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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 20 ตุลาคม 256๕  
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ส ำรวจน  ำท่วมพื นที่เกษตร 1. เร่งส ำรวจพื นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบเพ่ือให้
กำรด ำเนินกำรเยียวยำหลังน  ำลด 

เดลินิวส์ออนไลน์  

55 ปี กรมส่งเสริมกำรเกษตร 2. 55 ปี กรมส่งเสริมกำรเกษตร พบกับ “สินค้ำเด่น 
6 ภำค” และ ฝึกอำชีพเกษตร ฟรี 

เกษตรก้ำวไกลออนไลน์ 

55 ปี กรมส่งเสริมกำรเกษตร 3. เปิดตัวสินค้ำเกษตรเกรดพรีเมียม พร้อมฝึกอำชีพ
ด้ำนกำรเกษตร 55 หลักสูตรฟรี 

เดลินิวส์ออนไลน์ 

55 ปี กรมส่งเสริมกำรเกษตร 4. กรมส่งเสริมกำรเกษตรจัดจ ำหน่ำย“สินค้ำเด่น     
6 ภำค” และฝึกอำชีพด้ำนกำรเกษตรฟรี ในวำระ
ครบรอบ55 ปี วันคล้ำยวันสถำปนำกรม 

เรื่องเล่ำข่ำวเกษตรออนไลน์ 

55 ปี กรมส่งเสริมกำรเกษตร 5. กรมส่งเสริมกำรเกษตรจัดจ ำหน่ำย “สินค้ำเด่น  
6 ภำค” และ ฝึกอำชีพด้ำนกำรเกษตร ฟรี ในวำระ
ครบรอบ 55 ปี วันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสริม
กำรเกษตร 

เกษตรสำระดีดอทคอม 
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https://www.dailynews.co.th/news/1598669/ 

 
นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เปิดเผยหลังลงพื นที่  จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรและมอบปัจจัยกำรผลิตให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ       
เพ่ือเป็นแหล่งอำหำร และฟ้ืนฟูพืชผล ภำยหลังน  ำลด ประกอบด้วย ชุดเมล็ดพันธุ์ผัก คือ เมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว และ    
เมล็ดพันธุ์ถั่วพลู รวมจ ำนวน 1,000 ชุด ชุดต้นพันธุ์ผัก คือ ต้นกล้วยน  ำว้ำปำกช่อง 50 และต้นมะละกอฮอลแลนด์        
รวมจ ำนวน 150 ชุด ชุดสำรชีวภัณฑ์เชื อรำไตรโคเดอร์มำ (เชื อสดพร้อมใช้) รวมจ ำนวน 32 กิโลกรัม โดยส ำนักงำนเกษตร
จังหวัดทั ง 2 จังหวัด ได้รำยงำนผลกำรส ำรวจเบื องต้น พบว่ำ พื นที่เกษตรจังหวัดสิงห์บุรีได้รับผลกระทบครอบคลุมทั ง 6 
อ ำเภอ โดยมีพื นที่กำรเกษตรคำดว่ำจะเสียหำยจ ำนวน 33,399.59 ไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 30,225.50 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 
1,060 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 1,511.09 ไร่ อ้อย 603 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ จ ำนวน 4,461 รำย 

ส่วนพื นที่เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยำได้รับผลกระทบ จ ำนวน 15 อ ำเภอ พื นที่กำรเกษตรคำดว่ำจะเสียหำย
จ ำนวน 11,269.48 ไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 9,647.88 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 370.09 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 1,251.51 ไร่ 
เกษตรกรได้รับผลกระทบจ ำนวน 1,892 รำย ทั งนี ภำพรวมพื นที่เกษตรทั่วประเทศได้รับผลกระทบ มีจ ำนวน 54 จังหวัด 
พื นที่กำรเกษตรคำดว่ำจะเสียหำยจ ำนวน 3,589,162.50 ไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 2,089,293.50 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 
1,363,641.75 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 36,227.25 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ จ ำนวน 438,011 รำย 

