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 เมื่อวันท่ี 1 ก.ค. นายเฉลิมชัย ศรอีอน รมว.เกษตรและสหกรณ กลาวภายหลังเปดการอบรมการพัฒนา smart 
farmer ผูประกอบการตนแบบ วาประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ สงผลทําใหขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ วางเปาหมายสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรไทยใหเปนผูประกอบการเกษตรท่ีมีการใชเทคโนโลยี 
และการบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินธุรกิจอยางทันยุคสมัย เขมแข็งและพ่ึงพาตนเองได มีเปาหมายสําคัญ คือ พัฒนา
เกษตรกร ใหเปน Smart Farmer เพ่ือรองรับเกษตร 4.0 รวมไปถึงพัฒนาสินคาเกษตร ยกระดับใหเปน Smart Production 
มีคุณภาพสูง ปลอดภัย มมีูลคาเพ่ิมมากข้ึน ทําใหตองมีเกษตรกรตนแบบท่ีดําเนินกิจกรรมการเกษตรในลักษณะผูประกอบการ 
และตองปรับวิธีทําการเกษตรจากรูปแบบเดมิจากปจจุบันไปสูการเกษตรสมัยใหม และการเกษตรแมนยําสูง ท่ีเนนการผลติ
สินคาเกษตรดวยการบรหิารจดัการ ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมในการผลติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช
แรงงาน ลดตนทุนการผลิต บริหารจัดการปจจัยการผลิตและกิจการท่ีมีอยูอยางคุมคา รวมถึงเพ่ิมคุณคาและมูลคาสินคาเกษตร 
เพ่ือใหเขาสูมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐานการรบัรอง ท้ังในประเทศและตางประเทศ เกษตรกรรุนใหมตองเปน
ผูนําดานเกษตรท่ีเปนผูประกอบการเกษตรช้ันนํา เพ่ือเปนกําลังของภาคเกษตรในอนาคต 
 นายเขมแข็ง ยุติธรรมดาํรง อธิบดกีรมสงเสรมิการเกษตร กลาวเพ่ิมเติมวา สําหรับโครงการพัฒนา Smart Farmer
ผูประกอบการตนแบบเพ่ือยกระดบัเกษตรกรเปนผูประกอบการเกษตรช้ันนํา หรือ Agri BIZ Idol Development Project 
รับสมคัรจากเกษตรกรรุนใหมท่ีมแีผนธุรกิจ และอยากท่ีจะพัฒนาสนิคาเกษตรจากท่ัวประเทศ คดัเลอืกเหลือ จํานวน 80 คน 
แบงเปนกลุมเกษตรกร ออกเปน 8 กลุมผูประกอบการเกษตร ไดแก เกษตรวิถีอินทรีย วิสาหกิจชุมชน เกษตรแปรรูปเพ่ิม
มูลคา เกษตรทองเท่ียว เกษตรไฮเทค เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรแปลงใหญ และบริการเกษตร เขาอบรมจากทีมวิทยากรช้ัน
นํา Coach Agri – biz 
 เชน คุณกุลพล คุปรัตน ดร.กอศักดิ์ โตวรรธกวณิชย เปนตน และ มเีมนเทอรพ่ีเลี้ยงมากประสบการณ แตละดาน 
เกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จในการเปนผูประกอบการเกษตร คอยสนับสนุนใหกับทีมเกษตรกร Agri Biz Idol เพ่ือให
เกษตรกรไดเขาสูกระบวนการพัฒนาอยางเต็มรูปแบบ เนนแผนธุรกิจเกษตรท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม สามารถสรางมูลคาสินคา
เกษตรของตัวเองท่ีมีอยู หรือตอยอดการบริหารจดัการกิจการ และการตลาดสินคาเกษตรได 
 นอกจากน้ี ยังมุงหวังให Agri biz Idol จะชวยสรางแรงจูงใจใหกับเกษตรกรรายอ่ืน ๆ พัฒนาสูการเปน
ผูประกอบการเกษตร และกาวสูการเปน นักธุรกิจเกษตร มีการเช่ือมโยงเครือขายผูประกอบการเกษตรเพ่ือสรางพ้ืนฐานในการ
พัฒนาการประกอบการเกษตรสมยัใหมท่ีมีการเช่ือมโยงและใชประโยชนจากขอมูล นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อีก
ดวย.... อานตอท่ี : https://www.dailynews.co.th/politics/782759 



