
บทความวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
แนวทางการส่งเสริมยุวเกษตรกรสู่ความเป็นผู้น าด้านการเกษตร  
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----------------------------------------------- 
เมื่อวันที่ ๑0-๑1 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้เขียนได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท ำหลักสูตรกำรพัฒนำ 

Young Smart Farmer ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร  ชั้น 5 อาคาร 1 กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับความรู้
เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมยุวเกษตรกรสู่ความเป็นผู้น าด้านการเกษตร หลังจากเข้าร่วมสัมมนาฯ ได้เขียนเป็น
บทความวิชาการส่งเสริมการเกษตร เพ่ือเผยแพรค่วามรู้ทางเว็บไซด์ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ 
จังหวัดระยอง ตามรายละเอียด ดังนี้  

 
ค าจ ากัดความของ “ยุวเกษตรกร” 

ข้อมูลจากสหประชาชาติได้ให้ความหมาย ค าว่า “เยาวชน” ว่า เป็นบุคคลผู้มีอายุตั้งแต่  15-25 ป ี
ส าหรับประเทศไทย  ค าว่า “เด็ก” หมายถึง ผู้ที่มีอายุต่ ากว่า  15 ปี ส่วนกรมส่งเสริมการเกษตร  ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมงานการเกษตร 3 ด้าน ได้แก่งานส่งเสริมวิชาการเกษตร งานส่งเสริม
ข้อมูลการเกษตร และงานส่งเสริมเกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรู้และให้บริการ ได้ให้ค าจ ากัดความของ 
“ยุวเกษตรกร” ว่าเป็นเด็กและเยาวชนทั้งหญิงและชาย ที่มีอายุ 10-25 ปี ที่สนใจการเกษตร  ได้แก่ การปลูก
พืช การเลี้ยงสัตว์ และเคหกิจเกษตร  

ด้วยบทบาทและหน้าที่ด้านงานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ยุวเกษตรกรสู่ความเป็นผู้น าด้านการเกษตรขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนายุวเกษตรกร
ให้เป็น Smart Farmer และมีแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมยุวเกษตรกรสู่ความเป็นผู้น าด้านการเกษตร
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง แนวทางการส่งเสริมเด็กและเยาวชน สู่ความเป็นผู้น าด้าน
การเกษตร นั้น เริ่มจากเด็ก อายุ 10-14 ปี และเยาวชน อายุ 15-25 ปี ที่ยังไม่เลือกท าอาชีพ เข้าสู่
กระบวนการบ่มเพาะยุวเกษตรกร ( Incubate) โดยอยู่ในการแนะน าดูแลใกล้ชิดของอาสาสมัครเกษตร หรือ         
ที่ปรึกษายุวเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่หรือ Smart Farmer เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในและนอก
ระบบการศึกษาให้มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร มีทักษะการเกษตรพ้ืนฐานต่างๆ และการท างานในรูปแบบ
กลุ่ม เพื่อให้มีความพร้อมในการพัฒนาในเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ และ Smart Farmer ต่อไป ด้วยกระบวนการ
บ่มเพาะยุวเกษตรกรนี้ ท าให้เกิดยุวเกษตรกร อายุ 15-25 ปี หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ อายุ 17-45 ปีที่เริ่มต้น
อาชีพการเกษตร ไม่เกิน 3 ปี เมื่อเข้าสู่กระบวนการสร้างผู้น าด้านการเกษตร โดยยึดหลักการพัฒนาความรู้
ความสามารถของยุวเกษตรกร ที่มียุวเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และต้องเรียนรู้ด้วยความสมัครใจ 
และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างเกษตรกรรุ่นใหม่กับพี่เลี้ยง รวมถึงการ
เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน การลงมือฝึกปฏิบัติจริง การเรียนรู้ผ่านสื่อสารสนเทศและสื่อออนไลน์ เน้น
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและเครือข่าย ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มและเครือข่ายการ
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เรียนรู้ระหว่างเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย เพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์
ใหม่ในการประกอบอาชีพการเกษตร ตลอดจนสนับสนุนสิ่งจ าเป็นในการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่  (Young Smart 
Farmer / Smart Farmer) ที่สมบูรณ์แบบ ก่อให้เกิดเกษตรกรที่ยึดอาชีพหลักที่ท าการเกษตรอย่างแท้จริง 
 

* นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร 
โทร. 038-611-578, 084-892-2297. (1๒ กุมภาพันธ์ 255๗). 

