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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 21 กรกฎาคม 256๕  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
เชิญเกษตรกรร่วมโครงการ 
ส านึกรักบ้านเกิด 

1. เชิญชวนเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ "คัดเลือก
เกษตรกรส านึกรักบ้านเกิด ประจ าปี พ.ศ.2565" 
ภายใต้แนวคิด "เกษตรนวัตกรรม เพ่ือความสุข
ยั่งยืน" 

ไทยโพสต์ออนไลน์  
 

เชิญเกษตรกรร่วมโครงการ 
ส านึกรักบ้านเกิดเชิญ 

2. เชิญชวนเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ “คัดเลือก
เกษตรกรส านึกรักบ้านเกิด ประจ าปี พ.ศ. 2565” 
ภายใต้แนวคิด “เกษตรนวัตกรรม เพ่ือความสุข
ยั่งยืน” 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

เชิญเกษตรกรร่วมโครงการ 
ส านึกรักบ้านเกิด 

3. เชิญชวนเกษตรกร คัดเลือกเกษตรกรส านึกรัก
บ้านเกิด 2565 

เชียงใหม่นิวส์ 

เชิญเกษตรกรร่วมโครงการ 
ส านึกรักบ้านเกิด 

4. เชิญชวนเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ “คัดเลือก
เกษตรกรส านึกรักบ้านเกิด ประจ าปี พ.ศ.2565” 
ภายใต้แนวคิด “เกษตรนวัตกรรม เพ่ือความสุข
ยั่งยืน” 

บางกอกทูเดย์ 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

อาสาสมัครเกษตร 5. รองพ่อเมืองขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงใหม่นิวส์ 

สินค้าเกษตรจาก
วิสาหกิจชุมชน 

6. ชวนอุดหนุนสินค้าเกษตรฯ เชียงใหม่นิวส์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การเกษตร 

7. เกษตรเชียงใหม่ จัดทัพเชื่อมโยงเทคโนโลยี
นวัตกรรมการเกษตรฯ 

เชียงใหม่นิวส์ 
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https://www.thaipost.net/public-relations-news/184407/ 

 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับมูลนิธิ   

ร่วมด้วยช่วยกันส านึกรักบ้านเกิด ได้ด าเนินโครงการคัดเลือก “เกษตรกรส านึกรักบ้านเกิด ประจ าปี พ.ศ. 2565”       
ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่เกษตรกร เพื่อเฟ้นหา
เกษตรกรที ่มีแนวความคิดในการน านวัตกรรมเกษตรและองค์ความรู ้ต่างๆ มาพัฒนา ต่อยอดเพื ่อเพิ ่มมูลค่าผลผลิต         
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน รวมถึง เพื่อร่วมชิงเงินรางวัลมากกว่า 
450,000 บาท ส าหรับเกษตรกรที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยเกษตรกร
ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 17-50 ปี ท าการเกษตรแบบอินทรีย์ มีสินค้าเกษตรเป็นของตนเอง มีเอกสารสิทธิ์ครอบครอง
ที่ดินในการท าการเกษตรอย่างถูกต้อง เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในการน าภูมิปัญญา เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ทันสมัยมา
ช่วยในกระบวนการผลิต การตลาดหรือการแปรรูปผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือผลผลิต และไม่เคยเป็นผู้ได้ รับการ
ประกาศให้เป็นเกษตรกรส านึกรักบ้านเกิดมาก่อน 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญเกษตรกร Smart Farmer และ 
Young Smart Farmer ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ “คัดเลือกเกษตรกรส านึกรักบ้านเกิด ประจ าปี พ.ศ.2565” โดย
เกษตรกรสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   กรมส่งเสริม
การเกษตร โทรศัพท์ 0-2579-3006 หรือที ่มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันส านึกรักบ้านเกิด โทรศัพท์ 0-2016-5555 ต่อ 
1089 และ 08-1414-8868 

