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กิตติกรรมประกาศ 
โครงการ Young Smart Farmer 4.0 (YSF 4.0) และการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อสร้าง

YSF 4.0  ได้ร ับทุนจากสำนักงานการวิจ ัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป ้าหมาย 
(Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 คณะผู้วิจัย ขอ ขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ 
 การดำเนินงานของโครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ด้วยความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝ่าย กล่าวคือ คณะทำงานประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทำให้ทราบทุนเดิมของ 4 มหาวิทยาลัย 
และนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร Non-degree ร่วมกันเพื่อสร้าง YSF 4.0 
 นอกจากนี้ โครงการนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก YSF ในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ
ตอนบน เกษตรกรที่ต้องการพัฒนาตนเองเป็น YSF นักศึกษา ปวส. จากวิทยาลัยเกษตรกรรม และ
เทคโนโลยี นักศึกษาปี 3 และ ปี 4 ที่ได้ตอบแบบสอบถามเกี ่ยวกับความต้องการแนวทางพัฒนา YSF 
4.0 ต่อทิศทางการพัฒนาเกษตร 4.0 และ Young Smart Farmer 4.0  
 ขณะเดียวกัน ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก YSF 4.0 ที่ประสบความสำเร็จ ในฐานะศูนย์บ่ม
เพาะ YSF ในฐานะผู้นำชุมชนในการพัฒนาการเกษตรมิติพื้นท่ีและเชิงผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ
ด้านการเกษตร รวมท้ัง นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ท่ีได้ร่วมเสวนาแลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนา 
YSF ตลอดจนร่วมประชุมพัฒนากลยุทธ์และแผนงาน ตอลดจน ร่วมประชุมพัฒนากลยุทธ์และข้อเสนอ
โครงการวิจัย Sandbox รวมท้ัง ข้อเสนอโครงการจัดการความรู้ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุน
วิจัยต่างๆ 
 คณะผู้วิจัย ขอ ขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ 
 

คณะผู้วิจัย 
มีนาคม 2565 
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งบประมาณและระยะเวลาทำวิจัย 
ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณที่ได้รับ 1,308,467 บาท  
ระยะเวลาทำวิจัย ต้ังแต่ วันท่ี 7 มกราคม 2564 ถึง วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
 

สรุปโครงการวิจัย 
การเกษตรไทย ยังมีท้ัง เกษตร 1.0, 2.0, 3.0 และ 4.0 ในขณะท่ีสังคมไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์

ท่ีมีความเปล่ียนแปลงท่ีรุนแรง และรวดเร็ว ทำอย่างไรจึงจะสามารถพัฒนาเกษตร 4.0 และสร้าง Young 
smart farmer 4.0 มหาวิทยาลัยควรจะปรับตัวอย่างไรจึงจะช่วยสร้าง YSF 4.0 ได้ และต้องเสริมพลัง
คณาจารย์/นักวิจัยอย่างไร ให้มีศักยภาพพร้อมท่ีจะร่วมมือกับภาคี/ เครือข่ายภาคเอกชน ภาครัฐ และ
เกษตรกร ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีสามารถสร้างเกษตร 4.0 และพัฒนา YSF 4.0 ได้จริง ทีมวิจัยจึงได้
จัดทำโครงการ “Young Smart Farmer 4.0 (YSF 4.0) และการปรับเปล่ียนมหาวิทยาลัยเพื่อสร้าง YSF 4.0”  

 
 โครงการ “Young Smart Farmer 4.0 (YSF 4.0) และการปรับเปล่ียนมหาวิทยาลัยเพื่อสร้าง YSF 
4.0” เน้นการดำเนินงานในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน โดยกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการ ดังนี้  

1) เพื่อประเมินตนเอง : ทุนเดิมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการสร้างเกษตร 4.0 และ 
พัฒนา Young Smart Farmer 4.0 

2) เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยท่ีเข้าร่วม และ Young Smart Farmer 
ตลอดจนภาคี/เครือข่าย ท้ังภาครัฐ และภาคธุรกิจ ให้สามารถระบุทิศทางการพัฒนาเกษตร 4.0
และ Young Smart Farmer 4.0 

3) เพื่อจัดกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างคณะทำงานมหาวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมและภาคีท่ีเกี่ยวข้อง และเพื่อจัดทำกลยุทธ์และ
แผนการสร้างเกษตร 4.0 และพัฒนา YSF 4.0 ของ 4 มหาวิทยาลัย 

โครงการ “Young Smart Farmer 4.0 (YSF 4.0) และการปรับเปล่ียนมหาวิทยาลัยเพื่อสร้าง YSF 
4.0” ปรับใช้วิธีวิทยาวิ จัย Research and Development เก็บข้อมูลโดย ก) การประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ด้าน Smart practices เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสามารถสร้าง YSF 4.0 ข) การเสวนา 
ประสบการณ์และบทเรียนของ YSF ในการพัฒนาตนเองเป็น YSF 4.0 และ บทบาทของมหาวิทยาลัยในการ
สร้าง YSF 4.0 และ ค) การประชุมพัฒนากลยุทธ์ และแผนการสร้างเกษตร 4.0 และพัฒนา YSF 4.0 ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ รวมไปถึง YSF 
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 ผลการวิจัย พบว่า  
1) มี YSF ในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน ท่ีจัดการฟาร์มได้ดีตลอดกระบวนการผลิต แปรรูป 

ตลาด Logistic และ เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างดีของเกษตรกรรุ่นใหม่ ตลอดจน นักวิชาการและ
นักศึกษาได้ เช่น คุณศิริ คำอ้าย ดร. ธนศาล คำเรืองฤทธิ์ คุณสิริพล เพ็งโฉม รวมท้ัง YSF ท่ีเป็นศูนย์
บ่มเพาะ YSF ในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน ท้ังนี้ YSF เหล่านี้ ยังสามารถสร้างความ
รว่มมือกับภาคีทุกมิติอย่างต่อเนื่อง เพื่อ Co-create practical knowledge ของโจทย์ใหม่ๆ 

2) มีเกษตรกรท่ีหันมาทำการเกษตร และยังต้องการความรู้จากนักวิชาการและภาคีอื่นๆ โดยเฉพาะ ด้าน
การแปรรูป มาตรฐานผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ และทักษะการจัดทำแผนธุรกิจชุมชน (Community 
Business Model Canvas) ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยอย่างยิ่ง ท่ีจะสร้าง
ความร่วมมือในการ co-creation of practical knowledge ตลอด ห่วงโซ่การผลิต การแปรรูป 
การตลาด 

3) สำหรับ พื้นท่ี Area-based มีความต้องการพัฒนาเกษตรกรหลากหลายกลุ่ม ต้ังแต่เยาวชนไปจนถึง 
professional farmer ดังนั้น นักวิชาการมหาวิทยาลัย ต้องปรับตัวให้สามารถสร้างการเรียนรู้ของ
กลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมเยาวชน เกษตรกรมือใหม่ เกษตรกรอัจฉริยะ จนถึงเกษตรกรมืออาชีพ 

4) จากการทำ Self assessment พบว่า  4 มหาวิทยาลัย มี Smart practices ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ด้านการผลิต การแปรรูป Packaging การตลาด Online และ Application ควบคุมและ
ติดตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม ท่ีเอื้อต่อการสร้าง YSF 4.0 ขณะเดียวกัน จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ผ่านการเสวนา Online ทำให้ทราบว่า ท้ัง 4 มหาวิทยาลัย มี ทุนเดิมด้าน
กระบวนการสร้าง YSF 4.0 ผ่านโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และ โครงการบริการวิชาการ 

5) ข้อมูลจากกระบวนการ Self assessment จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของคณาจารย์ 4 มหาวิทยาลัย 
และ จากการประชุมถอดบทเรียน ของ 4 มหาวิทยาลัย นำไปสู่การกำหนด กลยุทธ์การสร้าง YSF 4.0 
ผ่านหลักสูตร  Non-degree program ร่วมกันระหว่าง 4 มหาวิทยาลัย ช่ือ ชุดโครงการ Sandbox  
เพื่อพัฒนาหลักสูตร Non-degree program “Four University for YSF 4.0” 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย มีดังนี้ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย มีดังนี้ 
1) ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย: 

• มหาวิทยาลัยท่ีมีการเรียนการสอนด้านเกษตร ควรทำการประเมินตนเอง เพื่อให้ทราบ ข้อมูล 
Smart practices ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสามารถสร้าง YSF 4.0 และ จัดทำหลักสูตร 
Lifelong learning เช่น  Non-degree, moocs, และ degree course 

• Quick win นักวิชาการควรร่วมมือกัน ภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัยวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยชุมชนเพื่อ พัฒนาข้อเสนอโครงการสร้าง YSF 4.0 เสนอแหล่งทุนปี 2565 - 2566 
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เช่น ทุน สกสว. และ บพท. Program 13 ชุมชนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ ทุน
หลักสูตรประกาศนียบัตร (non-degree) โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนของประเทศ 
(Reskill/ Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานใน
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ปรับปรุงพันธุ์ใหม่ มีห้องปฏิบัติการ ศึกษาพันธุกรรมทางด้านโมเลกุล ต้ังอยู่ท่ีตึกพืชไร่ ไร่แม่เหียะ 
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learning farm แปลงทดลอง ในการทดลองเกี่ยวกับการปลูกพืช เช่น การปลูกพืชในสภาวะท่ี
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and Academic institutions มีความในด้านนักศึกษาฝึกงาน ( Internship student), ความ
เช่ียวชาญของบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด การจัดอบรม (technical support) และความร่วมมือใน
ด้านวิจัย ทดลองต่างๆ (Action research collaboration) 
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บทคัดย่อ 
 โครงการ “Young Smart Farmer 4.0 (YSF 4.0) และการปรับเปล่ียนมหาวิทยาลัยเพื่อสร้าง YSF 
4.0” มี วัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อประเมินตนเองด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้าง Young 
Smart Farmer 4.0 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  2) เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ของนักวิชาการ Young Smart Farmer 
ตลอดจนภาคี/เครือข่าย ท้ังภาครัฐ และภาคธุรกิจ ให้สามารถระบุทิศทางการพัฒนาเกษตร 4.0 และ Young 
Smart Farmer 4.0 และ 3) เพื่อจัดกระบวนการจัดการความรู้  (Knowledge management) ระหว่าง
คณะทำงานจาก 4 มหาวิทยาลัย ซึ่งนำไปสู่การจัดทำกลยุทธ์และแผนการสร้าง YSF 4.0  โครงการนี้ ปรับใช้วิธี
วิทยาวิจัย Research and Development เก็บข้อมูล จากกิจกรรมประเมินตนเองด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของ 4 มหาวิทยาลัย การเสวนาประสบการณ์และบทเรียนของ YSF 4.0 และ ประสบการณ์ของ
มหาวิทยาลัยในการสร้าง YSF 4.0 และการประชุมคณะทำงาน 4 มหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดกลยุทธ์ และพัฒนา
แผนการสร้าง YSF 4.0 ในรูปของ โครงการ Sandbox  
 ผลการวิจัย พบว่า การประเมินความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี (Self-Assessment on  Technology) 
จำนวน 4 มหาวิทยาลัย มีเนื้อหาประกอบด้วย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จำนวน 10 ประเด็น ท่ี
สามารถสร้าง Young Smart Farmer 4.0 นอกจากนี้ YSF สามารถจัดการฟาร์มได้ดีตลอดกระบวนการผลิต 
แปรรูป ตลาด Logistic และ เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างดีของเกษตรกรรุ่นใหม่ ตลอดจน นักวิชาการและ
นักศึกษา รวมท้ัง ยังสามารถสร้างความร่วมมือกับภาคีทุกมิติอย่างต่อเนื่อง ในการ Co-create practical 
knowledge ของโจทย์ใหม่ๆ ส่วนผู้ท่ีหันมาทำการเกษตรมือใหม่ ยังต้องการความรู้จากนักวิชาการและภาคี
อื่นๆ โดยเฉพาะ ด้านการแปรรูป มาตรฐานผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ และทักษะการจัดทำแผนธุรกิจชุมชน 
(Community Business Model Canvas) ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยอย่างยิ่ง ท่ีจะ
สร้างความร่วมมือในการ Co-creation of practical knowledge ตลอด ห่วงโซ่การผลิต การแปรรูปและ
การตลาด สำหรับ เกษตรกรในพื้นท่ี Area-based มีความต้องการพัฒนาเกษตรกร ต้ังแต่เยาวชนไปจนถึง 
Professional farmer ดังนั้น  นักวิชาการมหาวิทยาลัย ต้องปรับตัวให้สามารถสร้างการเรียนรู้ของ
กลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมเยาวชน เกษตรกรมือใหม่ เกษตรกรอัจฉริยะ จนถึงเกษตรกรมืออาชีพ 
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Abstract 
The objectives of the research project entitled “Young Smart Farmer 4.0 (YSF 4.0) and 

University Transformation to strengthen YSF 4.0 were to 1) assess the technology and 
innovation for YSF 4.0 of Chiang Mai University, Maejo University, Rajamangala University of 
Technology Lanna and Chiang Mai Rajabhat University 2) to integrate academic knowledge 
with the knowledge of YSF, government and private partners to  identify the direction of 
agricultural development 4.0 and Young Smart Farmer 4.0 and 3) to develop the 
collaboration among 4 universities in identifying strategies and design the action plans of 
sandbox program The research and development was applied as the research methodology. 
 It was found that Self-Assessment on Technology of 4 universities illustrates the 10 
items of knowledge, technology, and innovation common among four universities that can 
create Young Smart Farmer 4.0. Furthermore, YSF 4.0 was able to manage farms well 
throughout the production process, processing, marketing, logistics and being a good learning 
center for farmers, new farmers, as well as academics and students. They are able to 
continually build cooperation with diverse partners to co-create practical knowledge of new 
emerging problems. For those who turn to new farming still needs knowledge from 
academics, government, and private sectors especially on community business model canvas 
(CBMC) and improving product standard. Therefore, it is a great opportunity for academics in 
the university to collaborate with them to co-create of practical knowledge throughout the 
production chain. For area-based farmers who need to develop farmers from youth to 
professional farmer. So university academics should be able to create learning platform that 
suitable for each target group. 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

1.1  ความสำคัญและที่มาของปัญหา 
 

การพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงและปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจอุตสาหกรรม
การเกษตรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตจากภาคการเกษตรอย่างเห็นได้ชัด รัฐบาลปัจจุบันได้ต้ังเป้า 
หมายไว้ว่า ประเทศไทยจะพัฒนาไปเป็นประเทศไทย 4.0 คือ เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว นั่นย่อมทำให้คนไทยท่ี
มีชีวิตอยู่ เมื่อถึงเวลานั้นได้ช่ือว่าเป็นคนไทย 4.0 ไปด้วย ซึ่งในยุทธศาสตร์ชาติได้นิยาม “คนไทย 4.0” ไว้ว่า 
คือ คนท่ีมีวินัย มีคุณภาพ มีจิตสาธารณะ เป็นคนดีมีคุณธรรม และคนเก่ง สามารถขับเคล่ือนสังคมให้มีความสุข
อย่างยั่งยืน (มิ่งสรรพ์, 2563) สำหรับภาคเกษตร รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ เกษตร 4.0 ในการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี มีเป้าหมาย คือ การทำให้เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งค่ัง ทรัพยากร
การเกษตรยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรทุกคนเป็น Smart Farmer และรายได้เฉล่ีย 390,000 บาท/คน/ปี  

 

1.1.1) การพัฒนาเกษตร 4.0 
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลก แต่ก็ยังติดกับดักรายได้ปานกลาง 

โดยเฉพาะในส่วนของเกษตรกร ดังนั้นรัฐบาลไทยจึงมุ่งพัฒนาการเกษตร 4.0 เพื่อเพิ่มรายได้เฉล่ียของเกษตรกร
ขึ้นเป็น 7 เท่า จาก 56,000 บาท/คน/ปี ขึ้นเป็น 390,000 บาท/คน/ปี ภายใน 20 ปี  

ในขณะท่ีบริษัทรายใหญ่ เช่น กลุ่มมิตรผล ซึ่งเป็นบริษัทผลิตน้ำตาลช้ันนำของเอเชียและอยู่อันดับท่ี 4 
ของโลก มีการใช้เทคโนโลยีโดรน และ ภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อควบคุมคุณภาพของอ้อย ส่วนเครือบริษัท       
เบทาโกร ผู้เล้ียงไก่รายใหญ่ก็มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืนและแสง พร้อมระบบให้อาหารอัตโนมัติครบ
วงจร ส่วนฟาร์มเล้ียงกุ้งของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPF) ก็ได้ประยุกต์ใช้ระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อประหยัด
พลังงานและตอบสนองมาตรฐานความปลอด ภัยด้านอาหาร 

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร เริ่มประยุกต์ใช้แนวคิดเกษตร 4.0 ในการ
ปรับปรุงการผลิตข้าว ในจังหวัดกาญจนบุรี สามารถเพิ่มผลผลิตถึงร้อยละ 27 และ ทดลองการส่งเสริม
การเกษตรแบบดิจิตอลท่ีจังหวัดเพชรบุรี ทำให้ทราบข้อมูลการสภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นท่ี ศัต รูพืช ซึ่ง
สามารถนำมาช่วยออกแบบช่วงเวลาในการเพาะปลูก การจัดการระหว่างเพาะปลูก และการเก็บเกี่ยวได้ดีขึ้น 
ช่วยให้ประหยัดน้ำ การใช้ปุ๋ย ยากำจัดศัตรูพืชและสารเคมี ท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของ
เกษตรกร ลดแรงงานและต้นทุนการผลิตได้อย่างชัดเจน 

