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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 256๕  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ร่วมงานเทศน์มหาชาติ 1. งานเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลฯ 

11-12 มิ.ย.นี้ ที่อุทยาน ร.2 กรมส่งเสริม
การเกษตร จัดเต็มนิทรรศการสุดอลังการณ์ 
“พืชผักผลไม้ในป่าหิมพานต์” พร้อมแจก
กล้าพริกโบราณ“บางช้าง” 

เมเนเจอร์ออนไลน์  

ร่วมงานเทศน์มหาชาติ 2. งานเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลฯ 
11 - 12 มิ.ย.นี้ ที่อุทยาน ร.2 กรมส่งเสริม
การเกษตร จัดเต็ม 

สยามรัฐออนไลน์ 

เทศกาลทุเรียน 3. เริ่มแล้วอย่างยิ่งใหญ่! 'เทศกาลทุเรียน
ภู เขาไฟศรีสะเกษ 65' ชิม ช้ อป ชิ ล 
สินค้าคุณภาพ 9-15 มิ.ย. นี้ 

ข่าวสดออนไลน์ 

เทศกาลทุเรียน 4. จั ด ใหญ่ เทศกาลทุ เรียนภู เขาไฟ      
ศรีสะเกษ 9-15 มิถุนายน 2565 นี้ 
จ าหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน และ
ผลิตภัณฑ์ Young Smart Farmer หวังกระตุ้น
เศรษฐกิจฐานราก หลังประชาชนได้รับ
ผลกระทบจากพิษโควิด-19 

ไทยโพสต์ออนไลน์ 

Young Smart Farmer, 
Smart Farmer 

5. กรมส่งเสริมการเกษตร จัดติวเข้ม 
Young Smart Farmer, Smart Farmer 
และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 

สยามรัฐออนไลน์ 

Young Smart Farmer, 
Smart Farmer 

6. กรมส่งเสริมเกษตร สร้างเครือข่าย 
Young Smart Farmer-Smart Farmer 
หวังเป็นผู้น าองค์ความรู้ชุมชนพ่ีน้อง
เกษตร ทั่วประเทศ 

เมเนเจอร์ออนไลน์ 

แปลงใหญ่ 7. ‘เฉลิมชัย’โชว์ความส าเร็จเกษตร
แปลงใหญ่ 5 แสนคนลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการแล้ว ช่วยชาติดันส่งออก 

หนังสือพิมพ์แนวหน้า 

ปาล์มน้ ามัน 8. ผลิตปาล์มน้ ามันยั่งยืน สร้างความมั่นคง 
‘อาหารโลก’ 

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

แปลงใหญ่ 9. เกษตรแปลงใหญ่ลดต้นทุน 2.4 หมื่นล้าน  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
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https://mgronline.com/onlinesection/detail/9650000055263#l483l3xp
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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ด้วยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก าหนดจัดงานเทศน์มหาชาติถวายเป็น   
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยขึ้น ในการนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมาย
ให้จัดแสดงนิทรรศการพืชผักผลไม้ในป่าหิมพานต์ และพืชผักผลไม้ในจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งประชาสัมพันธ์พืชผักผลไม้ที่มีในป่าหิมพานต์ของจังหวัดสมุทรสงคราม และ      
พริกบางช้างให้เป็นที่รู้จัก 

ส าหรับพริกบางช้างนั้นเป็นสายพันธุ์พริกโบราณ แหล่งก าเนิดอยู่ในพ้ืนที่ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
มีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ลักษณะประจ าพันธุ์ เส้นผ่าศูนย์กลางผลกว้าง 1.9-2.5 ซม.  
ยาว 10-15 ซม. เนื้อหนา 2-3 มม. โคนผลใหญ่ ปลายเรียว เนื้อหนา ไส้ใหญ่ เมล็ดน้อย มีกลิ่นเฉพาะตัว    
ผิวเรียบมัน ผลอ่อนสีเขียวเข้ม ผลแก่สีแดงจัด รสชาติไม่เผ็ดมาก เมื่อแปรรูปเป็นพริกแห้ง จะมีลักษณะ       
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ผิวสีแดงเข้มมันเงา เนื้อค่อนข้างหนา ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรโดยส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 
ได้ฟ้ืนฟูและส่งเสริมให้ประชาชนปลูกบริโภคในครัวเรือน เกิดการอนุรักษ์ พืชท้องถิ่น และขยายพ้ืนที่ปลูกให้
พริกบางช้างไม่สูญหายไป 

