กำหนดกำรจัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพทำงกำรเกษตร ประจำปี 2564
กิจกรรม กำรพัฒนำเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพทำงกำรเกษตร
กิจกรรมย่อย ฝึกอำชีพเกษตรกรและประชำชนทั่วไป
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
1.หลักสูตรกำรปลูกและกำรแปรรูปพืชผักสมุนไพรเพื่อเสริมสร้ำงรำยได้(ชำเชียงดำและผลิตภัณฑ์
สมุนไพร)
รุ่นที่ 1 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจานวน 50 คน (สมัครเต็มแล้ว)
รุ่นที่ 2 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจานวน 50 คน (สมัครเต็มแล้ว)
รุ่นที่ 3 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจานวน 50 คน ณ ศสพ.ชม
2. หลักสูตร กำรดูแล กำรขยำยพันธุ์พืชไม้ผลในเขตภำคเหนือ
รุ่นที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจานวน 50 คน ณ ศสพ.ชม
รุ่นที่ 2 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจานวน 50 คน (สมัครเต็มแล้ว)
3. หลักสูตร กำรผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเพิ่มมูลค่ำ(กำรทำบุหงำสด/แห้ง)
รุ่นที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจานวน 50 คน (สมัครเต็มแล้ว)
4. หลักสูตร กำรเลี้ยงจิ้งหรีดเสริมสร้ำงรำยได้
รุ่นที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจานวน 50 คน

ณ ศสพ.ชม

5. หลักสูตร กำรแปรรูปเพิ่มมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตรในท้องถิ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจานวน 60 คน (สมัครเต็มแล้ว)
รุ่นที่ 2 วันที่ 14 มกราคม 2564 เป้าหมายจานวน 40 คน (สมัครเต็มแล้ว)
6. หลักสูตร กำรตลำดสินค้ำเกษตรยุค ICT (ตลำดเกษตรออนไลน์)
รุ่นที่ 1 วันที่ 12 มกราคม 2564 เป้าหมายจานวน 50 คน ณ ศสพ.ชม

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพทำงกำรเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
หลักสูตร กำรดูแลและกำรขยำยพันธุ์พืชไม้ผลในเขตภำคเหนือ
1. หลักการและเหตุผล
ผลไม้ของไทยนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทยสามารถทารายได้เข้าประเทศไทย
ปีละหลายล้านบาทและเป็นที่นิยมบริโภคกันทั่วไป ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ไม้ผลที่มีความสาคัญ
ทางเศรษฐกิจและมีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นที่นิยมบริโภคในต่างประเทศจานวน 10 ชนิด ได้แก่ ลาไย ทุเรียน
มัง คุด ลิ้น จี่ มะม่ว ง ส้ ม โอ เงาะ สั บปะรด มะพร้า วน้ าหอม มะขาม เป็ นต้ น และไม้ ผลที่ มีศั ก ยภาพทาง
เศรษฐกิจในอนาคตหรือเป็นไม้ผลท้องถิ่นหรือพื้นเมือง มีการบริโภคภายในประเทศมากกว่าการส่งออก ได้แก่
กระท้อน ชมพู่ น้อยหน่า พุทรา มะปราง ฝรั่ง ลองกอง ลางสาด สละ ขนุน มะนาว องุ่นและกล้วย เป็นต้น ซึ่ง
การผลิตไม้ผลในปัจจุบัน มีการผลิตการแพร่หลาย โดยมีต้นทุนการผลิตที่สูง ขึ้นในแต่ละปี อีกทั้ง ผลผลิตที่
ออกมาสู่ตลาดยังมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพสินค้าเกษตร และมีการใช้สารเคมีในกระบวนการดูแลไม้ผลมาก
เกินไป ส่งผลต่อคุณภาพผลผลิต สุขภาพผู้ผลิตและผู้บริโภค
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตะหนักถึง ความสาคัญ ของ
กระบวนการผลิตไม้ผลถึงขั้นตอนการตลาดของเกษตรกรให้เกษตรกรมีการผลิตไม้ผลที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต
และการลดใช้ ส ารเคมี การผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรให้ มี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตร หลักสูตร การดูแลไม้ผลอย่างถูกต้องและลดการใช้สารเคมีและ การขยายพันธุ์พืช
เพื่อส่ง เสริม ให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนการผลิต และได้สินค้าเกษตรที่มี
คุณภาพ และ การขยายพันธุ์พืชเพื่อการค้าและให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแล และการใช้นวัตกรรมในการดูแลไม้
ผล การลดใช้สารเคมีและเทคนิคการขยายพันธุ์พืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3. เป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ จานวน 100 ราย

