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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 9 มิถุนายน 256๕  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
งาน EXPO 2022 
Floriade Almere 

1. Thailand Pavilion ในงาน EXPO 
2022 Floriade Almere 

เว็บไซต์ New18 
 

งาน EXPO 2022 
Floriade Almere 

2. Thailand Pavilion ในงาน EXPO 
2022 Floriade Almere 

เว็บไซต์ Bright today 
 

งาน EXPO 2022 
Floriade Almere 

3. THAILAND PAVILION ในงาน 
EXPO 2022 FLORIADE ALMERE 

เว็บไซต์ Voice online  
 

งาน EXPO 2022 
Floriade Almere 

4. Thailand Pavilion ในงาน EXPO 
2022 Floriade Almere 

เว็บไซต์สยามรัฐ 
 

งาน EXPO 2022 
Floriade Almere 

5. Thailand Pavilion ในงาน EXPO 
2022 Floriade Almere 

เว็บไซต์ Smart SME 
 

งาน EXPO 2022 
Floriade Almere 

6. Thailand Pavilion ในงาน EXPO 
2022 Floriade Almere 

เว็บไซต์ Zolitic 
 

งาน EXPO 2022 
Floriade Almere 

7. Thailand Pavilion ในงาน EXPO 
2022 Floriade Almere 

เว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ด 
 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

คัดเลือก (ศพก.) ดีเด่น 8. ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ลงพ้ืนที่
จัดเกบ็ข้อมูลการพิจารณาคัดเลือก 
(ศพก.) ดีเด่น ระดับเขต ปี 2565 
อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 

ส านักข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง 
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https://local.newtv.co.th/bkk/Bangkok/33412  

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้น า

คณะศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ รุ่นที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก และผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตรของไทยที่สนใจหาลู่ทางต่อยอดธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ Thailand Pavilion และ 
Pavilion ของประเทศต่างๆ เช่น เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้งนิทรรศการต่างๆ 
ภายในงาน เพ่ือศึกษาด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ของ
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรเทพ ศรีธนาธร ผู้อ านวยการส านักงานที่ปรึกษา
การเกษตรต่างประเทศ ประจ าสหภาพยุโรป และนางสาวชนรรค์ดา สรภักดี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการ
พาณิชย์) ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประจ ากรุงเฮก ในการบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านการตลาดสินค้าเกษตรของสหภาพยุโรป กฎระเบียบข้อบังคับ และแนวทางการส่งออกสินค้าเกษตรไทย 
ไปยังสหภาพยุโรป พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิด การท าเกษตรระหว่างประเทศไทย และราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ด้วย 

         นอกจากนี้ คณะศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ รุ่นที่ 1 ได้มีโอกาสเข้าเจรจาธุรกิจกับบริษัท KP Holland 
ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและน าเข้าดอกไม้จากไทย เยี่ยมชมตลาด Market Binnenrotte และตลาดประมูลดอกไม้
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Aalsmeer Flora Holland Flower Auction ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะ
ให้เกษตรกรไทยได้เปิดประสบการณ์และเกิดความตื่นตัวที่จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ งในการขับเคลื่อน           
ภาคการเกษตรไปพร้อมๆ กัน ให้อนาคตสินค้าเกษตรไทย พืชสวนไทย เป็นที่รู้จัก และสร้างรายได้แก่        
ภาคเกษตรไทยได้มากยิ่งขึ้นต่อไป 

         อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จากการเข้าร่วมงาน The International Horticultural 
Expo (EXPO 2022 Floriade Almere)ในครั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งหวังที่จะแสดงศักยภาพสินค้า
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เกษตรไทย พืชสวนไทย ให้เป็นที่รู้จัก และขยายโอกาสในการต่อยอดธุรกิจเกษตรสู่ตลาดยุโรป ด้วยการน า
เกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพมาศึกษาเรียนรู้จากพ้ืนที่จริง โดยเฉพาะกล้วยไม้ตัดดอก กล้วยไม้ต้น 
สกุลหวายและแวนดา และไม้ฟอกอากาศ สกุลลิ้นมังกร 

         ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เข้าร่วมงาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade 
Almere) ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเปิดให้เข้าชมแล้วตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 
2565 ณ เมือง Almere ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์  ภายใต้ธีม Growing Green Cities “น าเสนอ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับเมืองแห่งอนาคต” และส าหรับประเทศไทย น าเสนอ
ในธีม TRUST Thailand “เข้าใจทุกความแตกต่าง เชื่อมั่นทุกความปลอดภัย เปิดโลกทัศน์การท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่ มุมมองที่คุณไม่เคยเห็น ที่นี่ประเทศไทย” ผ่าน Thailand Pavilion โดยมียอดผู้เข้าชมงาน   
จนถึงวันนี้แล้วกว่า 83,430 คน 
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กรมส่งเสริมการเกษตรพาเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเยือนเนเธอร์แลนด์ ศึกษาตลาดเกษตรในยุโรป 
พร้อมร่วมชมงาน 
 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่ า กรมส่งเสริมการเกษตรได้น า   
คณะศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ รุ่นที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก และผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตรของไทยที่สนใจหาลู่ทางต่อยอดธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ Thailand Pavilion และ 
Pavilion ของประเทศต่างๆ เช่น เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้งนิทรรศการต่างๆ 
ภายในงาน เพ่ือศึกษาด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่     
ของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรเทพ ศรีธนาธร ผู้อ านวยการส านักงานที่ปรึกษา
การเกษตรต่างประเทศ ประจ าสหภาพยุโรป และนางสาวชนรรค์ดา สรภักดี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการ
พาณิชย์) ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประจ ากรุงเฮก ในการบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านการตลาดสินค้าเกษตรของสหภาพยุโรป กฎระเบียบข้อบังคับ และแนวทางการส่งออกสินค้าเกษตรไทย 
ไปยังสหภาพยุโรป พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิด การท าเกษตรระหว่างประเทศไทย และราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ด้วย 

 
นอกจากนี้ คณะศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ รุ่นที่ 1 ได้มีโอกาสเข้าเจรจาธุรกิจกับบริษัท KP 

Holland ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและน าเข้าดอกไม้จากไทย เยี่ยมชมตลาด Market Binnenrotte และตลาด
ประมูลดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Aalsmeer Flora Holland Flower Auction ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้เป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีที่จะให้เกษตรกรไทยได้เปิดประสบการณ์และเกิดความตื่นตัวที่จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนภาคการเกษตรไปพร้อมๆ กัน ให้อนาคตสินค้าเกษตรไทย พืชสวนไทย เป็นที่รู้จัก และสร้างรายได้
แก่ภาคเกษตรไทยได้มากยิ่งขึ้นต่อไป 
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อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จากการเข้าร่วมงาน The International Horticultural 

Expo (EXPO 2022 Floriade Almere)ในครั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งหวังที่จะแสดงศักยภาพสินค้า
เกษตรไทย พืชสวนไทย ให้เป็นที่รู้จัก และขยายโอกาสในการต่อยอดธุรกิจเกษตรสู่ตลาดยุโรป ด้วยการ       
น าเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพมาศึกษาเรียนรู้จากพ้ืนที่จริง โดยเฉพาะกล้วยไม้ตัดดอก กล้วยไม้
ต้น สกุลหวายและแวนดา และไม้ฟอกอากาศสกุลลิ้นมังกร 
 

ทั้ งนี้  ประเทศไทยได้ เข้ าร่วมงาน  The International Horticultural Expo (EXPO 2022 
Floriade Almere) ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเปิดให้เข้าชมแล้วตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน ถึงวันที่ 9 
ตุลาคม 2565 ณ เมือง Almere ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ภายใต้ธีม Growing Green Cities “น าเสนอ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับเมืองแห่งอนาคต” และส าหรับประเทศไทย น าเสนอ
ในธีม TRUST Thailand “เข้าใจทุกความแตกต่าง เชื่อมั่นทุกความปลอดภัย เปิดโลกทัศน์การท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่ มุมมองที่คุณไม่เคยเห็น ที่นี่ประเทศไทย” ผ่าน Thailand Pavilion โดยมียอดผู้เข้าชมงานจนถึง
วันนี้แล้วกว่า 83,430 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 

https://local.voicetv.co.th/bkk/Bangkok/33412 

 
 
กรมส่งเสริมการเกษตรพาเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเยือนเนเธอร์แลนด์ ศึกษาตลาดเกษตรในยุโรป 
พร้อมร่วมชมงาน 
 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้น า
คณะศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ รุ่นที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก และผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตรของไทยที่สนใจหาลู่ทางต่อยอดธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ Thailand Pavilion และ 
Pavilion ของประเทศต่างๆ เช่น เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้งนิทรรศการต่างๆ 
ภายในงาน เพ่ือศึกษาด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ของ
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรเทพ ศรีธนาธร ผู้อ านวยการส านักงานที่ปรึกษา
การเกษตรต่างประเทศ ประจ าสหภาพยุโรป และนางสาวชนรรค์ดา สรภักดี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการ
พาณิชย์) ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประจ ากรุงเฮก ในการบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านการตลาดสินค้าเกษตรของสหภาพยุโรป กฎระเบียบข้อบังคับ และแนวทางการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไป
ยังสหภาพยุโรป พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิด การท าเกษตรระหว่างประเทศไทย และราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ด้วย 

นอกจากนี้ คณะศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ รุ่นที่ 1 ได้มีโอกาสเข้าเจรจาธุรกิจกับบริษัท KP 
Holland ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและน าเข้าดอกไม้จากไทย เยี่ยมชมตลาด Market Binnenrotte และตลาด
ประมูลดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Aalsmeer Flora Holland Flower Auction ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้เป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีที่จะให้เกษตรกรไทยได้เปิดประสบการณ์และเกิดความตื่นตัวที่จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ งในการ
ขับเคลื่อนภาคการเกษตรไปพร้อมๆ กัน ให้อนาคตสินค้าเกษตรไทย พืชสวนไทย เป็นที่รู้จัก และสร้างรายได้
แก่ภาคเกษตรไทยได้มากยิ่งขึ้นต่อไป 
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อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จากการเข้าร่วมงาน The International Horticultural 
Expo (EXPO 2022 Floriade Almere)ในครั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งหวังที่จะแสดงศักยภาพสินค้า
เกษตรไทย พืชสวนไทย ให้เป็นที่รู้จัก และขยายโอกาสในการต่อยอดธุรกิจเกษตรสู่ตลาดยุโรป ด้วยการน า
เกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพมาศึกษาเรียนรู้จากพ้ืนที่จริง โดยเฉพาะกล้วยไม้ตัดดอก กล้วยไม้ต้น 
สกุลหวายและแวนดา และไม้ฟอกอากาศ สกุลลิ้นมังกร 

ทั้ งนี้  ป ระ เทศ ไทย ได้ เข้ าร่ วม งาน  The International Horticultural Expo (EXPO 2022 
Floriade Almere) ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเปิดให้เข้าชมแล้วตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน ถึงวันที่ 9 
ตุลาคม 2565 ณ เมือง Almere ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ภายใต้ธีม Growing Green Cities “น าเสนอ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับเมืองแห่งอนาคต” และส าหรับประเทศไทย น าเสนอ
ในธีม TRUST Thailand “เข้าใจทุกความแตกต่าง เชื่อมั่นทุกความปลอดภัย เปิดโลกทัศน์การท่องเที่ยว
รปูแบบใหม่ มุมมองที่คุณไม่เคยเห็น ที่นี่ประเทศไทย” ผ่าน Thailand Pavilion โดยมียอดผู้เข้าชมงานจนถึง
วันนี้แล้วกว่า 83,430 คน 
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https://region.siamrath.co.th/bkk/Bangkok/33412 

 

กรมส่งเสริมการเกษตรพาเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเยือนเนเธอร์แลนด์ ศึกษาตลาดเกษตรในยุโรป 
พร้อมร่วมชมงาน 
 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้น าคณะ
ศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ รุ่นที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก และผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตรของไทยที่สนใจหาลู่ทางต่อยอดธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ Thailand Pavilion และ 
Pavilion ของประเทศต่างๆ เช่น เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้งนิทรรศการต่างๆ 
ภายในงาน เพ่ือศึกษาด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ของ
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรเทพ ศรีธนาธร ผู้อ านวยการส านักงานที่ปรึกษา
การเกษตรต่างประเทศ ประจ าสหภาพยุโรป และนางสาวชนรรค์ดา สรภักดี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการ
พาณิชย์) ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประจ ากรุงเฮก ในการบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านการตลาดสินค้าเกษตรของสหภาพยุโรป กฎระเบียบข้อบังคับ และแนวทางการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไป
ยังสหภาพยุโรป พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิด การท าเกษตรระหว่างประเทศไทย และราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ด้วย 
 

นอกจากนี้ คณะศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ รุ่นที่ 1 ได้มีโอกาสเข้าเจรจาธุรกิจกับบริษัท KP 
Holland ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและน าเข้าดอกไม้จากไทย เยี่ยมชมตลาด Market Binnenrotte และตลาด
ประมูลดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Aalsmeer Flora Holland Flower Auction ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้เป็น
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จุดเริ่มต้นที่ดีที่จะให้เกษตรกรไทยได้เปิดประสบการณ์และเกิดความตื่นตัวที่จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนภาคการเกษตรไปพร้อมๆ กัน ให้อนาคตสินค้าเกษตรไทย พืชสวนไทย เป็นที่รู้จัก และสร้างรายได้
แก่ภาคเกษตรไทยได้มากยิ่งขึ้นต่อไป 
 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จากการเข้าร่วมงาน The International Horticultural 
Expo (EXPO 2022 Floriade Almere)ในครั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งหวังที่จะแสดงศักยภาพสินค้า
เกษตรไทย พืชสวนไทย ให้เป็นที่รู้จัก และขยายโอกาสในการต่อยอดธุรกิจเกษตรสู่ ตลาดยุโรป ด้วยการน า
เกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพมาศึกษาเรียนรู้จากพ้ืนที่จริง โดยเฉพาะกล้วยไม้ตัดดอก กล้วยไม้ต้น 
สกุลหวายและแวนดา และไม้ฟอกอากาศ สกุลลิ้นมังกร 
 

ทั้ งนี้  ประเทศไทยได้ เข้ าร่วมงาน  The International Horticultural Expo (EXPO 2022 
Floriade Almere) ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเปิดให้เข้าชมแล้วตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน ถึงวันที่ 9 
ตุลาคม 2565 ณ เมือง Almere ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ภายใต้ธีม Growing Green Cities “น าเสนอ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับเมืองแห่งอนาคต” และส าหรับประเทศไทย น าเสนอ
ในธีม TRUST Thailand “เข้าใจทุกความแตกต่าง เชื่อมั่นทุกความปลอดภัย เปิดโลกทัศน์การท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่ มุมมองที่คุณไม่เคยเห็น ที่นี่ประเทศไทย” ผ่าน Thailand Pavilion โดยมียอดผู้เข้าชมงานจนถึง
วันนี้แล้วกว่า 83,430 คน 
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https://local.smartsme.co.th/bkk/Bangkok/33412 

 
 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้น าคณะ
ศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ รุ่นที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก และผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตรของไทยที่สนใจหาลู่ทางต่อยอดธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ Thailand Pavilion และ 
Pavilion ของประเทศต่างๆ เช่น เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้งนิทรรศการต่างๆ 
ภายในงาน เพื่อศึกษาด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ของ
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรเทพ ศรีธนาธร ผู้อ านวยการส านักงานที่ปรึกษา
การเกษตรต่างประเทศ ประจ าสหภาพยุโรป และนางสาวชนรรค์ดา สรภักดี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการ
พาณิชย์) ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประจ ากรุงเฮก ในการบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านการตลาดสินค้าเกษตรของสหภาพยุโรป กฎระเบียบข้อบังคับ และแนวทางการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไป
ยังสหภาพยุโรป พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิด การท าเกษตรระหว่างประเทศไทย และราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ด้วย 