ทั้งนี้ โครงการ “คัดเลือกเกษตรกรส านึกรักบ้านเกิด” กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันส านึก
รักบ้านเกิด ได้ด าเนินการมาตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2564 ปัจจุบันมีเกษตรกร Smart Farmer และ Young Smart 
Farmer ได้รับรางวัลดังกล่าวแล้ว จ านวน 60 ท่าน โดยตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการ ที่ผ่านมา 13 ปี สามารถ
พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรที่มีความสอดคล้องกับประเด็นหลักที่ก าหนดขึ้นในแต่ละปี ผ่านกระบวนการ workshop และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และมีการน าเสนอผลงานของเกษตรกรที่ได้รับรางวัล เพื ่อ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่สาธารณชนต่อไป 
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https://www.technologychaoban.com/bullet-news-
today/article_222488 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันส านึกรักบ้านเกิด ได้ด าเนินโครงการคัดเลือก “เกษตรกรส านึกรักบ้านเกิด ประจ าปี  
พ.ศ. 2565” ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   
สู่เกษตรกร เพ่ือเฟ้นหาเกษตรกรที่มีแนวความคิดในการน านวัตกรรมเกษตรและองค์ความรู้ต่างๆ มาพัฒนา 
ต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน รวมถึงเพ่ือร่วมชิงเงินรางวัลมากกว่า 450,000 บาท 

ส าหรับเกษตรกรที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 100 ,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ       
โดยเกษตรกรผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 17-50 ปี ท าการเกษตรแบบอินทรีย์ มีสินค้าเกษตรเป็นของตนเอง    
มีเอกสารสิทธิครอบครองที่ดินในการท าการเกษตรอย่างถูกต้อง เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในการน าภูมิปัญญา 
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ทันสมัยมาช่วยในกระบวนการผลิต การตลาดหรือการแปรรูปผลผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ให้กับสินค้าหรือผลผลิต และไม่เคยเป็นผู้ได้รับการประกาศให้เป็นเกษตรกรส านึกรักบ้านเกิดมาก่อน 

ทั้งนี้ โครงการ “คัดเลือกเกษตรกรส านึกรักบ้านเกิด” กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วย
ช่วยกันส านึกรักบ้านเกิด ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 -2564 ปัจจุบันมีเกษตรกร Smart Farmer 
และ Young Smart Farmer ได้รับรางวัลดังกล่าวแล้ว จ านวน 60 ท่าน 

โดยตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการที่ผ่านมา 13 ปี สามารถพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรที่มี
ความสอดคล้องกับประเด็นหลักที่ก าหนดขึ้นในแต่ละปี ผ่านกระบวนการ workshop และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับวิทยากรผู้ เชี่ ยวชาญในแต่ละด้าน และมีการน าเสนอผลงานของเกษตรกรที่ ได้รับรางวัล             
เพ่ือประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่สาธารณชนต่อไป 
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https://www.chiangmainews.co.th/newsies/2219469/ 

 
เชิญชวนเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ “คัดเลือกเกษตรกรส านึกรักบ้านเกิด ประจ าปี พ.ศ.2565” ภายใต้
แนวคิด “เกษตรนวตักรรม เพ่ือความสุขยัง่ยืน” 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันส านึกรักบ้านเกิด ได้ด าเนินโครงการคัดเลือก “เกษตรกรส านึกรักบ้านเกิด ประจ าปี   
พ.ศ. 2565” ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   
สู่เกษตรกร เพ่ือเฟ้นหาเกษตรกรที่มีแนวความคิดในการน านวัตกรรมเกษตรและองค์ความรู้ต่างๆ มาพัฒนา 
ต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน รวมถึงเพ่ือร่วมชิงเงินรางวัลมากกว่า 450,000 บาท ส าหรับเกษตรกรที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 
100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยเกษตรกรผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 17-50 ปี ท าการเกษตร
แบบอินทรีย์ มีสินค้าเกษตรเป็นของตนเอง มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินในการท าการเกษตรอย่างถูกต้อง 
เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในการน าภูมิปัญญา เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ทันสมัยมาช่วยในกระบวนการผลิต 
การตลาดหรือการแปรรูปผลผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าหรือผลผลิต และไม่เคยเป็นผู้ได้รับการประกาศให้
เป็นเกษตรกรส านึกรักบ้านเกิดมาก่อน 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญเกษตรกร Smart Farmer 
และ Young Smart Farmer ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ “คัดเลือกเกษตรกรส านึกรักบ้านเกิด ประจ าปี 
พ.ศ.2565” โดยเกษตรกรสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  31 สิงหาคม 2565 หรือสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการเกษตร โทรศัพท์ 0 -2579-3006 หรือที่มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน
ส านึกรักบ้านเกิด โทรศัพท์ 0-2016-5555 ต่อ 1089 และ 08-1414-8868 

