม่วง มีค่าสารอินทรีย์กำมะถันสูงถึง 

1.543 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าสูงท่ีสุดในประเทศ รวมทั้งมีกลิ่นฉุน เปลือกบาง เม่ือแห้งจะแกะง่าย ขนาดของ

กลีบจะใหญ่แกร่ง ไม่ฝ่อง่าย กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 

เข้าไปดำเนินการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกอย่างต่อเนื่อง เช่น การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูก การสนับสนุน

องค์ความรู้ต่าง ๆ ท้ังการผลิตและการตลาด ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิต เช่น ผ่านเว็บไซต์ 

www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เป็นต้น โดยปีการผลิต 2564/65 นี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 

รายงานว่า มีพื้นที่ปลูกรวม 87 ไร่ จากเกษตรกร 27 ครัวเรือน มีผลผลิตรวม 84 ตัน (วันที่ข้อมูล ณ วันที่ 

7 มีนาคม 65) 

ด้าน นายพัฒนศักดิ์ พ่วงสมบัติ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ และ

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด ได้ดำเนินการเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรตามนโยบายของ นาย

เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้มีการแจ้ง

ประชาสัมพันธ์ในเวทีการประชุมประจำเดือนในระดับอำเภอ ทั้งการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ น้ำ

ปาด และการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอน้ำปาด ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเกษตรกร จนนำมา

สู่การมีข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถใช้กำหนดนโยบายส่งเสริมและพัฒนา รวมถึงการด้านการผลิตการตลาด 

นายพัฒนศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า เกษตรกรของอำเภอน้ำปาด ได้เริ่มปลูกกระเทียมช่วงปลายเดือน

พฤศจิกายน 2564 และเก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนมีนาคม 2565 รวมระยะเวลาทั้งหมด 120 วัน ปัจจุบันได้

เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วร้อยละ 70 รวม 58 ตัน คงเหลืออีกร้อยละ 30 รวม 26 ตัน คาดว่าจะเก็บเกี่ยวแล้ว



เสร็จในช่วงปลายนี้ ส่วนราคาจำหน่าย ถ้าเป็นกระเทียมสด อยู่ที่กิโลกรัมละ 35 บาท กระเทียมแห้ง อยู่ที่

กิโลกรัมละ 100 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพึงพอใจ 

 

“นอกจากจำหน่ายในรูปกระเทียมสดและแห้งแล้ว เกษตรกรยังมีรายได้เสริมจากการเก็บกระเทียมโทน 

และหำกระเทียมจำหน่าย โดยกระเทียมโทน เป็นกระเทียมที่หายาก เกิดจากการเติบโตไม่สมบูรณ์ ไม่มีการ

แตกกลีบ เป็นผลผลิตที่ตลาดมีความต้องการสูง ด้วยมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ บำรุง

ร่างกาย หากใช้ปรุงในอาหาร จะช่วยดับกล่ินคาว และเพิ่มรสเผ็ดอ่อน ๆ ส่วนหำกระเทียม เป็นชื่อเรียก 

ลูกกระเทียมขนาดเล็กที่อยู่บนปลายของหัวกระเทียม ซึ่งเชื่อว่า เป็นจุดสะสมฮอร์โมนการเจริญพันธุ์ ถือ

เป็นคลังยาที่กระเทียมใช้ดูแลชีวิต เป็นอีกผลผลิตที่หายาก และมีราคาสูง โดยกระเทียมแห้ง 1,000 

กิโลกรัม จะแยกหำกระเทียมได้เพียง 1 กิโลกรัมเท่านั้น และผู้บริโภคที่สนใจ ต้องสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้น” 

เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าว 

ขณะที่ นายรัตน์ นาคหอม เกษตรกรปลูกกระเทียมน้ำปาด กล่าวว่า สำหรับปี 2565 นี้ ปลูกกระเทียมรวม 

4 ไร่ ได้ผลผลิตกว่า 3 ตัน แต่ได้กระเทียมโทนเพียง 6 ขีดเท่านั้น โดยราคาที่จำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 500 

บาท ในขณะที่กระเทียมสดอยู่ท่ีกิโลกรัมละ 35 บาท ท้ังนี้ การจะได้กระเทียมโทนนั้น ต้องลงแรงในการ

ค้นหาและคัดแยก เพราะจะขึ้นปะปนอยู่ในแปลงปลูก โดยลูกค้าที่สั่งซื้อส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย ด้วยมีความ

