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คอลมัน์รายงานพิเศษ : กรมส่งเสริมฯเร่งปฏิรปูภาคการเกษตร 
ก้าวสู่‘SMART AGRICULTURE’รองรบัเกษตรยคุไทยแลนด ์4.0 

 

 
กรมสง่เสรมิการเกษตร เร่งปฏริูปภาคการเกษตรรองรบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต วางแนวทางป ัน้ 

Smart Officer เน้นส่งเสรมิเจา้หน้าทีใ่หเ้ป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลงใหส้อดคลอ้งกบัการท าเกษตรในยุคไทย
แลนด ์4.0 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวว่า ประเทศไทยจะกา้วสู่ยุคแห่งการ
เปลีย่นแปลง กรมสง่เสรมิการเกษตรในฐานะผูข้บัเคลื่อนงานหลกัในพืน้ทีก่ารเกษตร วนัน้ีเราพรอ้มแล้วสิง่ที่
ตอ้งเน้นคอืเรื่องการพฒันาสู ่“ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื” ดว้ยการสรา้ง “ความเขม้แขง็จากภายใน” ผา่น
การขบัเคลื่อนตามนโยบายส าคญั มุ่งปฏริูปภาคการเกษตร กา้วสู่ SMART AGRICULTURE “การเกษตร
ไทยมีศักยภาพ ภายใต้จุดแข็ง มีกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรชัดเจน พฒันาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น
ผูป้ระกอบการดา้นการเกษตร” ผ่านการปรบัระบบการท างานของนักส่งเสรมิการเกษตรทัง้ส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิาค เรามสี านักงานเกษตรจงัหวดั ส านักงานเกษตรอ าเภอทัว่ประเทศ มศีูนยส์่งเสรมิและพฒันา
อาชีพการเกษตร ที่เป็นหน่วยบริการในพื้นที่การเกษตร 50 แห่งทัว่ประเทศ และที่ส าคญักรมส่งเสริม
การเกษตร จะต้องมฐีานขอ้มูลที่ทนัสมยั รองรบัเทคโนโลยใีหม่ๆ ใหบ้รกิารฉับไวและมปีระสทิธภิาพเกิด
ประสทิธผิล ทัง้ต่อตวัเกษตรกร และต่อเจา้หน้าทีส่ง่เสรมิการเกษตร มผีลงานเป็นทีต่ ัง้ ส่งเสรมิแบบใชต้ลาด
น าการผลติ และตอบสนองความต้องการของตลาด มุ่งเพิม่ผลผลติคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน พฒันา
เกษตรกรใหเ้ป็น Smart farmer และต้องยดึหลกัธรรมาภบิาล โปร่งใส ตรวจสอบได ้ดา้นการพฒันาการ
เกษตรเน้นไป ที ่Smart Farmer และ Young Smart Farmerการพฒันาเกษตรกร ถอืเป็น ยุทธศาสตร์
ส าคญัของทัง้กระทรวงเกษตรฯ และกรมส่งเสรมิการเกษตรคอืการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัเกษตรกรและ
สถาบนัเกษตรกรแนวทางการพฒันาคอื สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรเสรมิสรา้ง
ให้เกิดความภาคภูมิใจและความมัน่คงในการประกอบอาชีพทางการเกษตรบริหารจดัการแรงงานภาค
การเกษตรและเทคโนโลย ีเพือ่ทดแทนแรงงานอยา่งเป็นระบบรองรบัสงัคมเกษตรสงูอายุ 



  นอกจากการสรา้งและพฒันา Smart Farmer แลว้ กรมส่งเสรมิ
การเกษตรยงัไดส้รา้งและพฒันา Young Smart Farmer เพื่อเป็นบุคลากรที่
ส าคญัในภาคการเกษตร เพื่อใหท้นักบัการแขง่ขนัทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ซึ่ง
ปจัจุบันมีเกษตรกรรุ่นใหม่ เข้าร่วมโครงการ 9,116 ราย และผ่านการ
ประเมนิคุณสมบตัเิป็น Young Smart Farmer 5,477 ราย ซึ่งเกษตรกรรุ่น
ใหม่ จะต้องสามารถเป็นผู้น าทางการเกษตร มีความภาคภูมิใจในอาชีพ
พึ่งพาตนเองได้ และเป็นที่พึ่งให้แก่เพื่อนเกษตรกรได้ฯ ได้สร้าง Future 
DOAE (นกัสง่เสรมิการเกษตรรุ่นใหม่ จ านวน 300 คน ทัว่ประเทศ)เพื่อเป็น 

ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร ทนัต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ผ่านการปรบั
ระบบการท างานของนักส่งเสรมิการเกษตรทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค ภายใตโ้มเดล “ประเทศไทย 4.0” 
หรอื “ไทยแลนด์ 4.0” ที่ต้องการปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งเศรษฐกจิไปสู่ “Value-Based Economy” หรอื 
“เศรษฐกจิทีข่บัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม”โดยการขบัเคลื่อนใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงใน 3 มติทิีส่ าคญั ไดแ้ก่ 1.
เปลีย่นจากการผลติสนิคา้ไปสูส่นิคา้เชงิ นวตักรรม 2.เปลีย่นจากการขบัเคลื่อนประเทศทีเ่ดมิขบัเคลื่อนดว้ย
ภาคอุตสาหกรรมไปสูก่ารขบัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลย ีความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม 3.เปลีย่นจากการเน้น
ผลติสนิคา้ไปสูภ่าคบรกิารมากขึน้ 

นอกจากน้ี กรมสง่เสรมิการเกษตรไดพ้ฒันาเรื่องของระบบสารสนเทศอยูต่ลอดมา เพราะจะสามารถ
เป็นตวัช่วยอ านวยความสะดวกใหเ้กษตรกร ท าใหเ้ขา้ถงึหน่วยงานของเราไดง้า่ยขึน้ แมเ้ราจะมคีนอยู่ทัว่
ทุกพืน้ที ่แต่กย็งัไม่เพยีงพอ ต่อความตอ้งการ วนัน้ีม ีแนะน าใหเ้กษตรกร รูจ้กั Application 3 ตวั ทีส่ าคญั
ไดแ้ก่ Application “DOAE Farmbook” เป็น Application อกีอนัทีเ่หมาะกบัเกษตรกรรุน่ใหม ่โดยจะรายงาน 
ผลการขึน้ทะเบยีนเกษตรกร รวมทัง้สามารถลงทะเบยีนขอรบับรกิารไดท้าง online โดยการ Log In เขา้
ระบบผ่านเบอร์โทรศพัท์มอืถอืซึ่งผูใ้ช ้จะสามารถเรยีกดูขอ้มูลได ้เสมอืนมสีมุดทะเบยีนเกษตรกร รวมทัง้
เป็นช่องทางในการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร ผ่านระบบออนไลน์ รวมทัง้กรณี การเกดิภยัต่างๆ ทัง้ภยัธรรมชาต ิ
หรอื ภยัศตัรพูชื 

“แอพพลเิคชัน่ “DOAE Smart Check”เป็น Application ทีส่ามารถแจง้เตอืนขอ้มูลแปลงกจิกรรม
การเกษตร โดยบอกสถานะอพัเดท ขัน้ตอนการขึน้และปรบัปรุงทะเบยีนเกษตรกร และ สามารถแจง้เตอืน
ข้อมูลสิทธิประโยชน์และโครงการภาครฐั อย่างรวดเร็วและตรงตัวเกษตรกรตามครวัเรือนการเกษตร
แอพพลเิคชัน่ “Protect plants”เป็น แอพพลเิคชัน่ทีร่วบรวมการป้องกนัและก าจดัศตัรูพชื การวนิิจฉยัโรค
และแมงศตัรพูชืเบือ้งตน้ตามชนิดอาการ และตามชนิดพชื การพยากรณ์อากาศ และการพยากรณ์เตอืนโรค
ระบาด ทัง้ 3 App น้ี ดาวน์โหลดฟร ีทัง้ ระบบ android และ iOS” นายสมชาย กลา่วทิง้ทา้ย 

 
 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพ ์ไทยรฐั 
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โว 10 อตุสาหกรรมยกัษ์บกุอีอีซี 

กล่อมเอกชนอย่ากงัวลลงทนุช้ีมี ม.44 แก้ได้ 
 
10 บรษิทัยกัษ์พรอ้มลุยออีซี ี“คณิศ” ระบุโตโยตา้–ฮอนดา้เซยเ์ยส รา้นคา้ออนไลน์ชื่อดงั “ลาซาดา้” 

