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ศรแดง-ก.เกษตรฯอบรมYoung Smart Farmer หลักสูตรผลิตผักเพ่ือการค้า-สร้างอาชีพได้จริง 

20 สิงหาคม 2563 

 บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดโครงการจัดอบรม Young Smart 

Farmer หลักสูตรการผลิตผักเพ่ือการค้า ระหว่างวันท่ี 17-20 สิงหาคม โดยโครงการน้ีเป็นหน่ึงในความร่วมมือของ 

2 หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน ช่ือโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน” มีนายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผจก.ท่ัวไปบริษัท 

อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การ

เรียนรู้อีสท์ เวสท์ ซีด อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมมีนโยบายขับเคล่ือนงานพัฒนา

เกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร ซ่ึงมีผลกระทบกับ

สังคมภาคเกษตรมากข้ึน เน่ืองจากการเกษตรกรส่วนใหญ่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย แรงงานภาคการเกษตรเป็นผู้สูงอายุ 

ดังน้ัน เกษตรกรรุ่นใหม่จึงสำคัญกับภาคการเกษตร กรมฯ จึงมีแนวทางสร้างพัฒนาบุคลากรเกษตรผ่านการ

ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เพ่ือเตรียมความพร้อมสร้างและ

พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในการสืบทอดอาชีพการเกษตร มุ่งเน้นเรียนรู้ เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะด้าน

การเกษตร เข้าใจพ้ืนฐานการเกษตร สามารถพัฒนานำองค์ความรู้มาปรับใช้ทำเกษตร ซ่ึงต้องขอบคุณ บริษัท อีสท์ 

เวสท์ ซีด จำกัด ท่ีร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมพัฒนาทักษะเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการ

วางแผนผลิตพืชผัก ความรู้พ้ืนฐานโรคแมลงศัตรูพืช รวมถึงความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และความรู้ด้านตลาดพืชผัก 

นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า กรม

ส่งเสริมการเกษตรตระหนักความสำคัญของการผลิตและบริโภคพืชผัก สามารถนำมาแปรรูปภาคอุตสาหกรรม



เกษตรและการผลิตเมล็ดพันธ์ุ โดยบริโภคและจำหน่ายผลผลิตท้ังในและต่างประเทศ เป็นการสร้างรายได้ให้

เกษตรกรและระบบเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากน้ี ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ

เสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการ และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล ซ่ึงการอบรม

ในคร้ังน้ีเพ่ือส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพ้ืนฐานการประกอบอาชีพการเกษตรและวิธีปฏิบัติท่ีถูกต้อง

ในการผลิตผักเพ่ือการค้า เพ่ือให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพการเกษตร โดยมี

ระยะเวลาอบรม ระหว่างวันท่ี 17-20 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้อีสท์ เวสท์ ซีด อำเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่ มีบุคคลเป้าหมายคือ Young Smart Farmer ในภาคเหนือ 16 ราย ประกอบด้วย Young Smart 

Farmer จากเชียงใหม่ 10 ราย และลำปาง 6 รายมีหลักสูตรฝึกอบรมเน้นผลิตผักใบ, พืชตระกูลมะเขือ และพืช

ตระกูลแตง ประกอบด้วยหัวข้อ ความรู้เร่ืองเมล็ดพันธ์ุและการเลือกใช้เมล็ดพันธ์ุ การเตรียมวัสดุเพาะกล้า และวิธี

เพาะกล้า และการดูแลต้นกล้า เตรียมแปลง ย้ายปลูกและดูแลพืชในสภาพเปิด (Open field) ชนิดของปุ๋ยธาตุ

อาหารสำคัญของพืช และการให้ปุ๋ยในโรงเรือน การย้ายปลูกและวิธีการปลูกพืชในสภาพในสภาพปิด (Green 

house production)การจัดการน้ำและวิธีการให้น้ำพืช แบบระบบน้ำหยด โรคพืชและการจัดการ สารกำจัด

ศัตรูพืชและการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใช้วิธีธรรมชาติและการใช้สารชีว

ภัณฑ์ร่วมกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำการเกษตร การเก็บ

เก่ียวและจัดการหลังเก็บเก่ียว และการตลาดของพืชผัก 

ด้านนายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผจก.ท่ัวไปบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับโครงการ

อบรมคร้ังน้ีว่า จากทีมงานท่ีเช่ียวชาญเฉพาะด้าน สู่การเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ อีสท์ เวสท์ ซีด เราเป็นบริษัทเมล็ด

พันธ์ุผักอันดับ 1 ของไทย ไม่เพียงเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุผัก การได้มาซ่ึงเมล็ดพันธ์ุแต่ละสายพันธ์ุเราต้องวิจัย 

เพาะปลูกจริง และศึกษาตลาดของผักน้ันให้มากท่ีสุด ให้เกษตรกรได้ใช้จริง ดังน้ัน ทุกสายพันธ์ุท่ีออกไป เราจะต้อง

เรียนรู้ทุกข้ันตอน ต้ังแต่นำเมล็ดมาปลูก ดูแล เก็บเก่ียว จนถึงนำไปขายในตลาด เราจึงมีทีมงานท่ีเช่ียวชาญแต่ละ

ภาคส่วน มีศักยภาพถ่ายทอดความรู้ให้ Young Smart Farmer ในหลักสูตรน้ีได้เป็นอย่างดี นำไปปฏิบัติสร้าง

อาชีพได้จริง 



 
เมล็ดพันธ์ุตราศรแดงร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร จัดอบรม Young Smart Farmer หลักสูตรการผลิตผัก

เพ่ือการค้า สนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ปลูกผักเพ่ือสร้างอาชีพได้จริง 

19 สิงหาคม 2563 

 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2563 บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันเปิดโครงการจัดอบรม Young Smart Farmer หลักสูตรการผลิตผักเพ่ือ

การค้า ระหว่างวันท่ี 17-20 ส.ค. 2563 โดยโครงการน้ีเป็นหน่ึงในความร่วมมือของ 2 หน่วยงานจากภาครัฐและ

เอกชน ภายใต้ช่ือ โครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน” โดยมี คุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผจก.ท่ัวไป บริษัท  อีสท์ เวสท์ ซีด 

จำกัด และ คุณชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้อีสท์ เวสท์ 

ซีด อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

 จากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของท้ัง 2 หน่วยงาน เม่ือต้นเดือน พ.ค.ท่ีผ่านมาน้ัน 

หน่ึงในความร่วมมือท่ีนอกเหนือจากการมอบเมล็ดพันธ์ุผักให้กับประชาชนในช่วงโควิด-19 น่ันก็คือ การร่วมกัน

พัฒนาหลักสูตรการอบรม Young Smart Farmer ภายใต้หัวข้อ การผลิตผักเพ่ือการค้า โดยมีเจ้าหน้าท่ีจาก บริษัท 

อีสท์ เวสท์ ซีด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 



 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานเปิดงานการอบรมคร้ังน้ี กล่าวว่า 

“กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายในการขับเคล่ือนงานการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart 

Farmer เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ซ่ึงมีผลกระทบกับสังคมภาคการเกษตรมากข้ึน 

เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย แรงงานภาคการเกษตรเป็นผู้สูงอายุ ดังน้ันเกษตรกรรุ่นใหม่จึงให้

ความสำคัญกับภาคการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร จึงมีแนวทางในการสร้างและพัฒนาบุคลากรทางการเกษตร

ผ่านการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer เพ่ือเตรียมความพร้อมใน

การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในการสืบทอดอาชีพการเกษตร มุ่งเน้นการเรียนรู้ เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้

และทักษะทางด้านการเกษตร เข้าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการเกษตรและสามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำมาปรับใช้ใน

การทำการเกษตร 

กระผมขอขอบคุณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ท่ีร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการส่งเสริมและ

พัฒนาทักษะเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการวางแผนการผลิตพืชผัก ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับโรคและ

แมลงศัตรูพืช รวมถึงความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และความรู้ด้านการตลาดของพืชผัก ขอขอบคุณ วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าท่ีและผู้จัด ท่ีได้อุทิศท้ังเวลาและแรงกาย ทุ่มเทเพ่ือให้การอบรมในคร้ังน้ีเกิดผลสัมฤทธ์ิด้วย

ครับ” 

 นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า “กรม

ส่งเสริมการเกษตร ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตและบริโภคพืชผัก พืชผักเป็นแหล่งอาหารท่ีสำคัญของ

มนุษย์ พืชผักสามารถนำมาแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและการผลิตเมล็ดพันธ์ุ โดยมีการบริโภคและจำหน่าย

ผลผลิตท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรและระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

นอกจากน้ี ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารให้เพียงพอต่อ

ความต้องการ และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล 

การอบรมในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1. เพ่ือส่งเสริมและสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพ้ืนฐาน ในการประกอบอาชีพการเกษตรและวิธีการ
ปฏิบัติท่ีถูกต้องในการผลิตผักเพ่ือการค้า 

