
การขับเคลื่อน Smart Farmer  
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ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

ปัญหาและ
ความท้าทาย

วิสัยทัศน์

เป้าประสงค์

1. เกษตรกรส่วนใหญป่ระสบปญัหาการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารท่ีถูกตอ้งและ
จ าเป็น
2. คนรุน่ใหม่สืบทอดอาชพีการเกษตรนอ้ย
3. มหีนี้สินและไม่มีกรรมสิทธิใ์นท่ีดินท ากิน
4. ประสิทธภิาพการผลิตภาคเกษตรอยูใ่นระดบัต่ า
5. การแข่งขันและการกีดกันทางการคา้เพิม่มากขึ้น
6. มฐีานขอ้มลูด้านการเกษตรท่ีทันสมัยแตไ่มค่รอบคลุมในทุกมติิ.
7. การเปล่ียนแปลงภูมอิากาศโลกท่ีมีความรนุแรงและมคีวามถี่สูงขึน้
8. นโยบายภาครัฐท่ีผา่นมาส่วนใหญเ่ป็นรปูแบบการแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หนา้และขาดการบูรณาการ

เกษตรกรมั่นคง 
ภาคการเกษตรมั่งคั่ง 
ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน

1. เกษตรกรมีความสามารถในอาชีพ
ของตนเอง (Smart Farmers)
2. สถาบันเกษตรกรมปีระสิทธภิาพในการด าเนินงาน 
(Smart Agricultural Groups)
3. สินคา้เกษตรมคีุณภาพมาตรฐานตรงตามความตอ้งการ
ของตลาด (Smart Agricultural Products)
4. พื้นท่ีเกษตรและภาคการเกษตรมศีักยภาพ 
(Smart Area/Agriculture)

เป้าหมาย ผลลัพธ์สุดท้าย

สถาบันเกษตรกร
มีคุณภาพและ
ประสทิธิภาพ

สินค้าเกษตรมี
คุณภาพ 

มาตรฐานความ
ปลอดภัย

ภาคเกษตรเตบิโต
อย่างยั่งยืนด้วย

นวัตกรรม

บริหารจัดการ
พื้นที่เกษตร

อย่างเหมาะสม

ประเทศก้าวข้ามกับดัก
รายได้ปานกลาง

Smart 
Agri-Products

Smart 
Agri-Groups

Smart Farmers

1.  ดชันีชี้วัดความผาสุกของเกษตรกร 
2. รายได้เงินสุทธิต่อหัวเกษตรกร
3. ร้อยละของเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer 
ต่อเกษตรกรในวัยแรงงาน (อายุ 18-64 ป)ี 
ทั้งหมด
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คุณสมบัติ Smart Farmer 4.0  
“เป็นผู้ประกอบการเกษตรที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้”

ที่มา : ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์

Smart Farmer

Innovation

Creativity

Leadership 
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (พัฒนา)

+
Entrepreneurship

ผู้ประกอบการ (คุ้มค่า)

Smart Thinking 
Smart Agriculture
Smart Market
Environmental Friendly
Better Life
Proud  to be a Farmer 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร 

เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย 
Smart Farmer 

3 ประเด็นหลัก

1. การสร้างกลไกขับเคลื่อน
งานภายในกระทรวงอย่าง
มีประสิทธิภาพ

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล 2. บูรณาการทุกหน่วยงาน
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ของเกษตรกร - พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ

รองรับการพัฒนา Smart 
Farmer ปัจจุบันมีระบบ 
www.thaismartfarmer.net 
รวบรวม ประเมินศักยภาพ 
และคลังข้อมูลเกษตรกร
ต้นแบบ

เอกชน
รัฐ

ICT
วิชาการ

- ปรับปรุงคณะท างานฯ 
ให้สามารถขับเคลื่อน
อย่างเป็นเอกภาพ 

แนวทางการขับเคลื่อนในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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- เสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร/
ยุวเกษตรกรให้พัฒนาเป็น Young Smart Farmer 

- พัฒนาสมาชกิเกษตรแปลงใหญ่ให้เป็น Smart Farmer

- สนับสนุนการสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer

- สร้างความเขม้แข็งให้ Smart Farmer

 แนวทางการขับเคลื่อน  Smart Farmer
 ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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Smart Farmer 