การท่ีประเทศไทยสามารถสร้างสถิติในระดับโลก อาทิ ประเทศไทยส่งออกข้าวมากเป็นอันดับหนึ่งของ
โลกนั้น ความท้าทายต่อไป คือ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลขยายช่องทางการจำหน่ายท่ีหลากหลาย
ผ่าน social media ลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลาง ปัจจุบันวิถีชีวิตประจำวันของเกษตรกรท่ีเป็น Young Smart 
Farmer เปล่ียนไปใช้เว็บไซต์ Facebook, Line, Instagram เพื่อส่ือสารกับเพื่อนเกษตรกรและภาคีเครือข่าย 
อาทิ ช่วงใดปลูกผักกี่แปลง? ผักอะไรบ้าง? พรวนดินแบบไหน? ใส่ปุ๋ยอะไร? ส่งขายในตลาดใดบ้าง? อาทิ ตลาด
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ชุมชน ตลาดอำเภอ ตลาดจังหวัด หรือติดต่อกับผู้จัดจำหน่ายเช่นห้างสรรพสินค้า หรือกับเพื่อนเกษตรกรได้
โดยตรงและรวดเร็ว ทำให้เพื่อนเกษตรกรได้รับทราบความรู้และความเคล่ือนไหวจากภาพ clip หรือ VDO 
ได้รับการยอมรับให้เป็นแบบอย่างให้เกษตรกรอื่น  ๆ ซึ่งได้นำไปทดลองทำท่ีฟาร์มของตนเอง และประสบ
ความสำเร็จ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตร  

ขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยยังประกาศนโยบายให้ สิทธิพิ เศษต่าง  ๆ เช่น ยกเว้นภาษีรายได้ต่อ        
สถานประกอบการภาคเอกชนท่ีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการผลิตเกษตรเป็นเวลา 5 ปี นอกจากนี้  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังได้สนับสนุนการจัดต้ัง อุทยานวิทยาศาสตร์ ใน 3 ภาค ซึ่งล่าสุด 
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดศูนย์บริการนวัตกรรมแบบครบวงจร สู่วิทยาการ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสู่ยุค Thailand 4.0  โดยให้บริการ
หลักในการทำวิจัยเชิงธุรกิจในภาคการเกษตร การให้บริการกำจัดสารเคมีตกค้างและเช้ือโรคในผักและผลไม้
สำหรับภาคอุตสาหกรรม และให้บริการเครื่องมือเพื่อให้เกิดธุรกิจ start-up นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม
ยังสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์การเกษตรและอาหาร 4.0 ในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคอีสาน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน เช่น ศูนย์การเกษตรและอาหาร 4.0 ในภาคเหนือ พัฒนาฟาร์มเล้ียงโคนมอัจฉริยะ
ตามมาตรฐานสากลและผลิตอาหารเสริม ศูนย์การเกษตรและอาหาร 4.0 ในภาคใต้เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ ผลิต
อาหารเจและยางธรรมชาติ เป็นต้น  

จากความเคล่ือนไหวดังกล่าวข้างต้น ทำให้เกิดคำถามต่อการปรับตัวของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถ
คาดเดาได้ว่า เกษตรกร 4.0 จะมีลักษณะอย่างไร? Young Smart Farmer 4.0 อีก 20 ปี จะเป็นอย่างไรบ้าง? 
นักวิชาการจะมีคุณลักษณะอย่างไร? เพื่อให้สามารถปรับหลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิตหรือผู้เรียนท่ีมีคุณสมบัติ           
ตอบโจทย์ เกษตรกร 4.0 และ Young Smart Farmer 4.0 ได้ 

 

1.1.2) เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer 4.0) 
 ขณะนี้ เกษตรกรในประเทศไทยมีการใช้เทคโนโลยีไม่เหมือนกัน มีต้ังแต่เกษตรกรท่ีเป็นมืออาชีพท่ี
ไขว่คว้าหาความรู้และเทคโนโลยีได้เอง จนถึงกลุ่มท่ีต้องได้รับการอุ้มชูจากรัฐบาล (เบญจวรรณ , 2564)      
กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดเกณฑ์และคุณลักษณะของ Young Smart Farmer 
4.0 ไว้ดังนี้ 

• รายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท/ครอบครัว/ปี  

• เป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการเกษตร ท่ีพร้อมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้
กลุ่มเป้าหมาย และ มีฟาร์มท่ีพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ดูงาน  

• มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูล จากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม และผ่าน 
social media  มีการบันทึกข้อมูล ตอลดจนนำข้อมูลมากใช้ประกอบการวางแผน และการ
ตัดสินใจได้เป็นอย่างดี  
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• มีการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดย สามารถบริหารจัดการปัจจัยการผลิตได้
เป็นอย่างดี สามารถเช่ือมโยการผลิตและการตลาดเพื่อให้ขายผลผลิตได้ บริหารจัดการของ
เหลือจากการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ (Zero-waste management) 

• มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค โดย มีความรู้หรือได้รับ
การอบรมเกี่ยวกับ GAP GMP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น และ มีกระบวนการผลิตท่ี
สอดคล้องกับ GAP GMP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

• มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม โดยมีกระบวนการผลิตท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ
และไม้ทำลายส่ิงแวดล้อม (Green Economy) รวมท้ัง มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและ
สังคมอย่างต่อเนื่อง 

• มีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร โดยมีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพการเกษตร 
มีความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชีพเกษตร รักและหวงแหนพื้นท่ีและอาชีพ
ทางการเกษตร ไว้ส่งต่อให้รุ่นต่อไป  

• มีแนวคิดและการดำเนินการโครงการ Young Smart Farmers 4.0 และรูปแบบในการ
พัฒนาเครือข่าย ต้ังแต่ระดับอำเภอ จังหวัด เขต และประเทศ 

• สามารถจัดทำ การสรุปผลและประเมินผลการดำเนินการในฟาร์มของตนเอง หลังจากได้
ปรับใช้ความรู้  

 

กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีแนวคิดและ
กระบวนการพัฒนา Young Smart Farmer 4.0 ท่ีเป็นระบบ กล่าวคือ มี “พี่เล้ียง” ท่ีเป็น core team ระดับ
เขต 9 ทีม มีศูนย์บ่มเพาะ Young Smart Farmer 4.0 ระดับจังหวัด ครบท้ัง 77 จังหวัด ซึ่งแต่ละจังหวัด จะมี
ทีมจัดการเรียนรู้ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด ทำหน้าท่ีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้ง เพื่อให้ YSF เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ และประเมินตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยในปี 2563 กองพัฒนาเกษตรกรกรมส่งเสริม
การเกษตรระบุว่า มี Young Smart Farmer 4.0 ท่ัวประเทศจำนวน 15,538 ราย โดยในภาคเหนือตอนบน มี 
Young Smart Farmer 4.0 จำนวน 1,193 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขสะสมมาต้ังแต่ ปี 2557  

ขณะเดียวกัน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจ
หลักในการส่งเสริมผู้ประกอบการ ท้ังภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคบริการ และภาคการเกษตร ได้จัดทำ
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start-up เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบ SMEs ท้ัง 4 ภาค โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อ ก) บ่มเพาะเกษตรกร Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน/ เครือข่ายวิสาหกิจ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมและบุคคลท่ัวไป ท่ีต้องการยกระดับเป็น SMEs ภาคการเกษตร ข) สร้างต้นแบบธุรกิจท่ีมี
ศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด และ ค) เช่ือมโยงผู้ประกอบการท่ีเข้ารับการบ่มเพาะ 
ในการช่วยเหลือ และดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจร่วมกัน ตลอดจนเช่ือมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ ท้ังนี้ การ
ดำเนินการ เน้นการให้ความรู้ ให้คำปรึกษาในการนำงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ โดยใช้กลยุทธ์
การตลาดนำการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 
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ขณะนี้ มีเกษตรกรรุ่นใหม่ ท่ีได้พัฒนาตนเอง จนกลายเป็นผู้ประกอบการใหม่  อาทิเช่น  ได้แก่ 
เกษตรกร ท่ีเพาะเล้ียง ‘ไส้เดือน’ ผลิต ‘ทุเรียนเมืองนนท์’ เล้ียงไก่สวยงาม ‘ไก่ซิลค์กี้’ และ ‘ไก่โปแลนด์’ เล้ียง 
‘กบเนื้อ’ ส่งออกต่างประเทศ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อทำ ‘สลัดผักครูแบงค์’ การปลูก ‘มัลเบอร์รี’ ทำ
สวนทุเรียน ปลูก ‘มะพร้าวน้ำหอม’เพื่อการแปรรูปท่ีหลากหลาย ปลูก ‘เมล่อน’ ท่ีใช้เทคนิคแกะสลักช่ือ สร้าง
มูลค่าเพิ่ม  ทำสวน ‘สวนอินทผลัมปรีชา’ ส่งขาย ท้ังแบบเพาะเนื้อเยื่อและลูกอินทผลัม (สืบค้น จาก link: 
https://news.mthai.com/economy-news/606516.html) 

นอกจากนี้ มีเกษตรกรรุ่นใหม่ ท่ีได้พัฒนาตนเอง จนกลายเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เป็นนักธุรกิจอายุ
น้อยร้อยล้านด้านเกษตร ตัวอย่างเช่น คุณนพดา อธิกากัมพู ธุรกิจ B-Garlic กระเทียมดำ กก. ละ 1,600 บาท 
ใช้กระเทียมมากว่า 3,000 ตันต่อปี และช่วยยกระดับชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในทางภาคเหนือ จน
สร้างยอดขาย 300 ล้านบาทต่อปี (www.B-Garlic.com)  คุณพันธพัฒน์ คุ้มวิเชียร อายุ 35 ปี และ ไชยพันธุ์ 
คุ้มวิเชียร อายุ 31 ปี ธุรกิจกล้วยไม้ในห้องแอร์ สร้างรายได้ 100 ล้านภายในเวลา 2 ปี หรือ คุณทสม์ เจริญช่าง 
ท่ี “รังสรรค์มะม่วงหาวมะนาวโห่ของพ่อแม่ ซึ่งเป็นผลไม้ในวรรณคดีท่ีเป่ียมไปด้วยสรรพคุณ แต่รสชาติเปรี้ยว
ฝาด หลากหลายเมนูใหม่กว่า 30 ชนิด ท่ีหน้าตาน่ารับประทาน และรสชาติอร่อย ทานได้ต้ังแต่เด็กจนถึง
ผู้สูงอายุ และปรับสวน เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแบบครบวงจร โดยขายของฝาก พร้อมร้านกาแฟ ทำให้มีรายได้ 1 
ล้านบาทต่อเดือน” เป็นต้น 

 

1.1.3) บทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างและพัฒนา เกษตร 4.0 และ YSF 4.0 
ขณะเดียวกัน สถาบันการศึกษา ก็มีบทบาทในการสร้าง YSF 4.0 เช่น เมื่อปี 2552 วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีกว่า 44 แห่ง ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมสำหรับการฝึกอบรมเกษตรกร และการจัดการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้านการเกษตร ร่วมมือกับ สกว. และ ส.ป.ก. ซี่งมีภารกิจในการจัดสรรและใช้
ประโยชน์จากท่ีดินเพื่อทำกินและเพื่อการเกษตรอย่างแท้จริง สนับสนุนการสร้าง YSF 4.0 โดยได้รับการ
สนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) นอกจากนี้ ในปี 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการดำเนินโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย 
Thailand 4.0 โดยได้จัดอบรม On the job training ให้ นักศึกษา ปวช. ปวส. ของ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีในภาคเหนือตอนบน 

สถาบันการศึกษา/ มหาวิทยาลัยท่ีมีอยู่ มีโอกาสในการเกษตร 4.0  และพัฒนา YSF 4.0 ได้มากขึ้น 
ขณะนี้ หลักสูตรท่ีมีอยู่ในสถาบันการศึกษา/ มหาวิทยาลัย เป็นสาขาวิชาท่ีเป็นองค์ประกอบของระบบเกษตร 
เช่น สัตวศาสตร์ โภชนาการสัตว์ พืชสวน พืชไร่ การปรับปรุงพันธุ์พืช โรคพืช กีฏะวิทยา ปฐพีวิทยา วนเกษตร
และป่าไม้  ซึ่งเป็นความรู้ท่ีอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ท่ีจำเป็นต้องมีรายละเอียดทางเคมี พันธุศาสตร์ 
สรีระวิทยา และอื่นๆ ท่ีสำคัญต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในบริบทของเกษตรกรรมไทย ขณะเดียวกัน ก็มีการ
ปูพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น สาขาธุรกิจเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาส่งเสริมการเกษตร ท่ี
มักจะมีผลกระทบต่อการเกษตร และ สาขาวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น ซึ่ง
ในชีวิตจริง ของเกษตรกรรุ่นใหม่ ต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีมีความซับซ้อน ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรงและ

https://news.mthai.com/economy-news/606516.html
http://www.b-garlic.com/
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รวดเร็ว จึงต้องการหลักสูตรท่ีเป็นสหสาขา (Trans-disciplinary) ท่ีบูรณาการหลายศาสตร์ และเช่ือมโยงต้ังแต่
การผลิตไปจนถึงการบริโภค (From farm to table)  จึงจะสามารถสร้าง Young Smart Farmer 4.0  ได้
อย่างเป็นรูปธรรม และต้องเสริมพลังคณาจารย์/นักวิจัย ให้มีศักยภาพ พร้อมท่ีจะร่วมมือกับ ภาคี/ เครือข่าย
ภาคเอกชน ภาครัฐ และ เกษตรกร ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีสามารถสร้างเกษตร 4.0 และพัฒนา YSF 
4.0 ได้จริง 

ความท้าทายคือ การค้นหาคำตอบว่าเกษตร 4.0 เป็นอย่างไร? และ มหาวิทยาลัยต้องปรับตัว และต้อง
ร่วมมือกันอย่างไร? หลักสูตรหรือกระบวนการเรียนรู้ ควรเป็นอย่างไร? คณาจารย์ต้องปรับตัวอย่างไร? ต้อง
สร้างความร่วมมือกับนักวิชาการมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในภาคเหนือตอนบนอย่างไร? รวมทั้ง จะสร้างความร่วมมือ
กับภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชนได้อย่างไร? จึงจะสามารถสร้างและพัฒนาเกษตร 4.0  และ 
YSF 4.0 ให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น หรือให้เกิดคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ได้ ดังนั้น จึง
คาดหวังว่า ผลผลิต (Output) ของโครงการนี้ จะทำให้ทราบว่า วิชาอะไร หรือ กิจกรรมอะไร ควรจะนำมา
เสริม หรือ ทดแทนวิชาท่ีเป็นรากฐานของเกษตรกรรม 4.0 และ YSF 4.0 ได้ 

 
1.2 โจทย์ของการดำเนินงานโครงการ 

 

จากความท้าทายดังกล่าวข้างต้น โครงการนี้ ได้วิเคราะห์ research gap และโจทย์วิจัย ไว้ดังนี้  
1.2.1) ทุนเดิมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ล้านนา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการสร้างเกษตร 4.0 และพัฒนา Young 
Smart Farmer 4.0 เป็นอย่างไร? 

1.2.2) เกษตร 4.0 และ Young Smart Farmer 4.0 และ ทัศนะของนักวิชาการ 4 มหาวิทยาลัย 
ตลอดจน ภาคี/เครือข่าย ท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจ รวมทั้ง YSF เป็นอย่างไร? 

1.2.3) กลยุทธ์และแผนการสร้ างเกษตร 4.0 และพัฒ นา Young Smart Farmer 4.0  ของ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเ่ป็นอย่างไร? 

1.2.4) กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge management) เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งภาคีท่ีเกี่ยวข้องควรเป็นอย่างไร? 

 
1.3  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

เพื่อสนับสนุนให้คณะทำงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการ ดังนี้ 
 

1.3.1) ประเมินตนเอง: ทุนเดิมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ล้านนา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการสร้างเกษตร 4.0 และ พัฒนา 
Young Smart Farmer 4.0 
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1.3.2) บูรณาการองค์ความรู้ของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม และ Young Smart 
Farmer: ตัวอย่าง ตลอดจนภาคี/เครือข่าย ท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจ เพื่อระบุทิศทางการ
พัฒนาเกษตร 4.0 และ Young Smart Farmer 4.0 

1.3.3) จัดกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge management) เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างคณะทำงานมหาวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมและภาคีท่ีเกี่ยวข้อง และเพื่อทำกลยุทธ์และ
แผนการสร้างเกษตร 4.0 และพัฒนา YSF 4.0 ของ 4 มหาวิทยาลัย 

 
1.4  ขอบเขตงาน 

 

 ดำเนินการ Facilitate หัวหน้าคณะทำงาน/ คณะทำงาน 9-10 คน/ ภาคี ของ 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่  
1.4.1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัย และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะ 

มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง และ  
1.4.2) อีก 2 มหาวิทยาลัยร่วมเรียนรู้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อ 

ชุมชน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในฐานะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเพื่อ
ชุมชน  

 
1.5  ขอบเขตของแผนงานทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

 

 1.5.1) ด้านกลุ่มเป้าหมาย 
เน้นการสร้างและพัฒนา Young Smart Farmer 4.0 โดย 4 มหาวิทยาลัย ดังนี้  

ก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ + เครือข่าย YSF 4.0 จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน  
ข) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ + นักศึกษาช้ัน ปวช. ปวส. จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีใน

ภาคเหนือตอนบน  
ค) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา + นักศึกษาช้ัน ปวช. ปวส. จากวิทยาลัยเกษตรใน

ภาคเหนือตอนบน และ 
ง) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ + เครือข่ายครูเกษตรในโรงเรียนในพื้นท่ีทุรกันดาร  

 

ท้ังนี้จะเน้น Young Smart Farmer เป็น first priority และจะขอ Smart Farmers ท่ีโดดเด่นมาช่วย
แชร์ประสบการณ์ เช่น คุณศิริ คำอ้าย (ท้ังนี้ ได้มีการทาบทามมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว) 
 

1.5.2)  ด้านกระบวนการและเนื้อหา  
 ด้านกระบวนการและเนื้อหาตลอดโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

• สนับสนุนการประเมินตนเอง (self-assessment) + ประมวลทัศนะต่อเกษตร 4.0 และ YSF 
4.0  ขอ ง CMU + MJU + RMUTL + CMRU Scholars ผู้ ท ร ง คุณ วุฒิ  Young Smart 
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Farmer ผู้ประกอบการเกษตร-อายุน้อยร้อยล้าน และ Strategic partners อาทิ ธกส. เบทา
โกร/ CP/ CM Freshmilk 

• กำหนด “กลยุทธ์และแผนพัฒนา Agri 4.0 และ YSF 4.0” ของ 4 มหาวิทยาลัย 

• ส่ือสาร “กลยุทธ์และแผนพัฒนา Agri 4.0  และ YSF 4.0” ต่อผู้บริหาร + Boundery 
partners ของ 4 มหาวิทยาลัย 

• พัฒนาโครงการ Sandbox เพื่อพัฒนาหลักสูตร Non-degree “Four University for YSF 
4.0” ต่อยอดจาก “กลยุทธ์และแผนพัฒนา Agri. 4.0 & YSF 4.0” ของ มช. ต่อยอดจาก 
“กลยุทธ์และแผนพัฒนา Agri. 4.0 & YSF 4.0” ของ มช. 