พร้อมบุก โบอิ้งก าลงัจ่อตามแอร์บสัมาติดๆ เตรียมเสนอท่าเรือแหลมฉบงั–มาบตาพุด–สตัหีบเป็นเขต
สง่เสรมิพเิศษเพิม่ ย า้เอกชนไมไ่ดก้งัวลใจ พ.ร.บ.ออีซี ีล่าชา้ ม.44 จดัการไดทุ้กปญัหา ครม.เร่งเครื่องถนน
เชื่อมระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก–ตะวนัตก 

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธกิารคณะกรรมการนโยบายการพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาค
ตะวนัออก (ออีซีี) เปิดเผยว่า ในวนัที่ 19 ก.ค.น้ี จะมกีารประชุมคณะกรรมการนโยบายออีซีี ที่ม ีพล.อ.
ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน โดยมวีาระส าคญัคอื การเสนอใหก้ าหนดพืน้ทีโ่ดยรอบ 3 
ท่าเรอืในพื้นที่ออีซีี ประกอบดว้ย ท่าเรอืแหลมฉบงั ท่าเรอืมาบตาพุด และท่าเรอืสตัหบี เป็นเขตส่งเสรมิ
พเิศษเพิม่เตมิ ที่อยู่ในพืน้ที่ของเขตส่งเสรมิพเิศษอู่ตะเภา ซึ่งเขตส่งเสรมิพิเศษน้ีจะเป็นเขตที่ได้รบัสทิธิ
ประโยชน์ของออีซี ี100% 

นอกจากน้ี จะติดตามความคบืหน้า 4 โครงการลงทุนเร่งด่วน ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุน
ภายในปีน้ี ประกอบดว้ย สนามบนินานาชาตอิู่ตะเภา ท่าเรอืแหลมฉบงั ระยะที ่2 ท่าเรอืมาบตาพุด ระยะที ่
2 และรถไฟความเร็วสูง รวมทัง้การวางระบบขนส่งสนิคา้และระบบขนส่งมวลชนที่เชื่อมโยง ทัง้ภาคการ
ผลติ ภาคบรกิาร และท่องเทีย่วใน 3 จงัหวดั คอื ระยอง ชลบุร ีและฉะเชงิเทรา นอกจากนัน้ จะมกีารเสนอ
แผนการพฒันาดา้นการท่องเที่ยว เพื่อใหทุ้กภาคส่วนเป็นมหานครร่วมกนั และการรายงานความคบืหน้า
เอกชนทีส่นใจเขา้มาลงทุนในพืน้ทีอ่อีซี ีซึง่ตัง้เป้าหมายผูป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุนภายปีน้ีจ านวน 30 ราย 
และปจัจุบนัมกีารตดัสนิใจแลว้จ านวน 10 ราย 

“ผมจะรายงานความคบืหน้าต่อทีป่ระชุม หากมเีรื่องใดทีห่น่วยงานรบัผดิชอบมขีอ้ตดิขดักจ็ะเสนอให้
นายกรฐัมนตรเีป็นผูส้ ัง่การโดยตรง และเรว็น้ีๆส านกังานออีซีจีะรว่มกบัส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการ
ลงทุน และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ออกไปโรดโชวน์ักลงทุนประเทศจนีและสหภาพยุโรปให้
เขา้มาลงทุนในออีซี”ี 

ส าหรบั 10 บรษิทัเอกชนทีต่ดัสนิใจเขา้มาลงทุนม ีอาท ิบรษิทัเครื่องบนิแอรบ์สั รา้นคา้ออนไลน์ชัน้
น าของโลกลาซาดา้ คา่ยรถยนตโ์ตโยตา้และฮอนดา้ กลุม่บรษิทัทีพ่รอ้มลงทุนใชหุ้่นยนต์ในระบบขนส่ง, เอส
ซีจกีรุ๊ป และล่าสุดเครื่องบนิโบอิ้งมีความสนใจเขา้มาลงทุนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน และการ
ฝึกอบรม สว่นคา่ยเทสลา่ผูผ้ลติรถยนตไ์ฟฟ้า ยงัอยูร่ะหวา่งการประสานในการเจรจา 

 



