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ค าว่า "คนพิการ" ตามประกาศกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมน ษย์ วนัที่ 28 ก มภาพนัธ์ พ.ศ. 2546 ได้ระบส ไว้ว่า "คนพิการ หมายถงึ
บส คคลซึง่มีความสามารถถูกจ ากดัให้ปฏิบสติักิจกรรมในชีวิตประจ าวนั และการมี
สว่นร่วมทางสงัคมได้โดยวิธีการทัว่ไป เนื่องจากมีความบสกพร่องทางการมองเห็น
การได้ยิน การเคลือ่นไหว การสือ่สาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญาและ
การเรียนรู้ และมีความต้องการจ าเป็นพิเศษด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิต
และมีสว่นร่วมในสงัคมได้อย่างบส คคลทัว่ไป" ความพิการแบส่งออกเป็น 6 ประเภท
และมีรายละเอียดลกัษณะความพิการตามกฎกระทรวง ฉบสบัสที่ 2 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบสัญญัติการฟืน้ฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ดงันี ้

1. คนพิการทางการมองเห็นคือคนที่มีสายตาข้างที่ดีกว่าเมื่อใช้แว่นสายตา
ธรรมดาแล้วมองเห็นน้อยกว่า 6/18 หรือ 20/70 ลงไป จนมองไม่เห็นแม้แต่แสง
สว่าง หรือคนที่มีลานสายตาแคบสกว่า 30 องศา

2. คนพิการทางการได้ยิน หรือการสือ่ความหมาย คือ คนที่ได้ยินเสียงที่
ความถ่ี 500 เฮิรตซ์ 1,000 เฮิรตซ์ หรือ 2,000 เฮิรตซ์ ในหขู้างที่ดีกว่าที่มีความดงั
เฉลีย่ดงัต่อไปนี ้ เด็กอาย ไม่เกิน 7 ขวบส เกิน 40 เดซิเบสลขึน้ไปจนไม่ได้ยินเสยีงคน
ทัว่ไปเกิน 55 เดซิเบสลขึน้ไปจนไม่ได้ยินเสยีง หรือคนที่มีความผิดปกติหรือความ
บสกพร่องในการเข้าใจหรือการใช้ภาษาพูดจนไม่สามารถสือ่ความหมายกบัสคนอื่น
ได้

3. คนพิการทางกายหรือการเคลือ่นไหว คือ คนที่มีความผิดปกติหรือความ
บสกพร่องของร่างกายที่เห็นได้อย่างชดัเจนและไม่สามารถประกอบสกิจวัตรหลกัใน
ชีวิตประจ าวนัได้ หรือคนที่มีการสญูเสยีความสามารถในการเคลื่อนไหวมือ แขน
ขา หรือล าตวัอนัเนื่องมาจากแขนหรือขาขาด อมัพาตหรืออ่อนแรง โรคข้อหรือ
อาการปวดเรือ้รัง รวมทัง้โรคเรือ้รังของระบสบสการท างานของร่างกายอื่น ๆ ที่ท าให้
ไม่สามารถประกอบสกิจวัตรหลกัในชีวิตประจ าวนัหรือด ารงชีวิตในสงัคมเยี่ยงคน
ปกติได้

4. คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คือ คนที่มีความผิดปกติหรือความ
บสกพร่องทางจิตใจหรือสมองในสว่นของการรับสรู้อารมณ์ ความคิด จนไม่สามารถ
ควบสค มพฤติกรรมที่จ าเป็นในการดแูลตนเองหรืออยู่ร่วมกบัสผู้อื่น

5. คนพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ ได้แก่ คนที่มีความผิดปกติหรือ
ความบสกพร่องทางสติปัญญาหรือสมองจนไม่สามารถเรียนรู้ด้วยวิธีการศกึษา
ปกติได้

6. คนพิการซ า้ซ้อน คือ คนที่มีความพิการมากกว่า 1 ลกัษณะขึน้ไป
ตามที่สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบสรมราชปูถัมภ์ ได้

ตระหนกัถงึค ณค่า และความส าคญัของคนพิการว่า กล ม่คนเหลา่นีล้้วนต่างมี
ความสามารถ และควรได้รับสความช่วยเหลอืสนบัสสน น เพื่อให้มีค ณภาพชีวิตที่ดี
ขึน้ จงึท าให้สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ก าหนดให้ท กวนัเสาร์ที่ 2 ของ
เดือนพฤศจิกายน เป็นวนัคนพิการแห่งชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการในประเทศ
ไทยได้พบสปะ พดูค ย และแสดงความสามารถ ให้บส คคลทัว่ไปได้รับสรู้ศักยภาพของ
คนพิการที่มีไม่แพ้คนปกติ รวมถงึให้ผู้พิการไทยได้เรียนรู้ถงึนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะ
ช่วยรักษา บส าบสัด ป้องกนัและฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้พิการให้สามารถอยู่ร่วมในสงัคม
ได้อย่างปกติส ข
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ผู้บริหารพบบุคลากรส านักบริการคอมพวิเตอร์

เมื่อวนัศ กร์ที่ 19 ต ลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.00-15.00 น. ส านกับสริการคอมพิวเตอร์จดัโครงการสมัมาทิฐิเดือน
ต ลาคม เร่ือง “ผู้บสริหารพบสบส คลากรส านกับสริการคอมพิวเตอร์” ณ ห้อง 510 ชัน้ 5 อาคารส านักบสริการคอมพิวเตอร์ บสรรยาย
พิเศษโดย รศ.ดร.สมชาย น าประเสริฐชยั ผู้อ านวยการส านกับสริการคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะดิจทัิลของบุคลากรในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นรูปธรรม

1. โครงการอบสรมและสง่เสริมการจดักิจกรรมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสติและบส คลากร
2. โครงการอบสรมความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทลัแก่บส คลากรด้านไอซีที
3. โครงการพฒันาทกัษะ Digital Literacy แก่บส คลากรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพื่อรองรับสสมรรถนะด้าน

ดิจิทลั
4. โครงการทดสอบสมาตรฐานความรู้ด้านไอที
5. โครงการพฒันาทกัษะด้านการจดัการเทคโนโลยีไอทีแก่ผู้บสริหารและบส คลากรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
6. โครงการพฒันาบส คลากรส านกับสริการคอมพิวเตอร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการและสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการ

1. โครงการจดัหาซอฟต์แวร์สนบัสสน นการปฏิบสติังานและการเรียนรู้ ได้แก่ โครงการจัดหาช ดลขิสทิธ์ิเพื่อการเรียน
การสอน (Microsoft Office, Windows) โครงการจดัหาซอฟต์แวร์สร้างสือ่สิง่พิมพ์และสือ่ดิจิทลั (Adobe) และ
โครงการจดัหาซอฟต์แวร์ตรวจสอบสและป้องกนัไวรัสเคร่ืองคอมพิวเตอร์

2. โครงการบส าร งรักษา Software Incident Tracking

3. โครงการสร้างนวัตกรรมการให้บสริการผ่านเว็บสและโมบสายแอปพลเิคชัน่



ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานให้มีประสิทธิภาพและเสถยีรภาพ

1. โครงการจดัจ้างบส าร งรักษาระบสบสคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
2. โครงการพฒันาระบสบสบสริการเครือข่ายและโครงสร้างพืน้ฐาน
3. โครงการความมัน่คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจดัการสนับสนุนการด าเนินงานด้านดิจทิัล

1. โครงการประชาสมัพนัธ์เชิงร ก
2. โครงการพฒันา Digital Service (การใช้ทรัพยากรด้านดิจิทัลร่วมกนั)
3. โครงการพฒันาและประสานงานระบสบสสารสนเทศส าหรับสมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจดัการทรัพยากรเพื่อสร้างคุณค่าอย่างเหมาะสม

1. โครงการบสริการศนูย์สอบสด้านไอที
2. โครงการพฒันาปรับสปร งห้องเรียน ห้องประช ม ห้องอบสรม ส านกับสริการคอมพิวเตอร์
3. โครงการพฒันาพืน้ที่เรียนรู้

นอกจากนี ้ รศ.ดร.สมชาย น าประเสริฐชยั ผู้อ านวยการส านกับสริการคอมพิวเตอร์ ยงัได้มอบสของที่ระลกึให้แก่
บส คลากรส านักบสริการคอมพิวเตอร์ ที่ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างส ขภาพบส คลากร โดยมีกิจกรรมการเต้นแอโรบสิค การเต้น
ตามวิดีโอ การกระโดดเชือก ท กวนัจนัทร์ วนัพ ธ และวนัศ กร์ เวลา 16.30-17.30 น. ณ ห้อง 1001 ชัน้ 10 อาคารส านกั
บสริการคอมพิวเตอร์ รวมทัง้การเดินขึน้-ลงบสนัไดท กวนั โดยไม่ใช้ลฟิต์ เพื่อเป็นการออกก าลงักาย และช่วยกนัประหยดั
พลงังาน
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แหลง่ข้อมลู : https://eduserv.ku.ac.th//000/index.php?method=home

