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กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนร่วมงานเกษตรสร้างชาติ คร้ัง
ที่ 2 

กรมส่งเสริมการเกษตรนำเกษตรกรแปลงใหญพ่บสื่อและผู้ประกอบการ เชิญชวน
ร่วมงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพนัธ์ผลผลิตคณุภาพ ต่อยอดทางธุรกิจ 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการระบบ
ส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นระบบส่งเสรมิการเกษตรที่ยึดพื้นที่เป็นหลักในการ
ดำเนินงานในลักษณะบรูณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พรอ้มๆ ไปกับการร่วมมือร่วม
ใจของเกษตรกรที่รวมตวักันเป็นกลุ่มการผลิต มีผู้จัดการแปลงเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่
ในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมเีป้าหมายการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ การลด
ต้นทุนการผลิต การเพิม่ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน การ
บริหารจัดการ และการจัดการด้านการตลาดโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ตาม
ข้อมูลแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรกุ (Agri Map) หรอืเป็นพื้นที่ทีส่ามารถ
ปรับปรุงและพฒันาได้ มีขนาดที่คุม้ค่าตอ่การลงทุน (Economy of Scale) สามารถใช้
ปัจจัยการผลิตร่วมกันจากการรวมซือ้รวมขาย การใช้เครื่องมอื/อุปกรณ์/เครือ่งจักรกล
ร่วมกันได้อย่างคุม้คา่ ซึง่จะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง มีกระบวนการกลุ่มทีเ่ข้มแข็ง 
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เช่น กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ เพือ่เพิม่ศักยภาพในการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ และงา่ยต่อการเขา้ถึงการส่งเสริม สนับสนุนจากภาครฐัทั้งด้านองค์
ความรู้ แหล่งทุน ให้เกดิการพัฒนาที่เข้มแข็งตอ่ไปในอนาคตใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสม
หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิต 
 
นอกจากนี้ ยังเน้นให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มชี่องทางการตลาดรองรบั และสามารถ
เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาตลาดให้กว้างขวาง และหลากหลายยิ่งขึ้นมีปัจจยัพื้นฐาน
เพียงพอต่อการผลิต มีการนำเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาใช้ในการพฒันาการผลิต 
ส่งเสรมิให้เกษตรกรเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินคา้ และร่วมกัน
ดำเนินการบริหารจัดการการผลิต ต้ังแต่การร่วมกันกำหนดเป้าหมายการผลิต การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตทุกขั้นตอน จนถึงการเชื่อมโยงตลาด
กับภาคเอกชนแบบประชารัฐ 
 
สำหรับผลการดำเนินงานปัจจุบัน มีดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563) 1) มีการ
รับรองแปลงใหญ่ จำนวน 6,868 แปลง เกษตรกร 408,194 ราย พืน้ที่ 6,615,298 
ไร่ 2) มลูคา่เพิม่ในการผลิตสินค้าแปลงใหญส่ะสม 4 ปี (2559-2562) รวมมูลค่าเพิ่ม 
36,180.25 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ลดต้นทุน 16,888.76 ล้านบาท และเพิ่มผลผลิต 
19,291.48 ล้านบาท 3) การรับรองมาตรฐาน รวมทั้งสิ้น 157,832 ราย ได้แก่ GAP 
131,262 ราย เกษตรอินทรยี์ 15,509 ราย RSPO 2,270 ราย อื่นๆ 8,791 ราย 
และ 4) การเชื่อมโยงการตลาดแปลงใหญ่ ได้แก่ ตลาดข้อตกลงล่วงหน้า 876 แปลง 
ตลาดอื่นๆ 5,964 แปลง และตลาดออนไลน์ 304 แปลง 
 
ด้านนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวว่า กรมสง่เสริมการเกษตร
ยังได้กำหนดจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ” ครั้งที ่2 ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 
2563 นี้ ณ ทีอ่ิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9-10 อิมแพคเมอืงทองธานี ซึ่งเป็นมหกรรม 
productpremium จากเกษตรกรไทย เพือ่ให้งานมีส่วนสำคัญในการขบัเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจมหภาครวมทั้งการสร้างโอกาส ให้กับพี่น้อง



