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 บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดโครงการจัดอบรม 

Young Smart Farmer หลักสูตรการผลิตผักเพื ่อการค้า ระหว่างวันที ่ 17-20 สิงหาคม โดย

โครงการนี้เป็นหนึ่งในความร่วมมือของ 2 หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน ชื่อโครงการ “ตู้เย็น

ข้างบ้าน” มีนายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผจก.ทั่วไปบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และนายชาตรี 

บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้อีสท์ เวสท์ 

ซีด อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมมีนโยบายขับเคลื่อน

งานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาค

เกษตร ซึ่งมีผลกระทบกับสังคมภาคเกษตรมากขึ้น เนื่องจากการเกษตรกรส่วนใหญ่เข้าสู่สังคมผู้

สูงวัย แรงงานภาคการเกษตรเป็นผู้สูงอายุ ดังนั้น เกษตรกรรุ่นใหม่จึงสำคัญกับภาคการเกษตร 

กรมฯ จึงมีแนวทางสร้างพัฒนาบุคลากรเกษตรผ่านการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

รุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ใน

การสืบทอดอาชีพการเกษตร มุ่งเน้นเรียนรู้ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะด้านการเกษตร 

เข้าใจพื้นฐานการเกษตร สามารถพัฒนานำองค์ความรู้มาปรับใช้ทำเกษตร ซึ่งต้องขอบคุณ บริษัท 

อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ท่ีร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมพัฒนาทักษะเกษตรกรให้มีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนผลิตพืชผัก ความรู้พื้นฐานโรคแมลงศัตรูพืช รวมถึงความรู้ด้าน

เศรษฐศาสตร์และความรู้ด้านตลาดพืชผัก 

 นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ 

กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักความสำคัญของการผลิตและบริโภคพืชผัก สามารถ

นำมาแปรรูปภาคอุตสาหกรรมเกษตรและการผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยบริโภคและจำหน่ายผลผลิตท้ัง

ในและต่างประเทศ เป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรและระบบเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ 

ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้

เพียงพอต่อความต้องการ และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เพื่อ

ส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการประกอบอาชีพการเกษตรและวิธีปฏิบัติท่ี

ถูกต้องในการผลิตผักเพื่อการค้า เพื่อให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพ

การเกษตร โดยมีระยะเวลาอบรม ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้อสีท์ 

เวสท์ ซีด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีบุคคลเป้าหมายคือ Young Smart Farmer ใน

ภาคเหนือ 16 ราย ประกอบด้วย Young Smart Farmer จากเชียงใหม่ 10 ราย และลำปาง 6 

รายมีหลักสูตรฝึกอบรมเน้นผลิตผักใบ, พืชตระกูลมะเขือ และพืชตระกูลแตง ประกอบด้วยหัวข้อ 

ความรู้เร่ืองเมล็ดพันธุ์และการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ การเตรียมวัสดุเพาะกล้า และวิธีเพาะกล้า และ

ศรแดง-ก.เกษตรฯ อบรม Young Smart Farmer  

หลักสูตรผลิตผักเพ่ือการค้า-สร้างอาชีพได้จริง 



การดูแลต้นกล้า เตรียมแปลง ย้ายปลูกและดูแลพืชในสภาพเปิด (Open field) ชนิดของปุ๋ยธาตุ

อาหารสำคัญของพืช และการให้ปุ๋ยในโรงเรือน การย้ายปลูกและวิธีการปลูกพืชในสภาพในสภาพ

ปิด (Green house production)การจัดการน้ำและวิธีการให้น้ำพืช แบบระบบน้ำหยด โรคพืชและ

การจัดการ สารกำจัดศัตรูพืชและการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย การควบคุมแมลง

ศัตรูพืชโดยใช้วิธีธรรมชาติและการใช้สารชีวภัณฑ์ร่วมกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างมี

ประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำการเกษตร การเก็บเกี่ยวและจัดการหลังเก็บเกี ่ยว 

และการตลาดของพืชผัก 

 ด้านนายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผจก.ทั่วไปบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ให้สัมภาษณ์

