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เกษตรเขต 5 เรงขับเคลื่อนการนําเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะขยายสูพ่ีนองเกษตรกร หนุน Young smart 
farmer ตนแบบสรางเครือขายชคูวามมั่นคงทางการตลาด 
เมื่อวันท่ี 1 พ.ย. 63 นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร พรอมดวย นายสุพิท จิตรภักด ีผูอํานวยการ
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ลงพ้ืนท่ีตรวจเยีย่มกิจกรรมการเกษตรของ Young Smart 
Farmer พ้ืนท่ีจังหวัดพังงา และภูเก็ต 
อธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร เปดเผยวา ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ มุงหวังใหพ่ีนองเกษตรกรไดเห็นถึงประโยชนของ
การทําเกษตรอัจฉริยะอยางแทจรงิ สามารถตดัสินใจท่ีจะเลือกนําเทคโนโลย ีและนวัตกรรมตางๆ ไปใช โดยเปรียบเทียบใน
สวนตนทุน ผลตอบแทน และความคุมคาในการดําเนินการกับวิธีการดั้งเดมิของเกษตรกรน้ัน กรมสงเสริมการเกษตร ไดพัฒนา
เกษตรกรรุนใหมใหเปน Young Smart Farmer เพ่ิมข้ึนทุกป ขณะน้ีท่ัวประเทศมีจาํนวนกวา 15,000 คน และพัฒนา
ตอเน่ือง เพ่ือกาวสูการเปนตนแบบการทําเกษตรแบบ Smart Farm และ Digital Market มีการใช ICT และนวัตกรรมมาปรับ
ใชอยางเดนชัด สรางมลูคาเนนเกษตรคณุภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม นํามาประยุกตใชใน
การพัฒนาเปนฟารมอัจฉริยะ เพ่ิมผลผลติการเกษตรในเชิงมูลคาและปริมาณตอพ้ืนท่ีสูงสุด ตลอดจนคํานึงถึงการใชทรัพยากร
อยางยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถแขงขันในสถานการณโลกปจจบัุนได ท้ังน้ีกระทรวงเกษตรและสหกรณไดมี
การจัดตั้งศูนยเทคโนโลยเีกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ในพ้ืนท่ี ทุกจังหวัดสามารถ
ประสานความรวมมือในการนําผลวิจัย นวัตกรรมมาใชในการพัฒนาและแกไขปญหาดานการเกษตรได 
นายสุพิท จิตรภักด ีกลาววา สํานักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา รับผดิชอบดแูลพ้ืนท่ี 14 จังหวัด
ภาคใต ไดจัดเวทีเพ่ิมศักยภาพเครอืขาย Young Smart Farmer ใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนองคความรูรวมกัน และตั้งเปาหมาย
การขยายผลไปสูเกษตรรายอ่ืนๆ ใหไดมากท่ีสุด ตั้งแต ป 2557 เปนตนมา ภาคใตไดพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน Young 
Smart Farmer ไปแลว กวา 2,600 ราย ขณะน้ีเรงผลักดันตอเน่ืองใหเปนตนแบบในเรื่องการนํานวัตกรรม เทคโนโลยไีป
ใช และขยายผลโดยสรางเครือขายรวมกับศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร แปลงใหญ เปนตน หลายราย
ท่ีประสบผลสําเร็จ ทําการตลาดผานระบบออนไลนและ Modern Trade ดังเชน ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหมจังหวัด
พังงา ของนางสาวจุฑามาศ สองแสง (สวนสองแสง) ตําบลบางทองอําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา ซึง่มีสินคาท่ีมี
ช่ือเสียง ไดแก มังคุดทิพยพังงา และมีแปรรูปผกั ผลไมสด อีกหลายชนิด จําหนายผานwebsite ตลาดเกษตรกรออนไลน มี
ยอดขายเปนท่ีนาพอใจอยางมาก ดานนางสาวเฉลิมพร สมนาม Young Smart Farmer ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต ไดนํานวัตกรรมเขามาชวยในกระบวนการผลติ คือ การปลูกในโรงเรือนปดแบบระบบอัจฉริยะ ขนาด
11×33 เมตร จํานวน 5 โรงเรือน ในพ้ืนท่ี 2 ไร มีการใหนํ้า ใหปุยแบบระบบนํ้าหยด มี TIMER สําหรับตั้งเวลาใหนํ้า ให
ปุย โดยไดรับความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลยัเปนผูออกแบบให โดยใน 1 โรงเรือนสามารถปลูกมะเขือ
เทศ ได 860 ตน 1 ตนใหผลผลิตมะเขือผลผลิตมะเขือเทศได 1.5 กิโลกรมั ในระยะ 1 ป สามารถเก็บผลผลติได 3-
4 รอบ ไดรับการรับรองคณุภาพตามมาตรฐาน GAP จําหนายท่ีหางสรรพสินคา Makro เปนหลกั และกําลังขยายเขาสู
หาง Central สรางรายไดตอป กวา 4,500,000 บาท ถือเปนความสําเร็จของเกษตรกร และขยายผลสูชุมชนตอไป 



 