เกษตรกร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนายกระดับสินค้าเกษตร และแสดงศักยภาพ
ในการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเขา้สู่การแข่งขันในตลาดโลกได้อยา่งมีประสิทธิภาพ จาก
ตลาดท้องถิ่น ตลาดภูมภิาค สู่ตลาดต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ ให้คนเมืองได้เห็น
อย่างเป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหว่างกัน ทั้งเกษตรกร
ผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งยอ่มจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานราก มีการกระจายตัวของรายได้
มากขึ้น ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคไดโ้ดยตรงเชิญชวนพี่น้อง
ประชาชน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และผู้ทีส่นใจ เข้าเยี่ยมชมงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ใน
การขับเคลือ่นภาคการเกษตร และทำความเข้าใจว่า เกษตรสร้างชาติได้อย่างไร และ
สินค้าเกษตรไทย พรอ้มไปตลาดโลกแล้ว 
 
กิจกรรมสำคญัภายในงานประกอบด้วย พบปะ แลกเปลี่ยน พูดคุยกับเกษตรกรตัวจริง ที่
เป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพ จากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จาก 6 แห่งทั่วประเทศ เกษตรแปลงใหญ่ ที่รวมกลุ่มการผลิต เปลีย่นสินค้าจากขายใน
ประเทศ ยกระดับสินค้า Premium to fly เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart 
Farmer ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตร มคีวามรู้ และมีความ
ภาคภูมิใจในอาชพี สามารถสรา้งแรงบันดาลใจให้กับทุกคนหันกลับมาทำการเกษตร 
เป็นอนาคตของการปฏริูปภาคการเกษตรต่อไป 
 
พบความอลังการของกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ฟอกอากาศ หลากหลายประเภท 
พร้อมเข้าใจกลไกการขบัเคลื่อนงานในพื้นที่ กระบวนการส่งเสริมผ่านการรวมกลุ่ม
เกษตรกร เพื่อเป็นเครือข่ายในการส่งตอ่ความรูไ้ปสู่เกษตรกรรายยอ่ยอืน่ๆ สรา้งการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติดแูลพื้นที่การเกษตรของตัวเองในทุกด้าน ทั้งการลดต้นทุนและ
การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิต ผ่านศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคา้
เกษตร (ศพก.) การเฝา้ระวังศัตรูพืช ผา่นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ส่งเสรมิการ
ใช้ดินและปุ๋ยที่เหมาะสมในการปลูกพืช ผ่านศนูย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 
 



รวมทั้งสร้างตัวแทนเกษตรกรเพื่อส่งต่อขอ้มูลขา่วสาร ผ่าน อาสาสมัครเกษตรกร (อกม.) 
ตื่นตาไปกับ นวัตกรรมการเกษตร โชว์เทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ ขยายเนื้อเยื่อสัปปะรด
กินสด พันธุ์ MD2 และโชว์นวัตกรรมการเกษตร จากภาคีเครอืข่าย เช่น หุ่นยนต์
อารักขาพืช จาก ม.เกษตร อิ่มทอ้ง กับครัวไทย ห้ามพลาดการช๊อปป้ิงสินค้าเกษตร
คุณภาพ productpremium หลากหลายประเภท กว่า 1,000 รายการ เพือ่ยำ้ความ
มั่นใจ “อาหารไทย อาหารโลก” ภายใต้วสิัยทศัน์ “เกษตรผลิต พาณชิย์ตลาด” 
 
อาหารสด เช่น ผักปลอดภัยจาก ตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด ทั่วประเทศ อินผลมัผลสด 
บุรีรัมย์, หน่อไมฝ้รั่งอินทรีย์ ชัยภมูิ, ผลไม้ปลอดสารพิษ, อโวคาโว วังน้ำเขียว, ส้มโอ
ทับทิมสยาม นครศรีธรรมราชอาหารแปรรูป เช่น ปลานิลหยอง หนองบัวลำภู, ปลาส้ม
สติ๊ก นครราชสีมา, ปลาร้าก้อนสำเร็จ อำนาจเจริญ, เงาะสอดไสฟ้รีซดราย ชุมพร 
 