แหล่งข้อมูล: กลุ่มงานพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร ส านักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร  
 



การอบรมและสัมมนาวิชาการ 
- ระดับอ าเภอ-จังหวัด 
- ระดับเขต-ประเทศ 

เช่น การอบรมยุวเกษตรกรก่อนไป 
ฝึกงานในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น 
ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร เป็นต้น 

การชุมนุม-เข้าค่ายยุวเกษตรกร 
แสดงผลงานเกษตรและเคหกิจเกษตร 
- ระดับเขต 
- ระดับประเทศ 

 

การประกวดผลงานดีเด่นประจ าป ี
ประกาศยกย่องให้เป็นต้นแบบ 
ผลงานยุวเกษตรกรประเภทต่าง ๆ 
- ระดับเขต 
- ระดับประเทศ 

 

การประชุมกลุ่มเป็นประจ าทุกเดือน 
- พัฒนาความรู้วิชาการ 
- พัฒนาผู้น าและกระบวนการกลุ่ม 
- วางแผนการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว ์

 

การชุมนุม-เข้าค่ายยุวเกษตรกร 
แสดงผลงานเกษตรและเคหกิจเกษตร 
- ระดับอ าเภอ 
- ระดับจังหวัด 

 

การประกวดผลงานดีเด่นประจ าป ี
ประกาศยกย่องให้เป็นต้นแบบ 
ผลงานยุวเกษตรกรประเภทต่าง ๆ 
- ระดับอ าเภอ 
- ระดับจังหวัด 

 

กระบวนการพัฒนายุวเกษตรกร 

Flowchart การส่งเสริมความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้แก่ยุวเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เด็กและเยาวชน 
มีทัศนคติที่ดี 

ต่ออาชีพการเกษตร 
และมีความพร้อม 
ที่จะรับการพัฒนา 

เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ 
และ Smart Farmer 
สืบทอดการเกษตร 

ต่อไป 

 
สร้างแรงจูงใจให้เกิด 

การสร้างต้นแบบเพื่อขยายผล 
การเรียนรู้วิชาการ 

และฝึกทักษะ 
ที่กว้างขวางออกไป 

 
สร้างแรงจูงใจให้เกิด 

การแข่งขัน 
การเรียนรู้วิชาการ 

และฝึกทักษะ 
เพิ่มมากขึ้น 

 

 
สร้างแรงจูงใจให้เกิด 
การเรียนรู้วิชาการ 

และฝึกทักษะ 
ด้วยการปฏิบัติจริง 
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Flowchart แสดงกิจกรรมการเสริมสร้างยุวเกษตรกรสู่ความเป็นผู้น าด้านการเกษตร 
กระบวนการเตรียมความพร้อม     กระบวนการพัฒนา Young Smart Farmer       จัด  Specific field service 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา Young Smart 
Farmer 
ระยะที่ 1 
- ปรับกระบวนทัศน์ 
- จัดท าแผนการการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ยุว 
เกษตรกร 
- การสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ 
- การสร้างเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ 
 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา Young Smart 
Farmer 
ระยะที่ 2 
- รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
- ปรับกระบวนการสนับสนุนกระบวนการการ
เรียนรู้ 
ของเกษตรกร 
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา Young Smart 
Farmer 
ระยะที่ 3 
- สรุปบทเรียน 
- ประเมินผล 
 