 

"เฉลิมชัย" รมว.เกษตรและสหกรณ เปดอบรมพัฒนา smart farmer ผูประกอบการตนแบบ เพ่ือยกระดับ
เกษตรกรเปนผูประกอบการเกษตรชั้นนํา ใชนวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

วันท่ี 1 ก.ค. ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รมว.เกษตรและสหกรณ กลาวภายหลังเปดการอบรมการพัฒนา smart 
farmer ผูประกอบการตนแบบ เพ่ือยกระดับเกษตรกรเปนผูประกอบการเกษตรชั้นนํา หรือ Agri BIZ Idol 
Development Project ณ โรงแรมเอบีนา เฮาส วา กระทรวงเกษตรฯ มีเปาหมายสําคัญ คือ พัฒนา
เกษตรกรใหเปน Smart Farmer เพ่ือรองรับเกษตร 4.0 รวมไปถึงพัฒนาสินคาเกษตร ยกระดับใหเปน 
Smart Production มีคุณภาพสูง ปลอดภัย มีมูลคาเพ่ิมมากข้ึน ทําใหตองมีเกษตรกรตนแบบท่ีดําเนิน
กิจกรรมการเกษตรในลักษณะผูประกอบการ ตองปรับวิธีทําการเกษตรจากรูปแบบเดิมจากปจจุบันไปสู
การเกษตรสมัยใหม (Smart Farming) และการเกษตรแมนยําสูง (Precision Farming) ท่ีเนนการผลิตสินคา
เกษตรดวยการบริหารจัดการ ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมในการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลด
การใชแรงงาน ลดตนทุนการผลิต บริหารจัดการปจจัยการผลิตและกิจการท่ีมีอยูอยางคุมคา รวมถึงเพ่ิมคุณคา
และมูลคาสินคาเกษตร เพ่ือใหเขาสูมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐานการรับรอง ท้ังในประเทศ
และตางประเทศ เกษตรกรรุนใหมตองเปนผูนําดานเกษตรท่ีเปนผูประกอบการเกษตรชั้นนํา เพ่ือเปนกําลังของ
ภาคเกษตรในอนาคต  

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา สําหรับโครงการพัฒนา Smart Farmer 
ผูประกอบการตนแบบฯ จะรับสมัครจากเกษตรกรรุนใหมท่ีมีแผนธุรกิจ และอยากท่ีจะพัฒนาสินคาเกษตรจาก
ท่ัวประเทศ คัดเลือกเหลือจํานวน 80 คน แบงเปนกลุมเกษตรกรออกเปน 8 กลุมผูประกอบการเกษตร ไดแก 
เกษตรวิถีอินทรีย  วิสาหกิจชมุชน เกษตรแปรรูปเพ่ิมมูลคา เกษตรทองเท่ียว เกษตรไฮเทค เกษตร
อุตสาหกรรม เกษตรแปลงใหญ และบริการเกษตร เขาอบรมจากทีมวิทยากรชั้นนํา Coach Agri–biz เชน กุล
พล คุปรัตน, ดร.กอศักดิ์ โตวรรธกวณิชย เปนตน และมีเมนเทอรพ่ีเลี้ยงมากประสบการณแตละดาน เกษตรกร
ท่ีประสบความสําเร็จในการเปนผูประกอบการเกษตร คอยสนับสนุนใหกับทีมเกษตรกร Agri Biz Idol เพ่ือให
เกษตรกรไดเขาสูกระบวนการพัฒนาอยางเต็มรูปแบบ เนนแผนธุรกิจเกษตรท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม สามารถ
สรางมูลคาสินคาเกษตรของตัวเองท่ีมีอยู หรือตอยอดการบริหารจัดการกิจการ และการตลาดสินคาเกษตรได 