เชื่อส่วนบุคคลว่า มีสรรพคุณบำรุงร่างกาย 

ทั้งนี้ สำหรับผู้บริโภคที่สนใจ และต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระเทียมน้ำปาด ติดต่อสอบถามได้ที่ 

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ หรือท่ีสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด ตั้งอยู่เลขท่ี 4/7 ถนนเพชรรานุ

รักษ์ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 0-5548-1006... สามารถติดตามต่อได้ที่ : 

https://www.dailynews.co.th/news/882106/ 
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สสก.5 สงขลา หนุนเกษตรกรภาคใตผ้ลิตกาแฟคุณภาพ ชูกลไกแปลงใหญ่พฒันา 5 ดา้น 
ยกระดบัสู่ผูป้ระกอบการ 

 
สสก.5 สงขลา หนุนเกษตรกรภาคใต้ผลติกาแฟคุณภาพ ชูกลไกแปลงใหญ่พฒันา 5 ด้าน ยกระดับสู่
ผู้ประกอบการ 
          กาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความนิยมทัว่โลก ในประเทศไทยธุรกิจร้านกาแฟมีการเติบโต และ
ขยายตวัเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเทรนดห์รือแนวโนม้การด่ืมกาแฟของคนรุ่นใหม่นั้นจะเร่ิมใหค้วามสนใจกบั
ท่ีมา หรือเร่ืองราวของกาแฟเอกลกัษณ์ของแหล่งปลูกรูปแบบการบริโภค และรสชาติของกาแฟกนัมาก
ขึ้น ซ่ึงประเทศไทย มีแหล่งปลูกกาแฟท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในหลายพื้นท่ี ทั้งสายพนัธุ์อะราบิกาท่ีนิยมปลูกใน
พื้นท่ีภาคเหนือ และโรบสัตา ท่ีปลูกมาในภาคใต ้
            นายอนุชา  ยาอีด ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดั
สงขลา กล่าววา่ ปัจจุบนัภาคใตมี้เน้ือท่ีปลูกกาแฟ 123,996 ไร่ เน้ือท่ียนืตน้113,958 ไร่ ผลผลิต
รวม 11,379 ตนั และผลผลิตเฉล่ีย 100 กิโลกรัม/ไร่ (ขอ้มูลปี 2564) โดยกระจายอยูใ่น
พื้นท่ี 14 จงัหวดัภาคใต ้ส าหรับจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีปลูกมากท่ีสุด ไดแ้ก่จงัหวดัชุมพร รองลงมาคือ จงัหวดั
ระนอง และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ตามล าดบั ส าหรับพนัธุ์กาแฟท่ีนิยมปลูกมากในพื้นท่ีภาคใต ้ไดแ้ก่ พนัธุ์
โรบสัตา้ เน่ืองจากปลูกไดใ้นพื้นท่ีต ่า มีความสูงจากระดบัน ้าทะเลเพียง 500 – 