ทั้งนี้  อุทยาน ร.2 เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย           
ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือสนอง   
พระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปะอันงดงามไว้เป็นมรดกแก่ชาติ และได้รับการยกย่องจากองค์การ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) โดยมีพ้ืนที่ 11 ไร่ ประกอบด้วย อาคาร
พิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย อาคารทรงไทย 5 หลัง โรงละครกลางแจ้ง สวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดีนานาชนิด 
แปลงสวนเกษตรตามแนวพระราชด าริ ศาลาเอนกประสงค์ส าหรับนั่งพักผ่อน และมีพ้ืนที่ขายสินค้าพ้ืนเมือง
และผลไม ้

“เพ่ือสร้างความสนใจให้กับเกษตรกรและประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม และใกล้เคียงที่เข้าร่วม   
งานเทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงก าหนดจัดนิทรรศการในรูปแบบ       
การจ าลองป่าหิมพานต์ที่สวยงามน่าประทับใจ ประกอบด้วย นิทรรศการพืชผักและผลไม้ที่มีในป่าหิมพานต์ 
นิทรรศการพืชผักและผลไม้ของจังหวัดสมุทรสงคราม นิทรรศการพริกบางช้าง และแจกต้นกล้าพริกบางช้าง
ให้กับประชาชน ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน และชมนิทรรศการที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดขึ้น   
ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ในระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2565” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 
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งานเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลฯ 11 - 12 มิ.ย.นี้ ที่อุทยาน ร.2 กรมส่งเสริมการเกษตร จัดเต็ม 
นิทรรศการสุดอลังการณ์ “พืชผักผลไม้ในป่าหิมพานต์” พร้อมแจกกล้าพริกโบราณ“บางช้าง”  

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ด้วยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก าหนดจัดงานเทศน์มหาชาติถวายเป็น    
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยขึ้น ในการนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมาย
ให้จัดแสดงนิทรรศการพืชผักผลไม้ในป่าหิมพานต์ และพืชผักผลไม้ในจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งประชาสัมพันธ์พืชผักผลไม้ที่มีในป่าหิมพานต์ของจังหวัดสมุทรสงคราม และพริก
บางช้างใหเ้ป็นที่รู้จัก 

ส าหรับพริกบางช้างนั้นเป็นสายพันธุ์พริกโบราณ แหล่งก าเนิดอยู่ในพ้ืนที่ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
มีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ลักษณะประจ าพันธุ์ เส้นผ่าศูนย์กลางผลกว้าง 1.9-2.5 ซม.  
ยาว 10-15 ซม. เนื้อหนา 2-3 มม. โคนผลใหญ่ ปลายเรียว เนื้อหนา ไส้ใหญ่ เมล็ดน้อย มีกลิ่นเฉพาะตัว    
ผิวเรียบมัน ผลอ่อนสีเขียวเข้ม ผลแก่สีแดงจัด รสชาติไม่เผ็ดมาก เมื่อแปรรูปเป็นพริกแห้ง จะมีลักษณะผิว      
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สีแดงเข้มมันเงา เนื้อค่อนข้างหนา ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรโดยส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 
ได้ฟ้ืนฟูและส่งเสริมให้ประชาชนปลูกบริโภคในครัวเรือน เกิดการอนุรักษ์พืชท้องถิ่น และขยายพ้ืนที่ปลูกให้
พริกบางช้างไม่สูญหายไป 

ทั้งนี้ อุทยาน ร.2 เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ของมูลนิธิ
พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือสนองพระมหา
กรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปะอันงดงามไว้เป็นมรดกแก่ชาติ และได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) โดยมีพ้ืนที่ 11 ไร่ ประกอบด้วย อาคารพิพิธภัณฑ์
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย อาคารทรงไทย 5 หลัง โรงละครกลางแจ้ง สวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดีนานาชนิด    
แปลงสวนเกษตรตามแนวพระราชด าริ ศาลาเอนกประสงค์ส าหรับนั่งพักผ่อน และมีพ้ืนที่ขายสินค้าพ้ืนเมือง
และผลไม ้

“เพ่ือสร้างความสนใจให้กับเกษตรกรและประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม และใกล้เคียงที่ เข้า
ร่วมงานเทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงก าหนดจัดนิทรรศการในรูปแบบ 
การจ าลองป่าหิมพานต์ที่สวยงามน่าประทับใจ ประกอบด้วย นิทรรศการพืชผักและผลไม้ที่มีในป่าหิมพานต์ 
นิทรรศการพืชผักและผลไม้ของจังหวัดสมุทรสงคราม นิทรรศการพริกบางช้าง และแจกต้นกล้าพริกบางช้าง
ให้กับประชาชน ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน และชมนิทรรศการที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดขึ้น    
ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ในระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2565” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 
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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ       

