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นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันภาคการเกษตร ยังคงประสบปัญหา   
การขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งแรงงานภาคการเกษตรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ประกอบกับที่         
คนรุ่นใหม่ให้ความส าคัญกับภาคการเกษตรน้อยลง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาการเกษตรให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร และให้ความส าคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
และองค์กรเกษตรกรมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการพัฒนาคนที่จะเข้าสู่ภาคการเกษตรเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาการเกษตรของประเทศ และต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมความพร้อมให้แก่ทายาท
เกษตรกร โดยส่งเสริมการรวมกันของเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มยุวเกษตรกร พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรผ่านกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ปรับกิจกรรมให้ทันสมัยและตรงตามความต้องการของกลุ่มยุวเกษตรกร ตลอดจนได้น้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นทิศทางในการพัฒนากิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกร และได้ท าการส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายยุวเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนายุวเกษตรกรให้เป็นบุคลากรภาคการเกษตรที่มี คุณภาพ สามารถ
ประกอบอาชีพเกษตรเลี้ยงตนเองได้อย่างมั่นคงในอนาคต 
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รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการพัฒนายุวเกษตรกรมาแล้ว 
70 ปี ข้อมูล ณ ปัจจุบัน สามารถพัฒนากลุ่มยุวเกษตรได้แล้ว 4,754 กลุ่ม และยุวเกษตรกร จ านวน 79,059 คน และเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของยุวเกษตรกร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลอง “วันยุวเกษตรกร โลก” ไปพร้อมๆกับ
ประเทศสมาชิกที่มีการด าเนินงานยุวเกษตรกรทั่วโลก รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานยุวเกษตรกรของ
ประเทศไทย จึงได้จัดงาน “วันยุวเกษตรกรโลก” (Global 4-H Day) ขึ้น ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง
ประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้แนวคิด 70 ปี ยุวเกษตรกรไทย ร่วมก าหนดอนาคตเกษตรไทย     
ไปด้วยกัน Shaping the Future…Together โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร
ในปี 2565 ไว้ 5 แนวทาง ดังนี้ 

1) ส่งเสริมการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับยุวเกษตรกรอย่างมีศักยภาพ โดยสนับสนุนการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ
ด้านการเกษตร เคหกิจเกษตร ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ทักษะการท างานเป็นทีมของกลุ่มยุวเกษตรกร และเสริมสร้างความเป็น
ผู้น า ผ่านรูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) 

2) ส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง โดยพัฒนากระบวนการบริหารจัดการกลุ่มยุวเกษตรกร การปฏิบัติงาน
ของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และการประเมินผลกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) สร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งระดับในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยก าหนดเป้าหมายร่วมกันกับภาคีเครือข่าย เพ่ือให้เกิดการท างานที่สอดประสานกัน สนับสนุนการเปิดโลก
ทัศน์ และต่อยอดให้ยุวเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ระหว่างกัน อันน าไปสู่การ
พัฒนางานยุวเกษตรกรได้รอบด้านและทันต่อสถานการณ์ 

4) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนายุวเกษตรกร โดยการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ
ในการด าเนินงานยุวเกษตรกรให้สามารถปฏิบัติงานขับเคลื่อนพัฒนางานยุวเกษตรกรไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ 

5) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนางานยุวเกษตรกรเชิงรุก เพ่ือให้สาธารณชนรับรู้ เชื่อถือและเข้าใจที่ถูกต้องใน
กระบวนการพัฒนายุวเกษตรกร อันน าไปสู่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานที่ดีของชุมชนต่อไป 

ทั้งนี้ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร จาก 77 จังหวัด 
เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าร่วมและรับชมกิจกรรม 70 ปี ยุวเกษตรกรไทย ในวันยุวเกษตรกรโลก            
ได้ทาง Zoom Cloud Meeting และประชาชนทั่วไปสามารถรับชม Facebook Live ได้ทาง Facebook กรมส่งเสริม
การเกษตร ได้ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

 

 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 

https://www.thailandplus.tv/archives/628968?fbclid=IwAR3yxYGRaFDP6
9sVXgiR6oFSaPluE3QP2JDNGyWRB5gqKs3Az34WD8lkqa4 