ทั้งนี้ โครงการ “คัดเลือกเกษตรกรส านึกรักบ้านเกิด” กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วย
ช่วยกันส านึกรักบ้านเกิด ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2564 ปัจจุบันมีเกษตรกร Smart Farmer 
และ Young Smart Farmer ได้รับรางวัลดังกล่าวแล้ว จ านวน 60 ท่าน โดยตลอดระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ ที่ผ่านมา 13 ปี สามารถพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรที่มีความสอดคล้องกับประเด็นหลักที่ก าหนด
ขึ้นในแต่ละปี ผ่านกระบวนการ workshop และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน 
และมีการน าเสนอผลงานของเกษตรกรที่ได้รับรางวัล เพ่ือประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่สาธารณชนต่อไป 
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https://bangkok-today.com/%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8a 
%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3
%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3
%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1/ 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับมูลนิธิ
ร่วมด้วยช่วยกันส านึกรักบ้านเกิด ได้ด าเนินโครงการคัดเลือก “เกษตรกรส านึกรักบ้านเกิด ประจ าปี พ.ศ. 2565” 
ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่เกษตรกร เพื่อเฟ้นหา
เกษตรกรที่มีแนวความคิดในการน านวัตกรรมเกษตรและองค์ความรู้ต่างๆ มาพัฒนา ต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต  
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน รวมถึงเพื่อร่วมชิงเงินรางวัล
มากกว่า 450,000 บาท ส าหรับเกษตรกรที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 
โดยเกษตรกรผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 17-50 ปี ท าการเกษตรแบบอินทรีย์ มีสินค้าเกษตรเป็นของตนเอง มีเอกสาร
สิทธิ์ครอบครองที่ดินในการท าการเกษตรอย่างถูกต้อง เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในการน าภูมิปัญญา เทคโนโลยี   
หรือนวัตกรรมที่ทันสมัยมาช่วยในกระบวนการผลิต การตลาดหรือการแปรรูปผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า    
หรือผลผลิต และไม่เคยเป็นผู้ได้รับการประกาศให้เป็นเกษตรกรส านึกรักบ้านเกิดมาก่อน 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญเกษตรกร Smart Farmer และ 
Young Smart Farmer ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ “คัดเลือกเกษตรกรส านึกรักบ้านเกิด ประจ าปี พ.ศ.2565” 
โดยเกษตรกรสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรม
ส่งเสริมการเกษตร โทรศัพท์ 0-2579-3006 หรือที่มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันส านึกรักบ้านเกิด โทรศัพท์ 0-2016-
5555 ต่อ 1089 และ 08-1414-8868 

ทั้งนี้ โครงการ “คัดเลือกเกษตรกรส านึกรักบ้านเกิด” กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน
ส านึกรักบ้านเกิด ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2564 ปัจจุบันมีเกษตรกร Smart Farmer และ Young 
Smart Farmer ได้รับรางวัลดังกล่าวแล้ว จ านวน 60 ท่าน โดยตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการ ที่ผ่านมา 13 ปี 
สามารถพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรที่มีความสอดคล้องกับประเด็นหลักที่ก าหนดขึ้นในแต่ละปี ผ่านกระบวนการ 
workshop และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และมีการน าเสนอผลงานของเกษตรกรที่
ได้รับรางวัล เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่สาธารณชนต่อไป 
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นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  โดยนายเจริญ  พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัด เชียงใหม่             
พร้อมคณะกรรมการระดับจังหวัดร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

อาสาสมัครเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยอาสาสมัครของแต่ละหน่วยงาน 15 หน่วยงาน 
ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน 
เป็นต้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2565ประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 8,000 ราย บทบาทภารกิจของอาสาสมัคร
เกษตรมีความส าคัญยิ่ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ และการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ซึ่งจ าเป็นที่แต่ละหมู่บ้านจะต้องมีข้อมูล องค์ความรู้
ที่ถูกต้องเพ่ือร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกร
ในชุมชน รวมถึงแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรที่ถูกต้อง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ดีและเหมาะสม 
ตลอดจนการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุภัยธรรมชาติเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการเกษตรต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การที่จะได้ด าเนินการแก้ไข ช่วยเหลือ ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวในครั้งนี้เป็นขับเคลื่อน
งาน พร้อมน าเสนอแผนงานโครงการงานอาสาสมัครเกษตรที่จะด าเนินงานในปี 2566 เพ่ือยกระดับทั้งด้าน
การผลิต รายได้ และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป 
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นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนางสาวชฎารัตน์ เมฆเจริญ เกษตรอ าเภอแม่ริม 
ติดตามความก้าวการด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่มในพ้ืนที่ต าบลโป่งแยง ได้แก่  
-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาโวคาโดบ้านโป่งแยงนอก โดยนางสาวอนันตยา สาตะถา ประธานกลุ่ม ประกอบด้วย
จ าน วน สมาชิ ก  74 ราย  ผลิ ต กล้ า พั น ธุ์ อ า โวค าโด เพ่ื อ จ าห น่ าย  จ าห น่ ายผลรั บ ป ระท าน ส ด 
-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโป่งแยงนอกคอฟฟ่ี ดอยม่อนจิ้ง จ านวนสมาชิก 25 ราย ผลิตกาแฟ เมล็ดกาแฟคั่ว      
นางอรนุช สาตะถา ประธานกลุ่ม ซึ่งทางส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยเกษตรอ าเภอได้สนับสนุน    
องค์ความรู้ และร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ โดยทั้ง 2 กลุ่ม รวมกลุ่มประกอบกิจกรรมเป็นไปอย่าง
เกื้อกูล โดยอาศัยศักยภาพพ้ืนที่ที่เหมาะส าหรับปลูกอาโวกาโดและกาแฟ แบบไม่ใช้ โดยทางกลุ่มท าขั้นตอน    
ทุกอย่างเองตลอดกระบวนการผลิต ทั้งปลูก เก็บ คั่วกาแฟเอง แปรรูปผลผลิต จ าหน่ายทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ 
ก่อเกิดรายได้แก่คนในชุมชน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกรได้โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ริม เบอร์โทร 053297323 หรือสามารถติดต่อผ่านเกษตรกร นางอรนุช สาตะถา       
เบอร์ 095-9368066 
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“เกษตรเชียงใหม่จัดทัพเชื่อมโยงเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร จากศูนย์ AIC สู่เกษตรกรผู้น า” 
 

นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก .)ประจ าปี 2565 กิจกรรมพัฒนาประธานเครือข่าย ศพก.  โดยมี 
นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อ านวยการ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายเจษฎา กาพย์ไชย หัวหน้า
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมอบรม จากอ าเภอ 
7 อ าเภอ จ านวน 70 ราย วิทยากรบรรยายการจัดการระบบน้ าอัจฉริยะ โดย ดร.จรวด มัทธวรัตน์ 
นักวิชาการอิสระ กรรมการผู้จัดการบริษัท สมาร์ฟาร์ม วิลเลจ เชียงใหม่ จ ากัด 

อีกทั้งผู้เข้าร่วมรับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท าการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ณ บริเวณ ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
ขับเคลื่อนด าเนินโครงการการอบรมพัฒนาประธานเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร(ศพก.)ครอบคลุมทั้ง 25 อ าเภอ โดยมีเกษตรกรเป้าหมายจ านวน 250 ราย โดยจัดแบ่งอบรม จ านวน 
4 วัน เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้สามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง และการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ให้แก่
เกษตรกรที่ใช้บริการศูนย์เครือข่าย ศพก.ในองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของเกษตรกร อาทิประการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย การประกอบอาชีพเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงองค์ความรู้
นวัตกรรมใหม่ๆซึ่งร่วมบูรณาการโครงการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก มีกรมส่งเสริม
การเกษตรเข้ามาสนับสนุนการด าเนินงาน รวมถึงจากศูนย์ AIC (Agritech and Innovation Center)        
มาถ่ายทอดสู่เกษตรกรตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ ถ่ายทอดสู่เกษตรกร การบูรณาการท างานของ 
ศพก. แปลงใหญ่ เพ่ือขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 


