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คํานํา 

ภายหลังจากที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล  
ลิ้มแหลมทอง) ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่     
5 พฤศจิกายน 2555 โดยกําหนดนโยบาย “การพัฒนาเกษตรกรให้เป็น  Smart Farmer โดยมี Smart 
Officer เป็นเพื่อนคู่คิด” และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว   
ผ่านกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer คณะทํางาน
ขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ระดับกรมและระดับจังหวัด และได้จัดทํา
คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ตอนที่ 1 กรอบแนวทาง
การดําเนินงานในระยะเริ่มต้น รวมทั้งคณะทํางานระดับจังหวัดอยู่ระหว่างการสํารวจและคัดกรอง
เกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดในปัจจุบัน 

จากการขับเคลื่อนนโยบายในระยะเริ่มต้น พบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานพอสมควร  
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการขับเคล่ือนนโยบายต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม
การขับเคลื่อนนโยบายต้องเดินหน้าต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้
ทราบข้อมูลและสถานภาพของเกษตรกรว่าอยู่ในกลุ่มใดใน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย เกษตรกรที่เป็น 
Smart farmer อยู่แล้ว (Existing Smart farmer) เกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart farmer (Developing 
Smart farmer) และ Smart farmer ต้นแบบ เพื่อให้สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาเกษตรกร   
ในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ 

ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer จึงได้จัดทํา
คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ตอนที่ 2 การขับเคลื่อน
นโยบาย Smart Farmer ของจังหวัด เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทางในการดําเนินงาน วิธีปฏิบัติที่ดีให้กับ
คณะทํางานระดับจังหวัดนําไปปรับใช้ และนําเสนอตัวอย่างแนวทางการกําหนดมาตรการ โครงการ
และกิจกรรมในการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่อย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Smart 
Farmer และกรอบแนวคิด Zoning = Area + Commodity + Human Resource  รวมทั้งเป็น
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรในพื้นที่ของจังหวัดต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทนํา 
 

1. ความเป็นมา  
 ตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง)     
ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 กําหนด
นโยบาย “การพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer โดยมี Smart Officer เป็นเพื่อนคู่คิด” กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ด้วยการแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart 
Farmer และ Smart Officer คณะทํางานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ระดับกรม
และระดับจังหวัด และได้จัดทําคู่มือแนวทางการขับเคล่ือนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer   
ตอนที่ 1 กรอบแนวทางการดําเนินงานในระยะเริ่มต้น รวมทั้งสื่อสารแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายต่อผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา นั้น 

 คณะทํางานระดับจังหวัดได้ดําเนินการสํารวจและคัดกรองเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัด เพื่อคัดกรอง 
จัดกลุ่มเกษตรกรตัวแทนครัวเรือนออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer อยู่แล้ว 
(Existing Smart Farmer) เกษตรกรเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็น Smart Farmer (Developing Smart 
Farmer) และเกษตรกรที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีมีความโดดเด่นในแต่ละสาขา (Smart Farmer ต้นแบบ) ซึ่งมีเป้าหมาย
ที่จะทําให้รู้ข้อมูลและผลการประเมินสถานภาพเกษตรกรตามนโยบาย Smart Farmer และสามารถทราบว่า
เกษตรกรประสบปัญหาหรือต้องการการพัฒนาในด้านใด เพื่อให้สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาได้
สอดคล้องกับความต้องการมากขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนนโยบายในระยะเริ่มต้น พบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน1 พอสมควร 
เช่น บุคลากรไม่เพียงพอ งบประมาณไม่เพียงพอ ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเท่าที่ควร ระยะเวลาที่ให้ดําเนินการค่อนข้างจํากัด หน่วยงานในพื้นที่มี
งานที่ต้องปฏิบัติงานพร้อมกันจํานวนมาก การสนับสนุนเครื่องมือการดําเนินงานจากส่วนกลางไม่ดีเท่าที่ควร  
วิธีคิดและวัฒนธรรมการทํางานยังเป็นแบบเดิม การทํางานที่ไม่บูรณาการ เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ถือเป็นเรื่องปกติของการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อน
นโยบายต้องเดินหน้าต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้ทราบข้อมูล และ
สถานภาพของเกษตรกรว่าอยู่ในกลุ่มใดใน 3 กลุ่มดังกล่าว เพื่อให้สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาเกษตรกร 
ในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ 

                                           
1 ข้อมูลจากสรุปผลการสอบถามการดําเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ของสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด/สํานักงาน
เกษตรกรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2556 
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 สําหรับเป้าหมายการขับเคลื่อนนโยบายในระยะต่อไป คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer 
และ Smart Officer ได้กําหนดเป้าหมายไว้ในคู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart 
Officer ตอนที่ 1 กรอบแนวทางการดําเนินงานในระยะเริ่มต้น โดยการพัฒนาเกษตรกรทั่วประเทศให้เป็น 
“Smart Farmer” และบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น “Smart Officer” ซึ่งภายหลังจากการ
สํารวจและคัดกรองเกษตรกร รวมทั้งการประเมินบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ แล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และภาคีเครือข่ายต่างๆ ก็จะมีข้อมูลเกษตรกรที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าในอดีต โดยเฉพาะข้อมูลผลการประเมิน
สถานภาพเกษตรกรตัวแทนครัวเรือนเป็นรายบุคคล ซึ่งจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางการพัฒนาได้ชัดเจนมากขึ้น 

 ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) ตามภาพที่ 1 โดยการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart 
Farmer ให้มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดได้จะต้องมีการดําเนินงานต่างๆ ทั้งมาตรการ โครงการ กิจกรรมของหน่วยงาน
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือต่างๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป็นต้น เพื่อเป็นกลไกหรือ
ปัจจัยสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถพัฒนาสู่ Smart Farmer ได้  

 
 นอกจากนี้ การพัฒนาภาคการเกษตรตามกรอบแนวคิด Zoning = Area + Commodity + Human 

Resource คงต้องมีการบูรณาการนโยบายต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะการพิจารณาความเชื่อมโยงของกรณีที่
พบจาก ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ในพื้นที่และข้อมูลจากส่วนกลางในปัจจัยหลักทั้ง 3 ด้าน ทั้งด้านพื้นที่และทรัพยากร 
(Area & Resource) ด้านสินค้า (Commodity) และด้านคน (Human Resource: Smart Farmer & Smart 
Officer) โดยพิจารณาปัจจัยทั้ง 3 ด้านร่วมกัน แล้วกําหนด โครงการ/กิจกรรม แนวทางการตอบสนองต่อกรณี 
รวมทั้งช่วงเวลาในการดําเนินการต่างๆ  
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 นอกจากนี้ตามเป้าหมายของนโยบายยังมุ่งหวังที่จะผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศของ
รัฐบาล จากการต่อยอดนโยบายต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขยายผลการดําเนินงานในอนาคต 
เช่น การกําหนดมาตรฐานการทําการเกษตรแต่ละประเภทแต่ละสาขาที่มีความละเอียดและเฉพาะเจาะจงมาก
ย่ิงขึ้น การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนนโยบาย Zoning เพื่อพัฒนาสู่เมือง 
เกษตรสีเขียว ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรมให้เกิดความย่ังยืน เนื่องจากได้ทําการแก้ปัญหาที่ฐาน
ราก และนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาค
และเป็นธรรม” ตามท่ีรัฐบาลกําหนดต่อไป 

 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานในระยะต่อไป 
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer จึงจัดทําคู่มือแนวทางการขับเคลื่อน
นโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ตอนที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ของจังหวัด 
โดยประมวลแนวทางการดําเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่หลายๆ จังหวัดใช้ดําเนินการแล้วได้ผล 
มาเป็นตัวอย่างแนวทางในการดําเนินงาน วิธีปฏิบัติที่ดีให้กับคณะทํางานระดับจังหวัดอ่ืนๆ นําไปปรับใช้ รวมทั้ง
ตัวอย่างการกําหนดมาตรการ โครงการและกิจกรรมในการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่อย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึง
กรณีต่างๆ ที่เกิดในพื้นที่ เพื่อสร้างกลไกการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ทั้งการวางแผนโดย
คํานึงถึงข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย การสํารวจคัดกรองที่ดําเนินการไปพร้อมกับการประเมินผลการพัฒนาเกษตรกร 
เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเกษตรในพื้นที่ของจังหวัดมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป  

2. เป้าหมายการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ของจังหวัด 
 2.1 รู้ข้อมูลและสถานภาพของเกษตรกรในพื้นที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจังหวัดมีข้อมูล
และสถานภาพของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อการกําหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัดและภาพรวมของประเทศที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2.2 มีมาตรการ โครงการ กิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัด การกําหนด
มาตรการ โครงการ กิจกรรม มีความเหมาะสมสําหรับการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด โดย
คํานึงถึงความสอดคล้องกับข้อมูลข้อเท็จจริงในพื้นที่ สอดคล้องตามนโยบาย Smart Farmer และกรอบแนวคิด 
Zoning = Area + Commodity + Human Resource  

2.3 การบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดมีประสิทธิภาพ โดยจังหวัดมีกลไกการ
พัฒนาเกษตรกรและสหกรณ์ของจังหวัดที่เหมาะสม ทั้งการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากร มีการผลิตสินค้า
เกษตรที่สําคัญของจังหวัดโดยคํานึงถึงความต้องการของตลาด และการพัฒนาเกษตรกรตามศักยภาพของ    
แต่ละกลุ่ม เป็นต้น   
 2.4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรในจังหวัด (GPP ภาคการเกษตร) เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด รวมทั้งผลลัพธ์สําคัญของการพัฒนาภาคเกษตรกรรมคือเกษตรกรใน
จังหวัดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป 
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3. อํานาจหน้าที่ของคณะทํางานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer
ระดับจังหวดั    

การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเกษตรกรของประเทศให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง “Smart 
Farmer” โดยมี Smart Officer เป็นเพื่อนคู่คิด เป็นกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง (Change) จึงจําเป็นต้อง
มีทีมงานนําการเปลี่ยนแปลงในแต่ละระดับ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบรรลุผล โดยเฉพาะกลไกการ
ขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่  

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer จึงขอความร่วมมือจังหวัด
แต่งต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ระดับจังหวัดขึ้น โดยกําหนด
องค์ประกอบหลักให้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานคณะทํางาน และคณะทํางานที่มี
องค์ประกอบมาจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของ
จังหวัด ผู้แทนสภาหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนสํานักงานพาณิชย์จังหวัด ผู้แทน
สํานักงานสถิติจังหวัด ผู้แทนสถาบันการศึกษาในจังหวัด ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาของจังหวัด ผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเป็นคณะทํางานและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการมีความมุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดและภาคีเครือข่ายจากภายนอกให้มากขึ้น เพื่อนําไปสู่
เป้าหมายการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง โดยกําหนดอํานาจหน้าที่
ที่สําคัญให้กับคณะทํางานระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer 
ในระดับจังหวัด ดังนี้ 

1) สํารวจ คัดเลือก และคัดกรองเกษตรกรเป้าหมาย และจัดทําข้อมูล Smart Farmer และ Smart 
Officer ของจังหวัด ตามคุณสมบัติและตัวบ่งชี้ของนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  

2) บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรในระดับจังหวัด โดยการพัฒนาให้เกษตรกรเป็น Smart 
Farmer ควบคู่กับการพัฒนาสินค้าเกษตร (Commodity) และการจัด Zoning พ้ืนที่การเกษตรของจังหวัด  

3) บูรณาการส่งเสริมองค์ความรู้ ปรับระบบส่งเสริมพัฒนาและการให้บริการแก่เกษตรกรใหม่ โดยใช้
ระบบ MRF (Mapping/Remote Sensing/Field Service) ตามแนวทางที่คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย 
Smart Farmer และ Smart Officer กําหนด 

4) สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ให้กับเกษตรกร
และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในจังหวัด 

5) ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการขยายผล Smart Farmer และ Smart Officer ของจังหวัด 
6) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ของ

จังหวัด และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer 
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่จังหวัดมอบหมาย 
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จากอํานาจหน้าที่ตามคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานระดับจังหวัดดังกล่าว เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียด
จะพบว่า คณะทํางานระดับจังหวัดเป็นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart 
Officer ของจังหวัด และจากการขับเคลื่อนนโยบายในช่วงเริ่มต้น ได้ข้อสรุปสําคัญคือความสําเร็จของการ
ขับเคลื่อนนโยบายอยู่ที่กลไกการดําเนินงานคณะทํางานระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เนื่องจากมีความ
ใกล้ชิดเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การบริหารจัดการที่ดีเป็น
สิ่งจําเป็น รวมท้ังการทํางานร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในจังหวัด โดยอาศัยกลไกการทํางานร่วมกับ
ชุมชน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน เจ้าหน้าที่ของที่ว่าการอําเภอ องค์การบริหาร
ส่วนตําบล รวมทั้งเครือข่ายด้านการเกษตรที่สําคัญ ได้แก่ สมาชิกสภาเกษตรกรในจังหวัด อาสาสมัครด้าน
การเกษตรและด้านอื่นๆ ที่จะร่วมกันเป็นทีมงานหรือคณะทํางานในระดับพ้ืนที่เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบ
ความสําเร็จต่อไป 

4. ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย  
4.1 ความร่วมมือของหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1) ส่วนกลาง จากการแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart 
Officer และคณะทํางานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ระดับกรม เพื่อเป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อนนโยบายในภาพรวมและในระดับกรมตามลําดับ ซึ่งนอกจากองค์ประกอบของคณะกรรมการ/
คณะทํางานที่กําหนดให้มีผู้แทนของหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อร่วมกัน
ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวแล้ว หน่วยงานจะต้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทหน้าที่  
ของแต่ละหน่วยงาน/องค์กรในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว รวมทั้งการประสานความร่วมมือในระหว่าง
ส่วนกลางด้วยกัน และระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อบูรณาการการทํางานให้มีประสิทธิภาพ 

2) จังหวัด นอกจากคณะทํางานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ของ
จังหวัด ที่มีองค์ประกอบมาจากหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดจะเป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ของจังหวัดแล้ว ความร่วมมือของ
หน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพ้ืนที่ เช่น เกษตรอําเภอ เกษตรตําบล 
อาสาสมัครเกษตรด้านต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิก
สภาเกษตรกรของจังหวัด พ่อค้า ผู้รวบรวมสินค้าเกษตร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่างๆ สถาบันการศึกษาใน
พ้ืนที่ เป็นต้น เป็นกลไกที่สําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคล/องค์กรที่มีความคุ้นเคยกับเกษตรกรและรู้ข้อมูล
ในพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งหากคณะทํางานระดับจังหวัดสามารถประสานขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคล/องค์กร
เหล่านี้ หรือแต่งต้ังเป็นทีมงานหรือคณะทํางานในระดับพ้ืนที่ได้ ก็จะสามารถขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

4.2 การสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากการขับเคลื่อน
นโยบายในระยะเริ่มต้น พบว่ามีปัญหาหลักๆ ที่สะท้อนมาจากพื้นที่หลายประการ เช่น บุคลากรไม่เพียงพอ 
งบประมาณไม่เพียงพอ ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เท่าที่ควร ระยะเวลาที่ให้ดําเนินการค่อนข้าง
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จํากัด หน่วยงานในพื้นที่มีงานที่ต้องปฏิบัติงานพร้อมกันจํานวนมาก การสนับสนุนเครื่องมือการดําเนินงานจาก
ส่วนกลางไม่ดีเท่าที่ควร เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่มักพบเป็นประจําในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้
การขับเคลื่อนการดําเนินงานในระยะต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น และบรรเทาปัญหาดังกล่าว หน่วยงานส่วนกลาง
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องให้การสนับสนุนคณะทํางานระดับจังหวัดที่มีองค์ประกอบจากส่วน
ราชการในภูมิภาคท่ีอยู่ในสังกัดกรม รวมทั้งหน่วยงานส่วนกลางของกรมที่ต้ังอยู่ในภูมิภาค โดยให้การสนับสนุน
ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และเครื่องมือการดําเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer เพื่อให้
คณะทํางานระดับจังหวัดสามารถขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ให้บรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ส่วนกลาง
ควรขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้หน่วยงานเหล่านั้น
สั่งการเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือ เป็นการอํานวยความสะดวกให้กับคณะทํางานระดับจังหวัด จะได้ไม่เป็นปัญหา
ในการประสานงานและการขอความร่วมมือเพื่อดําเนินการต่างๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว 

4.3 การกําหนดกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติที่มีเอกภาพ ควร
กําหนดกลไกการทํางานให้ชัดเจนและไม่ซ้ําซ้อนกัน โดยเฉพาะการแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน ในระดับ
จังหวัดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ จังหวัดควรแต่งต้ังคณะกรรมการชุดเดียวหรือดําเนินการโดยใช้ชุดใดชุด
หนึ่งและดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันอย่างบูรณาการ เพื่อให้ประหยัดเวลาและทรัพยากร
ในการบริหารจัดการ เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นกลุ่มบุคคลและหน่วยงานเดียวกัน
โดยส่วนใหญ่ 

4.4 มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ต่อเนื่อง ชัดเจน และมีช่องทางที่ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าถึงได้ง่าย
เนื่องจากความเข้าใจของผู้ปฏิบัติในพื้นที่เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการขับเคลื่อนนโยบาย 
หน่วยงานส่วนกลางควรมีช่องทางการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย เช่น จัดประชุม
ช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานในพื้นที่ การจัดทําคลิปวิดิโออธิบายวิธีปฏิบัติในพื้นที่และนําลง
เว็บไซต์ต่างๆ ให้สามารถดูซ้ําได้หลายครั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย รวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งการสื่อสารทํา
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากนโยบายนี้ ต้องนําเสนอให้ชัดเจน ในเบื้องต้นต้องให้
เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจที่ตรงกันและเห็นเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนา รวมทั้งแนวทางและวิธีปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

4.5 ให้ความสําคัญกับความถูกต้องของข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การ
ดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตรต้องใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในทุกขั้นตอน โดยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องสามารถจําแนกตามความเคลื่อนไหวของข้อมูลได้ 2 ลักษณะ คือ 1) ข้อมูลพ้ืนฐานที่มักไม่เคลื่อนไหว
ในระยะเวลาอันสั้น เช่น ด้านกายภาพ ด้านการปกครอง ด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 2) ข้อมูลที่มีความ
เคลื่อนไหวอยู่เสมอ เช่น ปริมาณผลผลิต ราคาขายผลผลิต ราคาตลาด จุดรับซื้อ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลทั้ง 2 
ประเภท เป็นข้อมูลที่มีความสําคัญและส่งผลต่อการตัดสินใจในการทําการเกษตรทั้งในระดับบุคคลคือเกษตรกร
แต่ละราย รวมไปถึงการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาด้านการเกษตรทั้งในระดับพ้ืนที่และใน
ภาพรวมของประเทศ ดังนั้น ความถูกต้องของข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัย
สําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบผลสําเร็จ โดยหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่รับผิดชอบ
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การบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านการเกษตรต่างๆ ต้องดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้มี
ความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ 

4.6 มีกลไกการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ 
Smart Officer จะต้องมีการกําหนดกลไกและวิธีการในการติดตามและรายงานผลเป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าได้มีการดําเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลเพื่อการประเมิน
คุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการและกลไกขับเคลื่อนนโยบาย ผลการดําเนินงานที่ได้มีการดําเนินการไป
แล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย ปัญหา อุปสรรคที่พบ 
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาในระยะต่อไป 



คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer  
ตอนที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ของจังหวัด  

 

8

ส่วนที่ 2  
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ในระดับจังหวัด 

 
 
 จากการขับเคล่ือนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ในระยะแรก โดยคณะทํางานขับเคลื่อน
นโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ระดับจังหวัด ได้มีการสํารวจคัดกรองและคัดเลือก Smart 
Farmer ต้นแบบ มีข้อค้นพบและมีเสียงสะท้อนจากหน่วยงานในพื้นที่เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงาน สอบถาม
ถึงวิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานต่างๆ  

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer จึงได้จัดทําคู่มือแนวทางการ
ขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ตอนที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer 
ของจังหวัด โดยรายละเอียดในส่วนที่ 2 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ในระดับจังหวัด เป็น
การประมวลวิธีการปฏิบัติที่ดี ที่หลายๆ จังหวัดใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และนําเสนอใน
ลักษณะคําถามคําตอบ (Q&A) เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อประเด็นที่เป็นข้อสงสัยต่อการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
นอกจากนี้ การอธิบายในแต่ละประเด็นข้อสงสัยจะนําไปสู่การพัฒนาการดําเนินงานในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
และมีวิธีการที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวและ
นโยบายอื่นๆ ในพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป 

สําหรับประเด็นข้อสงสัยที่ได้นําเสนอในลักษณะคําถามคําตอบ (Q&A) และตัวอย่างการดําเนินการที่ระบุ
ในส่วนที่ 2 นี้ ประกอบด้วย 

1) การกําหนดโครงสร้างการทํางานและการจัดการข้อมูลเกษตรกร 
2) การเตรียมความพร้อมในการทํางานของคณะทํางานระดับตําบล 
3) ช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงเกษตรกรในพื้นที่ 
4) การสํารวจและคัดกรองเกษตรกรตามนโยบาย Smart Farmer 
5) การคัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบ 
6) ผลสรุปการสํารวจ คัดกรองและคัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบในพื้นที่ 
7) ตัวอย่างประเด็นพูดคุยในการถอดบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ 
8) ตัวอย่างการนําเสนอบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ 

ทั้งนี้ แนวทางที่คณะกรรมการได้นําเสนอนั้น อาจมีความเหมาะสมกับการดําเนินงานในหลายพื้นที่ แต่
อาจไม่เหมาะสมในหลายพื้นที่ ซึ่งคณะทํางานระดับจังหวัดต้องพิจารณาและประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสม
กับพ้ืนที่และกลไกการทํางานภายในจังหวัด เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  



??
1. การกําหนดโครงสร้างการทํางานและการจดัการข้อมูลเกษตรกร

??คณะทํางานจงัหวัดควรมีโครงสรา้งการทํางานอย่างไรคณะทํางานจงัหวัดควรมีโครงสรา้งการทํางานอย่างไรQQQQQQ ??
AAAAAA

คณะทํางานระดับจังหวัดต้องประชุมหารือเพื่อวางแผนการทํางานโดย
สามารถพิจารณากําหนดโครงสร้างการทํางานที่กระจายลงสู่พื้นที่ ดังนี้

ควรเตรียมการจัดการข้อมูลเกษตรกรอย่างไรควรเตรียมการจัดการข้อมูลเกษตรกรอย่างไร ??QQQQQQ

AAAAAA
คณะทํางานระดับจังหวัดควรเตรียมการด้านข้อมูลเกษตรกรให้กับ
คณะทํางานในระดับพื้นที่ ดังนีู้

Download ข้อมูลจาก
www.moac.go.th/smart_ 
farmer หรือใช้ files รายชือ่
เกษตรกรจาก 

้ ั ั ใหญ่ใหญ่ ่ ั้ 1) ํ ั ํ11))11))11))

www.thaismartfarmer.net/ 
index.php/download

ั ่ f l ื ั ี ื ่ถ้าจงหวดใหญใหญแตงตง 1) คณะทางานระดบอาเภอ และ
      2) คณะทํางานระดับตําบล

11))11))11))

ถ้าจังหวัดเล็กเล็กแต่งตั้งคณะทํางานระดับตําบล22))22))22))

- จัดส่ง files หรือบญัชีรายชอื
เกษตรกรในระดับตําบลให้กับ
คณะทํางานระดับตําบล
- จัดส่งสําเนาแบบฟอร์มการข้อมูลเกษตรกรในจังหวัดข้อมูลเกษตรกรในจังหวัด
สํารวจและประเมนิคุณสมบตัิของ 
Smart Farmer ตามจํานวน
เกษตรกรของตําบล

คณะทํางาน
ระดับตําบล
คณะทํางาน
ระดับตําบล

คณะทํางาน
ระดับอําเภอ
คณะทํางาน
ระดับอําเภอ

ข้อมูลเกษตรกรในตําบลข้อมูลเกษตรกรในตําบล คณะทํางานระดบัตําบลคณะทํางานระดบัตําบล

คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer  
ตอนที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ของจังหวัด  
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2. การเตรียมความพร้อมในการทํางานของคณะทํางานระดับตําบล

?? ??คณะทํางานระดับตําบลควรเตรียมการสาํรวจอย่างไรคณะทํางานระดับตําบลควรเตรียมการสาํรวจอย่างไร ??QQQQQQ

AAAAAA คณะทํางานระดับตําบลควรเตรียมการกอ่นการสํารวจและคัดกรอง
เกษตรกรในพื้นที่ ดังนี้

บุคคล/องค์กรที่เปน็เครือข่ายสาํคัญในพื้นที่มีใครบา้งบุคคล/องค์กรที่เปน็เครือข่ายสาํคัญในพื้นที่มีใครบา้งQQQQQQ

AAAAAA คณะทํางานระดับตําบลควรมบีุคคล/องค์กรเหล่านี้เปน็เครือข่ายในการ
ทํางาน เนื่องจากมีความใกลช้ิดกับเกษตรกรในพื้นที่สามารถขอความ

??
เกษตรกรในพนท ดงน ทางาน เนองจากมความใกลชดกบเกษตรกรในพนทสามารถขอความ

ร่วมมอืในการสื่อสารและการสํารวจคัดกรองเกษตรกรได้

ํ ัํ ั //ํ ัํ ั //

โรงเรียนโรงเรียน//สถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษาโรงเรียนโรงเรียน//สถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษาทําความเข้าใจวิธีการทํางานทําความเข้าใจวิธีการทํางาน
่่111111 กานนกานน//

ผู้ใหญบ่้านผู้ใหญบ่้าน//
ผู้นําชมุชนผู้นําชมุชน

กานนกานน//
ผู้ใหญบ่้านผู้ใหญบ่้าน//
ผู้นําชมุชนผู้นําชมุชน

โปรดอ่านคูม่ือฯ โปรดอ่านคูม่ือฯ Download Download ที่ที่
www.opsmoac.go.th/more_news.php?cid=www.opsmoac.go.th/more_news.php?cid=912912  
111111

สหกรณ์การเกษตรสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์การเกษตร

องค์กรปกครององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น

คณะทํางานระดบัตําบลคณะทํางานระดบัตําบล

หาเครือข่ายการหาเครือข่ายการ
ทํางานในพื้นที่ทํางานในพื้นที่222222

อาสาสมัครอาสาสมัคร
เกษตรเกษตร
ด้านต่างๆ ด้านต่างๆ 

อาสาสมัครอาสาสมัคร
เกษตรเกษตร
ด้านต่างๆ ด้านต่างๆ ผู้รวบรวมสินค้าเกษตรผู้รวบรวมสินค้าเกษตร

คณะทางานระดบตาบลคณะทางานระดบตาบล

หาช่องทางการสือ่สารทีเ่ข้าถึงหาช่องทางการสือ่สารทีเ่ข้าถึง
ใ ื้ ี่ไ ้ ่ ั่ ึใ ื้ ี่ไ ้ ่ ั่ ึ333333

สมาชิกสมาชิก
สภาเกษตรกรสภาเกษตรกร
สมาชิกสมาชิก
สภาเกษตรกรสภาเกษตรกร

ฯลฯฯลฯฯลฯฯลฯ

เกษตรกรในพนทไดอยางทวถงเกษตรกรในพนทไดอยางทวถง333333

ฯลฯฯลฯฯลฯฯลฯ

คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer  
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?? ่

3. ช่องทางการสื่อสารที่เขา้ถึงเกษตรกรในพื้นที่

ช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงเกษตรกรในพื้นทีไ่ด้อย่างทั่วถึงมีอะไรบ้างช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงเกษตรกรในพื้นทีไ่ด้อย่างทั่วถึงมีอะไรบ้าง ??QQQQQQ

AAAAAA นอกจากชอ่งทางการสื่อสารที่ส่วนกลางดําเนินการผ่านสือ่กระแสหลักต่างๆ ทั้งทีวีเกษตร โทรทัศน์ วิทย ุรวมทั้ง
สื่ สิ่ ิ ์ ่ ้ ํ ั ํ ส ่ ื ื ่ ื่ ใ ้ ่ สื่ ส ใ

สื่อสารผ่านบคุคล/องคก์ร
- เกษตรตําบล
- กํานนั/ผู้ใหญ่บ้าน
- อาสาสมัครเกษตร

สอสงพมพตางๆ แลว คณะทางานระดบตาบล สามารถขอความรวมมอเครอขายเพอขอใชชองทางการสอสารใน
พื้นที่ได้หลายวธิี ซึ่งคณะทํางานระดับจังหวัดและคณะทํางานระดับตําบลควรมีข้อมูลชอ่งทางการสื่อสารและ
ผู้ดูแลรับผิดชอบในแต่ละช่องทางเพื่อขอความร่วมมอืในการใช้ชอ่งทางต่างๆ เหล่านั้น สําหรับการ
ประชาสัมพันธข์้อมูลให้เกษตรกรได้รับทราบอย่างทั่วถึง

- สมาชิกสภาเกษตรกร
- ผู้รวบรวมสนิค้าเกษตร
- นักเรยีน/นักศึกษา
- ฯลฯ

รถแห่/รถกระจายเสียงหอกระจายข่าว

....................