• พัฒนาโครงการ Sandbox โครงการ Sandbox เพื่อพัฒนาหลักสูตร Non-degree “Four 
University for YSF 4.0” ของ ม.แม่โจ้ ต่อยอดจาก “กลยุทธ์และแผนพัฒนา Agri. 4.0 & 
YSF 4.0” ของ ม. แม่โจ้ 

• พัฒนาโครงการ Sandbox โครงการ Sandbox เพื่อพัฒนาหลักสูตร Non-degree “Four 
University for YSF 4.0” ของ มทร.ล้านนา ต่อยอดจาก “กลยุทธ์และแผนพัฒนา Agri. 4.0 
& YSF 4.0” ของ มทร.ล้านนา  

• พัฒนาโครงการ Sandbox โครงการ Sandbox เพื่อพัฒนาหลักสูตร Non-degree “Four 
University for YSF 4.0” ของ มรภ.เชียงใหม่ ต่อยอดจาก “กลยุทธ์และแผนพัฒนา Agri. 
4.0 & YSF 4.0” ของ มรภ.เชียงใหม่ 

• สนับสนุนนักวิชาการ พัฒนาข้อโครงการ ร่วมกับ YSF เพื่อพัฒนา “กลยุทธ์และแผนพัฒนา 
YSF 4.0” พัฒนาโครงการ ตลาดชุมชนออนไลน์ ใน 23 ชุมชน ท่ัวทุกภูมิภาค 

• สนับสนุนนักวิชาการ พัฒนาข้อโครงการ ร่วมกับ YSF เพื่อพัฒนา “กลยุทธ์และแผนพัฒนา 
YSF 4.0” พัฒนาโครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรกลุ่ม Young Smart Farmer ในการ
ผลิตอาหารปลอดภัยให้ได้การรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS ด้วยเครื่องมือดิจิทัล “ผ่อดีดี”  

• ประเมินโครงการ และปิดโครงการ 

• การจัดทำรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์  
 
1.6 ขั้นตอนการดำเนินงานและผลการจัดกิจกรรม 

 

 คณะผู้วิจัย ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสนับสนุนให้คณะทำงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการ ดังนี้ 

ก) ประเมินตนเอง: ทุนเดิมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ล้านนา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ในการสร้างเกษตร 4.0 และ พัฒนา 
Young Smart Farmer 4.0 
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ข) บูรณาการองค์ความรู้ของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยท่ีเข้าร่วม และ Young Smart Farmer: 
ตัวอย่าง ตลอดจนภาคี/เครือข่าย ท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจ เพื่อระบุทิศทางการพัฒนาเกษตร 4.0 
และ Young Smart Farmer 4.0 

ค) จัดกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge management) เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
คณะทำงานมหาวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมและภาคีท่ีเกี่ยวข้อง และเพื่อทำกลยุทธ์และแผนการสร้าง
เกษตร 4.0 และพัฒนา YSF 4.0 ของ 4 มหาวิทยาลัย 
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บทท่ี 2 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 เนื้อหาบทนี้ กล่าวถึง แนวทางการสร้าง Young smart farmer 4.0 และ บทบาทของมหาวิทยาลัยใน
การสร้าง YSF 4.0 

2.1 แนวคิดและแนวทางการสร้าง Young smart farmer 4.0 
 

 2.1.1) งานวิจัยเพื่อท้องถ่ิน (Community Based Research: CBR) 
 

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Based Research: CBR) ริเริ่มในประเทศไทย เมื่อปี 2541 โดย 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในชุมชนได้ฝึกเป็นนักวิจัยชุมชน ร่วมสร้างความรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแก้ปัญหา
ของชุมชน/ท้องถิ่น นับเป็นการลดความเหล่ือมล้ำในการเข้าถึงทุนวิจัยของสกว. ของชาวบ้านในชุมชน จนเกิด 
คำพูดติดปากว่า งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ใครๆ ก็ทำวิจัยได้ (CBR … everyone can do research) 

ฐานคิดของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เป็นวิธีวิทยางานวิจัยเพิ่มเสริมพลัง (Research for Empowerment) 
ต่อยอดมาจากงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research: PAR) ซึ่งมีความ
แตกต่างจากงานวิจัยวิชาการท่ีสร้างความรู้วิชาการใหม่ (Discovery research) (Boyer, 1999) ซึ่งรอง
ศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา แก้วเทพ (2553) ได้สังเคราะห์ ได้เห็นความแตกต่าง 3 ประเด็น ได้แก่  

หลักการของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มี 5 ประการ คือ  
คุณลักษณะท่ีโดดเด่นของ CBR คือ  (ก) เป้าหมายของ CBR คือ สร้างความรู้ท่ีนำไปแก้ปัญหาท้องถิ่น

หรือ พัฒนาท้องถิ่น (ข) คนทำวิจัย คือ ชาวบ้าน ซึ่งเป็นการปรับเปล่ียนและยกระดับชาวบ้านด้วยการ ติดต้ัง
ปัญญา วิธีคิดของนักวิจัยท่ีเป็นชาวบ้าน (ค) เป็นงานวิจัยท่ีเน้นนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ แก้ปัญหาของ
ชาวบ้าน งานวิจัย CBR เริ่มต้นจากปัญหาในชีวิตของนักวิจัยท่ีเป็นชาวบ้าน (กาญจนา , 2553)  CBR จึงมี
หัวหน้าโครงการเป็นชาวบ้านท่ีเป็นเจ้าของปัญหา ซึ่งต่างไปจาก PAR ด้ังเดิมท่ียังอยู่ในแวดวงของนักวิชาการ 
หรือ NGOs (Sansak, 1997) ทีมวิจัยชุมชน มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยต้ังแต่ต้นทางจนถึงปลายทางท่ีนำ
ผลการวิจัยไป ทดลองใช้แก้ปัญหาและติดตามผล (กาญจนา, 2553)  

ในขณะท่ีงานวิจัยสร้างความรู้ทางวิชาการ ให้ความสำคัญต่อการสร้างความรู้ใหม่ แต่ CBR เป็นวิธี
วิทยาวิจัย ท่ีเน้นการเสริมพลังและพัฒนาชาวบ้านท่ีเป็นนักวิจัยชุมชนท่ีเป็นชาวบ้าน ให้สร้างความรู้ร่วมกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ฝึกทักษะในการต้ังโจทย์ ออกแบบกระบวนการค้นหาคำตอบ ปฏิบัติการตามแผน ประเมินผล
และปรับกระบวนการระหว่างทาง สรุปบทเรียน ต้ังโจทย์ใหม่ต่อยอดไปเรื่อยๆ ดังนั้น ความรู้จาก CBR จึงมี
คุณค่า เพราะถูกนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาท้องถิ่นระหว่างทาง ไม่ต้องรอจนเสร็จส้ินโครงการ ซึ่ง   
รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา แก้วเทพ (2553) เห็นว่า ความรู้ท่ีเกิดจาก CBR จะฝังอยู่ใน “ตัวคน” (Tacit 
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knowledge) การเปล่ียนแปลงนักวิจัยชาวบ้านในช่วงก่อน - หลัง จากผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจึงเป็น
ตัวบ่งชี  (Indicator) ท่ีสำคัญของความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัย CBR  

นอกจากนี้   CBR ยังมีลักษณะเป็นสหวิทยาการหรือมีการบูรณาการสูง เนื่องจาก งานวิจัยมีจุด 
ต้ังต้นจากปัญหาท่ีชาวบ้านนักวิจัยกำลังประสบอยู่และต้องการแนวทางหรือวิธีการใน การแก้ไขปัญหา ซึ่งใน
ขั้น ตอนการพัฒนาคล่ีคลายของกระบวนการวิจัย จำเป็นต้องใช้ความรู้จาก หลากหลายศาสตร์มาช่วยในการ
แก้ไขจึงจะประสบความสำเร็จ  (กาญจนา, 2553)   

 CBR เป็นวิธีวิทยาวิจัย ท่ีทำให้เกิดการกระจายปัญญาสู่ท้องถิ่น เพื่อตอบสนองนโยบายการกระจาย 
อำนาจ กระจายสิทธิ กระจายความรับผิดชอบ การบรรลุเป้าหมายการกระจายอำนาจการตัดสินใจ ไปสู่ท้องถิ่น 
จำเป็นต้องมีความรู้กำกับ หากขาดปัญญา ความรู้มากำกับก็อาจใช้อำนาจ สิทธิไป ในทางท่ีไม่ชอบ ไม่เป็น
ประโยชน์แก่คนหมู่มาก (กาญจนา, 2553)   

 กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) ในฐานะวิธีวิทยาวิจัยที่สร้างการมีส่วนร่วมในระดับตัดสินใจ 

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หรือ CBR มีหลักการสำคัญ คล้ายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็น
งานวิจัยท่ีมีโจทย์จากข้าวของปัญหา ต้องมีปฏิบัติการของการเก็บข้อมูล ออกแบบกระบวนการ ดำเนินการ 
สะท้อนคิดต่อผลของการปฏิบัติการ ปรับแผนตลอดวงจร ของ การวางแผน-การปฏิบัติ-การสังเกตการณ์-การ
สะท้อน คิด (Plan-Act-Observe และ Reflection) ท่ี สำคัญ  CBR ทำงาน เป็น ทีม  ท้ั งนี้  ทีมวิ จัยห ลัก 
(Research core-team) ต้องมีส่วนร่วมในระดับตัดสินใจตลอดกระบวนการ หัวหน้าโครงการ มิได้ตัดสินใจแต่
เพียงผู้เดียว แต่ทำหน้าท่ีคอยเอื้ออำนวย (Facilitate) ให้ทีมวิจัยหลักและภาคีอื่นๆ ได้ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการท่ีได้ออกแบบร่วมกัน 

 
ภาพที่ 1  กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ปรับจาก กาญจนา (2563) และ Sansak (1997) 
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 จะเห็นได้ว่า การวิจัยท้องถ่ินเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปัญญาจากฐานราก (ปิยะวัติ, 2562) ดังนั้น 
ในสถานการณ์ท่ีชุมชนท้องถิ่นเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรงและต่อเนื่อง เช่น การระบาดของโควิด 
19 ท่ัวประเทศและท่ัวโลก ทำให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนได้รับผลกระทบอย่างมากมาย ในสถานการณ์เช่นนี้ 
ชาวบ้านจำเป็นหาวิธีการแก้ปัญหาและต้องปรับตัวให้ทัน การเอื้ออำนวยชาวบ้านมีโอกาสทำวิจัยท้องถิ่น จึงมี
ความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยจะต้องคง “แก่นและหัวใจของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” คือ ต้องให้ชาวบ้านลงมือทำเอง 
และต้องมีกลไกสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะฝ่ายบริหาร
จัดการ ซึ่งช่วง 2542-2562 สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นองค์กรสนับสนุนหลัก ดังนั้น โจทย์สำคัญ คือ คือการ
พัฒนากลไกสนับสนุนให้ชาวบ้านได้มีโอกาสทดลองทำและเกิดการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดปัญญาจากฐานราก        
(ปิยะวัติ, 2562)  

 จากหลักคิดของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและคุณลักษณะดังท่ีกล่าวมา งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เป็นวิธิวิทยา ท่ี
จะสามารถเสริมพลัง YSF  นักวิชาการ นักพัฒนาจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ รวมท้ัง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ท่ีจะ Co-create เพื่อสร้าง YSF 4.0 ได้ 

2.2 บทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้าง YSF 4.0 

 2.2.1) การทำงานกับภาคีหุ้นส่วน (กาญจนา, 2563)  

ตามท่ีได้อภิปรายข้างต้นว่า กระบวนการภาพรวม (Overall process) คือ กระบวนการแบบมีส่วน
ร่วมของทีมวิจัยหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในลักษณะ “ภาคี หุ้นส่วน” (Partner)  ซึ่ง
จะช่วยให้เกิดการลดความเหล่ือมล้ำได้ ท้ังนี้ “ภาคี หุ้นส่วน” มีความหลากหลาย รองศาสตราจารย์กาญจนา 
แก้วเทพ (2563) เห็นว่า การทำงานกับภาคีหุ้นส่วนมีความสำคัญ เนื่องจาก (ก) การอธิบายตามแนวคิด “นิเวศ
แห่งความ เหล่ือมล้ำ” ท่ีมีผู้มีส่วนร่วมเล่นในปัญหานั้นหลายกลุ่ม ดังนั้น การแก้ปัญหาความเหล่ือมล้ำ จึงไม่
สามารถ แก้ได้ด้วยคนเพียงกลุ่มเดียว และ (ข) การอธิบายตามแนวคิดเรื่อง ห่วงโซ่ (Chain) ท้ังในขั้นตอนของ
การเกิดปัญหาความเหล่ือมล้ำและในขั้นตอนของการแก้ปัญหาซึ่งก็ต้องแก้แบบห่วงโซ่เช่นกัน กล่าวคือ ยิ่งขยับ
ห่วงโซ่การแก้ปัญหาสูงขึ้น ก็ต้อง “มีคนอื่น / ภาคี” เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาให้ความร่วมมือ  
ดังนั้น ในแต่ละห่วงโซ่ของการทำกิจกรรมและคาดหวังผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ท้ังพี่เล้ียงและนักวิจัยชุมชน จึง
จำเป็นต้องอาศัยการสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical reflection) จึงจะทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า 
ในวงจรถัดไป ของการวางแผน-การปฏิบัติ-การสังเกตการณ์ -การสะท้อนคิด (Plan-Act-Observe และ 
Reflection) (Sansak, 1992) จะต้องชวนใคร (ภาคี) เข้ามาช่วยจะให้เขาช่วยเรื่องอะไร จะต้องทำกิจกรรม
อะไรกับเขาบ้าง และจะรู้ได้อย่างไรว่า “เขา” (ภาคี) ได้เกิดหรือได้สร้างการเปล่ียนแปลงอะไรบ้าง (กาญจนา, 
2563) 
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สำหรับการแบ่งประเภทของภาคีหุ้นส่วน นั้น รองศาสตราจารย์กาญจนา แก้วเทพ (2563) ช้ีแนะว่า 
มี 2 ประเภทตามแนวคิดของ “แผนท่ีผลลัพธ์” ได้แก่ 

ก) ภาคีหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner - SP) เป็นบุคคลกลุ่มหน่วยงานหรือองค์กรท่ีงาน 
CBR จำเป็นต้องทำงานด้วย หรือจำเป็นต้องขอความร่วมมือแต่ไม่ได้หวังผลท่ีจะทำให้เกิดการ 
เปล่ียนแปลงไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรม ทัศนคติ กฎระเบียบของภาคีเหล่านี้   

ข) ภาคีหุ้นส่วนที่หวังผล (Boundary Partner - BP) ได้แก่บุคคล กลุ่ม หน่วยงาน หรือองค์กรท่ี
งาน CBR จะทำงานด้วยโดยตรง และคาดหวังจะให้ภาคีกลุ่มนี้ เกิดการเปล่ียนแปลงไม่ว่าจะเป็น
พฤติกรรม ทัศนคติ วิธีการทำงาน กฎระเบียบ ฯลฯ 

 
ท้ังนี้ ในการวัดความเปล่ียนแปลงกับภาคหุ้นส่วน นั้น รองศาสตราจารย์กาญจนา แก้วเทพ (2563) 

เห็นว่าเมื่อการทำงาน CBR ให้ความสำคัญกับ Boundary Partner ซึ่งเป็นกลุ่มภาคีหุ้นส่วนท่ีงาน CBR หวังผล
ให้เกิดการเปล่ียนแปลง ดังนั้น จึงต้องมีการเครื่องมือ วัด เช่น เครื่องมือวัดผลแบบใยแมงมุม (Spider 
diagram) หรือ ดาว 11 แฉกของการวัดการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

 

 
ภาพที่ 2 การวัดความเปล่ียนแปลง 
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บทท่ี 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 เนื้อหาบทนี้ กล่าวถึง บทบาทของคณะผู้วิจัย ในการอำนวยความสะดวกให้ คณะทำงาน จาก 4 
มหาวิทยาลัย ได้ประเมินตนเอง (Self-assessment) ในด้านความพร้อมขององค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยี 
นวัตกรรมท่ีมีอยู่ ท่ีสามารถถ่ายทอดให้เกษตรกรรุ่นใหม่ ตลอดจน จัดเสวนา ประสบการณ์และบทเรียน ในการ
สนับสนุนการสร้างและพัฒนา Young Smart Farmer 4.0 รวมท้ัง การสำรวจข้อคิดเห็นของ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ต้ังแต่นักศึกษา ไปจนถึงนักวิชาการ เพื่อจัดทำกำหนดกลยุทธ์ และหลักสูตรในการสร้างและพัฒนา Young 
Smart Farmer 4.0 รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