2. เพ่ือให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพการเกษตร 
ระยะเวลาการฝึกอบรม ระหว่างวันท่ี 17-20 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้อีสท์ เวสท์ ซีด อำเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบุคคลเป้าหมายในการฝึกอบรม คือ Young Smart Farmer ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ จำนวน 16 

ราย ประกอบด้วย Young Smart Farmer จากจังหวัดเชียงใหม่ 10 ราย และจากจังหวัดลำปาง จำนวน 6 ราย โดย

มีหลักสูตรการฝึกอบรมเน้นการผลิตผักใบ, พืชตระกูลมะเขือ และพืชตระกูลแตง ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปน้ี 

1. ความรู้เร่ืองเมล็ดพันธ์ุและการเลือกใช้เมล็ดพันธ์ุ 
2. การเตรียมวัสดุเพาะกล้า และวิธีการเพาะกล้า และการดูแลต้นกล้า 



3. การเตรียมแปลง 
4.การย้ายปลูกและการดูแลพืชในสภาพเปิด (Open field) 

5.ชนิดของปุ๋ยธาตุอาหารสำคัญของพืช และ การให้ปุ๋ยในโรงเรือน การย้ายปลูกและวิธีการปลูกพืชใน

สภาพปิด (Green house production) 

6.การจัดการน้ำและวิธีการให้น้ำพืช แบบระบบน้ำหยด 

7.โรคพืชและการจัดการ 

8.สารกำจัดศัตรูพืชและการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย 

9.การควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยใช้วิธีธรรมชาติและการใช้สารชีวภัณฑ์ร่วมกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

อย่างมีประสิทธิภาพ 

10.เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำการเกษตร 

11.การเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 

12.การตลาดของพืชผัก 

ด้าน คุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผจก.ท่ัวไป บริษัท  อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับ

โครงการอบรมในคร้ังน้ี จากทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน สู่การเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 

“อีสท์ เวสท์ ซีด เราเป็นบริษัทเมล็ดพันธ์ุผัก อันดับ 1 ของไทย เราไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุผัก

เท่าน้ัน การได้มาซ่ึงเมล็ดพันธ์ุแต่ละสายพันธ์ุเราต้องทำการวิจัย เพาะปลูกจริง และศึกษาตลาดของผักน้ันๆ ให้มาก

ท่ีสุด ก่อนท่ีจะออกมาเป็นสายพันธ์ุให้เกษตรกรได้ใช้กันจริงๆ  

ดังน้ัน ทุกสายพันธ์ุท่ีออกไป เราจะต้องมีการเรียนรู้ทุกข้ันตอน ต้ังแต่นำเมล็ดมาปลูก ดูแล เก็บเก่ียว 

จนถึงนำไปขายในตลาด เราจึงมีทีมงานท่ีเช่ียวชาญในแต่ละภาคส่วน ซ่ึงเราเห็นว่าทีมงานเหล่าน้ีมีศักยภาพในการ

ถ่ายทอดความรู้ให้กับ Young Smart Farmer ในหลักสูตรน้ีได้เป็นอย่างดี 

 

นำไปปฏิบัติเพ่ือสร้างอาชีพได้จริง คือวัตถุประสงค์ของโครงการน้ี 

โครงการอบรม Young Smart Farmer หลักสูตรการผลิตผักเพ่ือการค้าน้ี มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 

• เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรน้ีมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการปลูกผักอย่างมืออาชีพ 

• เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านการปลูกผัก 

• เพ่ือให้ผู้ท่ีเข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ด้านการปลูกผักไปประกอบเป็นอาชีพได้จริง 



 
ศรแดงสอนปลูกผัก YSF เปิดหลักสูตรผลิตผักเพ่ือการค้าปฐมฤกษ์ท่ีเชียงใหม่ 

20 สิงหาคม 2563 

 บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการ

จัดอบรม Young Smart Farmer (YSF) หลักสูตรการผลิตผักเพ่ือการค้า ระหว่างวันท่ี 17-20 ส.ค. 2563 ณ ศูนย์

การเรียนรู้อีสท์ เวสท์ ซีด อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีคุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผจก.ท่ัวไปบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด 

จำกัด และคุณชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน โดยโครงการน้ีเป็นหน่ึงใน

ความร่วมมือของท้ัง 2 หน่วยงาน ภายใต้ช่ือโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน” ซ่ึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ (MOU) ไปเม่ือต้นเดือนพ.ค.ท่ีผ่านมา 

 คุณชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานเปิดงานการอบรมคร้ังน้ี กล่าวว่า กรม

ส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายในการขับเคล่ือนงานการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น YSF เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาด

แคลนแรงงานภาคการเกษตร ซ่ึงมีผลกระทบกับสังคมภาคการเกษตรมากข้ึน เน่ืองจากการเกษตรกรส่วนใหญ่เข้าสู่



สังคมผู้สูงวัย แรงงานภาคการเกษตรเป็นผู้สูงอายุ ดังน้ันเกษตรกรรุ่นใหม่จึงความสำคัญกับภาคการเกษตร กรม

ส่งเสริมการเกษตรจึงมีแนวทางในการสร้างและพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรผ่านการดำเนินงานส่งเสริมและ

พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น YSF เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในการสืบทอด

อาชีพการเกษตร มุ่งเน้นการเรียนรู้ เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะทางด้านการเกษตร เข้าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับ

การเกษตรและสามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำมาปรับใช้ในการทำการเกษตร ขอขอบคุณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด 

จำกัด ท่ีร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจ

เก่ียวกับการวางแผนการผลิตพืชผัก ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับโรคและแมลงศัตรูพืช รวมถึงความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์

และความรู้ด้านการตลาดของพืชผัก 

 คุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผจก. ท่ัวไปบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด กล่าวถึงโครงการอบรมในคร้ังน้ีว่า 

อีสท์ เวสท์ ซีด เป็นบริษัทเมล็ดพันธ์ุผักอันดับ1ของไทย ไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุผักเท่าน้ัน การได้มาซ่ึง

เมล็ดพันธ์ุแต่ละสายพันธ์ุต้องทำการวิจัย เพาะปลูกจริง และศึกษาตลาดของผักน้ัน ๆ ให้มากท่ีสุด ก่อนท่ีจะออกมา

เป็นสายพันธ์ุให้เกษตรกรได้ใช้กันจริง ๆ 

ดังน้ันทุกสายพันธ์ุท่ีออกไป จะต้องมีการเรียนรู้ทุกข้ันตอน ต้ังแต่นำเมล็ดมาปลูก ดูแล เก็บเก่ียว จนถึง

นำไปขายในตลาด เราจึงมีทีมงานท่ีเช่ียวชาญในแต่ละภาคส่วน ซ่ึงเราเห็นว่าทีมงานเหล่าน้ีมีศักยภาพในการ

ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรรุ่นใหม่ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 

 สำหรับโครงการอบรม YSF หลักสูตรการผลิตผักเพ่ือการค้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตรน้ีมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการปลูกผักอย่างมืออาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านการ

ปลูกผัก ผู้ท่ีเข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ด้านการปลูกผักไปประกอบเป็นอาชีพได้จริง 

ส่วนระยะเวลาการจัดอบรม จัดข้ึน 4 วัน คือระหว่างวันท่ี 17 – 20 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้

อีสท์ เวสท์ ซีด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สนใจและผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จำนวน 

16 ราย ประกอบด้วย YSF จากจังหวัดเชียงใหม่ 10 ราย และจากจังหวัดลำปาง จำนวน 6 ราย 

 ท้ังน้ีหลักสูตรการฝึกอบรมเน้นการผลิตผักใบ, พืชตระกูลมะเขือ และพืชตระกูลแตง ประกอบด้วยหัวข้อ

ดังน้ี 

1. ความรู้เร่ืองเมล็ดพันธ์ุและการเลือกใช้เมล็ดพันธ์ุ 
2. การเตรียมวัสดุเพาะกล้า และวิธีการเพาะกล้า และการดูแลต้นกล้า 
3. การเตรียมแปลง 
4. การย้ายปลูกและการดูแลพืชในสภาพเปิด (Open field) 

5. ชนิดของปุ๋ยธาตุอาหารสำคัญของพืช และ การให้ปุ๋ยในโรงเรือน การย้ายปลูกและวิธีการปลูกพืชในสภาพ
ในสภาพปิด ( Green house production) 

6. การจัดการน้ำและวิธีการให้น้ำพืช แบบระบบน้ำหยด 



7. โรคพืชและการจัดการ 
8. สารกำจัดศัตรูพืชและการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย 
9. การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใช้วิธีธรรมชาติและการใช้สารชีวภัณฑ์ร่วมกับการใช้สารเคมีกำจัดศตรูพืช
อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำการเกษตร 
11. การเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 
12. การตลาดของพืชผัก 
ด้าน นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จ.

