
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่22 ตุลาคม 2563 

ส่วนกลาง 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
53 ปี กรมส่งเสริม 
การเกษตร 

1 53 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร กา้วสู่เกษตรวถีิใหม่ ข่าวทัว่ไทยออนไลน์ 
2 “เฉลิมชยั” ลัน่กลางงาน “35 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร” ปี 64 

เดินหนา้ขบัเคล่ือน “3 S” ดนัไทยครัวของโลก 
เกษตรท ากินออนไลน์ 

3 รมว.เกษตรฯ-อธิบดีฯเขม้แข็ง ย  ้ากรมส่งเสริมการเกษตร ครบ 53 ปี 
กา้วสู่เกษตรวถีิใหม่ 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 

4 53 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร กา้วสู่เกษตรวถีิใหม่ ข่าวสดออนไลน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร กา้วสู่เกษตรวถีิใหม่ 

 

ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลงัการร่วมแสดงความยนิดี 

เน่ืองในวนัท่ีระลึกคลา้ยวนัสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 53 ปี ในวนัท่ี 21 ตุลาคม 2563 วา่ “ส าหรับ  

ปี 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายดา้นการเกษตรและอาหารท่ีสนบัสนุนและมุ่งเป้าใหป้ระเทศไทยเป็นครัวของ

โลก เนน้กรอบการท างานในการขบัเคล่ือนร่วมกนัหรือท่ีเรียกวา่ “3 S” คือ ความปลอดภยัของอาหาร(Safety) ความมัน่คงของ

ภาคการเกษตรและอาหาร (Security) และความย ัง่ยนืของภาคการเกษตร (Sustainability)ตลอดจนขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ

ร่วมกบัภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม  



นอกจากน้ี ยงัไดส่้งเสริมนโยบายตลาดน าการผลิต โดยบูรณาการความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะเขา้มาเพิ่ม

ช่องทางในการตลาดใหก้บัผูผ้ลิตสินคา้เกษตร ดงันั้นการขบัเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรจึงเป็นภารกิจส าคญัท่ีจะตอ้ง

ช่วยเหลือดูแลเกษตรกรและสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร ควบคู่กบัการเพิ่มประสิทธิภาพองคก์รดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัและการ

ปรับวธีิการท างานสู่ความปกติใหม่ (New Normal) ยดึหลกัตลาดน าการผลิต ใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม ส่งเสริมการใชแ้ละ

บริหารจดัการปัจจยัการ ผลิตเพื่อยกระดบัการผลิตสินคา้เกษตรใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐาน ใชก้ลไกและเครือข่ายการท างาน

ส่งเสริมการเกษตรเช่ือมโยงทุกระดบั สร้างตน้แบบการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ีและการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงการ

ช่วยเหลือดูแลและใหบ้ริการแก่เกษตรกร สร้างและขยายผลเกษตรกรรุ่นใหม่ใหพ้ร้อมเพื่อพฒันาสู่การเป็นผูป้ระกอบการและ

ขยายความร่วมมือกบัภาคส่วนต่างๆในการพฒันาการเกษตร” 

ดา้นนายเขม้แขง็ ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ “ส าหรับกิจกรรมในน้ี ประกอบดว้ย

พิธีบวงสรวงองคท์า้วมหาพรหมและศาลพระภูมิ, พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรียศ์าสตราจารยพ์ิเศษท านอง สิงคาลวณิช 

การจดันิทรรศการและมอบรางวลัใหก้บับุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2563  การปล่อยคาราวานจดัส่งเมล็ดพนัธ์ุ 

โครงการตูเ้ยน็ขา้งบา้นตา้นภยั COVID-19 และการมอบนโยบายแก่ขา้ราชการกรมส่งเสริมการเกษตร โดยรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส าหรับประเด็นหลกัในปี 2564 ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรตอ้งขบัเคล่ือน ไดแ้ก่การสืบสาน

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ เป็นนโยบายส าคญัท่ียดึถือและปฏิบติั เพื่อท่ีจะสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามท่ีได้

พระราชทานแนวทาง การด าเนินการเนน้ขยายผลและบูรณาการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการจดัท าแผนปฎิบติังานในแต่

ละพื้นท่ีอยา่งชดัเจน เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีและมีรายไดท่ี้มัน่คง การสานต่อภารกิจตลาด

น าการผลิตโดยขบัเคล่ือนผา่นกลไกการเกษตรแปลงใหญ่ใหค้รอบคลุมสินคา้และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีคุณภาพ มีเป้าหมายในการ

ยกระดบัและเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตรดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม บริหารจดัการปัจจยัการผลิตอยา่งสมดุลและย ัง่ยนืและเพิ่ม