4. ช่วงระยะเวลาที่จัด/สถานที่จัดฝึกอบรม
รุ่นที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2563
เป้าหมายเกษตรกร 50 ราย
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
รุ่นที่ 2 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป้าหมายเกษตรกร 50 ราย
ณ ศาลาอเนกประสงค์ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

5. ประเด็นเนื้อหาหลักสูตร/ตารางการฝึกอาชีพของหลักสูตร
5.1 เทคนิคการดูแล และการใช้นวัตกรรมในการดูแลไม้ผล
5.2 การลดการใช้สารเคมีในสวนไม้ผล
5.3 การตัดแต่งกิ่งไม้ผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
5.4 การใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิต
5.5 การขยายพันธุ์พืชเพื่อสร้างรายได้

6. วิธีการฝึกอบรม
6.1 การบรรยาย
6.2 การสาธิต
6.3 การฝึกปฏิบัติ
6.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

7. งบประมาณ 37,600 บาท (รายละเอียดแนบท้าย)
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่เข้าอบรมจานวน 100 ราย สามารถนาความรู้ความในการ
อบรมไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิผลในพื้นที่การเกษตรของตนเอง

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายนภัทร จัก์แก้ว ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดกำรฝึกอบรมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพทำงกำรเกษตร ปี 2564
หลักสูตร กำรดูแลและกำรขยำยพันธุ์พืชไม้ผลในเขตภำคเหนือ
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
รุ่นที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2563
เป้าหมายเกษตรกร 50 ราย
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
รุ่นที่ 2 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป้าหมายเกษตรกร 50 ราย
ณ ศาลาอเนกประสงค์ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เวลา

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น.
๑๔.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการฝึกอบรม
บรรยายเรื่อง เทคนิคการดูแล และการใช้นวัตกรรมในการดูแลไม้ผล
พักรับประทานอาหารว่าง
บรรยายเรื่อง การใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิต
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายเรื่อง การลดการใช้สารเคมีในสวนไม้ผลและ
การขยายพันธุ์พืชเพื่อสร้างรายได้
พักรับประทานอาหารว่าง
ฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
หลักสูตร กำรปลูกและกำรแปรรูปพืชผักสมุนไพรเพื่อเสริมรำยได้ (แปรรูปเชียงดำและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน กระแสในการรับประทานพืชผักผลไม้ปลอดภัยจากสารเคมี และการรับประทานผัก
สมุนไพรเพื่อป้องกัน บรรเทาโรคมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น คนไทยนิยมนามารับประทานกันมากเนื่องจากมีคุณค่า
ทางอาหารทั้งวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ผักเป็นพืชที่เป็นส่วนประกอบสาคัญต่อ
การดารงชีวิตของประชาชน ทั้งยังเป็นแหล่ง วัตถุดิบเพื่อการแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างหลากหลาย
สามารถสร้างรายได้หลักให้แก่เกษตรกร สร้างรายได้เสริมแก่ผู้ที่สนใจ รวมถึงเป็นแหล่งรายได้สาคัญทางหนึ่ง
ของประเทศจากการจ าหน่ า ยผลผลิ ต สดและผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรูป แต่ จ ากข้ อมู ล ในปี 2557 กระทรว ง
สาธารณสุขได้สารวจการบริโ ภคผั กของคนไทย พบว่ า คนไทยส่ วนใหญ่ มีการบริ โภคผักปริมาณต่ากว่ า
มาตรฐาน โดยเกือบครึ่งของประชากรไทยบริโภคผักน้อยกว่า 2 ส่วนมาตรฐานต่อวัน และมีแนวโน้มการ
บริโภคผักลดลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดภาวะความเจ็บป่วยขึ้นกับคนไทยในทุกเพศทุก
วัย โดยเฉพาะภาวะโรคอ้วนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต ที่อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง และภาวะไต
วายเรื้อรัง ซึ่งไม่เพียงจะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยและครอบครัวโดยตรงเท่านั้น แต่ยังคงเป็นปัญหา
ที่มีผลต่อเนื่องไปยังภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากภาครัฐต้องมีภาระค่าใช้จ่ายสุขภาพสูง ที่จะเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ศูน ย์ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ การเกษตร จัง หวั ด เชี ย งใหม่ ได้ต ระหนัก ถึ ง ปั ญ หาและ
ความสาคัญในเรื่องดังกล่าวซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจที่ศูนย์รับผิดชอบ รวมถึงได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และ
ช่องทางสร้างรายได้จากการพัฒนาการผลิตและแปรรูปผลผลิตผักให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผักเชีย งดา ผัก พื้นบ้ านภาคเหนือ ที่ใช้ เป็ นอาหารและมีสรรพคุณ ทางยาที่ไ ด้ รับ การยอมรั บมาตั้ง แต่ อดี ต
และยังมีช่องทางการตลาดที่น่าสนใจของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติ และสมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ได้เน้นการนาสมุนไพรมาใช้บาบัดรักษาโรค ในสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐมากขึ้น และ ส่งเสริมให้มีการปลูกสมุนไพรเพื่อใช้ภายในหมู่บ้านเป็นการสนับสนุนให้มีการ
ใช้สมุนไพรมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อยาสาเร็จรูปจากต่างประเทศ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กาหนดจัดการฝึกอบรมเพื่ อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หลักสูตร
การพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตผัก (เชียงดา) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกผักและผู้สนใจได้ศึกษาถึง
สรรพคุณและประโยชน์ด้านต่าง ๆ ของผักเชียงดา รวมถึงเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป เพื่อให้นาไปใช้
ในการบริโภค ในชีวิตประจาวัน การขยายพันธุ์ และแปรรูปผลผลิต เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและ
ชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้การผลิตและแปรูปผักเชียงดาไปสู่วงกว้าง ช่วยแก้ไขปัญหา
สุขภาพของประชาชนและเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบและมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตผักเชียงดา
และพืชสมุนไพรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่าง ๆ
2.2 เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้การแปรรูปผักเชียงดาและพืชสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ
เพิ่มมูลค่า

