
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่2 เมษายน 2564 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

โครงการเกษตรเพื่อ

อาหารกลางวนั 

1 เกษตรฯ ชูผลส าเร็จโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั แนวหนา้ออนไลน์ 

2 เกษตรฯ ชูผลส าเร็จโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั นสพ.แนวหนา้ 

3 เกษตรฯ ชูผลส าเร็จโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั 

ครอบคลุมการผลิตพืชใหเ้หมาะสมตามศกัยภาพของพื้นท่ีอยา่งย ัง่ยนื 

นสพ.ข่าวสด 

4 เกษตรฯ ชูผลส าเร็จโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั 

ครอบคลุมการผลิตพืชใหเ้หมาะสมตามศกัยภาพของพื้นท่ีอยา่งย ัง่ยนื 

นสพ.ข่าวสด 

(กรอบบ่าย) 

5 เกษตรฯ ชูผลส าเร็จโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั 

ครอบคลุมการผลิตพืชใหเ้หมาะสมตามศกัยภาพของพื้นท่ีอยา่งย ัง่ยนื 

นสพ.มติชน 

ตน้แบบแปลงใหญ่

มนัส าปะหลงั 

6 ศพก.ด่านมะขามเต้ีย ตน้แบบแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั นสพ.ไทยรัฐ 

7 ศพก.ด่านมะขามเต้ีย ตน้แบบแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั ไทยรัฐออนไลน์ 

มะม่วง 8 โหมโรง "มหาสงกรานต"์+ มหศัจรรยง์าน"มะม่วง"ไทย นสพ.ไทยรัฐ 

9 หนุนตลาดน าการผลิต มะม่วงบางคลา้ นสพ.เดลินิวส์ 

อ่ืนๆ  

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

129 ปี กระทรวง

เกษตรฯ 

10 129 ปี ก.เกษตรฯ เดินหนา้แกปั้ญหาความยากจน ชูเกษตรสมยัใหม่

เช่ือมโยงการตลาดแบบครบวงจร 

สยามรัฐออนไลน์ 

11 4 รมต. ท าบุญครบรอบ 129 ปี กระทรวงเกษตรฯ เดินหนา้ภาคเกษตร

มัน่คงมัง่คัง่ 

มติชนออนไลน์ 

12 ครบรอบ 129 ปี กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ จดัธิสักการะส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิประจ ากระทรวงและพิธี สงฆจ์ดันิทรรศการผลงาน 

ภายใต ้"โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่" เร่ง

เดินหนา้แกปั้ญหาความยากจน ชูเกษตรสมยัใหม่เช่ือมโยง 

การตลาดแบบครบวงจร 

ไทยแลนดพ์ลสั 



 

ประเด็น ล าดบั หวัขอ้ข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

129 ปี กระทรวง

เกษตรฯ 

13 กระทรวงเกษตรฯ จคันิทรรศการผลงานภายใต ้"โครงการระบบ

ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่" ในวนัครบรอบ 129 ปี 

พร้อมประกาศเร่งเดินหน ้าแกปั้ญหาความยากจน ชูเกษตรสมยัใหม่

เช่ือมโยงการตลาดแบบครบวงจร 

เกษตรท ากิน 

14 ก.เกษตรฯ ครบรอบ 129 ปี จดัพิธีสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ า

กระทรวงและพิธีสงฆ ์จดันิทรรศการผลงานภายใต ้"โครงการ 

ระบบส่งสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่" 

ส านกัข่าวความมัน่คง 

15 "เฉลิมชยั" ประธานวนัสถาปนา 129 ปี กระทรวงเกษตรฯ พร้อมโชว์

นิทรรศการผลงาน 

ไทยรัฐออนไลน์ 

 



 

เกษตรฯชูผลส าเร็จโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั 

 กรมส่งเสริมการเกษตร ชูผลส าเร็จการด าเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั ซ่ึงเป็นโครงการในสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งเป้าปี 2564 เนน้การพฒันาและขยายผล พฒันาครู 

นกัเรียน และผูป้กครอง จ านวน 2,400 คน ร่วมกบัโรงเรียน 783 โรงเรียน วางแผนการผลิตพืชผกัและผลไมใ้นโรงเรียน ให้

เหมาะสมกบัศกัยภาพพื้นท่ี พฒันาโรงเรียนเป็นศูนยก์ลางแหล่งเรียนรู้ ขยายผลความรู้จากโรงเรียนสู่ครัวเรือน หมู่บา้น และชุมชน 

ส่งเสริมการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุพืช โดยน าร่อง 15 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร ไดส้นองพระราชด าริ

และด าเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ไดท้รงเร่ิมงานพฒันาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกนัดาร ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 และไดท้รงงานอยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนัเป็น

เวลากวา่ 40 ปี ซ่ึงปัจจุบนัผลการด าเนินงานดงักล่าวไดป้ระสบผลส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ โดยมีหน่วยงานต่างๆ มาร่วมบูรณาการ 

เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาท่ีมีความพร้อม พฒันาเป็นศูนยบ์ริการความรู้ พร้อมกบัสนบัสนุนปัจจยัการผลิตใหแ้ก่

ครัวเรือน เพื่อท าการเกษตรแบบผสมผสาน ส่งเสริมและเพิ่มรายไดจ้ากการขายผลผลิต 

 โดยในปี 2564 น้ี กรมไดว้างแนวทางการขบัเคล่ือนโครงการในการด าเนินการถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นการผลิตพืชการ

ป้องกนัก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืชท่ีถูกตอ้งและปลอดภยัรวมไปถึงการแปรรูปถนอมอาหาร ท่ีมุ่งเนน้กระบวนการมีส่วนร่วมให้

นกัเรียน ครู และผูป้กครองร่วมกนัท าการเกษตรในโรงเรียน เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั และสามารถน าความรู้ไปปรับใชใ้นครัวเรือน

และขยายผลไปสู่ชุมชน ประกอบดว้ย 1. พฒันาครู นกัเรียน และผูป้กครอง จ านวน 2,400 คน ใหมี้ความรู้ทางดา้นการเกษตรและ