เชียงใหม่ กล่าวว่ากรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตและบริโภคพืชผัก พืชผักเป็น

แหล่งอาหารท่ีสำคัญของมนุษย์ พืชผักสามารถนำมาแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและการผลิตเมล็ดพันธ์ุ 

โดยมีการบริโภคและจำหน่ายผลผลิตท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรและ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากน้ียังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความ

ม่ันคงด้านอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการ และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล 

 อน่ึง ในอนาคต อีสท์ เวสท์ ซีด จะร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร ขยายผลการอบรมไปยัง YSF กลุ่ม

อ่ืนๆ โดยคร้ังต่อไปจะจัดท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความรู้เก่ียวกับการปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด และยังมีโครงการท่ีจะ

อบรมเกษตรกรท่ัวไปเพ่ือให้ปลูกผักและนำเมล็ดพันธ์ุมาขายให้กับอีสท์ เวสท์ ซีด อีกด้วย 



 
เกษตรฯ เตรียมจัดงานเกษตรสร้างชาติ คร้ังท่ี 2 Smart & Strong Together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย 

ก้าวไกลม่ันคง 

20 สิงหาคม 2563 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าว เตรียมจัดงาน เกษตรสร้างชาติ คร้ังท่ี 2 smart & strong 

together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลม่ันคง เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 115 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายพิพัฒน์ เต็งเศรษฐศักด์ิ young smart 

farmer ผู้จัดการด้านการตลาดมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ (KMK) ร่วมเสวนาในหัวข้อ เกษตรจะสร้างชาติได้

อย่างไร ? และร่วมชมนิทรรศการ product premium และสาธิตกิจกรรมฝึกอาชีพ ฟรี ในงานเกษตรสร้าง

ชาติ  



จากสถานการณ์โควิดหลายประเทศเร่ิมคล่ีคลายโดยเฉพาะทางฝ่ังเอเชีย สินค้าเกษตรและอาหารของ

ไทยเป็นท่ีจับตามอง เพราะมีความโดดเด่นในตลาดโลก หากเน้นเร่ืองคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food 

Safety) ท่ีเป็นวิถีใหม่ หรือ New Normal ซ่ึงผู้บริโภคท่ัวโลกได้ให้ความสำคัญกับอาหารปลอดภัยมากข้ึน จะ

มีส่วนช่วยผลักดันยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ซ่ึงภาคการเกษตร ซ่ึงถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคล่ือน

ประเทศ หากมองย้อนกลับไปจนถึงวันน้ีทุกอย่าง ค่อยๆ ปรับเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน ได้รับความเช่ือม่ันจาก

ต่างชาติมากข้ึน มี Start up ภาคการเกษตร มี Young Smart Farmer เกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงทุกคน

เปรียบเสมือนเป็นอนาคตท่ีสำคัญในภาคการเกษตร ท่ีจะทำให้ประเทศเดินหน้าอย่างต่อเน่ือง 

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งเสริมสร้าง

ให้เกิดรากฐานท่ีดี เพ่ือเดินไปสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน พวกเราจะร่วมกันสร้างชาติผ่านภาคการเกษตรท่ีสำคัญ

ไปด้วยกัน ลดความเหล่ือมล้ำ ให้เกิดความม่ันคง เข้มแข็ง ย่ังยืน เพราะภาคการเกษตรเปรียบเสมือนรากฐานท่ี

สำคัญของประเทศ ถ้ารากต้นไม้แข็งแรง ต้นไม้จึงจะเติบโตแผ่ก่ิงก้านใบออกดอกติดผลได้ แต่ภาคการเกษตรจะ

เข้มแข็งไม่ได้ หากไม่มีกระบวนการสร้างและพัฒนาเกษตรกรให้พ่ึงพาตนเอง การส่งเสริมการเกษตรของไทยได้สร้าง

ความเข้มแข็งด้วยกระบวนการกลุ่มผ่านองค์กรเกษตรกร ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้มแข็ง ได้แก่ เกษตรแปลงใหญ่ 

จำนวน 6,888 กลุ่ม สมาชิก 406,755 ราย Smart Farmer 1,101,650 ราย มีเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart 

Farmer ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้วกว่า 13,051 ราย สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรรวมท้ังประเทศ จำนวน 5,292 

กลุ่ม จำนวนสมาชิก 121,121 ราย วิสาหกิจชุมชน 90,757 แห่ง สมาชิก 1,530,766 ราย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

540 แห่ง สมาชิก 12,439 ราย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 10,386 กลุ่ม สมาชิก 280,084 ราย มีศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก.ท่ีมีเกษตรกรต้นแบบ 882 ราย และมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อก

ม.) ท่ีคอยสนับสนุนงานท่ัวประเทศ 75,105 ราย ซ่ึงท้ังหมดเป็นผลมาจากการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ถือเป็น

ความสำเร็จท่ีเกิดข้ึน ในการสร้างเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี นอกจากน้ียังยกระดับเกษตรกรให้เป็น

ผู้ประกอบการเกษตร พร้อมกับการผลักดันนโยบาย “เกษตรทันสมัย” ให้เกิดกลุ่มเกษตรนวัตกรรม เกษตร

ปลอดภัย เกษตรแปรรูป เกษตรเทคโนโลยี และเกษตรพอเพียง ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและรักษาคุณภาพ

มาตรฐานสินค้าเกษตร คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และยังส่งเสริมให้เกิดตลาดสินค้าพรีเมียม 

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า และเพ่ิมมูลค่าการส่งออกของประเทศ เช่น สินค้า GAP สินค้า Organic รวมถึงการ

สร้างสินค้าอัตลักษณ์ เช่น สินค้า GI 

นอกจากการสร้างความเข้มแข็งผ่านการรวมกลุ่มเกษตรกร การผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ ด้านการตลาด 

ยังจับมือภาคธุรกิจ ตลาดออฟไลน์ ตลาด modern trade และ บริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่ รวมถึงตลาด

ออนไลน์จับมือกับ E-commerce ภาคธุรกิจ และเปิดเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เช่ือมโยงระหว่างภาคการ

ผลิตทางการเกษตรและอาหารสู่ช่องทางการตลาดใหม่ๆ ท่ีมีศักยภาพ เพ่ือให้เกิดความเช่ือม่ันในมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารของไทยให้เป็นท่ียอมรับในตลาดโลก รวมถึงการพัฒนาศักยภาพช่องทางการกระจายสินค้าเกษตร



สร้างโอกาสการขายสินค้าให้กลุ่มเกษตรกรในทุกกลุ่มสินค้า และแสดงความม่ันใจในศักยภาพของสินค้าเกษตรไทย

ให้พร้อมถึงการเป็นครัวโลกด้วย 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรม

ส่งเสริมการเกษตร จึงจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ” คร้ังท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 27 – 30 สิงหาคม 2563 น้ี ณ ท่ีอิมแพค 

เอ็กซิบิช่ัน ฮอลล์ 9 – 10 อิมแพคเมืองทองธานี เป็นมหกรรม product premium จากเกษตรกรไทย เพ่ือให้งานมี

ส่วนสำคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจมหภาครวมท้ังการสร้างโอกาส ให้กับพ่ีน้อง

เกษตรกร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนายกระดับสินค้าเกษตร และแสดงศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร เพ่ือ

เข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากตลาดท้องถ่ิน ตลาดภูมิภาค สู่ตลาดต่างประเทศ และ

ตลาดออนไลน์ ให้คนเมืองได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน ท้ัง

เกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค ซ่ึงย่อมจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานราก มีการกระจายตัวของรายได้มากข้ึน ตลอดจน

สามารถเช่ือมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคได้โดยตรง เชิญชวนพ่ีน้องประชาชน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และผู้ท่ี

สนใจ เข้าเย่ียมชมงาน ร่วมเป็นส่วนหน่ึง ในการขับเคล่ือนภาคการเกษตร และทำความเข้าใจว่า เกษตรสร้างชาติได้

อย่างไร และสินค้าเกษตรไทย พร้อมไปตลาดโลกแล้ว กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การพบปะ 

แลกเปล่ียน พูดคุยกับเกษตรกรตัวจริง ท่ีเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพ จากการขยายผลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ จาก 6 แห่งท่ัวประเทศ, เกษตรแปลงใหญ่ ท่ีรวมกลุ่มการผลิต เปล่ียนสินค้าจากขายใน

ประเทศ ยกระดับสินค้า Premium to fly, เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ท่ีประสบ

ความสำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตร มีความรู้ และมีความภาคภูมิใจในอาชีพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจ

ให้กับทุกคนหันกลับมาทำการเกษตร เป็นอนาคตของการปฏิรูปภาคการเกษตรต่อไป 

พบความอลังการของกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ฟอกอากาศ หลากหลายประเภท เข้าใจกลไกการ

ขับเคล่ือนงานในพ้ืนท่ี กระบวนการส่งเสริมผ่านการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเป็นเครือข่ายในการส่งต่อความรู้ไปสู่

เกษตรกรรายย่อยอ่ืนๆ สร้างการมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติดูแลพ้ืนท่ีการเกษตรของตัวเองในทุกด้าน ท้ัง การลด

ต้นทุนและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ผ่าน ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การ

เฝ้าระวังศัตรูพืช ผ่าน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ส่งเสริมการใช้ดินและปุ๋ยท่ีเหมาะสมในการปลูกพืช ผ่าน 

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) รวมท้ังสร้างตัวแทนเกษตรกร เพ่ือส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ผ่าน อาสาสมัครเกษตรกร 