โอกาสในการแข่งขนั  โดยการส่งเสริมพืชท่ีมีศกัยภาพและเป็นท่ีตอ้งการของตลาด เช่น พืชสมุนไพร, ไมด้อกไมป้ระดบั,ไผ,่ 

หวาย, กาแฟ, พืชเค้ียวมนั (มะคาเดเมีย,มะม่วงหิมพานต)์, แมลงเศรษฐกิจ เป็นตน้  

การปรับระบบการผลิตสินคา้เกษตรตามแผนท่ีเกษตร Agri – map ในพืชเศรษฐกิจ เช่น ขา้วโพดเล้ียงสัตว,์ มนั

ส าปะหลงั, สัปปะรด, ปาลม์น ้ามนั, มะพร้าว เป็นตน้ สนบัสนุนใหเ้กษตรกรใชพ้ืชพนัธ์ุดีและมีแหล่งผลิตพืชพนัธ์ุดีในชุมชน 

รวมทั้งสร้างการยอมรับและความเช่ือมัน่ในคุณภาพสินคา้เกษตรจากการส่งเสริมการเกษตร มีระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั 

พฒันาระบบบริหารจดัการสินคา้และการขนส่ง ทั้งตลาดคา้ส่ง ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ และตลาดออนไลน์ รวมถึงส่งเสริมการ

แปรรูปสินคา้ พฒันาบรรจุภณัฑแ์ละการสร้างตราสินคา้ และส่งเสริมการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตร เพื่อเพิ่มโอกาสใน

การจ าหน่ายสินคา้เกษตร การยกระดบัเกษตรกรให้เป็นผูป้ระกอบการเกษตรโดยมุ่งพฒันาศกัยภาพเกษตรกร YoungSmart 

FarmerSmart Farmer และวสิาหกิจชุมชน ใหก้า้วสู่การเป็นผูป้ระกอบการเกษตร รองรับการกา้วสู่เกษตรวถีิใหม่ รวมทั้งสร้าง

เครือข่ายการท างานท่ีเขม้แขง็ ใหเ้กษตรกรเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เกิดเป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู้โดยมุ่งพฒันาใหเ้ป็น New Startups เปล่ียนสินคา้เกษตรใหเ้ป็นอาหารหรือผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูง รวมถึงยกระดบั

บทบาทอาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น (อกม.) ให้เป็นผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ ช่วยงานงานส่งเสริมการเกษตรในระดบัพื้นท่ี ท า

หนา้ท่ีประสานงานแจง้ขอ้มูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้และเช่ือมโยงกลไกงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ี ภายใตส้โลแกน 

“รวดเร็ว ทัว่ถึง แม่นย  า น าความรู้ สู่บริการ ประสานความช่วยเหลือ เพื่อเกษตรกร” การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม 



มุ่งส่งเสริมการเกษตรบนพื้นฐานของขอ้มูลวชิาการ น าองคค์วามรู้มาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือทางวชิาการกบัสถาบนัการศึกษา หน่วยงานวชิาการ รวมถึงการน าเทคโนโลย ีนวตักรรมการเกษตร ให้เกิดการ

ขบัเคล่ือนในระดบัพื้นท่ี สร้างการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อใหเ้กิดการขบัเคล่ือนงาน รวมถึงมีการจดัท า

แผนพฒันาการเกษตร ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนและสถานการณ์ในพื้นท่ีนั้นๆ และทา้ยสุดการขบัเคล่ือนการ

ด าเนินการต่างๆ ตอ้งปรับวธีิการท างานสู่ new normalพฒันาองคก์ร สู่ระบบราชการ 4.0 ยดึธรรมาภิบาล  มุ่งพฒันาสู่การเป็น

หน่วยงานภาครัฐท่ีเปิดกวา้งและเช่ือมโยงกนั ยดึประชาชนเป็นส่วนกลาง ยกระดบัศกัยภาพและความสามารถบุคลากรตาม

แนวทางขบัเคล่ือนองคก์รแห่งการเรียนรู้สมยัใหม่ พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางดา้นดิจิทลั สามารถใชป้ระโยชน์จาก

ฐานขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี พฒันาฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นเกษตร รวมถึงฐานขอ้มูลอ่ืนๆ พร้อมกา้ว

สู่การเป็น Digital DOAE   

และทา้ยสุดการขบัเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตร ตอ้งท างานคู่กบัพี่นอ้งเกษตรกร ทั้งการใหบ้ริการทางการเกษตร

และช่วยเหลือเกษตรกร ในทุกมิติ แมว้า่ความทา้ทายน้ีจะดูยิง่ใหญ่ ถา้พวกเราท างานดว้ยความรัก ความศรัทธา และความ