การฝึกปฏิบติั การผลิตพืชอยา่งเหมาะสม โดยยดึตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ร่วมกบัโรงเรียน 783 โรงเรียน วาง

แผนการผลิตพืชผกัและผลไมใ้นโรงเรียน ให้เหมาะสมกบัศกัยภาพพื้นท่ี สนบัสนุนปัจจยัการผลิตให้ตรงตามความตอ้งการของ

โรงเรียน สามารถน าผลผลิตท่ีไดม้าประกอบอาหารกลางวนัใหก้บันกัเรียนไดเ้พียงพอตลอดช่วงปีการศึกษา 3. พฒันาโรงเรียน

เป็นศูนยก์ลางแหล่งเรียนรู้ ขยายผลความรู้จากโรงเรียนสู่ครัวเรือน หมู่บา้น และชุมชน โดยส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บา้น

ท่ีโรงเรียนตั้งอยู5่0 หมู่บา้น (1,000 ราย) ท่ีสามารถพฒันาเป็นอาชีพดา้นการเกษตรได ้และ 4. ส่งเสริมการผลิตและเก็บรักษาเมล็ด

พนัธ์ุพืช โดยน าร่อง 15 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เพื่อพฒันาเป็นโรงเรียนตน้แบบส าหรับการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุ

พืช ขยายผลสู่โรงเรียนอ่ืนๆ 

 “อยา่งไรก็ตาม กรมหวงัวา่ การด าเนินงานและพฒันาขยายผลของโครงการจะท าให ้ครู นกัเรียน ผูป้กครอง มีความรู้ 

ความเขา้ใจดา้นการเกษตร สามารถวางแผนการผลิตพืชใหเ้หมาะสมตามศกัยภาพของพื้นท่ี โรงเรียนสามารถผลิตพืชและน า

ผลผลิตมาประกอบเล้ียงอาหารกลางวนัแก่นกัเรียนไดอ้ยา่งเพียงพอ โรงเรียนเป็นตน้แบบแหล่งเรียนรู้และขยายผลองคค์วามรู้ไป

ปรับใชใ้นครัวเรือน เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั รวมทั้งสามารถพฒันาเป็นอาชีพทางดา้นการเกษตรใหก้บัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื

ต่อไปได”้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 













 
ศพก.ด่านมะขามเต้ีย ตน้แบบแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั 

 
 “พื้นท่ี ต.หนองไผ ่อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี เดิมจดัอยูใ่นเขตพื้นท่ีมีความเหมาะสมนอ้ยในการปลูกมนัส าปะหลงั 

ประกอบกบัเกษตรกรขาดความรู้ความเขา้ใจในการปรับปรุงบ ารุงดินอยา่งถูกตอ้ง ท าใหไ้ดผ้ลผลิตแค่ไร่ละ 2 ตนั ต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย

ของกาญจนบุรี ไร่ละ 3.5 ตนั 

 แต่พอมีโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรกรไดร้วมตวักนัจดัตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั มาตั้งแต่

ปี 2559 มีสมาชิก 50 ราย พื้นท่ีรวม 1,111 ไร่ ไดรั้บการถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลย ีสนบัสนุนปัจจยัการผลิตตลอดจน

งบประมาณด าเนินการเบ้ืองตน้ ท าใหเ้กษตรกรสามารถใชอ้งคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาประสิทธิภาพการผลิตใหดี้ข้ึน” 

 ผลจากวนันั้น นายคณพศ เฉ่ือยฉ ่า นกัวชิาการส่งเสริมเกษตรช านาญการ ส านกังานเกษตรจงัหวดักาญจนบุรี กรมส่งเสริม

การเกษตร เผยวา่ ปัจจุบนักลุ่มแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั ต.หนองไผ ่จดัเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ตน้แบบท่ีมีความเขม้แขง็ระดบัสูง 

มีการประชุมกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง เพื่อวางแผนจดัการผลผลิตและการจ าหน่าย รวมกลุ่มกนัผลิต ใชส้ารอินทรีย ์สารชีวภณัฑ ์ใชปุ๋้ย

ตามค่าวเิคราะห์ดิน มีการผสมปุ๋ยเคมีใชเ้อง (ปุ๋ยสั่งตดั) เพื่อลดการใชปุ๋้ยเคมีเกินความจ าเป็น เลือกพนัธ์ุมนัส าปะหลงัท่ีเหมาะสม

กบัพื้นท่ี ดูแลควบคุมคุณภาพผลผลิต และเช่ือมโยงตลาดโดยการประสานกบัลานมนัส าปะหลงัในพื้นท่ี ใหรั้บซ้ือผลผลิตของ

กลุ่มแปลงใหญ่ในราคาท่ีสูงกวา่เกษตรกรทัว่ไป 

 สามารถเป็นตน้แบบถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรรายอ่ืนได ้จนไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นศูนยเ์รียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) อ.ด่านมะขามเต้ีย เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยกีารผลิตมนัส าปะหลงั

อยา่งครบวงจร เพื่อเกษตรกรไดเ้ขา้มาศึกษาดูงาน รับความรู้เทคโนโลยต่ีางๆ ท่ี ศพก.แห่งน้ีคิดคน้และไดท้ดลองใชจ้ริงจนเห็น



ผลส าเร็จเป็นรูปธรรม เกษตรกรเขา้มาเรียนรู้สามารถน ากลบัไปปรับใชใ้นพื้นท่ีของตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลด

ตน้ทุน 

 “ก่อนท่ีเราจะมารวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ เราต่างคนก็ต่างปลูก ความรู้การจดัการแตกต่างกนัไป ผลผลิตจึงไดไ้ม่เท่ากนั 

บางคนไดไ้ร่ละ 1 ตนัต่อไร่ บางคนไดไ้ร่ละ 3 ตนั เวลาขาย ต่างคนต่างขาย ท าใหไ้ดร้าคาถูก แต่พอทางกรมส่งเสริมการเกษตร มา

ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ เราไดรั้บการถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงานต่างๆ มีการตรวจวิเคราะห์ดินและปรับปรุงบ ารุง

ดินอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ มีการผลิตปุ๋ย น ้าหมกัชีวภาพ สารชีวภณัฑไ์วใ้ชเ้อง มีระบบการปลูก การดูแลตามขั้นตอน