(อกม.) ต่ืนตาไปกับ นวัตกรรมการเกษตร โชว์เทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ ขยายเน้ือเย่ือสัปปะรดกินสดพันธ์ุ MD2 

และโชว์นวัตกรรมการเกษตร จากภาคีเครือข่าย เช่น หุ่นยนต์อาราขาพืช จาก ม.เกษตร อ่ิมท้อง กับครัวไทย ห้าม

พลาดการช๊อปป้ิงสินค้าเกษตรคุณภาพ product premium หลากหลายประเภท กว่า 1,000 รายการ เพ่ือย้ำความ

ม่ันใจ “อาหารไทย อาหารโลก” ภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สินค้าท่ีมาจำหน่าย อาหารสด เช่น 

ผักปลอดภัยจาก ตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด ท่ัวประเทศ อินผลัมผลสด บุรีรัมย์ หน่อไม้ฝร่ังอินทรีย์ ชัยภูมิ ผลไม้

ปลอดสารพิษ อโวคาโว วังน้ำเขียว ส้มโอทับทิมสยาม นครศรีธรรมราช อาหารแปรรูป เช่น ปลานิลหยอง จ.
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นครปฐม น้ำผักโขมผสมฟักทอง จ.จันทบุรี ซุปข้าวไรซ์เบอร์ร่ีเสริมคอลลาเจน จ.ชลบุรี ชาเห็ดหลินจือ จ.สระแก้ว 

ผงมะเขือเทศชงพร้อมด่ืม อาหารนวัตกรรม เช่น มะม่วงเบาผง จ.สงขลา มะม่วงป๊อบ จ.สุโขทัย บิสกิตกล้วยน้ำว้า

สอดไส้แยมมะกรูด จ.พิจิตร กล้วยผง จ.กำแพงเพชร มะพร้าวผง จ.สมุทรสาคร จ้ิงหรีดผง จ.สุโขทัย มะขามผงชงด่ืม 

จ.อุตรดิตถ์ สแปรดถ่ัวลายเสือ จ.แม่ฮ่องสอน  เลือกสรรพัสตราภรณ์ กว่า 100 ร้านค้า จากแม่บ้านเกษตรกร

คุณภาพ เช่น ผ้าทอนาหม่ืน จ.ตรัง ผ้าไหมแก้มฝ้ายทอมือ จ.น่าน ผ้าไหมยกดอก จ.ลำพูน ผ้าทอมัดหม่ีส่ีตะกอ จ.

ลพบุรี สร้างโอกาสธุรกิจเกษตร จับคู่ Business Matching เปิดโอกาสให้กับเกษตรกรไทย ได้เป็นผู้ประกอบการ

เกษตร พบปะผู้ส่งออก Start up ส่งสินค้าดีมีคุณภาพสู่ตลาดสากล รวมท้ังการส่งเสริมให้เกษตรกรขยายช่อง

ทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากข้ึน โดยจำหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ฝึกอาชีพ DIY 

หน่ึงวันทำได้จริง กว่า 30 หลักสูตร เช่น ขนมจีนน้ำยาเห็ด ผักบุ้งดองสูตรโบราณ พวงมาลัยใบเตย การขยายพันธ์ุ

แคคตัส น้ำพริกกากหมู 

กิจกรรมสาระบันเทิง ให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและผู้เข้าชมงาน การล้างผักอย่างปลอดภัย คำแนะนำ

การปลูกพืช คลินิกพืช โชว์การเดินแบบผ้าไทย สาธิตการทำอาหารจากเชฟช้ันนำมินิคอนเสริต์จากศิลปินช่ือดัง 

มาเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนชาติ และเห็นถึงพลังของพ่ีน้องเกษตรกรไทย ในงาน เกษตรสร้างชาติ 

คร้ังท่ี 2 มหกรรม product premium ระหว่างวันท่ี 27 – 30 สิงหาคม 2563 ณ ท่ีอิมแพค เอ็กซิบิช่ัน ฮอลล์ 9-10 

อิมแพคเมืองทองธานี “Smart & Strong Together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลม่ันคง” 



 
เกษตรฯ เตรียมจัดงานเกษตรสร้างชาติ คร้ังท่ี 2 Smart & Strong Together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย 

ก้าวไกลม่ันคง ระหว่างวันท่ี 27 – 30 สิงหาคม 2563 น้ี ณ อิมแพคเมืองทองธานี 

20 สิงหาคม 2563 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าว เตรียมจัดงาน เกษตรสร้างชาติ คร้ังท่ี 2 smart & strong 

together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลม่ันคง เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ โดยนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเข้มแข็ง 

ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายพิพัฒน์ เต็งเศรษฐศักด์ิ young smart farmer ผู้จัดการด้าน

การตลาดมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ (KMK) ร่วมเสวนาในหัวข้อ เกษตรจะสร้างชาติได้อย่างไร ? และร่วมชม

นิทรรศการ product premium และสาธิตกิจกรรมฝึกอาชีพ ฟรี ในงานเกษตรสร้างชาติ 

 จากสถานการณ์โควิดหลายประเทศเร่ิมคล่ีคลายโดยเฉพาะทางฝ่ังเอเชีย สินค้าเกษตรและอาหารของไทย

เป็นท่ีจับตามอง เพราะมีความโดดเด่นในตลาดโลก หากเน้นเร่ืองคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety) 

ท่ีเป็นวิถีใหม่ หรือ New Normal ซ่ึงผู้บริโภคท่ัวโลกได้ให้ความสำคัญกับอาหารปลอดภัยมากข้ึน จะมีส่วนช่วย

ผลักดันยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ซ่ึงภาคการเกษตร ซ่ึงถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคล่ือนประเทศ หาก

มองย้อนกลับไปจนถึงวันน้ีทุกอย่าง ค่อยๆ ปรับเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน ได้รับความเช่ือม่ันจากต่างชาติมากข้ึน มี 



Start up ภาคการเกษตร มี Young Smart Farmer เกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงทุกคนเปรียบเสมือนเป็นอนาคตท่ีสำคัญใน

ภาคการเกษตร ท่ีจะทำให้ประเทศเดินหน้าอย่างต่อเน่ือง 

 นายนราพัฒน์  แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งเสริมสร้าง

ให้เกิดรากฐานท่ีดี เพ่ือเดินไปสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน พวกเราจะร่วมกันสร้างชาติผ่านภาคการเกษตรท่ีสำคัญ

ไปด้วยกัน ลดความเหล่ือมล้ำ ให้เกิดความม่ันคง เข้มแข็ง ย่ังยืน เพราะภาคการเกษตรเปรียบเสมือนรากฐานท่ี

สำคัญของประเทศ ถ้ารากต้นไม้แข็งแรง ต้นไม้จึงจะเติบโตแผ่ก่ิงก้านใบออกดอกติดผลได้ แต่ภาคการเกษตรจะ

เข้มแข็งไม่ได้ หากไม่มีกระบวนการสร้างและพัฒนาเกษตรกรให้พ่ึงพาตนเอง การส่งเสริมการเกษตรของไทยได้สร้าง

ความเข้มแข็งด้วยกระบวนการกลุ่มผ่านองค์กรเกษตรกร ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้มแข็ง ได้แก่ เกษตรแปลงใหญ่ 

จำนวน 6,888 กลุ่ม สมาชิก 406,755 ราย Smart Farmer 1,101,650 ราย มีเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart 

Farmer ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้วกว่า 13,051 ราย สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรรวมท้ังประเทศ จำนวน 5,292 

กลุ่ม จำนวนสมาชิก 121,121 ราย วิสาหกิจชุมชน 90,757 แห่ง สมาชิก 1,530,766 ราย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

540 แห่ง สมาชิก 12,439 ราย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 10,386 กลุ่ม สมาชิก 280,084 ราย  มีศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก.ท่ีมีเกษตรกรต้นแบบ 882 ราย และมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อก

ม.) ท่ีคอยสนับสนุนงานท่ัวประเทศ 75,105 ราย ซ่ึงท้ังหมดเป็นผลมาจากการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ถือเป็น

ความสำเร็จท่ีเกิดข้ึน ในการสร้างเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี นอกจากน้ียังยกระดับเกษตรกรให้เป็น

ผู้ประกอบการเกษตร พร้อมกับการผลักดันนโยบาย “เกษตรทันสมัย” ให้เกิดกลุ่มเกษตรนวัตกรรม เกษตร

ปลอดภัย เกษตรแปรรูป เกษตรเทคโนโลยี และเกษตรพอเพียง ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและรักษาคุณภาพ

มาตรฐานสินค้าเกษตร คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และยังส่งเสริมให้เกิดตลาดสินค้าพรีเมียม 

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า และเพ่ิมมูลค่าการส่งออกของประเทศ เช่น สินค้า GAP สินค้า Organic รวมถึงการ

สร้างสินค้าอัตลักษณ์ เช่น สินค้า GI 

 นอกจากการสร้างความเข้มแข็งผ่านการรวมกลุ่มเกษตรกร การผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ ด้านการตลาดยังจับ

