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https://kasetsaradeedotcom.blogspot.com/2022/11/agriproducts-x-character-market-x.html?m=1 

 
  นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ นโยบาย “ตลาดน าการผลิต” และนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0” 
ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมุ่งพัฒนาการผลิตตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าเพ่ือ ให้
ประเทศไทยเป็นครัวของโลก และยกระดับสู่เกษตรมูลค่าสูงตามหมุดหมายใหม่ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13 โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรูปแบบคาแรคเตอร์มาเพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตร    
ของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร รวมทั้งการส่งเสริมสตาร์ทอัพเกษตรรุ่นใหม่ ซึ่งจากข้อมูล      
ของสมาคมลิขสิทธิ์นานาชาติหรือ LIMA ระบุว่า ส าหรับปี 2021 จากภาพรวมของสินค้าและบริการที่น าเอาลิขสิทธิ์       
ของผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในโลก ที่เพ่ิงเผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้ มีมูลค่า 315.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ     
โดยเพ่ิมขึ้นมาจากปี 2019 ที่มีมูลค่า 292.8 พันล้านเหรียญ คือ ภายในสองปีเพ่ิมขึ้นมาร้อยละ 7.75 แม้จะเป็นช่วงที่มี
สถานการณ์ระบาดของโคโรนาไวรัสทั่วโลกก็ตาม นอกจากนี้มูลค่าของค่าลิขสิทธิ์ผลงานสร้างสรรค์ในช่วงเวลาเดียวกัน เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10.6 โดยมีมูลค่าราว 17.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยจาก 10 ประเภทของผลงานสร้างสรรค์ที่ถูกจ าแนกไว้นั้น 
ประเภทที่มูลค่าสูงสุดถึง 129.9 พันล้านเหรียญ หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของทุกประเภท ก็คือคาแรคเตอร์นี่เอง เพราะ
คาแรคเตอร์เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่น าเอาไปใช้ได้ง่าย และเข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลายวิธีที่สุด ทั้งในรูปแบบการผลิต       
เป็นของเล่น เป็นภาพหรือลวดลายกราฟิกส์ที่เกี่ยวข้องบนเสื้อผ้าแฟชั่น หรืออยู่บนข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ทั่วไปรอบตัวเ รา  
ที่น่าสนใจคือในประเทศไทยมูลค่าการใช้คาแรคเตอร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกราวร้อยละ 20 (ร้อยละ 62 ของมูลค่ารวม
โดยประมาณ) ติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องหลายปีมาก ซึ่งจะสังเกตจากภาพการใช้คาแรคเตอร์มาส่งเสริมการขายและการตลาด
ของภาคธุรกิจในประเทศไทยได้ไม่ยากเลยในหลากหลายประเภทสินค้าที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อ ตามกิจกรรมการตลาด           
ที่ประชาสัมพันธ์ออกมาตามสื่อต่าง ๆ หรือในการน าไปผลิตเป็นสินค้า ตลอดจนใช้ในการประชาสัมพันธ์การบริการต่าง ๆ     
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ซึ่งเกือบทั้งหมดก็จะเป็นคาแรคเตอร์ชั้นน า ที่ได้รับความนิยมจากต่างประเทศที่เรารู้จักกันดี โดยแทบจะไม่มีคาแรคเตอร์ไทย
ไปแชร์ส่วนแบ่งตรงนี้ได้ โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม เพ่ือซื้อหรือขอใช้ลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ไปใช้ในการพัฒนาสินค้า   
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะขยายผลความร่วมมือนี้ให้กระจายไปสู่พ่ีน้องเกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วประเทศ
ต่อไป 

