
Young Smart Farmer ตนแบบความสําเร็จของเกษตรกรรุนใหม 

 การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรโลกและการเปลี่ยนแปลงสัดสวนโครงสรางประชากรที่กําลังเขาสูสังคม

สูงอายุ โดยอัตราการเกิดและวัยแรงงานที่มีสัดสวนลดลง สงผลตอสถานการณและปริมาณความตองการดาน

การเกษตรและอาหาร กลาวคือ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่เปนอาหารใหเพียงพอกับประชากรที่เพิ่มขึ้นดวย

จํานวนแรงงานภาคการเกษตรที่ลดลง การผลิตพืชพลังงานเพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานชีวภาพที่มีความ

ตองการสูงขึ้น การพัฒนาประเทศกําลังพัฒนาที่พึ่งพาเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหเพียงพอกับความ

ตองการอาหารในอนาคต การพัฒนาวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนใหสอดคลองกับทรัพยากรและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยประสบปญหาดานประชากรและการเกษตร โดยเฉพาะแนวโนมของ

สัดสวนแรงงานในภาคการเกษตรของประเทศไทยที่ลดลงอยางเห็นไดชัด โดยวัยแรงงานมุงสูการทํางานภาคบริการ

และภาคการผลิตเพิ่มมากขึ้น กลุมวัยรุนมีแนวโนมที่จะทํางานภาคการเกษตรลดลง ซึ่งจะทําใหเกิดผลกระทบตอภาค

การผลิตของประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยซึ่งเปนประเทศผูผลิตภาคการเกษตรรายใหญและเปนประเทศผูสงออก

สินคาและผลิตภัณฑการเกษตรที่สําคัญ แตการแขงขันกับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชียและประเทศในแถบอื่นก็

ทวีความเขมขนมากขึ้น หากปลอยใหสถานการณเปนเชนนี้ จะสงผลกระทบตอภาวะ   การผลิตอาหารและความ

มั่นคงดานการผลิตอาหารของประเทศได 

 นายไพศาล สังขมงคล ผูอํานวยการสํานักงานสงเสรมิและพฒันาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปดเผยวา 

จากสถานการณดังกลาว กรมสงเสริมการเกษตรไดดําเนินงานตามนโยบายรฐับาลในเรือ่งการดูแลลูกหลาน 

ของเกษตรกร โดยการพัฒนาและสรางคนรุนใหมเขาสูเกษตรยุคใหม ผลิตเกษตรกรและชาวนารุนใหมใหเรียนรูเรื่อง

เทคโนโลยี การใชเครื่องมือ การบริหารจัดการและขับเคลื่อนชุมชน โดยมุงหวังใหคนรุนใหมจบภาคการเกษตร มี

ความรูความสามารถดานวิชาการเกษตรทั้งระบบ เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเกษตร การพึ่งพาตนเอง 

และการแขงขันทางการคาในอนาคต นอกจากนี้ ความสามารถของกลุมคนรุนใหมที่หันมาทําการเกษตรดวย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนจาก “ทํามากไดนอย” เปน “ทํานอยไดมาก” สอดคลองกับ

โมเดล “Thailand 4.0” ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสูการเกษตรสมัยใหม เนนการ

บริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) และการเกษตรแมนยําสูง (Precision Farming) มีการใชวิทยาการ 

ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดเปน กลุมอาหารเกษตร และ

เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเปน platform ในการสราง New Startups ดานเทคโนโลยีการเกษตร การเปลี่ยนสินคาเกษตร

ใหเปนอาหารสุขภาพหรือผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีมูลคาสูง ทั้งนี้ Young Smart Farmer จําเปนตองมีการพัฒนา

ตนเองอยูเสมอ และไดรับการสนับสนุนและพัฒนาจากทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึง

องคกรอิสระตางๆ อยางตอเนื่อง ซึ่งกรมสงเสริมการเกษตรไดดําเนินงานสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมมาตั้งแต ป 

2551 มุงเนนการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเปนรายบุคคลในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การ

บริหารจัดการธุรกิจ และการใชระบบสารสนเทศ ตอมาในป 2557 มีการดําเนินงานตามนโยบายพัฒนาเกษตรกร

ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ซึ่งมีการแบงชวงอายุของกลุมเกษตรกรรุนใหม คือ อายุ 17 – 45 ป จึงยกระดับการ

พัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน Young Smart Farmer เนนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการสรางเครือขาย 

โดยใหเกษตรกรเปน “ศูนยกลางการเรียนรูและออกแบบการเรียนรูดวยตนเอง” และมีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร

เปน “ผูจัดการเรียนรู” มีเปาหมายหลักในการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหมีความสามารถดานการเกษตร ทดแทน

เกษตรกรผูสูงอายุ และสรางแรงจูงใจใหคนรุนใหมหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมา



ประยุกตใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด จนเปนเกษตรกรมืออาชีพที่เปนผูนําทางการเกษตรใน

ทองถิ่น และสรางเครือขายความรวมมือในทุกระดับ ขับเคลื่อนงานสงเสริมการเกษตรและองคกรเกษตรกรใหมีความ

