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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 21 ตุลาคม 256๕  
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

55 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร 1. กรมส่งเสริมการเกษตรจัดจ าหน่าย “สินค้าเด่น  
6 ภาค” และ ฝึกอาชีพด้านการเกษตร ฟรี ในวาระ
ครบรอบ 55 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริม
การเกษตร 

เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์  

55 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร 2. กรมส่งเสริมการเกษตรจัดจ าหน่าย “สินค้าเด่น  
6 ภาค” และ ฝึกอาชีพด้านการเกษตร ฟรี ในวาระ
ครบรอบ 55 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริม
การเกษตร  

มติชนออนไลน์  

55 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร 3. กรมส่งเสริมการเกษตรจัดจ าหน่าย “สินค้าเด่น  
6 ภาค” และ ฝึกอาชีพด้านการเกษตร ฟรี 

Thailand Plus Online  

55 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร 4. กรมส่งเสริมการเกษตรจัดจ าหน่าย “สินค้าเด่น  
6 ภาค” และ ฝึกอาชีพด้านการเกษตร ฟรี ในวาระ
ครบรอบ 55 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริม
การเกษตร 

Facebook Highlightnews 

55 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร 5. กรมส่งเสริมการเกษตรจัดจ าหน่าย “สินค้าเด่น  
6 ภาค” และ ฝึกอาชีพด้านการเกษตร ฟรี ในวาระ
ครบรอบ 55 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริม
การเกษตร 

Facebook เรื่องงเล่าข่าวเกษตร 
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https://www.technologychaoban.com/what-news/article_232689 

 
 

กรมส่งเสริมการเกษตรเชิญผู้สนใจร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมจากทั่วประเทศ 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 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร 
ครบรอบ 55 ปี กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ้น ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2565 ประกอบด้วย กิจกรรม
เปิดตัวสินค้าเด่น 6 ภาค ซึ่งคัดสรรมาจากสินค้าเกรดพรีเมี่ยมจากเกษตรกรทั่วประเทศมาจ าหน่ายในงาน และกิจกรรม     
Kick Off  ฝึกอาชีพเกษตร โดนใจคนเมือง โดยจัดสอนหลักสูตรฝึกอาชีพด้านการเกษตรระยะสั้น ท าง่าย ท าได้จริง เรียนฟรี    
ไม่มีค่าใช้จ่าย จ านวน 55 หลักสูตร พร้อมก าหนดแนวทางการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในปี งบประมาณ 2566 
ภายใต้แนวคิด “Keep Going, Keep Growing” ที่ขับเคลื่อนด้วย BCG Model สอดคล้องกับการส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ 
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ พร้อมผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานส่งเสริมการเกษตรให้ครอบคลุม
ภารกิจต่างๆ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ เพ่ือมุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูง ขับเคลื่อนงานพระราชด าริ และ
เกษตรกรรมยั่งยืน สร้างผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายการท างานในพ้ืนที่ และการด าเนินงาน
ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการองค์กร 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า ส าหรับกิจกรรมเปิดตัวสินค้าเด่น 6 ภาค จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 
2565 ณ ลานจอดรถ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้แนวคิด 
การเปิดตัวสินค้าที่มีจุดเด่นที่กรมส่งเสริมการเกษตรคัดเลือกจากทั่วประเทศ เช่น มียอดขายสูง มีการใช้นวัตกรรม มีการต่อยอด
ทางด้านการตลาด เพ่ือน าเสนอให้เห็นถึงปัจจัยที่น ามาซึ่งความส าเร็จของยอดจ าหน่ายรวม 500 ล้านบาทในเวลาเพียงแค่ 2 ปี 
ของเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริงทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง” 
ซึ่งรวบรวมสินค้าฝีมือเกษตรกรเอาไว้ถึง 1,044 รายการ กลายเป็นศูนย์รวมสินค้าเกษตรที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและมีนวัตกรรม 
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9 กลุ่มสินค้า ได้แก่ อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม ผลไม้ ข้าวและธัญพืช สมุนไพรและเครื่องส าอาง ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และอ่ืนๆ โดยสินค้าเด่น 6 ภาคที่คัดสรรมา อาทิ ชุดทดลองเพาะต้นอ่อน
ทานตะวัน จากลพบุรี มะนาวน้ าผึ้ง อบแห้ง จากราชบุรี เมล่อน จากมาลีฟาร์ม @อรัญ จ.สระแก้ว ข้าวแตนพันหน้า           
จากขอนแก่น กล้วยหนึบ จากเชียงใหม่ และกาแฟถ้ าสิงห์ กาแฟโรบัสต้าคุณภาพ จากชุมพร นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอ่ืนๆ      
จากเกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งน าสินค้าดี สินค้าเด่นของแต่ละจังหวัดมาจ าหน่าย จ านวน 30 บู๊ธ อาทิ อะโวกาโดพันธุ์ดี         
จากจังหวัดตาก มะม่วงน้ าดอกไม้สีทองจากจังหวัดฉะเชิงเทรา สับปะรดบ้านคาราชบุรี ส้มโอทับทิมสยามจากนครศรีธรรมราช 
มะพร้าวน้ าหอมคุณภาพจากจังหวัดสมุทรสาคร ผลิตภัณฑ์ล าไยแปรรูปจากล าพูน และผักสลัดคุณภาพดีจากจังหวัด
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังมีสินค้าแปรรูปด้านการเกษตรอีกมากมายอีกด้วย 