เป็นทุเรียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ปลูกบริเวณภูเขาไฟโบราณ 
แถบเทือกเขาพนมดงรัก เป็นดินที่ผุพังมาจากหินบะซอลต์ จึงมีธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อพืช เกษตรกรใช้น้ าใต้ดิน
ลึกกว่า 50-100 เมตร มารดต้นทุเรียน ท าให้เนื้อทุเรียนมีเนื้อนุ่มเหนียว เส้นใยละเอียด กลิ่นหอม ไม่ฉุนมาก 
และรสชาติหวานกรอบ จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ โดยที่ผ่านมาได้เข้าไปส่งเสริมให้
เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชจากที่เคยปลูกเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  และมันส าปะหลัง ก็เปลี่ยนมาปลูก
ทุเรียน เงาะ ล าไย ลองกอง มังคุด สละ และสะตอ มากขึ้น โดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าไป
ถ่ายทอดให้ความรู้ ท าให้ผลผลิตมีคุณภาพ และเกษตรกรทยอยปลูกผลไม้เหล่านี้มากข้ึนในพ้ืนที่อ าเภอขุนหาญ 
กันทรลักษ์ และศรีรัตนะ 

ปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษ มีเกษตรกรที่ปลูกทุเรียน 2,350 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกทุเรียน 15,111 ไร่ 
ให้ผลผลิตแล้ว 5,721 ไร่ ยังไม่ให้ผลผลิต 9,390 ไร่ พันธุ์ที่นิยมปลูกคือ พันธุ์หมอนทอง คาดการณ์ปริมาณ
ผลผลิตทุเรียนในปีนี้ไว้ที่ 7,522 ตัน โดยปริมาณผลผลิตในปี 2565 จะเพ่ิมขึ้น 2,758 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
57.8 ของผลผลิตในปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีพ้ืนที่ให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 2,108 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58 ของพื้นที่ให้
ผลผลิตของปีที่ผ่านมา โดยราคาขายปลีกหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ 170 -190 บาท คาดว่าทุเรียนภูเขาไฟ   
ศรีสะเกษจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรในปีนี้กว่า 1,353.96 ล้านบาท 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า การจัดงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 -15 มิถุนายน นี้     
มีการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าการเกษตร สินค้าวิสาหกิจชุมชน/OTOP ผลิตภัณฑ์ของ Young 
Smart Farmer มีเวทีแสดงศิลปวัฒนธรรม และการสัมมนาให้ความรู้ด้านต่าง ๆ จึงขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานดังกล่าว เพ่ืออุดหนุนทุเรียน ซื้อสินค้าพ้ืนเมือง ตามสโลแกน ชิม ช็อป 
ชิลล์ อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ผ่อนคลาย หลังได้รับผลกระทบ    
จากจากโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา 
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https://www.thaipost.net/public-relations-news/158927/ 

 
 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ        
เป็นทุเรียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ปลูกบริเวณภูเขาไฟโบราณ 
แถบเทือกเขาพนมดงรัก เป็นดินที่ผุพังมาจากหินบะซอลต์ จึงมีธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อพืช เกษตรกรใช้น้ าใต้ดิน   
ลึกกว่า 50-100 เมตร มารดต้นทุเรียน ท าให้เนื้อทุเรียนมีเนื้อนุ่มเหนียว เส้นใยละเอียด กลิ่นหอม ไม่ฉุนมาก 
และรสชาติหวานกรอบ จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ โดยที่ผ่านมาได้เข้าไปส่งเสริมให้
เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชจากที่เคยปลูกเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง ก็เปลี่ยนมาปลูก
ทุเรียน เงาะ ล าไย ลองกอง มังคุด สละ และสะตอ มากขึ้น โดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าไป
ถ่ายทอดให้ความรู้ ท าให้ผลผลิตมีคุณภาพ และเกษตรกรทยอยปลูกผลไม้เหล่านี้มากข้ึนในพ้ืนที่อ าเภอขุนหาญ 
กันทรลักษ์ และศรีรัตนะ 

ปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษ มีเกษตรกรที่ปลูกทุเรียน 2 ,350 ครัวเรือน พ้ืนที่ปลูกทุเรียน  15,111 
ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 5,721 ไร่ ยังไม่ให้ผลผลิต 9 ,390 ไร่ พันธุ์ที่นิยมปลูกคือ พันธุ์หมอนทอง คาดการณ์
ปริมาณผลผลิตทุเรียนในปีนี้ไว้ที่ 7,522 ตัน โดยปริมาณผลผลิตในปี 2565 จะเพ่ิมขึ้น 2,758 ตัน คิดเป็น
ร้อยละ 57.8 ของผลผลิตในปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีพ้ืนที่ให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 2,108 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58 ของ
พ้ืนที่ให้ผลผลิตของปีที่ผ่านมา โดยราคาขายปลีกหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ 170-190 บาท คาดว่าทุเรียน
ภูเขาไฟศรีสะเกษจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรในปีนี้กว่า 1,353.96 ล้านบาท 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน นี้ 
มีการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าการเกษตร สินค้าวิสาหกิจชุมชน/OTOP ผลิตภัณฑ์ของ Young 
Smart Farmer มีเวท ีแสดงศิลปวัฒนธรรม   และการส ัมมนาให้ความรู ้ด ้านต่าง   ๆ จ ึงขอเร ียนเช ิญ
นักท่องเที ่ยวทั ้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานดังกล่าว เพื ่ออุดหนุนทุเรียน ซื ้อสินค้าพื ้นเมือง         
ตามสโลแกน ชิม ช็อป ชิลล์ อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ผ่อนคลาย 
หลังได้รับผลกระทบจากจากโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา 
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กรมส่งเสริมการเกษตร จัดติวเข้ม Young Smart Farmer, Smart Farmer และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
หวังเป็นผู้น าด้านองค์ความรู้ให้เกษตรกรทั่วประเทศ พร้อมยกระดับสู่เกษตรเชิงธุรกิจ 

นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายขับเคลื่อนการด าเนินงาน
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และเครือข่ายให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร พัฒนาเกษตรกรให้มีแนวคิดการเป็น
ผู้ประกอบการ สามารถเป็นต้นแบบด้านองค์ความรู้ในการท าการเกษตร รวมถึงการสนับสนุนลดต้นทุน      
เพ่ิมคุณภาพการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ เพ่ือเตรียมความพร้อม เข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร
แห่งอนาคต รวมถึงให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน มุ่งเน้ นให้ อกม. ปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ 5 ข้อ ในระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัคร
เกษตร พ.ศ. 2563 และ อกม. ได้ด าเนินการตามภารกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตามบริบทของพ้ืนที่           
ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดตั้ง อกม.  
ทั่วประเทศแล้วรวมจ านวนกว่า 75,095 ราย  

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมในโอกาสเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชื่อมโยง
เครือข่าย Young Smart Farmer, Smart Farmer และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านระดับจังหวัด บริเวณคุ้ม
พญาซอ รีสอร์ท ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมาว่า 
“ขอเป็นก าลังใจให้พ่ีน้องเกษตรกรรุ่นใหม่ ทุกคน ที่ตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะยกระดับและพัฒนาภาค
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การเกษตรให้ดีขึ้นทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การเพ่ิมมูลค่า การบริหารจัดการ และ
ด้านการตลาด ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกร
ในด้านต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต จากโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการ
ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตลาดน าการผลิต และ         
ทุกหมู่บ้านมีความจ าเป็นต้องมีผู้น าทางด้านการเกษตร หรือ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรในพื้นที่ให้มีองค์ความรู้ด้านเกษตรเพ่ิมขึ้น อันจะน าไปสู่กระบวนการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพ่ิม
ผลผลิตด้านการเกษตร และท าให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่งคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง การจัด
เวทีสัมมนาในครั้งนี้  จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะน าพาให้เกษตรกรไทยและเครือข่าย Young Smart Farmer       
ได้พัฒนาศักยภาพให้สามารถตอบโจทย์การเกษตรเชิงธุรกิจได้ ดั่งค าที่ว่า “พ่อปลูก ลูกขาย” อันน าไปสู่การ
เป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีคุณภาพได้ และจะเป็นก าลังส าคัญในการผลิตอาหารให้กับคนไทยทั้งประเทศ 
และท้ังโลกได้ในอนาคต” 