อาหารปรุงสุก เช่น ข้าวหมกอาหรับ ปัตตานี, หมูหมักปลาร้า สุพรรณบรุี, เส้นจันทผ์ัด
ซอสมังคุด จันทบุรี, น้ำพริกด้วงมะพร้าว เลย, นาซิดาแฆ นราธวิาส, ซาเตข้าวอัด 
นราธิวาส อาหารสุขภาพ เช่น ผักเคลแผ่นอบกรอบ นครปฐม, น้ำผักโขมผสมฟักทอง 
จันทบุรี, ซุปข้าวไรซ์เบอร์รี่เสริมคอลลาเจน ชลบุรี, ชาเห็ดหลินจือ สระแก้ว, ผงมะเขือ
เทศชงพรอ้มดื่ม 
 
อาหารนวัตกรรม เช่น มะม่วงเบาผง สงขลา, มะม่วงป๊อบ สุโขทยั, บสิกิตกล้วยน้ำวา้สอด
ไส้แยมมะกรูด พิจิตร, กล้วยผง กำแพงเพชร, มะพรา้วผง สมุทรสาคร, จิ้งหรีดผง สุโขทัย
, มะขามผงชงด่ืม อุตรดติถ,์ สแปรดถั่วลายเสอื แม่ฮ่องสอน เลือกสรรพสัตราภรณ์ กว่า 
100 ร้านค้า 
 
จากแม่บ้านเกษตรกรคณุภาพ เช่น ผ้าทอนาหมื่น ตรัง, ผ้าไหมแก้มฝา้ยทอมือ น่าน, ผ้า
ไหมยกดอก ลำพูน, ผา้ทอมัดหมีส่ี่ตะกอ ลพบุร ีสร้างโอกาสธุรกิจเกษตร จับคู่ Business 
Matching เปิดโอกาสให้กับเกษตรกรไทย ได้เป็นผู้ประกอบการเกษตร พบปะผูส้่งออก 



Start up ส่งสินค้าดมีีคณุภาพสู่ตลาดสากล รวมทั้งการส่งเสรมิให้เกษตรกรขยายชอ่ง
ทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น 
 
โดยจำหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรออนไลน์.comฝึกอาชีพ DIY หนึ่งวันทำได้จริง กว่า 30 
หลักสูตร เช่นขนมจีนนำ้ยาเห็ด ผักบุ้งดองสูตรโบราณ พวงมาลัยใบเตย การขยายพันธุ์
แคคตัส นำ้พริกกากหมู กิจกรรมสาระบันเทิง ให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและผู้เข้าชม
งาน การล้างผักอย่างปลอดภัย คำแนะนำการปลูกพืช คลินิกพืช โชวก์ารเดินแบบผ้าไทย 
สาธิตการทำอาหารจากเชฟชั้นนำ มินิคอนเสริต์จากศิลปินชื่อดัง มารว่มเป็นส่วนหนึ่งใน
การขับเคลือ่นชาติ และเห็นถึงพลังของพี่น้องเกษตรกรไทย ในงานเกษตรสร้างชาติ ครั้ง
ที่ 2 มหกรรม product premium ระหว่างวนัที่ 27 – 30 สิงหาคม 2563 ณ ทีอ่ิม
แพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9-10 อิมแพคเมืองทองธานี “Smart & Strong Together รวม
พลังส่งเสรมิเกษตรไทย ก้าวไกลมั่นคง”ฃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กรมส่งเสริมฯน ำเกษตรกรแปลงใหญ่พบ
ผูป้ระกอบกำร ชวนร่วมงำนเกษตรสร้ำงชำติ คร้ังท่ี  
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นระบบ

ส่งเสริมการเกษตรที่ยดึพื้นท่ีเป็นหลักในการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมๆไปกบัการ

ร่วมมือร่วมใจของเกษตรกรทีร่วมตัวกันเป็นกลุ่มการผลิต มีผูจ้ัดการแปลงเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่ในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่