ส าหรับกิจกรรมฝึกอาชีพด้านการเกษตร ประกอบด้วย 55 หลักสูตร ภายใต้แนวคิด “55 หลักสูตร 55 ปี กรมส่งเสริม
การเกษตร” โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เป็นการเปิดตัว “กิจกรรมอบรมฝึกอาชีพเกษตร โดนใจ      
คนเมือง” ณ อาคาร 7 กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดอบรมจ านวน 5 หลักสูตร เป้าหมายผู้เข้าอบรม 550 คน ได้แก่ การปลูก
ผักคนเมือง การเพาะต้นอ่อนผักงอกส าหรับคนเมือง น้ าเต้าหู้ทรงเครื่อง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และก๋วยเตี๋ยวลุยสวนจาก
ผักงอก ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมล่วงหน้า โดยภายในงานยังมีไฮไลต์คือ 
การน าเสนอแนวคิดในการปลูกผักในพ้ืนที่จ ากัด เช่น การปลูกผัก “ชูรส” ได้แก่ ข่า ขิง กระชาย ขมิ้น การปลูกผัก “ชูกลิ่น” 
ได้แก่ กะเพรา โหระพา สะระแหน่ แมงลัก และผักเมนูอาหาร “ผัดฉ่า” ต้มย า” “แกงอ่อม” และ “แกงเขียวหวาน” และ
การศึกษาดูงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลด้วย นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะ
ด าเนินการจัด “กิจกรรมอบรมฝึกอาชีพ มีดีที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ” จ านวน 50 หลักสูตร ณ ศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริม
การเกษตร ซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 – สิงหาคม 2566 โดยจะเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับวิถีชีวิตของ
ผู้คนในสังคมเมือง สอดคล้องกับหลักการของ BCG Model และการส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที ่
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 https://www.matichon.co.th/publicize/news_3628396 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรเชิญผู้สนใจร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมจากทั่วประเทศ 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 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร 
ครบรอบ 55 ปี กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ้น ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2565 ประกอบด้วย กิจกรรม
เปิดตัวสินค้าเด่น 6 ภาค ซึ่งคัดสรรมาจากสินค้าเกรดพรีเมี่ยมจากเกษตรกรทั่วประเทศมาจ าหน่ายในงาน และกิจกรรม     
Kick Off  ฝึกอาชีพเกษตร โดนใจคนเมือง โดยจัดสอนหลักสูตรฝึกอาชีพด้านการเกษตรระยะสั้น ท าง่าย ท าได้จริง เรียนฟรี    
ไม่มีค่าใช้จ่าย จ านวน 55 หลักสูตร พร้อมก าหนดแนวทางการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในปี งบประมาณ 2566 
ภายใต้แนวคิด “Keep Going, Keep Growing” ที่ขับเคลื่อนด้วย BCG Model สอดคล้องกับการส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ 
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ พร้อมผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานส่งเสริมการเกษตรให้ครอบคลุม
ภารกิจต่างๆ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ เพ่ือมุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูง ขับเคลื่อนงานพระราชด าริ และ
เกษตรกรรมยั่งยืน สร้างผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายการท างานในพ้ืนที่ และการด าเนินงาน
ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการองค์กร 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า ส าหรับกิจกรรมเปิดตัวสินค้าเด่น 6 ภาค จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 
2565 ณ ลานจอดรถ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้แนวคิด 
การเปิดตัวสินค้าที่มีจุดเด่นที่กรมส่งเสริมการเกษตรคัดเลือกจากทั่วประเทศ เช่น มียอดขายสูง มีการใช้นวัตกรรม มีการต่อยอด
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ทางด้านการตลาด เพ่ือน าเสนอให้เห็นถึงปัจจัยที่น ามาซึ่งความส าเร็จของยอดจ าหน่ายรวม 500 ล้านบาทในเวลาเพียงแค่ 2 ปี 
ของเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริงทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง” 
ซึ่งรวบรวมสินค้าฝีมือเกษตรกรเอาไว้ถึง 1,044 รายการ กลายเป็นศูนย์รวมสินค้าเกษตรที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและมีนวัตกรรม 
9 กลุ่มสินค้า ได้แก่ อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม ผลไม้ ข้าวและธัญพืช สมุนไพรและเครื่องส าอาง ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และอ่ืนๆ โดยสินค้าเด่น 6 ภาคที่คัดสรรมา อาทิ ชุดทดลองเพาะต้นอ่อน
ทานตะวัน จากลพบุรี มะนาวน้ าผึ้ง อบแห้ง จากราชบุรี เมล่อน จากมาลีฟาร์ม @อรัญ จ.สระแก้ว ข้าวแตนพันหน้า           
จากขอนแก่น กล้วยหนึบ จากเชียงใหม่ และกาแฟถ้ าสิงห์ กาแฟโรบัสต้าคุณภาพ จากชุมพร นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอ่ืนๆ      
จากเกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งน าสินค้าดี สินค้าเด่นของแต่ละจังหวัดมาจ าหน่าย จ านวน 30 บู๊ธ อาทิ อะโวกาโดพันธุ์ดี         
จากจังหวัดตาก มะม่วงน้ าดอกไม้สีทองจากจังหวัดฉะเชิงเทรา สับปะรดบ้านคาราชบุรี ส้มโอทับทิมสยามจากนครศรีธรรมราช 
มะพร้าวน้ าหอมคุณภาพจากจังหวัดสมุทรสาคร ผลิตภัณฑ์ล าไยแปรรูปจากล าพูน และผักสลัดคุณภาพดีจากจังหวัด
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังมีสินค้าแปรรูปด้านการเกษตรอีกมากมายอีกด้วย 