มือภาคธุรกิจ ตลาดออฟไลน์ ตลาด modern trade และ บริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่ รวมถึงตลาดออนไลน์ จับมือกับ E-

commerce ภาคธุรกิจ และเปิดเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เช่ือมโยงระหว่างภาคการผลิตทางการเกษตรและ

อาหารสู่ช่องทางการตลาดใหม่ๆ ท่ีมีศักยภาพ เพ่ือให้เกิดความเช่ือม่ันในมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของไทย

ให้เป็นท่ียอมรับในตลาดโลก รวมถึงการพัฒนาศักยภาพช่องทางการกระจายสินค้าเกษตร สร้างโอกาสการขาย

สินค้าให้กลุ่มเกษตรกรในทุกกลุ่มสินค้า และแสดงความม่ันใจในศักยภาพของสินค้าเกษตรไทย ให้พร้อมถึงการเป็น

ครัวโลกด้วย 

 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรม

ส่งเสริมการเกษตร จึงจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ” คร้ังท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 27 – 30 สิงหาคม 2563 น้ี ณ ท่ีอิมแพค 

เอ็กซิบิช่ัน ฮอลล์ 9 – 10 อิมแพคเมืองทองธานี เป็นมหกรรม product premium จากเกษตรกรไทย เพ่ือให้งานมี



ส่วนสำคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจมหภาครวมท้ังการสร้างโอกาส ให้กับพ่ีน้อง

เกษตรกร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนายกระดับสินค้าเกษตร และแสดงศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร เพ่ือ

เข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากตลาดท้องถ่ิน ตลาดภูมิภาค สู่ตลาดต่างประเทศ และ

ตลาดออนไลน์ ให้คนเมืองได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน ท้ัง

เกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค ซ่ึงย่อมจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานราก มีการกระจายตัวของรายได้มากข้ึน ตลอดจน

สามารถเช่ือมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคได้โดยตรง เชิญชวนพ่ีน้องประชาชน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และผู้ท่ี

สนใจ เข้าเย่ียมชมงาน ร่วมเป็นส่วนหน่ึง ในการขับเคล่ือนภาคการเกษตร และทำความเข้าใจว่า เกษตรสร้างชาติได้

อย่างไร และสินค้าเกษตรไทย พร้อมไปตลาดโลกแล้ว กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การพบปะ 

แลกเปล่ียน พูดคุยกับเกษตรกรตัวจริง ท่ีเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพ จากการขยายผลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ จาก 6 แห่งท่ัวประเทศ, เกษตรแปลงใหญ่ ท่ีรวมกลุ่มการผลิต เปล่ียนสินค้าจากขายใน

ประเทศ ยกระดับสินค้า Premium to fly, เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ท่ีประสบ

ความสำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตร มีความรู้ และมีความภาคภูมิใจในอาชีพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจ

ให้กับทุกคนหันกลับมาทำการเกษตร เป็นอนาคตของการปฏิรูปภาคการเกษตรต่อไป พบความอลังการของกล้วยไม้ 

ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ฟอกอากาศ หลากหลายประเภท เข้าใจกลไกการขับเคล่ือนงานในพ้ืนท่ี กระบวนการส่งเสริม

ผ่านการรวมกลุ่มเกษตรกร  เพ่ือเป็นเครือข่ายในการส่งต่อความรู้ไปสู่เกษตรกรรายย่อยอ่ืนๆ สร้างการมีส่วนร่วม ใน

การปฏิบัติดูแลพ้ืนท่ีการเกษตรของตัวเองในทุกด้าน ท้ัง การลดต้นทุนและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ผ่าน ศูนย์

เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การเฝ้าระวังศัตรูพืช ผ่าน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 

(ศจช.) ส่งเสริมการใช้ดินและปุ๋ยท่ีเหมาะสมในการปลูกพืช ผ่าน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) รวมท้ังสร้าง

ตัวแทนเกษตรกร เพ่ือส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ผ่าน อาสาสมัครเกษตรกร (อกม.) ต่ืนตาไปกับ นวัตกรรมการเกษตร โชว์

เทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ ขยายเน้ือเย่ือสัปปะรดกินสดพันธ์ุ MD2 และโชว์นวัตกรรมการเกษตร จากภาคีเครือข่าย 

เช่น หุ่นยนต์อาราขาพืช จาก ม.เกษตร อ่ิมท้อง กับครัวไทย ห้ามพลาดการช๊อปป้ิงสินค้าเกษตรคุณภาพ product 

premium หลากหลายประเภท กว่า 1,000 รายการ เพ่ือย้ำความม่ันใจ “อาหารไทย อาหารโลก” ภายใต้วิสัยทัศน์ 

“เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”  สินค้าท่ีมาจำหน่าย อาหารสด เช่น ผักปลอดภัยจาก ตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด ท่ัว

ประเทศ อินผลัมผลสด บุรีรัมย์ หน่อไม้ฝร่ังอินทรีย์ ชัยภูมิ ผลไม้ปลอดสารพิษ อโวคาโว วังน้ำเขียว  ส้มโอทับทิม

สยาม นครศรีธรรมราช อาหารแปรรูป เช่น ปลานิลหยอง จ.หนองบัวลำภู ปลาส้มสต๊ิก จ.นครราชสีมา ปลาร้าก้อน

สำเร็จ จ.อำนาจเจริญ เงาะสอดไส้ฟรีซดราย จ.ชุมพร อาหารปรุงสุก เช่น ข้าวหมกอาหรับ จ.ปัตตานี หมูหมักปลา

ร้า จ.สุพรรณบุรี เส้นจันท์ผัดซอสมังคุด จ.จันทบุรี น้ำพริกด้วงมะพร้าว จ.เลย นาซิดาแฆ จ.นราธิวาส ซาเตข้าวอัด 

จ.นราธิวาส อาหารสุขภาพ เช่น ผักเคลแผ่นอบกรอบ จ.นครปฐม น้ำผักโขมผสมฟักทอง จ.จันทบุรี 

 ซุปข้าวไรซ์เบอร์ร่ีเสริมคอลลาเจน จ.ชลบุรี ชาเห็ดหลินจือ จ.สระแก้ว ผงมะเขือเทศชงพร้อมด่ืม อาหาร

นวัตกรรม เช่น มะม่วงเบาผง จ.สงขลา มะม่วงป๊อบ จ.สุโขทัย บิสกิตกล้วยน้ำว้าสอดไส้แยมมะกรูด จ.พิจิตร กล้วย



ผง จ.กำแพงเพชร มะพร้าวผง จ.สมุทรสาคร จ้ิงหรีดผง จ.สุโขทัย มะขามผงชงด่ืม จ.อุตรดิตถ์ ถ่ัวลายเสือสเปรด จ.

แม่ฮ่องสอน เลือกสรรพัสตราภรณ์ กว่า 100 ร้านค้า จากแม่บ้านเกษตรกรคุณภาพ เช่น ผ้าทอนาหม่ืน จ.ตรัง ผ้า

ไหมแก้มฝ้ายทอมือ จ.น่าน ผ้าไหมยกดอก จ.ลำพูน ผ้าทอมัดหม่ีส่ีตะกอ จ.ลพบุรี สร้างโอกาสธุรกิจเกษตร จับคู่ 

Business Matching เปิดโอกาสให้กับเกษตรกรไทย ได้เป็นผู้ประกอบการเกษตร พบปะผู้ส่งออก Start up ส่ง

สินค้าดีมีคุณภาพสู่ตลาดสากล รวมท้ังการส่งเสริมให้เกษตรกรขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์

มากข้ึน โดยจำหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ฝึกอาชีพ DIY หน่ึงวันทำได้จริง กว่า 30 หลักสูตร เช่น 

ขนมจีนน้ำยาเห็ด ผักบุ้งดองสูตรโบราณ พวงมาลัยใบเตย การขยายพันธ์ุแคคตัส  น้ำพริกกากหมู 

 กิจกรรมสาระบันเทิง ให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและผู้เข้าชมงาน การล้างผักอย่างปลอดภัย คำแนะนำ

การปลูกพืช คลินิกพืช โชว์การเดินแบบผ้าไทย สาธิตการทำอาหารจากเชฟช้ันนำ มินิคอนเสริต์จากศิลปินช่ือดัง มา

เป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนชาติ และเห็นถึงพลังของพ่ีน้องเกษตรกรไทย ในงาน เกษตรสร้างชาติ คร้ังท่ี 2 

มหกรรม product premium ระหว่างวันท่ี 27 – 30 สิงหาคม 2563 ณ ท่ีอิมแพค เอ็กซิบิช่ัน ฮอลล์ 9-10 อิมแพค

เมืองทองธานี “Smart & Strong Together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลม่ันคง” 



 
จัดใหญ่ "เกษตรสร้างชาติ" 27-30 ส.ค.น้ี โชว์นวัตกรรมสินค้าเกษตร 

20 สิงหาคม 2563 

 กระทรวงเกษตรฯ จัดใหญ่ 4 วันห้ามพลาดเกษตรสร้างชาติแห่งปี ยกทัพสินค้าเกษตร product 

premium กว่า 1000 รายการ โชว์นวัตกรรมสินค้าเกษตร พัสตราภรณ์งานผ้า กว่า 100 ร้านค้า ต่ืนตานิทรรศการ