ด้าน นายรพีทัศน์  อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์               
โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรได้ก าหนดจัดกิจกรรม Agriproducts X Character Market “ตลาดนัดสินค้า
เกษตร X คาแรคเตอร์” ขึ้น ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณตลาดน้ า องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
(อ.ต.ก.) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาสินค้าเกษตรให้เป็นอัตลักษณ์ เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร 
เพ่ิมโอกาสทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกรและสินค้าเกษตร ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเป็นก ารส่งเสริมและ        
สร้างช่องทางในการน าคาแรคเตอร์ (character) ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้เกิดการน ากระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนเพ่ือให้เกิดการใช้งานคาแรคเตอร์ 
(character) กับสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนทั่วประเทศ โดยภายในงานจะมีการคัดเลือกคาแรคเตอร์มาจัดแสดง และ       
น าสินค้าเกษตรที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่ปรับใช้คาแรคเตอร์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และสินค้าชุมชนกว่า 28 พ้ืนที่ทั่วประเทศ   
มาจัดแสดงและจ าหน่ายด้วย นอกจากนี้ ภายในงานมีสตาร์ทอัพ 3 ราย ที่จะน าเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์
การสร้างรูปแบบตลาดใหม่ให้กับชีวิตคนเมือง พร้อมสร้างคุณค่าใหม่ให้กับสินค้าเกษตรได้อย่างยั่งยืน ได้แก่ 

“ส่งสด” เป็นการรวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากตลาดสด ให้ได้ของสด ของดี มีคุณภาพครบส่งตรงถึงครัวคุณ 
ร้านอาหาร และทุกธุรกิจที่ต้องการสินค้าเกษตร เป็นการเพ่ิมช่องการขายสินค้าเกษตรให้ถึงมือผู้ใช้งาน 

  “วาริชธ์” ที่มีบริการด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีครบถ้วนทุกมาตรฐานการผลิต ในการสร้างช่องทาง
ตลาดออนไลน์ จนถึงการส่งออกไปต่างประเทศ ดังนั้นสินค้าเกษตรที่จะล้นตลาด สามารถมาแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าและมีตลาด
ให้เกิดข้ึนอย่างชัดเจน 

“ซีวิค อโกรเทค” เป็นการท าฟาร์มปลูกพืชแนวตั้งในระบบปิดภายใต้แสงไฟเทียม ทั้งแบบโรงงานปลูกพืชระบบปิด 
และอุปกรณ์ตั้งโต๊ะ เพ่ือผลิตผักที่ได้ปราศจากสารก าจัดศัตรูพืชและทานได้ทันทีโดยไม่ต้องล้าง ซึ่งผลงานของสตาร์ทอัพ        
3 รายนี้ เกษตรกรสามารถน ามาปรับใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตของตนเองได้ต่อไป 
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https://www.kasetkaoklai.com/home/2022/11/agriproducts-x-character-market-
%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B1%E
0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%
B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95/ 

 
 

กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมจัดกิจกรรม Agriproducts X Character Market “ตลาดนัดสินค้ าเกษตร X 
คาแรคเตอร์” ใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร 18 – 20 พ.ย. นี้ บริเวณตลาดน้ า อ.ต.ก. 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ นโยบาย “ตลาดน าการผลิต” และนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 
4.0” ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมุ่งพัฒนาการผลิตตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า
เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก และยกระดับสู่เกษตรมูลค่าสูงตามหมุดหมายใหม่ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 13 โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรูปแบบคาแรคเตอร์มาเพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
เกษตรของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร รวมทั้งการส่งเสริมสตาร์ทอัพเกษตรรุ่นใหม่ 

นายอลงกรณ์ กล่าวอีกว่า จากข้อมูลของสมาคมลิขสิทธิ์นานาชาติหรือ LIMA ระบุว่า ส าหรับปี 2021 จากภาพรวม
ของสินค้าและบริการที่น าเอาลิขสิทธิ์ของผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในโลก ที่เพ่ิงเผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้       
มีมูลค่า 315.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยเพ่ิมขึ้นมาจากปี 2019 ที่มีมูลค่า 292.8 พันล้านเหรียญ คือ ภายในสองปี     
เพ่ิมข้ึนมาร้อยละ 7.75 แม้จะเป็นช่วงที่มีสถานการณ์ระบาดของโคโรนาไวรัสทั่วโลกก็ตาม 