มาตรฐาน รวมถึงมีการวางแผนการผลิตและจ าหน่ายร่วมกนั มีคณะกรรมการเขา้ไปตรวจสอบคุณภาพผลผลิตของสมาชิกก่อน

เก็บจ าหน่าย เพื่อใหไ้ดม้นัส าปะหลงัท่ีมีคุณภาพ สะอาด เปอร์เซ็นตแ์ป้งสูง ช่วยเพิ่มมูลค่ามนัฯ นอกจากน้ี การรวมกลุ่มฯยงัช่วย

เพิ่มอ านาจต่อรองกบัพอ่คา้ใหรั้บซ้ือผลผลิต ท าใหม้นัฯ ของกลุ่มเราขายไดร้าคาสูงกวา่ทัว่ไปตนัละ 50 บาท” 

 นายอนุวฒัน์ วรวงษ ์ประธาน ศพก. อ.ด่านมะขามเต้ีย และประธานกลุ่มแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั ต.หนองไผ ่เล่าถึง

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ ท าให้วนัน้ี สมาชิกในกลุ่มฯไดผ้ลผลิตมนัส าปะหลงัเพิ่มจากไร่ละ 1-3 ตนั ข้ึนมาอยู่

ท่ีไร่ละ 8-9 ตนั ...ในขณะท่ีตน้ทุนการผลิตลดลงจากไร่ละ 7,650 บาท เหลือเพียง 6,250 บาท. 









 

129 ปี ก.เกษตรฯ เดินหนา้แกปั้ญหาความยากจน ชูเกษตรสมยัใหม่เช่ือมโยงการตลาดแบบครบวงจร 

 

 ครบรอบ 129 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัพิธีสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ ากระทรวงและพิธีสงฆ ์จดันิทรรศการ

ผลงานภายใต ้“โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” เร่งเดินหนา้แกปั้ญหาความยากจน ชูเกษตรสมยัใหม่เช่ือมโยง

การตลาดแบบครบวงจร 

 เม่ือวนัท่ี 1 เม.ย. ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น

ประธานวนัคลา้ยวนัสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 129 ปี พร้อมดว้ยร.อ.ธรรมนสั พรหมเผา่ 

นางสาวมนญัญา ไทยเศรษฐ์ และนายประภตัร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กอง

จนัทร์ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผูบ้ริหาร ขา้ราชการ และเจา้หนา้ท่ีร่วมในพิธี โดยมีการสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ า

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดแ้ก่ ศาลพระภูมิเจา้ท่ี ศาลทา้วเวสสุวรรณ ศาลตา-ยาย องคพ์ระพิรุณทรงนาค (หนา้อาคาร) และ

องคพ์ระพิรุณทรงนาค (ห้องพิพิธภณัฑ)์ จากนั้นเขา้สู่ช่วงพิธีสงฆ ์โดยประธานไดจุ้ดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายภตัตาหาร 

และจตุปัจจยัไทยธรรมแด่พระสงฆ ์ประธานสงฆป์ระพรมน ้าพุทธมนตใ์หก้บัผูเ้ขา้ร่วมพิธี เวลา 09.00 น. รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ หอ้งประชุม 115 



 วนัท่ี 1 เมษายน ของทุกปี ซ่ึงตรงกบัวนัขา้ราชการพลเรือน และยงัเป็นวนัคลา้ยวนัสถาปนาของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ในปีน้ี กระทรวงฯไดจ้ดัการแสดงนิทรรศการผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 129 ปี 

ภายใตโ้ครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมอบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลกั จดัแสดง

นิทรรศการร่วมกบัอีก 12 หน่วยงาน ในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ นิทรรศการความส าเร็จดา้นบริหารจดัการของ

แปลงใหญ่มะม่วง, แมลง...ทางเลือกใหม่ของอาหารโลก, ศกัยภาพของท่ีดินและการจดัการดินมุ่งสู่ความส าเร็จของแปลงใหญ่,

ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสหกรณ์ และชลประทานสนบัสนุนแหล่งน ้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นตน้ นอกจากน้ียงั

ไดรั้บความร่วมมือจากภาคเอกชน ร่วมจดับูธนิทรรศการในคร้ังน้ีดว้ย อาทิ Tesco Lotus Makro Tops และไปรษณียไ์ทย 

 "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งปฏิรูปดา้นการเกษตรเพื่อให ้“เกษตรกรมัน่คงภาคการเกษตรมัง่คัง่ทรัพยากรการเกษตร

ย ัง่ยนื” ตามแผนยทุธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี ดงันั้นการครบรอบ 129 ปี ในปี 2564 น้ี ทุกหน่วยงาน ในสังกดัจึงตอ้ง

เร่งขบัเคล่ือนประสิทธิภาพการท างานภายใต ้5 ยทุธศาสตร์ และ15 แนวนโยบายหลกั ประกอบดว้ยยทุธศาสตร์ตลาดน าการผลิต 

ซ่ึงมีนโยบายเปิดตลาดสินคา้เกษตรออนไลน์ รองรับยคุ New Normal และร่วมมือกบักระทรวงพาณิชยส์ร้างเครือข่ายธุรกิจผา่น

กิจกรรม “เกษตร-พาณิชยท์นัสมยั”ยทุธศาสตร์เทคโนโลยเีกษตร 4.0 พฒันาศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรม เป็นแหล่งรวม

องคค์วามรู้สู่การท าเกษตรสมยัใหม่และเกษตรแบบแม่นย  า พร้อมพฒันาระบบโลจิสติกส์ ดา้นการเกษตรยทุธศาสตร์ “3’s” 

(Safety– Security–Sustainability–เกษตรปลอดภยัเกษตรมัน่คงและเกษตรย ัง่ยนื) ดว้ยการบริหารจดัการน ้าอยา่งเป็นระบบให้

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และท าการเกษตร ตลอดจนป้องกนับรรเทาปัญหาอุทกภยั รวมทั้งบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรม

ผา่นขอ้มูล Agri-Map ยทุธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกบัทุกภาคส่วน มีการพฒันาฐานขอ้มูล Big Data เพื่อการ