600 เมตร เท่านั้น และสภาพอากาศชุ่มช้ืนเหมาะสมอย่างยิง่ท่ีจะท าใหไ้ดก้าแฟคุณภาพดีส าหรับกล่ินของ
สายพนัธุ์กาแฟโรบสัตา้จะค่อนขา้งออกไปทางฉุน รสชาติก็จะเขม้ขน้และขมกวา่พนัธุ์อ่ืนๆ  อยา่งไรก็ตาม
ตน้ทุนการผลิตของประเทศไทยค่อนขา้งสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน เน่ืองจากขาดเทคโนโลยกีาร
ผลิตท่ีเหมาะสม และผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ต ่า นอกจากน้ียงัมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงงานใน
การเก็บเก่ียวผลผลิตสูง ปัญหาดินเส่ือมสภาพ เน่ืองจากสวนกาแฟส่วนใหญ่มีอายมุากแลว้ โดยเฉพาะสวน
กาแฟในภาคใต ้นอกจากน้ีสวนกาแฟมีสภาพเป็นสวนผสมจ านวนมาก คือมีตน้กาแฟเพียง 80 ตน้ต่อ
ไร่ ท าใหผ้ลผลิตต่อไร่ต ่าผลผลิตกาแฟท่ีผลิตไดใ้นประเทศมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ และผลผลิตท่ีมี
คุณภาพยงัมีนอ้ย เน่ืองจากจ านวนสวนกาแฟท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจดัการคุณภาพ
ผลผลิต หรือ GAP (Good Agricultural Practice) ยงัมีนอ้ย ปัจจุบนัประเทศไทยมี
ผลผลิตกาแฟเฉล่ียปีละประมาณ 24,000 ตนั แบ่งเป็นกาแฟอะราบิกา้ ซ่ึงปลูกในพื้นท่ีภาคเหนือ
ประมาณ 11,000 ตนั และกาแฟโรบสัตา้ ซ่ึงปลูกในพื้นท่ีภาคใตป้ระมาณ 13,000 ตนั ในช่วงปีท่ี
ผา่นมาตลาดกาแฟไทยก็ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ท าให้
เกิดการชะลอตวัและมีผลผลิตตกคา้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงไดร่้วมกบักระทรวงพาณิชย ์จดัท า
โครงการประชาสัมพนัธ์สุดยอดกาแฟไทยปี 2564 เพื่อเป็นการกระตุน้ตลาดกาแฟไทยและสร้างการรับรู้
ความเป็นสุดยอดกาแฟของไทยใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในวงท่ีกวา้งขึ้น เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ
เกษตรกรและผูป้ระกอบการธุรกิจกาแฟ อนัเน่ืองมาจากภาวะตลาดท่ีซบเซาไดอี้กทางหน่ึง 
      นายอนุชา  ยาอีด ให้ขอ้มูลเพิ่มเติมวา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ไดผ้ลกัดนัใหเ้กษตรกรผลิตกาแฟ
คุณภาพ สร้างอตัลกัษณ์ และยกระดบัไปสู่ผูป้ระกอบการ โดยการรวมกลุ่มกนัในรูปแบบแปลง
ใหญ ่ขณะน้ีทัว่ประเทศมีแปลงใหญ่กาแฟ จ านวน 55 แปลง ในส่วนภาคใตมี้
จ านวน 15 แปลง สมาชิกรวม 605 ราย พื้นท่ี 6,605 ไร่  โดยจงัหวดัระนองมีมาก
ท่ีสุด จ านวน 8 แปลง รองลงมา คือ ชุมพร 3 แปลง และ กระบ่ี ตรังนครศรีธรรมราช และ
สงขลา จงัหวดัละ 1 แปลง การผลิตกาแฟในรูปแบบแปลงใหญ่ท าใหมี้อ านาจต่อรองสูงกวา่เกษตรกรผู ้
ปลูกกาแฟรายยอ่ย ทั้งยงัสร้างความน่าเช่ือถือในผลิตภณัฑแ์ก่ผูบ้ริโภค และสามารถเพิ่มช่องทางการ
กระจายสินคา้ไดม้ากขึ้น  โดยจะมีการพฒันาตามกระบวนการแปลงใหญ่ใน 5 ดา้น ซ่ึงตอบโจทยปั์ญหา
ต่างๆ ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตน้ทุน เพิ่มผลผลิต การพฒันาคุณภาพมาตรฐาน การบริการจดัการ
ตลาด และการบริหารจดัการกลุ่ม  เกษตรกรจะไดรั้บความรู้ เร่ืองการปลูกกาแฟใหไ้ดคุ้ณภาพ  วิทยาการ
หลงัการเก็บเก่ียว การแปรรูปกาแฟคัว่บดและกาแฟโบราณ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การจดัหาตลาดให้
เกษตรกร  ดว้ยการส่งเสริมการจดัท าสัญญาขอ้ตกลงซ้ือขายเมลด็กาแฟ ระหวา่งเกษตรกรและสถาบนั
เกษตรกร กบัผูป้ระกอบการ โรงงานผลิตกาแฟส าเร็จรูป และการยกระดบัเกษตรกรใหเ้ป็น
ผูป้ระกอบการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันากาแฟไทย ท่ีมีเป้าหมายตอ้งการใหป้ระเทศไทยเป็น
หน่ึงในกลุ่มผูน้ าในดา้นการผลิตและการคา้กาแฟคุณภาพของภูมิภาคอาเซียน เน่ืองจากราคาผลผลิตเมลด็
กาแฟคุณภาพในตลาดโลกมีแนวโนม้ท่ีสูงขึ้น 



            ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ไดน้ าแนวทางของกรมส่งเสริม
การเกษตรท่ีจะพฒันากาแฟใหมี้คุณภาพ โดยจะผลกัดนัใหก้าแฟเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของไทยท่ีสร้าง
รายไดท่ี้มัน่คงใหแ้ก่เกษตรกรและผูด้  าเนินธุรกิจท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมกาแฟของไทย โดยการถ่ายทอด
เทคโนโลยดีา้นการผลิตแก่เกษตรกร ผา่นการเช่ือมโยงเครือข่าย การสร้างเกษตรกรตน้แบบและแปลง
เรียนรู้ รวมถึงการสนบัสนุนทางวิชาการดา้นการผลิตและจดัการผลผลิต การพฒันาคุณภาพ ตลอดจนการ
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและเทคนิคการเป็นผูป้ระกอบการ  ผา่นกลไกศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) และเกษตรแปลงใหญ่  โดยเนน้การบริหารจดัการแบบครบวงจร(Value 

Chain) บนพื้นฐานของศกัยภาพ (Potential) และอตัลกัษณ์ของกาแฟของภาคใต ้รวมถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ลดตน้ทุนการผลิต การพฒันาคุณภาพเมลด็กาแฟสู่มาตรฐานสากล และการผลิต
กาแฟเฉพาะถ่ิน นายอนุชา กล่าวทิ้งทา้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“ไร่สวัสดิ์สุข” เนรมิตแปลงส้มโอทับทิมสยาม สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

“ไร่สวัสดิ์สุข ศูนย์การเรียนรู้ส้มโอทับทิมสยาม อัญมณีแห่งลุ่มน ้าปากพนัง” เป็นค าขวญัของ ไร่สวสัด์ิสุข 
ซ่ึงเป็นแปลงใหญ่ส้มโอทบัทิมสยาม ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 

นายชนะวฒัน์ มากลบั ประธานแปลงใหญ่ส้มโอทบัทิมสยาม ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอปากพนงั จงัหวดั
นครศรีธรรมราช เปิดเผยวา่ เกษตรกรไดมี้การรวมกลุ่มและจดัตั้งเป็นแปลงใหญ่ส้มโอทบัทิมสยาม เม่ือ พ.ศ. 
2559 ปัจจุบนัมีสมาชิก 132 คน พื้นท่ีรวมกวา่ 1,200 ไร่ โดยแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย ตามโซนต่างๆ ทั้ง
ในและนอกต าบลคลองนอ้ย เพื่อการบริหารส่งเสริมท่ีง่ายขึ้น ขบัเคล่ือนเป้าหมายโดยมุ่งเนน้พฒันาดา้นการ
บริหารจดัการกลุ่ม ดา้นคุณภาพและการบริหารจดัการดา้นการตลาด เพื่อรักษาความเป็นพืชอตัลกัษณ์และ
ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจงัหวดันครศรีธรรมราช ใหมี้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภค เกษตรกรผูผ้ลิตมีความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื แปลงใหญ่ส้มโอทบัทิมสายามมีการขบัเคล่ือนภายใต้
การสนบัสนุนองคค์วามรู้ผา่นศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) ตั้งอยู ่ณ บา้น
แสงวิมาน ต.คลองนอ้ย อ.ปากพนงั โดยมีนายอิมรอน แสงวิมาน เป็นประธาน ศพก. มุ่งเนน้ให้เกษตรกรใช้
สารชีวภณัฑใ์นการจดัการโรคและแมลงในสวนส้มโอทบัทิมสยาม เพิ่มประสิทธิภาพ ลดตน้ทุนการผลิต 
และรักษามาตรฐานผลผลิต ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศจีน พร้อมทั้งผลกัดนัใหทุ้กแปลงผา่นการรับรอง GAP และใชค้ิวอาร์โคด้ในการการันตีคุณภาพใน
แต่ละสวน มีหน่วยงานภาคีภายใตก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนบัสนุน ทั้งกรมส่งเสริมการเกษตร กรม
วิชาการเกษตร กรมพฒันาท่ีดิน และหน่วยงานภาคการศึกษาคือ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 

https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20220323/2fda37a3341a7e2db784083fd1d8091f3d79e5103a36927fa95a4420c018e621.jpg?itok=Ae4HLipD