นอกจากนี้มูลค่าของค่าลิขสิทธิ์ผลงานสร้างสรรค์ในช่วงเวลาเดียวกัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.6 โดยมีมูลค่าราว 17.4 
พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยจาก 10 ประเภทของผลงานสร้างสรรค์ที่ถูกจ าแนกไว้นั้น ประเภทที่มูลค่าสูงสุดถึง 129.9 พันล้าน
เหรียญ หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของทุกประเภท ก็คือคาแรคเตอร์นี่เอง เพราะคาแรคเตอร์เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่น าเอาไป
ใช้ได้ง่าย และเข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลายวิธีที่สุด ทั้งในรูปแบบการผลิตเป็นของเล่น เป็นภาพหรือลวดลายกราฟิกส์           
ที่เก่ียวข้องบนเสื้อผ้าแฟชั่น หรืออยู่บนข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ทั่วไปรอบตัวเรา 
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“น่าสนใจคือในประเทศไทยมูลค่าการใช้คาแรคเตอร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกราวร้อยละ 20 (ร้อยละ 62 ของมูลค่า
รวมโดยประมาณ) ติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องหลายปีมาก ซึ่งจะสังเกตจากภาพการใช้คาแรคเตอร์มาส่งเสริมการขายและ
การตลาดของภาคธุรกิจในประเทศไทยได้ไม่ยากเลยในหลากหลายประเภทสินค้าที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อ ตามกิจกรรม
การตลาดที่ประชาสัมพันธ์ออกมาตามสื่อต่าง ๆ หรือในการน าไปผลิตเป็นสินค้า ตลอดจนใช้ในการประชาสัมพันธ์การบริการ
ต่าง ๆ ซึ่งเกือบทั้งหมดก็จะเป็นคาแรคเตอร์ชั้นน า ที่ได้รับความนิยมจากต่างประเทศที่เรารู้จักกันดี โดยแทบจะไม่มี
คาแรคเตอร์ไทยไปแชร์ส่วนแบ่งตรงนี้ได้ โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม เพ่ือซื้อหรือขอใช้ลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ไปใช้ในการ
พัฒนาสินค้า โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะขยายผลความร่วมมือนี้ให้กระจายไปสู่พ่ีน้องเกษตรกรและผู้ประกอบการ
ทั่วประเทศต่อไป” นายอลงกรณ์ กล่าว 

ด้าน นายรพีทัศน์  อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์              
โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรได้ก าหนดจัดกิจกรรม Agriproducts X Character Market “ตลาดนัดสินค้า
เกษตร X คาแรคเตอร์” ขึ้น ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณตลาดน้ า องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
(อ.ต.ก.) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาสินค้าเกษตรให้เป็นอัตลักษณ์ เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร 
เพ่ิมโอกาสทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกรและสินค้าเกษตร ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเป็นการส่งเสริมและสร้า ง
ช่องทางในการน าคาแรคเตอร์ (character) ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้เกิดการน ากระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนเพ่ือให้เกิดการใช้งานคาแรคเตอร์ 
(character) กับสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนทั่วประเทศ โดยภายในงานจะมีการคัดเลือกคาแรคเตอร์มาจัดแสดง และ       
น าสินค้าเกษตรที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่ปรับใช้คาแรคเตอร์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และสินค้าชุมชนกว่า 28 พ้ืนที่ทั่วประเทศ    
มาจัดแสดงและจ าหน่ายด้วย 

นอกจากนี้ ภายในงานมีสตาร์ทอัพ 3 ราย ที่จะน าเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การสร้างรูปแบบตลาด
ใหม่ให้กับชีวิตคนเมือง พร้อมสร้างคุณค่าใหม่ให้กับสินค้าเกษตรได้อย่างยั่งยืน ได้แก่ 

