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คำนำ 
 ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เกษตรกรทุกคนได้รับการพัฒนา
เป็นเกษตรกรท่ีมีความพร้อมรับกับสถานการณ์ด้านการเกษตรท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งหวังให้
เกษตรกรไทยมีความพร้อม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพการเกษตร จึงได้กำหนดคุณสมบติั
ของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ซึ ่งหมายถึง บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร  
มีความรอบรู้ในระบบการผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์เชื ่อมโยงและ  
การบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยใช้ข ้อมูลประกอบการตัดสินใจ คำนึงถึงคุณภาพและ 
ความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคมและส่ิงแวดล้อม และถือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรในเรื่องการดูแล
ลูกหลานของเกษตรกร โดยการพัฒนาและสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่เกษตรยุคใหม่ ผลิตเกษตรกรและชาวนารุ่นใหม่
ให้เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ การบริหารจัดการและขับเคลื่อนชุมชน โดยมุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่  
จบภาคการเกษตร มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการเกษตรทั้งระบบ เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
การเกษตร การพึ่งพาตนเอง และการแข่งขันทางการค้าในอนาคต นอกจากนี้ ความสามารถของกลุ่มคนรุ่นใหม่
ที่หันมาทำการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนเป็น “ทำน้อยได้มาก” ทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี 
(Smart Farming) และการเกษตรแม่นยำสูง (Precision Farming) มีการใช้วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดเป็นการสร้าง New Startups ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนการใช้ ICT เพื่อการพัฒนา Digital Market 

 จังหวัดสระบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) โดยมีเป้าหมาย จำนวน 210 ราย ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรปราดเปรื่อง ท้ังระดับอำเภอ
และระดับจังหวัด โดยแบ่งเป็น 5 กิจกรรม ดังนี้  
  1. อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer  
  2. อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 
  3. อบรมพัฒนาศักยภาพ Smart Farmer สู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ และสร้างเครือข่าย 
ระดับจังหวัด 
  4. อบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
  5. อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 

เอกสารเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินการตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรีสร้างบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในความเป็น
เกษตรกร มีความรอบรู้ในระบบการผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์
เช่ือมโยงและการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ คำนึงถึงคุณภาพ
และความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม และถือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกร   
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “รายงานผลการดำเนินงาน” ฉบับนี้ จะเกิดประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไปในอนาคต
เพื่อขับเคล่ือนตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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1. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายปฏิร ูปการเกษตรของประเทศไทย เพื ่อขับเคลื ่อน
ยุทธศาสตร์ประเทศ ต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนา  
ทั้งประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรและประโยชน์เพื่อเกษตรกรที่จะได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อไป โดย ปี พ.ศ. 2555 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
ซึ่งเป็นนโยบายท่ีทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องดำเนินการ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร
ได้ดำเนินการตามนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง เริ ่มตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2557 พัฒนาเกษตรกรให้มีความพร้อมรับ  
กับสถานการณ์ด้านการเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มุ่งหวังให้เกษตรกรไทยมีความพร้อม ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพการเกษตร จึงได้กำหนดคำนิยามของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) หมายถึง ผู ้ประกอบการเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อการดำเนินธุรกิจ 
อย่างทันยุคสมัย มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม เชื่อมโยงเครือข่าย
เจ้าหน้าท่ีและเกษตรกร 

ภาคการเกษตรของประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายนาน ัปการ เช่น  
การขาดความรู้ของเกษตรกร ผลผลิตล้นตลาด ต้นทุนการผลิตสูง การขาดแคลนน้ำสลับกับปัญหาอุทกภัย 
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื ่อมโทรมเน ื ่องจากการใช้สารเคมีในภาคเกษตร การเติบโตของเมือง  
ปัญหาแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนโครงสร้างประชากรที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
และความท้าทายจากภายนอก เช่น การกีดกันทางการค้าที่รุนแรงขึ้น การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตรและ  
การเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก ปัจจัยข้างต้นส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขั น ความยากจน 
ของเกษตรกรรายย่อยนำไปสู่ปัญหาความเหล่ือมล้ำด้านรายได้ในท่ีสุด 