บริหารเช่ือมโยง ช่วยใหเ้กษตรกรมีขอ้มูลท่ีดี และยทุธศาสตร์เกษตรกรรมย ัง่ยนืตามแนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อเป็นภูมิคุม้กนั 

พร้อมสร้างความมัน่คงแก่เกษตรกร รวมถึงการพฒันาตาม 15 แนวนโยบายหลกั ซ่ึงมีการพฒันาและส่งเสริมทางดา้นการเกษตรท่ี

หลากหลายมิติ เพื่อยกระดบัใหภ้าคการเกษตรของไทยกา้วไปสู่มาตรฐานสากล และน าพาใหเ้กษตรกรประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื” ดร.เฉลิมชยักล่าว 

 นอกจากพิธีส าคญัในช่วงดงักล่าวแลว้ กระทรวงฯไดจ้ดัพิธีลงนามขอ้ตกลงความร่วมมือ เร่ือง การด าเนินการจดัท า

หลกัสูตรวทิยาการเกษตรระดบัสูง (วกส.) ระหวา่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิเกษตราธิการและส านกังานพฒันาการวิจยั

การเกษตร โดยมี ดร.ทองเปลว กองจนัทร์ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.อนนัต ์สุวรรณรัตน์ และดร.สุวทิย ์ชยัเกียรติยศ 

ร่วมลงนามขอ้ตกลงฯ ดงักล่าว และยงัจดักิจกรรมเปิดตวัเพลงประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agri Challenge Special) เป็น

คร้ังแรกอีกดว้ย 

  



 

4 รมต. ท าบุญครบรอบ 129 ปี กระทรวงเกษตรฯ เดินหนา้ภาคเกษตรมัน่คงมัง่คัง่ 

 

 เม่ือเวลา 07.30 น. วนัท่ี 1 เมษายน นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานวนั

คลา้ยวนัสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 129 ปี พร้อมดว้ย ร.อ.ธรรมนสั พรหมเผา่ 

นางสาวมนญัญา ไทยเศรษฐ์ และนายประภตัร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรฯ นายทองเปลว กองจนัทร์ 

ปลดักระทรวงเกษตรฯ และผูบ้ริหาร ขา้ราชการ และเจา้หนา้ท่ีร่วมในพิธี ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานไดจุ้ดธูปเทียน

และถวายพวงมาลยั เพื่อสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดแ้ก่ ศาลพระภูมิเจา้ท่ี ศาลทา้วเวสสุวรรณ 

ศาลตา-ยาย องคพ์ระพิรุณทรงนาค (หนา้อาคาร) และองคพ์ระพิรุณทรงนาค (ห้องพิพิธภณัฑ)์ จากนั้นเขา้สู่ช่วงพิธีสงฆ ์โดย

ประธานไดจุ้ดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายภตัตาหาร และจตุปัจจยัไทยธรรมแด่พระสงฆ ์ประธานสงฆป์ระพรมน ้าพุทธมนต์

ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมพิธี 

 นายเฉลิมชยั กล่าววา่ ส าหรับวนัท่ี 1 เมษายน ของทุกปี ซ่ึงตรงกบัวนัขา้ราชการพลเรือน และยงัเป็นวนัคลา้ยวนัสถาปนา

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีน้ี กระทรวงฯไดจ้ดัการแสดงนิทรรศการผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน่ืองใน

โอกาส ครบรอบ 129 ปี ภายใตโ้ครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมอบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรเป็น

หน่วยงานหลกั จดัแสดงนิทรรศการร่วมกบัอีก 12 หน่วยงาน ในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ นิทรรศการความส าเร็จ

ดา้นบริหารจดัการของแปลงใหญ่มะม่วง, แมลงทางเลือกใหม่ของอาหารโลก, ศกัยภาพของท่ีดินและการจดัการดินมุ่งสู่



ความส าเร็จของแปลงใหญ่, ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสหกรณ์ และชลประทานสนบัสนุนแหล่งน ้าเกษตรแบบแปลง

ใหญ่ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัไดรั้บความร่วมมือจากภาคเอกชน ร่วมจดับูธนิทรรศการในคร้ังน้ีดว้ย 

 “กระทรวงเกษตรฯ มุ่งปฏิรูปดา้นการเกษตรเพื่อให ้เกษตรกรมัน่คงภาคการเกษตรมัง่คัง่ทรัพยากรการเกษตรย ัง่ยนื ตาม

แผนยทุธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี ดงันั้นการครบรอบ 129 ปี ในปีน้ี ทุกหน่วยงาน ในสังกดัจึงตอ้งเร่งขบัเคล่ือน

ประสิทธิภาพการท างานภายใต ้5 ยทุธศาสตร์ และ15 แนวนโยบายหลกั อาทิ ยทุธศาสตร์ตลาดน าการผลิต ซ่ึงมีนโยบายเปิดตลาด

สินคา้เกษตรออนไลน์ รองรับยคุนิวนอร์มอล เพื่อยกระดบัใหภ้าคการเกษตรของไทยกา้วไปสู่มาตรฐานสากล และท าใหป้ระกอบ

อาชีพเกษตรกรรมไดอ้ยา่งย ัง่ยนืมากข้ึน” นายเฉลิมชยักล่าว 

 อยา่งไรก็ตาม นอกจากพิธีส าคญัในช่วงดงักล่าวแลว้ กระทรวงฯไดจ้ดัพิธีลงนามขอ้ตกลงความร่วมมือ เร่ือง การ

ด าเนินการจดัท าหลกัสูตรวทิยาการเกษตรระดบัสูง (วกส.) ระหวา่งกระทรวงเกษตรฯ มูลนิธิเกษตราธิการและส านกังาน

พฒันาการวิจยัการเกษตร โดยมี นายทองเปลว นายอนนัต ์สุวรรณรัตน์ และนายสุวทิย ์ชยัเกียรติยศ ร่วมลงนามขอ้ตกลงฯ 

ดงักล่าว และยงัจดักิจกรรมเปิดตวัเพลงประจ ากระทรวงเกษตรฯ เป็นคร้ังแรกอีกดว้ย 

  



 

ครบรอบ 129 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัพิธีสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ ากระทรวงและพิธีสงฆจ์ดันิทรรศการผลงาน