 
นอกจากนี้ คณะศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ รุ่นที่ 1 ได้มีโอกาสเข้าเจรจาธุรกิจกับบริษัท KP 

Holland ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและน าเข้าดอกไม้จากไทย เยี่ยมชมตลาด Market Binnenrotte และตลาด
ประมูลดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Aalsmeer Flora Holland Flower Auction ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้เป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีที่จะให้เกษตรกรไทยได้เปิดประสบการณ์และเกิดความตื่นตัวที่จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการ
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ขับเคลื่อนภาคการเกษตรไปพร้อมๆ กัน ให้อนาคตสินค้าเกษตรไทย พืชสวนไทย เป็นที่รู้จัก และสร้างรายได้
แก่ภาคเกษตรไทยได้มากยิ่งขึ้นต่อไป 
 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จากการเข้าร่วมงาน The International Horticultural 
Expo (EXPO 2022 Floriade Almere)ในครั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งหวังที่จะแสดงศักยภาพสินค้า
เกษตรไทย พืชสวนไทย ให้เป็นที่รู้จัก และขยายโอกาสในการต่อยอดธุรกิจเกษตรสู่ตลาดยุโรป ด้วยการน า
เกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพมาศึกษาเรียนรู้จากพ้ืนที่จริง โดยเฉพาะกล้วยไม้ตัดดอก กล้วยไม้ต้น 
สกุลหวายและแวนดา และไม้ฟอกอากาศ สกุลลิ้นมังกร 
 

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เข้าร่วมงาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 
Floriade Almere) ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเปิดให้เข้าชมแล้วตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน ถึงวันที่ 9 
ตุลาคม 2565 ณ เมือง Almere ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ภายใต้ธีม Growing Green Cities “น าเสนอ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับเมืองแห่งอนาคต” และส าหรับประเทศไทย น าเสนอ
ในธีม TRUST Thailand “เข้าใจทุกความแตกต่าง เชื่อมั่นทุกความปลอดภัย เปิดโลกทัศน์การท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่ มุมมองที่คุณไม่เคยเห็น ที่นี่ประเทศไทย” ผ่าน Thailand Pavilion โดยมียอดผู้เข้าชมงานจนถึง
วันนี้แล้วกว่า 83,430 คน 
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https://www.zolitic.com/bkk/Bangkok/33412 

 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรพาเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเยือนเนเธอร์แลนด์ ศึกษาตลาดเกษตรในยุโรป 
พร้อมร่วมชมงาน 
 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้น าคณะ
ศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ รุ่นที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก และผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตรของไทยที่สนใจหาลู่ทางต่อยอดธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ Thailand Pavilion และ 
Pavilion ของประเทศต่างๆ เช่น เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้งนิทรรศการต่างๆ 
ภายในงาน เพ่ือศึกษาด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ของ
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรเทพ ศรีธนาธร ผู้อ านวยการส านักงานที่ปรึกษา
การเกษตรต่างประเทศ ประจ าสหภาพยุโรป และนางสาวชนรรค์ดา สรภักดี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการ
พาณิชย์) ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประจ ากรุงเฮก ในการบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านการตลาดสินค้าเกษตรของสหภาพยุโรป กฎระเบียบข้อบังคับ และแนวทางการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไป
ยังสหภาพยุโรป พร้อมทั้ งแลกเปลี่ยนแนวคิด การท าเกษตรระหว่างประเทศไทย และราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ด้วย 

 
นอกจากนี้ คณะศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ รุ่นที่ 1 ได้มีโอกาสเข้าเจรจาธุรกิจกับบริษัท KP 

