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ศรแดง-ก.เกษตรฯอบรมYoung Smart Farmer หลักสูตรผลิตผักเพื่อการค้า-สร้างอาชีพได้จริง
20 สิงหาคม 2563
บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดโครงการจัดอบรม Young Smart
Farmer หลักสูตรการผลิตผักเพื่อการค้า ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในความร่วมมือของ
2 หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน ชื่อโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน” มีนายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผจก.ทั่วไปบริษัท
อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การ
เรียนรู้อีสท์ เวสท์ ซีด อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมมีนโยบายขับเคลื่อนงานพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร ซึ่งมีผลกระทบกับ
สังคมภาคเกษตรมากขึ้น เนื่องจากการเกษตรกรส่วนใหญ่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย แรงงานภาคการเกษตรเป็นผู้สูงอายุ
ดังนั้น เกษตรกรรุ่นใหม่จึงสำคัญกับภาคการเกษตร กรมฯ จึงมีแนวทางสร้างพัฒนาบุคลากรเกษตรผ่านการ
ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างและ
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในการสืบทอดอาชีพการเกษตร มุ่งเน้นเรียนรู้ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะด้าน
การเกษตร เข้าใจพื้นฐานการเกษตร สามารถพัฒนานำองค์ความรู้มาปรับใช้ทำเกษตร ซึ่งต้องขอบคุณ บริษัท อีสท์
เวสท์ ซีด จำกัด ที่ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมพัฒนาทักษะเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วางแผนผลิตพืชผัก ความรู้พื้นฐานโรคแมลงศัตรูพืช รวมถึงความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และความรู้ด้านตลาดพืชผัก
นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า กรม
ส่งเสริมการเกษตรตระหนักความสำคัญของการผลิตและบริโภคพืชผัก สามารถนำมาแปรรูปภาคอุตสาหกรรม

เกษตรและการผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยบริโภคและจำหน่ายผลผลิตทั้งในและต่างประเทศ เป็นการสร้างรายได้ให้
เกษตรกรและระบบเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการ และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล ซึ่งการอบรม
ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการประกอบอาชีพการเกษตรและวิธีปฏิบัติทถี่ ูกต้อง
ในการผลิตผักเพื่อการค้า เพื่อให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพการเกษตร โดยมี
ระยะเวลาอบรม ระหว่างวันที่ 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 ความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์และการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ การเตรียมวัสดุเพาะกล้า และวิธี
เพาะกล้า และการดูแลต้นกล้า เตรียมแปลง ย้ายปลูกและดูแลพืชในสภาพเปิด (Open field) ชนิดของปุ๋ยธาตุ
อาหารสำคัญของพืช และการให้ปุ๋ยในโรงเรือน การย้ายปลูกและวิธีการปลูกพืชในสภาพในสภาพปิด (Green
house production)การจัดการน้ำและวิธีการให้น้ำพืช แบบระบบน้ำหยด โรคพืชและการจัดการ สารกำจัด
ศัตรูพืชและการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใช้วิธีธรรมชาติและการใช้สารชีว
ภัณฑ์ร่วมกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำการเกษตร การเก็บ
เกี่ยวและจัดการหลังเก็บเกี่ยว และการตลาดของพืชผัก
ด้านนายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผจก.ทั่วไปบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการ
อบรมครั้งนี้ว่า จากทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สู่การเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ อีสท์ เวสท์ ซีด เราเป็นบริษัทเมล็ด
พันธุ์ผักอันดับ 1 ของไทย ไม่เพียงเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผกั การได้มาซึ่งเมล็ดพันธุ์แต่ละสายพันธุ์เราต้องวิจัย
เพาะปลูกจริง และศึกษาตลาดของผักนั้นให้มากที่สุด ให้เกษตรกรได้ใช้จริง ดังนั้น ทุกสายพันธุ์ที่ออกไป เราจะต้อง
เรียนรู้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่นำเมล็ดมาปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว จนถึงนำไปขายในตลาด เราจึงมีทีมงานที่เชี่ยวชาญแต่ละ
ภาคส่วน มีศักยภาพถ่ายทอดความรู้ให้ Young Smart Farmer ในหลักสูตรนี้ได้เป็นอย่างดี นำไปปฏิบัติสร้าง
อาชีพได้จริง

เมล็ดพันธุ์ตราศรแดงร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร จัดอบรม Young Smart Farmer หลักสูตรการผลิตผัก
เพื่อการค้า สนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ปลูกผักเพื่อสร้างอาชีพได้จริง
19 สิงหาคม 2563
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันเปิดโครงการจัดอบรม Young Smart Farmer หลักสูตรการผลิตผักเพื่อ
การค้า ระหว่างวันที่ 17-20 ส.ค. 2563 โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในความร่วมมือของ 2 หน่วยงานจากภาครัฐและ
เอกชน ภายใต้ชื่อ โครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน” โดยมี คุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผจก.ทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด
จำกัด และ คุณชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้อสี ท์ เวสท์
ซีด อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
จากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของทั้ง 2 หน่วยงาน เมื่อต้นเดือน พ.ค.ที่ผ่านมานั้น
หนึ่งในความร่วมมือที่นอกเหนือจากการมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับประชาชนในช่วงโควิด-19 นั่นก็คือ การร่วมกัน
พัฒนาหลักสูตรการอบรม Young Smart Farmer ภายใต้หัวข้อ การผลิตผักเพื่อการค้า โดยมีเจ้าหน้าที่จาก บริษัท
อีสท์ เวสท์ ซีด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานเปิดงานการอบรมครั้งนี้ กล่าวว่า
“กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart
Farmer เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ซึ่งมีผลกระทบกับสังคมภาคการเกษตรมากขึ้น
เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย แรงงานภาคการเกษตรเป็นผู้สูงอายุ ดังนั้นเกษตรกรรุ่นใหม่จึงให้
ความสำคัญกับภาคการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร จึงมีแนวทางในการสร้างและพัฒนาบุคลากรทางการเกษตร
ผ่านการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในการสืบทอดอาชีพการเกษตร มุ่งเน้นการเรียนรู้ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
และทักษะทางด้านการเกษตร เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเกษตรและสามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำมาปรับใช้ใน
การทำการเกษตร
กระผมขอขอบคุณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ที่ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตพืชผัก ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคและ
แมลงศัตรูพืช รวมถึงความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และความรู้ด้านการตลาดของพืชผัก ขอขอบคุณ วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่และผู้จัด ที่ได้อุทิศทั้งเวลาและแรงกาย ทุ่มเทเพื่อให้การอบรมในครั้งนี้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้วย
ครับ”
นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า “กรม
ส่งเสริมการเกษตร ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตและบริโภคพืชผัก พืชผักเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของ
มนุษย์ พืชผักสามารถนำมาแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและการผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยมีการบริโภคและจำหน่าย
ผลผลิตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล
การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมและสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพืน้ ฐาน ในการประกอบอาชีพการเกษตรและวิธีการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องในการผลิตผักเพื่อการค้า
2. เพื่อให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพการเกษตร
ระยะเวลาการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้อีสท์ เวสท์ ซีด อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบุคคลเป้าหมายในการฝึกอบรม คือ Young Smart Farmer ในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 16
ราย ประกอบด้วย Young Smart Farmer จากจังหวัดเชียงใหม่ 10 ราย และจากจังหวัดลำปาง จำนวน 6 ราย โดย
มีหลักสูตรการฝึกอบรมเน้นการผลิตผักใบ, พืชตระกูลมะเขือ และพืชตระกูลแตง ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ความรู้เรือ่ งเมล็ดพันธุ์และการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์
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.การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
12.การตลาดของพืชผัก
ด้าน คุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผจก.ทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ
โครงการอบรมในครั้งนี้ จากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สู่การเป็นผูถ้ ่ายทอดความรู้
“อีสท์ เวสท์ ซีด เราเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์ผัก อันดับ 1 ของไทย เราไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
เท่านั้น การได้มาซึ่งเมล็ดพันธุ์แต่ละสายพันธุ์เราต้องทำการวิจัย เพาะปลูกจริง และศึกษาตลาดของผักนั้นๆ ให้มาก
ที่สุด ก่อนที่จะออกมาเป็นสายพันธุ์ให้เกษตรกรได้ใช้กันจริงๆ
ดังนั้น ทุกสายพันธุ์ที่ออกไป เราจะต้องมีการเรียนรู้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่นำเมล็ดมาปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว
จนถึงนำไปขายในตลาด เราจึงมีทีมงานที่เชี่ยวชาญในแต่ละภาคส่วน ซึ่งเราเห็นว่าทีมงานเหล่านี้มีศักยภาพในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับ Young Smart Farmer ในหลักสูตรนี้ได้เป็นอย่างดี
นำไปปฏิบัติเพื่อสร้างอาชีพได้จริง คือวัตถุประสงค์ของโครงการนี้
โครงการอบรม Young Smart Farmer หลักสูตรการผลิตผักเพื่อการค้านี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
•