ภายใต ้“โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” เร่งเดินหนา้แกปั้ญหาความยากจน ชูเกษตรสมยัใหม่เช่ือมโยง

การตลาดแบบครบวงจร 

 

 วนัท่ี 1 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 07.30 น.ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น

ประธานวนัคลา้ยวนัสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 129 ปี พร้อมดว้ยร้อยเอก ธรรมนสั พรหมเผา่ 

รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนญัญา ไทยเศรษฐ ์รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นายประภตัร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจนัทร์ ปลดักระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และผูบ้ริหาร ขา้ราชการ และเจา้หนา้ท่ีร่วมในพิธี ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานไดจุ้ดธูปเทียนและถวาย

พวงมาลยั 

 เพื่อสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดแ้ก่ ศาลพระภูมิเจา้ท่ี ศาลทา้วเวสสุวรรณ ศาลตา-ยาย 

องคพ์ระพิรุณทรงนาค (หนา้อาคาร) และองคพ์ระพิรุณทรงนาค (ห้องพิพิธภณัฑ)์ จากนั้นเขา้สู่ช่วงพิธีสงฆ ์โดยประธานไดจุ้ดธูป

เทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายภตัตาหาร และจตุปัจจยัไทยธรรมแด่พระสงฆ ์ประธานสงฆป์ระพรมน ้าพุทธมนตใ์หก้บัผูเ้ขา้ร่วมพิธี 



จากนั้นในเวลา 09.00 น.รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการผลงานของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ณ หอ้งประชุม 115 

 วนัท่ี 1 เมษายน ของทุกปี ซ่ึงตรงกบัวนัขา้ราชการพลเรือน และยงัเป็นวนัคลา้ยวนัสถาปนาของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ในปีน้ี กระทรวงฯไดจ้ดัการแสดงนิทรรศการผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 129 ปี 

ภายใตโ้ครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมอบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลกั จดัแสดง

นิทรรศการร่วมกบัอีก 12 หน่วยงาน ในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ นิทรรศการความส าเร็จดา้นบริหารจดัการของ

แปลงใหญ่มะม่วง, แมลง…ทางเลือกใหม่ของอาหารโลก, ศกัยภาพของท่ีดินและการจดัการดินมุ่งสู่ความส าเร็จของแปลงใหญ่, 

ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสหกรณ์ และชลประทานสนบัสนุนแหล่งน ้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นตน้ นอกจากน้ียงั

ไดรั้บความร่วมมือจากภาคเอกชน ร่วมจดับูธนิทรรศการในคร้ังน้ีดว้ย อาทิ Tesco Lotus Makro Tops และไปรษณียไ์ทย 

 “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งปฏิรูปดา้นการเกษตรเพื่อให ้“เกษตรกรมัน่คงภาคการเกษตรมัง่คัง่ทรัพยากรการเกษตร

ย ัง่ยนื”ตามแผนยทุธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี ดงันั้นการครบรอบ 129 ปี ในปี 2564 น้ี ทุกหน่วยงาน ในสังกดัจึงตอ้ง

เร่งขบัเคล่ือนประสิทธิภาพการท างานภายใต ้5 ยทุธศาสตร์ และ15 แนวนโยบายหลกั ประกอบดว้ยยทุธศาสตร์ตลาดน าการผลิต 

ซ่ึงมีนโยบายเปิดตลาดสินคา้เกษตรออนไลน์ รองรับยคุ New Normal และร่วมมือกบักระทรวงพาณิชยส์ร้างเครือข่ายธุรกิจผา่น

กิจกรรม “เกษตร-พาณิชยท์นัสมยั”ยทุธศาสตร์เทคโนโลยเีกษตร 4.0 พฒันาศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรม เป็นแหล่งรวม

องคค์วามรู้สู่การท าเกษตรสมยัใหม่และเกษตรแบบแม่นย  า 

 พร้อมพฒันาระบบโลจิสติกส์ ดา้นการเกษตรยทุธศาสตร์ “3’s” (Safety – Security – Sustainability – เกษตรปลอดภยั

เกษตรมัน่คงและเกษตรย ัง่ยืน) ดว้ยการบริหารจดัการน ้าอยา่งเป็นระบบใหเ้พียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และท าการเกษตร 

ตลอดจนป้องกนับรรเทาปัญหาอุทกภยั รวมทั้งบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรมผา่นขอ้มูล Agri-Map ยทุธศาสตร์การบริหารเชิง

รุกแบบบูรณาการกบัทุกภาคส่วน มีการพฒันาฐานขอ้มูล Big Data เพื่อการบริหารเช่ือมโยง ช่วยใหเ้กษตรกรมีขอ้มูลท่ีดี และ

ยทุธศาสตร์เกษตรกรรมย ัง่ยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อเป็นภูมิคุม้กนั พร้อมสร้างความมัน่คงแก่เกษตรกร รวมถึงการ

พฒันาตาม 15 แนวนโยบายหลกั ซ่ึงมีการพฒันาและส่งเสริมทางดา้นการเกษตรท่ีหลากหลายมิติ เพื่อยกระดบัใหภ้าคการเกษตร

ของไทยกา้วไปสู่มาตรฐานสากล และน าพาใหเ้กษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื” ดร.เฉลิมชยักล่าว 

 นอกจากพิธีส าคญัในช่วงดงักล่าวแลว้ กระทรวงฯไดจ้ดัพิธีลงนามขอ้ตกลงความร่วมมือ เร่ือง การด าเนินการจดัท า

หลกัสูตรวทิยาการเกษตรระดบัสูง (วกส.) ระหวา่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิเกษตราธิการและส านกังานพฒันาการวิจยั

การเกษตร โดยมี ดร.ทองเปลว กองจนัทร์ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.อนนัต ์สุวรรณรัตน์ และดร.สุวทิย ์ชยัเกียรติยศ 

ร่วมลงนามขอ้ตกลงฯ ดงักล่าว และยงัจดักิจกรรมเปิดตวัเพลงประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agri Challenge Special) เป็น

คร้ังแรกอีกดว้ย 

  



 

กระทรวงเกษตรฯ จดันิทรรศการผลงานภายใต ้“โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” ในวนัครบรอบ 129 ปี  