แม้ขณะนี สถำนกำรณ์น  ำท่วมในหลำยพื นที่ยังไม่คลี่คลำย แต่ได้ก ำชับและมอบหมำยให้ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอแต่ละ
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ เร่งด ำเนินกำรส ำรวจพื นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเยียวยำ 
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้ำนพืชภำยหลังน  ำลด เป็นไปด้วยควำมรวดเร็วยิ่งขึ น และเป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงิน
ทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับกำรให้
ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ทั งนี  เกษตรกรต้องขึ นทะเบียนเกษตรกร และ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมกำรเกษตรก่อนเกิดภัย มีพื นที่เสียหำยจริง อยู่ในพื นที่ประกำศเขตกำรให้ควำม
ช่วยเหลือฯ โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ โดยมีอัตรำดังนี  ข้ำว 1,340 บำทต่อไร่ พืชไร่
และพืชผัก 1,980 บำทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 บำทต่อไร่ 
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https://www.kasetkaoklai.com/home/2022/10/55-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-
%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%
87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8
%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%
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กรมส่งเสริมกำรเกษตรเชิญผู้สนใจร่วมอุดหนุนสินค้ำเกษตรเกรดพรีเมี่ยมจำกท่ัวประเทศ โดยเฉพำะสินค้ำเด่น 6 ภำค 
มำจ ำหน่ำยในงำน พร้อม Kick Off  ฝึกอำชีพด้ำนกำรเกษตร 55 หลักสูตรฟรีตลอดปี 2566 โดยน ำร่องก่อน 5 หลักสูตร   
ในกิจกรรม ฝึกอำชีพเกษตรโดนใจคนเมือง เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสริมกำรเกษตร ปีที่ 55 ระหว่ำงวันที่ 20 – 
21 ตุลำคม 2565 

นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสริมกำรเกษตร 
ครบรอบ 55 ปี กรมส่งเสริมกำรเกษตรจึงได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ น ระหว่ำงวันที่ 20 – 21 ตุลำคม 2565 ประกอบด้วย 
กิจกรรมเปิดตัวสินค้ำเด่น 6 ภำค ซึ่งคัดสรรมำจำกสินค้ำเกรดพรีเมี่ยมจำกเกษตรกรทั่วประเทศมำจ ำหน่ำยในงำน และ
กิจกรรม Kick Off  ฝึกอำชีพเกษตร โดนใจคนเมือง โดยจัดสอนหลักสูตรฝึกอำชีพด้ำนกำรเกษตรระยะสั น ท ำง่ำย ท ำได้จริง 
เรียนฟรีไม่มีค่ำใช้จ่ำย จ ำนวน 55 หลักสูตร พร้อมก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกรมส่งเสริมกำรเกษตรในปี 
งบประมำณ 2566 ภำยใต้แนวคิด “Keep Going, Keep Growing” ที่ขับเคลื่อนด้วย BCG Model สอดคล้องกับกำร
ส่งเสริมกำรเกษตรเชิงพื นที่ ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ พร้อมผลักดันกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงำน
ส่งเสริมกำรเกษตรให้ครอบคลุมภำรกิจต่ำง ๆ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปัจจัยกำรผลิตที่มีคุณภำพ เพ่ือมุ่งสู่เกษตรมูลค่ำสูง 
ขับเคลื่อนงำนพระรำชด ำริ และเกษตรกรรมยั่งยืน สร้ำงผู้ประกอบกำรเกษตรสมัยใหม่ เสริมควำมเข้มแข็งของเครือข่ำย      



4 

 

กำรท ำงำนในพื นที่ และกำรด ำเนินงำนภำยใต้ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับหน่วยงำนต่ำง ๆ รวมทั งกำรพัฒนำศักยภำพและ
กำรบริหำรจัดกำรองค์กร 

