
- SF สามารถพ่ึงพาตวัเองได ้
- SF มอีาชพี มรีายได้
- SF ใหค้วามร่วมมือกบั

เจา้หน้าที่ดี
- SFM มอีงค์ความรู ้สามารถ

ถา่ยทอดการผลติ และการจดั
การเกษตรของตนเองได ้

- ขาดการพฒันาศกัยภาพอยา่ง
ตอ่เน่ือง

- เกษตรกรไมส่ามารถน าความรูไ้ป
ใช้ไดอ้ยา่งเตม็ที่

- เกษตรกรไมไ่ดศ้กึษาแนวทางการ
ใช้ตลาดน าการผลติ 

- หน่วยงานสนบัสนุนจาก
ภาครฐั

- หน่วยงานสนบัสนุนจาก
ภาคเอกชน

- หน่วยงานการศกึษา
- งบประมาณสนบัสนุน

- สถานการณ์ภยัพิบตั ิ
- สถานการณ์โรคระบาด
- เกษตรกรยงัคงท า
การเกษตรแบบด ัง้เดมิ

- เกษตรกรยงัขาดการ
รวมกลุม่



แนวทางการพัฒนา Smart Farmer ระยะ 5 ปี



วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ งบประมาณ ตัวชีว้ดั

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
และยกระดับเป็นผู้ประกอบการ
เกษตรที่มีศักยภาพในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการผลิต การ
แปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร
และการบริหารจัดการตลอดห่วง
โซ่อุปทาน

130 ราย 1. เพ่ิมทักษะการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

2. เพ่ิมทักษะขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่องทาง
การตลาด

3. พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรแบบครบวงจร

4. พัฒนาทักษะการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร

260,000 บาท มีเกษตรกรที่สามารถน าสินค้าสู่ไฮเปอร์มาเก็ตได้
ร้อยละ 20 

โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรือ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มศีกัยภาพ



ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ืองสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ ระยะที่ 1 

๑. หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายปฏิรูปการเกษตรของประเทศไทย เพื่อขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ประเทศ ท่ีจะต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนา  
ท้ังประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรและประโยชน์เพื่อเกษตรกร ท่ีจะได้รับการพัฒนาท่ีเหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อไป โดยปี 
2555 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) เป็นนโยบายท่ีทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องดำเนินการ ซึ่งกรมส่งเสริม
การเกษตรได้ดำเนินการตามนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้  เพื่อให้เกษตรกรทุกคนได้รับการพัฒนาเป็น
เกษตรกรท่ีมีความพร้อมรับกับสถานการณ์ด้านการเกษตรท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งหวังให้
เกษตรกรไทยมีความพร้อม มีความรู้ ความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพการเกษตร จึงได้กำหนดคุณสมบัติ
ของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หมายถึง บุคคลท่ีมีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร มีความ
รอบรู้ในระบบการผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์เช่ือมโยงและการบริหาร
จัดการการผลิตและการตลาด โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค สังคมและส่ิงแวดล้อม และถือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกร 
  กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยการพัฒนาและสร้างคนรุ่นใหม่
เข้าสู่เกษตรยุคใหม่ ผลิตเกษตรกรและชาวนารุ่นใหม่ให้เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ การบริหาร
จัดการและขับเคล่ือนชุมชน โดยมุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่จบภาคการเกษตร มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ
เกษตรท้ังระบบ เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเกษตร การพึ่งพาตนเอง และการแข่งขันทางการค้า
ในอนาคต นอกจากนี้ ความสามารถของกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีหันมาทำการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ซึ่งทำให้เกิดการปรับเปล่ียนเป็น “ทำน้อยได้มาก” ทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากการเกษตรแบบด้ังเดิมไปสู่
การเกษตรสมัยใหม่ เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) และการเกษตรแม่นยำสูง 
(Precision Farming) มีการใช้วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา แล้วต่อยอดเป็นการสร้าง New Startups ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนการใช้ ICT เพื่อการ
พัฒนา Digital Market  
  นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมีการพัฒนาเกษตรกรให้ก้าวสู่สังคมเกษตรรูปแบบใหม่จาก 
ผู้ผลิตอย่างเดียวเป็นผู้ประกอบการเกษตร พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรท่ีเป็น Smart 
Farmer ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรช้ันนำท่ีมีความสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าท้ังในและต่างประเทศ 
และสามารถปรับตัวรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างเหมาะสม เป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพ  
ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรรายอื่น  ๆ ตลอดจนการเช่ือมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรช้ันนำ 
ในการทำงานร่วมกันและการแลกเปล่ียนองค์ความรู้เพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