3.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 
 

 3.1.1 การประเมินเทคโนโลยี (Self-assessment) ท่ีมีประโยชน์ต่อเกษตร 4.0 และ Young 
Smart Farmers 4.0 ของ 2 มหาวิทยาลัยหลัก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัย และ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะมหาวิทยาลัย
เพื่อชุมชน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในฐานะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเพื่อชุมชน มีส่วนร่วม
นำเสนอจุดแข็งจุดอ่อนด้วย 
 

 3.1.2 การบูรณาการองค์ความรู้โดยคณะทำงาน 4 มหาวิทยาลัย จากการจัดประชุมดังต่อไปนี้ 
 (1) Workshop 1: CMU BCG + CMU Scholar for Agri. 4.0 & YSF 4.0 
 (2 )Workshop 2 :  MJU Organic-Green-Ecological Uni. + MJU Scholars for Agri. 
   4.0 & YSF 4.0 

(3) Workshop 3: Self-assessment + ทัศนะต่อเกษตร 4.0 โดย มช. + ม.แม่โจ้ + มทร. 
ล้านนา + มรภ.เชียงใหม่ โดยใช้ ข้อมูลต่อยอดจาก CMU 4.0 + ข้อมูลแผนแม่โจ้ 
2030 + ข้อมูลจากการสำรวจ 

 (4) Workshop 4: เกษตร 4.0 ในทัศนะของ YSF (คุณศิริ คำอ้าย), ผู้ประกอบการเกษตร-
  อายุน้อยร้อยล้าน และ strategic partners เช่น ธกส. เบทาโกร/ CP/ CM Fresh 
  milk 
(5) Workshop 5: อาจารย์/ นักวิจัย พบเกษตรกร 3 กลุ่ม เกษตรกรท่ัวไป/ Smart  

 Farmer/ YSF แบบ face-to-face เพื่อเปิดโอกาสให้ อาจารย์/ นักวิจัย ได้เรียนรู้ถึง
ความต้องการ 10 เทคโนโลยีของเกษตรกรในโลกปัจจุบัน และ ระดับความพร้อมใน
การใช้เทคโนโลยี smart farming ท่ีเริ่มขึ้น ในหมู่เกษตรกรไทย 

 (6) Forum 1: การประชุมนำเสนอผลการศึกษา “The University & the Future of  
  YSF4.0” (นำเสนอ self-assessment ในงานนี้) และเสวนาเรื่อง “บทบาทของ 
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  มหาวิทยาลัยในการสนับสนุนเกษตรกรอัจฉริยะรุ่นใหม่ยุค 4.0 (The Role of  
  University in Supporting Young Smart Farmers 4 .0) “Agri. 4.0 , YSF 4 .0 
  and University 4.0” จากทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  

 

3.1.3 สนับสนุน คณะทำงาน มหาวิทยาลัยนำร่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 และ มหาวิทยาลัยเครือข่าย กำหนดกลยุทธ์ และ แผนการพัฒนาเกษตร 4.0 และ Young 
 Smart Farmer 4.0 
 

(1) Workshop 6: การกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนพัฒนา YSF 4.0 รายมหาวิทยาลัยและ
 แผนร่วมระหว่าง 4 มหาวิทยาลัย 
 

3.1.4 สนับสนนุคณะทำงาน 4 มหาวิทยาลัย สื่อสาร “กลยุทธแ์ละแผนพัฒนาเกษตร 4.0 และ 
 Young Smart Farmer 4.0” ต่อผู้บริหาร + Boundary Partners  
 

 (1) Forum 2: การส่ือสาร “กลยุทธ์และแผนพัฒนา Agri.4.0 & YSF 4.0” ของ มช. + แผน
  ร่วมระหว่าง 4 มหาวิทยาลัย ต่อผู้บริหาร + Boundary Partners  
 (2) Forum 3: การส่ือสาร “กลยุทธ์และแผนพัฒนา Agri.4.0 & YSF 4.0” ของ ม.แม่โจ้ + 
  แผนร่วมระหว่าง 4 มหาวิทยาลัย ต่อผู้บริหาร + Boundary Partners 
 (3) พัฒนาโครงการ Sandbox เพื่อพัฒนาหลักสูตร Non-degree “Four University for   

YSF 4.0” ต่อยอดจาก “กลยุทธ์และแผนพัฒนา Agri. 4.0 & YSF 4.0” ของ มช. 
ต่อยอดจาก “กลยุทธ์และแผนพัฒนา Agri. 4.0 & YSF 4.0” ของ มช. 

(4) พัฒนาโครงการ Sandbox โครงการ Sandbox เพื่อพัฒนาหลักสูตร Non-degree  
“Four University for YSF 4.0” ของ ม.แม่โจ้ ต่อยอดจาก “กลยุทธ์และ
แผนพัฒนา Agri. 4.0 & YSF 4.0” ของ ม. แม่โจ้ 

(5) พัฒนาโครงการ Sandbox โครงการ Sandbox เพื่อพัฒนาหลักสูตร Non-degree  
“Four University for YSF 4.0” ของ มทร. ล้านนา ต่อยอดจาก “กลยุทธ์และ
แผนพัฒนา Agri. 4.0 & YSF 4.0” ของ มทร.ล้านนา  

(6) พัฒนาโครงการ Sandbox โครงการ Sandbox เพื่อพัฒนาหลักสูตร Non-degree  
“Four University for YSF 4.0” ของ มรภ. เชียงใหม่ ต่อยอดจาก “กลยุทธ์และ
แผนพัฒนา Agri. 4.0 & YSF 4.0” ของ มรภ.เชียงใหม่ 

3.1.5 สนับสนุนนักวิชาการ พัฒนาข้อโครงการ ร่วมกับ YSF เพื่อพัฒนา “กลยุทธ์และแผนพัฒนา 
YSF 4.0” 
(1) พัฒนาโครงการ ตลาดชุมชนออนไลน์ ใน 23 ชุมชน ท่ัวทุกภูมิภาค 
(2) Workshop ประสบการณ์ตลาดชุมชนออนไลน์ จังหวัดน่าน 
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(3) พัฒนาโครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรกลุ่ม Young Smart Farmer ในการผลิต
อาหารปลอดภัยให้ได้การรับรองเกษตรอินทรีย์  PGS ด้วยเครื่องมือดิจิทัล “ผ่อดีดี” 
นายสัตวแพทย์เอกชัย ลัยยะ หัวหน้าโครงการ 

(4) Workshop 7: การใช้งานเครื่องมือดิจิทัล podd PGS เพื่อสนับสนุนการทำเกษตร
อินทรีย์ของ YSF 

 (5) Workshop 8: ประเมินโครงการและปิดโครงการ 
 

3.2 ระยะเวลา และแผนการดำเนินงาน 
  

 ระหว่าง เดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2565 (รวม 15 เดือน) โดยมีแผนการทำกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย ดังตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1 แผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

รายละเอียดกิจกรรม 
เกษตร 4.0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. สนับสนุน 
คณะทำงาน มช. 
และ ม.แม่โจ้ 
ประเมินตนเอง +
ทัศนะต่อเกษตร 
4.0 และ Young 
Smart Farmers 
4.0  

               

 1.1) ประสานงาน
คณะทำงาน 
CMU และ 
MJU 

               

 1.2) สำรวจทัศนะ 
CMU BCG + 
CMU scholars 
for Agri 4.0 
และ YSF 4.0 

               

 1.3) Workshop 1: 
CMU BCG 
+CMU 
scholars for 
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รายละเอียดกิจกรรม 

เกษตร 4.0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Agri 4.0 และ 
YSF 4.0 

 1.4) Workshop 2: 
Maejo 
Organic-
Green-
Ecological 
Uni + MJU 
scholars for 
Agri. 4.0 และ 
YSF 4.0 

               

 1.5) Workshop 3: 
self-
assessment + 
ทัศนะต่อเกษตร 
4.0 โดย มช. + 
ม.แม่โจ้ + มทร.
ล้านนา + มรภ.
เชียงใหม่ โดยใช้
ข้อมูลต่อ
ยอดจาก CMU 
4.0 + ข้อมูล
แผนแม่โจ้ 
2030 + ข้อมูล
จากการสำรวจ 

               

 1.6) Workshop 4: 
เกษตร 4.0 ใน
ทัศนะของ YSF 
(คุณศิริ คำ
อ้าย), 
ผู้ประกอบการ
เกษตร-อายุ
น้อยร้อยล้าน 
และ strategic 
partners เช่น 
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รายละเอียดกิจกรรม 

เกษตร 4.0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ธกส.เบทาโกร/ 
CP/ CM Fresh 
milk 

 1.7) Workshop 5: 
อาจารย์/ 
นักวิจัย พบ
เกษตรกร 3 
กลุ่ม เกษตรกร
ทั่วไป/ Smart 
Farmer/ YSF 
แบบ face-to-
face 

               

 1.8) Forum 1: 
การประชุม
นำเสนอผล
การศึกษา 
“The 
University & 
the Future of 
YSF4.0” และ
เสวนาเรื่อง  

      “บทบาทของ
มหาวิทยาลัยใน
การสนับสนุน
เกษตรกร
อัจฉริยะรุ่นใหม่
ยุค 4.0” จาก
ทัศนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

               

2. สนับสนุน 
คณะทำงาน 
มหาวิทยาลัยนำ
ร่อง มช. และ ม. 
แม่โจ้ และ
มหาวิทยาลัย
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รายละเอียดกิจกรรม 

เกษตร 4.0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

เครือข่าย กำหนด 
กลยุทธ์ และ 
แผนการพัฒนา 
Agri 4.0 และ YSF 
4.0 

 2.1) Workshop 6: 
การกำหนดกล
ยุทธ์และจัดทำ
แผนพัฒนา 
YSF 4.0 ราย
มหาวิทยาลัย
และแผนร่วม
ระหว่าง 4 
มหาวิทยาลัย 

               

3. การจัดทำรายงาน
ความก้าวหน้า 

               

4. สนับสนุน 
คณะทำงาน มช. 
และ ม.แม่โจ้ 
สื่อสาร “กลยุทธ์
และแผนพัฒนา 
Agri. 4.0 และ 
YSF 4.0 “ ต่อ
ผู้บริหาร + 
Boundary 
partners 

               

 4.1) Forum 2: 
การสื่อสาร “กล
ยุทธ์และ
แผนพัฒนา 
Agri. 4.0 และ 
YSF 4.0” ของ 
มช + แผนร่วม
ระหว่าง 4 
มหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดกิจกรรม 

เกษตร 4.0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ต่อ ผู้บริหาร + 
Boundary 
partners 

 4.2) Forum 3: 
การสื่อสาร “กล
ยุทธ์และ
แผนพัฒนา 
Agri. 4.0 และ 
YSF 4.0” ของ 
ม.แม่โจ้+ แผน
ร่วมระหว่าง 4 
มหาวิทยาลัย 
ต่อ ผู้บริหาร + 
Boundary 
partners 

               

 4.3) พัฒนาโครงการ 
Sandbox เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตร 
Non-degree 
“Four 
University for  
YSF 4.0” ต่อ
ยอดจาก “กล
ยุทธ์และ
แผนพัฒนา 
Agri. 4.0 & 
YSF 4.0” ของ 
มช. ต่อยอดจาก 
“กลยุทธ์และ
แผนพัฒนา 
Agri. 4.0 & 
YSF 4.0” ของ 
มช. 

               

 4.4) พัฒนาโครงการ 
Sandbox 
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รายละเอียดกิจกรรม 

เกษตร 4.0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

โครงการ 
Sandbox เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตร 
Non-degree  

     “Four 
University for 
YSF 4.0” ของ 
ม.แม่โจ้ ต่อ
ยอดจาก “กล
ยุทธ์และ
แผนพัฒนา 
Agri. 4.0 & 
YSF 4.0” ของ 
ม. แม่โจ้ 

 4.5) พัฒนาโครงการ 
Sandbox 
โครงการ 
Sandbox เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตร 
Non-degree  

      “Four 
University for 
YSF 4.0” ของ 
มทร. ล้านนา 
ต่อยอดจาก 
“กลยุทธ์และ
แผนพัฒนา 
Agri. 4.0 & 
YSF 4.0” ของ 
มทร.ล้านนา  

               

 4.6) พัฒนาโครงการ 
Sandbox 
โครงการ 
Sandbox เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตร 
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รายละเอียดกิจกรรม 

เกษตร 4.0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Non-degree  
      “Four 

University for 
YSF 4.0” ของ 
มรภ. เชียงใหม่ 
ต่อยอดจาก 
“กลยุทธ์และ
แผนพัฒนา 
Agri. 4.0 & 
YSF 4.0” ของ 
มรภ.เชียงใหม ่

5. สนับสนุน
นักวิชาการ 
พัฒนาข้อ
โครงการ ร่วมกับ 
YSF เพื่อพฒันา 
“กลยุทธ์และ
แผนพัฒนา YSF 
4.0”  

               

 5.1) พัฒนาโครงการ 
ตลาดชุมชน
ออนไลน์ ใน 23 
ชุมชน ท่ัวทุก
ภูมิภาค 

               

 5.2) Workshop 
ประสบการณ์
ตลาดชุมชน
ออนไลน์ 
จังหวัดน่าน 

               

 5.3) พัฒนาโครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุน
เกษตรกรกลุ่ม 
Young Smart 
Farmer ในการ
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รายละเอียดกิจกรรม 

เกษตร 4.0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ผลิตอาหาร
ปลอดภัยให้ได้
การรับรอง
เกษตรอินทรีย์ 
PGSด้วย
เครื่องมือดิจิทัล 
“ผ่อดีดี”
นายสัตวแพทย์
เอกชัย ลัยยะ 
หัวหน้า
โครงการ 

 5.4) Workshop 7: 
การใช้งาน
เครื่องมือดิจิทัล 
podd PGS 
เพ่ือสนับสนุน
การทำเกษตร
อินทรีย์ของ 
YSF 

               

 5.6) Workshop 8: 
ประเมิน
โครงการ และ 
ปิดโครงการ 

               

6. การจัดทำร่าง
รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

               

7. ปรับแก้ร่าง
รายงานฉบับ
สมบูรณ์ตาม
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

               

8. การจัดทำรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ 
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3.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

• ผลผลิต 
1) รายงาน self-assessment on technology ด้านเทคโนโลยีของท้ัง 4 มหาวิทยาลัย 
2) การทำ clip/VDO ส้ัน (5 – 7 นาที/ตอน) เกี่ยวกับ smart practice ของ smart farmers 

จำนวน 8 ตอน  
3) บทความพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิ 5 บทความ  
4) หลักสูตร non-degree program “การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของ Young Smart Farmers 

บนพื้นท่ีสูง ภาคเหนือตอนบน ด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้แนวคิด Bio-Circular-Green 
Economy: BCG” 

5) รายงานฉบับสมบูรณ์ 

• ผลลัพธ์ 
1) เกิดเครือข่าย Young smart farmers 4.0 ท่ีนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 
2) เกิดหลักสูตร online ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีความเช่ือมโยง

กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เช่น หลักสูตร CBMC for YSF 

3) เกิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรกลุ่ม Young Smart Farmer ในการผลิตอาหารปลอดภัย
ให้ได้การรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS ด้วยเครื่องมือดิจิทัล “ผ่อดีดี”นายสัตวแพทย์เอกชัย ลัยยะ 
หัวหน้าโครงการเกิด โครงการ ตลาดชุมชนออนไลน์ ของ 23 ชุมชน 

4) เกิดหลักสูตรออนไลน์ Community Business Model Canvas (CBMC) for YSF in Chiang 
Mai Province and Thailand 

5) เกิดหลักสูตรออนไลน์ Community Business Model Canvas (CBMC) for U2T in 
Agricultural community in Northern Thailand 

• ผลกระทบ 
1) เกิดการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ปี 2565 ร่วมกันระหว่าง  4 มหาวิทยาลัย เพื่อเสนอขอรับ

งบประมาณ จาก โครงการพัฒนากำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมี
งานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต ของ กระทรวง อว.  

2) เกิดการพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ปี 2565 Program 13 ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ 
(Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน” ของ บพท.  

3) เกิดการพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ปี 2566 ของทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) หรือ สวก. 