กระบวนการ
ขับเคลื่อน

เกษตรกรที่ประกอบอาชีพ
การเกษตรเป็นอาชีพหลัก

ท าการเกษตรสอดคลอ้งกับ
ศักยภาพ เป็นต้นแบบ 

Young Smart 
Farmer 

Farm youth
ยุวเกษตรกร

เกษตรกรที่เริ่มเข้าสู่อาชีพ
อายุ 17-45 ปี

เป็นผู้ประกอบการเกษตร       
ด้านนวัตกรรมสมัยใหม่

เด็กและเยาวชน 
อายุ 10-25 ปี 

มีทักษะการเกษตรขั้น
พื้นฐาน  เข้าถึง ICT  

และมีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์

เกษตรกรทั่วไป
1.   ประเมินศักยภาพ
2. จัดท าแผนพัฒนารายบคุคล
3. สนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนา

ผ่านกลไกขับเคลื่อน (แปลงใหญ)่
4.  สนับสนุนการสร้างเครือข่าย
5.  ประเมินเพื่อยกระดับ
เกษตรกรตน้แบบ
1.  ประเมินศักยภาพ
2. ถอดบทเรียนองคค์วามรู้
3. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ผ่าน 
กลไก ศพก.

4. เผยแพร่และยกย่องเชิดชูเกยีรติ

1. ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา     
สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร 

2. สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
รายบคุคล 

3. ก าหนดกลไกเรียนรู้ตาม
แผนพัฒนา มุ่งสู่ ICT 
ในการพัฒนา

4. ส่งเสริมกระบวนการเครือข่าย
ทั้งภายในและธุรกิจ 

5. ยกระดบัสู่ผู้ประกอบการ

1. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม
ยุวเกษตรกร (4H Club) ใน
ชุมชนทุกระดบั (ประถม 
ถึง อุดมศึกษา)

2. จัดกระบวนการบ่มเพาะเพื่อ
ปลูกฝังทศันคติและสรา้ง
ทักษะการเกษตรข้ันพื้นฐาน

3. เชื่อมโยงเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อสนับสนุนการ
สร้างทายาทการเกษตรใน
อนาคต

แนวทางการขับเคลื่อนของกรมส่งเสริมการเกษตร

เป้าประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

- ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรท่ัวไปให้เป็น Smart Farmer
- ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
- ส่งเสริมและพัฒนา Farm youth 

เกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา

Farm Woman

สตรีในภาคการเกษตร

พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนเกษตรกร

1. สนับสนุนการรวมกลุ่ม
2. วิเคราะห์ศักยภาพและ

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดบัเศรษฐกิจ
ในครวัเรือน

3. สนับสนุนกิจกรรมตามแผน
4. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
5. ขยายผลการด าเนินงาน 

และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย 
ศพก.
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Road Map 
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2560

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
SF Core Team
ระดับเขตและจังหวัด

ส่วนกลาง ส านักงาน
เกษตรจังหวัด

1. สัมมนาขยายผล SF 
ต้นแบบระดับจังหวัด
• ประเมินศักยภาพ
• ถอดบทเรียนองค์

ความรู้
• สร้างเครือข่ายการ

เรียนรู้ผ่านกลไก 
ศพก.

• เผยแพร่
2. อกม. จัดท าแผนการ

ผลิตรายบุคคล (IFPP) 
(กิจกรรมต่อยอดโครงการ
ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดของ
โครงการ)

ส านักงาน
เกษตรจังหวัด

1. ประชุมคณะท างาน
โครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer)

2. จัดท าเอกสารเผยแพร่
องค์ความรู้ SF 
ต้นแบบ

3. บันทึกข้อมูลจากการ
ประเมินในระบบ 
www.thaismart  
farmer.net

ส่วนกลาง

เตรียมการ
1 อ านวยการ 

สนับสนนุ/
ติดตาม ประเมินผล

4
การพัฒนาเกษตรกร

2 สร้างความ
เข้มแข็งของ
เกษตรกร

3
แผนงาน

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

6-9 พ.ย. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60
1. พ.ย. 59, ก.พ. 60, พ.ค. 