Holland ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและน าเข้าดอกไม้จากไทย เยี่ยมชมตลาด Market Binnenrotte และตลาด
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ประมูลดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Aalsmeer Flora Holland Flower Auction ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้เป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีที่จะให้เกษตรกรไทยได้เปิดประสบการณ์และเกิดความตื่นตัวที่จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนภาคการเกษตรไปพร้อมๆ กัน ให้อนาคตสินค้าเกษตรไทย พืชสวนไทย เป็นที่รู้จัก และสร้างรายได้
แก่ภาคเกษตรไทยได้มากยิ่งขึ้นต่อไป 
 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จากการเข้าร่วมงาน The International Horticultural 
Expo (EXPO 2022 Floriade Almere)ในครั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งหวังที่จะแสดงศักยภาพสินค้า
เกษตรไทย พืชสวนไทย ให้เป็นที่รู้จัก และขยายโอกาสในการต่อยอดธุรกิจเกษตรสู่ตลาดยุโรป ด้วยการน า
เกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพมาศึกษาเรียนรู้จากพ้ืนที่จริง โดยเฉพาะกล้วยไม้ตัดดอก กล้วยไม้ต้น 
สกุลหวายและแวนดา และไม้ฟอกอากาศ สกุลลิ้นมังกร 
 

ทั้ งนี้  ประเทศไทยได้ เข้ าร่วมงาน  The International Horticultural Expo (EXPO 2022 
Floriade Almere) ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเปิดให้เข้าชมแล้วตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน ถึงวันที่ 9 
ตุลาคม 2565 ณ เมือง Almere ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ภายใต้ธีม Growing Green Cities “น าเสนอ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับเมืองแห่งอนาคต” และส าหรับประเทศไทย น าเสนอ
ในธีม TRUST Thailand “เข้าใจทุกความแตกต่าง เชื่อมั่นทุกความปลอดภัย เปิดโลกทัศน์การท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่ มุมมองที่คุณไม่เคยเห็น ที่นี่ประเทศไทย” ผ่าน Thailand Pavilion โดยมียอดผู้เข้าชมงานจนถึง
วันนี้แล้วกว่า 83,430 คน 
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https://local.77kaoded.com/bkk/Bangkok/33412 

 

กรมส่งเสริมการเกษตรพาเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเยือนเนเธอร์แลนด์ ศึกษาตลาดเกษตรในยุโรป 
พร้อมร่วมชมงาน 
 

นายเขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้น าคณะ
ศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ รุ่นที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก และผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตรของไทยที่สนใจหาลู่ทางต่อยอดธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ Thailand Pavilion และ 
Pavilion ของประเทศต่างๆ เช่น เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้งนิทรรศการต่างๆ 
ภายในงาน เพ่ือศึกษาด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ของ
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรเทพ ศรี ธนาธร ผู้อ านวยการส านักงานที่ปรึกษา
การเกษตรต่างประเทศ ประจ าสหภาพยุโรป และนางสาวชนรรค์ดา สรภักดี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการ
พาณิชย์) ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประจ ากรุงเฮก ในการบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านการตลาดสินค้าเกษตรของสหภาพยุโรป กฎระเบียบข้อบังคับ และแนวทางการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไป
ยังสหภาพยุโรป พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิด การท าเกษตรระหว่างประเทศไทย และราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ด้วย 
 

นอกจากนี้ คณะศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ รุ่นที่ 1 ได้มีโอกาสเข้าเจรจาธุรกิจกับบริษัท KP 
Holland ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและน าเข้าดอกไม้จากไทย เยี่ยมชมตลาด Market Binnenrotte และตลาด
ประมูลดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Aalsmeer Flora Holland Flower Auction ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้เป็น
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จุดเริ่มต้นที่ดีที่จะให้เกษตรกรไทยได้เปิดประสบการณ์และเกิดความตื่นตัวที่จะร่วมกัน เป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนภาคการเกษตรไปพร้อมๆ กัน ให้อนาคตสินค้าเกษตรไทย พืชสวนไทย เป็นที่รู้จัก และสร้างรายได้
แก่ภาคเกษตรไทยได้มากยิ่งขึ้นต่อไป 
 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จากการเข้าร่วมงาน The International Horticultural 
Expo (EXPO 2022 Floriade Almere)ในครั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งหวังที่จะแสดงศักยภาพสินค้า
เกษตรไทย พืชสวนไทย ให้เป็นที่รู้จัก และขยายโอกาสในการต่อยอดธุรกิจเกษตรสู่ตลาดยุโรป ด้วยการน า
เกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพมาศึกษาเรียนรู้จากพ้ืนที่จริง โดยเฉพาะกล้วยไม้ตัดดอก กล้วยไม้ต้น 
สกุลหวายและแวนดา และไม้ฟอกอากาศ สกุลลิ้นมังกร 
 