อุปทาน โดยมีเป้าหมายการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพและพัฒนาให้

ได้มาตรฐาน การบริหารจัดการ และการจัดการด้านการตลาดโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ตามข้อมูลแผนท่ีเกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map) หรือเป็นพ้ืนท่ีที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาได้ มีขนาดที่คุ้มค่าต่อการลงทุน 

(Economy of Scale) สามารถใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกันจากการรวมซื้อรวมขาย การใช้เครื่องมอื/อุปกรณ/์เครื่องจักรกล

ร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง มีกระบวนการกลุ่มทีเ่ข้มแข็ง เช่น กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 

หรือสหกรณ์ เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการเข้าถึงการส่งเสริม สนับสนุนจากภาครัฐท้ัง

ด้านองค์ความรู้ แหล่งทุน ให้เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคตใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมหรอืนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ

ผลิต 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดกีรมส่งเสรมิการเกษตร 

“นอกจากน้ี ยังเน้นให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มีช่องทางการตลาดรองรับ และสามารถเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาตลาดให้

กว้างขวาง และหลากหลายยิ่งขึ้นมีปัจจัยพื้นฐานเพียงพอต่อการผลติ มีการนำเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาใช้ในการ

พัฒนาการผลิต ส่งเสรมิให้เกษตรกรเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้า และร่วมกันดำเนินการบรหิารจดัการ

การผลิต ตั้งแต่การร่วมกันกำหนดเป้าหมายการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอน จนถึง

การเช่ือมโยงตลาดกับภาคเอกชนแบบประชารัฐ” อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าว 

สำหรับผลการดำเนินงานปัจจุบนั มีดังนี้(ข้อมลู ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563) 



1) มีการรับรองแปลงใหญ่ จำนวน 6,868 แปลง เกษตรกร 408,194 ราย พ้ืนที่ 6,615,298 ไร่ 

2) มูลค่าเพ่ิมในการผลิตสินค้าแปลงใหญ่สะสม 4 ปี (2559-2562) รวมมูลค่าเพ่ิม 36,180.25 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ลด

ต้นทุน 16,888.76 ล้านบาท และเพ่ิมผลผลิต 19,291.48 ล้านบาท 

3) การรับรองมาตรฐาน รวมท้ังสิ้น 157,832 ราย ได้แก่  GAP 131,262 ราย เกษตรอินทรีย์ 15,509 ราย RSPO 2,270 

ราย อื่นๆ 8,791 ราย 

และ 4) การเชื่อมโยงการตลาดแปลงใหญ่ ได้แก่ ตลาดข้อตกลงล่วงหน้า 876 แปลง ตลาดอืน่ๆ 5,964 แปลง และตลาด

ออนไลน์ 304 แปลง 

กรมส่งเสรมิการเกษตรนำเกษตรกรแปลงใหญ่พบสื่อและผู้ประกอบการเชิญชวนร่วมงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 

ประชาสมัพันธ์ผลผลติคณุภาพ ตอ่ยอดทางธุรกิจ 

พร้อมกันนี้ เพ่ือเป็นการประชาสมัพันธ์จัดงาน “เกษตรสร้างชาติ” คร้ังท่ี 2 กรมส่งเสริมการเกษตรนำโดยนายทวี มาส

ขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ตัวแทนเกษตรกรแปลงใหญ่ เข้าเยี่ยมและพบปะผู้ประกอบการ รวมถึง

สื่อมวลชน เพ่ือเชิญชวนร่วมงานเกษตรสร้างชาติ คร้ังท่ี 2 ประชาสัมพันธ์ผลผลิตคุณภาพ ต่อยอดทางธุรกิจ 

โดย นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสรมิการเกษตรยังได้กำหนดจัดงาน  “เกษตรสร้าง

ชาติ” คร้ังท่ี 2 ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2563 นี้ ณ ที่อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9-10 อิมแพคเมืองทองธานี ซึ่ง

เป็นมหกรรม productpremium จากเกษตรกรไทย เพื่อให้งานมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเช่ือมโยงกับ