4) เกิดเครือข่าย กลุ่ม YSF และเกษตรกรเพื่อชุมชน เพื่องานวิจัยชุมชน สำหรับส่ือสาร และร่วมกัน
พัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อสร้างและพัฒนา YSF 
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ภาพที่ 3 การพัฒนาองคค์วามรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

เนื้อหา บทนี้ กล่าวถึง ผลการดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ 3 ข้อ  

4.1 ก า รป ร ะ เม ิน ต น เอ งข อ ง  4 ม ห าว ิท ย า ล ัย  ด ้า น เท ค โน โล ย ี (Self-Assessment on 
Technology) 

คณะผู้วิจัย ได้ดำเนินการสนับสนุนการประเมินความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี (Self-Assessment on  
Technology) จำนวน 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ล้านนา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยมีเนื้อหา 
ประกอบด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้าง Young Smart Farmer 4.0 มีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

4.1.1) ผลการประเมินตนเองด้านเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ผลการรวบรวมองค์ความรู้  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม เพื่ อการถ่ายทอดเทคโน โลยี  ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนำมาประยุกต์ใช้ใช้ในการสร้างเกษตรกรยุคใหม่ (Young Smart Farmer) 

จำนวน 72 เรื่อง แบ่งออกเป็น 9 ด้าน ดังนี้  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี:  

https://drive.google.com/file/d/1qiewUFwexFBpedk8K8k1fXLqx1P9tDan/vie

w?usp=sharing  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1qiewUFwexFBpedk8K8k1fXLqx1P9tDan/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qiewUFwexFBpedk8K8k1fXLqx1P9tDan/view?usp=sharing
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ด้านการผลิตพืช ด้านการผลิตสัตว์ ด้านประมง ด้านการแปรรูป ด้านพลังงานทดแทน ด้านการจัดการฟาร์ม

ภาพที่ 4 การพัฒนาองคค์วามรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ด้านการผลิตพืช ด้านการผลิตสัตว์ ด้านประมง ด้านการแปรรูป ด้านการจัดการฟาร์ม ด้านพลังงานทดแทน

ภาพที่ 5 การพัฒนาองคค์วามรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา 

4.1.2) ผลการประเมินตนเองด้านเทคโนโลยี ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

ผลการรวบรวมองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยแม่

โจ้ สำหรับนำมาประยุกต์ใช้ใช้นการสร้างเกษตรกรยุคใหม่ (Young Smart Farmer) จำนวน 39 เรื่อง แบ่ง

ออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี:  

https://drive.google.com/file/d/1MBEyg4E9LRacy5Jw6f_l4yhhIoYoilNE/view?u

sp=sharing  

 

4.1.3) ผลการประเมินตนเองด้านเทคโนโลยี ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา  

ผลการรวบรวมองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สำหรับนำมาประยุกต์ใช้ใช้นการสร้างเกษตรกรยุคใหม่ (Young Smart Farmer) 

จำนวน 23 เรื่อง แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี:  

https://drive.google.com/file/d/1GWlRuOmkq0BEb4LUeCilaCCYJncq6Wbf/view

?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1MBEyg4E9LRacy5Jw6f_l4yhhIoYoilNE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MBEyg4E9LRacy5Jw6f_l4yhhIoYoilNE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GWlRuOmkq0BEb4LUeCilaCCYJncq6Wbf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GWlRuOmkq0BEb4LUeCilaCCYJncq6Wbf/view?usp=sharing
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4.1.4) ผลการประเมินตนเองด้านเทคโนโลยี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ผลการรวบรวมองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ สำหรับนำมาประยุกต์ใช้ใช้นการสร้างเกษตรกรยุคใหม่ (Young Smart Farmer) จำนวน 65 

เรื่อง แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี:  
https://drive.google.com/file/d/1_qo3rL6kFBJo6Pkj3eYmWEMljxeQtTPQ/view?u

sp=sharing  

 

4.2 บูรณาการองค์ความรู้ของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม และ Young Smart Farmer: ตลอดจน

ภาคี/เครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ เพื่อระบุทิศทางการพัฒนาเกษตร 4.0 และ Young Smart 

Farmer 4.0 

คณะผู้วิจัย ได้จัดกิจกรรมในลักษณะของการเสวนาแลกเปล่ียนประสบการณ์ โดย ผู้ท่ีมีแนวทางปฏิบัติ

ท่ีเป็นเลิศ (Smart Practices) และได้ประมวล ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม จาก Young Smart Farmers, 

นักธุรกิจเกษตร นักวิชาการ องค์กร/หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา เช่น โครงการระดับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน

ภาครัฐ ตลอดจน เครือข่าย YSF เช่น เครือข่าย YSF จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่าย YSF ภาคเหนือ เพื่อเป็น

แนวทางปฏิบัติ ท่ีเป็นเลิศ (Smart Practices) ต่อการปรับวิชา/ ปรับหลักสูตร /ปรับการฝึกอบรม  ดัง

รายละเอียดต่อไปนี้ 

4.2.1) ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้ง แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Smart Practices) ต่อ
การปรับวิชา/ ปรับหลักสูตร /ปรับการฝึกอบรม  

ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม คณะผู้วิจัยได้ประมวลจาก Young Smart Farmers นักธุรกิจ
เกษตร หน่วยงานภาครัฐ และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Smart 

Practices) ต่อการปรับวิชา/ ปรับหลักสูตร /ปรับการฝึกอบรม 
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ภาพที่ 6 การพัฒนาองคค์วามรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

https://drive.google.com/file/d/1_qo3rL6kFBJo6Pkj3eYmWEMljxeQtTPQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_qo3rL6kFBJo6Pkj3eYmWEMljxeQtTPQ/view?usp=sharing
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ตารางที่ 2 ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้ง แนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Smart Practices) ต่อการปรับวิชา/ ปรับหลักสูตร /ปรับการฝึกอบรม 

ลำ 
ดับ 

ชื่อ-สกุล ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Smart Practices) 

1.  คุณศิริ คำอ้าย 1. Mind Set (มีใจอยากทำ/ จะทำเกษตรอะไร) เพราะว่าต้ังโจทย์ไว้ให้
ตัวเองว่า ถ้าเราจะไปทำเกษตรแบบด่ังเดิม เราคงทำไม่ไหว ปี 2556-2557 
อบรม Smart Farm หลังจากอบรม มีท่านอาจารย์สมบัติ กล้าจริง และ
อาจารย์ท่านอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี 

2. การวางแผน รูปแบบของแปลงปลูก การให้น้ำ การปลูกในถุง ก่อนมี
โรงเรือน  และสร้างนวัตกรรมเพี่อแก้ปัญหาของตนเอง ทำให้ตนเองมี
ความสุขกับงานท่ีทำ มีรายได้ท่ีเพิ่มข้ึน และมีสุขภาพท่ีดี 

3. สร้างนวัตกรรม ได้แก่ 

• รถเก็บแตงกวา เกษตรกรด้ังเดิม จะเก็บผลผลิต โดยการเดินเก็บ
หรือหิ้วตะกร้าเก็บ พอเป็น Smart Farm สร้างรถขับเพื่อเก็บ
แตงกวา ทำให้มีผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 100 % รวดเร็ว  

• เครื่องตัดหญ้าบังคับวิทยุ โดยท่ัวไป เวลาตัดหญ้า ผู้ตัดหญ้าต้อง
อยู่กลางแดด ร้อนและเหนื่อยมาก จึงคิดค้นเครื่องตัดหญ้าข้ึนมา 
เนื่องจากเคยศึกษาเรื่องเครื่องบังคับวิทยุ และเป็นความชอบ
ส่วนตัว 

• หุ่นยนต์พ่นฮอร์โมน พ่นปุ๋ยในฟาร์ม ช่วยลดต้นทุนได้ 30% เมื่อ
เทียบกับแบบเดิมท่ีต้องใช้แรงงาน เสียเวลา เปลืองปุ๋ย แต่หุ่นยนต์
นี้สามารถกำหนดเวลาและปริมาณได้ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการ

1) วิธีการค้นหาตนเอง 
2) วิธีการสร้างแรงบันดาลใจ 
3) ชุ ด วิ ช า  /ก า รอ บ รม  Smart Farming แ บ บ  on the job 

training หรือ learning 
4) ชุดวิชา Coaching  
5) การวางแผนครบห่วงโซ่การผลิต แปรรูป ตลาด 
6) การวางผัง farm 
7) รูปแบบของแปลงปลูก การปลูกในถุง ก่อนมีโรงเรือน  
8) การปรับปรุงดิน แบบ smart farming 
9) การให้น้ำ ควบคุมโดยคอมพิวเตอร ์
10) การออกแบบรถเก็บผลผลิต เช่น รถเก็บแตงกวา  
11)  เครื่องตัดหญ้า ควบคุมได้เครื่องบังคับวิทยุ  
12)  การผลิตหุ่นยนต์ เช่น หุ่นยนต์พ่นฮอร์โมน พ่นปุ๋ยในฟาร์ม 

ควบคุมผ่าน Smart Phone 
13)  การเทคโนโลยีการให้น้ำ ให้ปุ๋ย ควบคุมผ่าน Smart Phone 

โดยการประมวลผล ผ่าน Application สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับ ได้ว่า ใช้น้ำ ใช้ปุ๋ยไปเท่าไหร่ ทำให้รู้ต้นทุนการผลิต 

14) ชุดวิชากำหนดราคาขาย จากวิเคราะห์ต้นทุนตลอดห่วงโซ่มูลค่า 
15) ชุดวิชา เส้นทางการตลาดต่างประเทศ เช่น ตลาดแตงกวาญี่ปุ่น 
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ลำ 
ดับ 

ชื่อ-สกุล ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Smart Practices) 

ผลิต เรียกว่า มีประสิทธิภาพ ในเวลาเท่ากัน งบประมาณเท่ากัน 
ได้ประโยชน์สูงสุด 

• เทคโน โลยี การให้ น้ ำ  ให้ ปุ๋ ย  ผ่ าน  Smart Phone โดยการ
ประมวลผล ผ่าน Application สามารถตรวจสอบย้อนกลับ ได้ว่า 
ใช้น้ำ ใช้ปุ๋ยไปเท่าไหร่ ทำให้รู้ต้นทุนการผลิต 

4. การลองผิด ลองถูก ในการใช้อุปกรณ์ เช่น การควบคุมแสง อุณหภูมิ เวลา
ในการเก็บ เวลาให้น้ำ เวลาให้ปุ๋ย ได้รับคำแนะนำ ความช่วยเหลือจากพี่
เลี้ยงๆ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

5. การสร้างกลุ่ม/ ทีมงาน/ คนรุ่นใหม่ จากบทเรียนของตัวเอง และแบ่งปัน
ความรู้ไปประมาณ 10 ฟาร์ม ยกระดับไปพร้อมๆ กัน สร้างเหมือนกัน
ท้ังหมด เช่น โรงเรือน ระบบต่างๆ เป็นต้น แนวความคิด คือ นำมารวมกัน 
โดยมีคุณศิริเป็นพี่เลี้ยงให้กับทุกฟาร์ม ทำงานร่วมกันหมด แต่ละฟาร์มก็เร่ิม
พัฒนาตัวเองเรื่อย ๆ เกษตรกร 10 ฟาร์ม ปลูกพืชใกล้เคียงกัน แต่ละพืช ใช้
วัสดุอุปกรณ์เหมือนๆ กัน แตงกวา , มะเขือเทศราชินี, มะเขือเทศเชอรี่ , 
มะเขือเทศโทมัส, และพริกหวาน ให้ตัวเกษตรกรเลือกเอง การเพาะต้นกล้า
ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน แต่การดูแล การจัดการจะใกล้เคียงกัน 

16) วิชาปฏิบั ติการ เพื่อให้นักศึกษา/ผู้ เข้ารับการอบรม ได้ฝึก
ปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ เช่น การควบคุมแสง อุณหภูมิ เวลาในการ
เก็บ เวลาให้น้ำ เวลาให้ปุ๋ย ได้รับคำแนะนำ ความช่วยเหลือจาก
พี่เลี้ยงๆ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

17)  วิชา/หัวข้อ การสร้างกลุ่ม/ ทีมงาน/ คนรุ่นใหม่ จากบทเรียน
ของ YSF 4.0 
 

2.  คุณสิริพล  
เพ็งโฉม 
มีรักฟาร์ม 

1. Mind Set ความอยาก มีความสุข ความสบายใจ อยากอยู่ครอบครัว เรียน
จบธุรกิจการเกษตร และมีท่ีดิน 8 – 9 ไร่ จึงสนใจ การทำการเกษตร แต่ไม่
มีความรู้ เร่ือง การเกษตร  

2. การสร้างเครือข่าย เข้าร่วมการฝึกอบรมต่างๆ ทำให้มีเครือข่าย ได้แก่ 

1) วิชา/หัวข้อ การทำการเกษตรแบบสมาร์ทสำหรับผู้ท่ีไม่มีความรู้
พื้นฐานทางการเกษตร 

2) วิชา การศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยปรับใช้หลัก “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” ปรับใช้ เครื่องมือ เก็บข้อมูล Base line data  
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• กลุ่มวิสาหากิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ มีโอกาสคุยกับชาวบ้าน เสนอ
ความคิด ว่าอยากทำเกษตรอินทรีย์ พัฒนาสู่การท่องเท่ียว พัฒนาสู่
การรักษาสิ่งแวดล้อม สุขภาพของคนในชุมชน จนมีชาวบ้านสนใจ 
ร่วมกันจัดต้ังกลุ่มวิสาหากิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาด  และ
ได้รับการสนับสนุนจากภาคีอื่น คือ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงาน
พัฒนาท่ีดิน จังหวัดเชียงใหม่ 

• อาสาคืนถ่ิน ของหน่วยงาน ร่วมกับมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อชุมชนกับ
ทางบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำให้เรามองภาพของชุมชนได้
ง่ายข้ึน การปรับตัวง่ายข้ึน  

• กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ ได้ทำโครงการ
ร่วมกับนักวิชาการ/ อาจารย์  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยแม่ โจ้   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมีความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มมาก
ข้ึน เช่น โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. การเป็นนักประสาน/ ตัวกลาง จากความคิด การวิเคราะห์ จากการเรียน
ในมหาวิทยาลัย แล้วเราอยู่ชุมชน หน้าท่ีของเรา คือ การย่อยความคิดของ
นักวิชาการให้ง่ายกับชุมชน วิชาการมาลงชุมชน เหมือนคุยกันคนละภาษา 
อบรมเสร็จ แจกของเสร็จหายเลย สุดท้ายชาวบ้านไม่ได้เข้าใจไอเดียเชิง

แบบมีส่วนร่วม 
3) วิชา/หัวข้อ การสร้างเครือข่าย โดย เรียนรู้จากกรณีศึกษา เช่น 

กลุ่มวิสาหากิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ /อาสาคืนถ่ินของมูลนิธิ
อาสาสมัครเพื่อชุมชนกับทางบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / 
กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

4) วิชาการเรียนรู้ชุมชน ผ่านการร่วมมือกับองค์กร เช่น มูลนิธิ
อาสาสมัครเพื่อชุมชน มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถ่ิน 

5) วิชา การสร้างความร่วมมือระหว่าง YSF และ นักวิชากการ โดย 
ใช้ ประเด็นปัญหา/ข้อติดขัด ของ YSF เป็น โจทย์วิจัย/ โจทย์
บริการวิชาการ/โจทย์ Active learning 

6) วิชา การสร้าง Change agent / Community Facilitator ท่ีมี
คุณสมบัติ เป็น นักประสานงาน เป็นผู้เอ้ืออำนวย เป็นนักสื่อสาร 
เป็นนักวิจัยชุมชน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นเกษตรกรท่ี
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วิชาคุณลักษณะของ Facilitator  

7) วิชา/หัวข้อ นักประสาน/ ตัวกลาง ซึ่ง เน้นการวิเคราะห์ จากการ
เรียนรู้จากนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย แล้ว ย่อยความคิดของ
นักวิชาการ ให้ง่ายต่อการเรียนรู้ของกับชุมชน 

8) ชุดวิชา การพัฒนาเกษตรกรอัจฉริยะ 4.0 

• วิชา การรู้ตัวเอง ตรงไปตรงมา โปร่งใสด้านการเงินใส่
ใจ ต้องปรับตัว ทุกฝ่ายต้องปรับ ปรับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
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วิชาการ 
4. การพัฒนาชุมชนให้เป็นเกษตรกร 4.0 คือ 

• รู้ตัวเองก่อน พิจารณาก่อนว่า ตัวเองอยู่ตรงไหน ทำอะไรได้บ้าง เห็น
จุดอ่อน จุดแข็งของตัวเอง คือ เราจะทำอะไรไม่ได้ ถ้าเราไม่รู้จักชุมชน 
หลายครั้งท่ีไปเจอนักวิชาการท่ีเข้าไปพูดกับกลุ่มเล็กๆ แล้วคิดว่ามัน คือ 
ความต้องการของกลุ่มเล็กๆ จริงๆมันไม่ใช่ เพราะฉะนั้นนั้นสิ่งท่ีต้องทำ 
คือ รู้จักชุมชน 

• รู้ตัวช่วย พอรู้ตัวเอง รู้ชุมชน คุณจะรู้แล้วว่าจุดอ่อน จุดแข็งคืออะไร 
แล้วอะไรท่ีต้องเติมต้องใส่ ตัวช่วยของคุณอยู่ท่ีไหน รู้ว่ามหาวิยาลัยแต่
ละแห่งมีความพร้อมมาก สามารถให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการ 
ด้านการปฏิบัติ เพราะฉะนั้นนั้น ท่ีเหลืออยู่แค่ว่าอาจารย์แต่ละท่าน
ถนัดในเร่ืองไหนท่ีชุมชนต้องการ 

• กระบวนการทำงาน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แนวคิดก่อนเริ่มงาน
ระหว่างเรา นักวิชาการ หรือชุมชน คืออะไร เรามาทำตรงนี้  เพราะ
อะไร เพื่ออะไร วัตถุประสงค์อะไร ในระหว่างการทำงานต้องเข้าใจ
ตรงกันทุกฝ่าย 

5. ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำงานร่วมกับชุมชน เชื่อมประสานงานกับ
หน่วยงาน 

• ตรงไปตรงมา และไม่ลืมความใส่ใจ ต้องปรับตัว ทุกฝ่ายต้องปรับ ปรับ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ ความตรงไปตรงมา อย่างการทำกลุ่ม เง่ือนไขเงิน

ไม่ได้ 

• รู้ตัวช่วย + สร้างความเข้าใจเป้าหมายร่วมกัน เช่น 
นักวิชาการ เครือข่าย YSF หน่วยงานภารัฐ เครือข่าย
ผู้ประกอบการ เกษตรกร/เครือข่ายเกษตรกร  

• รู้กระบวนการทำงาน การบริหารจัดการ ให้ครบห่วงโซ่
มูลค่าและคุณค่า การสร้างความสำเร็จ การสร้างความ
ภาคภูมิใจ  

9) วิชา / หัวข้อ กลยุทธ์ และปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำงาน
ร่วมกับชุมชน  

• การสร้างความสำเร็จในการทำงานร่วมกับชุมชน 

• วิชาการสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างความไว้ใจ สร้าง
ความเป็นผู้นำ เช่น การทำให้เกษตรกร ได้รับความ
ภาคภูมิใจ 

• วิชา การสร้างความภาคภูมิใจ และ ความมั่นใจของ
เกษตรกร เน้น ให้ความสำเร็จ เป็นสิ่ง KPI 

• ท่ีวิชาการสร้างผู้นำรุ่น 2 โดย การสร้างระบบการจัดการ
แบบมีส่วนร่วม 
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ออมเรื่องเงินสำคัญ ต้องชัดเจน ต้องคุยให้เคลียร์ต้ังแต่ต้น ชาวบ้าน
ชอบให้คุยซ้ำหลายครั้ง ทบทวน 