บทสรุปผู้บริหาร 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เห็นความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกร โดยดำเนินงานสร้าง  
และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 มุ่งเน้นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร 
เป็นรายบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ และการใช้ระบบสารสนเทศ ต่อมาในปี  
พ.ศ. 2557 มีการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื ่อง (Smart Farmer) และยกระดับ 
การพัฒนาเกษตรรุ ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เป้าหมายคือเกษตรกรรุ ่นใหม่ที ่มีอายุระหว่าง 
17 - 45 ปี เน้นกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย โดยให้เกษตรกรเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้
และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง” โดยมีเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรเป็น “ผู้จัดการเรียนรู้” มีเป้าหมายหลัก
เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถด้านการเกษตร ทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ และสร้างแรงจูงใจ  
ให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต การตลาด จนเป็นเกษตรกรมืออาชีพท่ีเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในทุกระดับ จนทำให้ชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรได้ 
  

1 



2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื ่อเตรียมความพร้อม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกร

ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรท่ีมีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

2.2 เพื่อสร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน และ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพื่อเชื ่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตร สร้างทักษะในการพัฒนาการประกอบการ
เกษตรสมัยใหม่ท่ีมีการเช่ือมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สามารถแข่งขัน
ได้ในตลาดการค้าท้ังในและต่างประเทศ 

3. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 

 3.1 กิจกรรมอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เป้าหมายคือ 
เกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 40 ราย  
 - เวทีท่ี 1 ดำเนินการ ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดลตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัด
สระบุรี และ สองไร่ สโลว์ไลฟ์ ฟาร์มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 - เวทีท่ี 2 ดำเนินการ ณ ไออุ่นรีสอร์ท ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
 3.2 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer เกษตรกรที่ยังไม ่เป็น 
Smart Farmer (Developing Smart Farmer) เป้าหมายอำเภอละ 10 ราย ทั้งหมด 13 อำเภอ รวมทั้งส้ิน 
130 ราย 
 - ดำเนินการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท้ัง 13 อำเภอ 
 3.3 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ Smart Farmer สู ่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ  
และสร้างเครือข่าย ระดับจังหวัดเกษตรกรท่ีเคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านคุณสมบัติเป็น Smart Farmer (SF) หรือเกษตรกรทั่วไปที่ผ่านการ
ประเมินเป็น SF เป้าหมายจำนวน 20 ราย  
 - ดำเนินการ ณ ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี ตำบลหน้าพระลาน 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี และ วาสนา เมล่อนฟาร์ม ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
 3.4 กิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหาร
จัดการกลุ ่มเกษตรกรที ่เป็น Smart Farmer หรือ Young Smart Farmer เพื ่อเข้าร่วมการอบรมเพิ ่มทักษะ 
ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม เป้าหมาย 10 ราย 
 - ดำเนินการ ณ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษตำบลเตาปูน ตำบลเตาปูน 
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
 3.5 สนับสนุนปัจจัยเพื่อการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเป็นกลุ่มต้นแบบ (Smart Group Model) จำนวน 
1 กลุ ่ม ซึ ่งมีสมาชิกที ่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็น Smart Farmer, Young Smart Farmer และ Smart 
Farmer ต้นแบบ รวมอยู่ด้วย 
 - ดำเนินการ ณ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษตำบลเตาปูน ตำบลเตาปูน 
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
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 3.6 อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่  เจ้าของศูนย์ 
บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ และคณะทำงานผู้ประสานงานเครือข่าย 
Young Smart Farmer ระดับจังหวัด จำนวน 10 ราย 
 - ดำเนินการ ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสระบุรี ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี 
 3.7 สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรช้ันนำ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร
รุ่นใหม่หรือเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรช้ันนำ 
 - ดำเนินการ ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสระบุรี ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี 

4. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 
4.1 การอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer  

(1)  สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ รับสมัครและ
คัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 40 ราย ตามคุณสมบัติ ดังนี้  

 (1.1) มีอายุระหว่าง 17 – 45 ปี และเริ่มต้นทำการเกษตร 
(1.2) มีความมุ่งมั่นต้ังใจในการทำการเกษตร ต้องการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

ชีวิตตนเอง สมัครใจเข้าร่วมโครงการและต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอด
ระยะเวลาโครงการ 