วิทยุชุมชน - หน่วยงานของรัฐ
- ที่ทําการกํานนั/ผูใ้หญ่บ้าน
- สหกรณ์การเกษตร
- สถานศึกษา

้

- แหล่งกระจายสนิค้า
- ร้านค้าชุมชน
- ฯลฯ

ป้ายประกาศโทรศัพท์/e-mailเคเบิ้ลท้องถิน่

““เกษตรกรไทยเป็น เกษตรกรไทยเป็น Smart Farmer Smart Farmer 
โดยมีโดยมี Smart Officer Smart Officer เป็นเพือ่เป็นเพือ่นนคู่คิดคู่คิด””

ฯลฯฯลฯฯลฯฯลฯ

คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer  
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4. การสํารวจและคัดกรองเกษตรกรตามนโยบาย Smart Farmer

??นโยบาย Smart Farmer แบ่งเกษตรกรจากการสาํรวจและคัดกรองออกเป็นกี่กลุม่ อะไรบา้งนโยบาย Smart Farmer แบ่งเกษตรกรจากการสาํรวจและคัดกรองออกเป็นกี่กลุม่ อะไรบา้ง ??QQQQQQ

AAAAAA คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer แบ่งเกษตรกรออกเปน็ 3 กลุ่ม ดังนี้

เกษตรกรทั่วไปเกษตรกรทั่วไป

??
เกษตรกรที่เปน็ 

Smart Farmer อยู่แล้ว
เกษตรกรที่เปน็ 

Smart Farmer อยู่แล้ว
Smart Farmer ที่มีความ
โดดเด่นในแต่ละสาขา/ด้าน
Smart Farmer ที่มีความ
โดดเด่นในแต่ละสาขา/ด้าน

111111 333333

ประเมิน 
2 คุณสมบัติทั่วไป

ประเมิน 
2 คุณสมบัติทั่วไป

?? Existing Existing 
Smart FarmerSmart Farmer

Existing Existing 
Smart FarmerSmart Farmer

Smart Farmer Smart Farmer 
ต้นแบบต้นแบบ

Smart Farmer Smart Farmer 
ต้นแบบต้นแบบ

ผ่านประเมนิ
คุณสมบัติ

เฉพาะสาขา

ผ่านประเมนิ
คุณสมบัติ

เฉพาะสาขา

1010 สาขาหลักสาขาหลัก1010 สาขาหลักสาขาหลัก1. รายได้ไม่ต่ํากว่า 
180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
2. คุณสมบัติพื้นฐาน 6 ขอ้ 
(ผ่านอย่างนอ้ย 1

้

1. รายได้ไม่ต่ํากว่า 
180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
2. คุณสมบัติพื้นฐาน 6 ขอ้ 
(ผ่านอย่างนอ้ย 1

้ เกษตรกรที่ยังไม่เป็นเกษตรกรที่ยังไม่เป็น
222222

ข้าว ปาล์มน้ํามนั ยางพารา 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง 
ออ้ยโรงงาน ประมง ปศุสัตว์ 

เกษตรผสมผสาน

ข้าว ปาล์มน้ํามนั ยางพารา 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง 
ออ้ยโรงงาน ประมง ปศุสัตว์ 

เกษตรผสมผสาน

1010 สาขาหลกสาขาหลก1010 สาขาหลกสาขาหลก

ตัวบ่งชี้ในแต่ละ
คุณสมบัติ
ตัวบ่งชี้ในแต่ละ
คุณสมบัติ

เกษตรกรทยงไมเปน 
Smart Farmer

เกษตรกรทยงไมเปน 
Smart Farmer

Developing Developing 
Smart FarmerSmart Farmer
Developing Developing 

Smart FarmerSmart Farmer

เกษตรผสมผสาน 
Young Smart Farmer

เกษตรผสมผสาน 
Young Smart Farmer

สหกรณ์ หมอ่นไหม บัญชี หมอดิน 
ไ ้ ื ั ไ ้ ไ ้ ั

สหกรณ์ หมอ่นไหม บัญชี หมอดิน 
ไ ้ ื ั ไ ้ ไ ้ ั

สาขาอืน่ๆสาขาอืน่ๆสาขาอืน่ๆสาขาอืน่ๆ

Smart FarmerSmart FarmerSmart FarmerSmart Farmer ผลไม้ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ 
ฯลฯ

ผลไม้ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ 
ฯลฯ

คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer  
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ื่ ี ํ ี ี ใ ี่ ํ ั ไ ้ ็ ้ ้ ํื่ ี ํ ี ี ใ ี่ ํ ั ไ ้ ็ ้ ้ ํ

4. การสํารวจและคัดกรองเกษตรกรตามนโยบาย Smart Farmer (ต่อ)

เนืองจากเกษตรกรมีจาํนวนมาก จะมีวิธีการใดทสีามารถสาํรวจและคัดกรองเกษตรกรได้รวดเร็ว เพราะถ้าต้องทาํการประเมิน
คุณสมบัติของเกษตรกรทลีะคนจะต้องใช้เวลาดาํเนนิการมาก
เนืองจากเกษตรกรมีจาํนวนมาก จะมีวิธีการใดทสีามารถสาํรวจและคัดกรองเกษตรกรได้รวดเร็ว เพราะถ้าต้องทาํการประเมิน
คุณสมบัติของเกษตรกรทลีะคนจะต้องใช้เวลาดาํเนนิการมาก ??QQQQQQ

AAAAAA
การสํารวจและคัดกรองเกษตรกรเพื่อจําแนกเกษตรกรในพื้นที่ที่เป็น Smart Farmer อยูแ่ล้ว (Existing Smart Farmer) และที่ยังไม่เปน็ Smart Farmer 
(Developing Smart Farmer) สามารถติดต่อขอความร่วมมอืบุคคล/องค์กรที่เป็นเครือข่ายในการทาํงานเพื่อทําการประเมนิคุณสมบัติของเกษตรกรเป็น

้ ่ ่ ้ ่ ่กลุ่มได้ เช่น ติดต่อสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่เพื่อทําการประเมินในวนัประชุมสหกรณ์การเกษตร หรือติดต่อผู้รวบรวมสินค้าเกษตรในพื้นที่เพื่อเชิญเกษตรกร
มารวมตัวกัน หรือขอความร่วมมอืกํานนั/ผูใ้หญบ่้านเพื่อใช้เสียงตามสายเชิญชาวบ้านมารวมตัวกัน ติดต่อหน่วยงานในสังกัด กษ. ที่มีบญัชีเกษตรกรในพื้นที่ 
เช่น กรมชลประทาน ส.ป.ก. รวมทั้งการติดต่อสภาเกษตรกรจังหวัดประสานเกษตรกรในพืน้ที่ เป็นต้น ซึ่งคณะทํางานระดับตําบลควรพิจารณาหาช่องทางใน
การประเมนิคุณสมบัติเป็นกลุ่มใหไ้ด้มากทีสุ่ดก่อนการสํารวจเกษตรกรที่บ้านหรือที่แปลงเป็นรายบคุคล เพื่อประหยัดเวลาในการดําเนนิงาน โดยการประเมนิ
คณสมบัติแบบกล่มสามารถดําเนนิการได้ ดังนี้คุณสมบตแบบกลุมสามารถดาเนนการได ดงน

คณะทํางานระดับตําบลคณะทํางานระดับตําบล
ติดต่อเครือข่ายในพื้นที่ติดต่อเครือข่ายในพื้นที่
คณะทํางานระดับตําบลคณะทํางานระดับตําบล
ติดต่อเครือข่ายในพื้นที่ติดต่อเครือข่ายในพื้นที่

111111 สื่อสารกับเกษตรกรในพืน้ที่สื่อสารกับเกษตรกรในพืน้ที่
และนัดวันเวลาทีจ่ะพบกนัและนัดวันเวลาทีจ่ะพบกนั
สื่อสารกับเกษตรกรในพืน้ที่สื่อสารกับเกษตรกรในพืน้ที่
และนัดวันเวลาทีจ่ะพบกนัและนัดวันเวลาทีจ่ะพบกนั

222222 แบ่งคณะทาํงานหรือเจ้าหน้าที่ประเมินคุณสมบัติเกษตรกรแบ่งคณะทาํงานหรือเจ้าหน้าที่ประเมินคุณสมบัติเกษตรกรแบ่งคณะทาํงานหรือเจ้าหน้าที่ประเมินคุณสมบัติเกษตรกรแบ่งคณะทาํงานหรือเจ้าหน้าที่ประเมินคุณสมบัติเกษตรกร333333

ตัวอย่าง
1) ถามหรอืใหก้รอกขอ้มูลทั่วไป 
2) ถามหรอืใหก้รอกรายได/้ครัวเรือน/ปี

่
กํานนักํานนั//
ผู้ใหญบ่้านผู้ใหญบ่้าน//
ผู้นําชมุชนผู้นําชมุชน

หอกระจายข่าว โทรศัพท์

ตวอยาง 3) ถามหรอืใหก้รอกปญัหาที่เกษตรกรประสบ
4) ประเมินคุณสมบัติพื้นฐานโดยถามด้วยตัวอย่างพฤติกรรมในแต่ละตัวบ่งชี้

ใครเคยให้คําปรึกษากับ
เกษตรกรรายอื่นบ้างครับ ?
ใครเคยให้คําปรึกษากับ

เกษตรกรรายอื่นบ้างครับ ?
5) ถามหาคนทีอ่าจเปน็ต้นแบบได้5) ถามหาคนทีอ่าจเปน็ต้นแบบได้

ตําบลนี้ปลกข้าวเยอะตําบลนี้ปลกข้าวเยอะู ุู ุ

สหกรณ์การเกษตรสหกรณ์การเกษตร

ฉนัเคยฉนัเคย

ผ่านตวับ่งชีแ้ลว้ผ่านตวับ่งชีแ้ลว้ ฉนัไม่เคยฉนัไม่เคย

ตาบลนปลูกขาวเยอะ 
มีใครปลูกข้าวเกง่ๆ บ้างครับ

ตาบลนปลูกขาวเยอะ 
มีใครปลูกข้าวเกง่ๆ บ้างครับ

พี่ดําไงพี่ดําไง
ฉนัเหรอฉนัเหรอ

แจ้งประชุม
สมาชิก
สหกรณ์

แจ้งประชุม
สมาชิก
สหกรณ์

ฉนเคยฉนเคย

คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer  
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ป ิ ั ิ ี่ ป ่ ป็ E i i S F ื D l i S Fป ิ ั ิ ี่ ป ่ ป็ E i i S F ื D l i S F ??
4. การสํารวจและคัดกรองเกษตรกรตามนโยบาย Smart Farmer (ต่อ)

ผลการประเมินคุณสมบตขิองเกษตรกรทีจะสรปุวาเปน Existing Smart Farmer หรือ Developing Smart Farmer 
มีความแตกตา่งกันอย่างไร
ผลการประเมินคุณสมบตขิองเกษตรกรทีจะสรปุวาเปน Existing Smart Farmer หรือ Developing Smart Farmer 
มีความแตกตา่งกันอย่างไร ??QQQQQQ

AAAAAA Existing Smart Farmer คือเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer อยู่แล้ว โดยผลจากการคัดกรองผ่านคุณสมบัติด้านรายได้ที่ไม่ต่ํากว่า 180,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี และผ่านคุณสมบัติพื้นฐานครบทั้ง 6 ข้อ โดยผ่านตัวบ่งชี้อย่างนอ้ย 1 ตัวในแต่ละคุณสมบัติ แต่ถ้าไม่ผ่านคุณสมบัติด้านรายได้หรือคุณสมบัติุ ฐ ุ ุ ุ
พื้นฐานหรอืทั้งสองคุณสมบัติเกษตรกรรายนัน้จะอยูใ่นกลุม่ Developing Smart Farmer โดยมีตัวอยา่งของผลการคัดกรองในกรณีที่เป็น Existing Smart 
Farmer และ Developing Smart Farmer ดังนี้

กรณีเป็น กรณีเป็น Existing Smart FarmerExisting Smart Farmerกรณีเป็น กรณีเป็น Existing Smart FarmerExisting Smart Farmer------ กรณีเป็น กรณีเป็น Developing Smart FarmerDeveloping Smart Farmerกรณีเป็น กรณีเป็น Developing Smart FarmerDeveloping Smart Farmer------

ื่ ไ ้ ั้ ั ั ไ ้ ั ื้เงือนไข ต้องผ่านทัง 2 คุณสมบัติ (ผ่านคุณสมบัติรายได้และคุณสมบัติพืนฐาน 
6 ขอ้ โดยผ่านตัวบ่งชี้อย่างนอ้ย 1 ตัวในแต่ละคุณสมบัติ) เงื่อนไข ไม่ผ่านคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งหรือไม่ผ่านทั้ง 2 คุณสมบัติ 

คุณสมบัติด้านรายได้
1. มีรายได้รวมทางการเกษตรไมต่่าํกว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี

ใช่ ไม่ใช่

คุณสมบัติด้านรายได้
1. มีรายได้รวมทางการเกษตรไมต่่าํกว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี

ใช่ ไม่ใช่ หรือ ใช่ ไม่ใช่ใช ไมใช   
คุณสมบัติพื้นฐาน
1. มีความรู้ในเรือ่งที่ทําอยู่ 

1.1 ใช่ ไม่ใช่     1.2 ใช่ ไม่ใช่
2. มขี้อมูลประกอบการตัดสนิใจ

2 1 ใช่ ไม่ใช่ 2 2 ใช่ ไม่ใช่ 2 3 ใช่ ไม่ใช่

ใช ไมใช   หรอ ใช ไมใช 
คุณสมบัติพื้นฐาน
1. มีความรู้ในเรือ่งที่ทําอยู่ 

1.1 ใช่ ไม่ใช่     1.2 ใช่ ไม่ใช่
2. มขี้อมูลประกอบการตัดสนิใจ

2 1 ใช่ ไม่ใช่ 2 2 ใช่ ไม่ใช่ 2 3 ใช่ ไม่ใช่2.1 ใช ไมใช   2.2 ใช ไมใช     2.3 ใช ไมใช
3. มีการบริหารจัดการผลผลติและการตลาด

3.1 ใช่ ไม่ใช่     3.2 ใช่ ไม่ใช่      3.3 ใช ่ ไม่ใช่
4. มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บรโิภค

4.1 ใช่ ไม่ใช่     4.2 ใช่ ไม่ใช่
5 ี รั ิ ช ่ สิ่ ้ /สั

2.1 ใช ไมใช   2.2 ใช ไมใช     2.3 ใช ไมใช
3. มีการบริหารจัดการผลผลติและการตลาด

3.1 ใช่ ไม่ใช่     3.2 ใช่ ไม่ใช่      3.3 ใช ่ ไม่ใช่
4. มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บรโิภค

4.1 ใช่ ไม่ใช่     4.2 ใช่ ไม่ใช่
5 ี รั ิ ช ่ สิ่ ้ /สั5. มความรบผดชอบตอสงแวดลอม/สงคม

5.1 ใช่ ไม่ใช่     5.2 ใช่ ไม่ใช่
6. มีความภูมิใจในความเปน็เกษตรกร

6.1 ใช่ ไม่ใช่     6.2 ใช่ ไม่ใช่      6.3 ใช ่ ไม่ใช ่

5. มความรบผดชอบตอสงแวดลอม/สงคม
5.1 ใช่ ไม่ใช่     5.2 ใช่ ไม่ใช่

6. มีความภูมิใจในความเปน็เกษตรกร
6.1 ใช่ ไม่ใช่     6.2 ใช่ ไม่ใช่      6.3 ใช ่ ไม่ใช ่

คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer  
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ั ื ้ ี ั้ั ื ้ ี ั้ ??
5. การคัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบ

ี ํ ั ีี ํ ั ี ??การคดัเลือก Smart Farmer ต้นแบบมีขันตอน
การคดัเลือกอย่างไร
การคดัเลือก Smart Farmer ต้นแบบมีขันตอน
การคดัเลือกอย่างไรQQQQQQ

AAAAAA

??
ขั้นตอนหลักๆ ในการคัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบมีขัน้ตอนการ
คัดเลือกเป็นลําดับ ดังนี้

ควรเตรียมการสาํหรบัการถอดบทเรียน Smart Farmer
ต้นแบบอย่างไร
ควรเตรียมการสาํหรบัการถอดบทเรียน Smart Farmer
ต้นแบบอย่างไรQQQQQQ

AAAAAA

??
คณะทํางานระดับจังหวัดสามารถกําหนดแนวทางการถอดบทเรียน Smart 
Farmer ต้นแบบในพืน้ที่ได้ในหลายลักษณะ เช่น ให้เจ้าหน้าทีใ่น

พิจารณารายชื่อเกษตรกรจากการสํารวจ คัดกรอง Smart Farmer ที่
อาจเปน็ Smart Farmer ต้นแบบได้
พิจารณารายชื่อเกษตรกรจากการสํารวจ คัดกรอง Smart Farmer ที่
อาจเปน็ Smart Farmer ต้นแบบได้111111

คณะทํางานระดับตําบลถอดบทเรียนไปพร้อมกับการคัดกรอง Existing 
Smart Farmer และ Developing Smart Farmer และการประเมนิ
คุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบเลย หรือจัดทีมงานถอดบทเรียนในแต่
ละสาขาหรือมอบหมายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงรับผิดชอบในสาขาที่

ี่ ้ ั ่ ํ ี ่ ึ ้ ่ ใ ้ ิ ี
พิจารณาว่ากิจกรรมที่เกษตรกรทําเข้าข่าย Smart Farmer ต้นแบบ
สาขาใด
พิจารณาว่ากิจกรรมที่เกษตรกรทําเข้าข่าย Smart Farmer ต้นแบบ
สาขาใด222222

เกียวของกบหนวยงานของตนเองทาการถอดบทเรียน แตถึงแมวาจะใชวิธี
ใดก็ตามผู้ที่ทําหน้าที่ถอดบทเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและทําความ
เข้าใจประเด็นคําถามเพื่อให้ได้บทเรียนทีม่ีประโยชน์จาก Smart Farmer 
ต้นแบบใหม้ากที่สุด ดังนี้

สาขาใดสาขาใด

ข้าว ปาล์มน้ํามนั ยางพารา 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ข้าว ปาล์มน้ํามนั ยางพารา 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

สาขาที่ระบุในคู่มือฯ ตอนที่ สาขาที่ระบุในคู่มือฯ ตอนที่ 11สาขาที่ระบุในคู่มือฯ ตอนที่ สาขาที่ระบุในคู่มือฯ ตอนที่ 11
ถ้าคณะทํางานระดับจังหวัดเห็นควร
กําหนดใหม้ีต้นแบบในสาขานัน้ๆ ให้
ถ้าคณะทํางานระดับจังหวัดเห็นควร
กําหนดใหม้ีต้นแบบในสาขานัน้ๆ ให้

สาขาอืน่ๆ สาขาอืน่ๆ สาขาอืน่ๆ สาขาอืน่ๆ 

ทีมงานถอดบทเรียน

ทําความเขา้ใจประเด็นทําความเขา้ใจประเด็น
คําถามสําหรับการถอดบทเรียนคําถามสําหรับการถอดบทเรียน
111111มนัสําปะหลัง ออ้ยโรงงาน 

ประมง ปศุสัตว์ เกษตร
ผสมผสาน Young Smart 
Farmer  หม่อนไหม บัญชี

มนัสําปะหลัง ออ้ยโรงงาน 
ประมง ปศุสัตว์ เกษตร

ผสมผสาน Young Smart 
Farmer  หม่อนไหม บัญชี

ติดต่อกรมทีม่ภีารกิจเกี่ยวข้องกับ
สินค้าเกษตรหรือกิจกรรมทาง

การเกษตรเพื่อกําหนดคุณสมบัติ 
Smart Farmer ต้นแบบสาขานัน้ๆ 

ติดต่อกรมทีม่ภีารกิจเกี่ยวข้องกับ
สินค้าเกษตรหรือกิจกรรมทาง

การเกษตรเพื่อกําหนดคุณสมบัติ 
Smart Farmer ต้นแบบสาขานัน้ๆ 

เตรียมอุปกรณ์สําหรับการถอดบทเรียนให้พร้อมเตรียมอุปกรณ์สําหรับการถอดบทเรียนให้พร้อม222222
คัดเลือกโดยการประเมนิคุณสมบัติตามแบบฟอร์มที่ระบุ โดยพิจารณา
ร่วมกับการดูแปลงและการสัมภาษณ์เกษตรกรที่จะคัดเลือกเป็น
Smart Farmer ต้นแบบ

คัดเลือกโดยการประเมนิคุณสมบัติตามแบบฟอร์มที่ระบุ โดยพิจารณา
ร่วมกับการดูแปลงและการสัมภาษณ์เกษตรกรที่จะคัดเลือกเป็น
Smart Farmer ต้นแบบ

333333

Smart Farmer ตนแบบSmart Farmer ตนแบบ

สรุปผลการประเมนิคุณสมบตัิ สรุปผลการประเมนิคุณสมบตัิ Smart Farmer Smart Farmer ต้นแบบต้นแบบสรุปผลการประเมนิคุณสมบตัิ สรุปผลการประเมนิคุณสมบตัิ Smart Farmer Smart Farmer ต้นแบบต้นแบบ444444

คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer  
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6. ผลสรุปการสํารวจ คดักรองและคัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบในพืน้ที่

ํ ั ั ืํ ั ั ื ?? ํ ั ั ั ้ ั ้ํ ั ั ั ้ ั ้ ??ผลการสาํรวจ คัดกรองและคดัเลือก Smart Farmer 
ต้นแบบในพืน้ที่จะเป็นอย่างไร
ผลการสาํรวจ คัดกรองและคดัเลือก Smart Farmer 
ต้นแบบในพืน้ที่จะเป็นอย่างไรQQQQQQ

AAAAAA

??
หลังจากการสํารวจ คัดกรองและคัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบ
แล้ว คณะทํางานระดับจังหวัดจะได้ข้อมูลเกษตรกรที่จําแนกออกเปน็ 

คณะทํางานระดับจังหวัดจะต้องบริหารจัดการข้อมูลผลการ
สาํรวจ คัดกรองและคัดเลอืก Smart Farmer ต้นแบบอย่างไร
คณะทํางานระดับจังหวัดจะต้องบริหารจัดการข้อมูลผลการ
สาํรวจ คัดกรองและคัดเลอืก Smart Farmer ต้นแบบอย่างไรQQQQQQ ??

AAAAAA ข้อมูลทีไ่ด้จากการสํารวจ คัดกรองและคัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบให้
คณะทํางานระดับจังหวัดบันทึกข้อมลูใน files Excel ที่ Download จาก ู

3 กลุม่ ประกอบด้วย
1) Smart Farmer ต้นแบบ
2) Existing Smart Farmer 
3) Developing Smart Farmer

ู
www.thaismartfarmer.net/index.php/download และนําส่ง files 
Excel ที่บนัทึกข้อมูลแล้ว ส่งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ศทส.) หลังจากนัน้ ศทส. จะนําขอ้มูลทั้งหมด Upload ลงฐานข้อมูลใน 
www.thaismartfarmer.net  และแจ้งให้คณะทํางานระดับจังหวัด

้ ไปใ ื่ ้ไ ิ่ ิ ้ ไ ้ร้ข้อมลร้ข้อมลร้ข้อมลร้ข้อมล สามารถเขาไปในระบบเพือตรวจสอบ แกไขและเพิมเติมขอมูลเกษตรกรได
ต่อไป

รูขอมูลรูขอมูล
และจํานวนและจํานวน
ในแต่ละกลุ่มในแต่ละกลุ่ม

รูขอมูลรูขอมูล
และจํานวนและจํานวน
ในแต่ละกลุ่มในแต่ละกลุ่ม

Download และบันทึกขอ้มลูใน 
Files Excel จาก

Download และบันทึกขอ้มลูใน 
Files Excel จาก

111111
ส่ง Files ข้อมลูให้ ศทส.

ี่ f
ส่ง Files ข้อมลูให้ ศทส.