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวต่อว่ำ ส ำหรับกิจกรรมเปิดตัวสินค้ำเด่น 6 ภำค จัดขึ นระหว่ำงวันที่ 20 – 21 
ตุลำคม 2565 ณ ลำนจอดรถ อำคำร 1 กรมส่งเสริมกำรเกษตร ติดกับสถำนีรถไฟฟ้ำ BTS มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ภำยใต้แนวคิด กำรเปิดตัวสินค้ำที่มีจุดเด่นที่กรมส่งเสริมกำรเกษตรคัดเลือกจำกทั่วประเทศ เช่น มียอดขำยสูง มีกำรใช้
นวัตกรรม มีกำรต่อยอดทำงด้ำนกำรตลำด เพ่ือน ำเสนอให้เห็นถึงปัจจัยที่น ำมำซึ่งควำมส ำเร็จของยอดจ ำหน่ำยรวม 500 ล้ำน
บำทในเวลำเพียงแค่ 2 ปี ของเว็บไซต์ www.ตลำดเกษตรกรออนไลน์.com ภำยใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริงทุกสิ่ง
ปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เรำพร้อมส่ง” ซึ่งรวบรวมสินค้ำฝีมือเกษตรกรเอำไว้ถึง 1,044 รำยกำร กลำยเป็นศูนย์รวมสินค้ำ
เกษตรที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและมีนวัตกรรม 9 กลุ่มสินค้ำ ได้แก่ อำหำรแปรรูปและเครื่องดื่ม ผลไม้ ข้ำวและธัญพืช สมุนไพร
และเครื่องส ำอำง ผ้ำและเครื่องแต่งกำย หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และอ่ืน ๆ  โดยสินค้ำเด่น 6 ภำค   
ที่คัดสรรมำ อำทิ ชุดทดลองเพำะต้นอ่อนทำนตะวัน จำกลพบุรี มะนำวน  ำผึ ง อบแห้ง จำกรำชบุรี เมล่อน จำกมำลีฟำร์ม       
@อรัญ จ. สระแก้ว ข้ำวแตนพันหน้ำ จำกขอนแก่น กล้วยหนึบ จำกเชียงใหม่ และกำแฟถ  ำสิงห์ กำแฟโรบัสต้ำคุณภำพ     
จำกชุมพร นอกจำกนี ยังมีสินค้ำอ่ืนๆ จำกเกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งน ำสินค้ำดี สินค้ำเด่นของแต่ละจังหวัดมำจ ำหน่ำย จ ำนวน 
30 บูธ อำทิ อโวคำโดพันธุ์ดีจำกจังหวัดตำก มะม่วงน  ำดอกไม้สีทองจำกจังหวัดฉะเชิงเทรำ สับปะรดบ้ำนคำรำชบุรี ส้มโอ
ทับทิมสยำมจำกนครศรีธรรมรำช มะพร้ำวน  ำหอมคุณภำพจำกจังหวัดสมุทรสำคร ผลิตภัณฑ์ล ำไยแปรรูปจำกล ำพูน และ    
ผักสลัดคุณภำพดีจำกจังหวัดกรุงเทพมหำนคร นอกจำกนี ยังมีสินค้ำแปรรูปด้ำนกำรเกษตรอีกมำกมำยอีกด้วย 

ส ำหรับกิจกรรมฝึกอำชีพด้ำนกำรเกษตร ประกอบด้วย 55 หลักสูตร ภำยใต้แนวคิด “55 หลักสูตร 55 ปี          
กรมส่งเสริมกำรเกษตร” โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ในวันที่ 20 ตุลำคม 2565 เป็นกำรเปิดตัว “กิจกรรมอบรมฝึกอำชีพเกษตร 
โดนใจคนเมือง” ณ อำคำร 7 กรมส่งเสริมกำรเกษตร เปิดอบรมจ ำนวน 5 หลักสูตร เป้ำหมำยผู้เข้ำอบรม 550 คน ได้แก่ 
กำรปลูกผักคนเมือง กำรเพำะต้นอ่อนผักงอกส ำหรับคนเมือง น  ำเต้ำหู้ทรงเครื่อง กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ และก๋วยเตี๋ยว 
ลุยสวนจำกผักงอก ซึ่งได้รับกำรตอบรับอย่ำงดีจำกประชำชนทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนสมัครเข้ำอบรมล่วงหน้ำ โดยภำยในงำน
ยังมีไฮไลต์คือ กำรน ำเสนอแนวคิดในกำรปลูกผักในพื นที่จ ำกัด เช่น กำรปลูกผัก “ชูรส” ได้แก่ ข่ำ ขิง กระชำย ขมิ น กำรปลูกผัก 
“ชูกลิ่น” ได้แก่ กะเพรำ โหระพำ สะระแหน่ แมงลัก และผักเมนูอำหำร “ผัดฉ่ำ” ต้มย ำ” “แกงอ่อม” และ “แกงเขียวหวำน” 
และกำรศึกษำดูงำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้ข้อมูลด้วย นอกจำกนี กรมส่งเสริมกำรเกษตร
จะด ำเนินกำรจัด “กิจกรรมอบรมฝึกอำชีพ มีดีที่ศูนย์ปฏิบัติกำรฯ” จ ำนวน 50 หลักสูตร ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรของกรมส่งเสริม
กำรเกษตร ซึ่งตั งอยู่ทั่วประเทศ ตั งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2565 – สิงหำคม 2566 โดยจะเป็นหลักสูตรที่เหมำะกับวิถีชีวิต
ของผู้คนในสังคมเมือง สอดคล้องกับหลักกำรของ BCG Model และกำรส่งเสริมกำรเกษตรเชิงพื นที่ 
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https://www.dailynews.co.th/news/1598921/ 

