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ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดเวที

เครือข่ าย  Young Smart Farmer ระดับประเทศ ที่ จั ดขึ้ น ระหว่ างวันที่  9 – 11 สิ งห าคม 2565           
เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่าย Young Smart Farmer และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร กว่า 250 คน ณ โรงแรม 
ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ว่า “เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer”     
ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาขับเคลื่อนภาคการเกษตร     
ผ่านการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันภาคการเกษตรของประเทศไทย    
มีทิศทางและแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากการที่กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกร
รุ่นใหม่ ให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยและสามารถทำการเกษตรอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก มีแนวคิด
สร้างสรรค์ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการการเกษตร เป็นที่พ่ึง        
แก่เพ่ือนเกษตรกร เป็นผู้นำทางการเกษตร 4.0 ในท้องถิ่น และเป็นผู้สร้างแรงจูงใจ สามารถถ่ายทอดองค์
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ความรู้ในการประกอบอาชีพการเกษตรให้แก่เยาวชน เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ทำให้ภาคการเกษตรเกิด
ความก้าวหน้า ขยายผลการพัฒนาไปสู่เกษตรกรรายอ่ืน ตลอดจนเป็นผู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและองค์กรเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ชุมชนเติบโตทาง
เศรษฐกิจจากฐานการเกษตรได้ 

“รู้สึกดีใจที่ได้เห็นความก้าวหน้า การเติบโต และการพัฒนาของ Young Smart Farmer ที่เป็นส่วน
สำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย ซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ไปมาก เกษตรกรเองจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้วย ทั้งในเรื่องของการรับรู้ รับทราบ และ
เข้าถึงเทคโนโลยี กระบวนการ และวิชาการต่าง ๆ  กระทรวงเกษตรฯ จึงมีนโยบายสำคัญที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรไปสู่เกษตรทันสมัย หรือเกษตร 4.0 โดยมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคี
เครือข่าย รวมถึง Young Smart Farmer เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานไปพร้อม ๆ กัน โดยมีเป้าหมายในการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร สามารถสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร และปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรของ
ไทยจากการทำแบบเคยชิ้นหรือคุ้นเคย มุ่งสู่การเป็นธุรกิจเกษตรได้” ดร.เฉลิมชัย กล่าว 

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริ ม
การเกษตรได้ดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ผ่านการ        
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบเกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และให้เกษตรกรรุ่นใหม่เป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ซึ่งช่วยตอบสนองความต้องการที่แท้จริงและนำไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงความรู้ เทคโนโลยี ตั้ งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึง
การตลาด โดยมุ่งหวังให้ Young Smart Farmer เป็นผู้นำด้านการเกษตรในอนาคต สามารถพ่ึงพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ เสริมสร้างทักษะทางธุรกิจ
อย่างเป็นระบบ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
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ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า “เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ 
Young Smart Farmer” ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศ
ไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นที่จะพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
ขับเคลื่อนภาคการเกษตรผ่านการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าด้วยกัน ตั้งแต่ปี 2557  
เป็นต้นมา ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันภาคการเกษตรของประเทศไทย มีทิศทางและแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย
และสามารถทำการเกษตรอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก มีแนวคิดสร้างสรรค์ สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการการเกษตร เป็นที่ พ่ึงแก่เพ่ือนเกษตรกร เป็นผู้นำ          
ทางการเกษตร 4.0 ในท้องถิ่น และเป็นผู้สร้างแรงจูงใจ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ
การเกษตรให้แก่เยาวชน เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ทำให้ภาคการเกษตรเกิดความก้าวหน้า ขยายผลการ
พัฒนาไปสู่เกษตรกรรายอ่ืน ตลอดจนเป็นผู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร
และองค์กรเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรได้ 

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริม
การเกษตรได้ดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ผ่านการ       
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบเกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และให้เกษตรกรรุ่นใหม่เป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ซึ่งช่วยตอบสนองความต้องการที่แท้จริงและนำไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง กระบวนการดังกล่าว     
ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงความรู้ เทคโนโลยี  ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึง
การตลาด โดยมุ่งหวังให้ Young Smart Farmer เป็นผู้นำด้านการเกษตรในอนาคต สามารถพ่ึงพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ เสริมสร้างทักษะทางธุรกิจ
อย่างเป็นระบบ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม โดยในปีนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดเวที
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เครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม ทีเค 
พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่าย Young Smart Farmer และเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร กว่า 250 คน 

ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานและสินค้าเกษตรของ Young Smart Farmer เพ่ือให้ได้รับ       
การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านเกษตรและอาหาร มีการบรรยายให้ความรู้ การแบ่งกลุ่ม     
ฝึกภาคปฏิบัติ การระดมความคิด และการแลกเปลี่ยนเรียนร่วมกันรู้ผ่านกรณีศึกษา รวมถึงมีการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการและเทคโนโลยี 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer มาตั้งแต่ปี 
2557 ปัจจุบันมีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วกว่า 20 ,000 ราย โดย
ผ่านกระบวนการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประเมินคุณสมบัติเป็น Young Smart Farmer จำนวน 
18 ,215 ราย มีการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายทั้ งระดับจังหวัดและระดับเขต รวมถึงมีคณะทำงาน             
ผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่น
ใหม่ และเป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่าง Young Smart Farmer กรมส่งเสริมการเกษตร และ
หน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นที่จะพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
ขับเคลื่อนภาคการเกษตรผ่านการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าด้วยกัน ตั้งแต่ปี 2557 
เป็นต้นมา ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันภาคการเกษตรของประเทศไทย มีทิศทางและแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้
ชัด จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มีองค์ความรู้ที ่
ทันสมัยและสามารถทำการเกษตรอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก มีแนวคิดสร้างสรรค์ สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการการเกษตร เป็นที่พึ่งแก่เพื่อนเกษตรกร เป็น
ผู้นำทางการเกษตร 4.0 ในท้องถิ่น และเป็นผู้สร้างแรงจูงใจ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประกอบ
อาชีพการเกษตรให้แก่เยาวชน เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ทำให้ภาคการเกษตรเกิดความก้าวหน้า ขยายผล
การพัฒนาไปสู่เกษตรกรรายอื่น ตลอดจนเป็นผู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานส่งเสริม
การเกษตรและองค์กรเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐาน
การเกษตรได้  

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริม
การเกษตรได้ดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ผ่านการ    
จัดกระบวนการเรียนรู ้แบบเกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู ้และให้เกษตรกรรุ ่นใหม่เป็นผู ้ออกแบบ      
การเร ียนรู ้ด ้วยตนเอง ซึ ่งช ่วยตอบสนองความต้องการที ่แท ้จร ิงและนำไปสู ่การปฏ ิบ ัต ิงานได ้จร ิง 
กระบวนการดังกล่าวได้มุ ่งเน ้นการมีส ่วนร่วม การสร้างเครือข่ายเชื ่อมโยงความรู ้ เทคโนโลยี ตั ้งแต่
กระบวนการผลิตไปจนถึงการตลาด โดยมุ ่งหวังให้ Young Smart Farmer เป็นผู ้นำด้านการเกษตรใน
อนาคต สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการเกษตร
รุ่นใหม่ เสริมสร้างทักษะทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม  โดยในปี
นี ้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดเวทีเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศขึ้น ระหว่างวันที ่        
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9 – 11 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั ่น กรุงเทพมหานคร เพื่อเชื ่อมโยง
เครือข่าย Young Smart Farmer และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร กว่า 250 คน  

ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานและสินค้าเกษตรของ Young Smart Farmer เพื่อให้ได้รับการ
พัฒนาต่อ ยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านเกษตรและอาหาร มีการบรรยายให้ความรู้ การแบ่งกลุ่มฝึก
ภาคปฏิบัติ การระดมความคิด และการแลกเปลี่ยนเรียนร่วมกันรู้ผ่านกรณีศึกษา รวมถึงมีการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการและเทคโนโลยี  

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer มาตั้งแต่
ปี 2557 ปัจจุบันมีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วกว่า 20 ,000 ราย 
โดยผ่านกระบวนการพัฒนาแลกเปลี ่ยนเรียนรู้และการประเมินคุณสมบัติเป็น Young Smart Farmer 
จำนวน 18,215 ราย มีการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งระดับจังหวัดและระดับเขต รวมถึงมีคณะทำงาน
ผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่น
ใหม่ และเป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่าง Young Smart Farmer กรมส่งเสริมการเกษตร และ
หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง 
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https://mgronline.com/onlinesection/detail/9650000076300?fbclid=IwAR2jBXNkoFBiAgA 

DRuXNzQvYpdvPpNtZVa_eUdXpT4qhAkqhSXdP9qNXDBk 

 

กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 
2565 หรือ NECTEC-ACE 2022 ร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมพัฒนา
ที่ดิน สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีกำหนดจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการศูน ย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 (NECTEC Annual Conference &  
Exhibitions 2022 : NECTEC ACE 2022) ในวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภาย ใต้แนวคิด 
ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า : Digital Technology for Sustainable Agriculture  