3. บุคคลเป้าหมาย
เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ แบ่งเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 50 ราย รวมทั้งสิ้น จานวน 150 ราย

4. สถานที่ฝึกอบรม
ฝึกอบรม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่
และ
รพ.สต.สุเทพ ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

5. วิธีการฝึกอบรม
5.1
5.2
5.3
5.4

การบรรยาย
การสาธิต
การฝึกปฏิบัติ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

6. ระยะเวลาฝึกอบรม
แบ่งจัดอบรม เป็น 3 รุ่น ๆ ละ 50 ราย รวมทั้งสิน 150 ราย ดังนี้
รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดาริ อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จานวน 1 วัน
รุ่นที่ 2 ณ รพ.สต.สุเทพ ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 จานวน 1 วัน
รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 จานวน 1 วัน

7. งบประมาณ 52,500 บาท (รายละเอียดตามแนบท้าย)
8. หลักสูตรฝึกอบรม
การปลูกและการแปรรูปพืชผักสมุนไพรเพื่อเสริมรายได้ (แปรรูปเชียงดาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร)

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ของตนเองเพื่อสร้างรายได้
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การผลิตผักร่วมกัน

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดกำรฝึกอบรม หลักสูตร กำรปลูกและกำรแปรรูปพืชผักสมุนไพรเพือ่ เสริมรำยได้
(แปรรูปเชียงดำและผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพทำงกำรเกษตร ปี 2564
กิจกรรม พัฒนำเกษตรกรและถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร
กิจกรรมย่อย พัฒนำเกษตรกรทั่วไป
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
แบ่งจัดอบรม เป็น 3 รุ่น ๆ ละ 50 รำย รวมทั้งสิน 150 รำย ดังนี้
รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ประสำนงำนโครงกำรพระรำชดำริ อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 18 ธันวำคม 2563 จำนวน 1 วัน
รุ่นที่ 2 ณ รพ.สต.สุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 23 ธันวำคม 2563 จำนวน 1 วัน
รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 24 ธันวำคม 2563 จำนวน 1 วัน
๐๘.00-๐๙.00 น.

ลงทะเบียน พิธีเปิดการฝึกอบรมแนะนาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่

09.0๐-๑0.๐๐ น.

บรรยายเรื่อง “การผลิตผักเชียงดาเพื่อการค้าและพืชผักสมุนไพรเบื้องต้น การปลูก
การดูแลรักษาและวิธีการ เก็บเกี่ยว”

๑0.๐๐-๑1.๐๐ น.

การบรรยายเรื่อง “สรรพคุณทางยาของเชียงดาและพืชสมุนไพร และใช้พืชสมุนไพร
ป้องกันกาจัดศัตรูพืช”
บรรยายเรื่อง “การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ในการผลิตสมุนไพร”
พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑1.๐๐-๑2.๐๐ น.
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น.
๑๓.๐๐-๑4.๐๐ น.
14.00- 16.30 น.

