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สรุปขา่วกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันท่ี  15 - 21 พฤศจิกายน 2565 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

งาน Agriproducts X 
Character Market 

1 . เปิ ด แ ล้ ว ง าน  Agriproducts X Character 
Market “ตลาดนัดสินค้าเกษตร X คาแรคเตอร์” 

เรื่องเล่า ข่าวเกษตร ออนไลน์  

ส่วนภูมิภาค 
BCG ข้าวหอมนาคา 2. APEC 2022 พูดเรื่องเศรษฐกิจ BCG นครพนม

ก็มีข้าวหอมนาคา 
ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์  

ข้าวเกรียบหอยเชอรี ่ 3. ข้าวเกรียบหอยสีทองขายดี จ.ขอนแก่น ไทยพีบีเอส 
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https://www.agrinewsthai.com/news/38119 

 

กระทรวงเกษตรฯจัดเต็มขนสินค้าเกษตรและชุมชนใช้”คาแรคเตอร์”ท่ัวประเทศมาโชว์ 18 – 20 
พฤศจิกายนนี้ ท่ี ตลาด อ.ต.ก. 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดงาน 
Agriproducts X Character Market “ตลาดนัดสินค้าเกษตร X คาแรคเตอร์” ที่จัดข้ึนระหว่างวันที่  18 – 20 
พฤศจิกายน 2565 ณ ตลาดน ้า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)  

โดยมีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายปิยวุฒิ วิหงษ์ ผู้ อ านวยการ        
ฝ่ายธุรกิจเกษตร องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร นายโฆสิต สุวินิจจิต ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร
(Agribusiness) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม 

ซึ่งการจัดงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีอัตลักษณ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรซึ่ง
จะช่วยเพิ่มโอกาสทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกรและสินค้าเกษตร ช่วยในการท าประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และ
เป็นการส่งเสริมและสร้างช่องทางในการน าคาแรคเตอร์ (character)ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้เกิดการน า



3 

 

กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนับสนุนเพื่อให้เกิดการใช้งานคาแรคเตอร์(character) กับสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนทั่วประเทศ โดยภายในงาน
จะมีการคัดเลือกคาแรคเตอร์มาจัดแสดง และน าสินค้าเกษตรที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่ปรับใช้คาแรคเตอร์      
เพื่อเพิ่มมูลค่า และสินค้าชุมชนกว่า 28 พื้นที่ทั่วประเทศ มาจัดแสดงและจ าหน่าย 

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ นโยบาย “ตลาดน าการผลิต” และนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0” ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งพัฒนาการผลิตต้ังแต่ต้นน ้าถึงปลายน ้าเพื่อให้ประเทศไทยเป็นครัว
ของโลก รวมทั้งยกระดับสู่เกษตรมูลค่าสูงตามหมุดหมายใหม่ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 
โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรูปแบบคาแรคเตอร์มาเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตร        
ของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรรวมทั้งการส่งเสริมสตาร์ทอัพเกษตรรุ่นใหม่ 

ซึ่งจากข้อมูลของสมาคมลิขสิทธ์ินานาชาติ หรือ LIMA ระบุว่า ส าหรับปี 2564 ภาพรวมของสินค้าและ
บริการที่น าเอาลิขสิทธ์ิของผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในโลก มีมูลค่าสูงถึง 315.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
โดยเพิ่มข้ึนมาจากปี 2562 ร้อยละ 7.75 แม้จะเป็นช่วงที่มีสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสทั่วโลกก็ตาม 
นอกจากนี้มูลค่าของค่าลิขสิทธ์ิผลงานสร้างสรรค์ในช่วงเวลาเดียวกัน ก็เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.6 โดยมีมูลค่าราว 17.4 
พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยคาแรคเตอร์เป็นประเภทผลงานสร้างสรรค์ที่มูลค่าสูงสุดถึง 129.9 พันล้านเหรียญ หรือ      
คิดเป็นร้อยละ 41 ของผลงานสร้างสรรค์ทุกประเภท  

เนื่องจากคาแรคเตอร์มีจุดเด่นที่สามารถน าเอาไปใช้ได้ง่าย และเข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลายวิธี ส่วนใน
ประเทศไทยมีมูลค่าการใช้คาแรคเตอร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกราวร้อยละ 20 (ร้อยละ 62 ของมูลค่ารวม
โดยประมาณ) ติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องหลายปี โดยใช้ในการส่งเสริมการขายและการตลาดของภาคธุรกิจในสินค้า
หลากหลายประเภทที่จ าหน่ายอยู่ในร้านสะดวกซื้อ ตามกิจกรรมการตลาดที่ประชาสัมพันธ์ออกมาตามสื่อต่าง ๆ หรือ
น าไปผลิตเป็นสินค้า ตลอดจนใช้ในการประชาสัมพันธ์การบริการต่าง ๆ ซึ่งเกือบทั้งหมดก็จะเป็นคาแรคเตอร์ช้ันน า  
ที่ได้รับความนิยมจากต่างประเทศที่เรารู้จักกันดี แต่แทบจะไม่มีคาแรคเตอร์ไทยได้แชร์ส่วนแบ่งเลย 

