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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า โครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจ าการสู่การเป็นทายาท
เกษตรรุ่นใหม่ เป็นโครงการท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดด้ าเนินการมา ตั้งแต่ปี 2562 ภายใตค้วามร่วมมือในการท างานกบักรม
เสมียนตรา ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม เพ่ือเตรียมความพร้อมดา้นอาชีพใหท้หารกองประจ าการก่อนปลดประจ าการ ส าหรับใน
ปี 2565 จะเร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กนัยายน โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ย ทหารกองประจ าการท่ีเป็นลูกหลาน
เกษตรกร ทหารกองประจ าการท่ีมีความสนใจเขา้ร่วมโครงการแต่ไม่ไดเ้ป็นลูกหลานเกษตรกร และขา้ราชการทหาร ท่ีก ากบัดูแล รวม
จ านวน 200 นาย 

นายเข้มแข็ง ไดเ้นน้ย  ้าว่า การฝึกอบรมพ้ืนฐาน “การท าการเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” ถือเป็น
กิจกรรมท่ีส าคญั ซ่ึงมีทั้ง วิชาหลกั ไดแ้ก่ การปรับแนวคิด, ระบบการท าเกษตรแบบผสมผสาน, การจดัท าแผนพฒันาตนเองและ
แผนพฒันาอาชีพ, การตลาดสินคา้เกษตรในยคุประเทศไทย 4.0 และ ICT กบัเกษตรเชิงพาณิชย ์และ วิชาเลือก ซ่ึงเลือกตามความ
เหมาะสมของพ้ืนท่ี เช่น การจดัการปัจจยัการผลิต, กระบวนการเพาะปลูกพืช, การใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน, การป้องกนัก าจดั
ศตัรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต เป็นตน้ ซ่ึงใชเ้วลาอบรมทั้งหมดรวม 5 วนั 

ส าหรับพ้ืนท่ีด าเนินการโครงการฯ นายเข้มแข็ง ช้ีแจงว่า ก าหนดด าเนินการใน 8 ศูนยป์ฏิบติัการ 12 หน่วยทหาร ไดแ้ก่ มณฑล
ทหารบกท่ี 13 จ.ลพบุรี อบรมท่ีศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจ.ลพบุรี มีส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 1 จ.
ชยันาท รับผิดชอบ, มณฑลทหารบกท่ี 17 จ.กาญจนบุรี  อบรมท่ีศูนยส่์งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จ.กาญจนบุรี มีส านกังาน
ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 2 จ.ราชบุรี รับผิดชอบ,  มณฑลทหารบกท่ี 14 จ.ชลบุรี, หน่วยบญัชาการนาวิกโยธิน จ.ชลบรีุ และ
หน่วยบญัชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาชายฝ่ัง จ.ชลบุรี อบรมท่ีศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร จ.ระยอง มีส านกังาน
ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จ.ระยอง รับผิดชอบ, 

มณฑลทหารบกท่ี 23 จ.ขอนแก่น อบรมท่ีศูนยข์ยายพนัธุ์พืชท่ี 7 จ.มหาสารคาม และมณฑลทหารบกท่ี 24 จ.อุดรธานี อบรมท่ีศูนย์
ขยายพนัธุ์พืชท่ี 10 จ.อุดรธานี มีส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 4 จ.ขอนแก่น รับผิดชอบ, มณฑลทหารบกท่ี 45 จ.สุ
ราษฎร์ธานี และกองบิน 7 จ.สุราษฎร์ธานี อบรมท่ีศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจ.สุราษฎร์ธานี มีส านกังานส่งเสริมและ
พฒันาการเกษตรท่ี 5 จ.สงขลา รับผิดชอบ, มณฑลทหารบกท่ี 32 จ.ล าปางและ  มณฑลทหารบกท่ี 33 จ.เชียงใหมอ่บรมท่ีศูนย์
ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจ.เชียงใหม่ และมณฑลทหารบกท่ี 38 จ.น่าน อบรมท่ีศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจ.
น่าน มีส านกังานส่งเสริม และพฒันาการเกษตรท่ี 6 จ.เชียงใหม ่รับผิดชอบ 