การแปรรูปชาผักเชียงดา และการทาการแปรรูปสบู่ผักเชียงดา
ภาคปฏิบัติเรื่องและบรรยายการเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพร ( การทายาหม่องสมุนไพร,
การทาแชมพู,การทาน้ามันนวดไพล,การทาสเปรย์ตะไคร้หอม และอื่น ๆ)

หมายเหตุ – พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.45 – 11.00 น. และ 14.00 – 14.15 น.

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร ปี 2564
กิจกรรม ฝึกอำชีพเกษตรกรและประชำชนทั่วไป
หลักสูตร กำรเลี้ยงจิ้งหรีดเสริมรำยได้
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
1. หลักการและเหตุผล
จิ้งหรีด เป็นแมลงเศรษฐกิจโปรตีนสู ง และมีสารอาหารที่มีประโยชน์หลายชนิด สามารถ
นามาบริโภคและเป็นแหล่งสร้างรายได้สาคัญแก่เกษตรกร รวมถึงสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์แปรรูปทั้งจากใน
และนอกประเทศ อีกทั้งจิ้งหรีดยังเป็นอาหารทางเลือกใหม่ที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(Food and Agriculture Organization: FAO) แนะนาให้เป็นอาหารสาหรับประชากรในอนาคต หลังจาก
FAO คาดการณ์ว่าภายในปี 2593 ประชากรโลกจะเพิ่มเป็น 9,000 ล้านคน จากในปี 2559 ที่มีประชากร
โลกอยู่ราว 7,400 ล้านคน ซึ่งหากยังคงผลิตอาหารได้ในอัตรากาลังการผลิตแบบปัจจุบัน และไม่มีอาหารชนิด
ใหม่ ๆ ที่สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรดังกล่าวได้ จะมีประชากรโลกราว 1,000 ล้านคน
ที่อ าจประสบกั บ ความอดอยาก จิ้ ง หรี ด จึ ง เป็ น อาหารทางเลื อ กใหม่ ที่ อ งค์ ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) แนะนาให้เลี้ยงไว้สาหรับบริโภค
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
การเลี้ยงจิ้ง หรีด จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่ง เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หลักสูตร การเลี้ยง
จิ้งหรีดเสริมสร้างรายได้ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีความรู้เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปจิ้งหรีดที่มีคุณภาพ
สามารถสร้างรายได้ และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับผู้ที่สนใจ

2. วัตถุประสงค์
2.1) เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจ เทคนิคการเลี้ยงจิ้งหรีด ตามหลักวิชาการ
2.2) เกษตรกรสามารถนาความรู้เรื่องการเลี้ยงจิ้งหรีด ที่ได้รับไปปฏิบัติจริง ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

3. เป้าหมาย/สถานที่ดาเนินการ
เป้าหมายเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จานวน 50 ราย

4. สถานที่ฝึกอบรม
ฝึกอบรม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

5. วิธีการฝึกอบรม
5.1
5.2
5.3
5.4

การบรรยาย
การสาธิต
การฝึกปฏิบัติ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

6. ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
วันที่ 22 ธันวาคม 2563

7. งบประมาณ 17,200 บาท (รายละเอียดตามแนบท้าย)
8. หลักสูตรฝึกอบรม
การเลี้ยงจิ้งหรีดเสริมรายได้

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เกษตรกร จานวน 50 ราย ที่เข้ารับการฝึกอาชีพทางการเกษตรเฉพาะด้านและได้รับ
บริการทางการเกษตรจากศูนย์ปฏิบัติการ สามารถนาความรู้ไ ปใช้พัฒนากระบวนงานการเกษตร อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น และเกิดความมั่นคงในอาชีพการเกษตร
อย่างยั่งยืน
9.2 เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้รับปัจจัยการเกษตรต้นแบบ มีความรู้และ
เข้าใจในวิถีการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดกำรฝึกอบรมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพทำงกำรเกษตร ปี 2564
หลักสูตร กำรเลี้ยงจิ้งหรีดเสริมสร้ำงรำยได้
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน
วันที่ 22 ธันวำคม 2563
๐๘.๐๐-๐๘.๓0 น.
ลงทะเบียน
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.
พิธี เ ปิ ด การฝึ ก อบรม,แนะน าศู น ย์ ส่ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ การเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่
๐๙.๐๐-๑๐.00 น.
บรรยายเรื่อง การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
10.00-10.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.15-11.00 น.
ชีววิทยาจิ้งหรีด(การดูแลรักษา การเร่งการเจริญเติบโตของจิ้ง หรีดแต่ละ
สายพันธุ์)
๑1.0๐-๑๒.๐๐ น.
เทคนิคการจัดการบ่อเลี้ยงจิ้งหรีด
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๔.00 น.
สาธิต ฝึกปฏิบัติ การจัดการบ่อจิ้งหรีด(การเรียงถาดรองไข่ ,การทาที่ให้น้า
ให้อาหาร ,
การบ่มไข่จิ้งหรีด,การเก็บตัวจิ้งหรีด)
14.00-14.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
๑4.15-๑5.30 น.
ตลาดจิ้งหรีด ,สาธิต ฝึกปฏิบัติการแปรรูปจิ้งหรีด
15.30-17.00 น.
ศึกษาดูงานจุดเรียนรู้ด้านการเกษตรประจาศูนย์ฯ
หมำยเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.00 น. และเวลา ๑๔.00 น.
เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับปัจจัยการผลิตต้นแบบ ไข่จิ้งหรีดสาหรับเลี้ยง 2 บ่อ ทั้งนี้อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

โครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร กำรตลำดสินค้ำเกษตรยุค ICT (เกษตรออนไลน์)
ดำเนินกำรโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพทำงกำรเกษตร จังหวัดชียงใหม่
สำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
1. หลักการและเหตุผล
กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นสื่อกลางในการนาสินค้าเกษตรคุณภาพดี ผลงานจากเกษตรกรตัวจริง ทั่ว
ประเทศ ภายใต้การกากับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรายย่อย เกษตรกร Smart Farmer
(SF) Young Smart Farmer (YSF) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และองค์กรเกษตรกรอื่น ๆ จากทุก
จังหวัดทั่วประเทศ ให้ถึงมือผู้บริโภค ในรูปแบบเว็บไซต์ ตลาดเกษตรกรออนไลน์ ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริง ทุก
สิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง ”ให้มีช่อง ทางเลือกในการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและแปรรูป สามารถ
สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนในระดับฐานราก เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกร
ซึ่งเป็นผู้กาหนดราคาขายสินค้าเอง และลงขายในเว็บไซต์ตลาดสินเกษตรออนไลน์ ไม่มีค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนสาหรับ
ซื้อขายผ่านเว็บไซต์และเป็นการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการค้าขายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้านตลาดสินค้า ช่องทางการค้าขายผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เกษตรออนไลน์) ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

3. เป้าหมาย/สถานที่ดาเนินการ/ระยะเวลาฝึกอบรม
3.1 เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร Smart Farmer (SF) Young Smart Farmer
(YSF) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และองค์กรเกษตรกรอื่น ๆ และบุคคลทั่วไป
3.2 รุ่นที่ 1 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 จานวน 50 คน ณ ห้องประชุมศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

4. งบประมาณ 12,500 บาท
5. กิจกรรม และวิธีการดาเนินงาน
5.1 ทฤษฎีการทาธุรกิจตลาดสินค้า (เกษตรออนไลน์) ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
5.2 การฝึกปฏิบัติการทาเกษตรออนไลน์

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร Smart Farmer(SF) Young Smart Farmer(YSF)
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และองค์กรเกษตรกรอื่น ๆ และบุคคลทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจใน
ด้านตลาดช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(เกษตรออนลน์) ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 นางอาทิตยา แสงมณี
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

นายสมชาย
นายนภัทร
นายนเรศ
นายขวัญชัย
นายสิงหา
นายเทวา

กันธะวงค์
จักร์แก้ว
แก้วปินตา
ไชยวันดี
บุญตรง
อินทราวุธ

ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชานาญการการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชานาญการการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชานาญการการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

กาหนดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
หลักสูตร กำรตลำดสินค้ำเกษตรยุค ICT (เกษตรออนไลน์)
วันที่ 12 มกราคม 2564
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
เวลา
08.00 - 08.30 น.
08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการฝึกอบรม

09.00 - 10.20 น.

โดย ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่
การบรรยายเรื่อง ความสาคัญการค้าขายเกษตรออนไลน์

10.20 - 10.40 น.
10.40 - 12.00 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
การบรรยายเรื่อง แนวทางการส่งเสริมสินค้าเกษตรออนไลน์

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.00 น.
14.00 - 14.15 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
แนวทางการทาธุรกิจ การสร้างเรื่องราวสินค้า และการตลาดออนไลน์
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.15 - 16.00 น.

การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทาตลาดออนไลน์

16.00 - 16.30 น.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ซักถามข้อสงสัย

16.30 น.

พิธีปิดการฝึกอบรม