ี่ f

222222

www.thaismartfarmer.net/ind
ex.php/download

www.thaismartfarmer.net/ind
ex.php/download

ที smartfarmer@opsmoac.go.th
เพื่อ Upload ลงฐานข้อมูลใน
www.thaismartfarmer.net   

ที smartfarmer@opsmoac.go.th
เพื่อ Upload ลงฐานข้อมูลใน
www.thaismartfarmer.net   

333333
คณะทํางานระดับจังหวัด
เข้าระบบผ่านหน้าเว็บไซต์ 

www.thaismartfarmer.net 
เพื่อตรวจสอบ แก้ไขและเพิ่มเติม

ข้อมล Smart Farmer

คณะทํางานระดับจังหวัด
เข้าระบบผ่านหน้าเว็บไซต์ 

www.thaismartfarmer.net 
เพื่อตรวจสอบ แก้ไขและเพิ่มเติม

ข้อมล Smart Farmer

333333

ขอมูล Smart Farmer   ขอมูล Smart Farmer   

วิธีการใช้ระบบฐานข้อมูลวิธีการใช้ระบบฐานข้อมูล
ระบุในส่วนที่ ระบุในส่วนที่ 44

วิธีการใช้ระบบฐานข้อมูลวิธีการใช้ระบบฐานข้อมูล
ระบุในส่วนที่ ระบุในส่วนที่ 44
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7. ตัวอย่างประเด็นพูดคยุในการถอดบทเรยีน Smart Farmer ต้นแบบ  

สําหรับตัวอย่างประเด็นพูดคุยในการถอดบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ เป็นตัวอย่างที่กําหนดขึ้น
เพื่อประกอบการทําความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการถอดบทเรียนและนําเสนอบทเรียน Smart Farmer 
ต้นแบบ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ผ่านการประเมินเป็น Existing Smart Farmer และผ่านการประเมินคุณสมบัติ 
Smart Farmer ต้นแบบในสาขาที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยผู้ที่ทําการถอดบทเรียนต้องสอบถามข้อมูลทั่วไป หลังจาก
นั้นก็ให้พูดคุยสอบถาม Smart Farmer ต้นแบบเพื่อทําการถอดบทเรียนตามตัวอย่างที่มีรายละเอียด ดังนี้ 

 จากการสํารวจคัดกรอง Existing Smart Farmer และ Developing 
Smart Farmer ของคณะทํางานระดับตําบล ที่ชุมชนวัดสําโรง ตําบลโคกกลาง 
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทราบข้อมูลว่ามีเกษตรกรรายหนึ่งชื่อ
นายดํา ขยันยิ่ง เป็นผู้ที่มีความสามารถในการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็น
อย่างมาก จึงได้เดินทางมาที่บ้านและแปลงนาของเกษตรกรรายนี้ เพื่อทําการ
ถอดบทเรียนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
ซึ่งภายหลังจากการสอบถามข้อมูลทั่วไปของนายดําแล้ว ทีมงานถอด
บทเรียนก็ได้สอบถามพูดคุยเพื่อถอดบทเรียน รวมทั้งได้ถ่ายภาพและถ่าย 
VDO สําหรับการนําเสนอบทเรียน ดังนี้  

 
Q: พ่ีดําทํานาปลูกข้าวมาตั้งแต่บรรพบุรุษหรือเปล่าครับ แล้วกว่าจะถึงวันนี้พ่ีดําผ่าน
ประสบการณ์อะไรมาบ้าง 
A: ใช่ ครอบครัวฉันทํานามาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว แต่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่ เมื่อก่อน
มีท่ีดิน 40 ไร่ แต่ทํานาใช้เคมีมากเลย ลงทุนเรื่องเคมีมากจนเป็นหนี้สินเยอะ พ่อเลยเอาท่ีนา 20 
ไร่ไปจํานอง แต่ก็ไม่สามารถนําเงินไปไถ่ถอนคืนได้ ก็เลยเสียท่ีดินไปเลยครึ่งแปลงตอนประมาณปี 
พ.ศ. 2530 ตอนนั้นครอบครัวมีความทุกข์มาก พ่อก็ไม่สบายมากเพราะเครียดจัดเลย ตอนนั้น
ครอบครัวก็คิดท่ีจะเลิกทํานาแล้วล่ะ 
 

Q: แล้วแรงบันดาลใจหรือจุดเปลี่ยนที่ทําให้พ่ีดํายังคงทํานาอยู่จนถึงปัจจุบันคืออะไรครับ 

A: ตอนนั้นฉันอายุประมาณ 24 ปีได้ พอดีมีเช้ามืดวันหนึ่งเปิด TV ดูน่าจะเป็นสารคดีของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการทํานา รายการเค้านําพระราชดํารัสของในหลวงที่
พระราชทานแก่ผู้นํากลุ่มชาวนาเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2504 ฉันยังจําได้เลย พระองค์ตรัสว่า  

"ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษาการทดลองและทํานามาบ้าง และทราบดีว่าการทํานานั้น มีความ
ยากลําบากอยู่มิใช่น้อย จําเป็นจะต้องอาศัยพันธ์ุข้าวที่ดี และต้องใช้วิชาการต่างๆ ด้วย จึงจะ
ได้ผลเป็นล่ําเป็นสัน อีกประการหนึ่งที่นานั้น เมื่อสิ้นฤดูทํานาแล้วควรปลูกพืชอื่นๆ บ้างเพราะ
จะเพิ่มรายได้ให้อีกไม่ใช่น้อย ทั้งจะช่วยให้ดินร่วน ช่วยเพิ่มปุ๋ยกากพืช ทําให้ลักษณะเนื้อดินดี
ขึ้น เหมาะสําหรับจะทํานาในฤดูต่อไป"  
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ได้ฟังแล้วสายๆ ฉันเลยรีบไปหาคุณเอกที่เป็นเกษตรตําบลอยู่ตอนนั้น ถามแกว่าพืชอื่นๆ ท่ีใน
หลวงทรงตรัสถึงมีอะไรบ้าง แล้วปลูกยังไง คุณเอกก็บอกฉันว่าเป็นพวกพืชตระกูลถั่ว ถ้าแถวบ้าน
เราก็น่าจะปลูกพวกถั่วพุ่ม ถั่วพร้า ถั่วเขียว และปอเทืองได้ ตอนนั้นก็เลยขอเอกสารกับคําแนะนํา
ของคุณเอกมา โชคดีตอนนั้นกระทรวงเกษตรสนับสนุนพันธุ์ถั่วเขียวด้วยเลยขอมาทดลองปลูก
หลังจากเกี่ยวข้าวแล้ว มีผลดีมากเลยพอเก็บถั่วเขียวหมดแล้วไถกลบ จากดินที่ไม่ค่อยดีก็กลับมาดี
ขึ้น ตอนนั้นจําได้ว่าพอปลูกข้าวรอบใหม่และปุ๋ยเคมีก็ใช้ลดลงเนื่องจากไม่มีเงินทุน แต่กลับได้ข้าว
ถึง 50 ถังจากเดิมท่ีได้ 30 กว่าถัง รายได้เพิ่มขึ้นเยอะเลยทั้งจากข้าวท่ีได้มากขึ้นและใช้ต้นทุน
น้อยลงแถมยังได้จากถั่วเขียวอีก ตอนนั้นครอบครัวก็เริ่มมีความหวังมากขึ้น ก็เลยตัดสินใจท่ีจะทํา
นาต่อไป 
 
Q: คนในครอบครัวหรือเพื่อนบ้านของพี่ดํามีส่วนช่วยสนับสนุนการทํานาจนประสบ
ความสําเร็จหรือเปล่าครับ 
A: คนในครอบครัวเหรอ ทุกคนเลย เพราะลําบากมาด้วยกัน ทําให้เข้าใจและเห็นใจกันมาก ฉันก็
สงสารพ่อมาก ก็เลยพยายามหาทางออกให้กับครอบครัวตลอดเวลา โชคดีได้รับคําแนะนําจากคุณ
เอก (เกษตรตําบลตอนนั้น) รวมทั้งความช่วยเหลือของเพื่อนบ้านตอนลงแขก หว่าน ดํานา ทําให้
ช่วยลดต้นทุนการทํานาในหมู่บ้านไปเยอะ พวกเราก็ช่วยกันทําน่ะ 

พี่แดงเพื่อนบ้าน: ใช่ๆ 

 

Q: ความภาคภูมิใจในการเป็นชาวนาของพี่ดําคืออะไรครับ 

A: ฉันภูมิใจที่สุดก็ตรงที่ฉันทํานาแล้วสามารถซื้อที่ท่ีโดนยึดคืนมาได้นี่ล่ะ ตอนนั้นจําได้ว่าพ่อดีใจ
มากเลย 
 

Q: นอกจากซื้อที่นาคืนได้แล้ว ผลที่ได้รับเป็นยังไงบ้าง  

A: ตอนนี้ครอบครัวของฉันก็ทํานาเป็นหลัก มีรายได้พอสมควร จากท่ีซ้ือคืนที่นาที่เอาไปจํานองไว้ 
20 ไร่ ตอนนี้ก็ซ้ือเพิ่มอีก 20 กว่าไร่ ตอนนี้ก็มีท่ีดิน 60 กว่าไร่แล้ว พอได้ท่ีดินมาเพิ่มก็ได้ปลูกพืช
อื่นๆ เพิ่มเติมและแบ่งพื้นที่ไปทําเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงในการขายข้าว เพราะราคา
ไม่แน่นอน และได้ทดลองปลูกพืชผักอินทรีย์ซ่ึงกข็ายดีมากเพราะมีลูกค้ามาซ้ือถึงบ้านเลยไม่พอ
ขาย นอกจากนั้น ตอนนี้ปลูกข้าวหอมมะลิแบบอินทรีย์อยู่เพราะได้รับคําแนะนําจากคุณสามารถ 
(เกษตรตําบลคนปัจจุบัน) เมื่อ 10 ปีก่อนคุณสามารถเพิ่งมารับตําแหน่งใหม่ๆ ก็เป็นคนหนุ่มไฟ
แรง มีความรู้ มีข้อมูลตลาดต่างประเทศ แกบอกว่า แนวโน้มตลาดต้ังแต่ตอนนั้นจนถึงวันข้างหน้า
คนจะหันไปกินอาหารปลอดภัยท่ีปลูกโดยวิธีอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีเลย ตอนนั้นก็ยังงงๆ ว่าจะทําได้
อย่างไร ตอนนี้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์มาเรื่อยๆ ได้ไร่ละ 60 กว่าถังแล้วก็พอใจ   
ความสําเร็จท่ีสําคัญอีกอย่างนึงคือ ตอนนี้ส่งลูกท้ังสามคนได้เรียนหนังสือสูงๆ คนโต เค้าเรียน
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เกษตรเพราะเค้าโตมากับการช่วยพ่อทําเกษตร เค้าเลยอยากเรียนเกษตรมาพัฒนาที่บ้าน ฉันก็ได้
เทคนิคใหม่ๆ จากเค้าเยอะ อีกสองคนเค้าก็เรียนอย่างที่เค้าอยากเรียน แต่ท่ีสําคัญเวลาว่างทุกคน
ก็จะกลับมาทําเกษตรทุกคน ทํานาเป็นกันทุกคน อันนี้ฉันพอใจมาก 
 
Q: กว่าจะประสบความสําเร็จอย่างนี้ พ่ีดําเจอปัญหาในการทํานาอะไรบ้างและพี่ดําแก้ไข
อย่างไร 
A: เมื่อก่อนทํานามีปัญหาหลายอย่าง ต้ังแต่การเตรียมพื้นที่ การปรับหน้าดินต้องใช้ต้นทุนสูง 
ตอนแรกก็พยายามแก้ไขด้วยตนเองก่อน แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านโดยรวมกลุ่มกัน
จ้างรถไถมาทําให้ลดต้นทุนไปได้เยอะ ต่อมาได้เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ท่ีสหกรณ์ก็จะมีบริการไถ
ให้โดยคิดแต่ค่าน้ํามันซ่ึงก็ลดต้นทุนไปได้มาก ปัญหาน้ําไม่พอทํานาในตอนแรกๆ ต้องรอน้ําฝน
อย่างเดียวฉันเลยใช้วิธีขุดสระและเก็บน้ําไว้ใช้ในหน้าแล้งตอนนี้เลยไม่มีปัญหาเรื่องน้ําเลย ถ้ามี
โรคแมลงศัตรูข้าวติดต่อเจ้าหน้าท่ีเกษตรตําบลรวมท้ังนักวิชาการจากศูนย์วิจัยข้าวใกล้ๆ นี้ ก็จะ
ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี 
 

Q: ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการทําการเกษตรของพี่ดําคืออะไร 

A: เคยกลับไปย้อนคิดเหมือนกันว่าฉันทํามาจนมีวันนี้ได้ยังไง ซ่ึงก็พบว่าสิ่งที่ทําให้ประสบ
ความสําเร็จท่ีสําคัญที่สุดคือ  
อันแรกเลยคือ ตัวฉันเอง เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยกล้าจะทําอะไร ไม่ค่อยกล้าถามใคร แต่พอเห็นพ่อ
เสียใจท่ีเสียท่ีดินไปคราวนั้น ฉันก็กลับมานั่งคิดแลว้ว่าคงต้องทําอะไรสักอย่าง เลยเริ่มจากเปลี่ยน
ความคิดของตนเองให้คําม่ันกับตัวเองว่าทุกอย่างต้องแก้ไขได้ ต้องทําได้ พยายามขวนขวายหา
ความรู้เพิ่มเติมทุกช่องทาง ถามทุกอย่างที่อยากรู้ ดูตัวอย่างเกษตรกรคนอื่นๆ ท่ีประสบ
ความสําเร็จ ติดต่อเจ้าหน้าท่ีเกษตรตําบลอย่างสม่ําเสมอ ดูข่าวสาร สารคดีด้านการเกษตรเป็น
ประจําเพราะจะมีความรู้ดีๆ มากมาย ปรับมาใช้กับท่ีนาของฉันแบบลองผิดลองถูกเรื่อยมาจนเจอ
วิธีการที่ใช้ได้ 
อันที่สองคือ มีทรัพยากรที่ดี ก็เกิดจากการใช้ความรู้ท่ีได้รับมาปรับปรุงทรัพยากรต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ดินที่ดีขึ้นเนื่องจากการปลูกพืชตระกูลถั่วหลังนาตามพระราชดําริ การลดใช้ปุ๋ยเคมี 
ไม่เผาตอซังทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นลําดับ มีน้ําเพียงพอเนื่องจากการแบ่งพื้นที่ขุด
สระและมีการบริหารการใช้น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุด แปลงของเหลือใช้หรือพวกวัชพืชมาทําปุ๋ยใช้
หมดของเหลือก็ไม่มีเพราะทุกอย่างในแปลงมีประโยชน์หมด  
อันที่สามคือ มีเพื่อนที่ดี ท้ังเพื่อนบ้านในชุมชนที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เจ้าหน้าท่ีเกษตรตําบล
หลายๆ คนที่ผ่านมาที่คอยช่วยเหลือให้คําแนะนํา การเป็นสมาชิกของสหกรณ์ก็ช่วยได้มากเลย
เรื่องปัจจัยการผลิต และจัดการตอนขายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้สมาชิก 
อันที่สี่คือ สินค้าดีตลาดต้องการ จากการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และผักผลไม้อินทรีย์ซ่ึงมีการ
สั่งซ้ือล่วงหน้าทําให้ลดความเสี่ยงในการผลิตและสามารถประมาณการรายได้ท่ีจะได้รับจากการ
ผลิตในแตล่ะครั้งได้เลย 
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Q: แสดงว่าในการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของพี่ดําต้องมีเทคนิค มีกระบวนการที่ดี ทําให้
ประสบความสําเร็จใช่หรือไม่ครับ 
A: ก็มีนะ การปลูกข้าวอินทรีย์ให้ได้ผลดีเนี่ย สําคัญที่สุดก็คือ ต้องไม่ใช้สารเคมีอย่างเคร่งครัด การ
ไม่ใช้เคมีมันมีข้อดีหลายอย่าง คือ นอกจากจะทําให้ได้ผลผลิตข้าวท่ีมีคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน 
และปลอดภัยจากสารพิษทั้งผู้ปลูกและผู้กินแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ทําลาย
สิ่งแวดล้อมด้วย จริงๆ แล้วการปลูกข้าวอินทรีย์ทําไม่ยากหรอก แต่ต้องอาศัยความขยันอดทน
ค่อนข้างมาก เพราะกิจกรรมจะเยอะมากเลย เช่น ต้องปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการ
ปลูกพืชหมุนเวียน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ควบคุมโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสานที่ไม่ใช้
สารเคมี รักษาสมดุลของศัตรูธรรมชาติ เลือกใช้พันธุ์ข้าวท่ีเหมาะสมมีความต้านทาน จัดการพืช 
ดิน และน้ํา ให้ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของต้นข้าวเพื่อทําให้ต้นขา้วเจริญเติบโตได้ดี จัด
สภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสมต่อการระบาดของโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว เป็นต้น ถ้าทําได้
อย่างนี้ ก็จะทําให้ต้นข้าวท่ีปลูกให้ผลผลิตสูงในระดับท่ีน่าพอใจ วิธีการปลูกข้าวอินทรีย์ ฉันก็ได้รับ
คําแนะนําจากศนูย์วิจัยข้าวสุรินทร์จังหวัดข้างๆ นี่แหละ คุณสามารถเค้าพาไป วิธีการที่ฉันใช้ใน
การปลูกก็คือ 
เรื่องแรกเป็นการเลือกพื้นที่ปลูก ฉันกับเพื่อนบ้านเลือกพื้นที่ติดต่อกันโดยใช้รถไถไถคราว
เดียวกัน เรื่องดินไม่มีปัญหาตั้งแต่ปลูกพืชหมุนเวียนสลับกันทําให้ดินอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติมี
ธาตุอาหารที่จําเป็น มีน้ําพอสําหรับการปลูกข้าวเพราะขุดสระเก็บน้ําไว้ พื้นที่ก็ไม่ได้ใช้สารเคมีมา
นาน เพื่อนบ้านก็ไม่ใช้เหมือนกัน ทําให้พื้นที่แถวนี้เหมาะสมมากในการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
สําหรับการเตรียมดินหลังจากเก็บเกี่ยวถั่วเขียวแล้วกทํ็าการไถดะ ไถแปร คราด และทําเทือก
คล้ายๆ ทํานาปกตินั่นแหละ 
เรื่องที่สองเป็นการทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ การปลูกข้าวอินทรีย์ต้องไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะ 
พยายามรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินให้มากท่ีสุด ต้องไม่เผาตอซัง ฟางข้าวและเศษวัชพืชใน
แปลงนาเลย เอาเศษเหล่านั้นหมักไว้ในแปลงนาเพื่อให้เป็นปุ๋ยพืชสด ปลูกพืชหมุนเวียนพวกพืช
ตระกูลถั่ว ถั่วเขียว ถั่วพร้า โสน นอกจากนี้ก็เพิ่มเติมปุ๋ยชนิดอื่นๆ ด้วย ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด 
นอกจากนี้ฉันยังใช้น้ําหมักชีวภาพด้วย กไ็ด้ผลดี  
เรื่องที่สามเป็นการเลือกใช้พันธ์ุข้าว พันธุ์ข้าวท่ีเลือกใช้ก็เป็นพันธุ์ท่ีศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์แนะนํา 
คือพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 เค้าบอกว่ามีคุณภาพเมล็ดตรงกับความต้องการของคนกิน  
การปลูกข้าวอินทรีย์ในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ใช้สองพันธุ์นี้ เมล็ดพันธุ์ใช้ของศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ใน
ช่วงแรกตอนนี้สามารถคัดเลือกพันธุ์ท่ีเหมาะสมและผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวไว้ปลูกเอง ก่อนปลูกก็เอาไป
แช่ในสารละลายจุนสี (จุนสี 1 กรัมต่อน้ํา 1 ลิตร) เป็นเวลานาน 20 ชั่วโมงเพื่อป้องกันโรคที่ติดมา
กับเมล็ดพันธุ์ล้างด้วยน้ําก่อน แล้วค่อยเอาไปปลูก
เรื่องที่สี่เป็นวิธีปลูก ฉันใช้วิธีปักดําเพราะได้รับคําแนะนําจากศูนย์วิจัยข้าวว่าการปักดําจะ
เหมาะสมที่สุดกับการผลิตข้าวอินทรีย์ เพราะการเตรียมดิน ทําเทือก การควบคุมระดับน้ําในนาจะ
ช่วยลดวัชพืชได้ ต้นกล้าท่ีใช้ปักดําอายุประมาณ 30 วัน เลือกต้นกล้าท่ีดูเจริญเติบโตแข็งแรงดี ไม่
มีโรคและแมลงทําลาย ใช้ระยะปลูกท่ีถี่กว่าการปลูกข้าวท่ัวไปเล็กน้อยคือระยะระหว่างต้นและ
แถวประมาณหนึ่งคืบ (20 เซนติเมตร) จํานวนต้นกล้า 3-5 ต้นต่อกอกําลังดี
เรื่องที่ห้าระบบการปลูก ฉันปลูกข้าวอินทรีย์ปีละครั้งเท่านั้น และปลูกพืชหมุนเวียนโดยเฉพาะ
พืชตระกูลถั่วก่อนและหลังการปลูกข้าว อาจปลูกข้าวอินทรีย์ร่วมกับพืชตระกูลถั่วก็ได้ถ้า
สภาพแวดล้อมเหมาะสม เพื่อให้ดินมีความพร้อมสําหรับการปลูกข้าวในแต่ละรอบด้วย 
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เรื่องที่หกเป็นการควบคุมวัชพืช ฉันเน้นไปที่การเตรียมดินนะ ต้องเตรียมให้เหมาะสม ระดับน้ําก็
ควบคุมวัชพืช ใช้วัสดุคลุมดินก็ได้ ถอนด้วยมือบ้าง รวมทั้งปลูกพืชหมุนเวียน ก็จะช่วยได้มาก 
เรื่องที่เจ็ดเป็นการป้องกันกําจัดโรค แมลง และสัตว์ศัตรูพืช วิธีการที่ฉันใช้ในการป้องกันกําจัด
โรค แมลง และสัตว์ศัตรูพืชก็คือ ใช้ข้าวพันธุ์ต้านทานซึ่งเป็นพันธุ์ท่ีศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์แนะนํา
ร่วมกับการคัดเลือกพันธุ์จนได้พันธุ์ท่ีเหมาะสม เตรียมแปลงให้ดี กําหนดช่วงเวลาปลูกให้เหมาะสม 
ใช้อัตราเมล็ดและระยะปลูกท่ีเหมาะสม การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค 
แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว จัดการน้ําให้ดีเพื่อให้ต้นข้าวเจริญเติบโตดี สมบูรณ์และแข็งแรง สามารถลด
การทําลายของโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวได้ มีการกําจัดวัชพืช การกําจัดเศษซากพืชที่เป็นโรคโดย
ใช้ปูนขาว หรือกํามะถันผง ใช้ตัวหํ้า ตัวเบียน และศัตรูธรรมชาติเพื่อช่วยควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรู
ข้าว นอกจากนี้ฉันปลูกพืชขับไล่แมลงบนคันนา พวกตะไคร้หอม สะเดา ข่า และแคฝรั่ง เอามาตํา
แล้วฉีดพ่นกันแมลง ใช้แสงไฟล่อ ใช้กับดัก และใช้กาวเหนียว ฉันใช้หลายๆ วิธีช่วยกัน เพื่อไม่ใช้
เคมีนั่นเอง 
เรื่องที่แปดการจัดการน้ํา อันนี้สําคัญมาก ต้องรักษาระดับน้ําให้ดี เพราะระดับน้ําสัมพันธ์กับการ
เติบโตทางลําต้นและการให้ผลผลิตของข้าวโดยตรง ในช่วงปักดําจนถึงแตกกอถ้าระดับน้ําสูงมาก
จะทําให้ข้าวสูงเพื่อหนีน้ํา ต้นจะล้มง่าย ช่วงนี้ควรรักษาระดับน้ําให้อยู่ท่ีประมาณ 5 เซนติเมตร 
แต่ถ้าต้นข้าวขาดน้ําจะทําให้วัชพืชเติบโตแข่งกับต้นข้าวได้ ดังนั้นระดับน้ําท่ีเหมาะสมต่อการปลูก
ข้าวอินทรย์ี ตลอดฤดูปลูกควรเก็บรักษาไว้ท่ีปริมาณ 5-15 เซนติเมตร จนถึงระยะก่อนเก็บเกี่ยว
ประมาณ 7-10 วัน จึงระบายน้ําออกเพื่อให้ข้าวสุกแก่พร้อมกัน และที่นาแห้งเหมาะต่อการเกี่ยว
ข้าว 
เรื่องที่เก้าก็เป็นตอนเกี่ยวข้าว สีข้าว นวดข้าวและลดความชื้น ฉันเกี่ยวข้าวหลังจากออกดอก 
ประมาณ 28-30 วัน สังเกตจากเมล็ดในรวงข้าวสุกแก่เมล็ดเปลี่ยนเป็นสีฟาง เรียกว่า ระยะ
พลับพลึง เมื่อก่อนจะใช้เคียวเกี่ยว ต้องตากฟ่อนข้าวในนาประมาณ 2-3 แดด แล้วจึงรวมกอง 
แล้วนวด ตอนนี้ใช้รถเกี่ยวนวด แต่หลังเกี่ยวข้าวยังมีความชื้นสูง ต้องตากบนลานแดดจัดๆ สัก 1-
2 วัน พลิกกลับเมล็ดข้าววันละ 3-4 ครั้ง ให้ความชื้นเหลือประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ หรือต่ํากว่า
นั้น แล้วจึงนําข้าวไปเก็บในยุ้งฉางเพื่อให้มีคุณภาพการสีดี ต้องแยกสีต่างหากจากข้าวท่ัวไปด้วย
นะ ซ่ึงเรื่องสีและบรรจุถุง รวมทั้งขาย สหกรณ์จัดการให้ ซ่ึงตลาดหลักตอนนี้เป็นตลาด
ต่างประเทศแถวยุโรป เค้ายังต้องการอีกเยอะ หมดห่วงเลย 
 

Q: กระบวนการเหล่านี้พ่ีดําได้เคยแนะนําเกษตรกรคนอื่นๆ ในชมุชนอย่างไรบ้าง 

A: แน่นอนอยู่แล้ว ฉันนี่แหละเป็นคนเริ่มทําข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในตําบลนี้เลยนะ ตอนที่เริ่มทํา
ใหม่ๆ ก็มีแต่คนมาถามว่ามันจะเป็นไปได้เหรอ ทําอินทรีย์เนี่ย ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่พอทําสําเร็จ
และเริ่มขายได้ มีคําสั่งซ้ือเข้ามา ท่ีสําคัญราคาสูงกว่าการปลูกข้าวท่ัวไปมาก คราวนี้ล่ะ เริ่มมาถาม
กันใหญ่ว่าทํายังไง ฉันก็ไม่ได้ปิดบังอะไร บอกหมดเลย ฉันยังเคยไปพูดในตอนประชุมสหกรณ์
การเกษตรเลยนะ และก็พาคนสนใจมาดูท่ีนาด้วย ตอนนี้เลยทําข้าวอินทรีย์กันส่วนใหญ่  
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Q: ในฐานะที่เป็น Smart Farmer ต้นแบบ พ่ีดํามีข้อคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร
เพ่ือให้ผู้อื่นได้ศึกษาและนําวิธีการไปปรับใช้อย่างไรบ้าง 
A: ฉันคิดว่าในการทําการเกษตรชนิดใดก็ตาม เกษตรกรต้องมีความรู้ ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา หูไวตาไว 
กระตือรือร้นที่จะรับความรู้ใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มเติม เพราะวิธีการใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์จะมีเข้ามา
เสมอ รวมทั้งข้อมูลด้านการตลาดที่จะทําให้ขายสินค้าได้ราคาอันนี้สําคัญมากเพราะจะทําให้
สามารถทําการเกษตรได้ต่อเนื่อง ต้องฟังข่าวสารให้มากเพราะทําให้เรารู้ถึงแนวโน้มของตลาดว่า
คนกินต้องการกินแบบไหน เพราะเราต้องปลูกตามใจคนกินจึงจะขายได้ราคา โดยตอนนี้และ
ต่อไปข้างหน้า คนดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น สินค้าต้องปลอดภัย ต้องดูแลสิ่งแวดล้อม เกษตรกร
อย่างเราก็ต้องปรับตัว ปรับปรุงการปลูกให้ดี ให้ต้นทุนต่ํา การใช้วิธีอินทรีย์เป็นทางออกที่ดีมาก 
ฉันจึงอยากแนะนําให้เกษตรกรคนอื่นๆ หันมาใช้วิธีอินทรีย์ในการทําการเกษตรให้มากขึ้น 
 