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักอย่างมืออาชีพ

•

เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านการปลูกผัก

•

เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ด้านการปลูกผักไปประกอบเป็นอาชีพได้จริง

ศรแดงสอนปลูกผัก YSF เปิดหลักสูตรผลิตผักเพื่อการค้าปฐมฤกษ์ที่เชียงใหม่
20 สิงหาคม 2563
บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการ
จัดอบรม Young Smart Farmer (YSF) หลักสูตรการผลิตผักเพื่อการค้า ระหว่างวันที่ 17-20 ส.ค. 2563 ณ ศูนย์
การเรียนรู้อีสท์ เวสท์ ซีด อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีคุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผจก.ทั่วไปบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด
จำกัด และคุณชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งใน
ความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน ภายใต้ชื่อโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน” ซึ่งได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ไปเมื่อต้นเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา
คุณชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานเปิดงานการอบรมครั้งนี้ กล่าวว่า กรม
ส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น YSF เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนแรงงานภาคการเกษตร ซึ่งมีผลกระทบกับสังคมภาคการเกษตรมากขึ้น เนื่องจากการเกษตรกรส่วนใหญ่เข้าสู่

สังคมผู้สูงวัย แรงงานภาคการเกษตรเป็นผู้สูงอายุ ดังนั้นเกษตรกรรุ่นใหม่จึงความสำคัญกับภาคการเกษตร กรม
ส่งเสริมการเกษตรจึงมีแนวทางในการสร้างและพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรผ่านการดำเนินงานส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น YSF เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในการสืบทอด
อาชีพการเกษตร มุ่งเน้นการเรียนรู้ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะทางด้านการเกษตร เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ
การเกษตรและสามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำมาปรับใช้ในการทำการเกษตร ขอขอบคุณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด
จำกัด ที่ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวางแผนการผลิตพืชผัก ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคและแมลงศัตรูพืช รวมถึงความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์
และความรู้ด้านการตลาดของพืชผัก
คุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผจก. ทั่วไปบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด กล่าวถึงโครงการอบรมในครั้งนี้ว่า
อีสท์ เวสท์ ซีด เป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์ผักอันดับ1ของไทย ไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเท่านั้น การได้มาซึ่ง
เมล็ดพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ต้องทำการวิจัย เพาะปลูกจริง และศึกษาตลาดของผักนั้น ๆ ให้มากที่สุด ก่อนที่จะออกมา
เป็นสายพันธุ์ให้เกษตรกรได้ใช้กันจริง ๆ
ดังนั้นทุกสายพันธุ์ที่ออกไป จะต้องมีการเรียนรู้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่นำเมล็ดมาปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว จนถึง
นำไปขายในตลาด เราจึงมีทีมงานทีเ่ ชี่ยวชาญในแต่ละภาคส่วน ซึ่งเราเห็นว่าทีมงานเหล่านี้มีศักยภาพในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
สำหรับโครงการอบรม YSF หลักสูตรการผลิตผักเพื่อการค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรนี้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักอย่างมืออาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านการ
ปลูกผัก ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ด้านการปลูกผักไปประกอบเป็นอาชีพได้จริง
ส่วนระยะเวลาการจัดอบรม จัดขึ้น 4 วัน คือระหว่างวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้
อีสท์ เวสท์ ซีด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สนใจและผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จำนวน
16 ราย ประกอบด้วย YSF จากจังหวัดเชียงใหม่ 10 ราย และจากจังหวัดลำปาง จำนวน 6 ราย
ทั้งนี้หลักสูตรการฝึกอบรมเน้นการผลิตผักใบ, พืชตระกูลมะเขือ และพืชตระกูลแตง ประกอบด้วยหัวข้อ
ดังนี้
1. ความรูเ้ รื่องเมล็ดพันธุ์และการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์
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. การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
12. การตลาดของพืชผัก
ด้าน นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.
เชียงใหม่ กล่าวว่ากรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตและบริโภคพืชผัก พืชผักเป็น
แหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์ พืชผักสามารถนำมาแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและการผลิตเมล็ดพันธุ์
โดยมีการบริโภคและจำหน่ายผลผลิตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรและ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความ
มั่นคงด้านอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการ และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล
อนึ่ง ในอนาคต อีสท์ เวสท์ ซีด จะร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร ขยายผลการอบรมไปยัง YSF กลุ่ม
อื่นๆ โดยครั้งต่อไปจะจัดที่จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด และยังมีโครงการที่จะ
อบรมเกษตรกรทั่วไปเพื่อให้ปลูกผักและนำเมล็ดพันธุ์มาขายให้กับอีสท์ เวสท์ ซีด อีกด้วย

เกษตรฯ เตรียมจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 Smart & Strong Together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย
ก้าวไกลมั่นคง
20 สิงหาคม 2563
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าว เตรียมจัดงาน เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 smart & strong
together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลมั่นคง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 115
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายพิพัฒน์ เต็งเศรษฐศักดิ์ young smart
farmer ผู้จัดการด้านการตลาดมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ (KMK) ร่วมเสวนาในหัวข้อ เกษตรจะสร้างชาติได้
อย่างไร ? และร่วมชมนิทรรศการ product premium และสาธิตกิจกรรมฝึกอาชีพ ฟรี ในงานเกษตรสร้าง
ชาติ