นอกจากนี้ ยังมุงหวังให Agri biz Idol จะชวยสรางแรงจูงใจใหกับเกษตรกรรายอ่ืนๆ พัฒนาสูการเปน
ผูประกอบการเกษตร และกาวสูการเปน นักธุรกิจเกษตร มีการเชื่อมโยงเครือขายผูประกอบการเกษตรเพ่ือ
สรางพ้ืนฐานในการพัฒนาการประกอบการเกษตรสมัยใหมท่ีมีการเชื่อมโยงและใชประโยชนจากขอมูล 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอีกดวย 



 

 

 

 



 

เกษตรภาคใต เรงสงมอบตนพันธุไมสรางความมั่นคงทางอาหารผานโครงการบานพอเพียงเลี้ยงชีวิตสูโควิด-19 
ตามท่ีกรมสงเสริมการเกษตรไดริเริ่มจัดทํา “โครงการบานพอเพียงเลี้ยงชีวิตสูโควิด-19” ผนึกกําลังหนวยงานในสังกัดสราง
ความมั่นคงทางอาหาร บรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาดโควิด-19 โดยสนับสนุนตนพันธุพืชผักและสมุนไพร 
จํานวน 7 ชนิด รวมท้ังสิ้น 3,634,464 ตน แกเกษตรกรท่ัวประเทศ มีพืชอาหารบริโภคสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยการ
พ่ึงพาตนเอง ลดคาใชจายในครัวเรือน 
นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสาํนักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา กลาววา จากสถานการณการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และสําหรบัวิกฤตในครั้งน้ีพบปญหาการกระจายสินคาและความ
มั่นคงทางอาหารเพ่ือการบริโภคในระดับครัวเรือน ทําใหเกิดการกักตุนสินคาเพ่ือการบรโิภคอุปโภคตามมาเปนปญหาตอเน่ือง 
กรมสงเสรมิการเกษตร ไดนอมนํา“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยสงเสรมิใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจและนําไป
ประยุกตใชในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต เพ่ือสรางความเขมแข็งและความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ลดรายจาย 
เพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกร มีแหลงอาหารภายในชุมชน มีความมั่นคงทางอาหาร เพ่ือเปนการสรางรากฐานภาคเกษตรให
เขมแข็งและนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน กรมสงเสริมการเกษตร จึงไดจัดทํา“โครงการบานพอเพียงเลีย้งชีวิตสูโควิด-19” 
โครงการบานพอเพียงเลี้ยงชีวิตสูโควิด-19 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกษตรกรและผูไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีพืชอาหารและพืชสมุนไพรสําหรับการบริโภคภายในชุมชน ดําเนินการผลิต
ตนพันธุพืชผักสมุนไพร รวมท้ังสิ้น 3,634,464 ตน และเพ่ือถายทอดความรูการปลูกพืชผักและสมุนไพรใหกับเกษตรกรและ
ผูสนใจ ตนพันธุพืชผักและสมุนไพร จํานวน 7 ชนิด รวมท้ังสิ้น 3,634,464 ตน แบงเปนพืชผักและสมุนไพรหลัก จํานวน 4 
ชนิด รวม 2,271,540 ตน ไดแก ฟาทลายโจร มะละกอ พริก และมะเขือ และพืชผักและสมุนไพรเสริม จํานวน 3 ชนิด รวม 
1,362,924 ตน ไดแก มะรมุ ผกัหวานบาน และแคบาน โดยมอบหมายใหศูนยปฏิบัติการของกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 
34 หนวยงานจัดสงตนพันธุท่ีพรอมปลูกใหกับสาํนักงานเกษตรอําเภอ จํานวน 882 อําเภอโดยสาํนักงานเกษตรอําเภอเปนผู
กําหนดสถานท่ีรบัพันธุพืช จํานวน 1 จุด/อําเภอ หลังจากน้ันอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) รวมกับคณะกรรมการหมูบาน
จะคัดเลือกเกษตรกรท่ีมีคณุสมบัตแิละความพรอมในการเขารวมโครงการฯ รวมท้ังสิ้น 225,390 ครัวเรือน โดยสํานักงาน
เกษตรอําเภอ จะสงมอบตนพันธุพืชท่ีพรอมปลูกใหกับอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) เพ่ือแจกจายและกระจายตนพันธุ
พืชผักสมุนไพรสนับสนุนใหกับเกษตรกร และผูไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาว 
ในสวนของภาคใต มีการมอบหมายให ศูนยขยายพันธุพืช จํานวน 2 ศูนย ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จํานวน 3 
ศูนย ดํานินการผลติตนพันธกลาพืชผัก พืชสมุนไพร เปาหมาย จํานวน 331,328 ตน ขณะน้ีศูนยปฏบัิติการท้ัง 5 ศูนย ไดมี
การสงมอบตนพันธกลาแลว และคาดวาจะสงมอบไดแลวเสรจ็ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 น้ี นอกจากแจกจายตนพันธุ
พืชผักสมุนไพรสนับสนุนใหกับเกษตรกรแลว ไดดําเนินการจัดทําจดุเรียนรูการปลูกพืชผักและสมุนไพรในครัวเรือน เพ่ือเปน
ตนแบบบริเวณสาํนักงานเกษตรอําเภอหรือสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม อําเภอละ 1 จุด ซึ่งสามารถพัฒนาใหเปน “ศูนยพันธุ
พืชชุมชน” ไดในอนาคตเพ่ือใชเปนตนแบบในการศึกษาเรียนรูใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีตอไป 