ทั้งนี้ การจัดสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่าย Young Smart Farmer, Smart Farmer และอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้านระดับจังหวัด ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็น Smart Farmer ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรทั่วไป ปรับแนวคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการ
เบื้องต้น ส่งเสริมทักษะด้านการบริหารจัดการกลุ่มองค์กร และเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง Smart Farmer และ Young Smart Farmer และอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน รวมเกษตรกรเข้าร่วมการสัมมนาจ านวน 100 ราย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัด
เวทีสัมมนาการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงเครือข่าย การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การถ่ายภาพสินค้าและสร้าง
คอนเทนท์ส าหรับตลาดออนไลน์ และ การขายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Facebook, Line Official, 
Tiktok พร้อมชมนิทรรศการแสดงผลงาน “การขับเคลื่อนเครือข่าย Smart Farmer, Young Smart Farmer 
และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จังหวัดสมุทรสงคราม” รวมจ านวน 9 บูธ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
กล่าวเพ่ิมเติม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
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กรมส่งเสริมการเกษตร จัดติวเข้ม Young Smart Farmer, Smart Farmer และอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน หวังเป็นผู้น าด้านองค์ความรู้ให้เกษตรกรทั่วประเทศ พร้อมยกระดับสู่เกษตรเชิงธุรกิจ  

นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่และเครือข่ายให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร พัฒนาเกษตรกรให้มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 
สามารถเป็นต้นแบบด้านองค์ความรู้ในการท าการเกษตร รวมถึงการสนับสนุนลดต้นทุน เพ่ิมคุณภาพการผลิต 
การตลาด การบริหารจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรแห่งอนาคต รวมถึงให้
ความส าคัญในการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน มุ่งเน้นให้ อกม. ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่  
5 ข้อ ในระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 และ   
อกม. ได้ด าเนินการตามภารกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตามบริบทของพ้ืนที่ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตรในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดตั้ง อกม. ทั่วประเทศแล้วรวมจ านวน
กว่า75,095 ราย 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมในโอกาสเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชื่อมโยง
เครือข่าย Young Smart Farmer, Smart Farmer และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านระดับจังหวัด บริเวณ      
คุ้มพญาซอ รีสอร์ท ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมาว่า 
“ขอเป็นก าลังใจให้พ่ีน้องเกษตรกรรุ่นใหม่ ทุกคน ที่ตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะยกระดับและพัฒนา      
ภาคการเกษตรให้ดีขึ้นทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การเพ่ิมมูลค่า การบริหารจัดการ 
และด้านการตลาด ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมสนับสนุนการพัฒนา
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เกษตรกรในด้านต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต จากโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และ
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตลาดน าการผลิต และ
ทุกหมู่บ้านมีความจ าเป็นต้องมีผู้น าทางด้านการเกษตร หรือ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรในพื้นที่ให้มีองค์ความรู้ด้านเกษตรเพ่ิมขึ้น อันจะน าไปสู่กระบวนการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพ่ิม
ผลผลิตด้านการเกษตร และท าให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่งคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง การจัด
เวทีสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะน าพาให้เกษตรกรไทยและเครือข่าย Young Smart Farmer ได้
พัฒนาศักยภาพให้สามารถตอบโจทย์การเกษตรเชิงธุรกิจได้ ดั่งค าที่ว่า “พ่อปลูก ลูกขาย” อันน าไปสู่การเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรที่มีคุณภาพได้ และจะเป็นก าลังส าคัญในการผลิตอาหารให้กับคนไทยทั้งประเทศ และทั้ง
โลกได้ในอนาคต” 

ทั้งนี้ การจัดสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่าย Young Smart Farmer, Smart Farmer และอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้านระดับจังหวัด ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็น Smart Farmer ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรทั่วไป ปรับแนวคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการ
เบื้องต้น ส่งเสริมทักษะด้านการบริหารจัดการกลุ่มองค์กร และเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง Smart Farmer และ Young Smart Farmer และอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน รวมเกษตรกรเข้าร่วมการสัมมนาจ านวน 100 ราย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัด
เวทีสัมมนาการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงเครือข่าย การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การถ่ายภาพสินค้าและสร้าง
คอนเทนท์ส าหรับตลาดออนไลน์ และ การขายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Facebook, Line Official, 
Tiktok พร้อมชมนิทรรศการแสดงผลงาน “การขับเคลื่อนเครือข่าย Smart Farmer, Young Smart Farmer 
และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จังหวัดสมุทรสงคราม” รวมจ านวน 9 บูธ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
กล่าวเพ่ิมเตมิ 
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