นายคณิศยงักลา่วต่อถงึความคบืหน้าการออกพระราชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) ออีซีวี่า ขณะน้ียงัอยูร่ะหว่าง
การพจิารณาของคณะกรรมการกฤษฎกีา ชุดที่มนีายมชียั ฤชุพนัธุ ์ทีอ่ยูร่ะหว่างปรบัปรุงรายละเอยีด โดย
คาดว่าจะเสนอกลบัมายงัคณะรฐัมนตร ี(ครม.) เพื่อเสนอเขา้สู่การพจิารณาของสภานิติบญัญตัิแห่งชาต ิ
(สนช.) มผีลบงัคบัใชช้่วงเดอืน ต.ค.น้ี ส่วนกรณีมเีอกชนแสดงความกงัวล และอยากให ้พ.ร.บ.ออีซี ีมผีล
บงัคบัใชโ้ดยเรว็ทีสุ่ด ผมไมอ่ยากใหม้คีวามกงัวล เพราะเราม ีม.44 เขา้มาบงัคบัใชอ้ยูแ่ลว้ อาท ิการก าหนด
เขตสง่เสรมิพเิศษ 

วนัเดยีวกนั นายอาคม เตมิพทิยาไพสฐิ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ทีป่ระชุมคณะรฐัมนตร ี(ครม.) มี
มตเิหน็ชอบอนุมตัหิลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาในการจดักรรมสทิธิแ์ละเวนคนืที่ดนิ (พ.ร.ฎ.) ในเขตการ
ก่อสร้างโครงการทางหลวงหมายเลข 12 ช่วง อ.แม่สอด จ.ตาก -อ.ค าชะอ ีจ.มุกดาหาร เพื่อสนับสนุนให้
โครงการดงักล่าวสามารถเดนิหน้าไปไดร้วดเรว็มากยิง่ขึน้ ภายหลงัจากที่มเีอกชนผูช้นะประมูลโครงการ
บางรายยงัไมส่ามารถเขา้พืน้ทีเ่พือ่ด าเนินงานก่อสรา้งไดเ้พราะตดิปญัหาเรื่องการจดักรรมสทิธิท์ีด่นิ 

ส าหรบัการก่อสรา้งทางหลวงหมายเลข 12 สายแม่สอด (เขตแดน)-มุกดาหาร ตอน บ.นาไคร-้ อ.ค า
ชะอี ระยะทาง 36.3 กิโลเมตร วงเงนิ 2,650 ล้านบาทนัน้ เป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวนัออก-ตะวนัตก (EWEC East-West Economic Corridor) ระยะทางรวมทัง้สิน้ 770 กโิลเมตร เชื่อม
เสน้ทางระหวา่ง เมยีนมา-ไทย-ลาว-เวยีดนามเขา้ดว้ยกนั ซึ่งถูกยกใหเ้ป็นเสน้ทางเชื่อมโยงระบบโลจสิตกิส์
ทีส่ าคญัของภมูภิาคอาเซยีน เพือ่รองรบัการคา้ในกลุม่สมาชกิอาเซยีนและประเทศลุม่น ้าโขง (GMS) ทีก่ าลงั
เตบิโตขึน้เป็นอยา่งมากตลอดจนดา้นการลงทุน การทอ่งเทีย่ว รวมถงึมาตรฐานการขนสง่ทีร่วดเรว็ปลอดภยั
เพิม่ขึน้ ซึ่งหากด าเนินการแลว้เสรจ็นัน้จะไม่เพยีงช่วยยกระดบัการขนส่งในเสน้ทาง EWEC เพยีงเท่านัน้ 
แต่ยงัสามารถเป็นทางเลอืกใหม่เพื่อรองรบัการเดนิทางจากจงัหวดักาฬสนิธุ์ไปยงัจงัหวดัมุกดาหารไดอ้กี
ดว้ย 

โดยแผนการด าเนินโครงการดงักล่าวจะก่อสร้างและขยายเส้นทางจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่อง
จราจร โดยเป็นแนวทางตดัใหม่ ผ่านพืน้ที่ ต.กุดหวา้ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสนิธุ์ กม.704+ 400.000 -กม.
740+708.297 กรอบวงเงนิ 2,650 ลา้นบาท แบ่งเป็น วงเงนิค่าก่อสร้าง 2,400 ลา้นบาทและวงเงนิค่าจดั
กรรมสทิธิท์ี่ดนิ 250 ล้านบาท ขณะน้ีด าเนินการก่อสร้างไปบางส่วนแล้ว คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ
ในชว่งเดอืน ต.ค. 2562 


