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ประเทศไทย 1.0 
เน้นด้านการเกษตรกรรม 

อดีต 

ประเทศไทย 2.0 
เน้นด้านอุตสาหกรรมเบา 

อดีต 

ประเทศไทย 3.0 
เน้นด้านอุตสาหกรรมหนัก 

ปัจจุบัน 

ประเทศไทย 4.0 
เปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

(Value-Based Economy) 
อนาคต 

รูปแบบการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย 

การเปลี่ยนผ่าน 4 องค์ประกอบส าคัญ 
• การเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู ่การเกษตรสมยัใหม่  

มีเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ 
• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

ที่รัฐให้ความช่วยเหลือ ไปสู่วิสหากิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (SMEs) ที่มีศักยภาพสูง 
• การบริการที่สร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่  

การบริการที่สร้างมูลค่าสูง 
• แรงงานทักษะต่ า ไปสู่ แรงงานที่มีทักษะสูง 



CHANGE ind set kill set ehavior Set cosystem Set 

กรอบการพฒันา Smart Farmer 4.0 และแนวทางการขับเคล่ือนงาน  

Smart Thinking 

Smart Farm 

Digital Market 

Excellent 
Network/Group 

คุณสมบัติ มีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ 
เป็นวิทยากรถ่ายทอดให้

ผู้อื่นได้ 

มีการบริหาร
จัดการผลผลิตและ

การตลาด 

มีความตระหนักถึง
คุณภาพสินค้าและความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค 

มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

มีความสามารถในการ
เข้าถึงข้อมูลและสามารถ

น าข้อมูลใช้ได้ 

มีความภูมิใจในความ
เป็นเกษตรกร 

สิ่งท่ีต้องพัฒนา 

ดี 
เก่ง 

แข็งแรง 

กระบวนการแตรียมความพร้อมและพฒันาเกษตรกร 
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 





 ก าหนด step การพัฒนา 
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การพัฒนา Young Smart Farmer 
พัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer โดยมี Smart Officer เป็นเพื่อนคู่คดิ มุ่งยกระดับมาตรฐานให้เป็นเกษตรกรคุณภาพที่สามารถ
ปรับเปล่ียนตนเอง เปิดรับข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้ มีการใช้ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ มาใช้ในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ค าจ ากัดความ 

 คือ ผู้ประกอบการเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อการด าเนินธุรกจิ
เกษตรอย่างทนัยุคสมัย มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 

 คือ เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัตเิป็น Young Smart Farmer มีการบริหาร
จัดการการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในเชิง
ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ พึ่งพาตนเองได้ มีการเช่ือมโยงเครือข่าย และเป็นผู้น าทาง
การเกษตรในท้องถิ่น 

Smart Farmer 

Young Smart Farmer 
(17-45 ปี) 



   หลักการและแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer 

หลักการพัฒนา “เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง”
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรเป็น “ผู้จัดการเรียนรู้” โดยใช้เครือขา่ยเป็นเครื่องมือส าคัญในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงสื่อสารด้วยสื่อสังคมออนไลน์  



  ฝึกอบรม พัฒนา  

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  สร้างเครือข่ายเกษตรกร 

  สร้างภาคีการพัฒนา 

  สร้างการรับรู้สาธารณะ 
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   กิจกรรมหลักที่ผ่านมาท าอะไรไดบ้้าง 

ผลที่ได้  

  Mindset เปลี่ยน 

  เกิดทักษะด้านการจัดการ 

  เกิดภาคีร่วมพัฒนา  

  สาธารณะชนรับรู้ยอมรับ 

      เกิดการตื่นตัวเข้าร่วมการเกษตร 

 

 

 



เกษตรกรรุ่นใหม่  
เข้าโครงการ 12,459 ราย 

1. Getting Idea 
YSF = 10,415 ราย  

2. Set up Project 
YSF = 3,850 ราย 

3. Start to be 
entrepreneur 
      YSF = 900 ราย 

4. Go to Global 
YSF =100 ราย 

ศนูย์บม่เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 
=  77 ศนูย์ (77 จงัหวดั) 

 
 

เกิดเครือข่ายท่ีมีโครงสร้างการประสานงานชดัเจน 
1 เครือข่ายระดบัประเทศ 

9 เครือข่ายระดบัเขต 
77 เครือข่ายระดบัจงัหวดั 

 
 

 ผลการพัฒนาที่ผ่านมา  

Core team จนท. ๙ เขต 
ผู้จัดการเรียนรู้ ระดบัจังหวดั ๗๗ จังหวดั 
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 กรอบการพัฒนา Smart Farmer ระยะต่อไป 

การพัฒนาเพ่ิมศักยภาพและต่อยอดในเชิงธุรกิจเกษตร 
ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  

นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ฐานข้อมูล 
 และสร้างกลุ่มกิจกรรม / เครือข่ายธุรกิจเกษตร 

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

Smart Thinking 

Smart Farm 

Digital Market 

Excellent 
Network/Group 

ดี 

เก่ง 
แข็งแรง 

เป็นเกษตรกรตัวจริง ท าได้จริง อยู่รอด แข็งแรง 
เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงในชุมชน 



การเตรียมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 
Ecosystem Setting For Young Smart Farmer 

การสร้างการรับรู้สาธารณะต่อการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 

ผู้ประกอบการเกษตร
สมัยใหม่   
เป็นผู้น า 

การเปลี่ยนแปลง  

Knowledge Technology 

Infrastructure 
Fund 
investments 

Marketings  
Financials 



จบการ 