• ให้ความสำเร็จได้พูดแทน ส่งข้าวเข้าประกวดงานฤดูหนาว ได้รางวัลท่ี 
1 ของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และเป็นข้าวหอมอินทรีย์เจ้าเดียวท่ีเข้า
ประกวดแข่งกับเคมีท่ัวไป พอได้รางวัล ทำให้ชาวบ้านเร่ิมให้ความสนใจ 
ให้ความเชื่อถือมากข้ึน 

• เตรียมทางหนีทีไล่ ให้พร้อมเสมอ ไม่ใช่แค่เรื่องของผลผลิตภัณฑ์อย่าง
เดียว แต่เป็นเร่ืองของการจัดการ การสร้างระบบ เมื่อไหร่ท่ีเราออกไป 
คนใหม่ท่ีเขามาจะมีระบบ สามารถทำทุกอย่างต่อไปได้ 

3.  คุณศรัณยา  
กิตติคุณไพศาล 
 
สวนบัวชมพู ณ 
จอมคีรี เกษตร
อินทรีย์ 

1. การเกษตรแบบผสมผสาน 

• การทำงานร่วมกับเกษตรกรในพื้นท่ี คือ กลุ่มเกษตรอินทรีย์จอมคีรี
ออร์แกนิค 22 ครอบครัว ทำสวนดอกไม้ ดอกกุหลาบเป็นหลัก ดอก
เก็กฮวย ดอกอัญชัญ และดอกไม้อื่นๆ นำมาแปรรูปเป็นชาดอกไม้ 

• การทำงานกับ Young Smart Farmer ในพื้นท่ี ปลูกผลไม้ คือ สต
รอว์เบอร์รี่ แก้วมังกร แตงโม มะม่วง แล้วแต่ฤดูกาล ท้ังหมดเน้นการ
แปรรูป 

2. การแปรรูป  

• โรงสีข้าวผ่านมาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

• การแปรรูปชาจากดอกไม้อยู่ในห้องแปรรูป เพื่อให้ได้รับมาตรฐาน และ
มีคุณภาพดีท่ีสุด  

1. วิชา การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่  
2. เสนอ มหาวิทยาลัย ทำหลักสูตรข้ึนมาใหม่ ศูนย์บ่มเพาะ YSF 

เช่น สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี เกษตรอินทรีย์สามารถเป็นพื้นท่ี
ฝึกงานของ YF รุ่นใหม่ นักศึกษาและนักเรียน แต่ต่างคนต่างได้ 
Win Win สวนบัวชมพู  ณ จอมคีรี เกษตรอินทรีย์ ได้ความรู้
วิชาการ ของนักวิชาการมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกัน นักศึกษามา
อยู่ ประมาณ 4 เดือน จะได้เรียนรู้เรื่องราว ปัญหา อุปสรรค ข้อดี 
ข้อเสีย ท่ีสามารถนำกลับ Smart practices และ โจทย์วิจัย ไป
ส่งต่อให้อาจารย์ปรึกษา ได้ทำวิจัย และสร้างนวัตกรรมต่อยอด 
เกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรในพื้นท่ีได้อย่างต่อเนื่อง 
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• ทำตลาดเองท้ังหมด ต้ังแต่ผลิตภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า การต่อ
ยอด การแปรรูปต่างๆ 

3. การทำงานร่วมกับชนเผ่า 5 ชนเผ่า ในพื้นท่ีเชียงดาวเป็นเมืองแห่งชนเผ่า
อยู่แล้ว มีชนเผ่ามากมาย สามารถสร้างตลาดกันเอง สร้างตลาดท่ีสวนด้วย 
โดยใช้ดอกกุหลาบเป็นดาวเด่น เป็นนางเอก นอกจากนั้น ใช้ดอกไม้ชนิด
อื่นๆ เก็กฮวย อัญชัน รองลงมา 

4. การรวมเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์  

• หลักการ คือ การทำเกษตร ต้นน้ำ: วัตถุดิบ กลางน้ำ: การแปรรูป 
ปลายน้ำ: การตลาด นำมาเชื่อมโยงกับธุรกิจเพื่อชุมชน  

• กลไกการขับเคลื่อนในพื้นท่ี มีกลุ่ม เจียงดาว ออร์แกนิค เป็นกลุ่ม
เกษตร 8 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) จอมคีรีออร์แกนิค 2) น้ำสมุนไพรบ้าน
จอมคีรี 3) ชาป่าเชียงดาว 4) เกษตรอินทรีย์บ้านแม่คองซ้าย 5) เกษตร
อินทรีย์บ้านแม่ป่าเส้า 6) สมุนไพรแม่นะมั่นคงยั่งยืน 7) ดาราอางผ้า
ปักมือ และ 8) ท่องเท่ียวเชิงเกษตรเชียงดาว มีสมาชิก 406 คน ซึ่ง 
406 คน จะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ 1 ใน 3 เพราะว่า คนรุ่นใหม่จะ
สามารถขับเคลื่อน ได้ มีพลัง สมาชิกกลุ่ม ท่ีมารวมตัวกัน จะมี
หลากหลาย คนรุ่นใหญ่ คนรุ่นเล็ก และคนรุ่นกลาง จะมีการมาพูดคุย 
ทำความเข้าใจ และลงพื้นท่ีค่อนข้างเยอะ ใช้พื้น ท่ีฟาร์มเป็นจุด
ศูนย์กลางในการขยายองค์ความรู้สู่ชุมชน แต่ถ้าเป็นพื้นท่ีสูงหรือ
ห่างไกล มีเชิงรุก ลงพื้นท่ีในหลายตำบล 

3. วิชา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้โจทย์ ของ YSF รุ่น
ใหม่ YF รุ่นใหม่  นักศึกษา ท่ีอยู่ในหลักสูตร เป็น ตัวต้ัง สร้าง
นวัตกรรม สร้างโครงการวิจัย 

4. วิชา การสร้างตลาด Local market and online market ของ 
local content, local wisdom, local culture, local ethinic 
groups 

5. วิชา การส่งเสริมการท่องเชิงเกษตรและวัฒนธรรม เป็นวิชาเลือก 
สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ท่ีเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ 

6. วิ ช า  ก าร strengthening เค รื อ ข่ าย เกษ ต รอิ น ท รี ย์  เพื่ อ 
Strengthening local economy ในArea-based sustainable 
development โดย มหาวิทยาลัย ทำ MOU กับ เครือข่ายศูนย์
บ่มเพาะเกษตรอินทรีย์ ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีของ ฟาร์ม YSF หรือ 
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เช่น กลุ่ม เจียงดาว ออร์แกนิค เป็นกลุ่ม
เกษตร 8 กลุ่ม ดาว มีสมาชิก 406 คน ซึ่ง 406 คน จะเป็น
เกษตรกรรุ่นใหม่  1 ใน 3 เพราะว่า คนรุ่นใหม่จะสามารถ
ขับเคลื่อนได้ มีพลัง สมาชิกกลุ่มท่ีมารวมตัวกัน จะมีหลากหลาย 
คนรุ่นใหญ่ คนรุ่นเล็ก และคนรุ่นกลาง จะมีการมาพูดคุย ทำ
ความเข้าใจ และลงพื้นท่ีค่อนข้างเยอะ ใช้พื้น ท่ีฟาร์มเป็นจุด
ศูนย์กลางในการขยายองค์ความรู้สู่ชุมชน เป็นต้น 

7. วิชา การทำเกษตรอินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อม  ตามแนวคิด BCG 
economy โดย มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับ กลุ่มหรือ เครือข่ายท่ี
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5. การทำเกษตรอินทรีย์เชื่อมไปที่กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม  คือ 1) กลุ่ม
เยาวชนเขียวสดใสรักษ์ป่าเชียงดาว 2) กลุ่มจิตอาสาป้องกันหมอกควันไฟป่า
บ้านจอมคีรี และ 3) ภาคีเรารักดอยหลวงเชียงดาว ทำงานกับ Young 
Smart Farmer 3 ตำบล ทำงานแบบกระจายตัวกัน แล้วนำพื้นท่ีมาชนกัน 
จะสามารถขับเคลื่อนได้ท้ังอำเภอ และยังทำงานร่วมกับฝ่ายปกครอง 
ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ทำให้ทำงานได้เร็ว ย่ังยืน เข้าถึงชุมชนได้มากข้ึน มีการ
ทำความเข้าใจกัน  

6. การขยายพื้นที่ เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอเชียงดาวให้ได้มากที่สุด 
เพราะว่าอำเภอเชียงดาวเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำปิง เป็นแม่น้ำสายสำคัญของ
ประเทศ เพราะฉะนั้น การเริ่มต้นในโรงเรียน เริ่มจากการสร้างคน พื้นท่ี 
สังคม ชุมชน ซึ่งปัจจุบัน ผู้นำในชุมชนเป็นคนรุ่นใหม่ ด้วยพลังของคนรุ่น
ใหม่ ทีมงานจะเป็นคนรุ่นใหม่ไปด้วย ในพื้นท่ี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย กรรมการ 
ผอ.โรงเรียน รวมถึงคนรุ่นใหม่ท่ีกลับมาทำงานท่ีบ้าน  

7. คนรุ่นใหม่ที่กลับมาทำงานที่ บ้าน  ช่วงสถานการณ์โควิด มีโอกาสขอ
โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ซึ่งตอบโจทย์มาก ทำให้สามารถ
ขับเคลื่อน รวมคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ เข้ามาทำงานด้วยกันได้ ทำให้เกิดเร่ืองราว
ต่างๆเกิดข้ึนมากมาย จากพลังของคนรุ่นใหม่ เน้นไปท่ีผลผลิตทางการ
เกษตรท่ีหลากหลาย ทำให้สวนเกษตรในชุมชนท้ัง 13 หมู่บ้าน สามารถเป็น
แหล่งท่องเท่ียวได้ เป็นเรื่องของผลผลิตและท่องเท่ียวนำมาเชื่อมกัน เกิด
บริการชุมชนแบบใหม่ข้ึนมา 

8. การสื่อสารกับคนในชุมชน เป็นเรื่องท่ีค่อนข้างยากพอสมควร เพราะว่า

ขับเคลื่อนด้านการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อมใน อำเภอ 
และ จังหวัด ต่างๆ เช่น อำเภอเชียงดาว มี 1) กลุ่มเยาวชนเขียว
สดใสรักษ์ป่าเชียงดาว 2) กลุ่มจิตอาสาป้องกันหมอกควันไฟป่า
บ้านจอมคีรี และ 3) ภาคีเรารักดอยหลวงเชียงดาว ทำงานกับ 
Young Smart Farmer 3 ตำบล ทำงานแบบกระจายตัวกัน แล้ว
นำพื้นท่ีมาชนกัน จะสามารถขับเคลื่อนได้ท้ังอำเภอ และยัง
ทำงานร่วมกับฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ทำให้ทำงานได้เร็ว 
ยั่งยืน เข้าถึงชุมชนได้มากข้ึน มีการทำความเข้าใจกัน เป็นต้น 

8. วิชา การสร้างความร่วมมือหนึ่งตำบล+หลายมหาวิทยาลัย เพื่อ
ประชาชน นักศึกษา และ บัณฑิตตกงานช่วงโควิด 19 เน้น ความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ อปท. และ หมู่บ้าน ในตำบล 
ร่วมกันการเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาสัมมาชีพ จาก
ทุนเดิมของชุมชน และจากโอกาสท่ีเกิดข้ึนในช่วงโควิด 

9. วิชา การสื่อสารระหว่างคนต่างวัย ต่างกลุ่ม ต่างความเชี่ยวชาญ 
โดย มหาวิทยาลัย จับมือกับ ศูนย์บ่มเพาะผู้นำชุมชน เกษตรกร 
และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ฝึกฝนตนเอง ให้สามารถสื่อสาร กับ 
Stakeholders โดย ใช้  “ ข้ อ มู ล ”  ป ระ กอ บ การว า งแผ น 
ปฏิบัติการ ประเมินผล ทบทวนระหว่างทาง ปรับแผนระหว่าง
ทาง เป็นกระบวนกสร้าง “งานสร้างคนและการพัฒนา จะใช้คน
รุ่นใหม่ไปพัฒนาคนรุ่นก่อน ในเร่ืองใหม่ๆ แต่ขณะเดียวกัน คนรุ่น
ใหม่ก็รับฟัง ภูมิปัญญาของรุ่นเก่ามาปรับใช้ด้วย การทำงาน
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บางทีคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า เข้าใจไม่ตรงกัน ในหลายๆเวที เช่น การทำ
แผนพัฒนาหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน พอเราเข้าไปทำร่วมด้วย จะมีรุ่นใหญ่
ท่ีไม่เห็นด้วยในหลายๆมิติ ท่านไม่เข้าใจในวันนั้นไม่เป็นไร พยายามทำให้
เห็น น้องๆคนรุ่นใหม่ มีพลังและศักยภาพมาก ตอนหลังก็เร่ิมเป็นท่ียอมรับ
และเข้าใจว่าจะต้องเป็นแบบนี้ ต้องไปต่อแล้วนะ ไม่ใช่เป็นแบบนี้ ไม่งั้นจะ
ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเจริญเติบโตของเมือง ท่ีเมืองจะเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว เพราะฉะนั้น งานสร้างคนและการพัฒนา จะใช้คนรุ่นใหม่ไป
พัฒนาคนรุ่นก่อน ในเรื่องใหม่ๆ แต่ขณะเดียวกัน คนรุ่นใหม่ก็รับฟัง ภูมิ
ปัญญาของรุ่นเก่ามาปรับใช้ด้วย การทำงานท้ังหมด มีเครื่องมือจากภาครัฐ
ด้วย มีหน่วยงานของสำนักงานพัฒนาชุมชน ทำงานร่วมกับฝ่ายปกครอง  

9. เกษตรกรรุ่นใหม่ ไม่ใช่รุ่นใหม่เฉพาะเด็กท่ีได้เรียนหนังสือแล้วจบปริญญา
ตรีแล้วกลับมาอยู่บ้านตัวเอง แล้วกลับมาทำเกษตร แล้วเรียกว่า เกษตรกร
รุ่นใหม่ แต่มุมมองของพี่แหม่ม คือ ปัจจุบันหลังจากลงชุมชน ไม่ได้มีแค่นี้ 
ทุกชนเผ่าท่ีได้ทำงานร่วมกัน มีปากะญอ มีลาหู่ มีม้ง ทุกชนเผ่ามีคนรุ่นใหม่ 
ก็คือ เด็กๆท่ีเติบโตข้ึนมา เด็กกลุ่มนี้เก่งเรื่องการเกษตรมาก แต่ขาดโอกาส
ในการพัฒนาสินค้า และเร่ืองของการตลาด เด็กโตข้ึนมาบนต้นลูกพีช ลูก
ท้อเลย เขาจะรู้จริง รู้ลึก ท้ังหมดทุกสิ่งอย่าง พอเราเอาเด็กรุ่นใหม่ท่ีเรา
เข้าใจไปเชื่อมกับเด็กบนดอย สามารถเชื่อมโยงกันได้ดีมาก แล้วสามารถเอา
วิธีคิดต่างๆเชื่อมโยงกับพวกเขาได้ สามารถทำได้ทันทีด้วย พอเราไปให้
ความรู้ ความเข้าใจกับคนกลุ่มนี้แล้ว สามารถท่ีจะพัฒนาในพื้นท่ีเราได้เต็มท่ี
และเท่าท่ีเราจะทำได้ คือ กลไกที่เราจะทำ คือ ดึงคนรุ่นใหม่ทุกภาคส่วนเข้า

ท้ังหมด มีเครื่องมือจากภาครัฐด้วย มีหน่วยงานของสำนักงาน
พัฒนาชุมชน ทำงานร่วมกับฝ่ายปกครอง”  

10. วิชา การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่  ในพื้น ท่ีพหุวัฒนธรรมของ
เกษตรกรรุ่นใหม่จากกลุ่มชาติพันธุ์  จากบัณฑิตท่ีเรียนจบจากใน
เมืองแล้วกลับบ้าน 
 



35 

ลำ 
ดับ 

ชื่อ-สกุล ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Smart Practices) 

มา ไม่ใช่เฉพาะเด็กที่เรียนจบ มาจากในเมืองแล้วกลับมาที่บ้าน 
4.  คุณดวงใจ สิริใจ 

ฟาร์มฮักดอยเต่า 
1. ทำธุรกิจเกษตร ให้กลายเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร  ถ้าเราเป็น

เกษตรกรท่ีทำการผลิตอย่างเดียว จะทำให้เราไม่เติบโตเท่าไหร่ พอเราอยู่ใน
ชุมชนจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นความคาดหวัง อำเภอดอยเต่าเป็นอำเภอ
เล็กๆ พอมีคนทำแตกต่าง มีคนค่อนข้างท่ีจะเข้าหาให้ความสนใจ รวมไปถึง
หน่วยงานต่างๆ พยายามเข้าหา และสนับสนุน 

2. กลไกการสร้าง และฟูมฟัก Young Smart Farmer 4.0 ในพื้นที่ เป็นสิ่ง
ท่ีปรับใช้กับเอง และทำงานกับเครือข่าย กระบวนการอบรมบ่มเพาะ 7 
ข้ันตอน การติดตามพาทำและให้กำลังใจ ทักษะความรู้และแรงบันดาลใจ 
จนกลายเป็นเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

• ข้ันตอนท่ี 1: การสร้างการรับรู้ถึงผู้อื่น เปิดใจ ยอมรับความคิดต่าง 

• ข้ันตอนท่ี 2: การเรียนรู้ตนเองและผู้อื่น ทำให้ เข้าใจสถานะการท่ี
เกิดข้ึนจริง มองรอบๆตัวเอง ไม่ใช่มองแต่ตัวเอง มองชุมชนรอบข้าง 