จากสถานการณ์โควิดหลายประเทศเริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะทางฝั่งเอเชีย สินค้าเกษตรและอาหารของ
ไทยเป็นที่จับตามอง เพราะมีความโดดเด่นในตลาดโลก หากเน้นเรื่องคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food
Safety) ที่เป็นวิถีใหม่ หรือ New Normal ซึ่งผูบ้ ริโภคทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับอาหารปลอดภัยมากขึ้น จะ
มีส่วนช่วยผลักดันยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ซึ่งภาคการเกษตร ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศ หากมองย้อนกลับไปจนถึงวันนี้ทุกอย่าง ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ได้รับความเชื่อมั่นจาก
ต่างชาติมากขึ้น มี Start up ภาคการเกษตร มี Young Smart Farmer เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งทุกคน
เปรียบเสมือนเป็นอนาคตที่สำคัญในภาคการเกษตร ที่จะทำให้ประเทศเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง
นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งเสริมสร้าง
ให้เกิดรากฐานที่ดี เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พวกเราจะร่วมกันสร้างชาติผ่านภาคการเกษตรที่สำคัญ
ไปด้วยกัน ลดความเหลื่อมล้ำ ให้เกิดความมั่นคง เข้มแข็ง ยั่งยืน เพราะภาคการเกษตรเปรียบเสมือนรากฐานที่
สำคัญของประเทศ ถ้ารากต้นไม้แข็งแรง ต้นไม้จึงจะเติบโตแผ่กิ่งก้านใบออกดอกติดผลได้ แต่ภาคการเกษตรจะ
เข้มแข็งไม่ได้ หากไม่มีกระบวนการสร้างและพัฒนาเกษตรกรให้พึ่งพาตนเอง การส่งเสริมการเกษตรของไทยได้สร้าง
ความเข้มแข็งด้วยกระบวนการกลุ่มผ่านองค์กรเกษตรกร ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง ได้แก่ เกษตรแปลงใหญ่
จำนวน 6,888 กลุ่ม สมาชิก 406,755 ราย Smart Farmer 1,101,650 ราย มีเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart
Farmer ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้วกว่า 13,051 ราย สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรรวมทั้งประเทศ 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 มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก.ที่มีเกษตรกรต้นแบบ 882 ราย และมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อก
ม.) ที่คอยสนับสนุนงานทั่วประเทศ 75,105 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นผลมาจากการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ถือเป็น
ความสำเร็จที่เกิดขึ้น ในการสร้างเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ยังยกระดับเกษตรกรให้เป็น
ผู้ประกอบการเกษตร พร้อมกับการผลักดันนโยบาย “เกษตรทันสมัย” ให้เกิดกลุ่มเกษตรนวัตกรรม เกษตร
ปลอดภัย เกษตรแปรรูป เกษตรเทคโนโลยี และเกษตรพอเพียง ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและรักษาคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังส่งเสริมให้เกิดตลาดสินค้าพรีเมียม
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ เช่น สินค้า GAP สินค้า Organic รวมถึงการ
สร้างสินค้าอัตลักษณ์ เช่น สินค้า GI
นอกจากการสร้างความเข้มแข็งผ่านการรวมกลุ่มเกษตรกร การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ด้านการตลาด
ยังจับมือภาคธุรกิจ ตลาดออฟไลน์ ตลาด modern trade และ บริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่ รวมถึงตลาด
ออนไลน์จับมือกับ E-commerce ภาคธุรกิจ และเปิดเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เชื่อมโยงระหว่างภาคการ
ผลิตทางการเกษตรและอาหารสู่ช่องทางการตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารของไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก รวมถึงการพัฒนาศักยภาพช่องทางการกระจายสินค้าเกษตร

สร้างโอกาสการขายสินค้าให้กลุ่มเกษตรกรในทุกกลุ่มสินค้า และแสดงความมั่นใจในศักยภาพของสินค้าเกษตรไทย
ให้พร้อมถึงการเป็นครัวโลกด้วย
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรม
ส่งเสริมการเกษตร จึงจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2563 นี้ ณ ที่อิมแพค
เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9 – 10 อิมแพคเมืองทองธานี เป็นมหกรรม product premium จากเกษตรกรไทย เพื่อให้งานมี
ส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจมหภาครวมทั้งการสร้างโอกาส ให้กับพี่น้อง
เกษตรกร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนายกระดับสินค้าเกษตร และแสดงศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อ
เข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากตลาดท้องถิ่น ตลาดภูมิภาค สู่ตลาดต่างประเทศ และ
ตลาดออนไลน์ ให้คนเมืองได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทั้ง
เกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งย่อมจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานราก มีการกระจายตัวของรายได้มากขึ้น ตลอดจน
สามารถเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคได้โดยตรง เชิญชวนพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และผู้ที่
สนใจ เข้าเยี่ยมชมงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตร และทำความเข้าใจว่า เกษตรสร้างชาติได้
อย่างไร และสินค้าเกษตรไทย พร้อมไปตลาดโลกแล้ว กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การพบปะ
แลกเปลี่ยน พูดคุยกับเกษตรกรตัวจริง ที่เป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพ จากการขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ จาก 6 แห่งทั่วประเทศ, เกษตรแปลงใหญ่ ที่รวมกลุ่มการผลิต เปลี่ยนสินค้าจากขายใน
ประเทศ ยกระดับสินค้า Premium to fly, เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ที่ประสบ
ความสำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตร มีความรู้ และมีความภาคภูมิใจในอาชีพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กบั ทุกคนหันกลับมาทำการเกษตร เป็นอนาคตของการปฏิรูปภาคการเกษตรต่อไป
พบความอลังการของกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ฟอกอากาศ หลากหลายประเภท เข้าใจกลไกการ
ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ กระบวนการส่งเสริมผ่านการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นเครือข่ายในการส่งต่อความรู้ไปสู่
เกษตรกรรายย่อยอื่นๆ สร้างการมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติดูแลพื้นที่การเกษตรของตัวเองในทุกด้าน ทั้ง การลด
ต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผ่าน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การ
เฝ้าระวังศัตรูพืช ผ่าน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ส่งเสริมการใช้ดินและปุ๋ยที่เหมาะสมในการปลูกพืช ผ่าน
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) รวมทั้งสร้างตัวแทนเกษตรกร เพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ผ่าน อาสาสมัครเกษตรกร
(อกม.) ตื่นตาไปกับ นวัตกรรมการเกษตร โชว์เทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ ขยายเนื้อเยื่อสัปปะรดกินสดพันธุ์ MD2
และโชว์นวัตกรรมการเกษตร จากภาคีเครือข่าย เช่น หุ่นยนต์อาราขาพืช จาก ม.เกษตร อิ่มท้อง กับครัวไทย ห้าม
พลาดการช๊อปปิ้งสินค้าเกษตรคุณภาพ product premium หลากหลายประเภท กว่า 1,000 รายการ เพื่อย้ำความ
มั่นใจ “อาหารไทย อาหารโลก” ภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สินค้าที่มาจำหน่าย อาหารสด เช่น
ผักปลอดภัยจาก ตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด ทั่วประเทศ อินผลัมผลสด บุรีรัมย์ หน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ ชัยภูมิ ผลไม้
ปลอดสารพิษ อโวคาโว วังน้ำเขียว ส้มโอทับทิมสยาม นครศรีธรรมราช อาหารแปรรูป เช่น ปลานิลหยอง จ.