เกี่ยวกับโครงการอบรมครั้งนี้ว่า จากทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สู่การเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 

อีสท์ เวสท์ ซีด เราเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์ผักอันดับ 1 ของไทย ไม่เพียงเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ ์ผัก 

การได้มาซึ่งเมล็ดพันธุ์แต่ละสายพันธุ์เราต้องวิจัย เพาะปลูกจริง และศึกษาตลาดของผักนั้นให้

มากที่สุด ให้เกษตรกรได้ใช้จริง ดังนั้น ทุกสายพันธุ์ที่ออกไป เราจะต้องเรียนรู้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่

นำเมล็ดมาปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว จนถึงนำไปขายในตลาด เราจึงมีทีมงานท่ีเชี่ยวชาญแต่ละภาคส่วน 

มีศักยภาพถ่ายทอดความรู้ให้ Young Smart Farmer ในหลักสูตรนี้ได้เป็นอย่างดี นำไปปฏิบัติ

สร้างอาชีพได้จริง 
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 พื้นที่ภาคเหนือเต็มไปด้วยภูเขาหัวโล้น 

อันเป็นผลมาจากการเผาป่าเปิดหน้าดินเพื่อ

ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ส่งผลให้เกิดปัญหามากมาย 

ทั้งด้านสิ ่งแวดล้อม เรื่องของไฟป่า มลพิษ 

น้ำท่วม ดินถล่ม 

ตลอดช ่วงหลายป ีท ี ่ผ ่านมาการปล ูกป่า

ทดแทนเลยกลายเป็นเทรนด์ฮิตตามนโยบาย

สร้างภาพให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน...แต่ด้วยส่วนหนึ่งชาวบ้านในพื้นที่มิใคร่ได้มีส่วนร่วม 

เพราะไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 

 โครงการต่างๆ จึงมักไปไม่ค่อยถึงฝั่งฝัน โครงการการปลูกโกโก้เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

ไปพร้อมๆ กับคืนผืนป่าสีเขียว จึงเกิดขึ้น ภายใต้ชื่อ “ต้นกล้าเพื่อชีวิตใหม่–Seedling For New 

Lives” โดยความร่วมมือระหว่าง กาดโกโก ้ โรงงานช ็อกโกแลตสัญชาติไทย สินว ัฒนา 

แพลตฟอร์มการระดมทุนแบบใหม่ภายในประเทศไทย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร และ 

MTT Farm ฟาร์มปลูกและพัฒนาโกโก้ออร์แกนิก จากดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จึงเกิดขึ้นเพื่อเปิด

คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : โกโก้แก้เขาหัวโล้น 



ระดมทุนในโครงการ จัดซื้อต้นกล้าโกโก้ 10,000 ต้น ให้กับเกษตรกรภาคเหนือ ใน จ.เชียงใหม่ 

แม่ฮ่องสอน และลำปาง นำไปปลูกในพื้นที่เขาหัวโล้น...ทางหนึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อลดภัย

ธรรมชาติต่างๆ อีกทางถือเป็นการยกระดับโกโก้ไทยให้เทียบเคียงนานาชาติ ประกาศศักดา “โกโก้

ไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก” ท่ีกาดโกโก้เคยทำมาแล้ว จนได้รางวัล International Chocolate Awards 

Asia-Pacific 2018 ที่เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน และรางวัล Academy of Chocolate Awards 

2018 ท่ีประเทศอังกฤษ รวมไปถึงสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน เพราะโกโก้ราคาค่อนข้างดี

ไม่แกว่งเหมือนพืชอื่นมีความต้องการตลาดสูง ทั้งอุตสาหกรรมอาหาร เวชสำอาง...ปลูกง่าย ไม่

ต้องดูแลรักษามาก เพราะไม่ค่อยมีโรคแมลงรบกวน อายุยืน ปลูกครั้งเดียวเก็บผลผลิตได้ตั้งแต่

อายุ 3 ปี ไปจนตลอดชีวิต 