 
นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสริมกำรเกษตร 

ครบรอบ 55 ปี กรมส่งเสริมกำรเกษตรจึงได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ น ระหว่ำงวันที่ 20-21 ตุลำคม 2565 ประกอบด้วย 
กิจกรรมเปิดตัวสินค้ำเด่น 6 ภำค ซึ่งคัดสรรมำจำกสินค้ำเกรดพรีเมียมจำกเกษตรกรทั่วประเทศมำจ ำหน่ำยในงำน และ
กิจกรรม Kick Off  ฝึกอำชีพเกษตร โดนใจคนเมือง โดยจัดสอนหลักสูตรฝึกอำชีพด้ำนกำรเกษตรระยะสั น ท ำง่ ำย ท ำได้จริง 
เรียนฟรีไม่มีค่ำใช้จ่ำย จ ำนวน 55 หลักสูตร พร้อมก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกรมส่งเสริมกำรเกษตรในปี 
งบประมำณ 2566 ภำยใต้แนวคิด “Keep Going, Keep Growing” ที่ขับเคลื่อนด้วย BCG Model สอดคล้องกับกำร
ส่งเสริมกำรเกษตรเชิงพื นที่ ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ พร้อมผลักดันกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงำน
ส่งเสริมกำรเกษตรให้ครอบคลุมภำรกิจต่ำง ๆ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปัจจัยกำรผลิตที่มีคุณภำพ เพ่ือมุ่งสู่เกษตรมูลค่ำสูง 
ขับเคลื่อนงำนพระรำชด ำริ และเกษตรกรรมยั่งยืน สร้ำงผู้ประกอบกำรเกษตรสมัยใหม่ เสริมควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยกำร
ท ำงำนในพื นที่ และกำรด ำเนินงำนภำยใต้ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับหน่วยงำนต่ำง ๆ รวมทั งกำรพัฒนำศักยภำพและกำร
บริหำรจัดกำรองค์กร 

ส ำหรับกิจกรรมเปิดตัวสินค้ำเด่น 6 ภำค จัดขึ นระหว่ำงวันที่ 20-21 ตุลำคม 2565 ณ ลำนจอดรถ อำคำร 1      
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กรมส่งเสริมกำรเกษตร ติดกับสถำนีรถไฟฟ้ำ BTS มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ภำยใต้แนวคิด กำรเปิดตัวสินค้ำที่มีจุดเด่นที่
กรมส่งเสริมกำรเกษตรคัดเลือกจำกทั่วประเทศ เช่น มียอดขำยสูง มีกำรใช้นวัตกรรม มีกำรต่อยอดทำงด้ำนกำรตลำด        
เพ่ือน ำเสนอให้เห็นถึงปัจจัยที่น ำมำซึ่งควำมส ำเร็จของยอดจ ำหน่ำยรวม 500 ล้ำนบำท ในเวลำเพียงแค่ 2 ปี ของเว็บไซต์ 
www.ตลำดเกษตรกรออนไลน์.com ภำยใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เรำพร้อมส่ง”          
ซึ่งรวบรวมสินค้ำฝีมือเกษตรกรเอำไว้ถึง 1,044 รำยกำร กลำยเป็นศูนย์รวมสินค้ำเกษตรที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและมี
นวัตกรรม 9 กลุ่มสินค้ำ ได้แก่ อำหำรแปรรูปและเครื่องดื่ม ผลไม้ ข้ำวและธัญพืช สมุนไพรและเครื่องส ำอำง ผ้ำและเครื่อง
แต่งกำย หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และอ่ืน  