– “ส่งสด” เป็นการรวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากตลาดสด ให้ได้ของสด ของดี มีคุณภาพครบส่งตรงถึงครัวคุณ 
ร้านอาหาร และทุกธุรกิจที่ต้องการสินค้าเกษตร เป็นการเพ่ิมช่องการขายสินค้าเกษตรให้ถึงมือผู้ใช้งาน 

– “วาริชธ์” ที่มีบริการด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีครบถ้วนทุกมาตรฐานการผลิต ในการสร้างช่องทาง
ตลาดออนไลน์ จนถึงการส่งออกไปต่างประเทศ ดังนั้นสินค้าเกษตรที่จะล้นตลาด สามารถมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและมีตลาด
ให้เกิดข้ึนอย่างชัดเจน 

– “ซีวิค อโกรเทค” เป็นการท าฟาร์มปลูกพืชแนวตั้งในระบบปิดภายใต้แสงไฟเทียม ทั้งแบบโรงงานปลูกพืชระบบปิด 
และอุปกรณ์ตั้งโต๊ะ เพ่ือผลิตผักที่ได้ปราศจากสารก าจัดศัตรูพืชและทานได้ทันทีโดยไม่ต้องล้าง ซึ่งผลงานของสตาร์ทอัพ       
3 รายนี้ เกษตรกรสามารถน ามาปรับใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตของตนเองได้ต่อไป 
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https://www.am1386.com/home/12714 

 
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ นโยบาย “ตลาดน าการผลิต” และนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 
4.0” ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมุ่งพัฒนาการผลิตตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า
เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก และยกระดับสู่เกษตรมูลค่าสูงตามหมุดหมายใหม่ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 13 โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรูปแบบคาแรคเตอร์มาเพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
เกษตรของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร รวมทั้งการส่งเสริมสตาร์ทอัพเกษตรรุ่นใหม่ ซึ่งจากข้อมูล
ของสมาคมลิขสิทธิ์นานาชาติหรือ LIMA ระบุว่า ส าหรับปี 2021 จากภาพรวมของสินค้าและบริการที่น าเอาลิขสิทธิ์        
ของผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในโลก ที่เพ่ิงเผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้ มีมูลค่า 315.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ     
โดยเพ่ิมขึ้นมาจากปี 2019 ที่มีมูลค่า 292.8 พันล้านเหรียญ คือ ภายในสองปีเพ่ิมขึ้นมาร้อยละ 7.75 แม้จะเป็นช่วงที่มี
สถานการณ์ระบาดของโคโรนาไวรัสทั่วโลกก็ตาม นอกจากนี้มูลค่าของค่าลิขสิทธิ์ผลงานสร้างสรรค์ในช่วงเวลาเดียวกัน เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10.6 โดยมีมูลค่าราว 17.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยจาก 10 ประเภทของผลงานสร้างสรรค์ที่ถูกจ าแนกไว้นั้น 
ประเภทที่มูลค่าสูงสุดถึง 129.9 พันล้านเหรียญ หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของทุกประเภท ก็คือคาแรคเตอร์นี่เอง เพราะ
คาแรคเตอร์เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่น าเอาไปใช้ได้ง่าย และเข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลายวิธีที่สุด ทั้งในรูปแบบการผลิต      
เป็นของเล่น เป็นภาพหรือลวดลายกราฟิกส์ที่เกี่ยวข้องบนเสื้อผ้าแฟชั่น หรืออยู่บนข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ทั่วไปรอบตัวเรา     
ที่น่าสนใจคือในประเทศไทยมูลค่าการใช้คาแรคเตอร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกราวร้อยละ 20 (ร้อยละ 62 ของมูลค่ารวม
โดยประมาณ) ติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องหลายปีมาก ซึ่งจะสังเกตจากภาพการใช้คาแรคเตอร์มาส่งเสริมการขายและการตลาด
ของภาคธุรกิจในประเทศไทยได้ไม่ยากเลยในหลากหลายประเภทสินค้าที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อ ตามกิจกรรมการตลาด            
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ที่ประชาสัมพันธ์ออกมาตามสื่อต่าง ๆ หรือในการน าไปผลิตเป็นสินค้า ตลอดจนใช้ในการประชาสัมพันธ์การบริการต่าง ๆ   
ซึ่งเกือบทั้งหมดก็จะเป็นคาแรคเตอร์ชั้นน า ที่ได้รับความนิยมจากต่างประเทศที่เรารู้จักกันดี โดยแทบจะไม่มีคาแรคเตอร์ไทย
ไปแชร์ส่วนแบ่งตรงนี้ได้ โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม เพ่ือซื้อหรือขอใช้ลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ไปใช้ในการพัฒนาสินค้า  
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะขยายผลความร่วมมือนี้ให้กระจายไปสู่พ่ีน้องเกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วประเทศ
ต่อไป 