เศรษฐกิจมหภาครวมทั้งการสร้างโอกาสให้กับพ่ีน้องเกษตรกรโดยการส่งเสริมใหเ้กษตรกรพัฒนายกระดับสินค้าเกษตรและ

แสดงศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากตลาดท้องถิ่น ตลาด

ภูมิภาค สูต่ลาดต่างประเทศและตลาดออนไลน์ให้คนเมืองไดเ้หน็อย่างเป็นรูปธรรมและเปดิโอกาสในการแลกเปลีย่นเรยีนรู้

ระหว่างกันท้ังเกษตรกรผูผ้ลติและผู้บริโภค ซึ่งย่อมจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานรากมีการกระจายตัวของรายได้มากข้ึน 

ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลติและผู้บริโภคไดโ้ดยตรงเชญิชวนพ่ีน้องประชาชน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และผู้ที่

สนใจเข้าเยีย่มชมงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรและทำความเข้าใจว่า เกษตรสร้างชาตไิด้อย่างไร และ

สินค้าเกษตรไทย พร้อมไปตลาดโลกแล้ว 

กิจกรรมสำคญัภายในงานประกอบด้วย พบปะ แลกเปลีย่น พูดคุยกับเกษตรกรตัวจริง ที่เป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพ 

จากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จาก 6 แห่งทั่วประเทศ เกษตรแปลงใหญ่ ที่รวมกลุ่มการผลิต เปลี่ยน

สินค้าจากขายในประเทศ ยกระดบัสินค้า Premium to fly เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ที่ประสบ

ความสำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตร มีความรู้และมคีวามภาคภูมิใจในอาชีพ สามารถสรา้งแรงบันดาลใจให้กับทุกคน

หันกลับมาทำการเกษตรเป็นอนาคตของการปฏิรูปภาคการเกษตรตอ่ไป พบความอลังการของกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้

ฟอกอากาศ หลากหลายประเภท พร้อมเข้าใจกลไกการขับเคลื่อนงานในพ้ืนท่ี กระบวนการส่งเสริมผา่นการรวมกลุ่มเกษตรกร 

เพื่อเป็นเครือข่ายในการส่งต่อความรู้ไปสู่เกษตรกรรายย่อยอื่นๆ สร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติดูแลพื้นที่การเกษตรของ

ตัวเองในทุกด้านทั้งการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ ผ่าน ศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า



เกษตร (ศพก.) การเฝา้ระวังศัตรูพชื ผ่าน ศูนย์จัดการศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) ส่งเสริมการใช้ดินและปุ๋ยทีเ่หมาะสมในการปลูกพืช 

ผ่าน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) รวมทั้งสร้างตัวแทนเกษตรกรเพื่อส่งต่อข้อมลูข่าวสาร ผ่าน อาสาสมัครเกษตรกร (อก

ม.) 

นอกจากน้ียังได้ตื่นตาไปกับ นวัตกรรมการเกษตร โชว์เทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ ขยายเนื้อเยื่อสัปปะรดกินสด พันธุ์ MD2 

และโชว์นวัตกรรมการเกษตร จากภาคีเครือข่าย เช่น หุ่นยนต์อารักขาพืช จาก ม.เกษตร อิ่มท้อง กับครัวไทย ห้ามพลาด

การช๊อปปิง้สินค้าเกษตรคณุภาพ productpremium หลากหลายประเภท กว่า 1,000 รายการ เพือ่ย้ำความมั่นใจ “อาหาร

ไทย อาหารโลก” ภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”อาหารสด เช่น ผักปลอดภัยจาก ตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด 

ทั่วประเทศ เป็นต้นว่า อินผลมัผลสด บุรรีัมย์ หน่อไมฝ้รั่งอินทรีย์ ชัยภูมผิลไม้ปลอดสารพิษ อโวคาโว วังน้ำเขียว ส้มโอทับทิม

สยาม นครศรีธรรมราช อาหารแปรรูป เช่น ปลานลิหยอง หนองบัวลำภู ปลาส้มสติ๊ก นครราชสีมา ปลาร้าก้อนสำเร็จ 