 (1.3) ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว 
(2)  สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เน้นให้ความสำคัญ

กับเกษตรกรรุ ่นใหม่ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู ้และออกแบบการเรียนรู้  
ด้วยตนเอง โดยมี Young Smart Farmer รุ่นพี่ (ไม่ควรเกิน 5 ราย) เป็นพี่เลี ้ยง
ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ในปี 2565 และบูรณาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ 
ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ดังนี้ 

 เวทีที ่ 1 จัดเวทีว ิเคราะห์ตนเอง ปรับแนวคิด สร้างแรงจูงใจ จัดทำแผนที ่กิจกรรม 
(แผนการผลิต/การตลาด) แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และหรือแผนพัฒนากิจกรรมการเกษตรในเชิงธุรกิจเกษตร 
รวมถึงประเมินคุณสมบัติของ Young Smart Farmer ก่อนการเรียนรู ้ โดยนำมาใช้ประกอบการจัดทำ
แผนพัฒนาตนเอง เพื่อค้นหาความต้องการด้านวิชาการและเทคโนโลยีของเกษตรกรรุ่นใหม่ พร้อมท้ังเช่ือมโยง
เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ และจัดทำช่องทางการเรียนรู้และการติดต่อส่ือสาร 
 เวทีที ่ 2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน เช่ือมโยงเครือข่ายระดับจังหวัด นำเสนอผลงานจากการเรียนรู้ และให้เกษตรกรรุ่นใหม่วางแผนอนาคต 
สรุปและประเมินผลการเรียนรู้ พร้อมท้ังประเมินคุณสมบัติของ Young Smart Farmer หลังการเรียนรู้ 
 ท้ังนี้ ในระหว่างการจัดเวทีท่ี 1 และ 2 สามารถเพิ่มเติมการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่  
โดยการประสานงานเช่ือมโยงแหล่งความรู้ท่ีเหมาะสมได้ 
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4.2 การอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer จัดเวทีประเมิน วิเคราะห์
ศักยภาพ และจัดทำแผนพัฒนาการผลิตรายบุคคล (IFPP) 

1) สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ คัดเลือก
เกษตรกรเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยคัดเลือกจากเกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของ กรมส่งเสริมการเกษตร แต่ยังไม่ผ่านคุณสมบัติเป็น Smart Farmer (SF) 
กล่าวคือ ยังจัดอยู่ในกลุ่ม Developing Smart Farmer (DSF) หรือเกษตรกรทั่วไปที่ประเมินแล้วมีผลการ
ประเมินอยู่ในกลุ่ม DSF จำนวน 13 อำเภอๆ ละ 10 ราย รวม 130 ราย โดยบันทึกผลการประเมินคุณสมบัติ
ของ Smart Farmer ครั้งท่ี 1 ในช่อง “ก่อน” ผ่านทาง ระบบฐานข้อมูล Smart Farmer 

2) จัดเวทีที่ 1 วิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล ( IFPP) และ เน้นย้ำ 
ให้เกษตรกร “นำไปปฏิบัติจริง” ปรับแนวคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีเจ้าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงและ
คอยให้คำปรึกษาในระหว่างการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกรที่เข้ารว่ม
โครงการ 

3) จัดเวทีที่ 2 อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพตามแผนการผลิตรายบุคคล และติดตาม
ผลการฝึกปฏิบัติตามแผนฯ รวมทั้งปรับปรุงแผนเพื่อพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในระยะยาว โดยมี Smart 
Farmer ต้นแบบ เป็นพี่เล้ียง 

4) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามผลการนำไปปฏิบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตาม
ระบบ T&V System ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2565 โดยประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer 
ครั้งที่ 2 จากนั้นบันทึกผลประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ในช่อง “หลัง” ผ่านทางระบบฐานข้อมูล 
Smart Farmer 

4.3 การอบรมพัฒนาศักยภาพ Smart Farmer สู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ และสร้าง
เครือข่าย ระดับจังหวัด  

1) สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายท่ีจะเข้าร่วมโครงการ โดย
คัดเลือกจากเกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของกรมส่งเสริม
การเกษตร และผ่านคุณสมบัติเป็น Smart Farmer (SF) หรือเกษตรกรท่ัวไปท่ีผ่านการประเมินเป็น SF จำนวน 
20 ราย  

2) จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพของเกษตรกรและวิเคราะห์แผนการผลิตรายบุคคล ( IFPP) 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer ต้นแบบ มีความโดดเด่นและสามารถเป็น
ต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรท่ัวไป รวมทั้งปรับแนวคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบ้ืองต้น  

3) การเชื ่อมโยงเครือข่าย แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และแลกเปลี ่ยนประสบการณ์ร่วมกัน 
ของ Smart Farmer ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

4) ประ เม ินค ุณสมบ ั ต ิ ของ  Smart Farmer ท ั ้ งน ี ้  หาก  Smart Farmer รายใด  
ผ่านคุณสมบัติ 15 ตัวบ่งช้ี ให้ทำการประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบ พร้อมท้ังทำการถอดองค์ความรู้
ทุกรายที ่ผ่านการประเมินเป็น Smart Farmer ต้นแบบ ตามแบบฟอร์มที ่กำหนดให้เพื ่อรวบรวมส่งให้ 
กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งบันทึกผลประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ต้นแบบ ผ่านทางระบบ
ฐานข้อมูล Smart Farmer 
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4.4 การอบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุร ีร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ คัดเลือก

เกษตรกรท่ีเป็น Smart Farmer หรือ Young Smart Farmer เพื่อเข้าร่วมการอบรมเพิ่มทักษะด้านการบริหาร
จัดการกลุ่ม จำนวน 1 กลุ่ม ๆ ละ 10 ราย โดยคัดเลือกมาจากสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร หรือกลุ่ม
เกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ผ่านการประเมินเป็น Young Smart Farmer เพื่อเข้าร่วมการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้มี
ประเด็นเนื้อหาครอบคลุมด้านการพัฒนากระบวนการกลุ่มท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ 

 1) ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
 2) ด้านการบริหารทุนและทรัพยากร 
 3) ด้านการพัฒนาความรู้และความสามารถของสมาชิก 
 4) ด้านกระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการ 
 5) ด้านสาธารณะประโยชน์/การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

4.5 การสนับสนุนปัจจัยเพื ่อการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer 
ด้วยกระบวนการกลุ่ม 

สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ คัดเลือกกลุ ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเป็นกลุ่มต้นแบบ (Smart Group Model) จำนวน 1 กลุ่ม โดยมี
คุณสมบัติตามเงื่อนไขอย่างน้อย 1 ข้อ ดังนี้ 

1) เป็นกลุ่มท่ีผ่านการประเมินเป็น Smart Group Model 
2) เป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่มีสมาชิกกลุ่มผ่านการประเมินเป็น Smart 

Farmer หรือ Young Smart Farmer มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกท้ังหมด 
3) เป็นกลุ่ม Smart Farmer หรือ Young Smart Farmer ที่รวมตัวกันเพื่อจัดต้ัง

เป็นกลุ่มส่งเสริมการเกษตร 
สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้การสนับสนุนกลุ่มที่ได้รับการ

คัดเลือก โดยสนับสนุนให้ตรงตามความต้องการของกลุ่ม  
ทั้งนี้ กลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการจะต้องมีสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่ากลุ่มละ 15 ราย 
เงื ่อนไข 1. ก่อนที่กลุ ่มจะได้รับการสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อการพัฒนา Smart Farmer และ Young 
Smart Farmer ต้องมีสมาชิกผ่านการอบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการ
บริหารจัดการกลุ่มตามเงื่อนไขในข้อ 4.1 และมีการเสนอแผนความต้องการกลุ่ม 
 2. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) บูรณา
การการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 4.6 การอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ และเครือข่าย 
Young Smart Farmer ระดับจังหวัด จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื ่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน 
ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ให้กับเจ้าของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร  
รุ่นใหม่ และคณะทำงานผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด จำนวน 10 ราย  
เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื ่อปรับแนวคิดและสร้างเสริมกระบวนการทำงานของศูนย์บ่มเพาะ
เกษตรกรรุ่นใหม่และเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ เตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
เกษตรช้ันนำ เช่ือมโยงเครือข่ายในชุมชนและพื้นท่ีใกล้เคียง 
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 4.7 การสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีสนับสนุนค่าวัสดุการเกษตรให้กับศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร 
รุ่นใหม่ หรือเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรช้ันนำ  
เพื่อพัฒนากิจกรรมการเกษตรตามแผนธุรกิจเกษตร และยกระดับเป็นต้นแบบด้านผู้ประกอบการเกษตรช้ันนำ 

5. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 
ปริมาณ

งาน 
(หน่วย) 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การอบรม
หลักสูตรพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่ให้
เป็น Young Smart 
Farmer 

ราย   * *         

2. การอบรมพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร
ให้เป็น Smart 
Farmer 

ราย   *          

3. การอบรมพัฒนา
ศักยภาพ Smart 
Farmer สู่การเป็น 
Smart Farmer 
ต้นแบบ และสร้าง
เครือข่าย ระดับ
จังหวัด 

ราย       *      

4. การอบรมเพิ่ม
ทักษะ Smart 
Farmer และ 
Young Smart 
Farmer ด้านการ
บริหารจัดการกลุ่ม 

กลุ่ม       *      

5. การสนับสนุน
ปัจจัยเพื่อการ
พัฒนา Smart 
Farmer และ 
Young Smart 
Farmer ด้วย
กระบวนการกลุ่ม 

กลุ่ม        *     
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กิจกรรม 
ปริมาณ

งาน 
(หน่วย) 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6. การอบรม
หลักสูตรเพิ่ม
ศักยภาพการ
ดำเนินงานศูนย ์
บ่มเพาะเกษตรกร
รุ่นใหม่ 

ราย         *    

7. การสนับสนุน
วัสดุการเกษตรเพื่อ
การพัฒนา
ผู้ประกอบการ
เกษตรช้ันนำ 

กลุ่ม         *    

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
 6.1 ผลผลิต (output) 
  1) เกษตรกรรุ่นใหม่จำนวน 40 ราย ได้รับการพัฒนาให้เป็น Young Smart Farmer 
  2) เกษตรกรจำนวน 130 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็น Smart Farmer 
  3) เกษตรกรจำนวน 20 ราย ได้รับการพัฒนาเพิม่ศักยภาพเป็นเกษตรกรต้นแบบ 
  4) เกษตรกรจำนวน 40 ราย ได้รับการเพิ่มทักษะการบริหารจัดการกลุ่ม 
  5) เกษตรกรจำนวน 10 ราย ได้รับการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร
รุ่นใหม่และเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 
  6) กลุ่มเกษตรกร 1 กลุ่ม ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
  7) เกษตรกรจำนวน 10 ราย ได้รับการสนับสนุนวัสดุเพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการช้ันนำ 

 6.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
  1) เกษตรกรสามารถนำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และแผนการพัฒนาศักยภาพ
รายบุคคลไปปรับใช้เพื่อพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรของตนเองได้  
  2) เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสอดรับกับพื้นท่ีและสินค้าได้ 
  3) เกษตรกรมีทักษะทางด้านวิชาการและการปฏิบัติด้านเทคโนโลยี เป็นผู้นำด้านการเกษตร 
สามารถพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที ่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการและปลอดภัยต่อผู ้บร ิโภค  
เป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีการบริหารจัดการการผลิตและธุรกิจการเกษตร และเกิดการพัฒนาเชื่อมโยง
เครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
  4) กลุ่มเกษตรกรสามารถวิเคราะห์กลุ่ม จัดทำแผนความต้องการของกลุ่ม และมีการบริหาร
จัดการกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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7. ผลการดำเนินงาน 
 7.1 การอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer  
       7.1.1 อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เวทีท่ี 1  
วันท่ี 27 ธันวาคม 2564 
  - การปรับแนวคิด สร้างแรงจูงใจ และการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล IFPP 
  - การบรรยาย เรื่อง โคกหนองนาโมเดล และกิจกรรมออกแบบโมเดลจำลองโคกหนองนา 
  - สถานท่ีดำเนินการ ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดลตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
        เป้าหมาย         เกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 40 ราย 