ในส่วนของไร่สวสัด์ิสุข ด าเนินการโดย นางอมัพร สวสัด์ิสุข (ป้าเลก็) ซ่ึงเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ส้มโอ
ทบัทิมสยาม ไดเ้ร่ิมปลูกส้มโอพนัธุ์ทบัทิมสยาม เม่ือปี 2544 เป็นเวลากวา่ 20 ปีมาแลว้ในพื้นท่ี 53 ไร่ 
ดว้ยประสบการณ์ความรู้ทั้งทางวิชาการและภูมิปัญญาท่ีสั่งสมมานาน การบริหารจดัการสวนท่ีดี และการ
ค านึงถึงความปลอดภยัของผูบ้ริโภค ท าใหไ้ร่สวสัด์ิสุขของป้าเลก็ ไดรั้บรางวลัต่างๆ มากมาย อาทิ เกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติ สาขาการปฏิบติัท่ีดีส าหรับพืช GAP และไดรั้บการคดัเลือกเป็นผลิตภณัฑ ์OTOP ระดบั
หา้ดาว และสามารถจดลิขสิทธ์ิส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ GI (Geographical Indication) 

นาม “ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง” อีกดว้ย 

นายอนุชา ยาอีด ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มูลเพิ่มเติม
วา่ กรมส่งเสริมการเกษตรไดด้ าเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกนัท ากิจกรรมดา้นการเกษตรภายใต้
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ซ่ึงเป็นหน่ึงในนโยบายส าคญัดา้นการปฏิรูปภาคการเกษตรของรัฐบาล
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรไดร่้วมกนับริหารจดัการระบบการ
ผลิตของกลุ่ม รวมทั้งการสร้างความเขม้แขง็และพฒันาเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งศูนยเ์รียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) และเกษตรกรเช่นเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) เช่ือมโยงถึง
ผูป้ระกอบการ รวมถึงการลดตน้ทุนการผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐานตรงกบั
ความตอ้งการของตลาด การด าเนินงานของระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในส่วนของภาคใตต้ั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบนัไดมี้การรับรองแปลงใหญ่แลว้ จ านวน 1,209 

แปลง รวมพื้นท่ี 680,799 ไร่ เกษตรกร 64,661 ราย (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สสก.5 ชวนชิมส้มโอชมสวน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ภาคใต้ 

ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จ.สงขลา ชวนเท่ียวศูนยก์ารเรียนรู้ส้มโอทับทิมสยาม 
ไร่สวสัด์ิสุข อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช แหล่ง ท่องเท่ียวเชิงเกษตรของเกษตรกรไทย 
 
เม่ือวนัท่ี 23 มี.ค. 65 นายชนะวฒัน์ มากลบั ประธานแปลงใหญ่ส้มโอทับทิมสยาม ต.คลองน้อย 
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มและจดัตั้งเป็นแปลงใหญ่ส้มโอ
ทับทิมสยาม เม่ือ พ.ศ.2559 ปัจจุบันมีสมาชิก 132 คน พื้นท่ีรวมกว่า 1,200 ไร่ สามารถ
รักษาความเป็นพืชอัตลกัษณ์และส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ของ จ.นครศรีธรรมราช ให้มีผลผลิตท่ี
มีคุณภาพเป็นท่ีพึงพอใจของผูบ้ริโภค เกษตรกรผูผ้ลิตมีความเขม้แข็งอย่างย ัง่ยืน แปลงใหญ่ส้มโอ
ทบัทิมสยามมีการขบัเคล่ือนภายใตก้ารสนับสนุนองค์ความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) ตั้งอยู่ ณ บา้นแสงวิมาน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง โดยมี นายอิมรอน 
แสงวิมาน เป็นประธาน โดยผลกัดันให้ทุกแปลงผ่านการรับรอง GAP และใช้คิวอาร์โค้ดการันตี
คุณภาพในแต่ละสวน มีหน่วยงานภาคีภายใตก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุน ทั้งกรมส่งเสริม
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพฒันาท่ีดิน และหน่วยงานภาคการศึกษาคือ มหาวิทยาลยัวลัย
ลกัษณ์ 

 

 
 
 
ส าหรับไร่สวสัด์ิสุข ด าเนินการโดย นางอมัพร สวสัด์ิสุข (ป้าเล็ก) ซ่ึงเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ส้มโอ
ทบัทิมสยาม ได้เร่ิมปลูกส้มโอพนัธุ์ทบัทิมสยาม เม่ือปี 2544 เป็นเวลากว่า 20 ปีมาแล้ว ในพื้นท่ี 
53 ไร่ โดยได้รับรางวลัต่างๆ มากมาย อาทิ  เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการปฏิบติัท่ีดีส าหรับพืช 
GAP และได้รับการคดัเลือกเป็นผลิตภณัฑ์ OTOP ระดับห้าดาว และสามารถจดลิขสิทธ์ิส่ิง
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ GI นาม "ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง" 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1