อำนาจเจรญิ เงาะสอดไส้ฟรซีดราย ชุมพร อาหารปรุงสุก เช่น ข้าวหมกอาหรับ ปตัตานี หมูหมักปลาร้า สุพรรณบุรี เส้นจันท์

ผัดซอสมังคุด จันทบรุี น้ำพริกด้วงมะพร้าว เลย นาซดิาแฆ นราธิวาส ซาเตข้าวอัด นราธิวาส อาหารสุขภาพ เช่น ผักเคลแผ่น

อบกรอบ นครปฐม นำ้ผักโขมผสมฟักทอง จันทบุรี ซุปข้าวไรซ์เบอร์รี่เสริมคอลลาเจน ชลบรุี ชาเห็ดหลินจือ สระแก้ว ผง

มะเขือเทศชงพร้อมดืม่ อาหารนวตักรรม เช่น มะม่วงเบาผง สงขลา มะม่วงป๊อบ สโุขทัย บิสกติกล้วยน้ำว้าสอดไส้แยมมะกรดู 

พิจิตร กล้วยผง กำแพงเพชร  มะพร้าวผง สมุทรสาคร จิ้งหรีดผง สุโขทัย มะขามผงชงดื่ม อุตรดิตถ์ สแปรดถั่วลายเสือ 

แม่ฮ่องสอน 

เลือกสรรพัสตราภรณ์ กว่า 100 ร้านค้า จากแม่บ้านเกษตรกรคณุภาพ เช่น ผ้าทอนาหมื่น ตรัง  ผ้าไหมแก้มฝ้ายทอมือ น่าน 

ผ้าไหมยกดอก ลำพูน ผ้าทอมัดหมี่สี่ตะกอ ลพบุรี 

สร้างโอกาสธุรกิจเกษตร จับคู่ Business Matching เปิดโอกาสให้กับเกษตรกรไทย ไดเ้ป็นผู้ประกอบการเกษตร พบปะผู้

ส่งออก Start up ส่งสินค้าดีมีคณุภาพสู่ตลาดสากล รวมทั้งการส่งเสริมใหเ้กษตรกรขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ

ออนไลน์มากขึ้น โดยจำหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรออนไลน์.com 

ฝึกอาชีพ DIY หนึ่งวันทำได้จริง กว่า 30 หลักสูตร เช่นขนมจีนน้ำยาเห็ด ผักบุ้งดองสตูรโบราณ พวงมาลัยใบเตย การ

ขยายพันธุ์แคคตสั  น้ำพริกกากหมู 

กิจกรรมสาระบนัเทิง ให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและผู้เข้าชมงาน การล้างผักอย่างปลอดภยั คำแนะนำการปลูกพืช คลินิก

พืช โชว์การเดินแบบผ้าไทย สาธติการทำอาหารจากเชฟช้ันนำ มินิคอนเสรติ์จากศิลปินช่ือดัง 

ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชาติ และเห็นถึงพลงัของพ่ีน้องเกษตรกรไทย ในงานเกษตรสร้างชาติ คร้ังท่ี 

2 มหกรรม product premium ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2563 ณ ที่อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9-10 อิมแพค

เมืองทองธานี “Smart & Strong Together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลมั่นคง” 

 



 

เกษตรฯ เผยสถานการณผ์ลิตสับปะรดและแนวทางการบริหารจัดการผลผลิต 

ปี 2564 

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยหลังการประชุมบริหาร
จัดการผลผลิตสับปะรดว่า สถานการณส์ับปะรด ปี 2563 มีเนื้อทีเ่ก็บเกี่ยว 414,777 
ไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 51,720 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.09 ปริมาณผลผลิตมี 1.39 ล้าน
ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 285,358 ตัน คิดเป็นร้อยละ 16.99 ผลผลิตต่อไร่ 3,362 
กิโลกรัม ลดลง 239 กโิลกรัม คิดเป็นร้อยละ 6.64 เนื่องจากเกิดภาวะแห้งแล้งทำให้
ต้นไม่สมบูรณ์ ผลผลิตต่อไร่จึงลดลง บางส่วนไมต่ิดผล ผลเล็ก แคระแกร็น ไม่สามารถใช้
สารบังคับการออกผลในช่วงปลายปีได้เต็มที่ โดยราคาสับปะรดโรงงานเฉลี่ยอยูท่ี่ 
13.07 บาท และสับปะรดบริโภคสดเฉลี่ยอยูท่ี่ 13.81 บาท 