ขอบคุณครับพี่ดํา วันนี้ได้ความรู้กับเทคนิคต่างๆ มากเลย 

ไม่เป็นไร ยินดีๆ วันหลังมาคุยกันอีกนะ ว่าแต่ท่ีถอดบทเรียนนี่ จะเอาไปทําอะไรหล่ะ 

เอาไปเป็นความรู้และตัวอย่างให้เกษตรกรคนอื่นๆ น่ะครับ 

เออดีเหมือนกัน ฉันว่ากระทรวงเกษตรน่าจะรวมรวมเทคนิคหรือทําวิจัยกับเกษตรกรที่ปลูกพืชแต่
ละชนิดต้ังแต่เริ่มต้นจนขาย ออกมาเป็นชุดๆ เป็นพืชแต่ละชนิดท่ีได้ผลและต้นทุนต่ําๆ กําไรงามๆ 
ไว้แนะนําเกษตรกรนะ  ฉันว่าน่าจะได้ประโยชน์มากเลย อย่างเช่น เรื่องข้าวอินทรีย์นี่ ฉันก็มี
เทคนิคอย่างที่เล่าแต่ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนอื่นๆ เขาทํากันยังไง จะได้มาปรับใชไ้ง  

เป็นความคิดท่ีดีมากครับ ขอบคุณครับ 
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8. ตัวอย่างการนําเสนอบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ 

 ภายหลังจากการถอดบทเรียนนายดํา ขยันยิ่ง Smart Farmer ต้นแบบสาขาข้าว แล้วทีมงานที่ถอด
บทเรียนได้นําข้อมูลต่างๆ มาประมวลเพื่อนําเสนอบทเรียนของนายดํา ขยันยิ่ง ตามรูปแบบการนําเสนอ
บทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer 
กําหนดดังนี้ 

นายดํา ขยันยิ่ง 
Smart Farmer ต้นแบบ สาขาขา้ว 
“ผู้นําการผลิตขา้วหอมมะลิอินทรีย์คุณภาพแห่งอําเภอลําปลายมาศ”  

 
 
 

จากชาวนาที่ประสบปัญหาหนี้สินที่ดินถูกยึด ได้ปรับความคิดของตนเองจากความท้อแท้สิ้นหวัง สู่คนใฝ่รู้ จากจุดเปลี่ยน
สําคัญ เมื่อได้รับฟังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีพระราชทานแก่ผู้นํากลุ่มชาวนาเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2504 ในสารคดีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการทํานา ความว่า  

"ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษาการทดลองและทํานามาบ้าง และทราบดีว่าการทํานานั้น มีความยากลําบากอยู่มิใช่น้อย 
จําเป็นจะต้องอาศัยพันธ์ุข้าวที่ดี และต้องใช้วิชาการต่างๆ ด้วย จึงจะได้ผลเป็นล่ําเป็นสัน อีกประการหนึ่งที่นานั้น เมื่อสิ้น
ฤดูทํานาแล้วควรปลูกพืชอื่นๆ บ้าง เพราะจะเพิ่มรายได้ให้อีกไม่ใช่น้อย ทั้งจะช่วยให้ดินร่วน ช่วยเพ่ิมปุ๋ยกากพืช ทําให้
ลักษณะเนื้อดินดีขึ้น เหมาะสําหรับจะทํานาในฤดูต่อไป"  

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ Smart Farmer ต้นแบบคนนี้ เข้าสู่วิถีของการเกษตรแบบอินทรีย์ โดยเริ่มต้นจากการปลูกพืช
หมุนเวียนเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินสลับกับการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีต่างๆ จนในที่สุด
สามารถเลิกใช้สารเคมีได้ ด้วยความสามารถในการประยุกต์ใช้หลากหลายวิธีทางธรรมชาติ ซ่ึงเป็นใบเบิกทางสําคัญนําไปสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) เป็นผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ท่ีมีคุณภาพสูง มีความปลอดภัย เป็นที่ต้องการของตลาด
ต่างประเทศโดยเฉพาะในสหภาพยุโรป ทําให้ปัจจุบันนายดํามีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีโอกาสตอบแทน ช่วยเหลือเพื่อนบ้านและ
ชุมชนด้วยวิถีแห่งเกษตรอินทรีย์ท่ีเชี่ยวชาญ    

ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเด่นและมกีารปฏบิัติท่ีดี  
1. เชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้วิธีทางธรรมชาติเพ่ือลดการใช้สารเคมี 

การปลูกข้าวอินทรีย์ให้ได้ผลดี ต้องไม่ใช้สารเคมีอย่างเคร่งครัด การไม่ใช้เคมีมันมีข้อดีหลายอย่าง คือ นอกจากจะทําให้
ได้ผลผลิตข้าวท่ีมีคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน และปลอดภัยจากสารพิษทั้งผู้ปลูกและผู้กินแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมด้วย การปลูกข้าวอินทรีย์ทําได้ไม่ยาก แต่ต้องอาศัยความขยันอดทนค่อนข้างมาก เพราะมี
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กิจกรรมที่ต้องทํามาก เช่น ต้องปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ควบคุมโรค แมลง
และสัตว์ศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสานท่ีไม่ใช้สารเคมี รักษาสมดุลของศัตรูธรรมชาติ เลือกใช้พันธุ์ข้าวท่ีเหมาะสมมีความต้านทาน 
จัดการพืช ดิน และน้ํา ให้ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของต้นข้าวเพื่อทําให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดี จัดสภาพแวดล้อม
ไม่ให้เหมาะสมต่อการระบาดของโรค แมลงและสัตว์ท่ีเป็นศัตรูของข้าว เป็นต้น ถ้าทําได้อย่างนี้ ก็จะทําให้ต้นข้าวท่ีปลูกให้ผล
ผลิตสูงในระดับท่ีน่าพอใจ 

2. จัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 

2.1 การเลือกพื้นที่ปลูก เลือกพื้นที่ติดต่อกันโดยใช้รถไถไถคราวเดียวกัน เรื่องดินไม่มีปัญหาตั้งแต่ปลูกพืชหมุนเวียน
สลับกันทําให้ดินอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติมีธาตุอาหารที่จําเป็น มีแหล่งน้ําสําหรับการปลูกพอเพราะขุดสระเก็บน้ําไว้ พื้นที่ก็
ไม่ได้ใช้สารเคมีมานาน ทําให้พื้นที่มีความเหมาะสมมากในการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ สําหรับการเตรียมดินหลังจากเก็บ
เกี่ยวถั่วเขียวแล้วก็ทําการไถดะ ไถแปร คราด และทําเทือก 

2.2 การทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ การปลูกข้าวอินทรีย์ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี พยายามรักษาความอุดม
สมบูรณ์ของดินให้มากท่ีสุด ไม่เผาตอซัง ฟางข้าวและเศษวัชพืชในแปลงนา โดยเอาเศษเหล่านั้นหมักไว้ในแปลงนาเพื่อให้เป็น
ปุ๋ยพืชสด ปลูกพืชหมุนเวียนพวกพืชตระกูลถั่ว ถั่วเขียว ถั่วพร้า โสน นอกจากนี้ก็เพิ่มเติมปุ๋ยชนิดอื่นๆ ด้วย ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก 
ปุ๋ยพืชสด และใช้น้ําหมักชีวภาพ 

3. กระบวนการผลิตได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) 

3.1 การเลือกใช้พันธ์ุข้าว พันธุ์ข้าวท่ีเลือกใช้ก็เป็นพันธุ์ท่ีศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์แนะนํา คือพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ 
กข15 เนื่องจากมีคุณภาพเมล็ดตรงกับความต้องการของผู้บริโภค การปลูกข้าวอินทรีย์ในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ใช้สองพันธุ์นี้ เมล็ด
พันธุ์ใช้ของศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ในช่วงแรกตอนนี้สามารถคัดเลือกพันธุ์ท่ีเหมาะสมและผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวไว้ปลูกเอง ก่อนปลูกก็
เอาไปแช่ในสารละลายจุนสี (จุนสี 1 กรัมต่อน้ํา 1 ลิตร) เป็นเวลานาน 20 ชั่วโมงเพื่อป้องกันโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ล้างด้วย
น้ําก่อน แล้วค่อยนําไปปลูก 

3.2 วิธีปลูก ใช้วิธีปักดําเพราะได้รับคําแนะนําจากศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ว่าการปักดําจะเหมาะสมที่สุดกับการผลิตข้าว
อินทรีย์ เพราะการเตรียมดิน ทําเทือก การควบคุมระดับน้ําในนาจะช่วยลดวัชพืชได้ ต้นกล้าท่ีใช้ปักดําอายุประมาณ 30 วัน 
เลือกต้นกล้าท่ีดูเจริญเติบโตแข็งแรงดี ไม่มีโรคและแมลงทําลาย ใช้ระยะปลูกท่ีถี่กว่าการปลูกข้าวท่ัวไปเล็กน้อยคือระยะ
ระหว่างต้นและแถวประมาณหนึ่งคืบ (20 เซนติเมตร) จาํนวนต้นกล้า 3-5 ต้นต่อกอ 
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3.3 ระบบการปลูก ปลูกข้าวอินทรีย์ปีละหนึ่งครั้ง  และปลูกพืชหมุนเวียนโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วก่อนและหลังการปลูก

ข้าว อาจปลูกข้าวอินทรีย์ร่วมกับพืชตระกูลถั่วก็ได้ถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสม เพื่อให้ดินมีความพร้อมสําหรับการปลูกข้าวใน
แต่ละรอบ 

3.4 การควบคุมวัชพืช เน้นไปที่การเตรียมดินต้องเตรียมให้เหมาะสม ใช้ระดับน้ําควบคุมวัชพืช ใช้วัสดุคลุมดิน ถอน
ด้วยมือ รวมทั้งปลูกพืชหมุนเวียนประกอบกัน 

3.5 การป้องกันกําจัดโรค แมลง และสัตว์ที่เป็นศัตรูพืช วิธีการที่ใช้ในการป้องกันกําจัดโรค แมลง และสัตว์ศัตรูพืชก็
คือ ใช้ข้าวพันธุ์ต้านทานซึ่งเป็นพันธุ์ท่ีศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์แนะนําร่วมกับการคัดเลือกพันธุ์จนได้พันธุ์ท่ีเหมาะสม เตรียมแปลง
ให้ดี กําหนดช่วงเวลาปลูกให้เหมาะสม ใช้อัตราเมล็ดและระยะปลูกท่ีเหมาะสม การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรการระบาด
ของโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว จัดการน้ําให้ดีเพื่อให้ต้นข้าวเจริญเติบโตดี สมบูรณ์และแข็งแรง สามารถลดการทําลายของโรค 
แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวได้ มีการกําจัดวัชพืช การกําจัดเศษซากพืชที่เป็นโรคโดยใช้ปูนขาว หรือกํามะถันผง ใช้ตัวหํ้าตัวเบียน 
และศัตรูธรรมชาติเพื่อช่วยควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูข้าว นอกจากนี้ได้ปลูกพืชขับไล่แมลงบนคันนา พวกตะไคร้หอม สะเดา ข่า 
และแคฝรั่ง เอามาตําแล้วฉีดพ่นกันแมลง ใช้แสงไฟล่อ ใช้กับดัก และใช้กาวเหนียว ซ่ึงได้ใช้หลายๆ วิธีช่วยกัน เพื่อไม่ใช้สารเคมี 

3.6 การจัดการน้ํา นายดําให้ความสําคัญมาก ต้องรักษาระดับน้ําให้ดี เพราะระดับน้ําสัมพันธ์กับการเติบโตทางลําต้น
และการให้ผลผลิตของข้าวโดยตรง ในช่วงปักดําจนถึงแตกกอถ้าระดับน้ําสูงมากจะทําให้ข้าวสูงเพื่อหนีน้ํา ต้นจะล้มง่าย ช่วงนี้
ควรรักษาระดับน้ําให้อยู่ท่ีประมาณ 5 เซนติเมตร แต่ถ้าต้นข้าวขาดน้ําจะทําให้วัชพืชเติบโตแข่งกับต้นข้าวได้ ดังนั้นระดับน้ําท่ี
เหมาะสมต่อการปลูกข้าวอินทรีย์ ตลอดฤดูปลูกควรเก็บรักษาไว้ท่ีปริมาณ 5-15 เซนติเมตร จนถึงระยะก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 
7-10 วัน จึงระบายน้ําออกเพื่อให้ข้าวสุกแก่พร้อมกัน และที่นาแห้งเหมาะต่อการเกี่ยวข้าว 

3.7 การเกี่ยวข้าว สีข้าว นวดข้าวและการลดความชื้น ทําการเกี่ยวข้าวหลังจากออกดอกประมาณ 28-30 วัน สังเกต
จากเมล็ดในรวงข้าวสุกแก่เมล็ดเปลี่ยนเป็นสีฟาง เรียกว่า ระยะพลับพลึง เมื่อก่อนจะใช้เคียวเกี่ยว ต้องตากฟ่อนข้าวในนา
ประมาณ 2-3 แดด แล้วจึงรวมกองหลังจากนั้นจึงทําการนวด ปัจจุบันใช้รถเกี่ยวนวด แต่หลังเกี่ยวข้าวยังมีความชื้นสูง ต้อง
ตากบนลานแดดจัดๆ ใช้เวลา 1-2 วัน พลิกกลับเมล็ดข้าววันละ 3-4 ครั้ง ให้ความชื้นเหลือประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ หรือต่ํา
กว่านั้น  

จากการใช้กระบวนการผลิตแบบนี้ทําให้นายดําได้ผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในปริมาณ 652 กิโลกรัม/ไร่ ซ่ึงสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยผลผลิตของพันธุ์ กข15 ท่ี 560 กิโลกรัมต่อไร่ 
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4. ไร้ปัญหาการตลาดจากคําสั่งซื้อล่วงหน้าจากตลาดต่างประเทศผ่านกลไกสหกรณ์การเกษตร 

สําหรับประเด็นด้านการตลาด สหกรณ์การเกษตรที่นายดําเป็นสมาชิกได้ดําเนินการด้านการตลาดให้กับเกษตรกรที่ปลูก
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ท้ังในการเจรจากับตัวแทนผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในตลาดสหภาพยุโรป ซ่ึงมีคําสั่งซ้ือจาก
ต่างประเทศล่วงหน้าและรับซ้ือในปริมาณไม่จํากัดเนื่องจากตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในยุโรปยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้สหกรณ์การเกษตรยังสามารถเจรจาให้ราคาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของเกษตรกรมีราคาสูง โดยมีการบริหารจัดการ
หลังจากรับซ้ือข้าวเปลือกจากเกษตรกรที่มีมาตรฐาน ท้ังยุ้งฉางเพื่อเก็บเมล็ดข้าวให้มีคุณภาพการสีดี โดยแยกสีต่างหากจาก
ข้าวท่ัวไป ทําการบรรจุถุงที่มีตราสินค้าท่ีชัดเจนมีมาตรฐาน การดําเนินการหลายๆ อย่าง ทําให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
สามารถปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ท่ีมีคุณภาพออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง เพราะไม่ต้องกังวลเรื่องการตลาดอีกต่อไป  

5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพเกษตรจาก Smart Farmer ต้นแบบ 
5.1 ฝากถึงเกษตรกร การทําการเกษตรชนิดใดก็ตาม เกษตรกรต้องมีความรู้ ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา หูไวตาไว กระตือรือร้น

ท่ีจะรับความรู้ใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มเติมเสมอ เพราะวิธีการใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์จะมีเข้ามาเสมอ รวมทั้งข้อมูลด้านการตลาดที่จะ
ทําให้ขายสินค้าได้ราคาอันนี้สําคัญมากเพราะจะทําให้สามารถทําการเกษตรได้ต่อเนื่อง ต้องฟังข่าวสารให้มากเพราะทําให้เรารู้
ถึงแนวโน้มของตลาดว่าคนกินต้องการกินแบบไหน เพราะเราต้องปลูกตามใจคนกินจึงจะขายได้ราคา โดยตอนนี้และต่อไป
ข้างหน้า คนดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น สินค้าต้องปลอดภัย ต้องดูแลสิ่งแวดล้อม เกษตรกรต้องปรับตัว ปรับปรุงการปลูกให้ดี 
ให้ต้นทุนต่ํา การใช้วิธีอินทรีย์เป็นทางออกที่ดีมาก จึงอยากแนะนําให้เกษตรกรคนอื่นๆ หันมาใช้วิธีอินทรีย์ในการทําการเกษตร
ให้มากขึ้น 

5.2 ฝากถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรจะรวมรวมเทคนิคหรือทําวิจัยกับเกษตรกรที่
เป็น Smart Farmer ต้นแบบ ท่ีปลูกพืชหรือทําการเกษตรแต่ละชนิดต้ังแต่เริ่มต้นจนขาย ออกมาเป็นชุดๆ เป็นสินค้าแต่ละ
ชนิดท่ีได้ผลและต้นทุนต่ําๆ กําไรงามๆ ไว้แนะนําเกษตรกร จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรมาก เช่น เรื่องข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
นายดําก็มีเทคนิคอย่างที่นําเสนอมา แต่นายดําก็คาดหวังที่จะได้องค์ความรู้จากเกษตรกรรายอื่นด้วย เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ใน
การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เป็นต้น 

6. สรุปปัจจัยสําคญัที่ส่งผลให้ Smart Farmer ต้นแบบ รายนี้ประสบความสําเร็จ1 
จากการถอดบทเรียนของนายดํา ขยันย่ิง Smart Farmer ต้นแบบสาขาข้าว ได้ข้อคิดท่ีสําคัญเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความ

สําเร็จของ Smart Farmer ต้นแบบรายนี้ ท่ีทําให้นายดําสามารถประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ได้ประสบความสําเร็จ โดยมีผลผลิตข้าวมากกว่าผลผลิตเฉลี่ยของประเทศในสายพันธุ์เดียวกัน มีรายได้ท่ีเพียงพอ 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ซ่ึงสามารถนําไปเป็นบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ ได้ดังนี้ 

6.1 มีความรู้ในเรื่องที่ทําอยู่ นายดํามีความรู้ในเรื่องการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็นอย่างมาก องค์ความรู้ท่ีได้เกิดจาก
การสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน มีความเชี่ยวชาญจนสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือให้คําแนะนําปรึกษา

                                                            
1 ประเด็นเพิม่เติมตามความเห็นของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการขับเคลือ่นนโยบาย Smart Farmer และ Smart Office ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 20 สิงหาคม 2556 
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กับผู้อื่นได้ รวมทั้งแปลงนาของนายดําเป็นจุดเรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้ศึกษาเรียนรู้ ซ่ึงปัจจัยท่ีทําให้นายดําสามารถเป็นเกษตรกรที่มี
ความรู้จนสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นได้ มีจุดเริ่มต้นมาจากการเปลี่ยนความคิดของตนเองให้คําม่ันกับตัวเองว่าทุกอย่างต้อง
แก้ไขได้ มีความมุ่งมั่น มีความพยายามขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมทุกช่องทาง ถามทุกอย่างที่อยากรู้และดูตัวอย่างเกษตรกรคน
อื่นๆ ท่ีประสบความสําเร็จ ติดต่อเจ้าหน้าท่ีเกษตรตําบลและศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสุรินทร์อย่างสม่ําเสมอ ดูข่าวสาร สารคดีด้าน
การเกษตรเป็นประจําเพราะจะมีความรู้ดีๆ มากมาย มาปรับมาใช้แบบลองผิดลองถูกเรื่อยมาจนเจอวิธีการที่ใช้ได้ผลดี จึงส่งผล
ให้นายดําเป็นผู้ท่ีมีความรู้ในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็นอยา่งดี 

6.2 มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ นายดําให้ความสําคัญกับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจใน
การทําการเกษตรเป็นอย่างมาก โดยแหล่งข้อมูลสําคัญที่นายดําสามารถเข้าถึงได้ จะเป็นแหล่งข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีเกษตรตําบล 
ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสุรินทร์ และสหกรณ์การเกษตร โดยการสอบถามข้อสงสัย ขอคําแนะนํา แลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติท่ีดี
ระหว่างกัน มีการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากรายการโทรทัศน์ สารคดีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง
ข้อมูล องค์ความรู้จากลูกท่ีเรียนเกษตรในระดับมหาวิทยาลัย ประมวลเป็นองค์ความรู้ ศึกษาและทดลองด้วยตนเอง ประการ
สําคัญคือนายดําจะให้ความสําคัญกับการบนัทึกข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะข้อค้นพบที่ได้จากการทําการเกษตร โดยเฉพาะการปลูก
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในขั้นตอนต่างๆ เพื่อนํามาปรับปรุงวิธีการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังใช้ข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์
วางแผนก่อนเริ่มดําเนินการและบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดด้วย 

6.3 มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด นายดํามีความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะ
การทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ โดยการปลูกพืชหมุนเวียนสลับกับการปลูกข้าวหอมมะลิ การเลือกใช้พันธุ์ข้าวท่ีมีคุณภาพ
ตามที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์แนะนํา เลือกใช้วิธีการดํานาซ่ึงเหมาะสมกับการผลิตข้าวอินทรีย์ และมีการจัดการของเหลือจากการ
ผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ (Zero waste management) โดยการนําเศษวัสดุท่ีเหลือทั้งหมดหมักไว้ในแปลงนาเพื่อทําเป็นปุ๋ยพืชสด 
โดยไม่มีการเผาตอซัง มีการบริหารจัดการแรงงานและทุนที่มีประสิทธิภาพโดยให้ความสําคัญกับการรวมกลุ่มช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกัน ทําให้นายดําและเพื่อนบ้านสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การรวมกลุ่มและการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ทําให้นายดําสามารถเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเพื่อให้ขายผลผลิตได้อย่างสม่ําเสมอ 

6.4 มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค ปัจจัยด้านนี้นายดําให้ความสําคัญและสอดคล้อง 
กับสินค้าท่ีนายดําผลิต โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอินทรีย์ รวมทั้งผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ ท่ีได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) 
โดยนายดําเลิกใช้สารเคมีและเปลี่ยนมาประยุกต์ใช้หลากหลายวิธีทางธรรมชาติ ท้ังการใช้ปุ๋ยพืชสดและการปลูกพืชหมุนเวียน
แทนการใช้ปุ๋ยเคมี การควบคุมวัชพืชในนาข้าวด้วยควบคุมระดับน้ํา และใช้วัสดุคลุมดินแทนการใช้สารเคมีฉีดพ่น มีวิธีการที่ใช้
ในการป้องกันกําจัดโรค แมลง และสัตว์ศัตรูพืชโดยใช้ข้าวพันธุ์ต้านทาน เตรียมแปลงให้ดี กําหนดช่วงเวลาปลูกให้เหมาะสม 
ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว ใช้ตัวหํ้าตัวเบียน และศัตรูธรรมชาติเพื่อช่วยควบคุม
แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว นอกจากนี้ได้ปลูกพืชขับไล่แมลงบนคันนา พวกตะไคร้หอม สะเดา ข่า และแคฝรั่ง เอามาตําแล้วฉีดพ่น
กันแมลง ใช้แสงไฟล่อ  ใช้กับดัก และใช้กาวเหนียว จะเห็นได้ว่านายดําได้ใช้หลายๆ วิธีช่วยกัน เพื่อไม่ใช้สารเคมี ทําให้ผลผลิต
ของนายดํามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นที่ต้องการของตลาด 

6.5 มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม นายดํามีกระบวนการผลิตท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 
(Green Economy) จากการผลิตโดยใช้วิธีธรรมชาติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและ
ความปลอดภัยของผู้บริโภคข้างต้น รวมทั้งมีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการให้คําปรึกษาแนะนํากับ
เพื่อนบ้านและเป็นวิทยากรในการประชุมสหกรณ์การเกษตรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็นประจํา 

6.6 มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร จากความสําเร็จในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทําให้นายดําสามารถไถ่ถอน
ท่ีดินคืนมาและซ้ือที่ดินเพิ่มเติมได้ มีรายได้ท่ีดีทําให้สามารถส่งลูกได้เรียนหนังสือสูงๆ ทําให้นายดํามีความสุข ความพึงพอใจ
และมีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพการเกษตรต่อไป มีความรักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป 
โดยถ่ายทอดความรู้ ความภาคภูมิใจให้กับลูกๆ ซ่ึงลูกๆ ก็ทําการเกษตรเป็นทุกคน ซ่ึงทําให้นายดําและครอบครัวสามารถทํา
การเกษตรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 
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7. การจัดลําดับความโดดเด่นตามคุณสมบัติ Smart Farmer  

การจัดลําดับความโดดเด่นตามคุณสมบัติของ Smart Farmer เพื่อประโยชน์ในการจับคู่ (Matching) ในการเรียนรู้
ระหว่างเกษตรกร โดยให้ผู้ถอดบทเรียนเรียงลําดับความโดดเด่นของคุณสมบัติตามลําดับเลขหมาย 1-6 ใน  ดังนี้ 

 1. มีความรู้ในเรื่องที่ทําอยู่  4. มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค 

 2. มีข้อมูลประกอบ การตัดสินใจ  5. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม 

 3. มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด  6. มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร 