60 และ ส.ค. 60
2. พ.ค. 60

ระยะเวลา

เจ้าหน้าที่ SF Core Team
ระดับเขตและจังหวัด เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่

• Smart Farmer ต้นแบบ
ระดับอ าเภอ จ านวน 
2,330 ราย

• อกม. จ านวน 4,410 ราย

• คณะท างานโครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปร่ือง 
(Smart Farmer)

เป้าหมาย

วิเคราะห์ศักยภาพรายบุคคลของ
เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่

1. ประเมินศักยภาพรายบุคคล
2. บันทึกในระบบ 

www.thaismart  
farmer.net

2.1

พัฒนาและค้นหา SF 
การพัฒนาต้นแบบระดับอ าเภอ

1. เวทีที่ 1 พัฒนาและค้นหา SF ระดับ
อ าเภอ
• ประเมินศักยภาพ
• จัดท าแผนรายบุคคล

2. เวทีที่ 2 ประเมินติดตามเกษตรกร 
และสรุปผลหลังจาก
• ประเมินเพื่อยกระดับ

2.2

ส านักงาน
เกษตรจังหวัด

• เวทีที่ 1 ธ.ค. 59
• เวทีที่ 2 ม.ค. 60

เกษตรกรผู้น าศูนย์เครือข่าย 
ศพก. เช่น ศจช. ศดปช. 

อกม. ฯลฯ

Coaching

7



Road Map การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ป ี2560

4.1 คัดเลือก YSF ปี 
57/58/59 เขตละ 30 
ราย
4.2 พัฒนาศักยภาพ 
YSF
- สร้างวิทยากรเกษตรกร
- สร้างแหล่งเรียนรู้
เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่
บูรณาการเป็นศูนย์
เครือข่าย ศพก.

กิจกรรม
1.1 คัดเลือกเกษตรกรรุน่
ใหม่ จังหวัดละ 30 ราย
และ YSF ปี 57/58/59
อย่างน้อย 5 ราย เพ่ือ
เป็นพ่ีเลี้ยงในปี 60
1.2 จัดเวทีวิเคราะห์
ตนเอง ปรับแนวคิด 
สร้างแรงจูงใจ เน้นให้
เกษตรกรรุ่นใหม่เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรูแ้ละ
ออกแบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
1.3 จัดท าแผนที่กิจกรรม 
เพ่ือวิเคราะห์ความ
ต้องการของเกษตรกรรุ่น
ใหม่ โดยให้เกษตรกร
ประเมินตนเองด้วยแบบ
ประเมินคุณสมบตัิของ 
YSF แล้วใช้ประกอบการ
จัดท าแผนพัฒนาตนเอง
1.4 เชื่อมโยงเครือข่าย
เกษตรกรรุ่นใหม่
1.5 จัดท าช่องทางการ
เรียนรู้และการ
ติดต่อสือ่สาร

2.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้กับเกษตรกรรุ่น
ใหม่ เพ่ือรายงานการ
เรียนรู้ และเชื่อมโยง
แหล่งความรู้ที่เหมาะสม
2.2 เจ้าหน้าที่และพ่ีเลี้ยง
ช่วยปรับการเรียนรู้ เช่น 
อบรม/สมัมนาเพ่ิมเติม 
แลกเปลี่ยน หรอืแนะน า
แหล่งความรู้ วิชาการและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ดังนี้
- เรียนรู้จากปราชญ์
ชาวบ้าน บุคคลต้นแบบ 
หรือ ศพก. และศูนย์
เครือข่าย
- เรียนรู้จากการศึกษาดู
งาน สัญจร ลงมือฝึก
ปฏิบัติจริง
- เรียนรู้ผ่านสือ่
สารสนเทศและสื่อ
ออนไลน์
- เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
และเครอืข่าย บูรณาการ 
ศพก. และศูนย์เครือข่าย

3.1 จัดเวทีน าเสนอ
ผลงานจากการเรียนรูข้อง
เกษตรกรรุ่นใหม่
3.2 เน้นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันเพ่ือ
เชื่อมโยงเครือข่าย
3.3 ให้เกษตรรุ่นใหม่
วางแผนอนาคต สรุปและ
ประเมินผลการเรียนรู้
3.4 ประเมินคุณสมบตัิ
ของ Young Smart 
Farmer