ด้าน นายรพีทัศน์  อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษต รและสหกรณ์               
โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรได้ก าหนดจัดกิจกรรม Agriproducts X Character Market “ตลาดนัดสินค้า
เกษตร X คาแรคเตอร์” ขึ้น ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณตลาดน้ า องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
(อ.ต.ก.) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาสินค้าเกษตรให้เป็นอัตลักษณ์ เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร 
เพ่ิมโอกาสทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกรและสินค้าเกษตร ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเป็นการส่งเสริมและสร้าง
ช่องทางในการน าคาแรคเตอร์ (character) ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้เกิดการน ากระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนเพ่ือให้เกิดการใช้งานคาแรคเตอร์ 
(character) กับสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนทั่วประเทศ โดยภายในงานจะมีการคัดเลือกคาแรคเตอร์มาจัดแสดง และ       
น าสินค้าเกษตรที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่ปรับใช้คาแรคเตอร์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และสินค้าชุมชนกว่า 28 พ้ืนที่ทั่วประเทศ   
มาจัดแสดงและจ าหน่ายด้วย 

นอกจากนี้ ภายในงานมีสตาร์ทอัพ 3 ราย ที่จะน าเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การสร้างรูปแบบตลาด
ใหม่ให้กับชีวิตคนเมือง พร้อมสร้างคุณค่าใหม่ให้กับสินค้าเกษตรได้อย่างยั่งยืน ได้แก่ 

“ส่งสด” เป็นการรวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากตลาดสด ให้ได้ของสด ของดี มีคุณภาพครบส่งตรงถึงครัวคุณ 
ร้านอาหาร และทุกธุรกิจที่ต้องการสินค้าเกษตร เป็นการเพ่ิมช่องการขายสินค้าเกษตรให้ถึงมือผู้ใช้งาน 

“วาริชธ์” ที่มีบริการด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีครบถ้วนทุกมาตรฐานการผลิต ในการสร้างช่องทาง
ตลาดออนไลน์ จนถึงการส่งออกไปต่างประเทศ ดังนั้นสินค้าเกษตรที่จะล้นตลาด สามารถมาแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าและมีตลาด
ให้เกิดข้ึนอย่างชัดเจน 

“ซีวิค อโกรเทค” เป็นการท าฟาร์มปลูกพืชแนวตั้งในระบบปิดภายใต้แสงไฟเทียม ทั้งแบบโรงงานปลูกพืชระบบปิด 
และอุปกรณ์ตั้งโต๊ะ เพ่ือผลิตผักที่ได้ปราศจากสารก าจัดศัตรูพืชและทานได้ทันทีโดยไม่ต้องล้าง ซึ่งผลงานของสตาร์ทอัพ        
3 รายนี้ เกษตรกรสามารถน ามาปรับใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตของตนเองได้ต่อไป 
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221109131339446 

 
 

 

 