ท้ังนี้ ความสําเร็จของนายดํา ขยันย่ิง Smart Farmer ต้นแบบสาขาข้าว สามารถเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรรายอื่นที่
ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ รวมท้ังการปลูกพืชชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะการเป็นต้นแบบในด้านการมีความรู้ในเรื่องที่ทําอยู่และการ
ตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค ซ่ึงถือเป็นคุณสมบัติท่ีสําคัญของ Smart Farmer โดยกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีสามารถนําบทเรียนของนายดําไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีคือ เกษตรกรที่ทําการผลิตสินค้าข้าวในกลุ่ม Existing Smart 
Farmer ที่ยังผ่านไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ในคุณสมบัติข้อ 1 และข้อ 4 รวมทั้งเกษตรกรในกลุ่ม Developing Smart Farmer 
ที่ยังไม่ผ่านคุณสมบัติในข้อ 1 และข้อ 4 ของ Smart Farmer ควรได้ทําการศึกษาบทเรียนในการทําการเกษตรของนายดํา
ผ่านสื่อต่างๆ หรือเกษตรกรที่สนใจและอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถติดต่อขอเข้าไปดูงานในแปลงของนายดําได้ตามท่ีอยู่
ด้านล่างนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของ Smart Farmer ตน้แบบและการตดิต่อ  
 นาย  นาง  นางสาว   อื่นๆ.....(ระบุ)....  ชื่อ  ดํา   นามสกุล  ขยันย่ิง     อายุ  50   ปี   2   เดือน  

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่ 22 หมู่ท่ี  2   ชุมชนวัดสําโรงตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ 31130 โทรศัพท์ 044 222 222 e-mail: blackman@hotmail.com 

ข้อมูลผู้ถอดบทเรียน 
ทีมถอดบทเรียน คณะทํางานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ตําบลโคกกลาง 
โทรศัพท์ 044 333 222 e-mail: looksmartfarmer@hotmail.com 
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ส่วนที่  3  
การพัฒนาเกษตรกรของจังหวัดตามนโยบาย Smart Farmer 

 
 

 ภายหลังจากที่คณะทํางานขับเคล่ือนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ระดับจังหวัด        
ได้ดําเนินการสํารวจ คัดกรองเพื่อจัดกลุ่มเกษตรกรออกเป็นกลุ่มต่างๆ รวมทั้งคัดเลือกและถอดบทเรียน Smart 
Farmer ต้นแบบแล้ว ตามแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ที่ระบุ    
ในคู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ตอนที่ 1 กรอบแนวทางการ
ดําเนินงานในระยะเริ่มต้น กําหนดให้ทุกภาคส่วนร่วมกันกําหนดโครงการ เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart 
Farmer และประมวลโครงการต่างๆ นําไปปรับแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และผลักดัน
โครงการต่างๆ สู่การปฏิบัติโดยขอความร่วมมือเครือข่ายต่างๆ ในจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกร
และการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดต่อไปนั้น  
 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางการกําหนดมาตรการ โครงการและกิจกรรม คู่มือฯ ตอนที่ 2 การ
ขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ของจังหวัดฉบับนี้ ได้นําเสนอแนวทางวิธีวิเคราะห์และตัวอย่างการกําหนด
มาตรการ โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาเกษตรกรตามนโยบาย Smart Farmer โดยมีแนวทางการพิจารณาใน
สองลักษณะคือการพัฒนาเกษตรกรตามผลการประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer และการกําหนดมาตรการ 
โครงการและกิจกรรมตามกรอบแนวคิด Zoning โดยพิจารณาจากปัจจัยสําคัญ 3 ด้านร่วมกัน ได้แก่ ด้านพื้นที่
และทรัพยากร (Area & Resource) ด้านสินค้า (Commodity) และด้านทรัพยากรบุคลากร (Human Resource) 
ตามนโยบายและกรอบแนวคิด Zoning = Area + Commodity + Human Resource ของรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. การพัฒนาเกษตรกรตามผลการประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer 
 จากการสํารวจและประเมินคุณสมบัติของเกษตรกร รวมทั้งคัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบ ทําให้
คณะทํางานระดับจังหวัดทราบว่าเกษตรกรในพื้นที่อยู่ในกลุ่มใดบ้าง และไม่ผ่านตัวบ่งชี้หรือคุณสมบัติในข้อใด 
ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลสําคัญในการกําหนดโครงการและกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรให้มีความ
เฉพาะเจาะจงในแต่ละกลุ่ม แต่ละคุณสมบัติ โดยอาศัยข้อมูลองค์ความรู้ที่เป็นบทเรียนของ Smart Farmer 
ต้นแบบสาขาต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาเกษตรกรจากชนิดของสื่อและช่องทางการสื่อสารที่ดําเนินการ ซึ่งสามารถ
ส่งเสริมด้วยการพิจารณาจับคู่ (Matching) ในการเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรในกลุ่มที่ผ่านคุณสมบัติแล้วแต่
ต้องการเทคนิคในการทําการเกษตรเพิ่มเติมและกลุ่มที่ยังไม่ผ่านคุณสมบัติข้อนั้นๆ จากองค์ความรู้และบทเรียน
ของ Smart Farmer ต้นแบบในสาขาที่ตรงกัน โดยพิจารณาในรายที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในสาขานั้นๆ เป็นต้น 
โดยมีตัวอย่างแนวทางการกําหนดโครงการและกิจกรรมและเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละกลุ่มตามคุณสมบัติ 
ดังนี้ 
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1.1 ตัวอย่างโครงการ กิจกรรม และเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละกลุ่มตามคุณสมบัติ Smart Farmer 

คุณสมบัติ 
Smart Farmer กลุ่ม :  

ตัวอย่างลักษณะ/สภาพปัญหา
ตัวอย่าง โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

1. มีความรู้ใน
เรื่องที่ทําอยู่ 

ต้นแบบ : มีองค์ความรู้ทาง
การเกษตรในสินค้าท่ีตนเอง
ผลิตเป็นอย่างดีสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
เกษตรกรรายอื่นให้เข้าใจได้ 
รวมทั้งสามารถเป็นแหล่ง
ศึกษาองค์ความรูด้้านการ 
เกษตรในสาขานั้นๆ ให้กับ 
Smart Officer เพื่อร่วมกัน
พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้
ได้ 

 การถอดบทเรียน Smart Farmer 
ต้นแบบ สาขา.... (ระบุ)...... 

 นําบทเรียนไปจัดทําสื่อต่างๆ เพื่อ
พัฒนาคุณสมบัติข้อนี้ให้กับเกษตรกร
กลุ่มอื่นๆ 

 การศึกษาวิจัยองค์ความรู้ของ 
Smart Farmer ต้นแบบ สาขา.... 
(ระบุ)...... เพื่อจัดทําชุดความรู้
ต้นทุนต่ํากําไรงาม 

 รวบรวมและประมวลเทคนิคของ 
Smart Farmer ต้นแบบในสาขา
เดียวกันหลายๆ คน เพื่อจัดทําชุด
ความรู้ตลอดห่วงโซ่การผลิตและ
การตลาดสินค้าชนิดนั้นๆ ในชื่อชุด
ต้นทุนต่ํากําไรงามไว้ผลิตสื่อเพื่อ
ส่งเสริมเกษตรกรและผู้ท่ีสนใจ 

 โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้สาขา....(ระบุ)....
ร่วมกับหน่วยงาน....(ระบุ).... 

 สร้างเครือข่ายการพัฒนาสาขา....
(ระบุ).... จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 โครงการปริญญาตรีสําหรับ 
Smart Farmer ต้นแบบ 

 เพื่อส่งเสริมการศึกษาและยกย่อง 
Smart Farmer ต้นแบบ 

 ฯลฯ  ฯลฯ 
 Existing : มีองค์ความรู้

ทางด้านการเกษตรในสินค้าท่ี
ตนเองผลิตเป็นอย่างดีสามารถ
ผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตร
ชนิดนั้นๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งสามารถใช้ความรู้ท่ีมี
อยู่แก้ไขปัญหาต่างๆ ใน
เบื้องต้นได้ 

 โครงการเสริมความรู้และเทคนิค
การผลิตสาขา.....(ระบุ)....จาก 
Smart Farmer ต้นแบบ 

 ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้รับ
ความรู้และเทคนิคประสบการณ์
เพิ่มเติมในสาขา....(ระบุ)....จาก 
Smart Farmer ต้นแบบ  

 โครงการเสริมความรู้และเทคนิค
การผลิต.....(ระบุ)......จาก Smart 
Officer 

 ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้รับ
ความรู้และเทคนิคทางวิชาการ
เพิ่มเติมในสาขา....(ระบุ)....จาก 
Smart Officer 

 โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้สาขา....(ระบุ)....
ร่วมกับ Smart Farmer ต้นแบบ 

 สร้างกลุ่มเครือข่ายการพัฒนาองค์
ความรู้สาขา....(ระบุ).... ในพื้นที่ 
ระหว่างเกษตรกรกลุ่มนี้กับ Smart 
Farmer ต้นแบบ 

 โครงการศึกษาองค์ความรู้เฉพาะ
สาขา....(ระบุ).... ผ่านระบบ e-
learning  

 ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มนี้ท่ีสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีได้ศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเองและเมื่อผ่านการอบรมจะมี
ประกาศรับรองผล 

 ฯลฯ  ฯลฯ 



คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer  
ตอนที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ของจังหวัด  

 

31 

คุณสมบัติ 
Smart Farmer กลุ่ม :  

ตัวอย่างลักษณะ/สภาพปัญหา
ตัวอย่าง โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

 Developing : มีความรู้
เกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตร
ท่ีตนเองดําเนินการไม่เพียงพอ 
ท้ังความรู้ท่ีเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากร การผลิต การแปร
รูปและการตลาด ทําให้มัก
ประสบปัญหาการผลิตท่ีไม่ได้
ปริมาณและคุณภาพที่ดี
เพียงพอที่ตลาดต้องการ  

 โครงการอบรมกระบวนการเรียนรู้
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อพัฒนาตนเอง 

 ปูพื้นฐานองค์ความรู้ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
เกษตรกรกลุ่มนี้ 

 โครงการเสริมความรู้สาขา.....
(ระบุ)....จาก Smart Farmer 
ต้นแบบ  

 ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้รับความ
รู้และประสบการณ์ในการผลิตจาก 
Smart Farmer ต้นแบบ  

 โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติเพื่อสร้างรายได้จากการ
ผลิตสินค้าใหม่ 

 ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนทัศนคติใน
การผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความ
หลากหลายและทางเลือกให้กับ
เกษตรกรในกลุ่มนี้ 

 โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
จาก Smart Farmer ต้นแบบใน
พื้นที่ 

 สร้างกลุ่มเครือข่ายการเรียนรู้ในพื้นที่ 
ระหว่างเกษตรกรกลุ่มนี้กับ Smart 
Farmer ต้นแบบ 

 ฯลฯ  ฯลฯ 
2. มีข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ 

ต้นแบบ : รู้ว่าจะหาข้อมูลได้ท่ี
ใด รู้วิธีการบริหารจัดการและ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประมาณการล่วงหน้าเพื่อวาง
แผนการทําการเกษตรได้ 
รวมทั้งสามารถให้คําปรึกษา
กับเกษตรกรรายอื่นในการ
ผลิตท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดได้ 

 การถอดบทเรียน Smart Farmer 
ต้นแบบ สาขา.... (ระบุ)...... 

 นําบทเรียนไปจัดทําสื่อต่างๆ เพื่อ
พัฒนาคุณสมบัติข้อนี้ให้กับเกษตรกร
กลุ่มอื่นๆ 

 โครงการเสริมข้อมูลตลาด
ต่างประเทศสําหรับ Smart 
Farmer ต้นแบบ 

 เพื่อเป็นข้อมูลให้เกษตรกรในกลุ่มนี้มี
ช่องทางในการขยายตลาดไปใน
ต่างประเทศได้ 

 โครงการความร่วมมือจัดการ
ข้อมูลการตลาดกับ Smart 
Officer 

 เพื่อเป็นความร่วมมือระหว่างกัน ใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาด
เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้
คําปรึกษาแนะนํา  

 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อ
การรับมือกับความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติ 

 เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ี
สามารถนําไปสู่การเตรียมการ การ
ตัดสินใจวางแผนการผลิตและการ 
ตลาดภายใต้ความเสี่ยงต่างๆ สําหรับ
เกษตรกรในกลุ่มนี้ 

 ฯลฯ  ฯลฯ 
 Existing : รู้ว่าจะหาข้อมูลได้ท่ี

ใด รู้วิธีการบริหารจัดการและ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประมาณการล่วงหน้าเพื่อวาง

 โครงการเสริมความรู้และเทคนิค
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลจาก 
Smart Farmer ต้นแบบ 

 ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้รับ
ความรู้และเทคนิคประสบการณ์
เพิ่มเติมในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
จาก Smart Farmer ต้นแบบท่ี
เชี่ยวชาญในคุณสมบัตินี้ 
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คุณสมบัติ 
Smart Farmer กลุ่ม :  

ตัวอย่างลักษณะ/สภาพปัญหา
ตัวอย่าง โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

แผนการผลิตสินค้าเกษตรได้
อย่างต่อเนื่อง 

 โครงการเสริมความรู้การใช้
ประโยชน์จากข้อมูลจาก Smart 
Officer 

 ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้รับ
ความรู้การวิเคราะห์ข้อมูลและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลเพิ่มเติมในสาขา
....(ระบุ)....จาก Smart Officer 

 โครงการส่งเสริมการทําบัญชีเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการผลิตและ
การตลาดให้กับเกษตรกรในกลุ่มนี้
ด้วยการทําบัญชี 

 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อ
การรับมือกับความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติ 

 เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ี
สามารถนําไปสู่การเตรียมการ การ
ตัดสินใจวางแผนการผลิตและการ 
ตลาดภายใต้ความเสี่ยงต่างๆ สําหรับ
เกษตรกรในกลุ่มนี้ 

 ฯลฯ  ฯลฯ 
 Developing : ไม่รู้ว่าจะหา

ข้อมูลได้ท่ีใด เข้าไม่ถึงแหล่ง 
ข้อมูล ไม่สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อวางแผนการผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดได้ 

 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องช่องทาง 
การแสวงหาข้อมูลด้านการเกษตร
ให้ Developing Smart Farmer 
ของจังหวัด 

 เป็นการปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการ
แสวงหาแหล่งข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการทําการเกษตรให้กับ
เกษตรกรในกลุ่มนี้ 

 โครงการส่งเสริมการใช้ข้อมูลเพื่อ
การตัดสินใจในการทําการเกษตร 

 เป็นการปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ทําการเกษตรให้กับเกษตรกรในกลุ่ม
นี้ 

 โครงการเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลจาก Smart Farmer 
ต้นแบบ 

 ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบท่ีเข้าใจได้
ง่ายจาก Smart Farmer ต้นแบบ  

 โครงการพัฒนาสื่อและช่องทาง
สื่อสารข้อมูลเพื่อการรับมือกับ
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

 เป็นการพัฒนาสื่อที่เข้าใจได้ง่ายและ
ช่องทางสื่อสารขอ้มูลเพื่อการรับมือ
กับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติท่ีเข้า 
ถึงเกษตรกรในกลุ่มนี้เพื่อการ
ตัดสินใจวางแผนการผลิตและ
การตลาด 

 ฯลฯ  ฯลฯ 
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คุณสมบัติ 
Smart Farmer กลุ่ม :  

ตัวอย่างลักษณะ/สภาพปัญหา
ตัวอย่าง โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

3. มีการ
บริหารจัดการ
ผลผลิตและ
การตลาด 

ต้นแบบ : สามารถแสดงให้
ผู้อื่นเห็นถึงความสามารถใน
การบริหารจัดการปัจจัยการ
ผลิต แรงงาน และทุน ฯลฯ 
โดยมีเทคนิคท่ีโดดเด่นสามารถ
จัดการของเหลือจากการผลิตท่ี
มีประสิทธิภาพ และสามารถ
เชื่อมโยงการผลิตและ
การตลาดเพื่อให้ขายผลผลิตได้ 
โดยไม่เกิดปัญหาด้าน
การตลาด 

 การถอดบทเรียน Smart Farmer 
ต้นแบบ สาขา.... (ระบุ)...... 

 นําบทเรียนไปจัดทําสื่อต่างๆ เพื่อ
พัฒนาคุณสมบัติข้อนี้ให้กับเกษตรกร
กลุ่มอื่นๆ 

 ศูนย์ต้นแบบการสร้างรายได้ใหม่
ให้เกษตรกรรายอื่นๆ ในการ
เปลี่ยนแปลงการผลิตสินค้าเกษตร

 เป็นการขอความร่วมมือเกษตรกร
กลุ่มนี้เพื่อพัฒนาแปลงเป็นศูนย์
ต้นแบบการสร้างรายได้ใหม่ให้
เกษตรกรรายอื่นๆ ในการ
เปลี่ยนแปลงมาผลิตสินค้าเกษตรที่
เหมาะสมมีรายได้เพิ่มขึ้น 

 โครงการพัฒนาเมืองเกษตรสินค้า
สําคัญของจังหวัดส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

 เป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนา
ชุมชนสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้า
และท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

 โครงการเพิ่มความรู้เทคนิคการ
สร้างตราสินค้าและเอกลักษณ์
สินค้าเกษตรในท้องถิ่น 

 เป็นการเสริมความรู้และเทคนิคการ
สร้างตราสินค้าและเอกลักษณ์สินค้า
เกษตรในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการ 
ตลาดในระดับชาติและระดับสากล 

 ฯลฯ  ฯลฯ 
 Existing : มีความสามารถใน

การบริหารจัดการปัจจัยการ
ผลิต แรงงาน และทุน ฯลฯ 
สามารถจัดการของเหลือจาก
การผลิตท่ีมีประสทิธิภาพ และ
สามารถเชื่อมโยงการผลิตและ
การตลาดเพื่อให้ขายผลผลิตได้

 โครงการเสริมความรู้และเทคนิค
การบริหารจัดการผลผลิตและ
การตลาดจาก Smart Farmer 
ต้นแบบ 

 ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้รับ
ความรู้และเทคนิคประสบการณ์
เพิ่มเติมในการบริหารจัดการผลผลิต
และการตลาดจาก Smart Farmer 
ต้นแบบท่ีเชี่ยวชาญในคุณสมบัตินี้ 

 โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
พัฒนาการผลิต การตลาด สินค้า
.... (ระบุ)......ในพื้นที่ 

 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้าง
อํานาจต่อรองให้กับให้กับเกษตรกรที่
ผลิตสินค้าสําคัญของจังหวัด 

 โครงการพัฒนาความเชื่อมโยงด้าน
การผลิต การแปรรูป และการ 
ตลาดเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้าน
ราคา 

 เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาให้กับ
เกษตรกรผู้ผลินสินค้าสําคัญใน
จังหวัด 

 โครงการสนับสนนุสินเชื่อเพื่อ
ขยายการผลิตและการตลาด 

 เพื่อสนับสนุนเงินทุนสําหรับเกษตรกร
ท่ีมีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร
ท่ีสําคัญของจังหวัด 

 ฯลฯ  ฯลฯ 
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คุณสมบัติ 
Smart Farmer กลุ่ม :  

ตัวอย่างลักษณะ/สภาพปัญหา
ตัวอย่าง โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

 Developing : ไม่สามารถ
บริหารจัดการปัจจัยการผลิต 
แรงงาน และทุน ฯลฯ ให้มี
ประสิทธิภาพได้ทําให้มีของ
เหลือจากการผลติ และไม่
สามารถเชื่อมโยงการผลิตและ
การตลาดทําให้ประสบปัญหา
ในการขายผลผลิตเป็นประจํา

โครงการเรียนรู้วิธีการบริหาร
จัดการผลผลิตและการตลาดจาก 
Smart Farmer ต้นแบบ 

ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการผลผลิตและการตลาด
ในรูปแบบท่ีเข้าใจได้ง่ายจาก Smart 
Farmer ต้นแบบ  

โครงการส่งเสริมการทําการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทําการ
เกษตรที่เหมาะสมโดยการบริหาร
จัดการพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดโดยใช้ทฤษฎีใหม่ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการผลิตได้ไร้ของเหลือสาขา 
.... (ระบุ)...... 

เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้
วิธีการจัดการการใช้ประโยชน์ปัจจัย
การผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โครงการผู้ผลิตพบผู้ซ้ือสินค้า
เกษตรที่สําคัญของจังหวัด

เพื่อหาผู้รับซ้ือสินค้าให้กับเกษตรกรที่
ประสบปัญหาด้านการตลาด

ฯลฯ ฯลฯ 
4. มีความ
ตระหนักถึง
คุณภาพสินค้า
และความ
ปลอดภัยของ
ผู้บริโภค 

ต้นแบบ : ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GAP GMP เกษตร
อินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นๆ 
โดยสินค้าท่ีผลิตมีคุณภาพเป็น
ท่ีประจักษ์หรือได้รับการ
ยอมรับในตลาดต่างประเทศ 
และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่น
ทําตามได้ 

การถอดบทเรียน Smart Farmer 
ต้นแบบ สาขา.... (ระบุ)...... 

นําบทเรียนไปจัดทําสื่อต่างๆ เพื่อ
พัฒนาคุณสมบัติข้อนี้ให้กับเกษตรกร
กลุ่มอื่นๆ 

โครงการประชาสัมพันธ์สินค้า
สําคัญของจังหวัดท่ีได้มาตรฐาน
เพื่อขยายตลาดสินค้า 

เป็นการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่หรือจัด
งานประชาสัมพันธ์สินค้าสําคัญของ
จังหวัดท่ีได้มาตรฐานเพื่อขยายตลาด
สินค้าให้มากขึ้น 

โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ
รับรอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน
คุณภาพสินค้าเกษตรของจังหวัด 

สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า
เกษตรของจังหวัดด้วยการพัฒนา
ระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐาน 
มากขึ้น 

โครงการประกวดสุดยอดสินค้า .... 
(ระบุ)... ท่ีผ่านมาตรฐาน...(ระบุ)....

เป็นการค้นหาสินค้าท่ีได้มาตรฐาน
และประชาสัมพันธ์สินค้าสําคัญของ
จังหวัดท่ีได้มาตรฐานเพื่อขยายตลาด
สินค้าให้มากขึ้น 

ฯลฯ ฯลฯ 
 Existing : มีความรู้หรือได้รับ

การอบรมหรือมีกระบวนการ
ผลิตท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน 
GAP GMP เกษตรอินทรีย์ 
หรือมาตรฐานอื่นๆ 

โครงการเสริมความรู้และเทคนิค
การพัฒนาคุณภาพสินค้าจาก 
Smart Farmer ต้นแบบ 

ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้รับ
ความรู้และเทคนิคประสบการณ์
เพิ่มเติมในการการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าจาก Smart Farmer ต้นแบบ
ท่ีเชี่ยวชาญในคุณสมบัตินี้
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คุณสมบัติ 
Smart Farmer กลุ่ม :  

ตัวอย่างลักษณะ/สภาพปัญหา
ตัวอย่าง โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

 โครงการถ่ายทอดความรู้และ
เทคนิคการผลิตสินค้าปลอดภัย
สาขา .... (ระบุ)...... 

 เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้รับความรู้
และเทคนิคการผลิตสินค้าปลอดภัย
สาขา .... (ระบุ)......จาก Smart 
Officer 

 โครงการให้ความรู้การพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตรของจังหวัด 

 เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาคณุภาพสินคา้
เกษตรของจงัหวัดจาก Smart Officer

 กิจกรรมการรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตรที่สําคัญของจังหวัด 

 เป็นการดําเนินการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรที่สําคัญของ
จังหวัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ฯลฯ  ฯลฯ 
 Developing : ไม่มีความรู้

หรือไม่เคยได้รับการอบรม
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP 
GMP เกษตรอินทรีย์ หรือ
มาตรฐานอื่นๆ  

 โครงการเสริมความรู้การพัฒนา
คุณภาพสินค้าจาก Smart 
Farmer ต้นแบบ 

 ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ในการ
พัฒนาคุณภาพสินค้าจาก Smart 
Farmer ต้นแบบท่ีเชี่ยวชาญใน
คุณสมบัตินี้ 

 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
เกษตรที่สําคัญของจังหวัด 

 เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มนี้มีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กับสินค้าเกษตรที่สําคัญของจังหวัด 

 โครงการคลินิคเคลื่อนที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
สินค้าเกษตรที่สําคัญของจังหวัด 

 เป็นทีมงาน Smart Officer ใน
รูปแบบคลินิคเคลื่อนที่เพื่อเดินสาย
ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่สําคัญของ
จังหวัด 

 โครงการอาสาพัฒนามาตรฐาน
สินค้าเกษตรของจังหวัด 

 เป็นความร่วมมือระหว่าง Smart 
Farmer และ Smart Officer เป็น
อาสาพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร
ของจังหวัดให้กับเกษตรกรในกลุ่มนี้ 

 ฯลฯ  ฯลฯ 
5. มีความ
รับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม/
สังคม 

ต้นแบบ : เป็นผู้นําหรือ
ต้นแบบในการผลิตสินค้า
เกษตรโดยมีกระบวนการผลิต
ท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่
ทําลายสิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชน

 การถอดบทเรียน Smart Farmer 
ต้นแบบ สาขา.... (ระบุ)...... 