โดยสินค้ำเด่น 6 ภำคท่ีคัดสรรมำ อำทิ ชุดทดลองเพำะต้นอ่อนทำนตะวัน จำกลพบุรี มะนำวน  ำผึ ง อบแห้ง จำกรำชบุรี 
เมล่อน จำกมำลีฟำร์ม@อรัญ จ.สระแก้ว ข้ำวแตนพันหน้ำ จำกขอนแก่น กล้วยหนึบ จำกเชียงใหม่ และกำแฟถ  ำสิงห์ กำแฟ  
โรบัสต้ำคุณภำพ จำกชุมพร นอกจำกนี ยังมีสินค้ำอ่ืนๆ จำกเกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งน ำสินค้ำดี สินค้ำเด่นของแต่ ละจังหวัด   
มำจ ำหน่ำย จ ำนวน 30 บูธ อำทิ อโวคำโดพันธุ์ดีจำกจังหวัดตำก มะม่วงน  ำดอกไม้สีทองจำกจังหวัดฉะเชิงเทรำ สับปะรด   
บ้ำนคำรำชบุรี ส้มโอทับทิมสยำมจำกนครศรีธรรมรำช มะพร้ำวน  ำหอมคุณภำพจำกจังหวัดสมุทรสำคร ผลิตภัณฑ์ล ำไยแปรรูป
จำกล ำพูน และผักสลัดคุณภำพดีจำกจังหวัดกรุงเทพมหำนคร นอกจำกนี ยังมีสินค้ำแปรรูปด้ำนกำรเกษตรอีกมำกมำยอีกด้วย 

ส ำหรับกิจกรรมฝึกอำชีพด้ำนกำรเกษตร ประกอบด้วย 55 หลักสูตร ภำยใต้แนวคิด “55 หลักสูตร 55 ปี          
กรมส่งเสริมกำรเกษตร” โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ในวันที่ 20 ตุลำคม 2565 เป็นกำรเปิดตัว “กิจกรรมอบรมฝึกอำชีพเกษตร 
โดนใจคนเมือง” ณ อำคำร 7 กรมส่งเสริมกำรเกษตร เปิดอบรมจ ำนวน 5 หลักสูตร เป้ำหมำยผู้เข้ำอบรม 550 คน ได้แก่ 
กำรปลูกผักคนเมือง กำรเพำะต้นอ่อนผักงอกส ำหรับคนเมือง น  ำเต้ำหู้ทรงเครื่อง กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ และก๋วยเตี๋ยวลุย
สวนจำกผักงอก ซึ่งได้รับกำรตอบรับอย่ำงดีจำกประชำชนทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนสมัครเข้ำอบรมล่วงหน้ำ 

ภำยในงำนยังมีไฮไลต์คือ กำรน ำเสนอแนวคิดในกำรปลูกผักในพื นที่จ ำกัด เช่น กำรปลูกผัก “ชูรส” ได้แก่ ข่ำ ขิง 
กระชำย ขมิ น กำรปลูกผัก “ชูกลิ่น” ได้แก่ กะเพรำ โหระพำ สะระแหน่ แมงลัก และผักเมนูอำหำร “ผัดฉ่ำ”, ต้มย ำ”, “แกง
อ่อม” และ “แกงเขียวหวำน” และกำรศึกษำดูงำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้ข้อมูลด้วย 
นอกจำกนี กรมส่งเสริมกำรเกษตรจะด ำเนินกำรจัด “กิจกรรมอบรมฝึกอำชีพ มีดีที่ศูนย์ปฏิบัติกำรฯ” จ ำนวน 50 หลักสูตร   
ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรของกรมส่งเสริมกำรเกษตร ซึ่งตั งอยู่ทั่วประเทศ ตั งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2565-สิงหำคม 2566 โดยจะ
เป็นหลักสูตรที่เหมำะกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเมือง สอดคล้องกับหลักกำรของ BCG Model และกำรส่งเสริมกำรเกษตร
เชิงพื นที่ 
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https://www.agrinewsthai.com/news/32473 

 

 

กรมส่งเสริมการเกษตรเชิญผู้สนใจร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรเกรดพรีเม่ียมจากทั่วประเทศ โดยเฉพาะสินค้าเด่น       
6 ภาค มาจ าหน่ายในงาน พร้อม Kick Off ฝึกอาชีพด้านการเกษตร 55 หลักสูตรฟรีตลอดปี2566 โดยน าร่องก่อน     
5 หลักสูตร ในกิจกรรม ฝึกอาชีพเกษตรโดนใจคนเมือง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 55 
ระหว่างวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2565 

นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสริมกำรเกษตร 
ครบรอบ 55 ปี กรมส่งเสริมกำรเกษตรจึงได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ น ระหว่ำงวันที่ 20 – 21 ตุลำคม 2565 ประกอบด้วย 
กิจกรรมเปิดตัวสินค้ำเด่น 6 ภำค ซึ่งคัดสรรมำจำกสินค้ำเกรดพรีเมี่ยมจำกเกษตรกรทั่วประเทศมำจ ำหน่ำยในงำน และ
กิจกรรม Kick Off  ฝึกอำชีพเกษตร โดนใจคนเมือง โดยจัดสอนหลักสูตรฝึกอำชีพด้ำนกำรเกษตรระยะสั น ท ำง่ำย ท ำได้จริง 
เรียนฟรีไม่มีค่ำใช้จ่ำย จ ำนวน55 หลักสูตร พร้อมก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกรมส่งเสริมกำรเกษตรในปี งบประมำณ 
2566 ภำยใต้แนวคิด “Keep Going, Keep Growing” ที่ขับเคลื่อนด้วย BCG Model สอดคล้องกับกำรส่งเสริมกำรเกษตร
เชิงพื นที่ ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ พร้อมผลักดันกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงำนส่งเสริมกำรเกษตรให้
ครอบคลุมภำรกิจต่ำง ๆ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปัจจัยกำรผลิตที่มีคุณภำพ เพ่ือมุ่งสู่เกษตรมูลค่ำสูง ขับเคลื่อนงำนพระรำชด ำริ 
และเกษตรกรรมยั่งยืน สร้ำงผู้ประกอบกำรเกษตรสมัยใหม่ เสริมควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยกำรท ำงำนในพื นที่ และกำร
ด ำเนินงำนภำยใต้ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับหน่วยงำนต่ำง ๆ รวมทั งกำรพัฒนำศักยภำพและกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
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อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวต่อว่ำ ส ำหรับกิจกรรมเปิดตัวสินค้ำเด่น 6 ภำค จัดขึ นระหว่ำงวันที่ 20 – 21 
ตุลำคม 2565 ณ ลำนจอดรถ อำคำร 1 กรมส่งเสริมกำรเกษตร ติดกับสถำนีรถไฟฟ้ำ BTS มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ภำยใต้
แนวคิด กำรเปิดตัวสินค้ำที่มีจุดเด่นที่กรมส่งเสริมกำรเกษตรคัดเลือกจำกทั่วประเทศ เช่น มียอดขำยสูง มีกำรใช้นวัตกรรม      
มีกำรต่อยอดทำงด้ำนกำรตลำด เพื่อน ำเสนอให้เห็นถึงปัจจัยที่น ำมำซึ่งควำมส ำเร็จของยอดจ ำหน่ำยรวม 500 ล้ำนบำทในเวลำ
เพียงแค่ 2 ปี ของเว็บไซต์www.ตลำดเกษตรกรออนไลน์.com ภำยใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริงทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง
เรำพร้อมส่ง” ซึ่งรวบรวมสินค้ำฝีมือเกษตรกรเอำไว้ถึง 1,044 รำยกำร กลำยเป็นศูนย์รวมสินค้ำเกษตรที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น
และมีนวัตกรรม 9 กลุ่มสินค้ำ ได้แก่ อำหำรแปรรูปและเครื่องดื่ม ผลไม้ ข้ำวและธัญพืช สมุนไพรและเครื่องส ำอำง ผ้ำและ
เครื่องแต่งกำย หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และอ่ืน ๆ  โดยสินค้ำเด่น 6 ภำคที่คัดสรรมำ อำทิ ชุดทดลอง
เพำะต้นอ่อนทำนตะวัน จำกลพบุรี ,มะนำวน  ำผึ ง อบแห้งจำกรำชบุรี,เมล่อน จำกมำลีฟำร์ม@อรัญ จ.สระแก้ว,ข้ำวแตนพันหน้ำ
จำกขอนแก่น,กล้วยหนึบ จำกเชียงใหม่ ,และกำแฟถ  ำสิงห์ กำแฟโรบัสต้ำคุณภำพ จำกชุมพร นอกจำกนี ยังมีสินค้ำอ่ืนๆ จำก
เกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งน ำสินค้ำดี สินค้ำเด่นของแต่ละจังหวัดมำจ ำหน่ำยจ ำนวน 30 บูธ อำทิ อโวคำโดพันธุ์ดีจำกจังหวัดตำก 
มะม่วงน  ำดอกไม้สีทองจำกจังหวัดฉะเชิงเทรำสับปะรดบ้ำนคำรำชบุรี ส้มโอทับทิมสยำมจำกนครศรีธรรมรำช มะพร้ำวน  ำหอม
คุณภำพจำกจังหวัดสมุทรสำคร ผลิตภัณฑ์ล ำไยแปรรูปจำกล ำพูน และผักสลัดคุณภำพดีจำกจังหวัดกรุงเทพมหำนครนอกจำกนี 
ยังมีสินค้ำแปรรูปด้ำนกำรเกษตรอีกมำกมำยอีกด้วย โดยภำยในงำนยังมีไฮไลต์คือ กำรน ำเสนอแนวคิดในกำรปลูกผักในพื นที่
จ ำกัด เช่น กำรปลูกผัก “ชูรส” ได้แก่ ข่ำ ขิง กระชำย ขมิ น กำรปลูกผัก “ชูกลิ่น” ได้แก่ กะเพรำ โหระพำ สะระแหน่ แมงลัก 
และผักเมนูอำหำร “ผัดฉ่ำ” ต้มย ำ” “แกงอ่อม” และ “แกงเขียวหวำน” และกำรศึกษำดูงำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งจะมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้ข้อมูลด้วย  