สามคัคี อนาคตภาคการเกษตรจะเปล่ียนแปลง เกษตรวถีิใหม่ จะเกิดข้ึนอยูท่ี่พวกเราทุกคน” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

กล่าว 

  



 

“เฉลมิชัย” ลัน่กลางงาน “35 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร” ปี 64 เดินหน้าขับเคล่ือน “3 S” ดันไทยครัวของโลก 

 

กระทรวงเกษตร ถือฤกษง์าม ยามดี “35 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร” ปล่อยขบวนคาราวาน รถส่งเมล็ดพนัธ์ุจาก

โครงการ “ตูเ้ยน็ขา้งบา้นตา้นภยั Covid-19” มุ่งสู่ส านกังานเกษตรจงัหวดัทั้ง 76 แห่ง เพื่อส่งถึงมือประชาชนและเกษตรกรท่ี

ลงทะเบียนผา่นระบบออนไลน์ทัว่ประเทศ “เฉลิมชยั” ประกาศปี 2564 ขบัเคล่ือนนโยบายดา้นการเกษตรและอาหาร ท่ี

สนบัสนุนและมุ่งเป้าใหป้ระเทศไทยเป็นครัวของโลก ภายใตก้รอบการท างานท่ีเนน้ตามแนวคิด  3 S  “Safety-Security-

Sustainability” 

   วนัท่ี 21 ตุลาคม 2563 นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปร่วมแสดงความยนิดีเน่ืองใน
โอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบปีท่ี 53 และถือโอกาสเป็นประธานปล่อยขบวนรถส่งเมล็ดพนัธ์ุ
จากโครงการตูเ้ยน็ขา้งบา้นตา้นภยั Covid-19 ไปใหส้ านกังานเกษตรจงัหวดัทั้ง 76 จงัหวดั เพื่อกระจายไปใหแ้ต่ละอ าเภอให้
ถึงมือประชาชนและเกษตรกรท่ีลงทะเบียนผา่นระบบออนไลน์ต่อไป  



 

      ในโอกาสนายเฉลิม ชยั ไดม้อบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและหน่วยงานดีเด่นประจ าปี 2563 จ านวน 28 รางวลัจ านวน 6 
ประเภทไดแ้ก่ 1) ประเภทเกษตรต าบลดีเด่น 2) ประเภทเกษตรอ าเภอดีเด่น 3) ประเภทนกัส่งเสริมการเกษตรระดบัจงัหวดั
ดีเด่น 4) ประเภทเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานสนบัสนุนดีเด่น 5) ประเภทนกัส่งเสริมการเกษตรส่วนกลางดีเด่นและ 6) ประเภท
หน่วยงานดีเด่นพร้อมมอบประกาศนียบตัรแก่ผูท้  าคุณประโยชน์บริจาคท่ีดินเพื่อสร้างส านกังานเกษตรอ าเภอบ่อพลอยจงัหวดั
กาญจนบุรีจ านวน 2 ท่าน ณ กรมส่งเสริมการเกษตรวา่ 

 

     นายเฉลิมชยั กล่าววา่ ในปี 2564 กระทรวงเกษตรฯมีนโยบายดา้นการเกษตรและอาหารท่ีสนบัสนุนและมุ่งเป้าใหป้ระเทศ
ไทยเป็นครัวของโลก เนน้กรอบการท างานในการขบัเคล่ือนร่วมกนัหรือท่ีเรียกวา่ “3 S” คือความปลอดภยัของอาหาร 
(Safety) ความมัน่คงของภาคการเกษตรและอาหาร (Security) และความย ัง่ยนืของภาคการเกษตร (Sustainability) ตลอดจน
ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติร่วมกบัภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม 

      นอกจากน้ียงัไดส่้งเสริมนโยบายตลาดน าการผลิตโดยบูรณาการความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆท่ีจะเขา้มาเพิ่มช่องทางใน
การตลาดใหก้บัผูผ้ลิตสินคา้เกษตรดงันั้นการขบัเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรจึงเป็นภารกิจส าคญัท่ีจะตอ้งช่วยเหลือดูแล



เกษตรกรและสร้างรายไดใ้ห้แก่เกษตรกรควบคู่กบัการเพิ่มประสิทธิภาพองคก์รดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั และการปรับวธีิการ
ท างานสู่ความเป็น New Normal ยดึหลกัตลาดน าการผลิตใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม ส่งเสริมการใชแ้ละบริหารจดัการ
ปัจจยัการผลิต 

 