หนองบัวลำภู ปลาส้มสติ๊ก 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.จันทบุรี ซุปข้าวไรซ์เบอร์รี่เสริมคอลลาเจน จ.ชลบุรี ชาเห็ดหลินจือ จ.สระแก้ว
ผงมะเขือเทศชงพร้อมดื่ม อาหารนวัตกรรม เช่น มะม่วงเบาผง จ.สงขลา มะม่วงป๊อบ จ.สุโขทัย บิสกิตกล้วยน้ำว้า
สอดไส้แยมมะกรูด จ.พิจิตร กล้วยผง จ.กำแพงเพชร มะพร้าวผง จ.สมุทรสาคร จิ้งหรีดผง จ.สุโขทัย มะขามผงชงดื่ม
จ.อุตรดิตถ์ สแปรดถั่วลายเสือ จ.แม่ฮ่องสอน เลือกสรรพัสตราภรณ์ กว่า 100 ร้านค้า จากแม่บ้านเกษตรกร
คุณภาพ เช่น ผ้าทอนาหมื่น จ.ตรัง ผ้าไหมแก้มฝ้ายทอมือ จ.น่าน ผ้าไหมยกดอก จ.ลำพูน ผ้าทอมัดหมี่สี่ตะกอ จ.
ลพบุรี สร้างโอกาสธุรกิจเกษตร จับคู่ Business Matching เปิดโอกาสให้กับเกษตรกรไทย ได้เป็นผู้ประกอบการ
เกษตร พบปะผู้ส่งออก Start up ส่งสินค้าดีมีคุณภาพสู่ตลาดสากล รวมทั้งการส่งเสริมให้เกษตรกรขยายช่อง
ทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น โดยจำหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ฝึกอาชีพ DIY
หนึ่งวันทำได้จริง กว่า 30 หลักสูตร เช่น ขนมจีนน้ำยาเห็ด ผักบุ้งดองสูตรโบราณ พวงมาลัยใบเตย การขยายพันธุ์
แคคตัส น้ำพริกกากหมู
กิจกรรมสาระบันเทิง ให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและผู้เข้าชมงาน การล้างผักอย่างปลอดภัย คำแนะนำ
การปลูกพืช คลินิกพืช โชว์การเดินแบบผ้าไทย สาธิตการทำอาหารจากเชฟชั้นนำมินิคอนเสริต์จากศิลปินชื่อดัง
มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชาติ และเห็นถึงพลังของพี่น้องเกษตรกรไทย ในงาน เกษตรสร้างชาติ
ครั้งที่ 2 มหกรรม product premium ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2563 ณ ที่อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9-10
อิมแพคเมืองทองธานี “Smart & Strong Together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลมั่นคง”

เกษตรฯ เตรียมจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 Smart & Strong Together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย
ก้าวไกลมั่นคง ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2563 นี้ ณ อิมแพคเมืองทองธานี
20 สิงหาคม 2563
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าว เตรียมจัดงาน เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 smart & strong
together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลมั่นคง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเข้มแข็ง
ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายพิพัฒน์ เต็งเศรษฐศักดิ์ young smart farmer ผู้จัดการด้าน
การตลาดมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ (KMK) ร่วมเสวนาในหัวข้อ เกษตรจะสร้างชาติได้อย่างไร ? และร่วมชม
นิทรรศการ product premium และสาธิตกิจกรรมฝึกอาชีพ ฟรี ในงานเกษตรสร้างชาติ
จากสถานการณ์โควิดหลายประเทศเริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะทางฝั่งเอเชีย สินค้าเกษตรและอาหารของไทย
เป็นทีจ่ ับตามอง เพราะมีความโดดเด่นในตลาดโลก หากเน้นเรื่องคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety)
ที่เป็นวิถีใหม่ หรือ New Normal ซึ่งผู้บริโภคทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับอาหารปลอดภัยมากขึ้น จะมีส่วนช่วย
ผลักดันยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ซึ่งภาคการเกษตร ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ หาก
มองย้อนกลับไปจนถึงวันนี้ทุกอย่าง ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ได้รับความเชื่อมั่นจากต่างชาติมากขึ้น มี

Start up ภาคการเกษตร มี Young Smart Farmer เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งทุกคนเปรียบเสมือนเป็นอนาคตที่สำคัญใน
ภาคการเกษตร ที่จะทำให้ประเทศเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง
นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งเสริมสร้าง
ให้เกิดรากฐานที่ดี เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พวกเราจะร่วมกันสร้างชาติผ่านภาคการเกษตรที่สำคัญ
ไปด้วยกัน ลดความเหลือ่ มล้ำ ให้เกิดความมั่นคง เข้มแข็ง ยั่งยืน เพราะภาคการเกษตรเปรียบเสมือนรากฐานที่
สำคัญของประเทศ ถ้ารากต้นไม้แข็งแรง ต้นไม้จึงจะเติบโตแผ่กิ่งก้านใบออกดอกติดผลได้ แต่ภาคการเกษตรจะ
เข้มแข็งไม่ได้ หากไม่มีกระบวนการสร้างและพัฒนาเกษตรกรให้พึ่งพาตนเอง การส่งเสริมการเกษตรของไทยได้สร้าง
ความเข้มแข็งด้วยกระบวนการกลุ่มผ่านองค์กรเกษตรกร ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง ได้แก่ เกษตรแปลงใหญ่
จำนวน 6,888 กลุ่ม สมาชิก 406,755 ราย Smart Farmer 1,101,650 ราย มีเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart
Farmer ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้วกว่า 13,051 ราย สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรรวมทั้งประเทศ 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 มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก.ที่มีเกษตรกรต้นแบบ 882 ราย และมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อก
ม.) ที่คอยสนับสนุนงานทั่วประเทศ 75,105 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นผลมาจากการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ถือเป็น
ความสำเร็จที่เกิดขึ้น ในการสร้างเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ยังยกระดับเกษตรกรให้เป็น
ผู้ประกอบการเกษตร พร้อมกับการผลักดันนโยบาย “เกษตรทันสมัย” ให้เกิดกลุ่มเกษตรนวัตกรรม เกษตร
ปลอดภัย เกษตรแปรรูป เกษตรเทคโนโลยี และเกษตรพอเพียง ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและรักษาคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังส่งเสริมให้เกิดตลาดสินค้าพรีเมียม
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ เช่น สินค้า GAP สินค้า Organic รวมถึงการ
สร้างสินค้าอัตลักษณ์ เช่น สินค้า GI
นอกจากการสร้างความเข้มแข็งผ่านการรวมกลุ่มเกษตรกร การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ด้านการตลาดยังจับ
มือภาคธุรกิจ ตลาดออฟไลน์ ตลาด modern trade และ บริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่ รวมถึงตลาดออนไลน์ จับมือกับ Ecommerce ภาคธุรกิจ และเปิดเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตทางการเกษตรและ
อาหารสู่ช่องทางการตลาดใหม่ๆ ทีม่ ีศักยภาพ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของไทย
ให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก รวมถึงการพัฒนาศักยภาพช่องทางการกระจายสินค้าเกษตร สร้างโอกาสการขาย
สินค้าให้กลุ่มเกษตรกรในทุกกลุ่มสินค้า และแสดงความมั่นใจในศักยภาพของสินค้าเกษตรไทย ให้พร้อมถึงการเป็น
ครัวโลกด้วย
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรม
ส่งเสริมการเกษตร จึงจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2563 นี้ ณ ที่อิมแพค
เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9 – 10 อิมแพคเมืองทองธานี เป็นมหกรรม product premium จากเกษตรกรไทย เพื่อให้งานมี