กล้วยไม้หลากหลายสายพันธ์ 

เม่ือวันท่ี 20 ส.ค. นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

การแถลงข่าว การจัดงาน เกษตรสร้างชาติ คร้ังท่ี 2 smart & strong together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าว

ไกลม่ันคง โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแถลงด้วย ณ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

นายนราพัฒน์ กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งเสริมสร้างให้เกิดรากฐานท่ีดี เพ่ือเดินไปสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

พวกเราจะร่วมกันสร้างชาติผ่านภาคการเกษตรท่ีสำคัญไปด้วยกัน ลดความเหล่ือมล้ำ ให้เกิดความม่ันคง เข้มแข็ง 

ย่ังยืน เพราะภาคการเกษตรเปรียบเสมือนรากฐานท่ีสำคัญของประเทศ ถ้ารากต้นไม้แข็งแรง ต้นไม้จึงจะเติบโตแผ่



ก่ิงก้านใบออกดอกติดผลได้ แต่ภาคการเกษตรจะเข้มแข็งไม่ได้ หากไม่มีกระบวนการสร้างและพัฒนาเกษตรกรให้

พ่ึงพาตนเอง การส่งเสริมการเกษตรของไทยได้สร้างความเข้มแข็งด้วยกระบวนการกลุ่มผ่านองค์กรเกษตรกร 

ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้มแข็ง ได้แก่ เกษตรแปลงใหญ่ จำนวน 6,888 กลุ่ม สมาชิก 406,755 ราย Smart 

Farmer 1,101,650 ราย มีเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้วกว่า 13,051 

ราย สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรรวมท้ังประเทศ จำนวน 5,292 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 121,121 ราย วิสาหกิจชุมชน 

90,757 แห่ง สมาชิก 1,530,766 ราย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 540 แห่ง สมาชิก 12,439 ราย กลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกร 10,386 กลุ่ม สมาชิก 280,084 ราย มีศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก.

ท่ีมีเกษตรกรต้นแบบ 882 ราย และมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ท่ีคอยสนับสนุนงานท่ัวประเทศ 75,105 

ราย ซ่ึงท้ังหมดเป็นผลมาจากการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ถือเป็นความสำเร็จท่ีเกิดข้ึน ในการสร้างเกษตรกร

ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี นอกจากน้ียังยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร พร้อมกับการผลักดันนโยบาย 

“เกษตรทันสมัย” ให้เกิดกลุ่มเกษตรนวัตกรรม เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป เกษตรเทคโนโลยี และเกษตร

พอเพียง ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม และยังส่งเสริมให้เกิดตลาดสินค้าพรีเมียม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า และเพ่ิมมูลค่าการส่งออกของ

ประเทศ เช่น สินค้า GAP สินค้า Organic รวมถึงการสร้างสินค้าอัตลักษณ์ เช่น สินค้า GI 

นอกจากการสร้างความเข้มแข็งผ่านการรวมกลุ่มเกษตรกร การผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ ด้านการตลาด ยัง

จับมือภาคธุรกิจ ตลาดออฟไลน์ ตลาด modern trade และ บริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่ รวมถึงตลาดออนไลน์ จับมือ

กับ E-commerce ภาคธุรกิจ และเปิดเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เช่ือมโยงระหว่างภาคการผลิต ทาง

การเกษตรและอาหารสู่ช่องทางการตลาดใหม่ๆ ท่ีมีศักยภาพ เพ่ือให้เกิดความเช่ือม่ันในมาตรฐานสินค้าเกษตรและ

อาหารของไทยให้เป็นท่ียอมรับในตลาดโลก รวมถึงการพัฒนาศักยภาพช่องทางการกระจายสินค้าเกษตร สร้าง

โอกาสการขายสินค้าให้กลุ่มเกษตรกรในทุกกลุ่มสินค้า และแสดงความม่ันใจในศักยภาพของสินค้าเกษตรไทย ให้

พร้อมถึงการเป็นครัวโลกด้วย 

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย 

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ” คร้ังท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 27-30 สิงหาคม 2563 น้ี ณ ท่ีอิมแพค 

เอ็กซิบิช่ัน ฮอลล์ 9-10 อิมแพคเมืองทองธานี ซ่ึงเป็นมหกรรม product premium จากเกษตรกรไทย เพ่ือให้งานมี

ส่วนสำคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจมหภาครวมท้ังการสร้างโอกาส ให้กับพ่ีน้อง

เกษตรกร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนายกระดับสินค้าเกษตร และแสดงศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร เพ่ือ

เข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากตลาดท้องถ่ิน ตลาดภูมิภาค สู่ตลาดต่างประเทศ และ

ตลาดออนไลน์ ให้คนเมืองได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน ท้ัง

เกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค ซ่ึงย่อมจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานราก มีการกระจายตัวของรายได้มากข้ึน ตลอดจน

สามารถเช่ือมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคได้โดยตรง เชิญชวนพ่ีน้องประชาชน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และผู้ท่ี



สนใจ เข้าเย่ียมชมงาน ร่วมเป็นส่วนหน่ึง ในการขับเคล่ือนภาคการเกษตร และทำความเข้าใจว่า เกษตรสร้างชาติได้

อย่างไร และสินค้าเกษตรไทย พร้อมไปตลาดโลกแล้ว กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การพบปะ 

แลกเปล่ียน พูดคุยกับเกษตรกรตัวจริง ท่ีเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพ จากการขยายผลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ จาก 6 แห่งท่ัวประเทศ, เกษตรแปลงใหญ่ ท่ีรวมกลุ่มการผลิต เปล่ียนสินค้าจากขายใน

ประเทศ ยกระดับสินค้า Premium to fly, เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ท่ีประสบ

ความสำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตร มีความรู้ และมีความภาคภูมิใจในอาชีพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจ

ให้กับทุกคนหันกลับมาทำการเกษตร เป็นอนาคตของการปฏิรูปภาคการเกษตรต่อไป พบความอลังการของกล้วยไม้ 

ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ฟอกอากาศ หลากหลายประเภท ต่ืนตาไปกับ นวัตกรรมการเกษตร โชว์เทคโนโลยีไบโอรีแอค

เตอร์ ขยายเน้ือเย่ือสัปปะรดกินสดพันธ์ุ MD2 และโชว์นวัตกรรมการเกษตร จากภาคีเครือข่าย เช่น หุ่นยนต์อารา

ขาพืช จาก ม.เกษตร อ่ิมท้อง กับครัวไทย 

ห้ามพลาดการช๊อปป้ิงสินค้าเกษตรคุณภาพ product premium หลากหลายประเภท กว่า 1,000 รายการ 

ชิม “อาหารไทย อาหารโลก” ภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สินค้าท่ีมาจำหน่าย อาหารสด เช่น ผัก

ปลอดภัยจาก ตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด ท่ัวประเทศ อินผลัมผลสด บุรีรัมย์ หน่อไม้ฝร่ังอินทรีย์ ชัยภูมิ ผลไม้

ปลอดสารพิษ อโวคาโว วังน้ำเขียว ส้มโอทับทิมสยาม นครศรีธรรมราช อาหารแปรรูป เช่น ปลานิลหยอง จ.

หนองบัวลำภู ปลาส้มสต๊ิก จ.นครราชสีมา ปลาร้าก้อนสำเร็จ จ.อำนาจเจริญ เงาะสอดไส้ฟรีซดราย จ.ชุมพร อาหาร

ปรุงสุก เช่น ข้าวหมกอาหรับ จ.ปัตตานี หมูหมักปลาร้า จ.สุพรรณบุรี เส้นจันท์ผัดซอสมังคุด จ.จันทบุรี น้ำพริกด้วง

มะพร้าว จ.เลย นาซิดาแฆ จ.นราธิวาส ซาเตข้าวอัด จ.นราธิวาส อาหารสุขภาพ เช่น ผักเคลแผ่นอบกรอบ จ.

นครปฐม น้ำผักโขมผสมฟักทอง จ.จันทบุรีซุปข้าวไรซ์เบอร์ร่ีเสริมคอลลาเจน จ.ชลบุรี ชาเห็ดหลินจือ จ.สระแก้ว ผง

มะเขือเทศชงพร้อมด่ืม อาหารนวัตกรรม เช่น มะม่วงเบาผง จ.สงขลา มะม่วงป๊อบ จ.สุโขทัย บิสกิตกล้วยน้ำว้าสอด

ไส้แยมมะกรูด จ.พิจิตร กล้วยผง จ.กำแพงเพชร มะพร้าวผง จ.สมุทรสาคร จ้ิงหรีดผง จ.สุโขทัย มะขามผงชงด่ืม จ.