ส านกังานคณะกรรมการอ ดมศกึษา ร่วมกบัสสถาบสนัอ ดมศกึษาทัว่ประเทศ จดัโครงการนิทรรศการตลาดนัดหลกัสตูร
อ ดมศึกษา ครัง้ที่ 23 ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหว่างวนัที่ 15-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อเผยแพร่ข้อมลูหลกัสตูร
ระดบัสอ ดมศึกษา ทัง้หลกัสตูรภาษาไทย ภาษาองักฤษ และนานาชาติ เพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถงึข้อมลูทางการศึกษา
ให้แก่นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย นิสติ นกัศึกษา ครูฝ่ายแนะแนว ผู้ปกครอง และประชาชนผู้สนใจทั่วไป รวมทัง้
สถาบสนัอ ดมศกึษาของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลยัในก ากบัสของรัฐในสงักัดส านักงานคณะกรรมการการอ ดมศกึษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลยัสงฆ์ วิทยาลยัช มชน สถาบสนัอ ดมศึกษาเอกชน และสถาบสนัอ ดมศกึษา
ที่สงักดัหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ วิทยาลยัพยาบสาลบสรมราชชนนี สถาบสนัการบสินพลเรือน และศนูย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นต้น

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครัง้ที่ 23
โครงการ “เลือกแนวทาง วางอนาคต” 

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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โครงการ “เลอืกแนวทาง วางอนาคต” ที่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัขึน้ระหว่างวนัพฤหัสบสดีที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวนั
ศ กร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารจักรพนัธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และจดักิจกรรมเยี่ยมชมคณะวิชา
(Open House) ที่วิทยาเขตบสางเขน ในคณะวิชาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ

ก าหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561
เวลา 08.30-09.00 น. กิจกรรมการแสดงบสนเวที และการน าชมวิดีทศัน์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
เวลา 09.00-09.30 น. พิธีเปิดงาน
เวลา 09.30-10.00 น. เรียนเชิญผู้แทนสถาบสนัอ ดมศกึษารับสมอบสของที่ระลกึบสนเวที
เวลา 10.00-15.00 น. กิจกรรมการแสดงของมหาวิทยาลยัชัน้น าทัว่ประเทศ

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561
เวลา 08.30-15.00 น. กิจกรรมการแสดงของมหาวิทยาลยัชัน้น าทัว่ประเทศ



แหลง่ข้อมลู : http://training.ku.ac.th/2015

ขอเชิญบส คลากรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานสมัมนา IT Workshop by OCS/KU &
CISCO#2 หวัข้อ “Transformation to Smart KU” วนัศ กร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง 408 ชัน้ 4 อาคารส านกับสริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาตร์ บสางเขน รับสสมัครจ านวน 100 คน โดยสแกนคิว
อาร์โค้ดเพื่อลงทะเบสียนฟรี โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย ที่เว็บสไซต์ http://goo.gl/7hZTxx หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อ
ลงทะเบสียนออนไลน์และตรวจสอบสรายชื่อผู้ เข้าร่วมสมัมนาฯ ได้ที่เว็บสไซต์ http://training.ku.ac.th/2015

งานสัมมนา IT Workshop by OCS/KU & CISCO#2 

Transformation to Smart KU
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http://goo.gl/7hZTxx
http://training.ku.ac.th/2015/
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ความหมายของการตีระฆงัในทางพระพุทธศาสนา

แหลง่ข้อมลู : http://variety.teenee.com/saladharm/78128.html

การตีวัตถ เพื่อบสอกเวลาส าหรับสพระสงฆ์นัน้ มีมาตัง้แต่สมยัส โขทัย โดยใช้กงัสดาลตีเพื่อเตือนพระสงฆ์ว่าถึงเวลา
บสิณฑบสาตรแล้ว ซึง่ในพระไตรปิฏกก็ปรากฏค าว่า “กงัสดาล” ในโกณฑธานเถรวตัถ ที่พระพ ทธเจ้าทรงเปรียบสเทียบสการ
บสรรล ธรรมเสมือนกงัสดาลที่ตัดขอบสปากออกแล้ว แสดงให้เห็นถึงว่าสงัคมสงฆ์มีความเกี่ยวข้องกบัสกงัสดาล ซึง่เป็นแผ่น
โลหะทองเหลอืง มีลกัษณะเป็นวงเดือน