 นําบทเรียนไปจัดทําสื่อต่างๆ เพื่อ
พัฒนาคุณสมบัติข้อนี้ให้กับเกษตรกร
กลุ่มอื่นๆ 

 โครงการ Smart Farmer ต้นแบบ
อาสาพัฒนาชุมชน 

 เพื่อพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ เริ่มจาก
การพัฒนาด้านการเกษตรโดยจิต
อาสาของเกษตรกรในกลุ่มนี้ 
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คุณสมบัติ 
Smart Farmer กลุ่ม :  

ตัวอย่างลักษณะ/สภาพปัญหา
ตัวอย่าง โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

ทําการผลิตสินค้าเกษตรปลอด
สารเคมี และช่วยเหลือชุมชน
ในด้านต่างๆ เป็นประจํา  

 โครงการชุมชนเกษตรอินทรีย์ 
“กินได้ ขายดี” ของจังหวัด 

 เป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรในกลุ่มนี้ท่ี
ทําเกษตรอินทรีย์กับผู้บริโภคใน
ชุมชนและขยายผลให้กว้างขวาง
ภายในจังหวัด 

 โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนา
กระบวนการผลิตท่ีไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม

 เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนากระบวนการ
ผลิตท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่
ทําลายสิ่งแวดล้อมจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องร่วมกับเกษตรกรในกลุ่มนี้ 

 ฯลฯ  ฯลฯ 
 Existing : มีกระบวนการผลิต

ท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่
ทําลายสิ่งแวดล้อม (Green 
Economy) เช่น ใช้สารเคมีใน
สัดส่วนที่น้อยกว่าปุ๋ยอินทรีย์ 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
ช่วยเหลือชุมชนและสังคม
อย่างต่อเนื่อง 

โครงการเสริมความรู้และเทคนิค
การผลิตสินค้าเกษตรโดยมี
กระบวนการผลิตท่ีไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม
จาก Smart Farmer ต้นแบบ 

ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้รับ
ความรู้และเทคนิคประสบการณ์การ
ผลิตสินค้าเกษตรโดยมีกระบวนการ
ผลิตท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่
ทําลายสิ่งแวดล้อมจาก Smart 
Farmer ต้นแบบท่ีเชี่ยวชาญใน
คุณสมบัตินี้ 

โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดสารเคมี 

ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มนี้ตระหนัก
ถึงประโยชน์และผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดสารเคมีด้วยวิธีการต่างๆ 

กิจกรรมแนะนําเทคนิคการผลิต
ปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้รับ
ความรู้และเทคนิคการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพเพื่อลดต้นทุนและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมจาก Smart Officer 

โครงการเครือข่ายอาสาพัฒนา
ชุมชนเกษตร 

เพื่อพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ เริ่มจาก
การพัฒนาด้านการเกษตรโดยจิต
อาสาของเกษตรกรในกลุ่มนี้ร่วมกับ 
Smart Farmer ต้นแบบ

ฯลฯ ฯลฯ 
 Developing : ยังทําการ 

เกษตรโดยเน้นการใช้เคมีท่ีไม่
ถูกวิธีอยู่เสมอ มีการเผาตอซัง 
และทําการเกษตรโดยไม่มีการ
แลกเปลี่ยนหรือทํากิจกรรมกับ
เกษตรกรรายอื่นๆ ในชุมชน ทํา
ให้มักไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากสมาชิกในชุมชน 

 โครงการให้ความรู้และเทคนิคการ
ผลิตสินค้าเกษตรโดยมี
กระบวนการผลิตท่ีไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม
จาก Smart Farmer ต้นแบบ 

 ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้รับ
ความรู้และเทคนิคประสบการณ์การ
ผลิตสินค้าเกษตรโดยมีกระบวนการ
ผลิตท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่
ทําลายสิ่งแวดล้อมจาก Smart 
Farmer ต้นแบบท่ีเชี่ยวชาญใน
คุณสมบัตินี้ 
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คุณสมบัติ 
Smart Farmer กลุ่ม :  

ตัวอย่างลักษณะ/สภาพปัญหา
ตัวอย่าง โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

 การอบรมความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และ
สารเคมี 

 เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มนี้มีความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
และสารเคมี 

 โครงการเศษซากพืชแลกปุ๋ย
ชีวภาพ 

 เป็นการจูงใจให้เกษตรกรกลุ่มนี้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ปุ๋ย
ชีวภาพด้วยการนําเศษซากพืชมา
แลกเปลี่ยน 

 โครงการเพื่อนเกษตรกรร่วม
พัฒนาชุมชน 

 เพื่อพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ เริ่มจาก
การพัฒนาด้านการเกษตรโดยจิต
อาสาของเกษตรกรในกลุ่มนี้ร่วมกับ
เกษตรกรกลุ่มอื่นๆ 

 ฯลฯ  ฯลฯ 
6. มีความ
ภูมิใจในความ
เป็นเกษตรกร 

ต้นแบบ : มีความภูมิใจและ
สามารถถ่ายทอดความภูมิใจ
ในการเป็นเกษตรกรให้กับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และเป็น
แรงบันดาลใจในการทํา
การเกษตรให้กับผู้อื่นได้ 

 การถอดบทเรียน Smart Farmer 
ต้นแบบ สาขา.... (ระบุ)...... 

 นําบทเรียนไปจัดทําสื่อต่างๆ เพื่อ
พัฒนาคุณสมบัติข้อนี้ให้กับเกษตรกร
กลุ่มอื่นๆ 

 โครงการประกวดต้นแบบ
ครัวเรือนเกษตรรักษ์ถิ่น 

 เป็นการค้นหาต้นแบบการดําเนินชีวิต
ของเกษตรกรในกลุ่มนี้ ท่ีแสดงให้
เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทํา
การเกษตรและสํานึกรักบ้านเกิดเป็น
ตัวอย่างแก่เกษตรกรในกลุ่มอื่นๆ 

 โครงการประกวดสุดยอดทายาท 
Smart Farmer ต้นแบบ 

 เป็นการค้นหาลูกหลานของ Smart 
Farmer ต้นแบบท่ีได้รับการหล่อ
หลอมแนวคิด เทคนิค เพื่อเป็น
เกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีมีศักยภาพ 

 โครงการสร้างเครือข่ายพลังใจให้
เพื่อนเกษตรกร 

 เป็นการรวมกลุ่มระหว่างเกษตรกรใน
กลุ่มนี้กับเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ใน
ชุมชน เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ให้กําลังใจ แนะนํา
วิธีการ ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการ
ทําการเกษตรเพื่อให้เกิดความย่ังยืน 

 ฯลฯ  ฯลฯ 
 Existing : แสดงออกถึงความ

มุ่งมั่นในการประกอบอาชีพ
การเกษตร โดยทําการเกษตร
ด้วยตนเอง มีความหวงแหน

 โครงการเครือข่ายพลังใจชาว
เกษตรชุมชน.....(ระบุ)....... 

 เป็นการเสริมสร้างกําลังใจให้กับ
เกษตรกรในกลุ่มนี้โดยรวมกลุ่มกับ
เกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ในชุมชน เพื่อ
พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้
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คุณสมบัติ 
Smart Farmer กลุ่ม :  

ตัวอย่างลักษณะ/สภาพปัญหา
ตัวอย่าง โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

พื้นที่และอาชีพทางการเกษตร
ไว้ให้ลูกหลานให้ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ใช้ชีวิต
อย่างมีความสุขและพึงพอใจ
ในการประกอบอาชีพ
การเกษตรเนื่องจากมีรายได้
เพียงพอทําให้มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีขึ้น 

กําลังใจ แนะนําวิธีการ ช่วยเหลือซ่ึง
กันและกันในการทําการเกษตร
เพื่อให้เกิดความย่ังยืน 

 โครงการกองทุนเพื่อการศึกษาของ
ทายาท Smart Farmer 

 สนับสนุนการศึกษาให้กับลูกหลาน
ของ Smart Farmer ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถและสนใจศึกษาต่อใน
สาขาเกษตรเพื่อกลับมาสืบทอดการ
ทําการเกษตรของครอบครัวเป็น
เกษตรกรรุ่นใหม่ 

 โครงการเรียนรู้การทําการเกษตร
ภายใต้ความเสี่ยงจาก Smart 
Farmer ต้นแบบในพื้นที่ 

 สนับสนุนให้เกษตรกรในกลุ่มนี้ได้
ศึกษาเรียนรู้การทําการเกษตรภายใต้
ความเสี่ยงจาก Smart Farmer 
ต้นแบบในพื้นที่เพื่อให้มีแนวทาง
สร้างความต่อเนื่องในการทํา
การเกษตรของตนเอง 

 โครงการทําเกษตรให้ดียังมี
ทางเลือก 

 เป็นการแนะนําเกษตรกรในกลุ่มนี้ว่า
ในพื้นที่มีทางเลือกเกี่ยวกับการผลิต
สินค้าอื่นๆ ท่ีไม่มีปัญหาด้าน
การตลาดหรือเป็นสินค้าท่ีจะทํากําไร
ได้มากกว่าสินค้าท่ีเกษตรกรแต่ละ
รายผลิตอยู่ 

 ฯลฯ  ฯลฯ 
 Developing : แสดงออกถึง

การขาดกําลังใจในการทําการ 
เกษตรเนื่องจากประสบปัญหา
ต่างๆ รุมเร้า เช่น ปัญหา
หนี้สิน ปัญหาที่ดินทํากิน 
ลูกหลานไม่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซ่ึงปัญหาต่างๆ 
ทําให้รู้สึกถึงความไม่ม่ันคงใน
การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม   

 โครงการเสริมกําลังใจการทํา
เกษตรจาก Smart Farmer 
ต้นแบบในพื้นที่ 

 เป็นการเสริมสร้างกําลังใจให้กับ
เกษตรกรในกลุ่มนี้โดยรวมกลุ่มกับ
เกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ในชุมชน เพื่อ
พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้
กําลังใจ แนะนําวิธีการ ช่วยเหลือซ่ึง
กันและกันในการทําการเกษตร
เพื่อให้เกิดความย่ังยืน 

 การแก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟู
อาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ 

 เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ดินทํากิน
และฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรในกลุ่ม
นี้ให้มีศักยภาพในการทําการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

 โครงการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ใน
ครัวเรือนเกษตร 

 สนับสนุนให้กับลูกหลานของ
เกษตรกรในกลุ่มนี้ให้มีทัศนคติท่ีดีต่อ
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คุณสมบัติ 
Smart Farmer กลุ่ม :  

ตัวอย่างลักษณะ/สภาพปัญหา
ตัวอย่าง โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

การเกษตร ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การทําการเกษตรเพื่อสืบทอดการทํา
การเกษตรของครอบครัวเป็น
เกษตรกรรุ่นใหม่ 

 โครงการสนับสนนุปัจจัยการผลิต
เพื่อการตั้งตัวได้ 

 เป็นการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ให้แก่เกษตรกรในกลุ่มนี้เพื่อให้มี
ศักยภาพในการทําการเกษตรเพิ่มขึ้น
และสามารถตั้งตัวได้ต่อไป 

 ฯลฯ  ฯลฯ 

1.2 วิธีการส่งเสริมและพัฒนาให้เหมาะสมกับเกษตรกรแต่ละกลุ่ม 

นอกจากโครงการกิจกรรมที่กําหนดต้องมีความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มตามคุณสมบัติแล้ว กลไก
วิธีการพัฒนาในแต่ละกลุ่มต้องใช้วิธีการส่งเสริม ช่องทางการสื่อสารและระดับเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน เพื่อให้การ
บริการจากหน่วยงานหรือการพัฒนาในแต่ละกลุ่มมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้มากที่สุด ดังนี้ 

เกษตรกรกลุ่ม ช่องทางการให้บริการ ระดับเทคโนโลยี เป้าหมายการบรหิารจัดการ
1. Smart 
Farmer 
ต้นแบบ 

ใช้ช่องทางและเครื่องมือการให้บรกิารที่
ทันสมัยมากได้ เช่น Internet e-mail  
Smart Phone สื่อโทรทัศน์ Cable TV 
ฯลฯ 

สามารถใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
ท่ีมีความซับซ้อนได้  

ผลักดันให้เป็นเครือข่ายและมีส่วนร่วม
ในการขบัเคลื่อนการพัฒนาภาคการ 
เกษตรร่วมกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

2. Existing 
Smart Farmer 

ใช้ช่องทางและเครื่องมือการให้บรกิารที่
ทันสมัยพอสมควรหรือทั่วไป เช่น 
Internet  e-mail  Smart  Phone  
สื่อโทรทัศน์ Cable TV สื่อวิทยุ ฯลฯ 

ใช้เทคโนโลยีพื้นฐานที่ไม่
ซับซ้อน เข้าถึงและทําความ
เข้าใจไดไ้ม่ยากเกนิไป 

พัฒนาและสง่เสรมิให้เกษตรกรกลุม่นี้ 
มีองค์ความรู้ มีชอ่งทาง มีมาตรฐาน
การผลิตและการตลาดที่เพิ่มขึ้น 
ผลักดันให้มีการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์
หรือเครือข่ายในการพัฒนาท่ีเข้มแข็ง 
ในแต่ละชนิดสนิค้าในพื้นที่  

3. Developing 
Smart Farmer 

ใช้ช่องทางและเครื่องมือการให้บรกิารที่
เข้าถึงตัวในพื้นที่ เช่น การให้คําปรกึษา
แนะนําในพื้นที่ (Field Service)  
สื่อโทรทัศน์ Cable TV สื่อวิทยุชุมชน 
หอกระจายข่าว สื่อจากบุคคลในชมุชน 
ฯลฯ 

ควรใช้ระดบัเทคโนโลยีท่ีง่าย
เป็นสื่อที่สามารถเข้าใจได้
ทันที มีความสะดวกต่อการ
เข้าถึงหรือสามารถเข้าถึงตัว
เกษตรกรในกลุ่มนี้ได้เลย  
ย่ิงดี 

สร้างการรับรู้ข้อมูลและข่าวสารการ
ปรับพื้นฐานความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับการทาํการเกษตร รวมทั้งการ
สร้างกําลงัใจและชักจงูให้เกษตรกรใน
กลุ่มนี้ปรับปรุงการทําการเกษตรให้
ถูกต้อง เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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2. แนวทางการกําหนดมาตรการ โครงการและกิจกรรมตามกรอบแนวคดิ Zoning 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (Zoning) ซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล โดยกําหนดกรอบแนวคิด Zoning = Area + 

Commodity + Human Resource กล่าวคือ การขับเคลื่อนนโยบาย Zoning ในพื้นที่หนึ่งให้ประสบความสําเร็จ
ต้องอาศัยปัจจัยหลัก 3 ด้านในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย การบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรที่เหมาะสม 
ผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาด รวมทั้งการมีบุคลากรด้านการเกษตรทั้งเกษตรกรและเจ้าหน้าที่  
ที่จะทําหน้าที่บริหารจัดการการผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานในและนอกสังกัดกระทรวง โดยเฉพาะหน่วยงาน 
ในระดับจังหวัดดําเนินการสํารวจ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากในพื้นที่มาเป็นระยะ ซึ่งการ
บริหารจัดการข้อมูลดังกล่าวมีความสําคัญและส่งผลต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย Zoning เป็น 
อย่างมาก  

แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัจจัยทั้ง 3 ด้านที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ นั้น มีความแตกต่าง
กัน โดยในบางพื้นที่มีความพร้อมสําหรับการพัฒนา เช่น พ้ืนที่มีความเหมาะสมและโครงสร้างพื้นฐานเอื้ออํานวย 
สินค้าหลักในพื้นที่มีราคาดีมีตลาดรองรับ มี Smart Farmer และ Smart Officer ที่มีความพร้อมในการบริหาร
จัดการการผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าเกษตรต่างๆ ในพื้นที่นั้น เป็นต้น แต่ในบางพื้นที่ยัง
ขาดความพร้อมในบางเรื่อง หรือมีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขก่อน การพัฒนาในแต่ละพื้นที่จึงไม่สามารถใช้รูปแบบ 
วิธีการเหมือนกันได้ หน่วยงานในพื้นที่และคณะทํางานระดับจังหวัดจะต้องกําหนดมาตรการ โครงการและ
กิจกรรมในการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่และสินค้าโดยคํานึงถึงข้อมูลข้อเท็จจริง
จากปัจจัยทั้ง 3 ด้านที่ดําเนินการสํารวจ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาแล้วเป็นสําคัญ 

สําหรับคู่มือฯ ในส่วนที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรของจังหวัดตามนโยบาย Smart Farmer คณะกรรมการฯ 
มุ่งหวังให้คณะทํางานระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีแนวทางในการ
พัฒนาด้านการเกษตรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้กําหนดตัวอย่างแนวทางการพิจารณากําหนดมาตรการ 
โครงการและกิจกรรม การผลักดันมาตรการ โครงการและกิจกรรมที่กําหนดสู่การปฏิบัติ การขยายเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายในจังหวัด รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 

การกําหนดมาตรการ โครงการ กิจกรรม เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer เป็นปัจจัยที่มี
ความสําคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้การพัฒนาเกษตรกรตรงตามศักยภาพและเหมาะสมกับพ้ืนที่ ให้บรรลุเป้าหมายของ
การพัฒนาตามกรอบแนวคิด Zoning = Area + Commodity + Human Resource ซึ่งต้องมีการบูรณาการ

นโยบายต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะการพิจารณาความเชื่อมโยงของกรณีที่พบจากข้อมูล/ข้อเท็จจริงในพื้นที่
และข้อมูลจากส่วนกลาง ทั้งด้านพื้นที่และทรัพยากร (Area & Resource) ด้านสินค้า (Commodity) และด้าน
ทรัพยากรบุคลากร (Human Resource: Smart Farmer & Smart Officer) โดยจับคู่กรณีต่างๆ แล้วกําหนด 
โครงการ/กิจกรรม แนวทางการตอบสนองต่อกรณี รวมทั้งช่วงเวลาในการดําเนินการที่เหมาะสม เป็นต้น  
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2.1 ตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นจากข้อมูล/ข้อเท็จจริงในพื้นที่และข้อมูลจากส่วนกลาง  

สําหรับตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นจากข้อมูล/ข้อเท็จจริงในพื้นที่และข้อมูลจากส่วนกลางที่ประกอบด้วย 
3 ด้านหลักดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ ได้มีการหารือร่วมกันและกําหนดตัวอย่างกรณีที่เป็นข้อมูล/
ข้อเท็จจริงในพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก โดยมีสรุปประเด็นที่หยิบยกเป็นตัวอย่างกรณี ดังนี้  

1) ด้านพื้นที่และทรัพยากร (Area & Resource) มีกรณีที่เกิดจากข้อมูลต่างๆ เช่น เขตความ
เหมาะสมของดิน ระบบชลประทาน ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ปัญหาเกี่ยวกับสภาพดิน และความ
เหมาะสมในการเขตกรรม เป็นต้น 

2) ด้านสินค้า (Commodity) มีกรณีที่เกิดจากข้อมูลต่างๆ เช่น ราคาผลผลิต พ้ืนที่ปลูกและ
ผลผลิตต่อไร่ ฤดูกาลและดินฟ้าอากาศ ระยะเวลาการผลิต เทคโนโลยีในการผลิต โลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่
อุปทานภาคการเกษตร ภาวะเศรษฐกิจ จํานวนประชากรและรสนิยม ปริมาณและราคาสินค้าชนิดอ่ืนๆ ที่
ทดแทนกันได้ รวมทั้งแนวโน้มปริมาณความต้องการสินค้าในตลาดต่างประเทศ เป็นต้น 

3) ด้านคน (Smart Farmer & Smart Officer) มีกรณีที่เกิดจากข้อมูลต่างๆ เช่น กรณีในพื้นที่มี
เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ต้นแบบ มี Existing Smart Farmer มี Developing Smart Farmer ในกลุ่ม
ที่มีรายได้ไม่ตํ่ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี แต่ไม่ผ่านคุณสมบัติพ้ืนฐาน มี Developing Smart Farmer 
กลุ่มที่มีรายได้ตํ่ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และไม่ผ่านคุณสมบัติพ้ืนฐาน เกษตรกรตัวแทนครัวเรือนที่ยัง
ไม่ผ่านการสํารวจหรือขึ้นทะเบียน กรณีของบุคลากรที่เป็น Smart Officer ต้นแบบ Smart Officer ประเด็น
อ่ืนๆ เกี่ยวกับบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ทั่วไปสําหรับ Smart Officer ระบบและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ Smart Officer และการทํางานร่วมกับองค์กรเครือข่ายของ Smart Officer 
เป็นต้น 

ทั้งนี้ นอกจากการระบุกรณีตัวอย่างในพื้นที่ของปัจจัยทั้งสามด้านข้างต้นแล้ว คณะทํางานระดับ
จังหวัดอาจใช้วิธีอ่ืนในการตรวจสอบหรือประเมินความพร้อมจากปัจจัยด้านการเกษตรในจังหวดได้ เช่น กรณี
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ได้จัดทําระบบสารสนเทศ e-Village Profile 
โดยศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศหมู่บ้าน/ชุมชน (Village Profile) เป็นฐานข้อมูลในโครงการพัฒนาศักยภาพ
ของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) โดยจัดทําในลักษณะ Dashboard เพื่อประเมินศักยภาพของชุมชนใน 12 ประเด็น 
และนําเสนอในลักษณะ Spider web Chart ในเรื่องต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบว่าปัจจัยต่างๆ สูงหรือตํ่ากว่า
มาตรฐานซึ่งสามารถแสดงผลออกมาให้เห็นทันที สําหรับนําไปใช้ในการประเมินปัจจัยต่างๆ และกําหนดโครงการ
ได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนและศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nice.nu.ac.th/evillage 
เป็นต้น ซึ่งคณะทํางานระดับจังหวัดสามารถติดต่อขอความร่วมมือสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อจัดทําระบบ
ประเมินในลักษณะดังกล่าวหรือใกล้เคียงเพื่อตรวจสอบและประเมินความพร้อมของปัจจัยต่างๆ ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบในการวิเคราะห์และกําหนดโครงการในการพัฒนาตามนโยบาย Zoning ภาคเกษตรได้  
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2.2 ตัวอย่างการกําหนดมาตรการ โครงการ กิจกรรม 

จากตัวอย่างกรณีต่างๆ ที่ระบุในข้อ 2.1 คณะกรรมการฯ ได้กําหนดตัวอย่างมาตรการ โครงการ 
กิจกรรม ในเบื้องต้นเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้วยวิธีการจับคู่กรณีต่างๆ (Matching Case) จาก
ปัจจัยทั้ง 3 ด้าน แล้วกําหนดเป็นมาตรการโครงการ กิจกรรม รวมทั้งแนวทางเพื่อตอบสนองต่อกรณีต่างๆ ที่
เกิดขึ้น รวมทั้งช่วงเวลาในการดําเนินการ เพื่อให้คณะทํางานระดับจังหวัดใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ 
ออกแบบและกําหนดมาตรการ โครงการ กิจกรรมในการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละจังหวัด 
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข โดยมีสรุปองค์ประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 

1) จําแนกด้านการพัฒนา การกําหนดด้านการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เกษตรในปัจจุบัน รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์กําหนด ประกอบด้วย ด้านเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ด้านการผลิต/การตลาด/
มาตรฐานสินค้าเกษตร ด้านทรัพยากร/โครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ/บุคลากร/ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ  

2) ประเภทของมาตรการ โครงการและกิจกรรม เป็นการกําหนดมาตรการ โครงการ และ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความพร้อมหรือสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในพื้นที่ของปัจจัยทั้ง 3 ด้านดังกล่าวข้างต้น โดย 
ในแต่ละพื้นที่อาจมีความจําเป็นต้องใช้มาตรการในหลายลักษณะประกอบกัน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 
ประเภท ประกอบด้วย  

2.1) ประเภทต่อยอด เป็นการใช้ประโยชน์จากความพร้อมของปัจจัยทั้ง 3 ด้าน เพื่อพัฒนา
ไปสู่ความก้าวหน้าทางด้านการเกษตรของจังหวัด ทั้งในส่วนที่เป็นองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม การจัดการ
ทรัพยากร การผลิตและการตลาดในระดับชาติและระดับสากล   

2.2) ประเภทพัฒนา/ส่งเสริม เป็นมาตรการในการพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพในการทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาตามความพร้อมของปัจจัยทั้ง 3 ด้าน และกําหนดมาตรการพัฒนาและส่งเสริม
ต่างๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมในการพัฒนาที่แตกต่างกัน 

2.3) ประเภทแก้ไข/ปรับปรุง/ฟ้ืนฟู เป็นมาตรการในลักษณะของการแก้ปัญหาที่ยังประสบอยู่
ในพื้นที่ เพื่อเป็นการปรับปรุง ฟ้ืนฟู เยียวยาความเสียหาย เสื่อมโทรม ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาด้านการเกษตรได้ต่อไป 

2.4) ประเภทป้องกัน/บริหารความเสี่ยง เป็นการวางระบบบริหารจัดการด้านการเกษตรใน
ภาวะที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอน ซึ่งอาจส่งผลต่อการทําการเกษตรของเกษตรกร โดยมี
จุดมุ่งหมายให้เกษตรกรรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆ และสามารถทําการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง 

3) ระยะเวลาในการดําเนินการ เป็นการกําหนดระยะเวลาที่ควรดําเนินการในแต่ละมาตรการ 
โครงการและกิจกรรม เพื่อตอบสนองความเร่งด่วนในแต่ละกรณีและเงื่อนไขด้านทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ดําเนินการในแต่ละมาตรการ โครงการและกิจกรรม ซึ่งในที่นี้ได้กําหนดระยะเวลาไว้ 5 ช่วง ประกอบด้วย 1) 
เฉพาะหน้า 2) ระยะเร่งด่วน (ปีแรก) 3) ระยะสั้น (ปีที่ 2-3) 4) ระยะกลาง (ปีที่ 4-6) 5) ระยะยาว (ปีที่ 7-10)  
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4) หน่วยงานรับผิดชอบ แบ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนการ
ดําเนินงานในแต่ละมาตรการ โครงการและกิจกรรม 

3. การผลักดันมาตรการ โครงการและกิจกรรมทีกํ่าหนดสู่การปฏิบัต ิ 

ภายหลังจากการกําหนดมาตรการ โครงการและกิจกรรมต่างๆ แล้ว คณะทํางานระดับจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องผลักดันมาตรการ โครงการและกิจกรรมที่กําหนดสู่การปฏิบัติดังนี้ 

1) ปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการ
ขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ที่ระบุในคู่มือฯ ตอนที่ 1 ได้กําหนดให้ในช่วงเดือน 
กันยายน-ตุลาคม ให้คณะทํางานระดับกรม คณะทํางานระดับจังหวัด และภาคีเครือข่ายต่างๆ ทบทวนและ
นําเสนอโครงการและกิจกรรมต่างๆ และประสานคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดทําการปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลการดําเนินงานตามนโยบายที่เกี่ยวข้องและที่ได้กําหนดมาตรการ โครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ต่อไป  

2) การเตรียมการของบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยการผลักดันมาตรการ โครงการ
และกิจกรรมต่างๆ เข้าสู่กระบวนการจัดทําคําของบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งผลักดันเข้าสู่การจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยพิจารณาถึงกรอบระยะเวลาหรือความเร่งด่วน จัดลําดับความสําคัญของ
โครงการและกิจกรรม และเตรียมการเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการต่างๆ พร้อมทั้งประมาณการงบประมาณ 
และทรัพยากรต่างๆ ที่จะต้องใช้ ระยะเวลาดําเนินการ และการติดตามประเมินผล เพื่อให้กระทรวง/กรมใช้เป็น
กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีและดําเนินการตามระบบบริหาร
แผนงานโครงการปกติต่อไป 

3) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมผลักดันมาตรการ โครงการและกิจกรรม คณะทํางานระดับจังหวัด
ควรส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการผลักดันมาตรการ โครงการและกิจกรรม โดยสร้าง
ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และบทบาท สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ มุ่งเน้น
การทําความเข้าใจเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็ง ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ต่อไป 

4. การขยายเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการขับเคลือ่นนโยบายในจังหวัด 
ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Farmer ครั้งที่ 3/2556 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายการดําเนินงานร่วมกับเครือข่าย
ความร่วมมือในลักษณะพี่เลี้ยง โดยการจับคู่ระหว่างสถาบันการศึกษาในพื้นที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ภาคีที่เป็นกรรมการ และคณะทํางานระดับจังหวัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนา
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ตามนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer เพื่อสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ใน
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การพัฒนา โดยคณะกรรมการฯ ได้กําหนดแนวทางวิธีการในการดําเนินการในลักษณะพี่เลี้ยงในเบื้องต้น
แบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้ 