ส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจมหภาครวมทั้งการสร้างโอกาส ให้กับพี่น้อง
เกษตรกร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนายกระดับสินค้าเกษตร และแสดงศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อ
เข้าสูก่ ารแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากตลาดท้องถิ่น ตลาดภูมิภาค สู่ตลาดต่างประเทศ และ
ตลาดออนไลน์ ให้คนเมืองได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทั้ง
เกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งย่อมจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานราก มีการกระจายตัวของรายได้มากขึ้น ตลอดจน
สามารถเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคได้โดยตรง เชิญชวนพี่นอ้ งประชาชน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และผู้ที่
สนใจ เข้าเยี่ยมชมงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตร และทำความเข้าใจว่า เกษตรสร้างชาติได้
อย่างไร และสินค้าเกษตรไทย พร้อมไปตลาดโลกแล้ว กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การพบปะ
แลกเปลี่ยน พูดคุยกับเกษตรกรตัวจริง ที่เป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพ จากการขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ จาก 6 แห่งทั่วประเทศ, เกษตรแปลงใหญ่ ที่รวมกลุ่มการผลิต เปลี่ยนสินค้าจากขายใน
ประเทศ ยกระดับสินค้า Premium to fly, เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ที่ประสบ
ความสำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตร มีความรู้ และมีความภาคภูมิใจในอาชีพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับทุกคนหันกลับมาทำการเกษตร เป็นอนาคตของการปฏิรูปภาคการเกษตรต่อไป พบความอลังการของกล้วยไม้
ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ฟอกอากาศ หลากหลายประเภท เข้าใจกลไกการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ กระบวนการส่งเสริม
ผ่านการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นเครือข่ายในการส่งต่อความรู้ไปสู่เกษตรกรรายย่อยอื่นๆ สร้างการมีส่วนร่วม ใน
การปฏิบัติดูแลพื้นที่การเกษตรของตัวเองในทุกด้าน ทั้ง การลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผ่าน ศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การเฝ้าระวังศัตรูพืช ผ่าน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
(ศจช.) ส่งเสริมการใช้ดินและปุ๋ยที่เหมาะสมในการปลูกพืช ผ่าน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) รวมทั้งสร้าง
ตัวแทนเกษตรกร เพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ผ่าน อาสาสมัครเกษตรกร (อกม.) ตื่นตาไปกับ นวัตกรรมการเกษตร โชว์
เทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ ขยายเนื้อเยื่อสัปปะรดกินสดพันธุ์ MD2 และโชว์นวัตกรรมการเกษตร จากภาคีเครือข่าย
เช่น หุ่นยนต์อาราขาพืช จาก ม.เกษตร อิ่มท้อง กับครัวไทย ห้ามพลาดการช๊อปปิ้งสินค้าเกษตรคุณภาพ product
premium หลากหลายประเภท กว่า 1,000 รายการ เพื่อย้ำความมั่นใจ “อาหารไทย อาหารโลก” ภายใต้วิสัยทัศน์
“เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สินค้าที่มาจำหน่าย อาหารสด เช่น ผักปลอดภัยจาก ตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด ทั่ว
ประเทศ อินผลัมผลสด บุรีรัมย์ หน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ ชัยภูมิ ผลไม้ปลอดสารพิษ อโวคาโว วังน้ำเขียว ส้มโอทับทิม
สยาม นครศรีธรรมราช อาหารแปรรูป เช่น ปลานิลหยอง จ.หนองบัวลำภู ปลาส้มสติ๊ก 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
ซุปข้าวไรซ์เบอร์รเี่ สริมคอลลาเจน จ.ชลบุรี ชาเห็ดหลินจือ จ.สระแก้ว ผงมะเขือเทศชงพร้อมดื่ม อาหาร
นวัตกรรม เช่น มะม่วงเบาผง จ.สงขลา มะม่วงป๊อบ จ.สุโขทัย บิสกิตกล้วยน้ำว้าสอดไส้แยมมะกรูด จ.พิจิตร กล้วย

ผง จ.กำแพงเพชร มะพร้าวผง จ.สมุทรสาคร จิ้งหรีดผง จ.สุโขทัย มะขามผงชงดื่ม จ.อุตรดิตถ์ ถั่วลายเสือสเปรด จ.
แม่ฮ่องสอน เลือกสรรพัสตราภรณ์ กว่า 100 ร้านค้า จากแม่บ้านเกษตรกรคุณภาพ เช่น ผ้าทอนาหมื่น จ.ตรัง ผ้า
ไหมแก้มฝ้ายทอมือ จ.น่าน ผ้าไหมยกดอก จ.ลำพูน ผ้าทอมัดหมี่สี่ตะกอ จ.ลพบุรี สร้างโอกาสธุรกิจเกษตร จับคู่
Business Matching เปิดโอกาสให้กบั เกษตรกรไทย ได้เป็นผู้ประกอบการเกษตร พบปะผู้ส่งออก Start up ส่ง
สินค้าดีมีคุณภาพสู่ตลาดสากล รวมทั้งการส่งเสริมให้เกษตรกรขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์
มากขึ้น โดยจำหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ฝึกอาชีพ DIY หนึ่งวันทำได้จริง กว่า 30 หลักสูตร เช่น
ขนมจีนน้ำยาเห็ด ผักบุ้งดองสูตรโบราณ พวงมาลัยใบเตย การขยายพันธุ์แคคตัส น้ำพริกกากหมู
กิจกรรมสาระบันเทิง ให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและผู้เข้าชมงาน การล้างผักอย่างปลอดภัย คำแนะนำ
การปลูกพืช คลินิกพืช โชว์การเดินแบบผ้าไทย สาธิตการทำอาหารจากเชฟชั้นนำ มินิคอนเสริต์จากศิลปินชื่อดัง มา
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชาติ และเห็นถึงพลังของพี่น้องเกษตรกรไทย ในงาน เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2
มหกรรม product premium ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2563 ณ ที่อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9-10 อิมแพค
เมืองทองธานี “Smart & Strong Together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลมั่นคง”