      เพื่อยกระดบัการผลิตสินคา้เกษตรใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐาน ใชก้ลไกและเครือข่ายการท างานส่งเสริมการเกษตรเช่ือมโยง
ทุกระดบัสร้างตน้แบบการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ีและการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงการช่วยเหลือดูแลและใหบ้ริการแก่
เกษตรกรสร้างและขยายผลเกษตรกรรุ่นใหม่ใหพ้ร้อมเพื่อพฒันาสู่การเป็นผูป้ระกอบการและขยายความร่วมมือกบัภาคส่วน
ต่างๆในการพฒันาการเกษตร 

35 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร ก้าวสู่เกษตรวถิีใหม่ 

 

      ดา้นนายเขม้แขง็ยติุธรรมด ารงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ ในปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรตอ้ง
ขบัเคล่ือนไดแ้ก่ การสืบสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริตามท่ีไดพ้ระราชทานแนวทางการด าเนินการเนน้ขยายผล



และบูรณาการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดย การจดัท าแผนปฎิบติังานในแต่ละพื้นท่ีอยา่งชดัเจนเพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
มีอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีและมีรายไดท่ี้มัน่คงการสานต่อภารกิจตลาดน าการผลิตโดยขบัเคล่ือนผา่นกลไกการเกษตรแปลง
ใหญ่ใหค้รอบคลุมสินคา้และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีคุณภาพการปรับระบบการผลิตสินคา้เกษตรตามแผนท่ีเกษตร Agri – map ใน
พืชเศรษฐกิจ อาทิ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มนัส าปะหลงั สัปปะรด ปาลม์น ้ามนัและมะพร้าวเป็นตน้ 

     พร้อมใหส้นบัสนุนใหเ้กษตรกรใชพ้ืชพนัธ์ุดีและมีแหล่งผลิตพืชพนัธ์ุดีในชุมชนรวม ทั้งสร้างการยอมรับและความเช่ือมัน่
ในคุณภาพสินคา้เกษตรจากการส่งเสริมการเกษตรมีระบบการตรวจสอบยอ้นกลบัพฒันาระบบบริหารจดัการสินคา้และการ
ขนส่งทั้งตลาดคา้ส่งธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่และตลาดออนไลน์รวมถึงส่งเสริมการแปรรูปสินคา้พฒันาบรรจุภณัฑแ์ละการ
สร้างตราสินคา้ และส่งเสริมการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

 

     ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ าหน่ายสินคา้เกษตรการยกระดบัเกษตรกรให้เป็นผูป้ระกอบการเกษตรโดยมุ่งพฒันาศกัยภาพ
เกษตรกร Young Smart Farmer Smart Farmer และวสิาหกิจชุมชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการกบั
สถาบนัการศึกษาหน่วยงานวิชาการการน าเทคโนโลยนีวตักรรมการเกษตรใหเ้กิดการขบัเคล่ือนในระดบัพื้นท่ีสร้างการวจิยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมและการขบัเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรตอ้งท างานคู่กบัพี่นอ้งเกษตรกรทั้งการใหบ้ริการทาง
การเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกรในทุกมิติ 

  



 

 
รมว.เกษตรฯ-อธิบดีฯเข้มแข็ง ย า้กรมส่งเสริมการเกษตร ครบ 53 ปี ก้าวสู่เกษตรวถิีใหม่ 

ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลงัการร่วมแสดงความยนิดี เน่ืองในวนัท่ี
ระลึกคลา้ยวนัสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 53 ปี ในวนัท่ี 21 ตุลาคม 2563 วา่ “ส าหรับปี 2564 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์มีนโยบายดา้นการเกษตรและอาหารท่ีสนบัสนุนและมุ่งเป้าใหป้ระเทศไทยเป็นครัวของโลก เนน้กรอบการ
ท างานในการขบัเคล่ือนร่วมกนัหรือท่ีเรียกวา่ “3 S” คือ ความปลอดภยัของอาหาร(Safety) ความมัน่คงของภาคการเกษตรและ
อาหาร (Security) และความย ัง่ยนืของภาคการเกษตร (Sustainability)ตลอดจนขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติร่วมกบัภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ และภาคประชาสังคม 