 
นายอนุชา ยาอีด ผูอ้  านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา กล่าวว่า กรม
ส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมด้านการเกษตรภายใต้
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรได้ร่วมกันบริหารจัดการระบบการผลิตของ
กลุ่ม รวมทั้งการสร้างความเขม้แข็งและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรกร เช่น เกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) เช่ือมโยง
ถึงผูป้ระกอบการ รวมถึงการลดตน้ทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานตรงกับความต้องการตลาด ทั้งน้ีตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันได้มีการรับรองแปลงใหญ่
แลว้ จ านวน 1,209 แปลง รวมพื้นที่ 680,799 ไร่ เกษตรกร 64,661 ราย (ข้อมูล ณ วนัที่ 
15 มี.ค. 65) 

 
"ขอเชิญชวนผูส้นใจเยี่ยมชมแหล่งท่องเท่ียวไร่สวสัด์ิสุข ซ่ึงจะพาทุกท่านไปพบกับกิจกรรม จิบกาแฟ 
ชิมส้มโอ ชมสวน สอบถามได้ที่ นางอมัพร สวสัด์ิสุข Facebook Fanpage : ส้มโอ
ทบัทิมสยามไร่สวสัด์ิสุข" นายอนุชา กล่าว. 

 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205


 

สสก.5 สงขลา เดินหน้าพฒันากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สร้างเครือข่ายแลกเปลีย่นเรียนรู้ สู้ภัย Covid 19 

ด้วยเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

นายอนุชา ยาอีด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กลุ่ม

แม่บ้านเกษตรกร เป็นการรวมตัวกันของสตรีในภาคเกษตร ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ตามความสมัครใจ ภายใต้

กติกากลุ่มและการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาอาชีพและยกระดับ

เศรษฐกิจครัวเรือนให้ดีขึ้นทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้าน

สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักบริหารจัดการกลุ่มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปจนถึงต่อยอดเป็นผู้ประกอบการ 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจึงถือเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีบทบาทสำคัญ และเป็นกลไกหลักที่ช่วยผลักดันการ

ดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดช่วง

ระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา 

 

นายอนุชา ยาอีด ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 1,460 กลุ่ม สมาชิก

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรวม จำนวน 41,725 คน แบ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีผลิตภัณฑ์จากการแปร



รูปผลผลิตทางการเกษตรประมาณ 75 %, ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าพิมพ์ลาย ประมาณ 10 %, 

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักสานต่างๆ ประมาณ 10 % และกิจกรรมอ่ืนๆอีก 5 % 

ในปี 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการพัฒนาและขับเคลื่อน

งานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายคือพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน 

สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและพัฒนาสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เป็น Smart 

Farmer พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็น Smart Group ส่งเสริมให้มีการเพิ่มมูลค่าสินค้า

เกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็น Smart Product ที่มีการรับรองมาตรฐานการันตีคุณภาพ สร้างความ

ม่ันใจให้กับผู้บริโภค พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครัวเรือนของเกษตรกรและชุมชนมีความม่ันคงด้านอาหาร เพื่อให้

สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร “กินดี อยู่ดี เพิ่มพูนรายได้” 

สำหรับกิจกรรมในปี 2565 นี้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา โดยกลุ่มส่งเสริม

และพัฒนาเกษตรกร ได้จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรภาคใต้ ผ่าน

ระบบออนไลน์เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ระดับจังหวัด เขต และกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมสัมมนา 

การสัมมนามีการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานปี 2564 และ 2565 ไตรมาสที่ 1-2 การ

วางแผน ออกแบบการขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับเขต และการบริหารจัดการกองทุนกลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกร นำไปสู่การพัฒนางานส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีแผนจัดสัมมนาเพิ่ม

ศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 

2565 รูปแบบเผชิญหน้า โดยการจัดทำข้อมูลเนื้อหาวิชาการเป็นตัวเลือกที่จะอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบงานแม่บ้านเกษตรกร และผู้นำแม่บ้านเกษตรกร ซึ่งจัดแยกหลักสูตรระหว่างเจ้าหน้าที่และ

ผู้นำแม่บ้านเกษตรกร ให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด 

นอกจากนี้ ได้ให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนการบริหารจัดการกองทุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด โดย

เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนงาน และแนะนำเอกสารวิชาการ เรื่อง 