พร้อมประกาศเร่งเดินหนา้แกปั้ญหาความยากจน ชูเกษตรสมยัใหม่เช่ือมโยงการตลาดแบบครบวงจร 

 

  วนัท่ี1 เมษายน 2564 ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    เป็นประธานวนัคลา้ยวนัสถาปนา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 129 ปี พร้อมดว้ยรัฐมนตรีช่วยฯทั้ง 3 ท่านร้อยเอก ธรรมนสั พรหมเผา่, 

นางสาวมนญัญา ไทยเศรษฐ์, นายประภตัร โพธสุธน รวมถึง ดร.ทองเปลว กองจนัทร์ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ

ผูบ้ริหาร ขา้ราชการ และเจา้หนา้ท่ีร่วมในพิธี ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานไดจุ้ดธูปเทียนและถวายพวงมาลยั เพื่อ

สักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดแ้ก่ ศาลพระภูมิเจา้ท่ี ศาลทา้วเวสสุวรรณ ศาลตา–ยาย องคพ์ระพิรุณ

ทรงนาค (หนา้อาคาร) และองคพ์ระพิรุณทรงนาค (หอ้งพิพิธภณัฑ)์ จากนั้นเขา้สู่ช่วงพิธีสงฆ ์ 

       เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 129 ปี ท่ีกระทรวงเกษตรฯก าลงัขบัเคล่ือนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง

ใหญ่  โดยมอบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลกั จดัแสดงนิทรรศการร่วมกบัอีก 12 หน่วยงาน ในสังกดั

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ นิทรรศการความส าเร็จดา้นบริหารจดัการของแปลงใหญ่มะม่วง, แมลง…ทางเลือกใหม่ของ

อาหารโลก, ศกัยภาพของท่ีดินและการจดัการดินมุ่งสู่ความส าเร็จของแปลงใหญ่, ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสหกรณ์ 



และชลประทานสนบัสนุนแหล่งน ้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัไดรั้บความร่วมมือจากภาคเอกชน ร่วม

จดับูธนิทรรศการในคร้ังน้ีดว้ย อาทิ Tesco Lotus Makro Tops และไปรษณียไ์ทย 

         ดร.เฉลิมชยั กล่าววา่ กระทรวงเกษตรฯมุ่งปฏิรูปดา้นการเกษตรเพื่อให ้“เกษตรกรมัน่คงภาคการเกษตรมัง่คัง่

ทรัพยากรการเกษตรย ัง่ยนื”ตามแผนยทุธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี ดงันั้นกระทรวงเกษตรฯครบรอบ 129 ปี ในปี 

2564 น้ี ทุกหน่วยงาน ในสังกดัจึงตอ้งเร่งขบัเคล่ือนประสิทธิภาพการท างานภายใต ้5 ยทุธศาสตร์ และ15 แนวนโยบายหลกั 

ประกอบดว้ยยทุธศาสตร์ตลาดน าการผลิต ซ่ึงมีนโยบายเปิดตลาดสินคา้เกษตรออนไลน์ รองรับยคุ New Normal และร่วมมือกบั

กระทรวงพาณิชยส์ร้างเครือข่ายธุรกิจผา่นกิจกรรม “เกษตร–พาณิชยท์นัสมยั”ยทุธศาสตร์เทคโนโลยเีกษตร 4.0 พฒันาศูนย์

เทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรม เป็นแหล่งรวมองคค์วามรู้สู่การท าเกษตรสมยัใหม่และเกษตรแบบแม่นย  า พร้อมพฒันาระบบโล

จิสติกส์ 

       ดา้นการเกษตรยทุธศาสตร์ “3’s” (Safety – Security – Sustainability – เกษตรปลอดภยัเกษตรมัน่คงและเกษตรย ัง่ยนื)  

ดว้ยการบริหารจดัการน ้าอยา่งเป็นระบบให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และท าการเกษตร ตลอดจนป้องกนับรรเทาปัญหา

อุทกภยั รวมทั้งบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรมผา่นขอ้มูล Agri-Map ยทุธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกบัทุกภาคส่วน 

มีการพฒันาฐานขอ้มูล Big Data เพื่อการบริหารเช่ือมโยง ช่วยใหเ้กษตรกรมีขอ้มูลท่ีดี และยทุธศาสตร์เกษตรกรรมย ัง่ยนืตาม

แนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อเป็นภูมิคุม้กนั พร้อมสร้างความมัน่คงแก่เกษตรกร รวมถึงการพฒันาตาม 15 แนวนโยบายหลกั ซ่ึงมี

การพฒันาและส่งเสริมทางดา้นการเกษตรท่ีหลากหลายมิติ เพื่อยกระดบัใหภ้าคการเกษตรของไทยกา้วไปสู่มาตรฐานสากล และ

น าพาใหเ้กษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื” ดร.เฉลิมชยักล่าว 

     นอกจากพิธีส าคญัในช่วงดงักล่าวแลว้ กระทรวงฯไดจ้ดัพิธีลงนามขอ้ตกลงความร่วมมือ เร่ือง การด าเนินการจดัท า

หลกัสูตรวทิยาการเกษตรระดบัสูง (วกส.) ระหวา่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิเกษตราธิการและส านกังานพฒันาการวิจยั

การเกษตร โดยมี ดร.ทองเปลว กองจนัทร์ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.อนนัต ์สุวรรณรัตน์ และดร.สุวทิย ์ชยัเกียรติยศ 

ร่วมลงนามขอ้ตกลงฯ ดงักล่าว และยงัจดักิจกรรมเปิดตวัเพลงประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agri Challenge Special) เป็น

คร้ังแรกอีกดว้ย 

  



 

ก.เกษตรฯ ครบรอบ 129 ปี จดัพิธีสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ ากระทรวงและพิธีสงฆ ์จดันิทรรศการผลงานภายใต ้“โครงการ

ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” 

 

ก.เกษตรฯ ครบรอบ 129 ปี จดัพิธีสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ ากระทรวงและพิธีสงฆ ์จดันิทรรศการผลงานภายใต ้“โครงการ

ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” 

 วนัท่ี 1 เมษายน 2564 เวลา 07.30 น.ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานวนัคลา้ยวนัสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 129 ปี พร้อมดว้ย