ส าหรับกิจกรรมฝึกอาชีพด้านการเกษตร ประกอบด้วย 55 หลักสูตร ภายใต้แนวคิด “55 หลักสูตร 55 ปี กรมส่งเสริม
การเกษตร” โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เป็นการเปิดตัว “กิจกรรมอบรมฝึกอาชีพเกษตร โดนใจ      
คนเมือง” ณ อาคาร 7 กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดอบรมจ านวน 5 หลักสูตร เป้าหมายผู้เข้าอบรม 550 คน ได้แก่ การปลูก
ผักคนเมือง การเพาะต้นอ่อนผักงอกส าหรับคนเมือง น้ าเต้าหู้ทรงเครื่อง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และก๋วยเตี๋ยวลุยสวนจาก
ผักงอก ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมล่วงหน้า โดยภายในงานยังมีไฮไลต์คือ 
การน าเสนอแนวคิดในการปลูกผักในพ้ืนที่จ ากัด เช่น การปลูกผัก “ชูรส” ได้แก่ ข่า ขิง กระชาย ขมิ้น การปลูกผัก “ชูกลิ่น” 
ได้แก่ กะเพรา โหระพา สะระแหน่ แมงลัก และผักเมนูอาหาร “ผัดฉ่า” ต้มย า” “แกงอ่อม” และ “แกงเขียวหวาน” และ
การศึกษาดูงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลด้วย นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะ
ด าเนินการจัด “กิจกรรมอบรมฝึกอาชีพ มีดีที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ” จ านวน 50 หลักสูตร ณ ศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริม
การเกษตร ซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 – สิงหาคม 2566 โดยจะเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับวิถีชีวิตของ
ผู้คนในสังคมเมือง สอดคล้องกับหลักการของ BCG Model และการส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที ่
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https://www.thailandplus.tv/archives/624000 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรเชิญผู้ สนใจร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมจากทั่ว ประเทศ โดยเฉพาะสินค้าเด่น 6 ภาค             