รูปภาพประกอบ 
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วันท่ี 28 ธันวาคม 2564 
  - การบรรยาย เรื่อง การจัดการฟาร์มขนาดเล็ก 
  - ศึกษาดูงานในพื้นท่ี ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ สองไร่ สโลว์ไลฟ์ ฟาร์ม 
  สถานท่ีดำเนินการ ณ สองไร่ สโลว์ไลฟ์ ฟาร์มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รูปภาพประกอบ 
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       7.1.2 อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เวทีท่ี 2  
วันท่ี 27 มกราคม 2565 
  - อบรมหลักสูตร “เทคนิคการสร้างตราสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร” 
  สถานท่ีดำเนินการ ณ ไออุ่นรีสอร์ท ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุร ีจังหวัดสระบุรี 
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 7.2 การอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 
   7.2.1 พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (ช่วงเดือนธันวาคม 2564 - มกราคม 2565) 

 - จัดเวทีประเมิน วิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนาการผลิตรายบุคคล (IFPP) 
   สถานท่ีดำเนินการ  13 อำเภอในจังหวัดสระบุรี 
   เป้าหมาย  อำเภอละ 10 ราย จำนวน 130 ราย 
 

รูปภาพประกอบ 
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  7.2.2 พัฒนาเพิ ่มศักยภาพ Smart Farmer สู ่ Smart Farmer ต้นแบบ และสร้าง
เครือข่ายระดับจังหวัด 
ระหว่างวนัท่ี 21 – 22 เมษายน 2565 
        - อบรมหลักสูตร “การสร้างเครือข่ายกลุ่ม Smart Farmer คุณภาพ สู่การพัฒนาอย่าง
สร้างสรรค์ และยั่งยืน” 
        - สถานท่ีดำเนินการ ณ ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลหน้าพระลาน 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี และวาสนา เมล่อนฟาร์ม ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
        - ศึกษาดูงาน ณ วาสนา เมล่อนฟาร์ม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

รูปภาพประกอบ 
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  7.2.3 อบรมเกษตรกรหลักสูตรพัฒนาเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart 
Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม 

ระหว่างวนัท่ี 28 - 29 เมษายน 2565 
        - การถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม หัวข้อการรวมกลุ่มและการจัดการกลุ่ม
ในรูปแบบสหกรณ์ 
        - เขียนแผนความต้องการของกลุ่ม 
        - การบรรยายหัวข้อแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP พืชอาหาร แบบกลุ่ม 
        สถานที่ดำเนินการ ณ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษตำบลเตาปูน 
ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

รูปภาพประกอบ 
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  7.2.4 สนับสนุนปัจจัยเพื ่อการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer  
ด้วยกระบวนการกลุ่ม ให้กับกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษตำบลเตาปูน ตำบลเตาปูน 
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยเป็นไปตามความต้องการของกลุ่มฯ ประกอบด้วย  

   1.1 ถังพลาสติก ขนาดบรรจุ 150 ลิตร  จำนวน 15 ใบ 
   1.2 กากน้ำตาล แกลลอนละ 7 กิโลกรัม จำนวน 11 แกลลอน 
   1.3 กิ่งพันธุ์ชะอม     จำนวน 90 กิ่ง 
   1.4 ต้นมะตูมแขก     จำนวน 45 ต้น 
   1.5 ต้นผักปลัง     จำนวน 30 ต้น 
   1.6 ต้นผักต้ิว     จำนวน 30 ต้น 
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  7.2.5 การอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 
วันท่ี 13 มิถุนายน 2565 
   - การถ่ายทอดความรู้เรื่องโซล่าเซล์ โซล่า ฟาร์ม พลังงานทางเลือก 
   - การถ่ายทอดองค์ความรู้ดรื่องโคกหนองนา ภูมิปัญญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง 
 สถานที ่ดำเนินการ ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรร ุ ่นใหม่จ ังหวัดสระบุร ี ตำบลคชสิทธิ์   
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