ด้านนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ส าหรับกิจกรรม Agriproducts 
X Character Market “ตลาดนัดสินค้าเกษตร X คาแรคเตอร์” ซึ่งก าหนดจัดข้ึน ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 
2565 ณ บริเวณตลาดน ้า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครจะช่วยเพิ่มโอกาส
ทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกรและสินค้าเกษตร ช่วยในการท าประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเป็นการส่งเสริม
และสร้างช่องทางในการน าคาแรคเตอร์ (character) ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง และส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเกษตรกร/ผู้ประกอบการส่งเสริมให้เกิดการน ากระบวนการคิด     
เชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนเพื่อให้
เกิดการใช้งานคาแรคเตอร์(character) กับสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนทั่วประเทศ โดยภายในงานจะมีการคัดเลือก
คาแรคเตอร์มาจัดแสดง และน าสินค้าเกษตรที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่ปรับใช้คาแรคเตอร์เพื่อเพิ่มมูลค่า และ
สินค้าชุมชนกว่า 28 พื้นที่ทั่วประเทศ มาจัดแสดงและจ าหน่ายด้วย 

ส าหรับการจัดงานในครั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มองเห็นโอกาสดังกล่าวในการน าไปเพิ่มมูลค่าของ
สินค้าเกษตรไทย จึงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการส่งเสริมการใช้คาแรคเตอร์กับธุรกิจเกษตร  โดย
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คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (Agribusiness) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีนายโฆสิจ สุวินิจจิต 
เป็นประธาน ได้ต่อยอดผลส าเร็จของโครงการ Change 2021 และ 2022 Visual Character Arts for SME ของ
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกับสมาคมการค้าลิขสิทธ์ิและของที่ระลึก จากคาแรคเตอร์ดีไซน์ของเล่น 
และผลงานศิลป์ร่วมสมัยไทย หรือสมาคม TCAP (ทีแคป) ซึ่งยึดแนวความคิดแบบเศรษฐกิจเผื่อแผ่ โดยให้โอกาส
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ของคาแรคเตอร์นั้น ๆ สามารถยื่นขออนุญาตน าลิขสิทธ์ิ
คาแรคเตอร์ไปใช้ส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของตนได้ โดยไม่มีค่าลิขสิทธ์ิ ซึ่งแนวทางนี้หากได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมผลักดัน ซึ่งนอกจากจะท าให้เกิดความแข็ง แรงของ
คาแรคเตอร์ในภาพรวมเปรียบเสมือนหนึ่งในแบรนด้ิงจังหวัดแล้ว ยังจะท าให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนที่น าไปใช้
กระจายไปทั่วประเทศ โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม เพื่อซื้อหรือขอใช้ลิขสิทธ์ิคาแรคเตอร์ไปใช้ในการพัฒนา
สินค้า โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะขยายผลความร่วมมือนี้ให้กระจายไปสู่พี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการ
ทั่วประเทศต่อไป 

นอกจากนี้ ภายในงานมีสตาร์ทอัพ 2 ราย ที่จะน าเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้าง
รูปแบบตลาดใหม่ให้กับชีวิตคนเมือง พร้อมสร้างคุณค่าใหม่ให้กับสินค้าเกษตรได้อย่างยั่งยืน ได้แก่ ส่งสด เป็นการ
รวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากตลาดสด ให้ได้ของสด ของดี มีคุณภาพครบ ส่งตรงถึงครัวคุณ ร้านอาหาร และทุก
ธุรกิจที่ต้องการสินค้าเกษตร เป็นการเพิ่มช่องการขายสินค้าเกษตรให้ถึงมือผู้ใช้งาน และ วาริชธ์ ที่มีบริการด้านการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีครบถ้วนทุกมาตรฐานการผลิตในการสร้างช่องทางตลาดออนไลน์ จนถึงการส่งออก
ไปต่างประเทศ ดังนั้นสินค้าเกษตรที่จะล้นตลาดสามารถมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและมีตลาดให้เกิดข้ึนอย่างชัดเจน 
ซึ่งผลงานของสตาร์ทอัพทั้ง 2 รายนี้เกษตรกรสามารถน ามาปรับใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตของตนเองได้ต่อไป 
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221118180600450 
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https://www.youtube.com/watch?v=qX-fK8NTC6U 

 
 

 

 

 