การบสอกเวลาของพระสงฆ์ด้วยการตีระฆงัได้มีปรากฏอย่างชดัเจนใน
อรรถกถา คมัภีร์ที่พระพ ทธโฆษาจารย์ปริวรรตจากภาษาบสาลี เพื่อเป็นการ
อน รักษ์คัมภีร์อรรถกถาที่สญูหายไปจากประเทศอินเดีย ซึง่คมัภีร์อรรถกถา
เป็นคมัภีร์ที่พระโบสราณาจารย์แต่งขึน้ เพื่อน ามาอธิบสายและขยายความใน
พระไตรปิฏก

กังสดาล

การตีระฆงัของพระสงฆ์มีหลากหลายรูปแบสบส เช่น การมีสิง่ของที่ต้องแบส่งปันเพื่อให้พระสงฆ์ได้มารับสสิง่ของที่
จ าเป็นในชีวิตประจ าวนั การแจ้งให้พระสงฆ์มารวมตวักนัเพื่อบสรูณะศาสนสถาน การแจ้งพระสงฆ์ว่าถงึเวลาเดินจงกรม แต่
การตีระฆงัในความหมายทางพระพ ทธศาสนาหมายถงึ สญัญาณชยัชนะกิเลสที่เกิดขึน้จากการสวดมนต์

การตีระฆงัของพระสงฆ์มีค ณค่าต่อวิถีพ ทธในสงัคมไทยมาตัง้แต่ในอดีต เตือนให้ญาติโยมได้ทราบสถึงช่วงเวลาการ
ท ากิจวัตรของพระสงฆ์ เช่น การท าวัตรเช้า การบสิณฑบสาตรตอนเช้า การท าวตัรเย็นและการเดินจงกรม เมื่อเหลา่บสรรดา
ญาติโยมได้ยินเสยีงพระสงฆ์ตีระฆงั ก็จะร่วมกนัยกมือพนมพร้อมกล่าวค าอน โมทนาสาธ ในก ศลที่พระสงฆ์ได้ท ากิจวตัร
ต่าง ๆ ตามที่พระพ ทธเจ้าได้ทรงบสญัญัติไว้

ในช่วงที่พระสงฆ์ปวารณาเข้าพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน
ส าหรับสในปีนีคื้อตัง้แต่วนั เสาร์ที่ 28 กรกฎาคม ถงึวนัพ ธที่ 24
ต ลาคม พ.ศ. 2561) พระสงฆ์จะตีระฆงัเวลาประมาณ 4.00 น.
(ชาวบ้สานนิยมเรียกว่า ”เวลาตีสี”่) เพื่อปล กพระสงฆ์ให้ต่ืนขึน้มา
เตรียมตวัท าวตัรสวดมนต์เช้า และในช่วงเย็นพระสงฆ์จะตีระฆัง
อีกครัง้เวลาประมาณ 17.30 น. เพื่อเตือนให้พระสงฆ์เตรียมตวัท า
วตัรสวดมนต์เย็น

ด้วยวดัในทางพระพ ทธศาสนา เป็นที่พึง่ทางจิตใจของ
ญาติโยม จงึมีความเชื่อตัง้แต่สมัยโบสราณในเร่ืองส ริย ปราคาว่า
พระสงฆ์จะช่วยตีระฆงัให้มีเสียงดัง เพื่อเป็นการขบัสไลร่าหู จะได้
คายพระอาทิตย์ออกมา และในเร่ืองจนัทร ปราคาว่า พระสงฆ์จะ
ตีระฆงัให้มีเสยีงดงั เพื่อเป็นการขบัสไล่ราหู จะได้คายพระจนัทร์
ออกมา ในย คปัจจ บสนัท กคนใช้นาฬิกาส าหรับสดเูวลาแบสบสสากล
ท าให้เร่ืองส ริย ปราคา และจนัทร ปราคากลายเป็นเพียงเงาของ
โลกที่บสดบสงัดวงอาทิตย์และดวงจนัทร์ ระฆงัตามวดัในสมัยนีจ้งึ
มีบสทบสาทเพียงทางธรรม เพื่อให้พระสงฆ์ได้ประกอบสกิจตามค า
สอนขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพ ทธเจ้า
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แอพพลิเคชันเพื่อการเกษตร ยุค 4.0