นอกจากน้ี ยงัไดส่้งเสริมนโยบายตลาดน าการผลิต โดยบูรณาการความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะเขา้มาเพิ่ม
ช่องทางในการตลาดใหก้บัผูผ้ลิตสินคา้เกษตร ดงันั้นการขบัเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรจึงเป็นภารกิจส าคญัท่ีจะตอ้ง
ช่วยเหลือดูแลเกษตรกรและสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร ควบคู่กบัการเพิ่มประสิทธิภาพองคก์รดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัและการ
ปรับวธีิการท างานสู่ความปกติใหม่ (New Normal) ยดึหลกัตลาดน าการผลิต ใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม ส่งเสริมการใชแ้ละ
บริหารจดัการปัจจยัการ ผลิตเพื่อยกระดบัการผลิตสินคา้เกษตรใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐาน ใชก้ลไกและเครือข่ายการท างาน
ส่งเสริมการเกษตรเช่ือมโยงทุกระดบั สร้างตน้แบบการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ีและการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงการ
ช่วยเหลือดูแลและใหบ้ริการแก่เกษตรกร สร้างและขยายผลเกษตรกรรุ่นใหม่ใหพ้ร้อมเพื่อพฒันาสู่การเป็นผูป้ระกอบการและ
ขยายความร่วมมือกบัภาคส่วนต่างๆในการพฒันาการเกษตร” 



 
ดา้นนายเขม้แขง็ ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ “ส าหรับกิจกรรมในน้ี ประกอบดว้ย

พิธีบวงสรวงองคท์า้วมหาพรหมและศาลพระภูมิ, พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรียศ์าสตราจารยพ์ิเศษท านอง สิงคาลวณิช 
การจดันิทรรศการและมอบรางวลัใหก้บับุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2563 การปล่อยคาราวานจดัส่งเมล็ดพนัธ์ุ 
โครงการตูเ้ยน็ขา้งบา้นตา้นภยั COVID-19 และการมอบนโยบายแก่ขา้ราชการกรมส่งเสริมการเกษตร โดยรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส าหรับประเด็นหลกัในปี 2564 ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรตอ้งขบัเคล่ือน ไดแ้ก่การสืบสาน
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ เป็นนโยบายส าคญัท่ียดึถือและปฏิบติั เพื่อท่ีจะสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามท่ีได้
พระราชทานแนวทาง การด าเนินการเนน้ขยายผลและบูรณาการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการจดัท าแผนปฎิบติังานในแต่
ละพื้นท่ีอยา่งชดัเจน เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีและมีรายไดท่ี้มัน่คง การสานต่อภารกิจตลาด
น าการผลิตโดยขบัเคล่ือนผา่นกลไกการเกษตรแปลงใหญ่ใหค้รอบคลุมสินคา้และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีคุณภาพ มีเป้าหมายในการ
ยกระดบัและเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตรดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม บริหารจดัการปัจจยัการผลิตอยา่งสมดุลและย ัง่ยนืและเพิ่ม
โอกาสในการแข่งขนั โดยการส่งเสริมพืชท่ีมีศกัยภาพและเป็นท่ีตอ้งการของตลาด เช่น พืชสมุนไพร, ไมด้อกไมป้ระดบั,ไผ,่ 
หวาย, กาแฟ, พืชเค้ียวมนั (มะคาเดเมีย,มะม่วงหิมพานต)์, แมลงเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

การปรับระบบการผลิตสินคา้เกษตรตามแผนท่ีเกษตร Agri – map ในพืชเศรษฐกิจ เช่น ขา้วโพดเล้ียงสัตว,์ มนั
ส าปะหลงั, สัปปะรด, ปาลม์น ้ามนั, มะพร้าว เป็นตน้ สนบัสนุนใหเ้กษตรกรใชพ้ืชพนัธ์ุดีและมีแหล่งผลิตพืชพนัธ์ุดีในชุมชน 
รวมทั้งสร้างการยอมรับและความเช่ือมัน่ในคุณภาพสินคา้เกษตรจากการส่งเสริมการเกษตร มีระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั 
พฒันาระบบบริหารจดัการสินคา้และการขนส่ง ทั้งตลาดคา้ส่ง ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ และตลาดออนไลน์ รวมถึงส่งเสริมการ
แปรรูปสินคา้ พฒันาบรรจุภณัฑแ์ละการสร้างตราสินคา้ และส่งเสริมการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตร เพื่อเพิ่มโอกาสใน
การจ าหน่ายสินคา้เกษตร การยกระดบัเกษตรกรให้เป็นผูป้ระกอบการเกษตรโดยมุ่งพฒันาศกัยภาพเกษตรกร YoungSmart 
FarmerSmart Farmer และวสิาหกิจชุมชน ใหก้า้วสู่การเป็นผูป้ระกอบการเกษตร รองรับการกา้วสู่เกษตรวถีิใหม่ รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายการท างานท่ีเขม้แขง็ ใหเ้กษตรกรเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เกิดเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้โดยมุ่งพฒันาใหเ้ป็น New Startups เปล่ียนสินคา้เกษตรใหเ้ป็นอาหารหรือผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูง รวมถึงยกระดบั
บทบาทอาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น (อกม.) ให้เป็นผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ ช่วยงานงานส่งเสริมการเกษตรในระดบัพื้นท่ี ท า
หนา้ท่ีประสานงานแจง้ขอ้มูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้และเช่ือมโยงกลไกงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ี ภายใตส้โลแกน 
“รวดเร็ว ทัว่ถึง แม่นย  า น าความรู้ สู่บริการ ประสานความช่วยเหลือ เพื่อเกษตรกร” 