อุตรดิตถ์ สแปรดถ่ัวลายเสือ จ.แม่ฮ่องสอน เลือกสรรพัสตราภรณ์ กว่า 100 ร้านค้า จากแม่บ้านเกษตรกรคุณภาพ 

เช่น ผ้าทอนาหม่ืน จ.ตรัง ผ้าไหมแก้มฝ้ายทอมือ จ.น่าน ผ้าไหมยกดอก จ.ลำพูน ผ้าทอมัดหม่ีส่ีตะกอ จ.ลพบุรี 

สร้างโอกาสธุรกิจเกษตร จับคู่ Business Matching เปิดโอกาสให้กับเกษตรกรไทย ได้เป็นผู้ประกอบการเกษตร 

พบปะผู้ส่งออก Start up ส่งสินค้าดีมีคุณภาพสู่ตลาดสากล รวมท้ังการส่งเสริมให้เกษตรกรขยายช่องทางการ

จำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากข้ึน โดยจำหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ฝึกอาชีพ DIY หน่ึงวันทำ

ได้จริง กว่า 30 หลักสูตร เช่น ขนมจีนน้ำยาเห็ด ผักบุ้งดองสูตรโบราณ พวงมาลัยใบเตย การขยายพันธ์ุแคคตัส 

น้ำพริกกากหมู กิจกรรมสาระบันเทิง ให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและผู้เข้าชมงาน การล้างผักอย่างปลอดภัย 

คำแนะนำการปลูกพืช คลินิกพืช โชว์การเดินแบบผ้าไทย สาธิตการทำอาหารจากเชฟช้ันนำ มินิคอนเสริต์จาก

ศิลปินช่ือดัง มาเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนชาติ และเห็นถึงพลังของพ่ีน้องเกษตรกรไทย ในงาน เกษตรสร้างชาติ 

คร้ังท่ี 2 มหกรรม product premium ระหว่างวันท่ี 27-30 สิงหาคม 2563 ณ ท่ีอิมแพค เอ็กซิบิช่ัน ฮอลล์ 9-10 



 
สำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ร่วมขับเคล่ือนโครงการส่งเสริมการปลูกทุเรียนเพ่ือบริโภค และ

สร้างอัตลักษณ์ตำบลนาชุมเห็ด 

19 สิงหาคม 2563 

 สำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ร่วมขับเคล่ือนโครงการส่งเสริมการปลูกทุเรียนเพ่ือบริโภค 

และสร้างอัตลักษณ์ตำบลนาชุมเห็ด 

นายประสิทธ์ิ ทองขาว เกษตรอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า วันน้ี (19 สิงหาคม 2563) 

สำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ร่วมจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ซ่ึงได้บรรยายในหัวข้อ

เร่ืองการบริหารจัดการกลุ่ม พร้อมนำเกษตรกรศึกษาดูงานเร่ืองการจัดการสวนทุเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้า

ชมแปลงทุเรียน ณ สวนทองลิขิต ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด โดยมีเกษตรกร

เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการพัฒนาตัวเกษตรกรท่ีเข้าร่วมตามโครงการส่งเสริมการ



ปลูกทุเรียนเพ่ือบริโภค และสร้างอัตลักษณ์ตำบลนาชุมเห็ดผ่านการจัดการของศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาชุมเห็ด 



 
เกษตรผสมผสาน ปรับการผลิต...เปล่ียนชีวิตเกษตรกร 

20 สิงหาคม 2563 

 นาย สมโชค ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 จังหวัดชัยนาท (ผอ.สสก.1 

จ.ชัยนาท) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 จังหวัดชัยนาท  ซ่ึงมี

หน้าท่ีในการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 9 จังหวัดภาคกลาง มีบทบาทในการ

ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้านการเกษตรท่ีเหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ของเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกร

ในทุกพ้ืนท่ีสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรของตนเองได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงเกษตรกร

ส่วนใหญ่ในภาคกลางจะปลูกพืชเชิงเด่ียว 

 โดย 58% ของพ้ืนท่ีการเกษตรในภาคกลางเป็นนาข้าว รองลงมาเป็นพืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง และ

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ เป็นต้น เม่ือเกิดภาวะสินค้าล้นตลาด ราคาสินค้าตกต่ำ หรือเกิดการระบาดของโรคและแมลง

ศัตรูพืช ย่อมส่งผลถึงรายได้ของเกษตรกรท่ีลดลง หน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึน การส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกพืช แบบ

ผสมผสาน เช่น พืชผักสวนครัว ตลอดจนไม้ผล ไม้ยืนต้น เล้ียงสัตว์ เล้ียงปลา เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีเกษตรกร



สามารถดำรงชีพด้วยผลผลิตของตนเอง ช่วยลดรายจ่ายท่ีจะต้องซ้ือหาอาหารเพ่ือมาบริโภค ท่ีเหลือยังสามารถนำไป

จำหน่ายสร้างรายได้เพ่ิมเติม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีว่าเหลือรับประทานก็นำไปจำหน่าย เม่ือสินค้าหน่ึงขาย

ไม่ได้ หรือราคาตกต่ำ หรือไม่มีผลผลิต ก็ยังมีสินค้าอ่ืนท่ีสามารถสร้างรายได้ส่งผลให้เกษตรกรมีความม่ันคงในการ

ดำรงชีวิต 

 ในพ้ืนท่ี 9 จังหวัดภาคกลางมีเกษตรกรหลายรายท่ีปรับเปล่ียนการทำการเกษตรเชิงเด่ียวมาเป็นการเกษตร

แบบผสมผสาน แล้วประสบผลสำเร็จ สามารถเป็นต้นแบบให้เกษตรกรท่ีสนใจได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม ยกตัวอย่าง 

เช่นนายวัชรินทร์  เสนาน้อย  เกษตรกรหมู่ท่ี 2 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ซ่ึงได้รับ

การคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2562 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ซ่ึงเป็นเกษตรกรท่ีปรับเปล่ียน

พ้ืนท่ีนาข้าว 15 ไร่ ทำเกษตรผสมผสาน โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 มาใช้ในการ

ดำรงชีวิต และปรับพ้ืนท่ีการเกษตรตามเกษตรทฤษฎีใหม่ จนถือได้ว่าประสบความสำเร็จ ผอ.สสก.1 จ.ชัยนาท 

กล่าว 

คุณวัชรินทร์ เสนาน้อย เกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2562 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม เล่าให้ฟังว่า 

ก่อนท่ีจะผันตัวมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวอย่างทุกวันน้ี เดิมตนทำงานบริษัทผลิตรถยนต์ย่ีห้อหน่ึงในตำแหน่ง หัวหน้า

ฝ่ายผลิต นานถึง 18 ปี ระหว่างเป็นพนักงานบริษัทมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานในโรงงานท่ีต้ังอยู่ในแถบชนบทของ

ประเทศญ่ีปุ่น  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีการเกษตรหลายชนิด ทำให้เห็นการนำเทคโนโลยีมาใช้แทนแรงงาน การวางระบบน้ำอย่าง

มีประสิทธิภาพ  และการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ รู้สึกชอบและสนใจ ต่อมา ปี 2552 ตนเกิดเจ็บป่วยจาก

ความเครียดจากการทำงาน ทำให้ต้องเข้ารักษาตัวท่ีโรงพยาบาล ระหว่างรักษาตัวมีโอกาสได้อ่านหนังสือเก่ียวกับ

เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ จึงเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะลาออกจากงานประจำ เพ่ือมาเป็นเกษตรกร 

คุณ วัชรินทร์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า เม่ือตนลาออกจากงาน เร่ิมต้นทำการเกษตรในพ้ืนท่ี 15 ไร่ โดยแบ่งทำนา

ข้าว 13 ไร่ และปลูกผัก 1 ไร่ เป็นท่ีอยู่อาศัย 1 ไร่ แต่เน่ืองจากไม่มีประสบการณ์ด้านการเกษตร ดินขาดความอุดม

สมบูรณ์ การพ่ึงพาเกษตรเชิงเด่ียวท่ีต้องใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ทำให้รู้สึกว่าไม่มีความย่ังยืน จึงปรับเปล่ียนพ้ืนท่ี

ท้ังหมด ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งพ้ืนท่ี ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 ซ่ึง พ้ืนท่ีส่วนท่ีหน่ึงประมาณ 

30%  ขุดสระเก็บกักน้ำ พ้ืนท่ีส่วนท่ีสองประมาณ 30% ปลูกข้าว พ้ืนท่ีส่วนท่ีสามประมาณ 30% ปลูกไม้ผล ไม้ยืน

ต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ 

เพ่ือใช้เป็นอาหารประจำวัน หากเหลือบริโภคก็นำไปจำหน่ายและพ้ืนท่ีส่วนท่ีส่ีประมาณ 10% ใช้เป็นท่ีอยู่

อาศัยเล้ียงสัตว์และอ่ืนๆ และเร่ิมหาความรู้ด้านการเกษตรเพ่ือพัฒนาตนเอง โดยการปรึกษาเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม

การเกษตรท่ีสำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ อย่างสม่ำเสมอ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ  และ

สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ได้ให้การสนับสนุนด้านความรู้ทางวิชาการ ในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน 

การให้เข้าร่วมรับการอบรมเก่ียวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ การเข้ารับการอบรมความรู้เก่ียวกับดิน และการผลิต

พืช  เป็นต้น 



ปัจจุบัน กิจกรรมภายในพ้ืนท่ี 15 ไร่ ประกอบด้วย การปลูกข้าวหอมมะลิ 105 เพ่ือบริโภค เหลือก็