 
นายทวี มาสขาว 
สำหรับในปี 2564 คาดการณ์เนื้อที่เก็บเก่ียวม ี487,459 ไร่ เพิม่ขึ้น 72,682 ไร่ 
หรือร้อยละ 17.52 ผลผลิต 1.96 ล้านตัน เพิม่ขึ้นจากปีที่ผ่านมา 565,862 ตัน หรือ
ร้อยละ 40.58 และผลผลิตต่อไร่ 4,021 กโิลกรัม เพิ่มขึ้น 659 กิโลกรัมต่อไร่ หรอื
ร้อยละ 19.60 สว่นสาเหตุที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นเนือ่งจากราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ใน



เกณฑ์ดี ทำให้มีการขยายในพื้นที่ปลูกเดิมและเริ่มปลูกในพื้นที่ใหม่สำหรับเกษตรกรราย
ใหม่ ส่วนผลผลิตตอ่ไรค่าดว่าเพิม่ขึ้นเช่นกัน หากมีปริมาณน้ำฝนเพียงพอต่อการ
เจริญเติบโต มีการบำรุงดูแลดี และไม่ประสบภยัแล้งเหมอืนปีที่ผา่นมา 
ทั้งนี้ แนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด ตามมติคณะกรรมการนโยบายและ
พัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ซึ่งมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธาน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สรุปผลประชมุ 4 เรื่องสำคัญ 
คือ 1) แก้ไขปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมสับปะรดในการจ่ายคา่จ้างแรงงานต่างด้าว 
ตามระยะเวลาที่โรงงานสับปะรดเปิดดำเนินการจริง 2) รับทราบสถานการณ์และ
แผนการดำเนินงานสับปะรด ปี 2563 ของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง โดยมอบหมายให้กรม
ส่งเสรมิการเกษตรเร่งประชาสมัพันธ์ให้เกษตรกรที่ประสงค์จะตรวจรบัรองแปลงตาม
มาตรฐาน GAP มาขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อจะได้ประสานกรมวิชาการ
เกษตรปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจรับรองแปลงต่อไป 3) ปรับปรุงยุทธศาสตรส์ับปะรด 
ปี 2560 – 2569 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ 4) หลักการบริหารจัดการ
ผลผลิตสับปะรดปรับให้สอดคล้องกับนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” โดยให้หน่วยงาน
ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ร่วมกับคณะกรรมการเพื่อ
แก้ไขปัญหาเกษตรกรอนัเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) จัดทำ
ข้อมูลการผลิต ได้แก่ พนัธุ์ คุณภาพ ช่วงเวลา ปริมาณ พื้นที่ การบริหารจัดการด้าน
ตลาด ได้แก่ การใช้ในประเทศ ส่งออก และแปรรูป รวมทั้งแผนบริหารจัดการผลผลิต
สับปะรดในช่วงปกติโดยให้ปล่อยตามกลไกตลาด และช่วงทีผ่ลผลิตออกสู่ตลาดจำนวน
มาก 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เดือนเมษายน – มิถนุายน และช่วงที่ 2 เดอืนตุลาคม – 
ธันวาคม ซึ่งมีปริมาณมากกว่า 190,000 ตัน/เดือน ทั้งการกระจายผลผลิต เชือ่มโยง
ตลาดล่วงหน้า กระตุ้นการบริโภค หรือการนำผลผลิตออกจากตลาดโดยเร็วให้นำไปทำ
ปุ๋ย หรือทำอาหารสัตว์ เป็นต้น โดยที่ คพจ.บรหิารจัดการแบบเบ็ดเสรจ็ภายในจังหวัด 
ส่วนจังหวัดที่ไมส่ามารถดำเนินการได้ให้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรด
แห่งชาติ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของจังหวัดต่อไป 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกษตรลำปาง จัดงานวันสาธิตการผลติสับปะรดคุณภาพ 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 