อบรมหลักสูตร Young Smart Farmer ระยะที่ 1 
- ปรับกระบวนทัศน์ / สร้างแรงจูงใจ 
- จัดท าแผนชีวิต แผนการผลิต/การตลาด 
- การค้นหาเกษตรกรต้นแบบ 
- การสร้างเครือข่าย 
- จัดท าช่องทางเรียนรู้และสื่อสาร 
 

อบรมหลักสูตร Young Smart Farmer ระยะที่ 2 
- รายงานความก้าวหน้าการเรียนรู้ 
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทาง 
 

อบรมหลักสูตร Young Smart Farmer ระยะที่ 3 
- รายงานความก้าวหน้าการเรียนรู้ 
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ Young Smart Farmer 
 

อบรมหลักสูตร Young Smart Farmer ระยะที่ 4 
- เสนอผลงานจากแผนชีวิต แผนการผลิต/การตลาด 
- วางแผนอนาคต (ท าการเกษตรอย่างต่อเนื่อง) 
- สรุปบทเรียน/ ประเมินผล 
 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายระดับเขต 
และระดับประเทศ 
- มหกรรมผลงาน Young Smart Farmer 
 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเกษตรของ 
Young Smart Farmer 

(ในพ้ืนที่) 
 

การสนับสนุนสือออนไลน์/และช่องทางICT 
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กระบวนการพัฒนายุวเกษตรกร 

Flowchart แนวทางส่งเสริมเด็กและเยาวชนตามระยะการประกอบอาชีพการเกษตร 
การบ่มเพาะยุวเกษตรกร และ การสร้างผู้น าด้านการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เด็กและเยาวชน 

ที่ยังไม่เลือกท าอาชีพ 
เด็ก อายุ 10-14 ปี 

เยาวชน อายุ 15-25 ปี 

การบ่มเพาะ (incubate) 
โดยอยู่ในการแนะน าดูแลใกล้ชิด 

ของอาสาสมัครที่ปรึกษายุวเกษตรกรที่เป็น 
เกษตรกรรุ่นใหม ่หรือ Smart Farmer 

 

 
ยุวเกษตรกร / เกษตรกรรุ่นใหม่ 

ที่เริ่มต้นอาชีพการเกษตร ไม่เกิน 3 ปี 
เยาวชน อายุ 15-25 ปี 

เกษตรกรรุ่นใหม่ อายุ 17-45 ปี 
 

 
เกษตรกร 

ยึดอาชีพหลักการเกษตร 
เป็น Smart Farmer 
ศักยภาพระดับต่าง ๆ 

การบ่มเพาะยุวเกษตรกร 
เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา 
ให้มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร มีทักษะการเกษตรพ้ืนฐานต่าง ๆ 
และการท างานในรูปแบบกลุ่ม เพ่ือให้มีความพร้อมในการพัฒนา 
ให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ และ Smart Farmer ต่อไป 

การสร้างผู้น าด้านการเกษตร 
เพ่ือพัฒนาต่อยอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ใหม่ 
ในการประกอบอาชีพการเกษตร ให้แก่ยุวเกษตรกรและเกษตรกรวัยรุ่น 
ที่มีคุณสมบัติ ตลอดจนสนับสนุนสิ่งจ าเป็นในการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ 
Young Smart Farmer และ Smart Farmer ที่สมบูรณ์แบบ 

หมายเหต ุสหประชาชาติให้ความหมาย เยาวชน อาย ุ15-25 ปี ดังนั้น ความหมาย เด็ก จึงเป็นผู้อายุต่ ากว่า 15 ปี ส าหรับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ก าหนดให้ยุวเกษตรกร อาย ุ10-25 ปี 
             จ านวนประชากรท้ังประเทศ 64 ล้านคน กรมการปกครองระบุป ี2555 ประชากรเด็กและเยาวชนในระบบการศึกษา อาย ุ10-14 ปี 2.4 ล้านคน และอาย ุ15-25 ปี 12.1 ล้านคน 