งาน 1.วิเคราะหต์นเอง
2.แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

3.ประเมิน
ศักยภาพ

4.เพิ่มศักยภาพ
YSF

5.พัฒนา YSF 
เป็น
ผู้ประกอบการมือ
อาชีพ

6.สร้างและ
เชื่อมโยง
เครือข่าย

5.1 รับสมคัรออนไลน์
และคัดเลือกเกษตรกรรุ่น
ใหม่ 30 ราย และ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 30 
ราย
5.2 ให้ความรู้และฝึก
ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาทักษะใน
การท าแผนธรุกจิเกษตร
- Design Thinking
- Idea Pitching
- Lean Canvas
- Market Validation
- How to Pitch
5.3 ประเมินศกัยภาพเพ่ือ
พัฒนาต่อยอด

6.1 สนับสนุนให้เป็นที่
ปรึกษายุวเกษตรกร
6.2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เป็นศูนย์
เครือข่ายด้านการพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่
6.3 สร้างเครือข่าย
เกษตรกรรุ่นใหม่ให้
เข้มแข็ง ทั้งเครือข่าย
ระดบัเขตและ
ระดบัประเทศ
6.4 เชื่อมโยงหน่วยงาน
ภาคีทุกระดับ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน สถาบันการศึกษา 
และองค์กรอิสระ

ธ.ค.59-ม.ค.60 ก.พ.60 เม.ย.-พ.ค.60 ธ.ค.59-ม.ค.60 ก.พ.-พ.ค.60 ธ.ค.59-ก.ย.60
ระยะเวล

า

จังหวัด จังหวัด จังหวัด สสก. กรม/สสก./จังหวัด/สวทน.
กรม/สสก./จังหวัด/YSF/

หน่วยงานภาคี
หน่วยงา

น

เป้าหมา
ย

1. เกษตรกรรุ่นใหม่ไดร้ับการพัฒนาเป็น Young Smart Farmer 2,310 ราย 2. Young Smart Farmer ได้รับการเพ่ิมศักยภาพเป็นวิทยากรเกษตรกร จ านวน 270 ราย
3. Young Smart Farmer ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่มืออาชีพ 4. เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งในทุกระดับและทุกภาคส่วน

8



งาน
3. จัดกระบวน
    การเรียนรู้ 
   ระยะท่ี 1

4. ด าเนินงาน
         ตามแผน 
      พัฒนา

 6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เชื่อมโยง เครือขา่ย   

ระดับจังหวัด

7. สร้างและเชื่อมโยง
       เครอืข่ายการพัฒนา
        เยาวชนเกษตร

Road Map การด าเนินงานเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ปี 2560

กิจกรรม

1. จัดท า
แนวทางการ
ด าเนินงาน
2. สัมมนา
พัฒนา
ศักยภาพที่
ปรึกษายุว
เกษตรกร

ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการ 
และสมาชิกกลุ่ม
ยุวฯ รว่มกัน
ด าเนินการ
1. วเิคราะห์
ศักยภาพกลุ่ม
2. จัดท าแผนการ
เรียนรู้ แผนการ
ด าเนินกิจกรรม 
และโครงงาน
กลุ่มยุวฯ

หน่วยงาน ส่วนกลาง ส่วนกลาง/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
จังหวัด/
อ าเภอ

ระยะเวลา พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ม.ค.-มี.ค. 60 ก.ค.-ก.ย. 60มี.ค. 60

1. เตรียมการ

ด าเนินงาน

2. คัดเลือก

     กลุ่มเป้าหมาย

- คัดเลือกกลุ่ม
ยุวเกษตรกร 
3 กลุ่ม/จังหวัด
- สมาชิกยุว
เกษตรกร    
กลุ่มละ 15 ราย

จังหวัด/
อ าเภอ

5. จัดกระบวน
   การเรียนรู้ 
 ระยะท่ี 2

สนับสนุนค่าวัสดุ
ส าหรับฝึกปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนา
กลุ่มยุวเกษตรกร

1. แลกเปลีย่นเรียนรู้
2. ฝกึอบรมและ  ฝึก
ทักษะดา้น
- การเกษตร 
- เคหกจิเกษตร
- การบริหารจัดการ
- การตลาด
- การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
โดยบูรณาการภายใต ้
ศพก.
3. สรุปบทเรียน/
ประเมนิผล