มาจ าหน่ายในงาน พร้อม Kick Off ฝึกอาชีพด้านการเกษตร 55 หลักสูตรฟรีตลอดปี 2566 โดยน าร่องก่อน 5 หลกัสูตร ในกิจกรรม          
ฝึกอาชีพเกษตร โดนใจคนเมือง เนื่องในวนัคล้ายวนัสถาปนากรมสง่เสริมการเกษตร ปีที่ 55 ระหวา่งวนัท่ี 20 – 21 ตลุาคม 2565 

นายเข้มแข็ง ยตุิธรรมด ารง อธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร กลา่วว่า เนื่องในวนัคล้ายวนัสถาปนากรมสง่เสริมการเกษตร ครบรอบ 
55 ปี กรมสง่เสริมการเกษตรจึงได้จดักิจกรรมพิเศษขึน้ ระหวา่งวนัท่ี 20 – 21 ตลุาคม 2565 ประกอบด้วย กิจกรรมเปิดตวัสนิค้าเดน่ 6 ภาค 
ซึ่งคดัสรรมาจากสินค้าเกรดพรีเมี่ยมจากเกษตรกรทัว่ประเทศมาจ าหน่ายในงาน และกิจกรรม Kick Off ฝึกอาชีพเกษตร โดนใจคนเมือง 
โดยจัดสอนหลกัสตูรฝึกอาชีพด้านการเกษตรระยะสัน้ ท าง่าย ท าได้จริง เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จ านวน 55 หลกัสตูร พร้อมก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานของกรมสง่เสริมการเกษตรในปี งบประมาณ 2566 ภายใต้แนวคิด “Keep Going, Keep Growing” ที่ขบัเคลือ่นด้วย 
BCG Model สอดคล้องกับการส่งเสริมการเกษตรเชิงพืน้ที่ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ พ ร้อมผลักดันการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัในงานส่งเสริมการเกษตรให้ครอบคลมุภารกิจต่าง ๆ สง่เสริมให้เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคณุภาพ เพื่อมุ่งสูเ่กษตร
มลูคา่สงู ขบัเคลือ่นงานพระราชด าริ และเกษตรกรรมยัง่ยืน สร้างผู้ประกอบการเกษตรสมยัใหม ่เสริมความเข้มแข็งของเครือขา่ยการท างาน
ในพืน้ที่ และการด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกบัหน่วยงานต่าง ๆ รวมทัง้การพฒันาศกัยภาพและการบริหารจดัการองค์กร  
อธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร กลา่วตอ่วา่ ส าหรับกิจกรรมเปิดตวัสนิค้าเดน่ 6 ภาค จดัขึน้ระหว่างวนัที่ 20 – 21 ตลุาคม 2565 ณ ลานจอด
รถ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ติดกบัสถานีรถไฟฟ้า BTS มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ภายใต้แนวคิด การเปิดตวัสินค้าที่มีจุดเด่นที่
กรมสง่เสริมการเกษตรคดัเลอืกจากทัว่ประเทศ เช่น มียอดขายสงู มีการใช้นวตักรรม มีการตอ่ยอดทางด้านการตลาด เพื่อน าเสนอให้เห็นถงึ
ปัจจยัที่น ามาซึ่งความส าเร็จของยอดจ าหน่ายรวม 500 ล้านบาทในเวลาเพียงแค่ 2 ปี ของเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com 

ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริงทกุสิง่ปลอดภยั เพียงคณุสัง่ เราพร้อมสง่” 
ซึ่งรวบรวมสินค้าฝีมือเกษตรกรเอาไว้ถึง 1,044 รายการ กลายเป็นศูนย์รวมสินค้าเกษตรที่มีอตัลกัษณ์โดดเด่นและมีนวตักรรม     