 

นำยธวชัชยั สิทธิวีระกุล เกษตรจงัหวดัล ำปำง พร้อมดว้ยนำยนวนิตย ์พลเคน ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำน
ส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 6 จงัหวดัเชียงใหม่ ร่วมเปิดงำนวนัสำธิตกำรผลิตสับปะรดคุณภำพ 
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินคำ้เกษตร กิจกรรมส่งเสริมกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินคำ้
เกษตรสับปะรด โดยมีหัวหนำ้ส่วนรำชกำรสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง และ
เกษตรกรผูป้ลูกสับปะรด จ ำนวน 258 รำย เขำ้ร่วมงำน ณ สหกรณ์ผูป้ลูกสับปะรดล ำปำง จ ำกดั ต ำบล
บำ้นเสด็จ อ ำเภอเมือง จงัหวดัล ำปำง 

 
ส ำหรับปีน้ี กรมส่งเสริมกำรเกษตร โดยส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัล ำปำง ไดด้ ำเนินกำรโครงกำรส่งเสริมกำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสบัปะรด ปี 2563 ในพื้นท่ีอ ำเภอเมืองล ำปำง จงัหวดัล ำปำง จ ำนวน 3 

กิจกรรม คือ กิจกรรมอบรมเกษตรกรเร่ืองกำรผลิตสับปะรดคุณภำพให้แก่เกษตรกร จ ำนวน 50 รำย, 

กิจกรรมจดัท ำแปลงตน้แบบกำรเพิ่มประสิทธิกำรผลิตสับปะรดคุณภำพ พื้นท่ี 2.50 ไร่ และกิจกรรมจดั
งำนวนัสำธิตกำรผลิตสับปะรดคุณภำพ 

 
กำรด ำเนินโครงกำรฯ คร้ังน้ี เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรผลิตสับปะรดคุณภำพ 
และน ำไปประยกุตใ์ชใ้นกำรผลิตสับปะรดคุณภำพ ตรงตำมควำมตอ้งกำรของตลำด และมีแปลงตน้แบบ
สำมำรถใชเ้ป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสับปะรดคุณภำพทั้งในพื้นท่ี
ใกลเ้คียงและจำกเกษตรกรจำกภูมิภำคอ่ืนท่ีสนใจ โดยมีกิจกรรมกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกหน่วยงำนใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงำนภำคี สถำบนักำรศึกษำ และภำคเอกชน แบ่งเป็นฐำนเรียนรู้หลกั 



จ ำนวน 4 ฐำน คือ ฐำนท่ี 1 "จำกงำนวิจยัสู่ไร่สับปะรด" ฐำนท่ี 2 “กำรวำงระบบน ้ำในไร่สับปะรด” ฐำน
ท่ี 3 “มำตรฐำนกำรรับรองคุณภำพสับปะรด” ฐำนท่ี 4 “นวตักรรมกำรผลิตสับปะรด ในยคุ 4.0” และ
นิทรรศกำรจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ 

 
ทั้งน้ี จงัหวดัล ำปำงเป็นแหล่งผลิตสับปะรดอีกแห่งหน่ึงของประเทศไทย เพื่อส่งโรงงำนและบริโภคสด มี
พื้นท่ีปลูกทั้งหมด 22,668 ไร่ เพำะปลูกในเขตพื้นท่ี 5 อ ำเภอ ไดแ้ก่ อ ำเภอเมืองล ำปำง อ ำเภอแจห่้ม 
อ ำเภอแม่เมำะ อ ำเภองำว และอ ำเภอเมืองปำน และปลูกมำกท่ีสุดในพื้นท่ีอ ำเภอเมืองล ำปำง โดยมีพื้นท่ีปลูก 
20,589 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 90.83 ของพื้นท่ี 

 
 
 
 