จังหวัด/
อ าเภอ

1. แลกเปลีย่นเรยีนรู้/
น าเสนอผลจากการ
เรียนรู้
2. เชื่อมโยงเครือข่าย
ระหว่างกลุ่มยวุฯ
3. เลือกตั้ง
คณะกรรมการยวุฯ    
ในระดับจังหวัด
4. สรุปบทเรยีน/
ประเมินผล
5. ประเมินศักยภาพ
กลุ่มตามเกณฑ์
ประเมินศักยภาพ

1. งานชุมนุมยุวเกษตรกร
และที่ปรึกษายวุฯ 
ระดับประเทศ
2.  ความรว่มมือในการ
พัฒนาเยาวชนเกษตรใน
สถานศกึษา
3. ขับเคลื่อนการพัฒนา
เยาวชนเกษตรร่วมกับ
หน่วยงานภาคี

จังหวัด/
อ าเภอ

จังหวัด

มี.ค. 60

เป้าหมาย
- องค์กรเกษตรกรเข้มแข็งเป็น Smart Group จ านวน 231 กลุม่ 
- สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่ม 
- มีการเชื่อมโยงเครือข่ายยุวเกษตรกรในทุกระดับและเปน็แหลง่เรียนรู้ให้กับกลุ่มยวุเกษตรกร
- บูรณาการความรู้ภายใต้ ศพก.
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10

Road Map การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

แผน 1. สนบัสนุนการ
รวมกลุ่ม

2. วเิคราะห์ศักยภาพและ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดบัเศรษฐกิจใน

ครัวเรอืน

3. สนับสนุนกิจกรรมตาม
แผน

4. สร้างเครือข่าย
การเรยีนรู้

5. ขยายผลการ
ด าเนินงาน และ

เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย 
ศพก.

กิจกรรม
1. สนับสนุนให้ 
เกิดการวมกลุ่ม
ด าเนินกิจกรรม
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และยกระดับ
เศรษฐกิจใน
ครัวเรือน 
2. จัดตั้ง
กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร

จัดเวทีชุมชน วิเคราะห์
ศักยภาพพื้นที่ และจัดท า
แผนความต้องการ 
(รายบุคคล/กลุ่ม)
 1. ส่งเสริมความมั่นคง 
     ด้านอาหารในครัวเรือน
      และชุมชน 
2. เพิ่มประสิทธิภาพด้าน
    เคหกิจเกษตร และการ
    บริหารจัดการ
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
    เพื่อพัฒนาไปสู่ 
    Smart Group

1. อบรมถ่ายทอดความรู้ตามแผนความ
ต้องการ
• ด้านเคหกิจเกษตร
• เทคโนโลยีการผลิตอาหารที่ปลอดภัย
• ส่งเสริมการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์
• การถนอมอาหารและแปรรูปเพื่อ

บริโภคในครัวเรือนและชุมชน
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการสร้าง
แหล่งอาหาร (รายบุคคล/กลุ่ม)
• ส่งเสริมการบริโภค กระจายและเก็บ

ส ารองอาหาร
• คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบบ้านเกษตร

สมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ
• ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสนับสนุน

กิจกรรมสร้างแหล่งอาหาร
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนความ
ต้องการ เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ไปสู่ Smart Group และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไปสู่ Smart Product

1. จุดเรียนรู ้และเครือข่ายของ 
ศพก. ในพื้นที่
• ด้านการสร้างความมั่นคง

ด้านอาหารในครัวเรือนและ
ชุมชน

• ด้านการถนอมอาหารและ
แปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตร 
เพื่อยกระดบัเศรษฐกิจใน
ครัวเรอืน

2. ถอดองค์ความรู้และจัดท าส่ือ
เผยแพร่การด าเนินงานส่งเสริม
ความมั่นคงด้านอาหารใน
ครัวเรอืนและชุมชน

1. สร้างเครือข่ายกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร
ระดบัจังหวัด
2. สัมมนาเครือข่าย
กลุ่มแมบ่้านเกษตรกร
เพื่อความมั่นคงด้าน
อาหารในครัวเรือน
และชุมชนระดบัเขต
3. สัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้น า
กลุ่มแมบ่้านเกษตรกร
เพื่อสร้างเครอืข่าย
ระดบัประเทศ