 
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม มุ่งส่งเสริมการเกษตรบนพื้นฐานของขอ้มูลวชิาการ น าองคค์วามรู้มา

ประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการกบัสถาบนัการศึกษา หน่วยงานวชิาการ รวมถึง
การน าเทคโนโลย ีนวตักรรมการเกษตร ใหเ้กิดการขบัเคล่ือนในระดบัพื้นท่ี สร้างการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
เพื่อใหเ้กิดการขบัเคล่ือนงาน รวมถึงมีการจดัท าแผนพฒันาการเกษตร ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนและ
สถานการณ์ในพื้นท่ีนั้นๆ และทา้ยสุดการขบัเคล่ือนการด าเนินการต่างๆ ตอ้งปรับวธีิการท างานสู่ new normalพฒันาองคก์ร 
สู่ระบบราชการ 4.0 ยดึธรรมาภิบาล มุ่งพฒันาสู่การเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเปิดกวา้งและเช่ือมโยงกนั ยดึประชาชนเป็น
ส่วนกลาง ยกระดบัศกัยภาพและความสามารถบุคลากรตามแนวทางขบัเคล่ือนองคก์รแห่งการเรียนรู้สมยัใหม่ พฒันา
เทคโนโลยแีละนวตักรรมทางดา้นดิจิทลั สามารถใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี พฒันา
ฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นเกษตร รวมถึงฐานขอ้มูลอ่ืนๆ พร้อมกา้วสู่การเป็น Digital DOAE 

และทา้ยสุดการขบัเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตร ตอ้งท างานคู่กบัพี่นอ้งเกษตรกร ทั้งการใหบ้ริการทางการเกษตร
และช่วยเหลือเกษตรกร ในทุกมิติ แมว้า่ความทา้ทายน้ีจะดูยิง่ใหญ่ ถา้พวกเราท างานดว้ยความรัก ความศรัทธา และความ
สามคัคี อนาคตภาคการเกษตรจะเปล่ียนแปลง เกษตรวิถีใหม่ จะเกิดข้ึนอยูท่ี่พวกเราทุกคน” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
กล่าว 
  



 

53 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ก้าวสู่เกษตรวถิีใหม่ 

 

ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลงัการร่วมแสดงความยนิดีเน่ืองในวนัท่ี
ระลึกคลา้ยวนัสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 53 ปี ในวนัท่ี 21 ตุลาคม 2563 วา่ “ส าหรับปี 2564 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์มีนโยบายดา้นการเกษตรและอาหารท่ีสนบัสนุนและมุ่งเป้าใหป้ระเทศไทยเป็นครัวของโลก เนน้กรอบการ
ท างานในการขบัเคล่ือนร่วมกนัหรือท่ีเรียกวา่ “3 S” คือ ความปลอดภยัของอาหาร(Safety) ความมัน่คงของภาคการเกษตรและ
อาหาร (Security) และความย ัง่ยนืของภาคการเกษตร (Sustainability)ตลอดจนขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติร่วมกบัภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ และภาคประชาสังคม 

นอกจากน้ี ยงัไดส่้งเสริมนโยบายตลาดน าการผลิต โดยบูรณาการความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะเขา้มาเพิ่ม
ช่องทางในการตลาดใหก้บัผูผ้ลิตสินคา้เกษตร ดงันั้นการขบัเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรจึงเป็นภารกิจส าคญัท่ีจะตอ้ง
ช่วยเหลือดูแลเกษตรกรและสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร ควบคู่กบัการเพิ่มประสิทธิภาพองคก์รดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัและการ
ปรับวธีิการท างานสู่ความปกติใหม่ (New Normal) ยดึหลกัตลาดน าการผลิต ใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม ส่งเสริมการใชแ้ละ
บริหารจดัการปัจจยัการ ผลิตเพื่อยกระดบัการผลิตสินคา้เกษตรใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐาน ใชก้ลไกและเครือข่ายการท างาน
ส่งเสริมการเกษตรเช่ือมโยงทุกระดบั สร้างตน้แบบการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ีและการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงการ



ช่วยเหลือดูแลและใหบ้ริการแก่เกษตรกร สร้างและขยายผลเกษตรกรรุ่นใหม่ใหพ้ร้อมเพื่อพฒันาสู่การเป็นผูป้ระกอบการและ
ขยายความร่วมมือกบัภาคส่วนต่างๆในการพฒันาการเกษตร” 