จำหน่าย ปลูกไผ่กิมซุงและไผ่หวาน ปลูกกล้วยสายพันธ์ุต่างๆ พริกไทย เพกา ผลไม้ เช่นฝร่ัง มะม่วง กระท้อน 

มะนาว และพืชผักอายุส้ัน รวมท้ังเล้ียงปลาเบญจพรรณ และเป็ดไข่ โดยผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักจุลินทรีย์ และสาร

สกัดไล่แมลงไว้ใช้เอง  ซ่ึงปลอดภัยท้ังตนเองและผู้บริโภค ทำให้เกิดรายได้อย่างต่อเน่ืองจากผลผลิตในพ้ืนท่ี ท้ังท่ี

เป็นรายได้รายวัน รายเดือน และรายปี ซ่ึงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 

2019 (COVI-19) ท่ีผ่านมา ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้หรือการใช้ชีวิตเลย ถือได้ว่าส่ิงท่ีทำเกิดความย่ังยืนในชีวิต 

และกำลังขยายผลสู่เกษตรกร   ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงท่ีเห็นความสำเร็จและสนใจท่ีจะทำตาม ซ่ึงตนยินดีท่ีจะให้

คำปรึกษาอย่างเต็มท่ี คุณวัชรินทร์ กล่าวในท่ีสุด 



 





 

 
เตือนเกษตรกร ระวังหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ระบาดฤดูฝน 

19 สิงหาคม 2563 

 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 จังหวัดชัยนาท เตือนเกษตรกร 

เฝ้าระวังการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาดช่วงหน้าฝน 

 นายสมโชค ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 จังหวัดชัยนาท (ผอ.สสก.1 

จ.ชัยนาท) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ระบาดในพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพดหลายแห่ง ได้สร้าง

ความเสียหายให้กับพ่ีน้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเป็นอย่างมาก ขณะน้ีในพ้ืนท่ีการเกษตร 9 จังหวัดภาคกลาง มี

การปลูกข้าวโพดในช่วงฤดูฝนแล้ว ประมาณ  317,474  ไร่ ซ่ึงมีท้ังข้าวโพดอาหารสัตว์ ข้าวโพดฝักสด และข้าวโพด

ฝักอ่อน ขณะน้ี ยังไม่พบการระบาดของหนอนกระทูข้าวโพดลายจุด แต่เพ่ือความไม่ประมาท เราต้องมีการเฝ้าระวัง

อย่างต่อเน่ือง 



 ลักษณะของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ตัวเต็มวัยเป็นผีเส้ือกลางคืน มีขนาด 3.2 – 4 เซนติเมตร มีแถบสี

ขาวท่ีขอบปีกคู่หน้า กลางปีกมีแถบลักษณะเป็นวงรีสีน้ำตาล เพศเมียมีสีและลวดลายจางกว่าเพศผู้ เพศเมียจะ

วางไข่ในเวลากลางคืน โดยวางไข่เป็นกลุ่มใต้ใบพืช แต่ละกลุ่มจะมีไข่ประมาณ 100-200 ฟอง และมีขนสีน้ำตาล

อ่อนปกคลุม  เพศเมียหน่ึงตัววางไข่ได้ประมาณ 1,500-2,000 ฟอง ระยะไข่ 2-3 วัน ระยะหนอน 14-22 วัน หนอน

ท่ีโตเต็มท่ี มีขนาดลำตัวยาวประมาณ 3.2-4 เซนติเมตร ส่วนบนของหัวมีแถบสีขาวเป็นรูปตัว Y หัวกลับ ส่วนหลัง

และด้านข้าง มีแถบสีขาวตามยาวลำตัวปล้องท้องก่อนปล้องสุดท้ายมีจุดสีดำ 4 จุด เรียงเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ตัว

หนอนจะเข้าดักแด้ในดิน ระยะดักแด้ 7-13 วัน จึงออกเป็นตัวเต็มวัยและมีชีวิตอยู่ได้ 10-21 วัน วงจรชีวิตของ

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ใช้เวลาประมาณ 30-40 วัน หลังจากการผสมพันธ์ุแล้ว 

การเข้าทำลาย ตัวหนอนจะทำลายข้าวโพดต้ังแต่อายุประมาณ 7 วัน จนกระท่ังออกฝัก โดยกัดกิน

ยอด  และใบข้าวโพดแหว่งหรือกัดกินท้ังใบ ช่อดอกตัวผู้ ฝัก เมล็ด ตัวหนอนหลบซ่อนแสงอยู่ท่ียอดหรือโคนกาบใบ 

หากหนอนทำลายในระยะต้นอ่อนจะทำให้ต้นข้าวโพดตาย ถ้าทำลายในระยะต้นแก่ข้าวโพดจะไม่

เจริญเติบโต และถ้าทำลายฝัก ฝักจะลีบเล็กไม่สมบูรณ์ หากระบาดรุนแรงจะทำให้ผลผลิตลดลง 73% 

การป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดสามารถทำได้หลายวิธี หากพบการระบาดท่ีรุนแรง

แนะนำให้ใช้สารเคมีในการป้องกำจัด อย่างใดอย่างหน่ึงตามคำแนะนำ สารเคมีท่ีแนะนำ สารเคมีสำหรับการคลุก

เมล็ด กลุ่ม 28 ไซแอนทรานิลิโพรล 20% SC อัตรา 20 มล. ต่อเมล็ดพันธ์ุ 1 กก. 

 สำหรับสารเคมีสำหรับการฉีดพ่นทางใบ ได้แก่ 

 – กลุ่ม 5 สารสไปนีโทแรม 12% SC อัตรา 20 มล. หรือ 25% WG อัตรา 10 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร 

– กลุ่ม 6 สารอีมาเมกตินเบนโซเอท 5% WG อัตรา 10 กรัม หรือ1.92% EC อัตรา 20 มล. ผสมน้ำ 20 

ลิตร 

– กลุ่ม 13 สารคลอร์ฟีนาเพอร์ 10% SC อัตรา 30 มล. ผสมน้ำ 20 ลิตร 

– กลุ่ม 15 สารลูเฟนนูรอน 5% EC อัตรา 30 มล. ผสมน้ำ 20 ลิตร 

– กลุ่ม 18 + 5 สารเมทอกซีฟีโนไซด์ + สารสไปนีโทแรม 30+6% SCอัตรา 30 มล. ผสมน้ำ 20 ลิตร 

– กลุ่ม 22 สารอินดอกซาคาร์บ 15% EC อัตรา 30 มล. ผสมน้ำ 20 ลิตร 

– กลุ่ม 28 สารคลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SC อัตรา 30 มล. และ สารฟลูเบนไดอะไมด์ 20% WG 

อัตรา 10 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร 

กรณีมีการระบาดแต่ไม่รุนแรง สามารถใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดหนอนขนาดเล็ก โดยการฉีดพ่นด้วยสารบีที 

สายพันธ์ุไอโซไว หรือสายพันธ์ุเคอร์สตากิ หรือการใช้ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แมลงหางหนีบ มวนเพชฌฆาต หรือมวน

พิฆาต ซ่ึงเป็นวิธีท่ีปลอดภัยกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด 

ผอ.สสก. 1 จ.ชัยนาท กล่าวเพ่ิมเติมว่า เพ่ือป้องกันความเสียหายกับผลผลิตข้าวโพดท่ีอาจเกิดจากการ

ระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด จึงขอแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหม่ันสำรวจแปลงปลูกอย่าง



สม่ำเสมอ ในทุกระยะการเจริญเติบโต หากพบกลุ่มไข่หรือตัวหนอนให้เก็บทำลายท้ิง และสำหรับในแปลงท่ีไม่ใช้

สารเคมี ให้ใช้แมลงตัวห้ำ เช่น แมลงหางหนีบ และหากพบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โปรดแจ้ง

สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านโดยด่วน ผอ.สสก.1 จ.ชัยนาท กล่าวในท่ีสุด 



 
เกษตรโคราช แนะใช้ไตรโคเดอร์ม่าควบคุมโรคไหม้ข้าว 

20 สิงหาคม 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=_nMjTrFTOdk 



 
เกษตรแพร่ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ คร้ังท่ี 2/2563 

21 สิงหาคม 2563 

 เม่ือเวลา 09.30 น. วันท่ี 20 สิงหาคม 2563 ท่ีห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ นายวิเชียร อนุสา

สนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม โดยนายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดแพร่ มอบหมายให้

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

แพร่ คร้ังท่ี 2/2563 เพ่ือสรรหาและแต่งต้ังคณะกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีชุดเดิม

จะหมดอายุในวันท่ี 16 ตุลาคม 2563 น้ี สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน ใน

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชุดใหม่จำนวน 6 ท่าน ดังน้ี 1. นางลัดดา วงศ์สวัสด์ิ 2. นางไพรวรรณ 

คำเหลือง 3. นางดารารัตน์ หิตการุญ 4. นางกฤษณา โกรกสำโรง 5. นางอรสา ยอดสาร 6. นางสาวอาภรณ์ กาวี

จันทร์ เพ่ือดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ในวาระต่อไป 

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่ 