จัดใหญ่ "เกษตรสร้างชาติ" 27-30 ส.ค.นี้ โชว์นวัตกรรมสินค้าเกษตร
20 สิงหาคม 2563
กระทรวงเกษตรฯ จัดใหญ่ 4 วันห้ามพลาดเกษตรสร้างชาติแห่งปี ยกทัพสินค้าเกษตร product
premium กว่า 1000 รายการ โชว์นวัตกรรมสินค้าเกษตร พัสตราภรณ์งานผ้า กว่า 100 ร้านค้า ตื่นตานิทรรศการ
กล้วยไม้หลากหลายสายพันธ์
เมื่อวันที่ 20 ส.ค. นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
การแถลงข่าว การจัดงาน เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 smart & strong together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าว
ไกลมั่นคง โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแถลงด้วย ณ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
นายนราพัฒน์ กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งเสริมสร้างให้เกิดรากฐานที่ดี เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
พวกเราจะร่วมกันสร้างชาติผ่านภาคการเกษตรที่สำคัญไปด้วยกัน ลดความเหลือ่ มล้ำ ให้เกิดความมั่นคง เข้มแข็ง
ยั่งยืน เพราะภาคการเกษตรเปรียบเสมือนรากฐานที่สำคัญของประเทศ ถ้ารากต้นไม้แข็งแรง ต้นไม้จึงจะเติบโตแผ่

กิ่งก้านใบออกดอกติดผลได้ แต่ภาคการเกษตรจะเข้มแข็งไม่ได้ หากไม่มีกระบวนการสร้างและพัฒนาเกษตรกรให้
พึ่งพาตนเอง การส่งเสริมการเกษตรของไทยได้สร้างความเข้มแข็งด้วยกระบวนการกลุ่มผ่านองค์กรเกษตรกร
ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง ได้แก่ เกษตรแปลงใหญ่ จำนวน 6,888 กลุ่ม สมาชิก 406,755 ราย Smart
Farmer 1,101,650 ราย มีเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ทีไ่ ด้รับการพัฒนาศักยภาพแล้วกว่า 13,051
ราย สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรรวมทั้งประเทศ 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 มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก.
ที่มีเกษตรกรต้นแบบ 882 ราย และมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ที่คอยสนับสนุนงานทั่วประเทศ 75,105
ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นผลมาจากการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ถือเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้น ในการสร้างเกษตรกร
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ยังยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร พร้อมกับการผลักดันนโยบาย
“เกษตรทันสมัย” ให้เกิดกลุ่มเกษตรนวัตกรรม เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป เกษตรเทคโนโลยี และเกษตร
พอเพียง ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และยังส่งเสริมให้เกิดตลาดสินค้าพรีเมียม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และเพิ่มมูลค่าการส่งออกของ
ประเทศ เช่น สินค้า GAP สินค้า Organic รวมถึงการสร้างสินค้าอัตลักษณ์ เช่น สินค้า GI
นอกจากการสร้างความเข้มแข็งผ่านการรวมกลุ่มเกษตรกร การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ด้านการตลาด ยัง
จับมือภาคธุรกิจ ตลาดออฟไลน์ ตลาด modern trade และ บริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่ รวมถึงตลาดออนไลน์ จับมือ
กับ E-commerce ภาคธุรกิจ และเปิดเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต ทาง
การเกษตรและอาหารสู่ช่องทางการตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารของไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก รวมถึงการพัฒนาศักยภาพช่องทางการกระจายสินค้าเกษตร สร้าง
โอกาสการขายสินค้าให้กลุ่มเกษตรกรในทุกกลุ่มสินค้า และแสดงความมั่นใจในศักยภาพของสินค้าเกษตรไทย ให้
พร้อมถึงการเป็นครัวโลกด้วย
ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
กรมส่งเสริมการเกษตร จึงจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2563 นี้ ณ ที่อิมแพค
เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9-10 อิมแพคเมืองทองธานี ซึ่งเป็นมหกรรม product premium จากเกษตรกรไทย เพื่อให้งานมี
ส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจมหภาครวมทั้งการสร้างโอกาส ให้กับพี่น้อง
เกษตรกร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนายกระดับสินค้าเกษตร และแสดงศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อ
เข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากตลาดท้องถิ่น ตลาดภูมิภาค สู่ตลาดต่างประเทศ และ
ตลาดออนไลน์ ให้คนเมืองได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทั้ง
เกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งย่อมจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานราก มีการกระจายตัวของรายได้มากขึ้น ตลอดจน
สามารถเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคได้โดยตรง เชิญชวนพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และผู้ที่

สนใจ เข้าเยี่ยมชมงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตร และทำความเข้าใจว่า เกษตรสร้างชาติได้
อย่างไร และสินค้าเกษตรไทย พร้อมไปตลาดโลกแล้ว กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การพบปะ
แลกเปลี่ยน พูดคุยกับเกษตรกรตัวจริง ที่เป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพ จากการขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ จาก 6 แห่งทั่วประเทศ, เกษตรแปลงใหญ่ ที่รวมกลุ่มการผลิต เปลี่ยนสินค้าจากขายใน
ประเทศ ยกระดับสินค้า Premium to fly, เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ที่ประสบ
ความสำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตร มีความรู้ และมีความภาคภูมิใจในอาชีพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับทุกคนหันกลับมาทำการเกษตร เป็นอนาคตของการปฏิรูปภาคการเกษตรต่อไป พบความอลังการของกล้วยไม้
ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ฟอกอากาศ หลากหลายประเภท ตื่นตาไปกับ นวัตกรรมการเกษตร โชว์เทคโนโลยีไบโอรีแอค
เตอร์ ขยายเนื้อเยื่อสัปปะรดกินสดพันธุ์ MD2 และโชว์นวัตกรรมการเกษตร จากภาคีเครือข่าย เช่น หุ่นยนต์อารา
ขาพืช จาก ม.เกษตร อิ่มท้อง กับครัวไทย
ห้ามพลาดการช๊อปปิ้งสินค้าเกษตรคุณภาพ product premium หลากหลายประเภท กว่า 1,000 รายการ
ชิม “อาหารไทย อาหารโลก” ภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สินค้าที่มาจำหน่าย อาหารสด เช่น ผัก
ปลอดภัยจาก ตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด ทั่วประเทศ อินผลัมผลสด บุรีรัมย์ หน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ ชัยภูมิ ผลไม้
ปลอดสารพิษ อโวคาโว วังน้ำเขียว ส้มโอทับทิมสยาม นครศรีธรรมราช อาหารแปรรูป เช่น ปลานิลหยอง จ.
หนองบัวลำภู ปลาส้มสติ๊ก 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.จันทบุรีซุปข้าวไรซ์เบอร์รี่เสริมคอลลาเจน จ.ชลบุรี ชาเห็ดหลินจือ จ.สระแก้ว ผง
มะเขือเทศชงพร้อมดื่ม อาหารนวัตกรรม เช่น มะม่วงเบาผง จ.สงขลา มะม่วงป๊อบ จ.สุโขทัย บิสกิตกล้วยน้ำว้าสอด
ไส้แยมมะกรูด จ.พิจิตร กล้วยผง จ.กำแพงเพชร มะพร้าวผง จ.สมุทรสาคร จิ้งหรีดผง จ.สุโขทัย มะขามผงชงดื่ม จ.
อุตรดิตถ์ สแปรดถั่วลายเสือ จ.แม่ฮ่องสอน เลือกสรรพัสตราภรณ์ กว่า 100 ร้านค้า จากแม่บ้านเกษตรกรคุณภาพ
เช่น ผ้าทอนาหมื่น จ.ตรัง ผ้าไหมแก้มฝ้ายทอมือ จ.น่าน ผ้าไหมยกดอก จ.ลำพูน ผ้าทอมัดหมี่สี่ตะกอ จ.ลพบุรี
สร้างโอกาสธุรกิจเกษตร จับคู่ Business Matching เปิดโอกาสให้กับเกษตรกรไทย ได้เป็นผู้ประกอบการเกษตร
พบปะผู้ส่งออก Start up ส่งสินค้าดีมีคุณภาพสู่ตลาดสากล รวมทั้งการส่งเสริมให้เกษตรกรขยายช่องทางการ
จำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น โดยจำหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ฝึกอาชีพ DIY หนึ่งวันทำ
ได้จริง กว่า 30 หลักสูตร เช่น ขนมจีนน้ำยาเห็ด ผักบุ้งดองสูตรโบราณ พวงมาลัยใบเตย การขยายพันธุ์แคคตัส
น้ำพริกกากหมู กิจกรรมสาระบันเทิง ให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและผู้เข้าชมงาน การล้างผักอย่างปลอดภัย
คำแนะนำการปลูกพืช คลินิกพืช โชว์การเดินแบบผ้าไทย สาธิตการทำอาหารจากเชฟชั้นนำ มินิคอนเสริต์จาก
ศิลปินชื่อดัง มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชาติ และเห็นถึงพลังของพี่น้องเกษตรกรไทย ในงาน เกษตรสร้างชาติ
ครั้งที่ 2 มหกรรม product premium ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2563 ณ ที่อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9-10

สำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการปลูกทุเรียนเพื่อบริโภค และ
สร้างอัตลักษณ์ตำบลนาชุมเห็ด
19 สิงหาคม 2563
สำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการปลูกทุเรียนเพื่อบริโภค
และสร้างอัตลักษณ์ตำบลนาชุมเห็ด
นายประสิทธิ์ ทองขาว เกษตรอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า วันนี้ (19 สิงหาคม 2563)
สำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ร่วมจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ซึ่งได้บรรยายในหัวข้อ
เรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม พร้อมนำเกษตรกรศึกษาดูงานเรื่องการจัดการสวนทุเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้า
ชมแปลงทุเรียน ณ สวนทองลิขิต ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด โดยมีเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาตัวเกษตรกรที่เข้าร่วมตามโครงการส่งเสริมการ

ปลูกทุเรียนเพื่อบริโภค และสร้างอัตลักษณ์ตำบลนาชุมเห็ดผ่านการจัดการของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาชุมเห็ด

เกษตรผสมผสาน ปรับการผลิต...เปลี่ยนชีวิตเกษตรกร
20 สิงหาคม 2563
นาย สมโชค ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท (ผอ.สสก.1
จ.ชัยนาท) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ซึ่งมี
หน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัดภาคกลาง มีบทบาทในการ
ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกร
ในทุกพื้นที่สามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรของตนเองได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเกษตรกร
ส่วนใหญ่ในภาคกลางจะปลูกพืชเชิงเดี่ยว
โดย 58% ของพื้นที่การเกษตรในภาคกลางเป็นนาข้าว รองลงมาเป็นพืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง และ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น เมื่อเกิดภาวะสินค้าล้นตลาด ราคาสินค้าตกต่ำ หรือเกิดการระบาดของโรคและแมลง
ศัตรูพืช ย่อมส่งผลถึงรายได้ของเกษตรกรที่ลดลง หนี้สินที่เพิ่มขึ้น การส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกพืช แบบ
ผสมผสาน เช่น พืชผักสวนครัว ตลอดจนไม้ผล ไม้ยืนต้น เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกร

สามารถดำรงชีพด้วยผลผลิตของตนเอง ช่วยลดรายจ่ายที่จะต้องซื้อหาอาหารเพื่อมาบริโภค ที่เหลือยังสามารถนำไป
จำหน่ายสร้างรายได้เพิ่มเติม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าเหลือรับประทานก็นำไปจำหน่าย เมื่อสินค้าหนึ่งขาย
ไม่ได้ หรือราคาตกต่ำ หรือไม่มีผลผลิต ก็ยังมีสินค้าอื่นที่สามารถสร้างรายได้ส่งผลให้เกษตรกรมีความมั่นคงในการ
ดำรงชีวิต
ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคกลางมีเกษตรกรหลายรายที่ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นการเกษตร
แบบผสมผสาน แล้วประสบผลสำเร็จ สามารถเป็นต้นแบบให้เกษตรกรที่สนใจได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม ยกตัวอย่าง
เช่นนายวัชรินทร์ เสนาน้อย เกษตรกรหมู่ที่ 2 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งได้รับ
การคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2562 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยน
พื้นที่นาข้าว 15 ไร่ ทำเกษตรผสมผสาน โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการ
ดำรงชีวิต และปรับพื้นที่การเกษตรตามเกษตรทฤษฎีใหม่ จนถือได้ว่าประสบความสำเร็จ ผอ.สสก.1 จ.ชัยนาท
กล่าว
คุณวัชรินทร์ เสนาน้อย เกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2562 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม เล่าให้ฟังว่า
ก่อนที่จะผันตัวมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวอย่างทุกวันนี้ เดิมตนทำงานบริษัทผลิตรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งในตำแหน่ง หัวหน้า
ฝ่ายผลิต นานถึง 18 ปี ระหว่างเป็นพนักงานบริษัทมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานในโรงงานที่ตั้งอยู่ในแถบชนบทของ
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีพื้นที่การเกษตรหลายชนิด ทำให้เห็นการนำเทคโนโลยีมาใช้แทนแรงงาน การวางระบบน้ำอย่าง
มีประสิทธิภาพ และการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ รู้สึกชอบและสนใจ ต่อมา ปี 2552 ตนเกิดเจ็บป่วยจาก
ความเครียดจากการทำงาน ทำให้ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ระหว่างรักษาตัวมีโอกาสได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะลาออกจากงานประจำ เพื่อมาเป็นเกษตรกร
คุณ วัชรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อตนลาออกจากงาน เริ่มต้นทำการเกษตรในพื้นที่ 15 ไร่ โดยแบ่งทำนา
ข้าว 13 ไร่ และปลูกผัก 1 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย 1 ไร่ แต่เนื่องจากไม่มีประสบการณ์ด้านการเกษตร ดินขาดความอุดม
สมบูรณ์ การพึ่งพาเกษตรเชิงเดี่ยวที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ทำให้รู้สึกว่าไม่มีความยั่งยืน จึงปรับเปลี่ยนพื้นที่
ทั้งหมด ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งพื้นที่ ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 ซึ่ง พื้นที่ส่วนที่หนึ่งประมาณ
30% ขุดสระเก็บกักน้ำ พื้นที่ส่วนที่สองประมาณ 30% ปลูกข้าว พื้นที่ส่วนที่สามประมาณ 30% ปลูกไม้ผล ไม้ยืน
ต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ
เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวัน หากเหลือบริโภคก็นำไปจำหน่ายและพื้นที่ส่วนที่สี่ประมาณ 10% ใช้เป็นที่อยู่
อาศัยเลี้ยงสัตว์และอื่นๆ และเริ่มหาความรู้ด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาตนเอง โดยการปรึกษาเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรที่สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ อย่างสม่ำเสมอ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ และ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ได้ให้การสนับสนุนด้านความรู้ทางวิชาการ ในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน
การให้เข้าร่วมรับการอบรมเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ การเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับดิน และการผลิต
พืช เป็นต้น