 

นายเขม้แข็ง ยตุิธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร เปิดเผยว่า โครงการเตรียมความพรอ้มทหารกองประจ าการสู่การเป็นทายาท

เกษตรรุน่ใหม่ เป็นโครงการท่ีกรมส่งเสรมิการเกษตรไดด้  าเนินการมา ตัง้แต่ปี 2562 ภายใตค้วามรว่มมือในการท างานกบักรมเสมยีนตรา 

ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม เพื่อเตรียมความพรอ้มดา้นอาชพีใหท้หารกองประจ าการก่อนปลดประจ าการ ส าหรบัในปี 2565 จะเริ่ม

ด าเนินโครงการตัง้แต่เดือนมิถนุายน – กนัยายน โดยกลุม่เป้าหมายประกอบดว้ย ทหารกองประจ าการท่ีเป็นลกูหลานเกษตรกร ทหารกอง

ประจ าการท่ีมีความสนใจเขา้รว่มโครงการแต่ไม่ไดเ้ป็นลกูหลานเกษตรกร และขา้ราชการทหาร ที่ก ากบัดแูล รวมจ านวน 200 นาย 

นายเขม้แข็ง ไดเ้นน้ย า้วา่ การฝึกอบรมพืน้ฐาน “การท าการเกษตรผสมผสาน ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ถือเป็นกิจกรรมที่

ส  าคญั ซึ่งมีทัง้ วชิาหลกั ไดแ้ก่ การปรบัแนวคิด, ระบบการท าเกษตรแบบผสมผสาน, การจดัท าแผนพฒันาตนเองและแผนพฒันาอาชีพ, 

การตลาดสินคา้เกษตรในยคุประเทศไทย 4.0 และ ICTกบัเกษตรเชิงพาณิชย ์และ วชิาเลือก ซึ่งเลือกตามความเหมาะสมของพืน้ท่ี เช่น 

การจดัการปัจจยัการผลิต, กระบวนการเพาะปลกูพชื, การใชปุ้๋ ยตามคา่วเิคราะหด์ิน, การป้องกนัก าจดัศตัรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และการ

แปรรูปและเพิ่มมลูคา่ผลผลิต เป็นตน้ ซึ่งใชเ้วลาอบรมทัง้หมดรวม 5 วนั 

ส ำหรับพืน้ทีด่ ำเนินกำรโครงกำรฯ นำยเข้มแขง็ ชีแ้จงว่ำ ก ำหนดด ำเนินกำรใน 8 ศูนยป์ฏิบัติกำร 12 หน่วยทหำร ได้แก ่
มณฑลทหำรบกที ่13 จ.ลพบุรี อบรมทีศู่นยส์่งเสริมและพัฒนำอำชพีกำรเกษตรจ.ลพบุรี มีส ำนักงำนสง่เสริมและพัฒนำกำร
เกษตรที ่1 จ.ชัยนำท รับผิดชอบ, มณฑลทหำรบกที ่17 จ.กำญจนบุรี  อบรมทีศู่นยส์่งเสริมเยำวชนเกษตรอำเซียน จ.
กำญจนบุรี มีส ำนักงำนสง่เสริมและพัฒนำกำรเกษตรที ่2 จ.รำชบุรี รับผิดชอบ,  มณฑลทหำรบกที ่14 จ.ชลบุรี, หน่วย
บัญชำกำรนำวิกโยธิน จ.ชลบรีุ และหน่วยบัญชำกำรต่อสู้อำกำศยำนและรักษำชำยฝ่ัง จ.ชลบุรี อบรมทีศู่นยส์ง่เสริมและ
พัฒนำอำชีพกำรเกษตร จ.ระยอง มีส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที ่3 จ.ระยอง รับผิดชอบ, มณฑลทหำรบกที ่23 
จ.ขอนแก่น อบรมทีศู่นยข์ยำยพันธุพ์ชืที ่7 จ.มหำสำรคำม และมณฑลทหำรบกที ่24 จ.อดุรธำนี อบรมทีศู่นยข์ยำยพันธุพ์ืชที ่
10 จ.อดุรธำนี มีส ำนักงำนสง่เสริมและพัฒนำกำรเกษตรที ่4 จ.ขอนแก่น รับผิดชอบ, มณฑลทหำรบกที ่45 จ.สุรำษฎรธ์ำนี 
และกองบนิ 7 จ.สุรำษฎรธ์ำนี อบรมทีศู่นยส์่งเสริมและพัฒนำอำชพีกำรเกษตรจ.สุรำษฎรธ์ำนี มีส ำนักงำนส่งเสริมและ
พัฒนำกำรเกษตรที ่5 จ.สงขลำ รับผิดชอบ, มณฑลทหำรบกที ่32 จ.ล ำปำงและ  มณฑลทหำรบกที ่33 จ.เชียงใหม่ อบรมที่