 

ดา้นนายเขม้แขง็ ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ “ส าหรับกิจกรรมในน้ี ประกอบดว้ยพิธี
บวงสรวงองคท์า้วมหาพรหมและศาลพระภูมิ, พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรียศ์าสตราจารยพ์ิเศษท านอง สิงคาลวณิช การ
จดันิทรรศการและมอบรางวลัใหก้บับุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2563 การปล่อยคาราวานจดัส่งเมล็ดพนัธ์ุ โครงการ
ตูเ้ยน็ขา้งบา้นตา้นภยั COVID-19 และการมอบนโยบายแก่ขา้ราชการกรมส่งเสริมการเกษตร โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ส าหรับประเด็นหลกัในปี 2564 ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรตอ้งขบัเคล่ือน ไดแ้ก่การสืบสานโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ เป็นนโยบายส าคญัท่ียดึถือและปฏิบติั เพื่อท่ีจะสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามท่ีไดพ้ระราชทาน
แนวทาง การด าเนินการเนน้ขยายผล และบูรณาการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการจดัท าแผนปฎิบติังานในแต่ละพื้นท่ีอยา่ง
ชดัเจน เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีและมีรายไดท่ี้มัน่คง การสานต่อภารกิจตลาดน าการผลิต
โดยขบัเคล่ือนผา่นกลไกการเกษตรแปลงใหญ่ใหค้รอบคลุมสินคา้และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีคุณภาพ มีเป้าหมายในการยกระดบั
และเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตรดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม บริหารจดัการปัจจยัการผลิตอยา่งสมดุลและย ัง่ยนืและเพิม่โอกาส
ในการแข่งขนั โดยการส่งเสริมพืชท่ีมีศกัยภาพและเป็นท่ีตอ้งการของตลาด เช่น พืชสมุนไพร, ไมด้อกไมป้ระดบั,ไผ,่ หวาย, 
กาแฟ, พืชเค้ียวมนั (มะคาเดเมีย,มะม่วงหิมพานต)์, แมลงเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

การปรับระบบการผลิตสินคา้เกษตรตามแผนท่ีเกษตร Agri – map ในพืชเศรษฐกิจ เช่น ขา้วโพดเล้ียงสัตว,์ มนั
ส าปะหลงั, สัปปะรด, ปาลม์น ้ามนั, มะพร้าว เป็นตน้ สนบัสนุนใหเ้กษตรกรใชพ้ืชพนัธ์ุดีและมีแหล่งผลิตพืชพนัธ์ุดีในชุมชน 
รวมทั้งสร้างการยอมรับและความเช่ือมัน่ในคุณภาพสินคา้เกษตรจากการส่งเสริมการเกษตร มีระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั 
พฒันาระบบบริหารจดัการสินคา้และการขนส่ง ทั้งตลาดคา้ส่ง ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ และตลาดออนไลน์ รวมถึงส่งเสริมการ
แปรรูปสินคา้ พฒันาบรรจุภณัฑแ์ละการสร้างตราสินคา้ และส่งเสริมการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตร เพื่อเพิ่มโอกาสใน
การจ าหน่ายสินคา้เกษตร การยกระดบัเกษตรกรให้เป็นผูป้ระกอบการเกษตรโดยมุ่งพฒันาศกัยภาพเกษตรกร YoungSmart 
FarmerSmart Farmer และวสิาหกิจชุมชน ใหก้า้วสู่การเป็นผูป้ระกอบการเกษตร รองรับการกา้วสู่เกษตรวถีิใหม่ รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายการท างานท่ีเขม้แขง็ ใหเ้กษตรกรเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เกิดเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้โดยมุ่งพฒันาใหเ้ป็น New Startups เปล่ียนสินคา้เกษตรใหเ้ป็นอาหารหรือผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูง รวมถึงยกระดบั
บทบาทอาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น (อกม.) ให้เป็นผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ ช่วยงานงานส่งเสริมการเกษตรในระดบัพื้นท่ี ท า
หนา้ท่ีประสานงานแจง้ขอ้มูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้และเช่ือมโยงกลไกงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ี ภายใตส้โลแกน 
“รวดเร็ว ทัว่ถึง แม่นย  า น าความรู้ สู่บริการ ประสานความช่วยเหลือ เพื่อเกษตรกร” การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม 
มุ่งส่งเสริมการเกษตรบนพื้นฐานของขอ้มูลวชิาการ น าองคค์วามรู้มาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวชิาการกบัสถาบนัการศึกษา หน่วยงานวชิาการ รวมถึงการน าเทคโนโลย ีนวตักรรมการเกษตร ให้เกิดการ
ขบัเคล่ือนในระดบัพื้นท่ี สร้างการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อใหเ้กิดการขบัเคล่ือนงาน รวมถึงมีการจดัท า
แผนพฒันาการเกษตร ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนและสถานการณ์ในพื้นท่ีนั้นๆ และทา้ยสุดการขบัเคล่ือนการ
ด าเนินการต่างๆ ตอ้งปรับวธีิการท างานสู่ new normalพฒันาองคก์ร สู่ระบบราชการ 4.0 ยดึธรรมาภิบาล มุ่งพฒันาสู่การเป็น
หน่วยงานภาครัฐท่ีเปิดกวา้งและเช่ือมโยงกนั ยดึประชาชนเป็นส่วนกลาง ยกระดบัศกัยภาพและความสามารถบุคลากรตาม