นอกจำกนี กรมส่งเสริมกำรเกษตรจะด ำเนินกำรจัด “กิจกรรมอบรมฝึกอำชีพ มีดีที่ศูนย์ปฏิบัติกำรฯ” จ ำนวน 50 
หลักสูตร ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรของกรมส่งเสริมกำรเกษตร ซึ่งตั งอยู่ทั่วประเทศ ตั งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2565 – สิงหำคม 
2566 โดยจะเป็นหลักสูตรที่เหมำะกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเมืองสอดคล้องกับหลักกำรของ BCG Model และกำรส่งเสริม
กำรเกษตรเชิงพื นที ่
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กรมส่งเสริมการเกษตรเชิญผู้สนใจร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรเกรดพรีเม่ียมจากทั่วประเทศ โดยเฉพาะสินค้าเด่น       
6 ภาค มาจ าหน่ายในงาน พร้อม Kick Off  ฝึกอาชีพด้านการเกษตร 55 หลักสูตรฟรีตลอดปี 2566 โดยน าร่องก่อน    
5 หลักสูตร ในกิจกรรม ฝึกอาชีพเกษตรโดนใจคนเมือง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 55 
ระหว่างวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2565 

นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสริมกำรเกษตร 
ครบรอบ 55 ปี กรมส่งเสริมกำรเกษตรจึงได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ น ระหว่ำงวันที่ 20 – 21 ตุลำคม 2565 ประกอบด้วย 
กิจกรรมเปิดตัวสินค้ำเด่น 6 ภำค ซึ่งคัดสรรมำจำกสินค้ำเกรดพรีเมี่ยมจำกเกษตรกรทั่วประเทศมำจ ำหน่ำยในงำน และ
กิจกรรม Kick Off  ฝึกอำชีพเกษตร โดนใจคนเมือง โดยจัดสอนหลักสูตรฝึกอำชีพด้ำนกำรเกษตรระยะสั น ท ำง่ำย ท ำได้จริง 
เรียนฟรีไม่มีค่ำใช้จ่ำย จ ำนวน55 หลักสูตร พร้อมก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกรมส่งเสริมกำรเกษตรในปี งบประมำณ 
2566 ภำยใต้แนวคิด “Keep Going, Keep Growing” ที่ขับเคลื่อนด้วย BCG Model สอดคล้องกับกำรส่งเสริมกำรเกษตร
เชิงพื นที่ ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ พร้อมผลักดันกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงำนส่งเสริมกำรเกษตรให้
ครอบคลุมภำรกิจต่ำง ๆ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปัจจัยกำรผลิตที่มีคุณภำพ เพ่ือมุ่งสู่เกษตรมูลค่ำสูง ขับเคลื่อนงำนพระรำชด ำริ 
และเกษตรกรรมยั่งยืน สร้ำงผู้ประกอบกำรเกษตรสมัยใหม่ เสริมควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยกำรท ำงำนในพื นที่ และกำร
ด ำเนินงำนภำยใต้ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับหน่วยงำนต่ำง ๆ รวมทั งกำรพัฒนำศักยภำพและกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวต่อว่ำ ส ำหรับกิจกรรมเปิดตัวสินค้ำเด่น 6 ภำค จัดขึ นระหว่ำงวั นที่ 20 – 21 
ตุลำคม 2565 ณ ลำนจอดรถ อำคำร 1 กรมส่งเสริมกำรเกษตร ติดกับสถำนีรถไฟฟ้ำ BTS มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ภำยใต้