• ข้ันตอนที 3: การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพึ่งตน ทำ
ให้เห็นปัจจัยภายนอก การใช้ชีวิต ต้องเตรียมรับมือกับอะไรบ้าง 

• ข้ันตอนท่ี 4: การเรียนรู้จากของจริง เห็นจริง ทำจริง พาทำ ทำให้เห็น
จริงๆ คนท่ีทำอยู่ เขาทำอะไรบ้าง การปฏิบัติจริง นำไปปรับใช้ได้ 

• ข้ันตอนท่ี 5: การฝึกทักษะทางการเกษตรและการวางแผนพื้นท่ี การ
จำลองภาพสวนของตนเองข้ึนมา ว่าเดิมมีอะไรอยู่และอยากให้มีอะไร
เพิ่มบ้าง เป็นการวางแผนทักษะท่ีต้องมีในพื้นท่ี ทิศทางลม แดดข้ึน

1) วิชา การสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร โดยมหาวิทยาลัย จับ
มือกับ ศูนย์บ่มเพาะ YSF ใน zone ต่างๆ ร่วมกันออกแบบ 
กระบวนการเรียนรู้ แต่ละ Module หรือ เทอม หรือ training 
โดยใช้ข้อติดขัด /โจทย์ ของ YSF แต่ละคน /แต่ละกลุ่ม/ แต่ละ
ศูนย์บ่มเพาะ เป็นตัวต้ัง และ ระดมหน่วยงาน/แหล่งุทุน มาเสริม
ทัพ 

2) วิชา กลไกและกระบวนการสร้างและฟูมฟัก Young Smart 
Farmer 4.0 ในพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัย จับมือกับ ศูนย์บ่มเพาะ
เชิงพื้นท่ี และ ดำเนินการเสริมพลังบ่มเพาะ 7 ข้ันตอน โดยปรับ
ตามแนวทางของ YSF 4.0 ในแต่ละพื้นท่ี เช่น คุณดวงใจ สิริใจ 
ฟาร์มฮักดอยเต่า 
การติดตามพาทำและให้กำลังใจ ทักษะความรู้และแรงบันดาลใจ 
จนกลายเป็นเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

• ข้ันตอนท่ี 1: การสร้างการรับรู้ถึงผู้อื่น เปิดใจ ยอมรับความคิด
ต่าง 

• ข้ันตอนท่ี 2: การเรียนรู้ตนเองและผู้อื่น ทำให้เข้าใจสถานะการ
ท่ีเกิดข้ึนจริง มองรอบๆตัวเอง ไม่ใช่มองแต่ตัวเอง มองชุมชน
รอบข้าง 

• ข้ันตอนที 3: การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพึ่ง
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ตรงไหน ดินเป็นอย่างไร 

• ข้ันตอนท่ี 6: การสร้างเครือข่ายเพื่อน พี่ ครู สำหรับเป็นท่ีปรึกษา ให้
กำลังใจ และติดตามซึ่งกันและกัน 

• ข้ันตอนท่ี 7: การสร้างองค์ความรู้เกื้อหนุน ภาคีเครือข่าย หน่วยงานใน
ชุมชน เป็นสิ่งท่ีเราปฏิเสธไม่ได้ 

ตน ทำให้เห็นปัจจัยภายนอก การใช้ชีวิต ต้องเตรียมรับมือกับ
อะไรบ้าง 

• ข้ันตอนท่ี 4: การเรียนรู้จากของจริง เห็นจริง ทำจริง พาทำ ทำ
ให้เห็นจริงๆ คนท่ีทำอยู่ เขาทำอะไรบ้าง การปฏิบัติจริง นำไป
ปรับใช้ได้ 

• ข้ันตอนท่ี 5: การฝึกทักษะทางการเกษตรและการวางแผนพื้นท่ี 
การจำลองภาพสวนของตนเองข้ึนมา ว่าเดิมมีอะไรอยู่และอยาก
ให้มีอะไรเพิ่มบ้าง เป็นการวางแผนทักษะท่ีต้องมีในพื้นท่ี  
ทิศทางลม แดดข้ึนตรงไหน ดินเป็นอย่างไร 

• ข้ันตอนท่ี 6: การสร้างเครือข่ายเพื่อน พี่ ครู สำหรับเป็นท่ี
ปรึกษา ให้กำลังใจ และติดตามซึ่งกันและกัน 

• ข้ันตอนท่ี 7: การสร้างองค์ความรู้เกื้อหนุน ภาคีเครือข่าย 
หน่วยงานในชุมชน เป็นสิ่งท่ีเราปฏิเสธไม่ได้ 

 
5.  ดร. ธนศาล  

คำเรืองฤทธิ์ 
1. กรรมการ
ผู้จัดการบริษัท 
ทีเค แดรี่ โกลด์ 
จำกัด 

1. การทำธุรกิจ ไม่ได้มาจากการศึกษา แล้วไปเรียนหนังสือ แต่กลับด้านกันคือ 
เรียนหนังสือพร้อมไปด้วยกับการทำงาน ใช้หลักของวิชาการเข้าไปทำ 

2. เกษตรอัจฉริยะยุค 4.0 ของฟาร์ม คือ 

• ศูนย์รับซื้อนม แปรรูปเพื่อนมโรงเรียน ชื่อแบรนด์ว่า โกลด์มิลค์  

• สร้างสินค้าท่ีมีอัตลักษณ์ ว่า เกิร์นซีย์ สร้างความแตกต่างสามารถเพิ่ม
มูลค่า สินค้า นมตัวนี้ มีลักษณะคล้ายกับนมแม่มาก เป็นโปรตีน A2 

1. วิชา สร้างนักธุรกิจเกษตร 4.0 ตามสูตร “เรียนหนังสือ พร้อมกับ
การทำงาน” โดย มหาวิทยาลัยจับมือกับ ผู้ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ศูนย์บ่มเพาะ YSF 
โรงเรียนมัธยม วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี สำนักงาน
เกษตรจังหวัด ศูนย์ AIC จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร 
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2. กรรมการ
ผู้จัดการบริษัท 
โกลด์มิลค์ จำกัด 
3. กรรมการ
ผู้จัดการบริษัท 
ทีเค แลนด์ จำกัด 
4. กรรมการ
ผู้จัดการบริษัท 
โกลด์มิลค์ฟาร์ม 
จำกัด 

เป็นนมทางเลือก สำหรับผู้ท่ีแพ้นมวัว   

• นมเกิร์นซีย์ UHT กล่องแรกของโลก ผลิตและจำหน่ายจากฟาร์มถึง
บ้าน การต่อยอดธุรกิจในอนาคต ดำเนินการขยายฝูงโคให้ถึงเป้าหมาย
เปิดร้านหน้าฟาร์ม 

3. ข้อมูลวัวเกิร์นซีย์ มีนายสัตวแพทย์ท่านหนึ่งเป็นท่ีปรึกษาของเครือ CPF 
แนะนำพันธ์ุวัวเกิร์นซีย์ ซึ่งให้นมเป็นสีเหลืองทอง และได้สมัครเป็นสมาชิก
ของสมาคมเกิร์นซีย์ ออสเตรเลีย สมาคมเกิร์นซีย์ท่ีอเมริกา สมาคมเกิร์นซีย์
ท่ีอังกฤษ เพื่อเรียนรู้ การเรียนรู้เริ่มต้นทำไมประเทศอื่นถึงมีเกิร์นซีย์และ
ทำไมประเทศไทยไม่มีเกิร์นซีย์ แล้วเกิร์นซีย์จะเลี้ยงในประเทศไทยได้หรือ
ป่าว จนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้ท่ีออสเตรียเรีย ใน5รัฐ และนำเข้าสายพันธ์
เกิร์นซีย์มาเลี้ยงในประเทศไทย 

เครือข่าย YSF ภาคเหนือ  Northern Science Park โดย ใช้
แนวทางและหลักการ  

• การผลิตนักศึกษาเพื่อให้มีอาชีพท่ียั่งยืน หลักสูตร หรือ วิชา 
จะต้องทำให้ นักเรียนหรือนักศึกษา มี ความสนใจ ความ
ประทับใจ และเห็นภาพอาชีพชัดเจน ว่า จบแล้ว มีโอกาส
อะไรบ้าง จะทำอะไรท่ีสามารถสร้างรายได้และสร้างโอกาส
ต่อยอดได้ 

• วิชา การสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการ วิชานี้ จะต้องชี้ให้
ผู้เรียน เข้าใจว่า ผู้ประกอบการ ไม่จำเป็นต้องทำคนเดียว
ท้ังหมด แต่สามารถสร้างเครือข่าย กับ ฟาร์ม / องค์กร 
/SME  จากในประเทศและต่างประเทศ ท้ังนี้ ปัจจุบัน มี
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ท่ีสามารถจัดเครือข่าย 
SMEs ผู้ประกอบการรายใหม่ จากฟาร์มขนาดเล็กที่ประสบ
ความสำเร็จ แล้วให้ YSF รุ่นใหม่ ได้ร่วมศึกษาและเรียนรู้  

• วิชา สร้างรายได้ระหว่างเรียน วิชานี้ จะทำให้นักเรียน /
นัก ศึกษา ซึมซับว่า  “ ฉันทำงานแบบนี้  ฉันมี รายได้  
เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเรียนจบ ถึงจะมีรายได้ แต่จะต้อง
ทำให้ มีรายได้ก่อนนักเรียน /นักศึกษา  

• วิชา การสร้างผู้ประกอบการต่อยอดจากพ่อแม่ทำอยู่ วิชานี้ 
จะทำให้ผู้ประกอบการเข้มแข็งมากข้ึน 
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6.  คุณนันทิวัฒน์  
ศรีคาน 
สำนักงาน
ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
ท่ี 6 จังหวัด
เชียงใหม่ 

1. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบ
งาน Young Smart Farmer ของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ดูแลเรื่องการ
พัฒนาเกษตรรุ่น ใหม่สู่ การเป็น  Young Smart Farmer และ  Smart 
Farmer 

2. การขับเคลื่อนการพัฒนา Young Smart Farmer มี 4 ข้ันตอน 

• Getting idea: พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer 
30 รายต่อจังหวัด โดยจะมีกระบวนการพัฒนาของสำนักงานเกษตร
จังหวัดทุกพื้นท่ี จัดกระบวนอยู่ 3 เวที เริ่มด้วยปูพื้นฐานการเป็น 
Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เชื่อมโยงเครือข่าย 

• Set up Project: พัฒนากิจกรรมเกษตรด้วย Innovation, Smart 
Farm and Digital Market กระบวนการท่ีส่งต่อมายังเวทีของเขต6 
จะ มีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำกับดูแล 

• Start up: พัฒนา Young Smart Farmer ให้ เป็นผู้ป ระกอบการ
เกษตรรุ่นใหม่ เปลี่ยนภาพลักษณ์ของเกษตรกร ให้เป็นอาชีพทางรอด 
อาชีพท่ีสามารถมีรายได้ท่ีสามารถเลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

• Go to Global: กรมส่งเสริมการเกษตรจะสนับสนุน การจัดเวทีค่าย
นวัตกรรม การเชื่อมโยงกับองค์กรเพื่อยกระดับผู้ประกอบการเกษตร
รุ่นใหม่สู่ตลาดสากล 

3. การออกแบบหลักสูตรในการฝึกอบรม ให้ Young Smart Farmer แต่ละ

1) วิชา การพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่สู่การเป็น Young Smart Farmer 
และ Smart Farmer 

• Getting idea: พัฒนาเกษตรกรรุ่น ใหม่ ให้ เป็น  Young 
Smart Farmer 3 0  ร า ย ต่ อ จั ง ห วั ด  โ ด ย จ ะ มี
กระบวนการพัฒนาของสำนักงานเกษตรจังหวัดทุกพื้นท่ี จัด
กระบวนอยู่  3 เวที เริ่ม ด้วยปูพื้ นฐานการเป็น Young 
Smart Farmer ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เชื่อมโยงเครือข่าย 

• Set up Project: พัฒนากิจกรรมเกษตรด้วย Innovation, 
Smart Farm and Digital Market กระบวนการท่ีส่งต่อมา
ยังเวทีของเขต 6 จะ มีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์กำกับดูแล 

• Start up: พั ฒ น า  Young Smart Farmer ใ ห้ เ ป็ น
ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่  เปลี่ยนภาพลักษณ์ ของ
เกษตรกร ให้เป็นอาชีพทางรอด อาชีพท่ีสามารถมีรายได้ท่ี
สามารถเลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

• Go to Global: กรมส่งเสริมการเกษตรจะสนับสนุน การจัด
เวทีค่ายนวัตกรรม การเชื่อมโยงกับองค์กรเพื่อยกระดับ
ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่ตลาดสากล 

2) วิชา การพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ โดย มหาวิทยาลัย 
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จังหวัด ออกแบบหลักสูตรในการฝึกอบรมท่ีต้องการของแต่ละจังหวัด 
เพื่อให้สอดคล้องของกับความต้องการและตรงกับสิ่งท่ีเขาต้องการพัฒนา
ในช่วงนั้น ในนามของสสก. 6 จะมีงบประมาณอยู่ 2 ก้อนในแต่ละปี โดยจัด 
2 เวที คือ เวทีเพิ่มศักยภาพ ซึ่งมีตัวแทนจังหวัดละ 5 - 6  ราย เข้าร่วมเวที 
มุ่งหวังให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ เนื้อหาหลักสูตรในแต่ละปีจะไม่
เหมือนกัน จะมีการสอบถามความต้องการ สภาวะแวดล้อมปัจจุบัน สิ่งท่ีจะ
จัดให้ Young smart Farmer ต้องเป็นสิ่งท่ีต้องการและนำไปใช้ได้จริง จะ
มีการหารือกับเครือข่ายเป็นระยะๆ และ เวทีเครือข่าย จะนำเครือข่าย
นำเสนอผลงาน ท่ีได้จากการเรียนรู้และปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนกันในเครือข่าย 
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ตัวแทนจังหวัดละ 10 ราย 

4. การดำเนินงานกับ  Young Smart Farmer คือ  การปรับวิธี คิดของ
เจ้าหน้าท่ีในระดับพื้นท่ี ระดับเขตท่ีจะทำงานกับเกษตรกร เปิดใจรับฟัง
เกษตรกรให้มากที่สุด ในการออกแบบหลักสูตรและโครงการ ทุกๆครั้งท่ีจัด
เวทีจะสื่อสารกับเกษตรกรรุ่นใหม่เสมอว่า ปัจจุบันเรามีโครงการ  Young 
smart Farmer อยู่  แต่ถ้าในอนาคตโครงการนี้ ไม่ ได้รับการสนับสนุน 
ภาครัฐปรับเปลี่ยนไปเน้นหนักด้านอื่น แต่เครือข่ายของเราต้องอยู่ได้ สร้าง
อาชีพด้านการเกษตรต้องอยู่ได้ เพราะฉะนั้นเราต้องมีการจับกลุ่มเครือข่าย
กันไว้ และขับเคลื่อนได้ด้วยตนเอง 

ร่วมมือกับ สสก. 6  

• สำรวจความต้องการของ YSF  

• ออกแบบกระบวนการและเนื้อหา ท่ีสามารถนำไปใช้ได้จริง 
3) วิชา การพัฒนาศักยภาพระดับเครือ ข่าย ท่ี เรียกว่า YSF 

Academy โดย มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับ สสก. 6 ออกแบบ 
กระบวนการและเนื้อหา โดยเน้น 

• ผู้เข้าร่วมการเรียนรู้ จังหวัดละ 10 ราย 

• YSF แต่ละจังหวัด จะนำเสนอผลงาน ท่ีได้จากการเรียนรู้
และปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อให้นำไปทดลองใช้ และ 
นำข้อติดขัดระดับเครือข่าย ไปเป็นโจทย์ให้ ภาคีร่วมค้นหา
คำตอบ เช่น สร้างโครงการวิจัย สร้างโครงการจัดการ
ความรู้ สร้างโครงการขับเคลื่อน  

7.  คุณธีรวัฒน์  
เสื้อมา 

1. การออกแบบการอบรม การวางแนวทางให้กับเครือข่าย Young Smart 
Farmer จากเป้าหมายจากทางกรมส่งเสริมการเกษตร ประสานงานโดย

• วิชา การสร้างศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม ่(Young 
smart Farmer) จังหวัดเชียงใหม่ เป็น YSF Academy ท่ี



40 

ลำ 
ดับ 

ชื่อ-สกุล ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Smart Practices) 

ประธานศูนย์บ่ม
เพาะเกษตรกร
รุ่นใหม่  (Young 
smart Farmer) 
จังหวัดเชียงใหม่ 

สำนักงานการเกษตรท่ี6 จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่ ต้องการท่ีจะพัฒนาตัวเกษตรเอง ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร 
โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ให้มีการทำธุรกิจมากยิ่งข้ึน  

2. ศูนย์ บ่มเพาะเกษตรกรรุ่น ให ม่  (Young smart Farmer) จั งห วัด
เชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการประสานงาน และการ Training ของจังหวัด
เชียงใหม่  

• พยายามท่ีจะสร้างให้เกษตรกรแต่ละคน ให้มีความโดดเด่นในแต่ละคน 
องค์ความรู้มี ไม่พอ ขอร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่และ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ต่อยอดให้เป็น
ธุรกิจท่ีครบวงจรได้ 

• ขยายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้ครอบคลุม ผลผลิตหลักของ
จังหวัดเชียงใหม่ คือ ข้าว ลำไย ลิ้นจี่ กระเทียม หอมหัวใหญ่ หอมแดง 
ส้มเขียวหวาน มะม่วง กาแฟ และสตรอว์เบอร์ร่ี 

• สร้างกลุ่มรองรับ สำหรับอนาคตด้วยว่า ถ้าเชียงใหม่จะเป็น Smart 
City มุ่งไปสู่การเป็นมรดกโลก จะมีกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มพื ช
สมุนไพร กลุ่มพืชผักเมืองหนาว กลุ่มชา และกลุ่มปรับปรุงดินและชีว
ภัณฑ์ ต้องมี Young Smart Farmer ท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านเหล่านี้
ด้วย 