เขมแข็ง และดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ จนทําใหชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจจาก

ฐานการเกษตรได 

 ดานนางสาวปญชลี สุขวิไล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา เกษตรกรรุนใหมที่เขารวม

โครงการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน Young Smart Farmer ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง ตั้งแต        ป 

2557-2560 มีจํานวน 805 คน  ผานการประเมินคุณสมบัติเปน Young Smart Farmer  จํานวน 517 คน  

สําหรับจังหวัดสงขลามีทั้งสิ้น 88 คน โดยมี Young Smart Farmer  ที่ประสบความสําเร็จและเปนตัวอยางไดคือ 

นาย มนตชัย แซวอง อายุ 36 ป  การศึกษาสูงสุด  อนุปริญญา สาขา Mechatronics Engineering สถาบัน 

Singapore Polytechnics ที่อยู 84/9 หมู 7 ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 เบอรโทรศัพท 

0939597599, 0894922470(Line) ซึ่งประสบความสําเรจ็ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส มีรายไดทางการเกษตร 

300,000-500,000 บาทตอป นายมนตชัย ใชระบบการปลูกพืชแนวตั้งเพื่อเพิ่มผลผลิต  ฟารมเปนระบบปด 

Evaporative system ในสวนของสภาพแวดลอมใชเทคโนโลยีควบคุม ความชื้นและอุณหภูมิ โดยมีการทําวิจัยกับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญเพื่อทําใหการควบคุมคาตางๆ สามารถทําไดอยางมีระบบและ     มี

แบบแผน  มีการใชเทคโนโลยีการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใชชีววินทรีย และใชแมลงรวมในการกําจัดศัตรูพืช  ทําให

เปนโรงเรือนปลอดสารพิษที่ยั่งยืนมากขึ้น เชนแมลงเตาทอง บิวเวอรเรีย และอื่นๆ ซึ่งเทคโนโลยีดังกลาวทําใหเกิด

ภูมิคุมกันตอแมลงจากภายนอกโรงเรือนและโรคที่เกิดจากแมลงบางชนิดในสวนของอุปกรณปลูกพืช        ใชระบบ

ปลูกพืชแนวตั้งเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดการใชแรงงาน เวลา และ ใชพื้นที่ใหไดผลมากที่สุด ในฟารม มีการปลูกแบบ

ผสมผสาน เชน มะเขือเทศ ผักสลัด แตงโม แตงกวา และพืชเถาอื่นๆ โดยการจัดการดังกลาวทําใหตนทุนการผลิต

สามารถลดต่ําไดเกือบเทาการปลูกแบบดั้งเดิมถึงแมจะเปนการปลูกในโรงเรือนก็ตาม 

นาย มนตชัย แซวอง กลาวทิ้งทายวา อาชีพเกษตรกรเปนอาชีพหนึ่งที่นาภูมิใจเพราะเปนอาชีพที่ทาทายที่

ตองแกปญหาตลอดเวลา ทั้งยังทําใหไดแลกเปลี่ยนประสบการณทั้งจากเราเองและเพื่อนๆในกลุม ทําใหเราสามารถ

แกปญหาตางๆไดเร็ว และแมนยํามากขึ้น ทั้งยังสามารถยกระดับกลุมใหพัฒนากาวไปพรอมๆกัน เชนการพัฒนา

ผลิตภัณฑธาตุอาหารออแกนิกสน้ําแบบปรบัสตูรได ใหออกสูตลาดตางประเทศในงาน Hortiasia 2017  และโดยการ

ที่กลุมมีแนวคิดการจัดการแปลงแบบเดียวกันคือ ปลูกผักปลอดภัย และผักปลอดสารพิษ ทําใหการรวมกลุมกนัเพื่อเขา

หาผูบริโภคสามารถทําไดงายยิ่งขึ้น และตอบโจทยกับผูบริโภคในปจจุบันไดมากยิ่งขึ้น ทําใหผูบริโภคสามารถเขาถึง

สินคาดีราคาเหมาะสม และ รายไดเขาถึงกลุมไดอยางดีพอสมควร นอกจากการพัฒนากลุมแลว ยังสามารถเผยแพร

ความรูในดานการเกษตรแผนใหม ที่ไดจากการดูงานในประเทศเนเธอรแลนดใหกลุมผูที่สนใจจากหนวยงานตางๆเชน 

ก ลุ ม ผู บ ริ ห าร ร ะดั บ ก ล า ง ก ระท รวงก ารคลั ง  แล ะ  ก ลุ ม นั ก เรี ย น  นั ก ศึ กษ า  ขอ ง โร ง เรี ย น ส าธิ ต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ใหรับรูถึงแนวการทําการเกษตรปลอดสารพิษแบบยั่งยืน โดยใชแมลง

กําจัดศัตรูพืชและชีววินทรีย เพื่อเสริมสรางความมั่นใจตอการบริโภคผลผลิตทางการเกษตรของกลุมเกษตรกรรุนใหม

ไดมากยิ่งขึ้น 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 



 
 



 
 



 
 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 
 

 

 