9 กลุ่มสินค้า ได้แก่อาหารแปรรูปและเคร่ืองดื่ม ผลไม้ ข้าวและธัญพืช สมุนไพรและเคร่ืองส าอาง ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย หตัถกรรมและ
สิง่ประดิษฐ์ ผกั ไม้ดอกไม้ประดบั และอื่น ๆ โดยสินค้าเด่น 6 ภาคที่คดัสรรมา อาทิ ชุดทดลองเพาะต้นอ่อนทานตะวนั จากลพบรีุ มะนาว
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น า้ผึง้ อบแห้ง จากราชบรีุ เมลอ่น จากมาลฟีาร์ม@อรัญ จ. สระแก้ว ข้าวแตนพนัหน้า จากขอนแก่น กล้วยหนึบ จากเชียงใหม่ และกาแฟ  
ถ า้สิงห์ กาแฟโรบสัต้าคณุภาพ จากชุมพร นอกจากนีย้งัมีสินค้าอื่นๆ จากเกษตรกรทัว่ประเทศ ซึ่งน าสินค้าดี สินค้าเด่นของแต่ละจงัหวดั    
มาจ าหน่าย จ านวน 30 บูธ อาทิ อโวคาโดพนัธุ์ดีจากจงัหวดัตาก มะม่วงน า้ดอกไม้สีทองจากจังหวดัฉะเชิงเทรา สบัปะรดบ้านคาราชบุรี    
ส้มโอทบัทิมสยามจากนครศรีธรรมราช มะพร้าวน า้หอมคุณภาพจากจังหวดัสมุทรสาคร ผลิตภณัฑ์ล าไยแปรรูปจากล าพูน และผกัสลดั
คณุภาพดีจากจงัหวดักรุงเทพมหานคร นอกจากนีย้งัมีสนิค้าแปรรูปด้านการเกษตรอีกมากมายอีกด้วย 

ส าหรับกิจกรรมฝึกอาชีพด้านการเกษตร ประกอบด้วย 55 หลกัสตูร ภายใต้แนวคิด “55 หลกัสตูร 55 ปี กรมสง่เสริมการเกษตร” 
โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ในวนัที่ 20 ตลุาคม 2565 เป็นการเปิดตวั “กิจกรรมอบรมฝึกอาชีพเกษตร โดนใจคนเมือง” ณ อาคาร 7 กรมสง่เสริม
การเกษตร เปิดอบรมจ านวน 5 หลกัสตูร เปา้หมายผู้ เข้าอบรม 550 คน ได้แก่ การปลกูผกัคนเมือง การเพาะต้นอ่อนผกังอกส าหรับคนเมือง 
น า้เต้าหู้ทรงเคร่ือง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และก๋วยเตี๋ยวลยุสวนจากผกังอก ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนทัว่ไปที่สนใจ
ลงทะเบียนสมคัรเข้าอบรมลว่งหน้า โดยภายในงานยงัมีไฮไลต์คือ การน าเสนอแนวคิดในการปลกูผกัในพืน้ท่ีจ ากดั เช่น การปลกูผกั “ชรูส” 
ได้แก่ ข่า ขิง กระชาย ขมิน้ การปลกูผกั “ชูกลิ่น” ได้แก่ กะเพรา โหระพา สะระแหน่ แมงลกั และผกัเมนอูาหาร “ผดัฉ่า” ต้มย า” “แกงอ่อม” 
และ “แกงเขียวหวาน” และการศึกษาดงูานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมลูด้วย นอกจากนีก้รมสง่เสริม
การเกษตรจะด าเนินการจัด “กิจกรรมอบรมฝึกอาชีพ มีดีที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ” จ านวน 50 หลกัสตูร ณ ศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริม
การเกษตร ซึ่งตัง้อยู่ทัว่ประเทศ ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2565 – สิงหาคม 2566 โดยจะเป็นหลกัสตูรที่เหมาะกบัวิถีชีวิตของผู้คนในสงัคม
เมือง สอดคล้องกบัหลกัการของ BCG Model และการสง่เสริมการเกษตรเชิงพืน้ท่ี 
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0fmTDYXfpSw6doB3tVErvGtF5YZM5ETHWHRNynLPW
HGqCkcDrteoFQqeqyZehkvEQl&id=100057533375242 
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Q8a7JLiDRn8HuYncmmkPH883XzHbhB6qPs3EKKEw
oGdDXBakdjpgzfQhqdqi7Jwzl&id=100039311755039 

 
 