1) ด้านการขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่  โดยขอความร่วมมือฝ่ายปกครองในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้นําชุมชน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่เกี่ยวกับการ
สํารวจ คัดกรองและคัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบ การติดตามและประเมินผลการพัฒนาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer ในระยะต่อไป รวมทั้งการอํานวยการให้การบริหารโครงการและกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ของ Smart Farmer และ Smart Officer โดยขอความร่วมมือสถาบัน 
การศึกษาในพื้นที่หรือใกล้เคียง ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน วิทยาลัยเกษตรและวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ที่มีการเรียนการสอนด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่ในลักษณะต่างๆ การศึกษาวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้จากบทเรียนของ Smart Farmer ต้นแบบ การ
กําหนดหลักสูตรพัฒนาต่อยอด Smart Farmer ต้นแบบ เพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
รวมทั้งการพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญให้กับ Smart Officer เป็นต้น 

3) ด้านการเงินและการตลาด โดยขอความร่วมมือสถาบันการเงิน ภาคเอกชน สหกรณ์การเกษตรใน
พ้ืนที่หรือใกล้เคียง เพื่อสนับสนุนด้านการประกอบการของเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร เช่น การสนับสนุน
เงินทุน ปัจจัยการผลิต เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ จัดทําหลักสูตรการอบรมให้ความรู้ด้านการผลิต การแปรรูป 
การตลาด เป็นต้น 
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ส่วนที่ 4  
การใช้งานระบบการสํารวจและประเมินคุณสมบัต ิSmart Farmer 

 
 

คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ได้มอบหมายให้ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กษ. ประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ดําเนินการออกแบบและจัดทําระบบการสํารวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer เป็น
ฐานข้อมูลสําหรับรองรับการบันทึกผลการสํารวจ คัดกรอง และจัดกลุ่ม Smart Farmer รวมทั้งผลการคัดเลือก
และถอดบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ เพื่อให้คณะทํางานระดับจังหวัดได้บันทึกข้อมูลกลุ่มเป้าหมายลงใน
ฐานข้อมูลดังกล่าว  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กษ. ได้จัดทําเว็บไซต์ www.thaismartfarmer.net 
เพื่อเป็นศูนย์กลางการดําเนินงานด้านข้อมูลและสารสนเทศในการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ 
Smart Officer ประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการบริการตรวจสอบสถานภาพและสิทธิของ
เกษตรกร (Smart Farmer e-Check) 2) การบริการภาครัฐด้านการเกษตร (MOAC Smart e-Services)     
3) ฐานความรู้การผลิตเพื่อเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer Knowledge Base) และ 4) ข้อมูลองค์
ความรู้และบทเรียนของ Smart Farmer ต้นแบบ และ Smart Officer ต้นแบบ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ขอความ
ร่วมมือคณะทํางานระดับจังหวัดเร่งดําเนินการสํารวจและคัดกรองเกษตรกรให้ครบทั้งจังหวัดและให้บันทึก
ข้อมูลผลการสํารวจและคัดกรองเกษตรกรในฐานข้อมูล (files Excel) ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สป.กษ. ดําเนินการให้ โดยให้คณะทํางานระดับจังหวัดสํารวจและบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จและส่งกลับ
มาให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กษ. เพื่อ Upload ข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลการสํารวจและ
คัดกรองเกษตรกรใน www.thaismartfarmer.net ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กษ. จัดทํา
ไว้แล้ว และได้แจ้ง Username และ Password ให้กับคณะทํางานระดับจังหวัดเพื่อตรวจสอบ แก้ไขและ
เพิ่มเติมข้อมูลเพื่อบริหารจัดการข้อมูลเกษตรกรเป็นรายบุคคล ซึ่งระบบดังกล่าวนี้จะสามารถเรียกดูรายงาน
สรุปผลการสํารวจ คัดกรองและคัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบ ในภาพรวมและผลการประเมินคุณสมบัติ
ของ Smart Farmer เป็นรายบุคคลได้ สําหรับขั้นตอนการใช้งานระบบการสํารวจและประเมินคุณสมบัติ 
Smart Farmer มีดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 การส่งข้อมูล 
1. สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จัดส่งข้อมูลไฟล์ excel ตามรูปแบบที่กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์กําหนดที่ E-mail: smartfarmer@opsmoac.go.th 
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นําข้อมูล

ไฟล์ตามข้อ 1 เข้าสู่ระบบการสํารวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmersพร้อมกําหนดรหัสผู้ใช้ และ
รหัสผ่านเข้าใช้ระบบจังหวัดละ 1 User  

3. สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สามารถเข้าสู่ระบบการสํารวจและประเมินคุณสมบัติ Smart 
Farmers เพื่อเพิ่มเติม แก้ไข หรือทํารายงานสรุปได้ 

หมายเหตุ :  
1. ข้อมูลไฟล์ excel ที่จัดส่ง หากรูปแบบไม่ถูกต้องจะไม่สามารถนําข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ 
2. ข้อมูลใน ระบบการสํารวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmers เป็นข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะไม่มีการแก้ไข ปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด 
3. รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน จะแจ้งให้ทราบทาง E-mail: paco_ช่ือจังหวัด@opsmoac.go.th 

 

ขั้นตอนที่ 2 การเข้าสู่ระบบสํารวจและประเมินคุณสมบติั Smart Farmer 
 1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.thaismartfarmer.net แล้วเลือก “สําหรับเจ้าหน้าที่” ดังรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 แสดงหน้าเว็บไซต์www.thaismartfarmer.net 
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2. แสดงหน้าจอให้กรอก รหสัผู้ใช้ และรหสัผ่าน ดังรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 แสดงหน้าจอกรอกชื่อผู้ใช้และรหสัผ่าน 

 
3. เลือกเมนูการสาํรวจและประเมนิ 

3.1 เลือกหัวข้อย่อย Smart Farmer>>การสํารวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer 
 

 
รูปที่ 3 การเข้าเมนู การสํารวจและประเมนิคุณสมบัติ Smart Farmer 

3.2 เลือกหัวข้อย่อย การสํารวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmerสามารถค้นหาข้อมูลตาม
เงื่อนไข กด ค้นหา 

 
รูปที่ 4 หัวข้อการสํารวจและประเมินคุณสมบัติ 



คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer  
ตอนที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ของจังหวัด  

 

คู่มือระบบการสาํรวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer Version 1.2 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานกังานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

48

 แสดงข้อมูลตามที่เลือกเงื่อนไข ประกอบด้วย เลขบัตรประจําตัวประชาชน ช่ือ-สกุล ที่อยู่ ผลการ
ประเมิน สถานการณ์ขึ้นทะเบียน และปุ่มแก้ไข และลบ 

 
รูปที่ 5 แสดงรายชื่อเกษตรกร 

 

 4. การแก้ไขขอ้มูล ให้คลิกที ่แก้ไข  
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 5. แสดงรายละเอียดให้แก้ไข ตามแบบฟอร์มเมื่อแก้ไขข้อมูลแล้วให้ กดบันทึกข้อมูล 

 
รูปที่ 6 แบบฟอร์มแก้ไขการสํารวจและประเมินคุณสมบติั Smart farmer 
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6. การลบข้อมลู ใหค้ลิกทีล่บดังภาพ 

 
รูปที่ 7 เลือก ลบ 

   
7. ระบบจะถามยืนยันการลบข้อมูลหากยืนยัน กดยืนยันการลบ หากยกเลิก กดยกเลิก 

 
รูปที่ 8 ยืนยันการลบ 
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8. การเพิ่มข้อมูล ให้คลิกที่ เพิ่มข้อมูล 

 
รูปที่ 9 ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูล 

9. แสดงรายละเอียดให้เพิ่มข้อมูลตามแบบฟอร์ม เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้กดบันทึกข้อมูล 

 
รูปที่ 10 รายละเอียดเพิ่มข้อมูล 

 
ขั้นตอนที่ 3 การแสดงรายงาน 

1. คลิกเลือกเมนูการสํารวจและประเมินเลือกหัวข้อย่อยSmart Farmer>>รายงานผลการคัดกรอง 
Smart Farmer 

 
รูปที่ 11 หัวข้อย่อย รายงานผลการคัดกรอง 
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2. สามารถเลือกการแสดงรายงาน โดยกําหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่ต้องการแล้วคลิกคน้หา 

 
รูปที่ 12 แสดงรายงานผลการคัดกรอง smart farmers 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมนิ Smart Farmer ต้นแบบตามสาขา 
 1. คลิกเมนู การสาํรวจและประเมนิ >>Smart Farmer>>การสํารวจและประเมินคุณสมบัติ 
Smart Farmer ต้นแบบสาขา 

 
รูปที่ 13 หัวข้อย่อย การสํารวจและประเมนิคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบสาขา 

 2. เลือกจังหวัด, อําเภอ หรือระบุช่ือ-นามสกุล/หมายเลขบัตรลงไป แล้วกด ค้นหา 

 
รูปที่ 14 ค้นหาเกษตรกร 



 

คู่มือระ
ศูนย์เท

คุณส
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วจและประเมิ

 

สาขาที่เลือก

มน้ํามัน 

3

น
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 6. เมื่อระบุการประเมินเรียบร้อย กดปุ่ม บนัทึกข้อมูล (หากประเมินว่า “ใช่” ทุกข้อ เกษตรกรรายนั้น
จัดว่าอยู่ในกลุ่ม Smart Farmer โดยอัตโนมัติ) 

 
รูปที่ 17 แบบฟอร์มการสํารวจและประเมนิคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบสาขาปาล์มน้ํามัน 

 
 7. เมื่อบันทึกข้อมูลการประเมินแล้ว ระบบจะแสดงรายการประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer 
ต้นแบบสาขา ที่เพิ่มขึ้นมา ดังภาพ 
 

 

รูปที่ 18 แบบฟอร์มการสํารวจและประเมนิคุณสมบัติ Smart Farmer 
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 8. การแก้ไขขอ้มูลการสํารวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบสาขา ให้คลิกที่ปุ่ม  
ในคอลัมน ์แก้ไข 

 
รูปที่ 19 แบบฟอร์มการสํารวจและประเมนิคุณสมบัติ Smart Farmer  

 
 9. แก้ไขข้อมูลตามต้องการ แล้วกด บันทึกขอ้มูล 

 
รูปที่ 20 แบบฟอร์มการสํารวจและประเมนิคุณสมบัติ Smart Farmer 
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10. การลบข้อมูลการสํารวจและประเมินคณุสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบสาขา ใหค้ลิกที่ปุ่ม  
ในคอลัมน ์ลบ 

 
รูปที่ 21 แบบฟอร์มการสํารวจและประเมนิคุณสมบัติ Smart Farmer  

 
 11. ระบบจะถามยืนยันการลบข้อมูลหากยนืยัน กดยืนยันการลบ หากยกเลิก กดยกเลกิ 
 
ขั้นตอนที่ 5 การถอดบทเรียนจาก Existing Farmer 
 1. คลิกเมนู SMART FARMER/OFFICER >>เกษตรกรปราดเปรื่อง 

 
รูปที่ 22 หัวข้อย่อย SMART FARMER/ OFFICER 

 
 2. ระบบจะแสดงรายชื่อเกษตรกรปราดเปรื่องขึ้นมา ระบบจะดึงรายการเกษตรกรที่มสีถานะ Existing 
เท่านั้น 
 
 3. หากต้องการเพิ่มข้อมูลเอง ให้กดปุ่ม เพิ่มข้อมูล 

 
รูปที่ 23 ข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ 
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4. กรณีที่ต้องการจัดการข้อมูลเกษตรกร ให้คลิกปุ่ม  

 
รูปที่ 24 ข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ 

 
5. ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลเกษตรกรต้นแบบขึ้นมา ระบุข้อมูลในส่วนต่างๆ ลงไปให้ครบถ้วน 

 
รูปที่ 25 ข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ 
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- ระบุเลขบัตรประชาชน แล้วกด ตรวจสอบเลขบัตร 
- เลือกคํานําหน้าช่ือ 
- ใส่ช่ือเกษตรกร 
- ใส่ที่อยู ่
- เลือกต้นแบบสาขา 
- นําเข้ารูปเกษตรกร โดยกดปุ่ม Choose File  
- ระบุรายละเอียด 
- คําจํากัดความ 
- ความรู้เฉพาะสาขา 
- นําเข้ารูปภาพ 
- Youtube : สามารถนําโค้ด Embed จากยูทูปมาใส่ได้ 
- ไปที่เว็บไซต์ Youtube.com เปิดวิดีโอขึ้นมา แล้วคลิกที่ แบ่งปนั (Share) 

 
รปูที่ 26 การคัดลอก Embed จากยูทูป 
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- จากนั้นคลิกที่ ฝงั (Embed) 
 - คัดลอก embed ของวิดีโอ  
 

 
รูปที่ 27 การคัดลอก Embed จากยูทูป 

 - นํามาวางที่ช่อง YouTube (Embed): 

 
รูปที่ 28 การวาง Embed จากยูทูป 
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6. เมื่อกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล 

 
รูปที่ 31 การบันทึกข้อมูล 

 
7. หากต้องการแก้ไขข้อมลูเกษตรกรต้นแบบ ให้ค้นหาชือ่เกษตรกร หรอืค้นหาตามต้นแบบสาขา 

 
รูปที่ 32 ค้นหาเกษตรกรต้นแบบ 
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 - จากนั้นกดปุ่ม แก้ไขข้อมูล  

 
รูปที่ 33 การแก้ไขข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ 

 
 - แก้ไขข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามต้องการ เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กด บันทึก  

 
รูปที่ 34 แก้ไขข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ 

 
8. หากต้องการลบข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ ให้ค้นหาชื่อเกษตรกร หรือคน้หาตามต้นแบบสาขา 

 
รูปที่ 35 ค้นหาเกษตรกรต้นแบบ 
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 - จากนั้นกดปุ่ม ลบข้อมลู  

 
รูปที่ 36 การลบข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ 

  
 - ระบบจะถามยืนยันการลบข้อมูลขึ้นมา หากยืนยัน กดยืนยันการลบ (OK)  

หากยกเลิก ใหก้ดยกเลิก (Cancel) 

 
รูปที่ 37 ยืนยันการลบข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ 

 
………………………………………………….. 

 
 



คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer  
ตอนที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ของจังหวัด  
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ภาคผนวก 
 

 
 



ภาคผนวก ก ตัวอย่างกรณทีี่พบจาก ข้อมูล/ข้อเท็จจรงิในพืน้ที ่
กรณีที่พบจาก ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ในพื้นที่ 

Area & Resource (A) Commodity (C) Smart Farmer & Smart Officer (S)
 เขตความเหมาะสมของดิน

A1: มีการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก (S1) 
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนดเขตความ
เหมาะสมในการผลิตสินค้าชนิดเกษตรนั้นๆ 
A2: มีการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง 
(S2) ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนดเขตความ
เหมาะสมในการผลิตสินค้าชนิดเกษตรนั้นๆ 
A3: มีการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย (S3) 
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนดเขตความ
เหมาะสมในการผลิตสินค้าชนิดเกษตรนั้นๆ 
A4: มีการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (N) ตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนดเขตความเหมาะสม
ในการผลิตสินค้าชนิดเกษตรนั้นๆ 
A5: มีการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ป่าไม้อย่างชัดเจน 
A6: มีการผลิตสนิค้าเกษตรในพื้นที่ป่าไม้แต่ยังขาดข้อมูล
ข้อเท็จจริง หรือหลักฐานต่างๆ 
 ระบบชลประทาน 

A7: แหล่งผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด)    
อยู่ในเขตชลประทาน 
A8: แหล่งผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด)    
อยู่นอกเขตชลประทานแต่มีปริมาณน้ําฝนหรือแหล่งน้ําตาม
ธรรมชาติซึ่งเพียงพอต่อการทําการเกษตรตลอดทั้งปี 
A9: แหล่งผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด)    

ราคาผลผลิต
C1: ราคารับซื้อสินค้าเกษตรหลักในพื้นที่ ณ ปัจจุบันมีราคา  
สูงกว่าราคาเฉลีย่ของสินค้าเกษตรชนิดนั้นในปีที่ผ่านมา 
C2: ราคารับซื้อสินค้าเกษตรหลักในพื้นที่ ณ ปัจจุบันมีราคา  
ต่ํากว่าราคาเฉลีย่ของสินค้าเกษตรชนิดนั้นในปีที่ผ่านมา 
C3: ราคารับซื้อผลผลิตหลักในพื้นที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จากข้อมูล
สถิติที่ผ่านมาหรือการคาดการณข์องหน่วยงานต่างๆ  
C4: ราคาของผลผลิตหลักในพื้นที่มีแนวโน้มต่ําลง จากข้อมูล
สถิติที่ผ่านมาหรือการคาดการณข์องหน่วยงานต่างๆ  
C5: หน่วยงานทราบถึงช่วงเวลาที่มีปริมาณผลผลิตออกน้อยทํา
ให้มีราคาผลผลิตสูงขึ้นเป็นประจําทุกปีตามข้อมูลย้อนหลัง 
C6: หน่วยงานทราบถึงช่วงเวลาที่มีปริมาณผลผลิตออกมากทํา
ให้มีราคาผลผลิตต่ําลงเป็นประจําทุกปีตามข้อมูลย้อนหลัง 
 พื้นที่ปลูก&ผลผลิตต่อไร่ 

C7: ในปัจจุบัน ใช้พื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) ส่วนใหญ่ทํา
การผลิตสินค้าเกษตรหลัก และมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ  
C8: ในปัจจุบัน ใช้พื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) ส่วนใหญ่ทํา
การผลิตสินค้าเกษตรหลัก แต่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ํากวา่
ค่าเฉลี่ยของประเทศ  
C9: ในปัจจุบัน ใช้พื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) ทําการผลิต
สินค้าเกษตรหลักหลายชนิดพอๆ กันและทุกชนิดมีผลผลิตเฉลี่ย
ต่อไร่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ

Smart Farmer ต้นแบบ
S1: ในพื้นที่มี Smart Farmer ต้นแบบในสาขาที่เกษตรกรใน
พื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) ส่วนใหญ่ทําการผลิต  
S2: ในพื้นที่มี Smart Farmer ต้นแบบในสาขาที่เกษตรกรใน
พื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) ส่วนน้อยทําการผลิต  
 Existing Smart Farmer 

S3: ในพื้นที่มีเกษตรกรที่เป็น Existing Smart Farmer และ
ผลิตสินค้าเกษตรในสาขาที่เกษตรกรในพื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/
จังหวัด) ส่วนใหญ่ทําการผลิต  
S4: ในพื้นที่มีเกษตรกรที่เป็น Existing Smart Farmer และ
ผลิตสินค้าเกษตรในสาขาที่เกษตรกรในพื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/
จังหวัด) ส่วนน้อยทําการผลิต  
 Developing Smart Farmer (รายได้ไม่ต่ํากว่า 180,000 

บาท/ครัวเรือน/ปี แต่ไม่ผ่านคุณสมบัติพื้นฐาน) 
S5: ในพื้นที่มีเกษตรกรที่เป็น Developing Smart Farmer 
อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ไม่ต่ํากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
แต่ไม่ผ่านคุณสมบัติพื้นฐานข้อ 1) มีความรู้ในเรื่องที่ทําอยู่  
S6: ในพื้นที่มีเกษตรกรที่เป็น Developing Smart Farmer 
อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ไม่ต่ํากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
แต่ไม่ผ่านคุณสมบัตพิื้นฐานข้อ 2) มีข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ  
S7: ในพื้นที่มีเกษตรกรที่เป็น Developing Smart Farmer 
อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ไม่ต่ํากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 

คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer  
ตอนที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ของจังหวัด  
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กรณีที่พบจาก ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ในพื้นที่ 
Area & Resource (A) Commodity (C) Smart Farmer & Smart Officer (S)

อยู่นอกเขตชลประทานและมีน้ําไม่เพียงพอต่อการทําการเกษตร
ตลอดทั้งปี 
 ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร 

A10: แหล่งผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด)  
อยู่ในเขตที่มักประสบปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรต่างๆ เป็น
ประจํา 
A11: แหล่งผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด)  
อยู่ในเขตที่ประสบปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรต่างๆ น้อย 
A12: แหล่งผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด)    
มีความเสี่ยงหรือมีข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ ที่ระบุว่าในพื้นที่
มีแนวโน้มประสบปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรต่างๆ 
A13: แหล่งผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) 
ประสบปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรต่างๆ อยู่ 
 ปัญหาเกี่ยวกับสภาพดิน 

A14: แหล่งผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด)  
อยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาดินเค็ม/เค็มจัด 
A15: แหล่งผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด)  
อยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาดินเปรี้ยวจัด 
A16: แหล่งผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด)  
อยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาสารพิษตกค้าง 
 ความเหมาะสมในการเขตกรรม 

A17: แหล่งผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด)   
ใช้เครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตสินค้าเกษตรอยู่แล้ว 
A18: แหล่งผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด)  

C10: ในปัจจุบัน ใช้พื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) ทําการผลิต
สินค้าเกษตรหลักหลายชนิดพอๆ กันแต่มีบางชนิดที่มีผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
 ฤดูกาลและดินฟ้าอากาศ 

C11: สภาพดินฟ้าอากาศในพื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) อยู่
ในภาวะปกติเป็นไปตามฤดูกาลทําให้ไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ผลิตทางการเกษตร 
C12: สภาพดินฟ้าอากาศในพื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) อยู่
ในภาวะไม่ปกติไม่เป็นไปตามฤดูกาลทําให้เกิดผลกระทบต่อการ
ผลิตทางการเกษตร 
C13: สภาพดินฟ้าอากาศในพื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) มี
แนวโน้มเข้าสู่ภาวะไม่ปกติมีความแปรปรวน ไม่เป็นไปตาม
ฤดูกาลจากผลการพยากรณ์ของหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับทั้ง
ในและต่างประเทศทําให้สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดผลกระทบ
ต่อการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ 
 ระยะเวลาการผลิต  

C14: สินค้าเกษตรหลักในพื้นที่เป็นชนิดที่ใช้เวลาในการผลิต
น้อย เป็นพืชอายุสั้น หรือสินค้าปศุสัตว์หรือประมงบางชนิด 
C15: สินค้าเกษตรหลักในพื้นที่เป็นชนิดที่ใช้เวลาในการผลิต
มาก เป็นพืชอายุยาว ไม้ผล หรือสินค้าปศุสัตว์หรือประมงบาง
ชนิด 
 เทคโนโลยีในการผลิต 

C16: มีเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ จากต่างประเทศ สําหรับ
การผลิตสินค้าเกษตรหลักในพื้นที่ที่สามารถนํามาใช้เพื่อลด

แต่ไม่ผ่านคุณสมบัติพื้นฐานข้อ 3) มีการบริหารจัดการ
ผลผลิตและการตลาด  
S8: ในพื้นที่มีเกษตรกรที่เป็น Developing Smart Farmer 
อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ไม่ต่ํากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี แต่
ไม่ผ่านคุณสมบัติพื้นฐานข้อ 4) มีความตระหนักถึงคุณภาพ
สินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค  
S9: ในพื้นที่มีเกษตรกรที่เป็น Developing Smart Farmer 
อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ไม่ต่ํากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี แต่
ไม่ผ่านคุณสมบตัิพื้นฐานข้อ 5) มีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม/สังคม  
S10: ในพื้นที่มีเกษตรกรที่เป็น Developing Smart Farmer 
อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ไม่ต่ํากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี แต่
ไม่ผ่านคุณสมบัติพื้นฐานข้อ 6) มีความภูมิใจในความเป็น
เกษตรกร  
 Developing Smart Farmer (รายได้ต่ํากว่า 180,000 

บาท/ครัวเรือน/ปี และไม่ผ่านคุณสมบัติพื้นฐาน) 
S11: ในพื้นที่มีเกษตรกรที่เป็น Developing Smart Farmer 
อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ต่ํากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และ
ไม่ผ่านคุณสมบัติพื้นฐานข้อ 1) มีความรู้ในเรื่องที่ทําอยู่  
S12: ในพื้นที่มีเกษตรกรที่เป็น Developing Smart Farmer  
อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ต่ํากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และ
ไม่ผ่านคุณสมบัติพื้นฐานข้อ 2) มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  
S13: ในพื้นที่มีเกษตรกรที่เป็น Developing Smart Farmer  
อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ต่ํากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และ

คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer  
ตอนที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ของจังหวัด  
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กรณีที่พบจาก ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ในพื้นที่ 
Area & Resource (A) Commodity (C) Smart Farmer & Smart Officer (S)

ไม่ได้ใช้เครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตสินค้าเกษตร แต่พื้นที่มี
ศักยภาพและเหมาะสมที่จะนําเครื่องจักรกลเกษตรมาใช้ได้ 
A19: แหล่งผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) 
ไม่ได้ใช้เครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตสินค้าเกษตร และพื้นที่ไม่
เหมาะสม รวมทั้ง เกษตรกรเจ้าของพื้นที่ไม่มีความประสงค์จะนํา
เครื่องจักรกลเกษตรมาใช้  
 

ต้นทุนหรือเพิ่มมูลค่าสินค้านั้นได้ แต่ยังไม่มีการทดสอบ หรือ
ทดลองใช้ในประเทศ 
C17: มีเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ จากต่างประเทศ สําหรับ
การผลิตสินค้าเกษตรหลักในพื้นที่ที่สามารถนํามาใช้เพื่อลด
ต้นทุนหรือเพิ่มมูลค่าสินค้านั้นได้ และมีการทดสอบ หรือ
ทดลองใช้ในประเทศหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนแล้ว 
C18: มีเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ สําหรับการผลิตสินค้าเกษตร
หลักในพื้นที่ที่สามารถนํามาใช้เพื่อลดต้นทุนหรือเพิ่มมูลค่าสินค้า
นั้นได้ที่ได้จากการศกึษาวิจัย และทดลองดําเนินการแล้วได้ผล
จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในประเทศ  
 โลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร 

C19: การผลิตสินค้าเกษตรหลักในพื้นที่มีแหล่งวัตถุดิบที่สามารถ
ทําการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตได้อย่างเพียงพอและทันเวลาเมื่อ
ต้องการใช้ 
C20: การผลิตสินค้าเกษตรหลักในพื้นที่อยู่ห่างไกลแหล่งวัตถุดิบ
ทําให้มักมีปัญหาการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตเสมอ 
C21: มีระบบโครงสร้างพื้นฐานดา้นคมนาคมที่ดีสามารถขนส่ง
วัตถุดิบและผลผลิตในพื้นที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
C22: มีระบบโครงสร้างพื้นฐานดา้นคมนาคมที่ยังไม่ดีเท่าที่ควร
ทําให้เกิดปัญหาในการขนส่งวัตถุดิบและผลผลิตในพื้นที่อยู่เสมอ
C23: มีแหล่งรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
สามารถรองรับผลผลิตสินค้าเกษตรหลักของพื้นที่ได้ทั้งหมด 
C24: มีแหล่งรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ไม่เพียงพอ
ในการรองรับผลผลิตสินค้าเกษตรหลักของพื้นที่ได้ทั้งหมด 