เกษตรฯ รวมเปดฤดูกาลทองเท่ียวดอกไมบานท่ีเหมืองแกว ครั้งท่ี 2 ชวนนักทองเท่ียวชมดอกไมงามหลากสสีันหลายสาย
พันธุ สงเสริมเกษตรกรผูปลกูดอกไมเพ่ือการคาและการทองเท่ียวเชิงเกษตร จ.เชียงใหม มุงสรางรายไดสูชุมชน นาย
เขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาววา กรมสงเสรมิการเกษตร โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม รวมเปดงานฤดูการทองเท่ียว ดอกไมบานท่ีเหมืองแกว ครั้งท่ี 2 ณ สวน I love Flower Farm อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันท่ี 29 ตุลาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 
โดยมี นายกฤตพล รชตเมธานนท ปลัดอําเภอ รักษาราชการแทนนายอําเภอแมริม เปนประธานเปดงาน และมอบหมายให 
นางสาวชฎารัตน เมฆเจรญิ เกษตรอําเภอแมริม ในนามสํานักงานเกษตรอําเภอแมริม กลาวรายงาน ซึ่งเกษตรกรกลุมผูผลิตไม
ตัดดอกเพ่ือการคา ตําบลเหมืองแกว ถือเปนแหลงปลูกไมดอกเพ่ือการคาท่ีสําคญัของจังหวัดเชียงใหม มีพ้ืนท่ีปลูกไมดอก
ประมาณ 1,038 ไร เกษตรกร 353 ราย ท้ังในพ้ืนท่ีตําบลโปงแยงและตําบลเหมืองแกว เชน กุหลาบ มากาเรต็ พีค็อก สรอย
ไก เบญจมาศ 
สํานักงานเกษตรอําเภอแมริม ไดสงเสริมใหมีการพัฒนาคณุภาพไมดอกโดยผานกระบวนการแปลงใหญ สงเสริมการลดตนทุน 
เพ่ิมคุณภาพผลผลิตของกลุมและเช่ือมโยงการตลาดในรูปแบบการขายแบบออนไลน มีการประชาสัมพันธผานสื่อโซเชียลตางๆ 
ทําใหแหลงปลูกไมดอกอําเภอแมรมิเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง และในสวนของตําบลเหมืองแกวมีเกษตรกร จํานวน 78 ราย มี
พ้ืนท่ีปลูกไมดอกท่ีข้ึนทะเบียนไวกับกรมสงเสรมิการเกษตร จํานวน 203 ไร 
โดยมี นางสาวณวิสา มูลทา Smart Farmer ตนแบบดานการผลิตไมดอกเพ่ือการคาแบบครบวงจร และกลุมสมาชิกผลิตไม
ดอกจําหนาย โดยใชหลัก “ตลาดนําการผลิต” การติดตอผูซื้อ หรือ Organizer โดยตรง มีการสั่งซื้อลวงหนาจึงสามารถวาง
แผนการผลติไมดอกเปาหมายใหแกตนเองและสมาชิก สามารถผลิตไมดอกตามความตองการของผูซื้อหรือตลาดตองการ 
เกษตรกรสามารถขายผลผลติไดตลอดท้ังป เมื่อเปดสวนดอกไมใหนักทองเท่ียวเขาไปถายภาพความงดงาม 
พรอมชมวิถีชีวิตของคนปลูกดอกไมในชุมชนไดอยางใกลชิดในรูปแบบของการทองเท่ียวเชิงเกษตรไดเกิดกระแสแชรกันในสื่อ
สังคมออนไลนมากข้ึน กอนจะมีการตัดชอดอกเพ่ือสงถึงมือผูรับซื้อ ทําใหเกษตรกรมีรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเก็บคาเขาชมสวน
ของนักทองเท่ียว คนละ 50 บาท เพ่ือเปนคาบํารุงสวน รวมท้ังการขายอาหาร ของฝาก ของท่ีระลึก และเมื่อมีผูคนหลั่งไหล
เขามาในชุมชนเพ่ิมข้ึนก็กระจายรายไดสูชุมชนไดเปนอยางด ี
โดยสวนดอกไมในบริเวณน้ีจะเปดใหนักทองเท่ียวเขาเท่ียวชมไดไปจนถึงเดือนเมษายน 2564 เน่ืองจากมีหลายสวนและ
วางแผนการผลิตใหสมาชิกกลุมเกษตรกรผูปลกูไมดอก เพ่ือใหมีรายไดหมุนเวียนในชุมชน ท้ังน้ีในป 2562 ท่ีผานมา มี
นักทองเท่ียวเขามาในพ้ืนท่ีกวา 4,000-5,000 คน ตอวัน สูงสุด 10,000 คน ตอวัน สรางรายไดใหเกษตรกรและคนใน
ชุมชนมากถึง 80-100 ลานบาท จึงขอเชิญชวนนักทองเท่ียวเดินทางไปชมความสวยงามของดอกไมบานและสัมผัสกับ
เทศกาลฤดูหนาวของปน้ี สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี สํานักงานเกษตรอําเภอแมริม โทร.053-297-323 



 

เม่ือเร็วๆ นี้ นางพิมพา ดวงประชา รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดปราจนีบุรี เปนประธานการประชุม

เกษตรอําเภอประจําเดือนตุลาคม 2563 ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ตําบลหนาเมือง 

อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีหัวหนากลุม/ฝาย เกษตรอําเภอ เจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัด

ปราจีนบุรี เขารวมประชุมฯ ซ่ึงมีการชี้แจงงานเรงดวน ไดแก สถานการณการระบาดโรคใบดางมันสําปะหลัง 

การประกาศพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี รวมท้ังสงมอบเมล็ดพันธุผักสวนครัวใหแกเกษตรอําเภอ

ทุกอําเภอ สําหรับนําไปมอบใหเกษตรกรท่ีมีลงทะเบียนขอรับเมล็ดพันธุ (รอบแรก) ตอไป ซ่ึงจังหวัดปราจีนบุรี 

มีผูเขารวมขอรับเมล็ดพันธุพืชผักสวนครัว รอบแรก (ลําดับการขอรับฯ ท่ี 1-200,000) จํานวน 1,232 ราย 

และรอบท่ี 2 (ลําดับการขอรับฯ ท่ี 200,001-300,000) จํานวน 452 ราย 



 