แนวคิด กำรเปิดตัวสินค้ำที่มีจุดเด่นที่กรมส่งเสริมกำรเกษตรคัดเลือกจำกทั่วประเทศ เช่น มียอดขำยสูง มีกำรใช้นวัตกรรม      
มีกำรต่อยอดทำงด้ำนกำรตลำด เพื่อน ำเสนอให้เห็นถึงปัจจัยที่น ำมำซึ่งควำมส ำเร็จของยอดจ ำหน่ำยรวม 500 ล้ำนบำทในเวลำ
เพียงแค่ 2 ปี ของเว็บไซต์www.ตลำดเกษตรกรออนไลน์.com ภำยใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริงทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง
เรำพร้อมส่ง” ซึ่งรวบรวมสินค้ำฝีมือเกษตรกรเอำไว้ถึง 1,044 รำยกำร กลำยเป็นศูนย์รวมสินค้ำเกษตรที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น
และมีนวัตกรรม 9 กลุ่มสินค้ำ ได้แก่ อำหำรแปรรูปและเครื่องดื่ม ผลไม้ ข้ำวและธัญพืช สมุนไพรและเครื่องส ำอำง ผ้ำและ
เครื่องแต่งกำย หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และอ่ืน ๆ  โดยสินค้ำเด่น 6 ภำคที่คัดสรรมำ อำทิ ชุดทดลอง
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เพำะต้นอ่อนทำนตะวัน จำกลพบุรี ,มะนำวน  ำผึ ง อบแห้งจำกรำชบุรี,เมล่อน จำกมำลีฟำร์ม@อรัญ จ.สระแก้ว,ข้ำวแตนพันหน้ำ
จำกขอนแก่น,กล้วยหนึบ จำกเชียงใหม่ ,และกำแฟถ  ำสิงห์ กำแฟโรบัสต้ำคุณภำพ จำกชุมพร นอกจำกนี ยังมีสินค้ำอ่ืนๆ จำก
เกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งน ำสินค้ำดี สินค้ำเด่นของแต่ละจังหวัดมำจ ำหน่ำยจ ำนวน 30 บูธ อำทิ อโวคำโดพันธุ์ดีจำกจังหวัดตำก 
มะม่วงน  ำดอกไม้สีทองจำกจังหวัดฉะเชิงเทรำสับปะรดบ้ำนคำรำชบุรี ส้มโอทับทิมสยำมจำกนครศรีธรรมรำช มะพร้ำวน  ำหอม
คุณภำพจำกจังหวัดสมุทรสำคร ผลิตภัณฑ์ล ำไยแปรรูปจำกล ำพูน และผักสลัดคุณภำพดีจำกจังหวัดกรุงเทพมหำนครนอกจำกนี 
ยังมีสินค้ำแปรรูปด้ำนกำรเกษตรอีกมำกมำยอีกด้วย โดยภำยในงำนยังมีไฮไลต์คือ กำรน ำเสนอแนวคิดในกำรปลูกผักในพื นที่
จ ำกัด เช่น กำรปลูกผัก “ชูรส” ได้แก่ ข่ำ ขิง กระชำย ขมิ น กำรปลูกผัก “ชูกลิ่น” ได้แก่ กะเพรำ โหระพำ สะระแหน่ แมงลัก 
และผักเมนูอำหำร “ผัดฉ่ำ” ต้มย ำ” “แกงอ่อม” และ “แกงเขียวหวำน” และกำรศึกษำดูงำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งจะมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้ข้อมูลด้วย  

นอกจำกนี กรมส่งเสริมกำรเกษตรจะด ำเนินกำรจัด “กิจกรรมอบรมฝึกอำชีพ มีดีที่ศูนย์ปฏิบัติกำรฯ” จ ำนวน 50 
หลักสูตร ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรของกรมส่งเสริมกำรเกษตร ซึ่งตั งอยู่ทั่วประเทศ ตั งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2565 – สิงหำคม 
2566 โดยจะเป็นหลักสูตรที่เหมำะกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเมืองสอดคล้องกับหลักกำรของ BCG Model และกำรส่งเสริม
กำรเกษตรเชิงพื นที ่

 
 