ศูนยส์่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรจ.เชียงใหม่ และมณฑลทหำรบกที ่38 จ.น่ำน อบรมทีศู่นยส์่งเสริมและพัฒนำอำชีพ
กำรเกษตรจ.น่ำน มีส ำนักงำนส่งเสริม และพัฒนำกำรเกษตรที ่6 จ.เชียงใหม่ รับผิดชอบ 

“จำกโครงกำรฯทีด่ ำเนินกำร ท ำใหท้หำรกองประจ ำกำร มีควำมรู้ เกดิทกัษะดำ้นกำรเกษตร สำมำรถน ำไปประกอบอำชีพ 
สร้ำงรำยได้ภำยหลังปลดประจ ำกำร รวมถึงท ำให้มทีำยำทเกษตรกรรุ่นใหม่ และ Young Smart Farmer เพิ่มขึน้ ถือเป็น
ก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำภำคเกษตรของประเทศในอนำคต” อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวทิง้ท้ำย... สำมำรถติดตำม
ต่อได้ที ่: https://www.dailynews.co.th/news/857414/ 





 
นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ได้ส่งเสรมิให้เกษตรกรผู้ปลูกมะยงชิด ในจังหวัดรวมกลุม่กันเป็นแปลง
ใหญ่ เพื่อพัฒนาตามหลักการของระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส่งผลให้ปัจจุบันจังหวัดนครนายกมีแปลงใหญม่ะยงชิด จำนวนทัง้สิ้น 6 
แปลง เกษตรกรสมาชิก 283 ราย พ้ืนท่ี 1,389.25 ไร่ ซึ่งผลสมัฤทธ์ิจากการดำเนินงานท่ีผ่านมาพบว่า แปลงใหญ่มะยงชิดทั้งหมด สามารถ
ลดต้นทุนและไดผ้ลผลติเพิ่มขึ้นทุกแปลง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนแปลงใหญ่มะยงชิดทั้งหมด ได้แก่ แปลงใหญ่มะยงชิด ตำบลท่า
ทราย อำเภอเมืองนครนายก ซึ่งเขา้ร่วมโครงการปี 2561 เกษตรกร 75 ราย ลดต้นทุนไดร้้อยละ 20 ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 แปลงใหญ่
มะยงชิด ตำบลดงละคร อำเภอเมอืงนครนายก เข้าร่วมโครงการปี 2562 เกษตรกร 47 ราย ลดต้นทุนได้ร้อยละ 20 ผลผลติเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 
20 และในปี 2563 มีแปลงใหญเ่ข้าร่วมโครงการ 3 แปลง ได้แก่ แปลงใหญ่มะยงชิด ตำบลบ้านพรา้ว อำเภอบ้านนา เกษตรกร 31 ราย ลด
ต้นทุนไดร้้อยละ 7.81 ผลผลติเพิม่ขึ้นร้อยละ 43 แปลงใหญม่ะยงชิด ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา เกษตรกร 59 ราย ลดต้นทุนไดร้้อยละ 
20 ผลผลติเพิ่มขึ้นร้อยละ 43 แปลงใหญ่มะยงชิด ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก เกษตรกร 40 ราย ลดต้นทุนได้ร้อยละ 9.14 
ผลผลติเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ส่วนแปลงใหญ่มะยงชิด ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก เป็นแปลงทีส่ำนักงานเกษตรจังหวดันครนายกสำรวจ
แล้วพบว่ามีศักยภาพในการดำเนนิการแบบแปลงใหญไ่ด้ จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการในปี 2565 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการส่งเสริมด้านการลด
ต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลติ การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ ตามหลักการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 5 
ด้าน 
รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวอีกว่า การดำเนินงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เริม่มาตั้งแต่ปี 2559 เป็นกลไกสำคญัใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย มุ่งเน้นการรวมกลุม่ของเกษตรกรรายย่อยที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกัน มีความ
พร้อมจะพัฒนาการผลิตและการตลาดร่วมกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน เน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบาย
การตลาดนำการผลิต โดยผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบนัมีแปลงใหญ่ จำนวน 8,884 แปลง เกษตรกร 489,933 ราย พ้ืนท่ี  8,295,628 
ไร่ ก่อให้เกิดความสำเร็จในเชิงเศรษฐกิจ คือ ผลผลิตมีตลาดรองรับแน่นอน เกษตรกรสามารถลดต้นทนุ เพิ่มผลผลติ คุณภาพได้มาตรฐาน เชิง
สังคม เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการร่วมกันท้ังการผลติการตลาด และเชิงสิ่งแวดล้อม เกษตรกรใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ใช้เทคโนโลยเีหมาะสมกับพื้นทีส่รา้งมูลค่าเพิ่มสะสมตลอด 5 ปี โดยลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณ 24,854 ล้านบาท เพิ่มผลผลิต 22,422 
ล้านบาท รวมมูลค่าเพิ่ม 47,276 ล้านบาท 
ทั้งนี ้จังหวัดนครนายกมีเกษตรกรปลูกมะยงชิด จำนวน 2,642 ราย พ้ืนท่ีปลูก 7,956 ไร่ ส่วนใหญอ่ยู่ใน อำเภอเมืองนครนายก อำเภอบ้าน
นา และพื้นทีอ่ำเภอปากพลีบางสว่น โดยในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นฤดูกาลที่มะยงชิดในพ้ืนท่ี จังหวดันครนายก
ให้ผลผลติออกสู่ตลาด และผลผลติเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคเป็นอย่างดี เป็นไมผ้ลอัตลักษณ์ของจังหวัด พันธุ์ท่ีปลูกส่วนใหญ่ คือ พันธุ์ทูลเกล้า 
และได้รับการขึ้นทะเบยีนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ในช่ือ “มะยงชิดนครนายก” และ จ.นครนายก ผลักดันให้เกษตรกรขอใช้ตราสัญญา
ลักษณส์ิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ดว้ยจุดเด่นเป็นเอกลักษณเ์ฉพาะตวั คือ สีเหลืองสม้ ผลใหญ่ รูปไข่ เนื้อหนา เนื้อแน่น กรอบ มีกลิ่นหอม 
รสชาติหวานอมเปรีย้ว และมีค่าความหวานตั้งแต่ 18 – 22 องศาบริกซ์ ขึ้นไป โดยในปี 2565 มะยงชิด จังหวดันครนายก ให้ผลผลติ
ประมาณ 1,800 ตัน ผลผลติเฉลีย่ 226 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรมกีารจำหน่ายผลสด และผลติภณัฑแ์ปรรูปจากมะยงชิด เช่น กล้วยอบซอส
มะยงชิด มะยงชิดลอยแก้ว น้ำมะยงชิดปั่น เค้กมะยงชิด เป็นต้น จากสวนเกษตรกรโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่มีลูกคา้ประจำมาซื้อท่ีสวน การ
จำหน่ายผา่นเพจ Facebook ของตนเอง การจำหน่ายทีต่ลาดเกษตรกรนครนายก บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ทุกวันศุกร์ รวมทั้งมีการขาย
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com อีกด้วย 