ปัจจุบัน กิจกรรมภายในพื้นที่ 15 ไร่ ประกอบด้วย การปลูกข้าวหอมมะลิ 105 เพื่อบริโภค เหลือก็
จำหน่าย ปลูกไผ่กิมซุงและไผ่หวาน ปลูกกล้วยสายพันธุ์ต่างๆ พริกไทย เพกา ผลไม้ เช่นฝรั่ง มะม่วง กระท้อน
มะนาว และพืชผักอายุสั้น รวมทั้งเลี้ยงปลาเบญจพรรณ และเป็ดไข่ โดยผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักจุลินทรีย์ และสาร
สกัดไล่แมลงไว้ใช้เอง ซึ่งปลอดภัยทั้งตนเองและผู้บริโภค ทำให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องจากผลผลิตในพื้นที่ ทั้งที่
เป็นรายได้รายวัน รายเดือน และรายปี ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
2019 (COVI-19) ที่ผ่านมา ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้หรือการใช้ชีวิตเลย ถือได้ว่าสิ่งที่ทำเกิดความยั่งยืนในชีวิต
และกำลังขยายผลสู่เกษตรกร ในพื้นที่ใกล้เคียงที่เห็นความสำเร็จและสนใจที่จะทำตาม ซึ่งตนยินดีที่จะให้
คำปรึกษาอย่างเต็มที่ คุณวัชรินทร์ กล่าวในที่สุด

เตือนเกษตรกร ระวังหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ระบาดฤดูฝน
19 สิงหาคม 2563
กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เตือนเกษตรกร
เฝ้าระวังการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาดช่วงหน้าฝน
นายสมโชค ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท (ผอ.สสก.1
จ.ชัยนาท) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ระบาดในพื้นที่ปลูกข้าวโพดหลายแห่ง ได้สร้าง
ความเสียหายให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเป็นอย่างมาก ขณะนี้ในพื้นที่การเกษตร 9 จังหวัดภาคกลาง มี
การปลูกข้าวโพดในช่วงฤดูฝนแล้ว ประมาณ 317,474 ไร่ ซึ่งมีทั้งข้าวโพดอาหารสัตว์ ข้าวโพดฝักสด และข้าวโพด
ฝักอ่อน ขณะนี้ ยังไม่พบการระบาดของหนอนกระทูข้าวโพดลายจุด แต่เพื่อความไม่ประมาท เราต้องมีการเฝ้าระวัง
อย่างต่อเนื่อง

ลักษณะของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน มีขนาด 3.2 – 4 เซนติเมตร มีแถบสี
ขาวที่ขอบปีกคู่หน้า กลางปีกมีแถบลักษณะเป็นวงรีสีน้ำตาล เพศเมียมีสีและลวดลายจางกว่าเพศผู้ เพศเมียจะ
วางไข่ในเวลากลางคืน โดยวางไข่เป็นกลุ่มใต้ใบพืช แต่ละกลุ่มจะมีไข่ประมาณ 100-200 ฟอง และมีขนสีน้ำตาล
อ่อนปกคลุม เพศเมียหนึ่งตัววางไข่ได้ประมาณ 1,500-2,000 ฟอง ระยะไข่ 2-3 วัน ระยะหนอน 14-22 วัน หนอน
ทีโ่ ตเต็มที่ มีขนาดลำตัวยาวประมาณ 3.2-4 เซนติเมตร ส่วนบนของหัวมีแถบสีขาวเป็นรูปตัว Y หัวกลับ ส่วนหลัง
และด้านข้าง มีแถบสีขาวตามยาวลำตัวปล้องท้องก่อนปล้องสุดท้ายมีจุดสีดำ 4 จุด เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตัว
หนอนจะเข้าดักแด้ในดิน ระยะดักแด้ 7-13 วัน จึงออกเป็นตัวเต็มวัยและมีชีวิตอยู่ได้ 10-21 วัน วงจรชีวิตของ
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ใช้เวลาประมาณ 30-40 วัน หลังจากการผสมพันธุ์แล้ว
การเข้าทำลาย ตัวหนอนจะทำลายข้าวโพดตั้งแต่อายุประมาณ 7 วัน จนกระทั่งออกฝัก โดยกัดกิน
ยอด และใบข้าวโพดแหว่งหรือกัดกินทั้งใบ ช่อดอกตัวผู้ ฝัก เมล็ด ตัวหนอนหลบซ่อนแสงอยู่ที่ยอดหรือโคนกาบใบ
หากหนอนทำลายในระยะต้นอ่อนจะทำให้ต้นข้าวโพดตาย ถ้าทำลายในระยะต้นแก่ข้าวโพดจะไม่
เจริญเติบโต และถ้าทำลายฝัก ฝักจะลีบเล็กไม่สมบูรณ์ หากระบาดรุนแรงจะทำให้ผลผลิตลดลง 73%
การป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดสามารถทำได้หลายวิธี หากพบการระบาดที่รนุ แรง
แนะนำให้ใช้สารเคมีในการป้องกำจัด อย่างใดอย่างหนึ่งตามคำแนะนำ สารเคมีที่แนะนำ สารเคมีสำหรับการคลุก
เมล็ด กลุ่ม 28 ไซแอนทรานิลิโพรล 20% SC อัตรา 20 มล. ต่อเมล็ดพันธุ์ 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
สายพันธุ์ไอโซไว หรือสายพันธุ์เคอร์สตากิ หรือการใช้ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แมลงหางหนีบ มวนเพชฌฆาต หรือมวน
พิฆาต ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด
ผอ.สสก. 1 จ.ชัยนาท กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อป้องกันความเสียหายกับผลผลิตข้าวโพดที่อาจเกิดจากการ
ระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด จึงขอแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่าง

สม่ำเสมอ ในทุกระยะการเจริญเติบโต หากพบกลุ่มไข่หรือตัวหนอนให้เก็บทำลายทิ้ง และสำหรับในแปลงที่ไม่ใช้
สารเคมี ให้ใช้แมลงตัวห้ำ เช่น แมลงหางหนีบ และหากพบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โปรดแจ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านโดยด่วน ผอ.สสก.1 จ.ชัยนาท กล่าวในที่สุด

เกษตรโคราช แนะใช้ไตรโคเดอร์ม่าควบคุมโรคไหม้ข้าว
20 สิงหาคม 2020
https://www.youtube.com/watch?v=_nMjTrFTOdk

เกษตรแพร่ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2563
21 สิงหาคม 2563
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ นายวิเชียร อนุสา
สนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม โดยนายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
แพร่ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ชุดเดิม
จะหมดอายุในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นี้ สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน ใน
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชุดใหม่จำนวน 6 ท่าน ดังนี้ 1. นางลัดดา วงศ์สวัสดิ์ 2. นางไพรวรรณ
คำเหลือง 3. นางดารารัตน์ หิตการุญ 4. นางกฤษณา โกรกสำโรง 5. นางอรสา ยอดสาร 6. นางสาวอาภรณ์ กาวี
จันทร์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ในวาระต่อไป
ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