“การบริหารจัดการกองทุนในงานสถาบันเกษตรกร” เป็นแนวทางการดำเนินงานต่อไป 

และในช่วงท่ีต้องเผชิญกับสถานการณ์ Covid 19 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้มีการเชื่อมโยงเครือข่าย ให้มี

ความเข้มแข็ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือและการพัฒนาองค์กร

เกษตรกรที่เข้มแข็งตลอดจนช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอย่าง



ต่อเนื่อง โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในสถานการณ์ที่ลำบากและข้าวของแพง ยัง

สามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้ 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรหวังให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรซึ่งเป็นสตรีที่มีบทบาทพื้นฐานหลักในครอบครัว

ช่วยกันสร้างสมดุล ให้ครอบครัวมีความสุข ร่วมกันทำกิจกรรมให้ชุมชนเข้มแข็ง อันจะส่งผลให้สังคมสงบ

สุขต่อไป..// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สสก.5 สงขลา หนุนเกษตรกรภาคใต้ผลิตกาแฟคุณภาพ ชูกลไกแปลงใหญ่
พฒันา 5 ด้าน ยกระดับสู่ผู้ประกอบการ 

 

 
 

 
นายอนุชา ยาอดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบนั
ภาคใตมี้เน้ือท่ีปลกูกาแฟ 123,996 ไร่ เน้ือท่ียนืตน้ 113,958 ไร่ ผลผลิตรวม 11,379 ตนั และ
ผลผลิตเฉล่ีย 100 กิโลกรัม/ไร่ (ขอ้มูลปี 2564) โดยกระจายอยูใ่นพื้นท่ี 14 จงัหวดัภาคใต ้ส าหรับ
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จงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีปลูกมากท่ีสุด ไดแ้ก่ จงัหวดัชุมพร รองลงมาคือ จงัหวดัระนอง และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ตามล าดบั 

ส าหรับพนัธ์ุกาแฟท่ีนิยมปลูกมากในพื้นท่ีภาคใต้ ไดแ้ก่ พนัธุ์โรบสัตา้ เน่ืองจากปลูกไดใ้นพื้นท่ีต ่า มีความ
สูงจากระดบัน ้าทะเลเพียง 500 – 600 เมตร เท่านั้น และสภาพอากาศชุ่มช้ืนเหมาะสมอยา่งยิง่ท่ีจะท า
ใหไ้ดก้าแฟคุณภาพดี ส าหรับกล่ินของสายพนัธุ์กาแฟโรบสัตา้จะค่อนขา้งออกไปทางฉุน รสชาติก็จะเขม้ขน้
และขมกวา่พนัธุ์อ่ืนๆ อยา่งไรก็ตาม ตน้ทุนการผลิตของประเทศไทยค่อนขา้งสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศ
อ่ืน เน่ืองจากขาดเทคโนโลยกีารผลิตท่ีเหมาะสม และผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ต ่า นอกจากน้ียงัมีปัญหาการขาด
แคลนแรงงานและค่าแรงงานในการเก็บเก่ียวผลผลิตสูง ปัญหาดินเส่ือมสภาพ เน่ืองจากสวนกาแฟส่วนใหญ่
มีอายมุากแลว้ โดยเฉพาะสวนกาแฟในภาคใต ้นอกจากน้ีสวนกาแฟมีสภาพเป็นสวนผสมจ านวนมาก คือมี
ตน้กาแฟเพียง 80 ตน้ต่อไร่ ท าใหผ้ลผลิตต่อไร่ต ่าผลผลิตกาแฟท่ีผลิตไดใ้นประเทศมีไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการ และผลผลิตท่ีมีคุณภาพยงัมีนอ้ย เน่ืองจากจ านวนสวนกาแฟท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจดัการ
คุณภาพผลผลิต หรือ GAP (Good Agricultural Practice) ยงัมีนอ้ย 

ปัจจุบันประเทศไทยมีผลผลิตกาแฟเฉลีย่ปีละประมาณ 24,000 ตัน แบ่งเป็นกาแฟอะราบิกา้ ซ่ึงปลูกใน
พื้นท่ีภาคเหนือประมาณ 11,000 ตนั และกาแฟโรบสัตา้ ซ่ึงปลูกในพื้นท่ีภาคใตป้ระมาณ 13,000 