ระยะเวลา ต.ค.  - พ.ย. 59 พ.ย. 59 – ก.พ. 60 มี.ค. – ก.ย. 60 มี.ค. – มิ.ย. 60 เม.ย. – ก.ค. 60

หน่วยงาน อ าเภอ/จังหวัด
อ าเภอ/จังหวัด/เขต/ส่วนกลาง

/หน่วยงานภาคีในพื้นที่
อ าเภอ/จังหวัด/เขต

/หน่วยงานภาคีในพื้นที่
จังหวัด/เขต/
ส่วนกลาง

อ าเภอ/จังหวัด/เขต/
ส่วนกลาง

เป้า
หมาย

สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และสตรีในภาคการเกษตร จ านวน 4,004 ราย
เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของครัวเรือเกษตรกร



Flowchart การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ยุคประเทศไทย 4.0 
Goal : พัฒนาให้เกษตรกรทุกคนเป็น Smart Farmer Thailand 4.0

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าประสงค์

กระบวน
การขับเคลื่อน

Smart Agriculture 
Thailand 4.0

เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลัก

ท าการเกษตรสอดคลอ้งกับพื้นที่และสินค้า เชื่อมโยงเครือข่าย 
และเป็นต้นแบบให้เพือ่นเกษตรกร

เกษตรกรมืออาชีพ
1. วิเคราะห์ตนเอง เพื่อจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ตามคุณสมบัติ Smart Farmer)
2. ประเมินคุณสมบตัิ Smart Farmer ด้านรายได้และคุณสมบัติพื้นฐาน 6 ข้อ
3. พัฒนา Smart Farmer ตามศักยภาพและความต้องการของเกษตรกร

4. สร้างเครือข่าย Smart Farmer  
5. พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ
6. ประเมิน Smart Farmer ต้นแบบ เพ่ือสร้างเครือข่าย
การพัฒนาเกษตรกรรายอื่น

พัฒนา Smart Farmer 
ให้เป็นต้นแบบ

Innovation
Smart Farm

Digital Market

• วิเคราะห์ตนเอง/ชุมชน
• ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
• พัฒนาเป็นปราชญ์
• ส่งเสริมความมั่งคงทางอาหาร

• ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
• วิเคราะห์ตนเอง/กลุ่ม
• ท าแผนการผลิตรายบคุคล (IFPP)
• พัฒนาสู่แผนธุรกิจรายกลุ่ม
• พัฒนา Smart Farmer, Digital market
• พัฒนาระบบ Traceability

เกษตรกรรมยั่งยืน ผู้ประกอบการเกษตร
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แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0 (Young Smart Farmer Thailand 4.0)
กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร

พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยใช้เครือข่ายเป็นเป้าหมายและกลไกในการพัฒนาให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได ้
บนหลักการของการเรียนรู้ตลอดชีวติ การมีส่วนร่วม และการพึง่พาตนเองได้อย่างยั่งยืน

• เกษตรกรเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง”
• เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็น “ผู้จัดการเรียนรู้”

• สร้างแรงจูงใจใหค้นรุ่นใหมท่ าการเกษตร  ทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ
• เป็นผู้น าทางการเกษตรในทอ้งถิ่น  เชื่อมโยงเครือข่ายในทุกระดบั

เป็นผู้น าทางการเกษตรสมัยใหม่ มีความภาคภูมิใจ พึ่งพาตนเองได้ และเป็นทีพ่ึ่งแก่เพือ่นเกษตรกร

• เยาวชนเกษตร/เกษตรกรรุ่นใหม่ อายุ 17-45 ปี เร่ิมต้นท าการเกษตร และเลือกประกอบอาชพีการเกษตรแล้ว
• มีความมุ่งมั่นตัง้ใจ ต้องการพัฒนาศักยภาพและคณุภาพชีวิตตนเอง

หลักการ

แนวทาง

เป้าประสงค์

เป้าหมายการพัฒนา

กลุ่มเป้าหมาย

การพัฒนาเชิงลึก
4 Step Getting Idea Set up Project Startup Entrepreneur Go to Global