ไม่ผ่านคุณสมบัติพื้นฐานข้อ 3) มีการบริหารจัดการผลผลิต
และการตลาด  
S14: ในพื้นที่มีเกษตรกรที่เป็น Developing Smart Farmer  
อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ต่ํากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และ
ไม่ผ่านคุณสมบัติพื้นฐานข้อ 4) มีความตระหนักถึงคุณภาพ
สินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค  
S15: ในพื้นที่มีเกษตรกรที่เป็น Developing Smart Farmer  
อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ต่ํากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และ
ไม่ผ่านคุณสมบัติพื้นฐานข้อ 5) มีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม/สังคม  
S16: ในพื้นที่มีเกษตรกรที่เป็น Developing Smart Farmer  
อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ต่ํากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และ
ไม่ผ่านคุณสมบัติพื้นฐานข้อ 6) มีความภูมิใจในความเป็น
เกษตรกร  
 เกษตรกรตัวแทนครัวเรือนที่ยังไม่ผ่านการสํารวจหรือขึ้น

ทะเบียน 
S17: มีเกษตรกรในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือ
ข้อมูลตามทะเบียนไม่เป็นปัจจุบัน  
S18: มีเกษตรกรในพื้นที่ยังไม่ได้รับการประเมินคุณสมบัติตาม
นโยบาย Smart Farmer  
S19: ไม่มีข้อมูลว่าเกษตรกรในพื้นที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้น
อย่างไร  
 Smart Officer ต้นแบบ 

S20: ส่วนราชการระดับกรม มี Smart Officer ต้นแบบ ที่มี

คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer  
ตอนที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ของจังหวัด  
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C.25: มีเครือข่ายการกระจายสินค้าเกษตรในพื้นที่ทั้งผู้ค้าส่ง
และผู้ค้าปลีกอย่างทั่วถึงในการระบายสินค้าเกษตรได้อย่าง
รวดเร็วที่มีประสิทธิภาพ 
C26: เครือข่ายการกระจายสินค้าเกษตรในพื้นที่ทั้งผู้ค้าสง่และ
ผู้ค้าปลีกยังไม่ทั่วถึงทําให้การระบายสินค้าเกษตรยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 
C27: มีโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอยู่ใกล้แหล่งผลิต
สินค้าเกษตรหลักของพื้นที่ทําให้สามารถบริหารจัดการต้นทุน
ค่าขนส่งได ้
C28: โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอยู่ไกลแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรหลักของพื้นที่ทําให้มีต้นทุนค่าขนส่งสูง 
C29: มีตลาดภายในจังหวัดเป็นแหล่งจําหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตรของพื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) ที่เพียงพอต่อความ
ต้องการบริโภคในจังหวัด 
C30: มีตลาดภายนอกจังหวัดเป็นแหล่งจําหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรของพื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) ที่สามารถทํา
ให้จําหน่ายผลผลิตได้ทั้งหมด 
C31: มีตลาดต่างประเทศรองรับสินค้าทางการเกษตรของพื้นที่ 
(ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) ที่สามารถทําให้จําหน่ายผลผลิตได้
ทั้งหมด 
C32: ตลาดรองรับทั้งภายในและภายนอกจังหวัด ไม่เพียง
พอที่จะระบายสินค้าทางการเกษตรของพื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/
จังหวัด) ได้ 
C33: มีข้อมูลหรือการติดต่อประสานงานกับตลาดรองรับสินค้า

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการเกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตรที่
เป็นภารกิจหลักของกรม 
S21: ส่วนราชการระดับกรม มี Smart Officer ต้นแบบ ที่มี
องค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ภารกิจต่างๆ ของกรม 
S22: จังหวัดมี Smart Officer ต้นแบบ ที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรที่สําคัญของจังหวัด 
S23: จังหวัดมี Smart Officer ต้นแบบ ที่มีที่มีองค์ความรู้
และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า
เกษตรที่สําคัญของจังหวัด 
S24: จังหวัดมี Smart Officer ต้นแบบ ที่มีองค์ความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการภารกิจในพื้นที่ของ
จังหวัด 
 Smart Officer 

S25: บุคลากรของหน่วยงานส่วนใหญ่เป็น Smart Officer ที่
มีคุณสมบัติครบทุกข้อ 
S26: มีบุคลากรบางส่วนของหน่วยงานขาดคุณสมบัติของ 
Smart Officer ในข้อ 1) มีความรักเกษตรกรเหมือนญาติ  
S27: มีบุคลากรบางส่วนของหน่วยงานขาดคุณสมบัติของ 
Smart Officer ในข้อ 2) มีความรู้ทางวิชาการนโยบาย และ
การบริหารจัดการงาน/โครงการ รวมถึงเทคนิคการถ่ายทอด  
S28: มีบุคลากรบางส่วนของหน่วยงานขาดคุณสมบัติของ 
Smart Officer ในข้อ 3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
การปฏิบัติงาน

คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer  
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หรือคําสั่งซื้อที่ชัดเจนแล้ว
C34: ไม่มีข้อมูลหรือการติดต่อประสานงานกับตลาดรองรับ
สินค้าหรือคําสั่งซื้อที่ชัดเจนแล้ว 
C35: ไม่รูข้้อมูลหรือการติดต่อประสานงานกับตลาดรองรับ
สินค้าหรือคําสั่งซื้อที่ชัดเจนแล้ว 
 ภาวะเศรษฐกิจ 

C36: สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและในจังหวัดอยู่ใน
สภานะที่ดีหรือมีแนวโน้มเจริญเติบโตดีขึ้น 
C37: สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและในจังหวัดอยู่ใน
สภานะที่ไม่ดีหรือมีแนวโน้มถดถอย  
 จํานวนประชากร&รสนิยม 

C38: แนวโน้มการบริโภคของประชาชนในพื้นที่ มีความนิยมสิง
ค้าเกษตรชนิดนั้นๆ เพิ่มขึ้น จากรายงานข้อมูลสถิติ หรือการ
คาดการณ์แนวโน้มการบริโภคของจังหวัด  
C39: แนวโน้มการบริโภคของประชาชนในพื้นที่ มีความนิยมสิง
ค้าเกษตรชนิดนั้นๆ ลดลง จากรายงานข้อมูลสถิติ หรือการ
คาดการณ์แนวโน้มการบริโภคของจังหวัด  
C40: แนวโน้มความนิยมต่อสินค้าแปรรูปจากผลผลิตทาง
การเกษตรชนิดนั้นๆ เพิ่มขึ้น 
C41: แนวโน้มความนิยมต่อสินค้าแปรรูปจากผลผลิตทาง
การเกษตรชนิดนั้นๆ ลดลง 
C42: กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการจําหน่ายสินค้าในพื้นที่ที่เคย
จําหน่ายมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 
C43: กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการจําหน่ายสินค้าในพื้นที่ที่เคย

S29: มีบุคลากรบางส่วนของหน่วยงานขาดคุณสมบัติของ 
Smart Officer ในข้อ 4) สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและ
องค์กรเกษตรกร  
S30: มีบุคลากรบางส่วนของหน่วยงานขาดคุณสมบัติของ 
Smart Officer ในข้อ 5) มุ่งนําเกษตรกรสู่ Green Economy 
และ Zero waste agriculture  
S31: มีบุคลากรบางส่วนของหน่วยงานขาดคุณสมบัติของ 
Smart Officer ในข้อ 6) มีความภาคภูมิใจในองค์กรและ
ความเป็นข้าราชการ 
 ประเด็นอื่นๆ เกี่ยวกับบุคลากร 

S32: จํานวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในกรม 
โดยขาดแคลนด้านวิชาการ 
S33: จํานวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในกรม 
โดยขาดแคลนด้านงานบริหารจัดการ 
S34: จํานวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในจังหวัด 
โดยขาดแคลนด้านการบริหารจัดการข้อมูล 
S35: จํานวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในจังหวัด 
โดยขาดแคลนด้านการส่งเสริมและการแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับ
เกษตรกร 
S36: จํานวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในจังหวัด 
โดยขาดแคลนด้านยุทธศาสตร์และการขัดเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวง 
 เครื่องมือ&อุปกรณ์ทั่วไปสําหรับ Smart Officer 

S37: มีอุปกรณ์ ...(ระบุ)..... ที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
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จําหน่ายมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงลดลง
 ปริมาณและราคาสินค้าชนิดอื่นๆ ที่ทดแทนกันได้ 

C44: แนวโน้มปริมาณผลผลิตสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
ทดแทนกันได้เพิ่มขึ้น หรือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
C45: แนวโน้มปริมาณผลผลิตสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
ทดแทนกันได้ลดลง หรือมีแนวโน้มลดลง 
C46: ราคาปัจจยัการผลิตสินค้าหลักหรือสินค้าที่ผลิตมากมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาปัจจัยการผลิตสินค้าชนิดอื่นๆ 
คงที่ 
C47: ราคาปัจจยัการผลิตสินค้าหลักหรือสินค้าที่ผลิตมากมี
แนวโน้มลดลง ในขณะที่ราคาปัจจัยการผลิตสินค้าชนิดอื่นๆ 
คงที่ 
C48: ราคาปัจจยัการผลิตสินค้าทดแทนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน
ขณะที่ราคาปัจจยัการผลิตสินค้าหลักของจังหวัดคงที่ 
C49: ราคาปัจจยัการผลิตสินค้าทดแทนมีแนวโน้มลดลงใน
ขณะที่ราคาปัจจยัการผลิตสินค้าหลักของจังหวัดคงที่ 
 แนวโน้มปริมาณความต้องการสินค้าในตลาดต่างประเทศ 

C50: มีข้อมูลปริมาณความต้องการสินค้าชนิดเดียวกับสินค้า
หลักในพื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) ในตลาดต่างประเทศ  
C51: ไม่มีข้อมูลปริมาณความต้องการสินค้าในตลาด
ต่างประเทศชนิดเดียวกับสินค้าหลักในพื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/
จังหวัด) 
C52: ตลาดต่างประเทศมีความต้องการสินค้าชนดิเดียวกับ
สินค้าหลักในพื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น

หรือมีอายุการใช้งานนาน
S38: มีอุปกรณ์ ...(ระบุ)..... เพียงพอแต่ใช้งานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ 
S39: มีอุปกรณ์ ...(ระบุ)..... เพียงพอแต่แต่เจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน 
S40: มีอุปกรณ์ ...(ระบุ)..... เพียงพอและไม่ได้ใช้งาน
เนื่องจากไม่มีความจําเป็นต้องใช้ 
 ระบบและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารสําหรับ Smart Officer 
ระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์ (hardware)  
S41: มีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ...(ระบุ)..... ที่ไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือมีอายุการใช้งานนาน 
S42: มีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ...(ระบุ)..... 
เพียงพอแต่ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
S43: มีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ...(ระบุ)..... 
เพียงพอแต่แต่เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน 
S44: มีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ...(ระบุ)..... 
เพียงพอและไม่ได้ใช้งานเนื่องจากไม่มีความจําเป็นต้องใช้ 
ส่วนคําสั่ง (software)  
S45: ระบบปฏิบัติการที่หน่วยงานมีหรือใช้งานอยู่ไม่ทันสมัย 
S46: หน่วยงานขาดระบบปฏิบัติการที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนนโยบาย 
S47: หน่วยงานขาดระบบฐานข้อมูล..(ระบุ).....ซึ่งจําเป็นต่อ
การปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนนโยบาย  

คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer  
ตอนที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ของจังหวัด  
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กรณีที่พบจาก ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ในพื้นที่ 
Area & Resource (A) Commodity (C) Smart Farmer & Smart Officer (S)

C53: ตลาดต่างประเทศมีความต้องการสินค้าชนดิเดียวกับ
สินค้าหลักในพื้นที่ (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) ในปริมาณที่ลดลง 

ส่วนข้อมูล (data)
S48: ข้อมูลสําคัญสําหรับการดําเนินงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมหรือ
จังหวัดขาดความสมบูรณ์และไม่เป็นปัจจุบัน 
S50: ระบบการจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลสําคัญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมหรือจังหวัดยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
S51: หน่วยงานในพื้นที่ขาดการบูรณาการ และการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน  
S52: ขาดการจัดการให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายในการให้บริการ
เกษตรกร 
อุปกรณ์การสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร e-mail Internet 
Intranet Smart Phone  
S53: มีอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร ...(ระบุ)..... ที่ไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานหรือมีอายุการใช้งานนาน 
S54: มีอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร ...(ระบุ)..... เพียงพอแต่ใช้
งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
S55: มีอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร ...(ระบุ)..... เพียงพอแต่แต่
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน 
S56: มีอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร ...(ระบุ)..... เพียงพอและ
ไม่ได้ใช้งานเนื่องจากไม่มีความจําเป็นต้องใช้ 
 การทํางานร่วมกับองค์กรเครือข่ายของ Smart Officer 

S57: บุคลากรของหน่วยงานมีข้อมูลและมีการประสานงาน
กับองค์กรเครือข่ายด้านการเกษตรในพื้นที่อย่างสม่ําเสมอ

คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer  
ตอนที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ของจังหวัด  
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กรณีที่พบจาก ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ในพื้นที่ 
Area & Resource (A) Commodity (C) Smart Farmer & Smart Officer (S)

S58: บุคลากรของหน่วยงานมีข้อมูลองค์กรเครือข่ายด้าน
การเกษตรในพื้นที่เพียงบางส่วนและมีการประสานงานกับ
องค์กรเครือข่ายด้านการเกษตรในพื้นที่ไม่มากนัก 
S59: บุคลากรของหน่วยงานไม่มีข้อมูลองค์กรเครือข่ายด้าน
การเกษตรในพื้นที่และไม่เคยประสานงานกับองคก์ร
เครือข่ายด้านการเกษตรในพื้นที่
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ภาคผนวก ข ตัวอย่างการกําหนดมาตรการ โครงการ และกิจกรรมในการพัฒนา 
 

ด้านการพัฒนา ประเภทของ 
มาตรการ 

Matching Case
ชื่อมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ

A C S เฉพาะ
หน้า

เร่งด่วน
(ปีที่ 1)

สั้น
(ปีที่ 2-3)

กลาง
(ปีที่ 4-6)

ยาว
(ปีที่ 7-10) หลัก สนับสนุน 

1. ด้าน
เกษตรกรและ
สภาบัน
เกษตรกร 

1.1 ต่อยอด A1 C7 S1-2 การถอดบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ สาขา
.... (ระบุ)......

√ √ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

สถาบัน
การศึกษา 

 A1-2 C8 S1 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ Smart Farmer 
ต้นแบบ

√ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

สถาบัน
การศึกษา 

    S1-2 โครงการปริญญาตรีสําหรับ Smart Farmer 
ต้นแบบ

√ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

สถาบัน
การศึกษา 

  A3-4 C8 S2 ศูนย์ต้นแบบการสร้างรายได้ใหม่ให้เกษตรกรราย
อื่นๆ ในการเปลี่ยนแปลงการผลิตสินค้าเกษตร 

√ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  A1-2 C7-8 S1-2 การศึกษาวิจัยองค์ความรู้ของ Smart Farmer 
ต้นแบบ สาขา.... (ระบุ)...... เพื่อจัดทําชุดความรู้
ต้นทุนต่ํากําไรงาม

√ √ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

สถาบัน
การศึกษา 

  A1-4 C8 
C10 

S1-2 โครงการความร่วมมือเครือข่ายการพัฒนา
ระหว่าง Smart Farmer ต้นแบบ และเกษตรกร
รายอื่นๆ ในพื้นที่

√ √ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  A1-2 C7 S1
S3 

โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนาการผลิต 
การตลาด สินค้า.... (ระบุ)......ในพื้นที่

√ √ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  A1-2 C1-4 S1-4 โครงการเพิ่มความรู้เทคนิคการสร้างตราสินค้า
และเอกลักษณ์สินค้าเกษตรในท้องถิ่น

√ √ √ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

สถาบัน
การศึกษา 

  A1-2  S1-2 โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
สาขา.... (ระบุ)...... ร่วมกับหน่วยงาน.... (ระบุ)...... 

√ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer  
ตอนที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ของจังหวัด  
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ด้านการพัฒนา ประเภทของ 
มาตรการ 

Matching Case
ชื่อมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ

A C S เฉพาะ
หน้า

เร่งด่วน
(ปีที่ 1)

สั้น
(ปีที่ 2-3)

กลาง
(ปีที่ 4-6)

ยาว
(ปีที่ 7-10) หลัก สนับสนุน 

  A1-2 C7-10 S1-2 ขยายผลความร่วมมือองค์ความรู้ Smart Farmer 
ต้นแบบกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

√ √ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  A3-4 C2 S1-2 โครงการ Smart Farmer ต้นแบบอาสาพัฒนา
ชุมชน

√ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

     ฯลฯ 
 1.2 พัฒนา/

ส่งเสริม 
A1-4 C8 S1-2  การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการทํา

การเกษตรจาก Smart Farmer ต้นแบบ 
√ √ √ หน่วยงาน 

กษ. ในจังหวัด
สถาบัน

การศึกษา 

  A3-4 C2 
C4 

S5
S11

 โครงการส่งเสริมการทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ √ √ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  A1-4 C2 
C4 

S5
S11 

 โครงการอบรมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาตนเอง 

√ √ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  A1-2 C8 S5
S11 

 โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการผลิต
สาขา .... (ระบุ)...... ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

√ √ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

สถาบัน
การศึกษา 

  A1-4 C18 S6
S12 

 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องช่องทางการแสวงหา
ความรู้ด้านการเกษตรให้ Developing Smart 
Farmer ของจังหวัด 

√ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

   C18 S8
S14 

 โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการผลิต
สินค้าปลอดภัยสาขา .... (ระบุ)...... 

√ √ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

สถาบัน
การศึกษา 

   C18 S9
S15

 โครงการผลิตได้ไร้ของเหลือสาขา .... (ระบุ)...... √ √ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

สถาบัน
การศึกษา 

     ฯลฯ 
       

คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer  
ตอนที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ของจังหวัด  

 

65 

 

74



ด้านการพัฒนา ประเภทของ 
มาตรการ 

Matching Case
ชื่อมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ

A C S เฉพาะ
หน้า

เร่งด่วน
(ปีที่ 1)

สั้น
(ปีที่ 2-3)

กลาง
(ปีที่ 4-6)

ยาว
(ปีที่ 7-10) หลัก สนับสนุน 

 1.3 แก้ไข/
ปรับปรุง/ฟื้นฟู 

 C2 
C4 

S11
S16 

 การแก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพของ
เกษตรกรในพื้นที่ 

√ √ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  A3-4 C8 S5
S16 

 โครงการเสริมกําลังใจการทําเกษตรจาก Smart 
Farmer ต้นแบบในพื้นที่ 

√ √ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  A1-2 C18 S8
S14 

 การอบรมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์และสารเคมี 

√ √ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

สถาบัน
การศึกษา 

     ฯลฯ 
 1.4 ป้องกัน/

บริหารความ
เสี่ยง 

A10 
A13 

C12-
13 

 จัดทําชุดความรู้สู้ภัยพิบัติด้านการเกษตรในพื้นที่ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 A C4 
C6 

S6
S12 

 โครงการส่งเสริมการออมและจัดทําบัญชี
ครัวเรือนเกษตร 

√ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

สถาบัน
การศึกษา 

  A10 
A13 

C11 
C13 

S6
S12 

 โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อปรับตัวและรับมือ
กับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

√ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

สถาบัน
การศึกษา 

     ฯลฯ 
2. ด้านการ
ผลิต/
การตลาด/
มาตรฐาน
สินค้าเกษตร 

2.1 ต่อยอด A1-2 C1 
C7 

S1-4  การสร้างตราสินค้าและเอกลักษณ์สินค้าเกษตร
ของจังหวัด/ชุมชน 

√ √ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

สถาบัน
การศึกษา 

 A1-2 C10 S1-16  โครงการแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิตระหว่างชุมชน √ √ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

 A1-2 C1 
C5 

S1-4  โครงการชุมชนเกษตรอินทรีย์ “กินได้ ขายดี” 
ของจังหวัด 

√ √ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

     ฯลฯ 
       

คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer  
ตอนที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ของจังหวัด  
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ด้านการพัฒนา ประเภทของ 
มาตรการ 

Matching Case
ชื่อมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ

A C S เฉพาะ
หน้า

เร่งด่วน
(ปีที่ 1)

สั้น
(ปีที่ 2-3)

กลาง
(ปีที่ 4-6)

ยาว
(ปีที่ 7-10) หลัก สนับสนุน 

 2.2 พัฒนา/
ส่งเสริม 

 C18 S9
S15 

 ส่งเสริมให้มีการนําของเหลือใช้ในครัวเรือนหรือ
ในชุมชนมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในระดับ
ครัวเรือน 

√ √ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

สถาบัน
การศึกษา 

   C29 S7
S13 

 โครงการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการผลิตการ
แปรรูปและการตลาดในจังหวัด 

√ √ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  A1-2 C31 S8
S14 

 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบรับรอง และ
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรของจังหวัด 

√ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

     ฯลฯ 
 2.3 แก้ไข/

ปรับปรุง/ฟื้นฟู 
A1-2 C20 S7

S13 
 การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการการผลิต
และการตลาดสินค้าสําคัญของจงัหวัด 

√ √ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

สถาบัน
การศึกษา 

  A1-2 C8 S2
S4 

 โครงการฟื้นฟูการผลิตสินค้า.....(ระบุ).... เพื่อ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด 

√ √ √ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

     ฯลฯ 
 2.4 ป้องกัน/

บริหารความ
เสี่ยง 

A1-4 C5-6 S7
S13 

 วางแผนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่
สําคัญของจังหวัด 

√ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 A1-4 C6 
C12 

S6
S12 

 สื่อสารปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตรที่สําคัญเพื่อ
ชักชวนให้เกษตรกรในจังหวัดทราบและ
ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการผลิต 

√ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  A1-4 C12 S7
S13

 โครงการจัดระบบการปลูกข้าว (พืชหลังนา) √ √ √ ชป. กข. หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

     ฯลฯ 

คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer  
ตอนที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ของจังหวัด  
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ด้านการพัฒนา ประเภทของ 
มาตรการ 

Matching Case
ชื่อมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ

A C S เฉพาะ
หน้า

เร่งด่วน
(ปีที่ 1)

สั้น
(ปีที่ 2-3)

กลาง
(ปีที่ 4-6)

ยาว
(ปีที่ 7-10) หลัก สนับสนุน 

3. ด้าน
ทรัพยากร/
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

3.1 ต่อยอด A1-2 C9 S1-4  โครงการพัฒนาเมืองเกษตรสินค้าสําคัญของ
จังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยว 

√ √ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

A1-2 C9 S1-4  โครงการประกวดเมืองเกษตรต้นแบบการจัดการ
ทรัพยากรการเกษตร 

√ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

     ฯลฯ 
 3.2 พัฒนา/

ส่งเสริม 
A1-2 C22 S7

S13 
 โครงการพัฒนาระบบขนส่งสินค้าเกษตรของ
จังหวัด 

√ √ √ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  A1-2 C19-
20 

S7
S13 

 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรเพื่อการผลิตสินค้า....(ระบุ)..... 

√ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  A1-2 C12 S5-16
 

 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

√ √ √ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

     ฯลฯ 
 3.3 แก้ไข/

ปรับปรุง/ฟื้นฟู 
A2-4 C18 S5-16

 
 โครงการปรับปรงุคุณภาพทรัพยากรการเกษตร
ของจังหวัด 

√ √ √ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  A2-4 C18 S5-16  การบริหารจัดการดินเพื่อลดความเสี่ยมโทรม √ √ พด.จว. หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

     ฯลฯ 
 3.4 ป้องกัน/

บริหารความ
เสี่ยง 

A10-
13 

C12  การป้องกันภัยพิบัติด้านการเกษตรในจังหวัด √ √ √ √ กษ.จว. หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 A10-
12 

C12  พัฒนาระบบการเฝ้าระวังเตือนภัย และระบบการ
กระจายข้อมูลสู่เกษตรกรในชุมชน 

√ √ จังหวัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

     ฯลฯ 

คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer  
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ด้านการพัฒนา ประเภทของ 
มาตรการ 

Matching Case
ชื่อมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ

A C S เฉพาะ
หน้า

เร่งด่วน
(ปีที่ 1)

สั้น
(ปีที่ 2-3)

กลาง
(ปีที่ 4-6)

ยาว
(ปีที่ 7-10) หลัก สนับสนุน 

4. ด้านการ
บริหารจัดการ/
บุคลากร/ความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

4.1 ต่อยอด   S20-
24

การถอดบทเรียน Smart officer ต้นแบบ √ √ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

สถาบัน
การศึกษา 

   S20-
24

จัดทําชุดความรู้ของ Smart officer ต้นแบบ √ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

สถาบัน
การศึกษา 

   S20-
25 

โครงการประกวดสุดยอด Smart officer 
ต้นแบบ ของจังหวัด

√ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

   S20-
25

ศูนย์ต้นแบบการปฏิบัติงานของ Smart Officer √ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

    S20-
25 

การศึกษาวิจัยองค์ความรู้ของ Smart Officer 
ต้นแบบเพื่อจัดทําชุดความรู้ เทคนิคการทํางาน 

√ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

สถาบัน
การศึกษา 

     ฯลฯ 
 4.2 พัฒนา/

ส่งเสริม 
 C18 S26  กิจกรรมการพัฒนากระบวนการทํางานของ 

Smart Officer  
√ √ √ √ หน่วยงาน 

กษ. ในจังหวัด
สถาบัน

การศึกษา 

   C18 S30  โครงการอบรมความรู้เรื่อง Green Economy และ 
Zero waste agriculture แก่ Smart Officer 

√ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

สถาบัน
การศึกษา 

    S27  โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และการ
บริหารจัดการงาน/โครงการ  

√ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

สถาบัน
การศึกษา 

    S27-
29 

 โครงการพัฒนาเทคนิคการถ่ายทอดและการ
นําเสนอให้กับ Smart Officer 

√ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

สถาบัน
การศึกษา 

     ฯลฯ 
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ด้านการพัฒนา ประเภทของ 
มาตรการ 

Matching Case
ชื่อมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ

A C S เฉพาะ
หน้า

เร่งด่วน
(ปีที่ 1)

สั้น
(ปีที่ 2-3)

กลาง
(ปีที่ 4-6)

ยาว
(ปีที่ 7-10) หลัก สนับสนุน 

 4.3 แก้ไข/
ปรับปรุง/ฟื้นฟู 

  S41  การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในจังหวัดให้พร้อมใช้งาน  

√ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

    S50-
52 

 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรใน
จังหวัด 

√ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

     ฯลฯ 
 4.4 ป้องกัน/

บริหารความ
เสี่ยง 

A10-
13 

 S46  พัฒนาระบบสารสนเทศการแจ้งเตือนภัยด้าน
การเกษตรในพื้นที่ของจังหวัด 

√ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 A16  S9
S15

 กํากับดูแลการขายสารเคมีการเกษตรในจังหวัด √ √ √ √ หน่วยงาน 
กษ. ในจังหวัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

     ฯลฯ 
 

คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer  
ตอนที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ของจังหวัด  

 

65 

 

79
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