 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร เฉลิมฉลอง 70 ปี ยุวเกษตรกรไทย ในวันยุวเกษตรกรโลก ภายใต้แนวคิด 70 ปี ยุวเกษตรกรไทย
ร่วมก าหนดอนาคตเกษตรไทยไปด้วยกัน Shaping the Future…Together 

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันภาคการเกษตรยังคงประสบปัญหา    
การขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งแรงงานภาคการเกษตรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ประกอบกับที่        
คนรุ่นใหม่ให้ความส าคัญกับภาคการเกษตรน้อยลง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาการเกษตร    
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร และให้ความส าคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
และองค์กรเกษตรกรมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการพัฒนาคนที่จะเข้าสู่ภาคการเกษตรเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาการเกษตรของประเทศ และต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมความพร้อมให้แก่ทายาท
เกษตรกร โดยส่งเสริมการรวมกันของเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มยุวเกษตรกร พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร                
ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ปรับกิจกรรมให้ทันสมัยและตรงตามความต้องการของกลุ่มยุวเกษตรกร ตลอดจน     
ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นทิศทางในการพัฒนากิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกร และได้ท าการ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายยุวเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนายุวเกษตรกรให้เป็นบุคลากรภาคการเกษตรที่มี
คุณภาพสามารถประกอบอาชีพเกษตรเลี้ยงตนเองได้อย่างมั่นคงในอนาคต 
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รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการพัฒนายุวเกษตรกรมาแล้ว 
70 ปี ข้อมูล ณ ปัจจุบัน สามารถพัฒนากลุ่มยุวเกษตรได้แล้ว 4,754 กลุ่ม และยุวเกษตรกร จ านวน 79,059 คน และเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของยุวเกษตรกร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลอง “วันยุวเกษตรกรโลก” ไปพร้อมๆกับประเทศ
สมาชิกที่มีการด าเนินงานยุวเกษตรกรทั่วโลก รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานยุวเกษตรกรของประเทศ
ไทย จึงได้จัดงาน “วันยุวเกษตรกรโลก” (Global 4-H Day) ขึ้น ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 7  
ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้แนวคิด 70 ปี ยุวเกษตรกรไทย ร่วมก าหนดอนาคตเกษตรไทยไปด้วยกัน 
Shaping the Future Together โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร            
ในปี 2565 ไว้ 5 แนวทาง ดังนี้ 

1) ส่งเสริมการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับยุวเกษตรกรอย่างมีศักยภาพ โดยสนับสนุนการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ
ด้านการเกษตร เคหกิจเกษตร ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ทักษะการท างานเป็นทีมของกลุ่มยุวเกษตรกร และเสริมสร้างความเป็น
ผู้น า ผ่านรูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) 

2) ส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง โดยพัฒนากระบวนการบริหารจัดการกลุ่มยุวเกษตรกร การปฏิบัติงาน
ของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และการประเมินผลกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) สร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งระดับในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยก าหนดเป้าหมายร่วมกันกับภาคีเครือข่าย เพ่ือให้เกิดการท างานที่สอดประสานกัน สนับสนุนการเปิดโลก
ทัศน์ และต่อยอดให้ยุวเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ระหว่างกัน อันน าไปสู่การ
พัฒนางานยุวเกษตรกรได้รอบด้านและทันต่อสถานการณ์ 

4) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนายุวเกษตรกร โดยการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ
ในการด าเนินงานยุวเกษตรกรให้สามารถปฏิบัติงานขับเคลื่อนพัฒนางานยุวเกษตรกรไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ  

5) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนางานยุวเกษตรกรเชิงรุก เพ่ือให้สาธารณชนรับรู้ เชื่อถือและเข้าใจที่ถูกต้องใน
กระบวนการพัฒนายุวเกษตรกร อันน าไปสู่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานที่ดีของชุมชนต่อไป 

ทั้งนี้ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร จาก 77 จังหวัด 
เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าร่วมและรับชมกิจกรรม 70 ปี ยุวเกษตรกรไทย ในวันยุวเกษตรกรโลก ได้ที่ทาง 
Zoom Cloud Meeting และประชาชนทั่วไปสามารถรับชม Facebook Live ได้ทาง Facebook กรมส่งเสริมการเกษตร ได้
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

 

 