1.ปรับแนวคิด/สร้างแรงจูงใจ 
และวิเคราะหต์นเอง จัดท า
แผนพัฒนาตนเอง แผนการผลิต 
แผนการตลาด/ธุรกิจเกษตร
2.แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ศึกษาดู
งาน สัญจร และลงมือปฏิบัต ิ
โดยเรียนรูจ้ากเครือข่าย 
ต้นแบบ และสื่อ Digital
3.ประเมินคุณสมบัติ เพ่ือพัฒนา
ต่อยอด

1.พัฒนากระบวนการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้สู่นวัตกรรม
การเกษตร
2. จัดกระบวนการบ่มเพาะเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการใช้ ICT 
เพ่ือการเกษตร
3.สนับสนุนแผนการพัฒนาทุก
ระดับ ในบริบทที่เกีย่วข้อง 
เชื่อมโยงด้วยระบบ IOT 
(Internet of Things)

1.พัฒนาต่อยอด Young Smart 
Farmer เป็นผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่เชิงธุรกิจเกษตร ภายใต้ 
Thailand 4.0
2.พัฒนาระบบธุรกิจเกษตร
อาหารด้วย

• Innovation
• Smart Farm
• Digital Market

สู่ Smart Agriculture

พัฒนาและยกระดับ
ผู้ประกอบการเกษตรอาหารรุ่น
ใหม่สู่ความเป็นมืออาชีพใน
ระดับสากล
เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกจิ
ผู้ประกอบการระดับกระบวนการ

ขับเคลื่อน

กระบวนการพัฒนา
เครือข่าย

สนับสนุนให้เป็นที่ปรึกษายุวเกษตรกร

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นศูนย์เครือข่ายด้านการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

สร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ข้มแข็ง และเชื่อมโยงหน่วยงานภาคีทุกระดับ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรอิสระ
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แผนการขับเคลื่อนการพัฒนายุวเกษตรกร ในยุคประเทศไทย 4.0

 ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีทัศนติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม
 พัฒนาความรู้และทักษะด้านการเกษตรข้ันพื้นฐาน
 สร้างความสามารถในการเข้าถึง ICT และพัฒนาแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปน็เกษตรกรหรือประกอบอาชพีที่สนับสนนุและพัฒนา
   ด้านการเกษตรในอนาคต

หลักการพฒันา

กระบวนการพัฒนา

วิเคราะห/์
จัดท าแผน

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

เชื่อมโยง
เครือข่าย

ประเมิน
ศักยภาพ

ปรับแนวคิด ทัศนคติ สรา้งความรู้ความเข้าใจ สร้างแรงจูงใจ

ส่งเสริมการรวมกลุ่มโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการพัฒนาภาวะผู้น า
การอยู่ร่วมกันในสังคม การบรหิารจัดการ

ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่
บนพืน้ฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ฝึกปฏิบัติงานและกิจกรรม

ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย 4-H Club ทั้งในและต่างประเทศ 

      “เด็กและเยาวชนที่มีอายุ 10 ถึง 25 ปี มีความสนใจ
ด้านการเกษตรสมัครเป็นสมาชกิกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อ
พัฒนาความรู้และประสบการณด์้านการเกษตร การ
เสริมสร้างทักษะอาชีพและทักษะการด าเนนิชวีิต”

ความหมายของยุวเกษตรกร

เป้าประสงค์ในการพัฒนายุวเกษตรกร

 การพัฒนาต่อยอด

สนบัสนนุการศึกษาต่อดา้นการเกษตรในระดับอุดมศึกษา
 สนบัสนนุการฝึกปฏิบัติในแปลงเกษตรกรต้นแบบ (Smart Farmer)
สนบัสนนุการฝึกงานต่อในต่างประเทศ เพื่อเปิดโลกทัศน์

แผนการด าเนนิงาน/กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปรับปรุงระบบข้อมูล 
จัดล าดับชั้น

พัฒนาการมีส่วนร่วมของ
เจ้าหน้าท่ีและที่ปรึกษา

พัฒนาหลักสูตรตามวัย
ของยุวเกษตรกร

บูรณาการและพัฒนา
เครือข่ายในโรงเรียนและ
สถาบันอุดมศึกษา

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันองค์กรทั้งในประเทศ/
ต่างประเทศ
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จบการน าเสนอ
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