แนวทางขบัเคล่ือนองคก์รแห่งการเรียนรู้สมยัใหม่ พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางดา้นดิจิทลั สามารถใชป้ระโยชน์จาก
ฐานขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี พฒันาฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นเกษตร รวมถึงฐานขอ้มูลอ่ืนๆ พร้อมกา้ว
สู่การเป็น Digital DOAE 

 และทา้ยสุดการขบัเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตร ตอ้งท างานคู่กบัพี่นอ้งเกษตรกร ทั้งการใหบ้ริการทางการเกษตร
และช่วยเหลือเกษตรกร ในทุกมิติ แมว้า่ความทา้ทายน้ีจะดูยิง่ใหญ่ ถา้พวกเราท างานดว้ยความรัก ความศรัทธา และความ
สามคัคี อนาคตภาคการเกษตรจะเปล่ียนแปลง เกษตรวถีิใหม่ จะเกิดข้ึนอยูท่ี่พวกเราทุกคน” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
กล่าว 

  



 

เจ้าหน้าทีเ่กษตรล าปาง สุ่มตรวจสารพษิตกค้างในพืชผกั ณ ตลาดเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร 

 

นางเยาวเรศ ทิฐธรรม หวัหนา้กลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจงัหวดัล าปาง มอบหมายให ้
นายพงศธร ตาเขียว นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร พร้อมดว้ยนายช านาญ เมือง
ลอง นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กลุ่มอารักขาพืช ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าปาง ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีส านกังาน
เกษตรอ าเภอเมืองล าปาง สุ่มตรวจสารพิษตกคา้งในพืชผกัของเกษตรกรท่ีน ามาจ าหน่าย ณ ศูนยเ์รียนรู้การบริหารจดัการ
สินคา้เกษตร (ตลาดเกษตรกร) จงัหวดัล าปาง ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณสามแยกเฮือนสายค า ถนนล าปาง-แม่ทะ ใกลก้บัส านกังานเกษตร
อ าเภอเมืองล าปาง ผลการสุ่มตรวจ ไม่พบสารพิษท่ีตกคา้งในพืชผกัของเกษตรกรท่ีน ามาจ าหน่าย 

 ตลาดแห่งน้ีเปิดจ าหน่ายสินคา้ทุกวนัเสาร์และวนัอาทิตยข์องสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 06.00 –14.00 น. และทุกวนัพุธ เวลา 
12.00 – 20.00 น.เป็นแหล่งจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยัและไดม้าตรฐาน เป็นแหล่งจ าหน่ายหลกัหรือ
ตลาดถาวรในพื้นท่ี เพื่อแกไ้ขปัญหาราคาสินคา้การเกษตรตกต ่า ผลผลิตลน้ตลาด รวมทั้งพฒันาใหเ้กษตรกรเป็น
ผูป้ระกอบการดา้นการเกษตร โดยใชร้ะบบตลาดน าการเกษตร ก่อเกิดและสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร ส่งผลใหเ้กษตรกรมี
ความเขม้แขง็ มัน่คง และย ัง่ยนื 

 ตลาดแห่งน้ี ใชง้บประมาณในก่อสร้าง จ านวน 13,050,000 บาท มีการบริหารจดัการภายใตส้โลแกน “เกษตรสุขภาพ 
เกษตรคุณภาพ เกษตรกรจริงจริง ทุกส่ิงปลอดภยั” มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยเกษตรกรเพื่อเกษตรกร มี
คณะกรรมการ คณะท างาน ทั้งในระดบัจงัหวดัและระดบัอ าเภอ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังานเกษตรจงัหวดัล าปาง และ
ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กองทุน
พฒันาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง และสถาบนัการศึกษา อาทิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์  าปาง มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง เป็นตน้ 



 

 

  

 