ร้อยเอก ธรรมนสั พรหมเผา่, นางสาวมนญัญา ไทยเศรษฐ์, นายประภตัร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์, ดร.ทองเปลว กองจนัทร์ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผูบ้ริหาร ขา้ราชการ และเจา้หนา้ท่ีร่วมในพิธี 

 นายเฉลิมชยัฯ ประธานไดจุ้ดธูปเทียนและถวายพวงมาลยั เพื่อสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ไดแ้ก่ ศาลพระภูมิเจา้ท่ี,ศาลทา้วเวสสุวรรณ,ศาลตา-ยาย,องคพ์ระพิรุณทรงนาค (หนา้อาคาร) และองคพ์ระพิรุณทรงนาค (ห้อง

พิพิธภณัฑ)์ จากนั้นเขา้สู่ช่วงพิธีสงฆ ์โดยนายเฉลิมชยัฯ ประธานไดจุ้ดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายภตัตาหาร และจตุปัจจยั



ไทยธรรมแด่พระสงฆ ์ประธานสงฆป์ระพรมน ้าพุทธมนตใ์หก้บัผูเ้ขา้ร่วมพิธี จากนั้นในเวลา 09.00 น. นายเฉลิมชยัฯ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ หอ้ง

ประชุม 115 

 โดยวนัท่ี 1 เมษายน ของทุกปี ซ่ึงตรงกบัวนัขา้ราชการพลเรือน และยงัเป็นวนัคลา้ยวนัสถาปนาของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ในปีน้ี กระทรวงฯไดจ้ดัการแสดงนิทรรศการผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 129 ปี 

ภายใตโ้ครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมอบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลกั จดัแสดง

นิทรรศการร่วมกบัอีก 12 หน่วยงาน ในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ นิทรรศการความส าเร็จดา้นบริหารจดัการของ

แปลงใหญ่มะม่วง,แมลง ทางเลือกใหม่ของอาหารโลก,ศกัยภาพของท่ีดิน และการจดัการดินมุ่งสู่ความส าเร็จของแปลงใหญ่,

ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสหกรณ์ และชลประทานสนบัสนุนแหล่งน ้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นตน้ นอกจากน้ียงั

ไดรั้บความร่วมมือจากภาคเอกชน ร่วมจดับูธนิทรรศการในคร้ังน้ีดว้ย อาทิ Tesco Lotus Makro Tops และไปรษณียไ์ทย 

 ทั้งน้ีนายเฉลิมชยัฯ กล่าววา่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งปฏิรูปดา้นการเกษตรเพื่อให ้“เกษตรกรมัน่คงภาคการเกษตร

มัง่คัง่ทรัพยากรการเกษตรย ัง่ยนื” ตามแผนยทุธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี ดงันั้นการครบรอบ 129 ปี ในปี 2564 น้ี ทุก

หน่วยงาน ในสังกดัจึงตอ้งเร่งขบัเคล่ือนประสิทธิภาพการท างานภายใต ้5 ยทุธศาสตร์ และ15 แนวนโยบายหลกั ประกอบดว้ย

ยทุธศาสตร์ตลาดน าการผลิต ซ่ึงมีนโยบายเปิดตลาดสินคา้เกษตรออนไลน์ รองรับยคุ New Normal และร่วมมือกบักระทรวง

พาณิชยส์ร้างเครือข่ายธุรกิจผา่นกิจกรรม “เกษตร-พาณิชยท์นัสมยั” ยทุธศาสตร์เทคโนโลยเีกษตร 4.0 พฒันาศูนยเ์ทคโนโลยี

เกษตรและนวตักรรม เป็นแหล่งรวมองคค์วามรู้สู่การท าเกษตรสมยัใหม่และเกษตรแบบแม่นย  า พร้อมพฒันาระบบโลจิสติกส์ 

ดา้นการเกษตรยทุธศาสตร์ “3’s” (Safety-Security-Sustainability -เกษตรปลอดภยัเกษตรมัน่คงและเกษตรย ัง่ยนื) 

 ดว้ยการบริหารจดัการน ้าอยา่งเป็นระบบให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และท าการเกษตร ตลอดจนป้องกนับรรเทา

ปัญหาอุทกภยั รวมทั้งบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรมผา่นขอ้มูล Agri-Map ยทุธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกบัทุก

ภาคส่วน มีการพฒันาฐานขอ้มูล Big Data เพื่อการบริหารเช่ือมโยง ช่วยใหเ้กษตรกรมีขอ้มูลท่ีดี และยทุธศาสตร์เกษตรกรรม

ย ัง่ยนืตามแนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อเป็นภูมิคุม้กนั พร้อมสร้างความมัน่คงแก่เกษตรกร รวมถึงการพฒันาตาม 15 แนวนโยบาย

หลกั ซ่ึงมีการพฒันาและส่งเสริมทางดา้นการเกษตรท่ีหลากหลายมิติ เพื่อยกระดบัใหภ้าคการเกษตรของไทยกา้วไปสู่

มาตรฐานสากล และน าพาใหเ้กษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 นอกจากพิธีส าคญัในช่วงดงักล่าวแลว้ กระทรวงฯไดจ้ดัพิธีลงนามขอ้ตกลงความร่วมมือ เร่ือง การด าเนินการจดัท า

หลกัสูตรวทิยาการเกษตรระดบัสูง (วกส.) ระหวา่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิเกษตราธิการและส านกังานพฒันาการวิจยั

การเกษตร โดยมี ดร.ทองเปลว กองจนัทร์ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.อนนัต ์สุวรรณรัตน์ และดร.สุวทิย ์ชยัเกียรติยศ 

ร่วมลงนามขอ้ตกลงฯ ดงักล่าว และยงัจดักิจกรรมเปิดตวัเพลงประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agri Challenge Special) เป็น

คร้ังแรกอีกดว้ย  

  



 

"เฉลิมชยั" ประธานวนัสถาปนา 129 ปี กระทรวงเกษตรฯ พร้อมโชวนิ์ทรรศการผลงาน 

 

 ครบรอบ 129 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัพิธีสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ ากระทรวงและพิธีสงฆ ์พร้อมนิทรรศการ

