
ค ำกล่ำวรำยงำน 
พิธีเปิดงำน “5 ประสำน สืบสำนเกษตรทฤษฎีใหม ่ถวำยในหลวง” จังหวัดสุพรรณบุรี 

วันอังคารที่  4  เมษายน  2560 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี (ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 2) ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ว่ำทีร่้อยตรี สุพีร์พัฒน์  จองพำนิช ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุพรรณบุรี ประธำนในพิธีเปิดฯ 
 

 กระผม นายสุชาติ  เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ผู้เกี่ยวข้อง และคณะผู้จัดงาน ขอกราบขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ที่กรุณาให้เกียรติมา
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันนี้ 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระราชทานหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง จึงให้จัดท าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ขึ้น โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก 882 อ าเภอ จ านวนรวมทั้งสิ้น 70,000 ราย ได้น้อมน าหลักทฤษฎี
ใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ของเกษตรกร ตามภูมิสังคม โดยมุ่งหวังที่
จะสร้างอาชีพเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน โดยในจังหวัดสุพรรณบุรี 
มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 751 ราย  จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม 
  - กลุ่มพร้อมมาก จ านวน  214  ราย 
  - กลุ่มพร้อมปานกลาง จ านวน  405  ราย 
  - กลุ่มพร้อม  จ านวน  132  ราย 
 ในการด าเนินงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดให้ใช้  “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวาย
ในหลวง” เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ที่เรียกว่าแนวทางประชารัฐ ซึ่งมี 5 ภาคส่วน เข้ามาร่วมในการปฏิบัติงานขับเคลื่อน 
ประกอบด้วย 3 ภาคส่วนหลัก คือ 
 1. ภาครัฐ / หน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. ปราชญ์เกษตรกร หรือเกษตรกรต้นแบบ จ านวน  84  ราย 
 3. เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ 
   และ 2 ภาคส่วนสนับสนุน คือ ภำคเอกชน และสถำบันกำรศึกษำ พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในปี 2560 เพื่อขับเคลื่อนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 กลุ่ม ไว้อย่างชัดเจน คือ 1) กลุ่มพร้อมมำก  
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน  2) กลุ่มพร้อมปำนกลำง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน  และ 
3) กลุ่มพร้อม ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ในการจัดกิจกรรม “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ถวายในหลวง” ในวันนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจ านวน 170 คน ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์เกษตร / 
เกษตรกรต้นแบบ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ ได้แก่ ผู้แทนบริษัท 
ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน  ผู้แทนบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด  ผู้แทนบริษัทบางจากคอร์
ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  และ ผู้แทนบริษัทน้ าตาลมิตรผล จ ากัด  
 

 โดยมีวัตถุประสงค ์เพื่อ 
 1. เสวนาสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามบทบาท 
“5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”  ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 2. เพื่อการหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดในการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้บรรลุเป้าหมาย 
 โดยมีผู้แทนของทั้ง 5 ภาคส่วน เป็นผู้ร่วมเสวนา  
 โอกาสนี้  ผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเปิดงานเสวนา “5 ประสาน สืบสาน เกษตร
ทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” และกรุณาให้โอวาท ตลอดจนข้อคิดอันเป็นประโยชน์ ขอกราบเรียนเชิญดว้ยความเคารพ  

 



 

ค ำกล่ำวประธำน 
 พิธีเปิดงำน  “5 ประสำน สืบสำนเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวำยในหลวง” จังหวัดสุพรรณบุรี  

วันอังคารที่  4  เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุม สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 

เรียน  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสพุรรณบุรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร.ระดับจังหวัด ระดับอ ำเภอ 
 สถำบันกำรศึกษำ ภำคเอกชน ปรำชญ์เกษตรกร พี่น้องเกษตรกร และผู้มีเกียรติทุกท่ำน 
  

 กระผมมีความยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธาน เปิดงาน “5 ประสาน 
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” จังหวัดสุพรรณบุรี  ในวันนี ้
 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทาน หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตรกรรม ที่ไม่ได้ผลใน
เขตแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ า เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรน าไปเป็นแนวทาง ในการประกอบอาชีพ
ให้มีรายได้ ลดรายจ่ายของครัวเรือน สามารถด ารงชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และในปัจจุบัน
กระทรวงต่างๆ ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาด าเนินการตามภารกิจของ
หน่วยงานอย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยได้สั่งการและมอบหมายให้ส่วนราชการในระดับพื้นที่
ด าเนินการอย่างจริงจังให้เกิดผล เป็นรูปธรรม ส าหรับโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ปลัดกระทรวงฯ โดยประสานงานขอความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ทุกจังหวัดก าชับ มอบหมายให้ทุกหน่วยงานทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และนอกสังกัดในจังหวัด เพื่อร่วมกันด าเนินงาน โดยใช้แนวทางประชารัฐมาขับเคลื่อน         
ให้ประสบผลส าเร็จ ดังนั้น การจัดเสวนา “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ในวันนี้
จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะให้ทุกภาคส่วนไดท้ าความเข้าใจ เพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการฯ ให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อไป 
 

ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มีความตั้งใจ ในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ อย่างแท้จริง และ
ขอให้การปฏิบัติงานของ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่    ถวายในหลวง” จังหวัด
สุพรรณบุรี ประสบผลส าเร็จทุกประการ 

 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว  กระผมขอเปิดงาน “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ถวายในหลวง” จังหวัดสุพรรณบุรี ณ บัดนี้ และขอให้คณะผู้จัดงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้มี
เกียรติทุกท่าน จงประสพความสุข ความเจริญรุ่งเรือง โดยทั่วกัน ตลอดไป สวัสดี   