ทั้ งนี้  ประเทศไทยได้ เข้ าร่วมงาน  The International Horticultural Expo (EXPO 2022 
Floriade Almere) ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเปิดให้เข้าชมแล้วตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน ถึงวันที่ 9 
ตุลาคม 2565 ณ เมือง Almere ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ภายใต้ธีม Growing Green Cities “น าเสนอ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับเมืองแห่งอนาคต” และส าหรับประเทศไทย น าเสนอ
ในธีม TRUST Thailand “เข้าใจทุกความแตกต่าง เชื่อมั่นทุกความปลอดภัย เปิดโลกทัศน์การท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่ มุมมองที่คุณไม่เคยเห็น ที่นี่ประเทศไทย” ผ่าน Thailand Pavilion โดยมียอดผู้เข้าชมงานจนถึง
วันนี้แล้วกว่า 83,430 คน 
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https://angthongnews.blogspot.com/2022/06/1-2565.html 

 

นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท 
มอบหมายให้ ดร.กัลลิกา ตาระกา ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
กลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูล ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น 
ระดับเขต ปี 2565 ลงพ้ืนที่ ศพก. อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ณ บ้านสวนธนวัฒน์ ต.องค์รักษ์ อ.โพธิ์
ทอง จ.อ่างทอง เพ่ือรับฟังการน าเสนอผลการด าเนินงานของ ศพก. พร้อมทั้งเก็บข้อมูลส าหรับการพิจารณา
คัดเลือกฯ โดยมีนายประเสริฐ ม่วงย้อย ประธาน ศพก. เป็นผู้น าเสนอผลงาน และเจ้าหน้าที่จากส านักงาน
เกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมให้ข้อมูลพร้อมกล่าวสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ ศพก. ส าหรับบ้านสวนธนวัฒน์ด าเนินการโดย นายประเสริฐ ม่วงย้อย (เจ้าของบ้านสวน
ธนวัฒน์) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง มีพ้ืนที่กว่า 55 ไร่จัดท าแปลงเกษตร จุดประสงค์หลักๆ ก็เพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแปลงเกษตรตัวอย่างให้กับคนในชุมชน และผู้ที่สนใจทั่วไป เป็นสวนผักและผลไม้ที่
ผ่านการรับรองตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) มีพืชพันธุ์นานาชนิด พืชพันธุ์ที่โดดเด่นของที่นี่ที่ทุกคนไม่
ควรพลาดก็คือ ฝรั่งกิมจู มะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง เมลอน และพืชผักสวนครัว นอกจากนั้นยังมีการน าผลผลิตมา
แปรรูปเป็นสินค้าทางการเกษตรที่น่าสนใจอย่างเช่น เนื้อมะม่วงในน้ าเชื่อม , มะม่วงแผ่น และสินค้าที่เป็นที่
นิยมคือ มะเขือเทศราชินีอบแห้ง มะเขือเทศราชินีอบแห้ง ตราบ้านสวนธนวัฒน์ หวาน หนึบ รสชาติอร่อยน่า
ลอง น้ าตาลน้อย มาพร้อมกับแพคเกจขนาดเล็ก พกง่าย ทานง่าย เก็บรักษาก็ง่าย สะดวกพร้อมทานทุกที่ทุก
เวลาหรือซื้อเป็นของฝากรับรองถูกใจผู้รับแน่นอน สินค้าได้มาตรฐานปลอดภัย 

 
 

 