ผลงานภายใต ้“โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” เร่งเดินหนา้แกปั้ญหาความยากจน ชูเกษตรสมยัใหม่เช่ือมโยง

การตลาดแบบครบวงจร 

 เม่ือวนัท่ี 1 เม.ย. ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานวนัคลา้ยวนัสถาปนากระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 129 ปี พร้อมดว้ย ร.อ. ธรรมนสั พรหมเผา่ นางสาวมนญัญา ไทยเศรษฐ ์นายประภตัร โพธสุธน 

รมช.เกษตรฯ ดร.ทองเปลว กองจนัทร์ ปลดักระทรวงฯ และผูบ้ริหาร ขา้ราชการ และเจา้หนา้ท่ีร่วมในพิธี ณ กระทรวงเกษตรฯ 

ประธานไดจุ้ดธูปเทียนและถวายพวงมาลยั เพื่อสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ ากระทรวง ไดแ้ก่ ศาลพระภูมิเจา้ท่ี ศาลทา้วเวสสุวรรณ 

ศาลตา-ยาย องคพ์ระพิรุณทรงนาค (หนา้อาคาร) และองคพ์ระพิรุณทรงนาค (ห้องพิพิธภณัฑ)์ จากนั้นเขา้สู่ช่วงพิธีสงฆ ์โดย

ประธานไดจุ้ดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายภตัตาหาร และจตุปัจจยัไทยธรรมแด่พระสงฆ ์ประธานสงฆป์ระพรมน ้าพุทธมนต์

ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมพิธี จากนั้นในเวลา 09.00 น.รมว.เกษตรฯ เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการผลงานของกระทรวง ณ หอ้งประชุม 

115 

 วนัท่ี 1 เมษายน ของทุกปี ซ่ึงตรงกบัวนัขา้ราชการพลเรือน และยงัเป็นวนัคลา้ยวนัสถาปนาของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ในปีน้ี กระทรวงฯไดจ้ดัการแสดงนิทรรศการผลงาน เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 129 ปี ภายใตโ้ครงการระบบส่งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมอบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลกั จดัแสดงนิทรรศการร่วมกบัอีก 12 



หน่วยงาน อาทิ นิทรรศการความส าเร็จดา้นบริหารจดัการของแปลงใหญ่มะม่วง, แมลง...ทางเลือกใหม่ของอาหารโลก, ศกัยภาพ

ของท่ีดินและการจดัการดินมุ่งสู่ความส าเร็จของแปลงใหญ่, ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสหกรณ์ และชลประทาน

สนบัสนุนแหล่งน ้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัไดรั้บความร่วมมือจากภาคเอกชน ร่วมจดับูธนิทรรศการในคร้ังน้ี

ดว้ย อาทิ Tesco Lotus Makro Tops และไปรษณียไ์ทย 

 ดร.เฉลิมชยั กล่าววา่ กระทรวงเกษตรฯ มุ่งปฏิรูปดา้นการเกษตรเพื่อให ้“เกษตรกรมัน่คงภาคการเกษตรมัง่คัง่ทรัพยากร

การเกษตรย ัง่ยนื” ตามแผนยทุธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี ดงันั้นการครบรอบ 129 ปี ในปี 2564 น้ี ทุกหน่วยงาน ใน

สังกดัจึงตอ้งเร่งขบัเคล่ือนประสิทธิภาพการท างานภายใต ้5 ยทุธศาสตร์ และ15 แนวนโยบายหลกั ประกอบดว้ยยทุธศาสตร์ตลาด

น าการผลิต ซ่ึงมีนโยบายเปิดตลาดสินคา้เกษตรออนไลน์ รองรับยคุ New Normal และร่วมมือกบักระทรวงพาณิชยส์ร้างเครือข่าย

ธุรกิจผา่นกิจกรรม “เกษตร-พาณิชยท์นัสมยั”ยทุธศาสตร์เทคโนโลยเีกษตร 4.0 พฒันาศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรม เป็น

แหล่งรวมองคค์วามรู้สู่การท าเกษตรสมยัใหม่และเกษตรแบบแม่นย  า พร้อมพฒันาระบบโลจิสติกส์ ดา้นการเกษตรยทุธศาสตร์ 

“3’s” (Safety – Security – Sustainability – เกษตรปลอดภยัเกษตรมัน่คงและเกษตรย ัง่ยนื) ดว้ยการบริหารจดัการน ้ าอยา่งเป็น

ระบบใหเ้พียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และท าการเกษตร ตลอดจนป้องกนับรรเทาปัญหาอุทกภยั 

 "รวมทั้งบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรมผา่นขอ้มูล Agri-Map ยทุธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกบัทุกภาค

ส่วน มีการพฒันาฐานขอ้มูล Big Data เพื่อการบริหารเช่ือมโยง ช่วยใหเ้กษตรกรมีขอ้มูลท่ีดี และยทุธศาสตร์เกษตรกรรมย ัง่ยนื

ตามแนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อเป็นภูมิคุม้กนั พร้อมสร้างความมัน่คงแก่เกษตรกร รวมถึงการพฒันาตาม 15 แนวนโยบายหลกั 

ซ่ึงมีการพฒันาและส่งเสริมทางดา้นการเกษตรท่ีหลากหลายมิติ เพื่อยกระดบัให้ภาคการเกษตรของไทยกา้วไปสู่มาตรฐานสากล 

และน าพาใหเ้กษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื” ดร.เฉลิมชยักล่าว 

 นอกจากน้ี กระทรวงฯไดจ้ดัพิธีลงนามขอ้ตกลงความร่วมมือ เร่ือง การด าเนินการจดัท าหลกัสูตรวทิยาการเกษตร

ระดบัสูง (วกส.) ระหวา่งกระทรวงเกษตรฯ มูลนิธิเกษตราธิการและส านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร โดยมี ดร.ทองเปลว กอง

จนัทร์ ปลดักระทรวงเกษตรฯ ดร.อนนัต ์สุวรรณรัตน์ และดร.สุวทิย ์ชยัเกียรติยศ ร่วมลงนาม และยงัจดักิจกรรมเปิดตวัเพลง

ประจ ากระทรวงเกษตรฯ (Agri Challenge Special) เป็นคร้ังแรกอีกดว้ย. 