แหลง่ข้อมลู : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=49128

ในโลกย คปัจจ บสนัด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่พฒันาไปอย่างมาก เกษตรกรไทยจะต้องปรับสเปลีย่นแนวคิดการท า
การเกษตรแบสบสใหม่ที่ต้องตอบสรับสกบัสเทคโนโลยีในย ค 4.0 เพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรมีค ณภาพและตรงตามความ
ต้องการของตลาด อีกทัง้การผลติด้านการเกษตรแนวใหม่มีความจ าเป็นต้องได้รับสการสนบัสสน นด้วยระบสบสข้อมูลที่ช่วยให้
สามารถตัดสนิใจได้อย่างมีประสทิธิภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส ดเขตต์ นาคะเสถียร และคณะ จากภาควิชาพืชไร่นา
คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบสางเขน ได้เลง็เห็นถงึความส าคัญในเร่ืองนี ้ จงึได้พฒันาแอพพลเิคชนั
ทางการเกษตรเก่ียวกบัสพืช สตัว์เศรษฐกิจ และการจดัการด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ข้อมูลเพื่อประกอบสการ
ตดัสนิใจอย่างมีเหต ผล มากกว่าการใช้ประสบสการณ์ในการผลิตด้านการเกษตร ตัง้แต่ขัน้ตอนการผลิต การเก็บสเก่ียว
จนกระทัง่ถงึมือผู้บสริโภค และสง่เสริมให้เกิดความเป็นผู้น าทางการเกษตร เช่น KU Smart Feed (การค านวณสตูรอาหาร
สตัว์) App-Quarium (การสร้างสตูรอาหารปลาสวยงาม) Aqua Vet (การเพาะเลีย้งปลาสวยงามน า้จืด) Soy-Bean App
(การปลกูถั่วเหลอืงถัว่เขียว) หญ้าเนเปียร์เพื่อพลงังาน (การผลิตพืชเพื่อพลงังาน) ผกัคนเมือง (การปลกูผกัส าหรับสคนเมือง)
4 Corn Production (การปลกูข้าวโพด) Agri Pro 4.0 (การแปรรูปสนิค้าเกษตร) และ GAP-Check (การจัดการมาตรฐาน
การเกษตร) เป็นต้น ซึง่สามารถทดลองใช้งานแอพพลเิคชนัได้โดยการดาวน์โหลดทัง้ในระบสบส iOS และ Android

ส าหรับสท กท่านที่สนใจสามารถเข้ารับสการอบสรมการใช้คู่มือและการใช้งานแอพพลเิคชนัดังกลา่ว เพื่อน าข้อมลูและองค์
ความรู้จากการเข้ารับสการอบสรมการใช้คู่มือและการใช้งานแอพพลิเคชนัในการประกอบสการตัดสนิใจวางแผนการผลิต และ
เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลีย่นเรียนรู้ทางด้านการเกษตร นอกจากนีภ้าครัฐและภาคเอกชนยงัสามารถน าข้อมลูจากแต่ละ
แอพพลเิคชนัที่ถกูเก็บสอย่างเป็นระบสบสในรูปแบสบสฐานข้อมลูขนาดใหญ่ น าไปใช้ในการวางแผนการจดัการในเชิงนโยบสายด้าน
การเกษตรขององค์กรหรือประเทศต่อไปได้ นบัสเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพฒันาไปสูก่ารเกษตรแม่นย าในอนาคต ถงึแม้จะมี
การใช้แอพพลเิคชนัมาช่วยในการท าการเกษตรแล้ว อย่างไรก็ตามเกษตรกรก็ยงัต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานและ
การลงมือปฏิบสติั รวมถงึการพฒันาอาชีพตนเองให้มีมูลค่าเพิ่มขึน้ และความพร้อมที่จะปรับสตวัเพื่อรองรับสการใช้เทคโนโลยี
จงึจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบสบสดัง้เดิมสูเ่กษตรย คใหม่ เพื่อให้เกษตรกรรมของไทยมีศกัยภาพเพิ่มขึน้กว่าที่
เคยเป็นมา
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