ดร.สุรางค์ศรี วาเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร กองวิจัยและ
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า งาน NECTEC-ACE 2022 จัดขึ้นเพ่ือการพัฒนา
ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในสาขาการเกษตร การส่งเสริมและผลักดันการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้
งานได้จริงสำหรับภาครัฐ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา นำไปสู่การสร้างผลกระทบ           
เชิงเศรษฐกิจในระดับประเทศได้อย่างยั่งยืน และเพ่ือสร้างเวทีสำหรับการนำเสนอ การอภิปราย และแลกเปลี่ยน   
องค์ความรู้ระหว่างภาครัฐ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
กรมส่งเสริมการเกษตรและ NECTEC ได้มีความร่วมมือกันในการผลักดันการใช้เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม และ
ยกระดับการพัฒนาด้านการเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาโดยตลอด  
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“กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่มีบทบาทเป็นทั้ง Solution provider หรือหน่วยงานแก้ไขปัญหา และ Service 
provider หรือหน่วยงานให้บริการและช่วยเหลือเกษตรกร” ดังวิสัยทัศน์องค์กรที่ว่า “เกษตรกรมีความเข้มแข็ง     
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง” ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อการนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ๆ จากหน่วยงานวิจัยเพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน เพ่ิมปริมาณผลผลิต 
และคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและยกระดับภาคการเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่” นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยการผลิตในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญและ
มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลน คือ น้ำ ตลอดจนกระแสการเปลี่ยนแปลงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหรือ
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Technology disruption) จึงได้มุ่งค้นหาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้ดี
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และได้เลือกนำมาส่งเสริม คือ ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตร
อัจฉริยะ HandySense เป็นผลงานวิจัยของเนคเทคที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องน้ำ แรงงาน เวลา และการบริหาร
จัดการการผลิตและการตลาด ทำให้ลดต้นทุน เพ่ิมปริมาณ เพ่ิมคุณภาพสินค้าเกษตร และบริหารจัดการผลิตและ
การตลาดได ้

สำหรับโครงการความร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ และแนวคิด HandySense Open 
Innovation เป็นความร่วมมือกันเพ่ือการช่วยเหลือสนับสนุนทั้งงานวิชาการ (Technical Assistant) แหล่งทุน 
(Financial Assistant) และการบริหารโครงการร่วมกันของกรมส่งเสริมการเกษตร เนคเทค และ ธ.ก.ส. โดย
กระบวนงานการส่งเสริมการเกษตรที่ได้เริ่มดำเนินการมีทั้งการพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรด้านการเกษตร 
ทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรมากกว่า 3,000 คน เพ่ือสร้างการรับรู้ ความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ HandySense ที่สำคัญได้สร้างแปลงเรียนรู้ต้นแบบระบบบริหารจัดการแปลง
เกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ HandySense พร้อมกับวิทยากรประจำแปลงเรียนรู้ รวมจำนวน 16 จุด 
ประกอบด้วยแปลงเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์ปฏิบัติการใน
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 6 และ 10 จุด ตามลำดับ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าเกษตรกร
ตื่นตัวและสนใจการใช้ประโยชน์ของ HandySense ตลอดจนมีประชาชน ข้าราชการ และหน่วยงานต่างๆ ให้
ความสนใจและเข้ามาศึกษาดูงานจำนวนมาก ซึ่งในปี 2566 กรมส่งเสริมการเกษตรจะสร้างแปลงเรียนรู้ต้นแบบ
เพ่ิมเติมอีก 29 จุด รวมเป็น 45 จุด ทั่วประเทศ 

ดร.สุรางค์ศรีกล่าวต่อว่า การจัดงาน NECTEC - ACE 2022 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้มีส่วนร่วม
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานพันธมิตรที่นำผลงานวิจัยของเนคเทคมาขยายผลสู่การประยุกต์ใช้ของเกษตรกร คือ 
HandySense และร่วมกันพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ตลอดจนร่วมจัด
นิทรรศการนำเสนอผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งการประยุกต์ใช้ HandySense และผลงานส่งเสริม
การเกษตรที่มุ่งสู่การเป็น Digital DOAE 
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https://www.technologychaoban.com/agri-news/article_224837?fbclid 
=IwAR1goJ5nQ0EfjuFzFCd-eleYF49JJHyQ9fSw4TuF_gJoeNbPmCWo-
syI2gA 