รูปภาพประกอบ 
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  7.2.5 การสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ 
   1) วัสดุคลุมดินป้องกันวัชพืช ขนาด 1x200 เมตร จำนวน 3 ม้วน 
   2) ฝาพลาสติกทำก้อนเห็ด จำนวน 4,000 อัน 
   3) คอพลาสติกทำก้อนเห็ด จำนวน 4,000 อัน 
   4) ไม้รูปธงสำหรับเสียบอาหาร ขนาด 9 ซม. จำนวน 2,300 ช้ิน 
   5) ขุยมะพร้าวสำหรับทำตุ้มตอน 13 กระสอบ 
   6) ดินเพาะกล้าพีชมอส ขนาด 250 ลิตร 1 กระสอบ 
   7) เมล็ดพันธุ์ผักสลัด 38 ซอง 
   8) แกลบดิบ 26 กระสอบ 
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สรุปผลการจัดเวทีประเมิน วิเคราะห์ จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล 

1. สามารถเร ียบเร ียงความคิดออกมาเป็นข้อมูลที ่ เก ี ่ยวข้องกับงานเกษตรของตนเอง  
ทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนและครบถ้วนมากขึ้น 

2. สามารถวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค ทำให้เกษตรกรได้คิดอย่างรอบคอบ 
มองเห็นข้อบกพร่องท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ อันจะนำไปสู่แผนพัฒนากิจการตนเองได้ 

3. ทำให้ทราบว่าควรจะดำเนินกิจกรรมในเรื ่องใดก่อน – หลัง ทำให้ง่ายต่อการลงมือปฏิบัติ  
ท้ังยังสามารถหาทางป้องกัน แก้ปัญหา หรือข้อบกพร่องได้ทันท่วงที 

4. ทำให้การบริหารการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ถูกท่ี ถูกทาง ถูกเวลา ทำให้เกิดการประหยัด 
5. สามารถเป็นพื ้นฐานข้อมูลต่อยอดทำแผนธุรกิจเสนอต่อผู้ให้กู ้หรือสถาบันทางการเงิน  

เพื่อขอกู้ยืมเงินมาลงทุนประกอบธุรกิจได้ 

8. การเปลี่ยนแปลงของเกษตรกร ก่อน-หลัง เข้าร่วมโครงการ 

การประเมินคุณสมบัติ ก่อน หลัง 

Developing Smart Farmer 40 30 

Smart Farmer 74 79 

Smart Farmer ต้นแบบ 19 24 

รวม 133 133 

 

จากการประเมิน Smart Farmer ทางเว็บไซต์เกษตรกรปราดเปร่ือง (https://ffgdev.doae.go.th/) พบว่า 
ประเมิน คร้ังที่ 1 (ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565) 
1. เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ และบันทึกในระบบ จำนวน 133 ราย 
2. เกษตรกรท่ีไม่ผ่านการประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer (Developing Smart Farmer: DSF)  

จำนวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.08 
3. เกษตรกรผ่านการประเมินคุณสมบัติการเป็น Smart Farmer (SF) จำนวน 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.64 
4. เกษตรกรท่ีผ่านการประเมินคุณสมบัติการเป็น Smart Farmer ต้นแบบ (SFM) จำนวน 19 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 14.29 (เทียบกับจำนวนเกษตรกรท่ีผ่านเป็น SF) 
ประเมิน คร้ังที่ 2 (ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565) 
1. เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ และบันทึกในระบบ จำนวน 133 ราย 
2. เกษตรกรท ี ่ ไม่ ผ ่ านการประ เม ิ นค ุ ณสมบ ั ต ิ  Smart Farmer (Developing Smart Farmer: DSF) 

จำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.56 
3. เกษตรกรผ่านการประเมินคุณสมบัติการเป็น Smart Farmer (SF) จำนวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.40 
4. เกษตรกรที ่ผ ่านการประเม ินค ุณสมบัต ิการเป ็น Smart Farmer ต้นแบบ (SFM) จำนวน 24 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 18.05 (เทียบกับจำนวนเกษตรกรท่ีผ่านเป็น SF) 
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9. ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 9.1 เกษตรกรที ่เข้ารับการอบรมในแต่ละปีมีจำนวนเพิ ่มมากขึ้น ทำให้การหาเป้าหมายตามท่ี  
กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดให้นั้นเป็นไปได้ยากขึ้นในทุก ๆ ปี 
 9.2 เกษตรกรท่ีเข้ารับการอบรมแล้ว บางส่วนไม่ได้นำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้  
 9.3 ควรมีการประเมินผลกษตกรที่เข้ารับการอบรมแล้วในทุก ๆ ปี เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลง  
ท่ีได้รับจากการอบรม 
 

18 