 

วันน้ี (30 มิ.ย. 63) ท่ีหองประชุม 1 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา นายกงัสดาล สวสัด์ิ
ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสมีา เปนประธานประชุมสรางการรับรูและวางแผนการขบัเคลื่อนเกษตร
อินทรียขั้นพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา (Korat Organic Standard) โดยมีเกษตรอําเภอ
จาก 32 อําเภอของจังหวัดนครราชสีมา และคณะทํางานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวม
ประชุมเพ่ือรับทราบแนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามกรอบและทิศทางเดียวกัน 

            นายกงัสดาล สวสัด์ิชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กลาววา การดําเนินการสงเสริมเกษตร
อินทรียขั้นพื้นฐาน (Korat Organic Standard) โดยเปนนโยบายผูวาราชการจังหวัด
นครราชสีมา มอบหมายสํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาดําเนินการรวมกับหนวยงานบูรณา
การ โดยยึดหลักเกษตรอินทรีย 5 ดี วิถีคนโคราช ไดแก พันธุดี ดินดี นํ้าดี จัดการดี คนดี เบ้ืองตนมี
การคัดเลือกกลุมเปาหมายจํานวน 182 ราย จากวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผกัไรสารพิษอางเก็บนํ้าหัว
ทํานบ อ.หนองบุญมาก กลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลกูผักปลอดสารพิษ อ.โชคชัย กลุมเกษตรกรแปลงใหญ
ผัก อ.ปากชอง และเกษตรกรจาก อ.วังนํ้าเขียว และมติท่ีประชุมมอบหมายใหทุกอําเภอคัดเลือก
เกษตรกรท่ีจะเขารวมการดําเนินการสงเสริมเปนเกษตรอินทรียขั้นพื้นฐาน โดยเนนเชิงคุณภาพอําเภอ
ละ 5 ราย โดยหลังจากดําเนินการตามขั้นตอนแลวจะตรวจประเมินแปลงโดยใชแบบประเมินเกษตร
อินทรียขั้นพื้นฐานของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งหากผานการรับรองจะไดรับมาตรฐานเกษตรอินทรียขั้น
พื้นฐาน ( KOS ) เปนการสรางมาตรฐานสินคาท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัยแกผูบริโภค กระบวนการผลิต
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 



 

รายการเกษตรอํานาจ พาเพลิน EP 1 ไรนาสวนผสม @สวนโชคมูลพันธ ตําบลไรขี อําเภอลือ

อํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ 