2.1 เพื่อเตรียมความพร้อม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) และยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรท่ีมีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต 
การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

2.2 เพื่อสร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนา
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตร สร้างทักษะในการพัฒนาการประกอบการเกษตร
สมัยใหม่ท่ีมีการเช่ือมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดการค้าท้ังในและต่างประเทศ 

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนา  
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 3.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  เศรษฐกิจฐานราก 
 - แผนแม่บทย่อย  การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

3.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

4. เป้าหมายและสถานที่ดำเนินการ 
 4.1 เป้าหมาย คือ เกษตรกรปราดเปรื่องท่ีได้รับการประเมินเป็น Smart Farmer หรือ Smart Farmer 
Model จากกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว จำนวน 130 ราย  
 4.2 ดำเนินการใน 13 อำเภอ อำเภอละ 10 ราย 

5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 5.1 สร้างการรับรู้และความเข้าใจในพื้นท่ี 
     - จัดให้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
คัดเลือกเป้าหมายท่ีมีความพร้อมท่ีจะเข้าร่วมโครงการ 
 5.2 อบรมเกษตรกรในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง 
 1) อบรมเรื่องมาตรฐานการผลิตสินค้าปลอดภัย และให้ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐาน GAP อินทรีย์ 
ฯลฯ 
 2) อบรมด้านการตลาดเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตร รวมท้ังศึกษาเงื่อนไขในการนำผลผลิต
เข้าจำหน่าในไฮเปอร์มาเก็ต 
 3) อบรมด้านการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 5.3 ติดตามผลการดำเนินงาน 
     - ติดตามเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการทุกไตรมาส แล้วรายงานสถานการณ์ และผลประกอบการ  
6. งบประมาณ  
 งบประมาณจำนวน 260,000 บาท  
     - ดำเนินการจัดประชุมจำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน 
     - งบประมาณอำเภอละ 20,000 บาท 
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7. แผนการปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 
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
. 

7.1 สร้างการรับรู้และความเข้าใจในพืน้ที ่

   จัดใหม้ีการประชุมกับเจ้าหน้าท่ี             
7.2 อบรมเกษตรกรในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง 
   อบรมเกษตรให้มีองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่
การเป็นผู้ประกอบการเกษตรช้ันนำ 

            

7.3 ติดตามผลการดำเนินงาน 

   ติดตามเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ             

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ปีงบประมาณ 2565 

9. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
    9.1 ผลผลิต (output) 
 เกษตรกรจำนวน 130 ราย ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรช้ันนำ 
    9.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
          9.2.1 เกษตรกรสามารถพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรของตนเองได้ มีการวางแผนการผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพสอดรับกับพื้นท่ีและสินค้า ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค มุ่งสู่การเป็น Smart Product ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
          9.2.2 เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรท่ีมีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การ
แปรรูป การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร 
 9.2.3 เกษตรกรเป็นผู้นำด้านการเกษตร และมี เครือข่ายเกษตรกรต้นแบบท่ีมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกัน และเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่เยาวชน 
เกษตรกร และบุคคลท่ัวไปได้ สามารถสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 
    9.3 ตัวชี้วัด  
 เชิงปริมาณ  
 - เกษตรกร จำนวน 130 ราย ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้ประกอบการช้ันนำและมี
แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) 
 เชิงคุณภาพ  
 - เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตรช้ันนำได้ 
 - เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีรายได้เพิ่มขึ้น  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 10.1 เกษตรกรรุ่นใหม่มีศักยภาพและมีขีดความสามารถด้านการเกษตร ทดแทนเกษตรกรสูงอายุ 
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ 
และการตลาดสินค้าเกษตร นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าสินค้าภาคเกษตรต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศ รวมท้ัง
พัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำทางการเกษตร พึ่งพาตนเองได้ เช่ือมโยงเครือข่ายกับเกษตรกรและเครือข่าย 
ความร่วมมือในทุกระดับ 
 10.2 เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) คือผู้ประกอบการท่ีมี 
การใช้เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างทันยุคสมัย มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 
ตลอดจนเกิดเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ เป็นต้นแบบให้เพื่อนเกษตรกร  
 10.3 เกษตรกรก้าวสู่สังคมเกษตรรูปแบบใหม่ เป็นผู้ประกอบการเกษตรช้ันนำท่ีมีความสามารถแข่งขัน
ได้ในตลาดการค้าท้ังในและต่างประเทศ และปรับตัวรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างเหมาะสม เป็นต้นแบบ 
ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรรายอืน่ 