ตนั ในช่วงปีท่ีผา่นมาตลาดกาแฟไทยก็ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
วิด-19 ท าใหเ้กิดการชะลอตวั และมีผลผลิตตกคา้ง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ร่วมกบักระทรวงพาณิชย์ จัดท าโครงการประชาสัมพนัธ์สุดยอดกาแฟ
ไทยปี 2564 เพื่อเป็นการกระตุน้ตลาดกาแฟไทย และสร้างการรับรู้ความเป็นสุดยอดกาแฟของไทยให้
เป็นท่ีรู้จกัในวงท่ีกวา้งขึ้น เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและผูป้ระกอบการธุรกิจกาแฟ 
อนัเน่ืองมาจากภาวะตลาดท่ีซบเซาไดอี้กทางหน่ึง 

นายอนุชา ยาอดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ไดผ้ลกัดนัใหเ้กษตรกรผลิตกาแฟคุณภาพ 
สร้างอตัลกัษณ์ และยกระดบัไปสู่ผูป้ระกอบการ โดยการรวมกลุ่มกนัในรูปแบบแปลงใหญ่ ขณะน้ีทัว่
ประเทศมีแปลงใหญ่กาแฟ จ านวน 55 แปลง ในส่วนภาคใตมี้จ านวน 15 แปลง สมาชิกรวม 605 ราย 
พื้นท่ี 6,605 ไร่ โดยจงัหวดัระนองมีมากท่ีสุด จ านวน 8 แปลง รองลงมา คือ ชุมพร 3 แปลง และ กระบ่ี 
ตรัง นครศรีธรรมราช และสงขลา จงัหวดัละ 1 แปลง การผลิตกาแฟในรูปแบบแปลงใหญ่ ท าใหมี้อ านาจ
ต่อรองสูงกวา่เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟรายยอ่ย 

ท้ังยัง สร้างความน่าเช่ือถือในผลติภัณฑ์แก่ผู้บริโภค และสามารถเพิ่มช่องทางการกระจายสินคา้ไดม้ากขึ้น 
โดยจะมีการพฒันาตามกระบวนการแปลงใหญ่ใน 5 ดา้น ซ่ึงตอบโจทยปั์ญหาต่างๆ ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ลดตน้ทุน เพิ่มผลผลิต การพฒันาคุณภาพมาตรฐาน การบริการจดัการตลาด และการบริหารจดัการ



กลุ่ม เกษตรกรจะไดรั้บความรู้ เร่ืองการปลูกกาแฟใหไ้ดคุ้ณภาพ วิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว การแปรรูป
กาแฟคัว่บดและกาแฟโบราณ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การจดัหาตลาดใหเ้กษตรกร ดว้ยการส่งเสริมการจดัท า
สัญญาขอ้ตกลงซ้ือขายเมลด็กาแฟ ระหวา่งเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร กบัผูป้ระกอบการโรงงานผลิต
กาแฟส าเร็จรูป และการยกระดบัเกษตรกรใหเ้ป็นผูป้ระกอบการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันา
กาแฟไทย ท่ีมีเป้าหมายตอ้งการใหป้ระเทศไทยเป็นหน่ึงในกลุ่มผูน้ าในดา้นการผลิตและการคา้กาแฟ
คุณภาพของภูมิภาคอาเซียน เน่ืองจากราคาผลผลิตเมลด็กาแฟคุณภาพในตลาดโลกมีแนวโนม้ท่ีสูงขึ้น 

ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ไดน้ าแนวทางของกรมส่งเสริมการเกษตรท่ีจะ
พฒันากาแฟใหมี้คุณภาพ โดยจะผลกัดนัใหก้าแฟเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของไทยท่ีสร้างรายไดท่ี้มัน่คงใหแ้ก่
เกษตรกรและผูด้  าเนินธุรกิจท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมกาแฟของไทย โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการผลิตแก่
เกษตรกร ผา่นการเช่ือมโยงเครือข่าย การสร้างเกษตรกรตน้แบบและแปลงเรียนรู้ รวมถึงการสนบัสนุนทาง
วิชาการดา้นการผลิตและจดัการผลผลิต การพฒันาคุณภาพ ตลอดจนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และเทคนิค
การเป็นผูป้ระกอบการ ผา่นกลไกศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) และเกษตร
แปลงใหญ่ โดยเนน้การบริหารจดัการแบบครบวงจร (Value Chain) บนพื้นฐานของศกัยภาพ 
(Potential) และอตัลกัษณ์ของกาแฟของภาคใต ้รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตน้ทุนการ
ผลิต การพฒันาคุณภาพเมลด็กาแฟสู่มาตรฐานสากล และการผลิตกาแฟเฉพาะถ่ิน นายอนุชา กล่าวทิ้งทา้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