 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
ประจำปี 2565 หรือ NECTEC-ACE 2022 ร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
กรมพัฒนาที่ดิน สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. บริษัท สยามคู โบต้าคอร์ปอเรชั่น 
จำกัด และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)ซึ่งมีกำหนดจัดงานการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 (NECTEC Annual 
Conference &  Exhibitions 2022 : NECTEC ACE 2022) ในวันที่ 8 – 9 กันยายน 2565 ณ อาคาร
ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี  ภายใต้แนวคิด ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า : DigitalTechnology for 
Sustainable Agriculture 

ดร.สุรางค์ศรี วาเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร กองวิจัย
และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า งาน NECTEC-ACE 2022 จัดขึ้นเพ่ือการ
พัฒนาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในสาขาการเกษตรการส่งเสริมและผลักดันการนำผลงานวิจัย
ไปสู่การใช้งานได้จริงสำหรับภาครัฐภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษานำไปสู่การสร้างผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจในระดับประเทศได้อย่างยั่งยืน และเพ่ือสร้างเวทีสำหรับการนำเสนอ การอภิปราย และ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างภาครัฐ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมภาคการศึกษา ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรและ NECTEC ได้มีความร่วมมือกันในการผลักดันการใช้เทคโนโลยี
สมาร์ทฟาร์มและยกระดับการพัฒนาด้านการเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาโดยตลอด      
“กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่มีบทบาทเป็นทั้ง Solutionprovider หรือหน่วยงานแก้ไขปัญหา และ 
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Serviceprovider หรือหน่วยงานให้บริการและช่วยเหลือเกษตรกร” ดังวิสัยทัศน์องค์กรที่ว่า “เกษตรกร       
มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง” ดังนั้น จึงให้ความสำคัญ
กับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆจากหน่วยงานวิจัยเพ่ือส่ งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต       
ลดต้นทุน เพ่ิมปริมาณผลผลิต และคุณภาพสินค้าเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรและยกระดับ         
ภาคการเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่” นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัย   
การผลิตในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญและมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลน คือ น้ำตลอดจนกระแส   
การเปลี่ยนแปลงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก(Technology disruption) จึงได้
มุ่งค้นหาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้ดีเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและได้เลือกนำมา
ส่งเสริม คือระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ HandySense เป็นผลงานวิจัยของ
เนคเทคที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องน้ำ แรงงาน เวลา และการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด ทำให้ลด
ต้นทุนเพิ่มปริมาณ เพ่ิมคุณภาพสินค้าเกษตร และบริหารจัดการผลิตและการตลาดได ้

สำหรับโครงการความร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี ใหม่ และแนวคิด HandySense 
Open Innovation เป็นความร่วมมือกันเพ่ือการช่วยเหลือสนับสนุนทั้งงานวิชาการ (Technical Assistant) 
แหล่งทุน (Financial Assistant) และการบริหารโครงการร่วมกันของกรมส่งเสริมการเกษตร เนคเทค และ
ธ.ก.ส. โดยกระบวนงานการส่งเสริมการเกษตรที่ได้ เริ่มดำเนินการมีทั้งการพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากร
ด้านการเกษตรทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรมากกว่า 3,000 คน เพ่ือสร้างการรับรู้ ความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ HandySense ที่สำคัญได้สร้างแปลงเรียนรู้ต้นแบบระบบ
บริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ HandySense พร้อมกับวิทยากรประจำแปลงเรียนรู้ 
รวมจำนวน 16 จุดประกอบด้วยแปลงเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
และศูนย์ปฏิบัติการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 6 และ 10 จุด ตามลำดับ จากผลการดำเนินงาน
ที่ผ่านมาพบว่าเกษตรกรตื่นตัวและสนใจการใช้ประโยชน์ของ HandySense ตลอดจนมีประชาชน ข้าราชการ
และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสนใจและเข้ามาศึกษาดูงานจำนวนมาก ซึ่งในปี 2566 กรมส่งเสริมการเกษตร
จะสร้างแปลงเรียนรู้ต้นแบบเพิ่มเติมอีก 29 จุด รวมเป็น 45 จุด ทั่วประเทศ 

ดร.สุรางค์ศรี กล่าวต่อว่า การจัดงาน NECTEC – ACE 2022 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้มีส่วน
ร่วมในฐานะที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานพันธมิตรที่นำผลงานวิจัยของเนคเทคมาขยายผลสู่การประยุกต์ใช้ของ
เกษตรกร คือ HandySense และร่วมกันพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
ตลอดจนร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งการประยุกต์ใช้HandySense และ
ผลงานส่งเสริมการเกษตรที่มุ่งสู่การเป็น Digital DOAE 

 
 
 
 
 

 