• พยายามให้  Young Smart Farmer match เข้ากับมหาวิทยาลัย 
อาจารย์มีองค์ความรู้ด้านเกษตรท่ีครบวงจร ท้ังคณะเกษตรศาสตร์ 

สามารถสร้าง YSF อย่างครบ value chain 

• โดย มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับ เครือข่าย YSF และ ศูนย์บ่ม
เพาะเครือข่ายมีกิจกรรมหลักอยู่แล้ว ต้ังแต่ผลิตไปจนถึง
การตลาด และ ร่วมมือกับ 4 มหาวิทยาลัย เน้นการบูรณาท่ี
ข้ามศาสตร์ หรือ สหวิทยากร ให้ครบ Value chain ต่างๆ 
รวมคณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร คณะ
บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี คณะสัตวแพทย์ และคณะเภสัช
ศาสตร์  รวมกัน เพื่ อพัฒนา Area-based center หรือ 
Commodity-orientated เช่น เลือก 1-2 ผลิตภัณฑ์ ต้ังแต่
ต้นทางจนถึงปลายทาง  

• วิชา การสร้าง Champion YSF ให้เกษตรกรแต่ละคน ให้มี
ความโดดเด่นในแต่ละคน  โดย ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย 
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และต่อยอดให้เป็นธุรกิจท่ีครบ 
Value chain 

• วิชา การขยายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้ครอบคลุม 
ผลผลิตหลักของจังหวัดเชียงใหม่ คือ ข้าว ลำไย ลิ้นจี่  
กระเทียม หอมหัวใหญ่ หอมแดง ส้มเขียวหวาน มะม่วง 
กาแฟ และสตรอว์เบอร์รี่ โดย การประสานงานร่วมกับ 
หน่วยงานราชการ โดยศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 
(Agri tech and Innovation Center : AIC) ระดับจังหวัด 
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คณะอุตสาหกรรมการเกษตร และอื่นๆ ท่ีมีงานวิจัยเรื่องนี้อยู่ แต่จะทำ
อย่างไรท่ีจะดึงอาจารย์ท่ีจะทำเรื่องนี้อยู่ และเกษตรกรท่ีมีผลิตภัณฑ์
อยู่แล้ว ให้มาเจอกัน และทำงานรร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิต ให้ต่อยอดเป็นธุรกิจเกษตรท่ีครบวงจรได้   

3. เกษตรจะประสบความสำเร็จได้ เกษตรกรต้องเก่งในหลายๆด้าน เก่งใน
ด้านการผลิตอย่างเดียวอาจจะไม่พอ ต้องเข้าใจท้ังระบบ ท้ังต้นนน้ำ กลาง
น้ำ และปลายน้ำ ไม่จำเป็นท่ีจะต้องทำเองท้ังหมด การมีเครือข่ายเข้ามา
ช่วยเสริมในจุดท่ีเราอ่อนแอเป็นสิ่งท่ีดี 

4. สิ่งที่ต้องพัฒนาเกษตรกร คือ ต้องให้เขารู้จักตนเองก่อน ถนัดในส่วนไหน 
สามารถนำความรู้ ความสามารถของตนเองมาต่อยอดของตนเองหรือของ
เพื่อนอย่างไรบ้าง รู้ว่าตนเองอยู่ส่วนไหนของวงจรธุรกิจการเกษตรท้ังหมด 
สามารถท่ีจะมีเพื่อน เครือข่าย ไม่จำเป็นท่ีจะผลิตเองท้ังหมด 

ทำหน้าท่ีช่วยประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นๆ กับ 
มหาวิทยาลัย เป็นการบูรณาการ ต้ังแต่หน่วยงานราชการ 
นักวิชาการ ไปจนถึงตัวเกษตรกรจริงๆ ท่ีมีแปลง และเป็นผู้
ระบุส่งโจทย์วิจัย/บริการวิชาการ เพื่อทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม 
 

8.  อาจารย์สมบัติ 
กล้าจริง 

1) ให้เกษตรกรเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนอย่างแท้จริง อาจจะทำเป็นกลุ่มวิสาหกิจ 
มีนักวิชาการเข้ามาช่วย 

2) สร้างกลุ่มองค์กรให้ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบบนห่วงโซ่อุปทานสินค้า
เกษตร ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยบริหารเชิงกลยุทธ์ ร่วมสร้างสรรค์ต่อยอด
อย่างไร ร่วมกลุ่มจากฐานการผลิตไปถึงระบบ Logistics รวมไปถึงการ
ขยายผลด้วย 

3) กระบวนการทำงานระหว่างเกษตรกรและนักวิชาการ  เป็นการร่วมคิด 
ร่วมปฏิบัติ เป็นการยกระดับการแข่งขัน การบริหารต้นทุน การคำนวณ

1) วิชา วิสาหกิจชุมชนของ YSF โดย ความร่วมมือของนักวิชาการ 
โดยสร้างกลุ่มองค์กรให้ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบบนห่วงโซ่
อุปทานสินค้าเกษตร ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยบริหารเชิงกลยุทธ์ 
ร่วมสร้างสรรค์ต่อยอดอย่างไร ร่วมกลุ่มจากฐานการผลิตไปถึง
ระบบ Logistics รวมไปถึงการขยายผลด้วย 

• วิชา กระบวนการทำงานระหว่างเกษตรกรและนักวิชาการ  โดย

เน้น การร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ เป็นการยกระดับการแข่งขัน การ

บริหารต้นทุน การคำนวณต้นทุน จุดเน้น คือ เรื่องของความ
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ต้นทุน จุดเน้น คือ เรื่องของความแม่นยำ เกษตรสมัยใหม่ ต้องเน้นความ
แม่นยำ เวลาผลิตสินค้า วิธีคิด คือ ทุกอย่างอยู่บนความแม่นยำท้ังหมด 
ต้ังแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ต้องตอบโจทย์ได้ทันที ลูกค้าถึงจะอยู่กับเรา เกิด
การซื้อซ้ำแน่นนอน 

4) สร้างเครือข่าย เน้นการสร้างเกษตรกรต้นแบบอย่างคุณศิริ เพื่อเป็นหัว ท่ี
จะคอยขับเคลื่อน ให้ชาวบ้านในเครือข่าย เป็นตัวขับเคลื่อนต้องสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดความต้องการ หรือความอยาก โดยการพาไปศึกษาดูงาน 
ให้ชาวบ้านแสดงความคิดเห็น และถ่ายทอดความรู้ เรื่อง Smart farm 
ขับเคลื่อนสู่ฐาน เรื่อง สินค้าเกษตร และให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง เต็มท่ี 
ให้เป็นรูปธรรม ตามติดผลวันเว้นวัน พร้อมกับร่วมลงมือ ลงแรงกับ
ชาวบ้าน และบ่มเพาะอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเป็นแบบคุณศิริ ท้ังนี้ ถ้า
เกษตรกรมีต้นทุนท่ีดี จะยิ่งง่าย คอยเติมองค์ความรู้ต่างๆ ตามโจทย์ของ
เกษตรกร ในบางเรื่อง นักวิชาการต้องเรียนรู้จากตัวเกษตรกรด้วย สิ่งท่ีได้
เรียนรู้จากคุณศิริ คือ ชาวบ้านมีของดีของเขา เช่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน สิ่งนี้
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ต่อยอดได้ นำมา Match กับความรู้และ
ประสบการณ์ของนักวิชาการ 

5) ยกระดับขีดความสามารถ เร่ือง เทคโนโลยี Smart Farming เข้ามาเสริม 
เรื่อง อุปกรณ์ท่ีเข้ามาในเชิง Digital สั่งการ ทำให้เกิดสิ่งอำนวยความ
สะดวก ตามยุค ตามสมัย โดยการสร้างกรอบโครงการ ห่วงโซ่เกษตร
สมัยใหม่ เกิดจากการระดมสมองของผู้รู้ ในหลายๆเร่ือง แบบสหวิทยาการ 
มาขับเคลื่อนห่วงโซ่นี้ เพื่อสามารถตอบกลับความต้องการของเกษตรกรได้ 

แม่นยำ เกษตรสมัยใหม่ ต้องเน้นความแม่นยำ เวลาผลิตสินค้า 

วิธีคิด คือ ทุกอย่างอยู่บนความแม่นยำท้ังหมด ต้ังแต่ต้นน้ำถึง

ปลายน้ำ ต้องตอบโจทย์ได้ทันที ลูกค้าถึงจะอยู่กับเรา เกิดการ

ซื้อซ้ำแน่นนอน 

•  วิชา การสร้างเครือข่าย  ซึ่ ง เน้นการสร้างเกษตรกรต้น
แบบอย่างคุณศิริ เพื่อเป็นหัวหน้าทีม ท่ีจะคอยขับเคลื่อน ให้
ชาวบ้านในเครือข่าย เป็นตัวขับเคลื่อนต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิด
ความต้องการ หรือความอยาก โดยการพาไปศึกษาดูงาน ให้
ชาวบ้านแสดงความคิดเห็น และถ่ายทอดความรู้ เร่ือง Smart 
farming ขับเคลื่อนสู่ฐานการผลิตสินค้าเกษตร  

6) วิชา Coaching YSF โดยให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง เต็มท่ี ให้
เป็นรูปธรรม ตามติดผลวันเว้นวัน พร้อมกับร่วมลงมือ ลงแรงกับ
เกษตรกรและบ่มเพาะอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ ถ้าเกษตรกรมีต้นทุนท่ี
ดี จะยิ่งง่าย คอยเติมองค์ความรู้ต่างๆ ตามโจทย์ของเกษตรกร 
ในบางเรื่อง นักวิชาการต้องเรียนรู้จากตัวเกษตรกรด้วย 
ชาวบ้านมีของดีของเขา เช่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน สิ่งนี้สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ นำมา ผสมผสานกับความรู้และ
ประสบการณ์ของนักวิชาการ 

• วิชา การยกระดับขีดความสามารถ เรื่อง เทคโนโลยี Smart 
Farming เข้ามาเสริม เรื่อง อุปกรณ์ท่ีเข้ามาในเชิง Digital สั่ง
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เกษตรกรจึงเชื่อใจในตัวนักวิชาการว่า “เราเอาจริงเอาจังกับเขา” การ ทำให้เกิดสิ่งอำนวยความสะดวก ตามยุค ตามสมัย โดยการ
สร้างกรอบโครงการ ห่วงโซ่เกษตรสมัยใหม่ เกิดจากการระดม
สมองของผู้รู้ ในหลายๆเรื่อง แบบสหวิทยาการ มาขับเคลื่อน
ห่วงโซ่นี้ เพื่อสามารถตอบกลับความต้องการของเกษตรกรได้ 
เกษตรกรจึงเชื่อใจในตัวนักวิชาการว่า “เราเอาจริงเอาจังกับ
เขา” 

9.  รศ. ดร. เกวลิน  
คุณาศักดากุล 

1. การสอนของอาจารย์ สอดแทรกการลดการใช้สารเคมี เรียกว่าแนวคิด 
โจทย์ ประสบการณ์ ท่ี เราเคยเห็นทำ เราสามารถนำมาบู รณาการ 
เพราะฉะนั้น กรอบแนวคิดแบบนี้ โจทย์ต้องมาก่อน ซึ่งการท่ีโจทย์จะมาได้
นั้น อาศัย ประสบการณ์  ทักษะ องค์ความรู้ และเทคโนโลยี คือ ความ
เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ซึ่งเราจะมองทะลุยังไงว่าความเชี่ยวชาญที่เรามี เรา
ต้ังโจทย์แบบนี้ แล้วเกษตรกรสามารถใช้ได้หรือไม่ ต้องทำอะไรก่อนหรือ
หลัง นี่จึงเป็นงานท่ีหนักของนักวิชาการ เป็นโจทย์ท่ีมีความหลากหลาย 
เพราะว่าเรื่องยากในทางการเกษตร คือ ศัตรูพืช เพราะจะทำให้ผลผลิต
ตกต่ำ ในทางแมลงเรายังเห็นตัวแมลง ถ้าเป็นโรคมันมองไม่เห็นต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งโรคพืชท่ีเกิดจากเชื้อรา หรือแบคทีเรีย ใช้วิธีการควบคุม
หรือจัดการท่ีต่างกัน เพราะฉะนั้น ประเด็นของการใช้ท่ีเป็นปัญหา ไม่ได้
ข้ึนอยู่กับผู้ประกอบการอย่างเดียว แต่อาจเกิดจากความไม่รู้ของ ตัว
เกษตรกรเอง จากประเด็นตรงนี้ นักวิชาการและสถาบันการศึกษาควรเข้า
ไปช่วย ในเร่ืองของปัญหาสารเคมี การเกษตรไม่หนีจากปัจจัยการควบคุม

1) วิชา การจัดการศัตรูพืช ซึ่ง นักวิชาการและสถาบันการศึกษาควร
เข้าไปช่วย โดยเฉพาะปัญหาสารเคมี ในการควบคุมทางโรคพืช 
เพราะปัจจัยทางโรคพืชมีอยู่ 3 ปัจจัยหลัก คือ เชื้อ /ตัวพืช และ 
สิ่งแวดล้อม โดย ต้อง Set ระบบแบบ Value chain ส่วนใหญ่
เน้นในเรื่อง Supply chain ค่อนข้างมาก เช่น เลือกการผลิต
ดอกหอมแดงนอกฤดู เป้าหมายสำคัญ อยากเพิ่มมูลค่าให้กับ
สินค้า และมูลค่าของสินค้าท่ีเพิ่มข้ึนมาได้ต้องได้มาจากคุณภาพท่ี
ดี ท้ังคุณภาพตัวสินค้า ปริมาณตัวสินค้า ความปลอดภัย และ
สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้า 

2) วิชา Traceability คือ การตรวจสอบย้อนกลับ ท้ังนี้ เทคโนโลยีท่ี
นำมาใช้ คู่มือ และการใช้ชีวภัณฑ์ เพื่อลดการใช้สารเคมี โดย
ร่วมมือ ระหว่างภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ภาควิชาพืชศาสตร์ 
สาขาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร รวมถึงคณาจารย์ภายนอก 
ต้ังโจทย์ว่า จะทำอย่างไรให้ตลาดท่ีรับรู้และเกิดความเชื่อมั่น จึง
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ทางโรคพืช เพราะปัจจัยทางโรคพืชมีอยู่ 3 ปัจจัยหลัก คือ 1.เชื้อ 2.ตัวพืช 
3.สิ่งแวดล้อม 

2. โครงการจึง set ระบบแบบ value chain ส่วนใหญ่เน้นในเรื่อง Supply 
chain ค่อนข้างมาก เลือกการผลิตดอกหอมแดงนอกฤดู เป้าหมายสำคัญ 
อยากเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และมูลค่าของสินค้าท่ีเพิ่มข้ึนมาได้ต้องได้มา
จากคุณภาพท่ีดี ท้ังคุณภาพตัวสินค้า ปริมาณตัวสินค้า ความปลอดภัย 
และสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้า 

3. เทคโนโลยีที่นำมาใช้กับเกษตรกร คู่มือ และการใช้ชีวภัณฑ์ท่ีจะตอบโจทย์
ว่าทำอย่างไร ให้ลดเรื่องของการใช้สารเคมี โครงการนี้ร่วมมือกันต้ังแต่ 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ภาควิชาพืชศาสตร์ สาขาส่งเสริมและ
เผยแพร่การเกษตร จับมือกัน รวมถึงคณาจารย์ด้านนอกท่ีเข้ามาช่วยใน
โครงการนี้ หลังจากนั้น ร่วมกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้ตลาดท่ีรับรู้และเกิด
ความเชื่อมั่น จึงเกิด โครงการบูรณาการท่ีได้รับสนับสนุนงบประมาณ ใน
การทำเร่ือง traceability คือ การตรวจสอบย้อนกลับ คำนี้ไม่ได้เกิดในภาค
เกษตรมันเกิดในภาคธุรกิจท่ีเป็นโรงงาน เช่น โรงงานรถยนต์ท่ีตรวจสอบ
ชิ้นส่วนองค์ประกอบต่างๆของรถยนต์ จึงได้มาประยุกต์ใช้ ในทาง
การเกษตร ซึ่งในบ้านเราพึ่งได้รับความสนใจใน 3-4 ปีท่ีผ่านมา คนให้
ความสนใจเยอะ ซึ่งจริงๆแล้วเป็นสิ่งท่ีดีมาก เพราะเป็นตัวท่ีสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและตัวผู้ผลิตเองได้ตระหนักในเรื่องของรายละเอียด
ของการผลิต 

4. ทางคณะเกษตรศาสตร์มีแพลตฟอร์ม โปรแกรมท่ีเกษตรกรสามารถสมัคร

เกิด โครงการบูรณาการ เรื่อง Traceability คือ การตรวจสอบ
ย้อนกลับ เป็นตัวท่ีสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและตัวผู้ผลิต
เอง ได้ตระหนักในเร่ืองของรายละเอียดของการผลิต หลักการ 
คือ เกษตรกรอยากให้ผู้ท่ีบริโภค รู้ว่าเกษตรกรทำอะไรมาบ้าง 
ก่อนจะมาเป็นผลผลิตให้ผู้บริโภค “คนปลูกก็อยากให้รู้ คนกินก็
อยากรู้เหมือนกัน”  

3) วิชา กระบวนการของการวิจัยและการถ่ายทอดลงไปสู่เกษตรกร 
โดยอาจารย์จะทำงานในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคม เกิดการใช้ประโยชน์ เพื่อรับใช้สังคม กลไกลสำคัญ คือ 
นักศึกษา ท่ีทำงานกับกลุ่มเกษตรกร คือ ช่วยอาจารย์ลงพื้นท่ี
และเกิดความสนิทสนม เหมือนเป็นลูกเป็นหลานเกษตรกร ได้
กรอบวิธีคิดในการพัฒนาและต่อยอดต่อไป ผลพลอยได้ คือ เรื่อง
กระเทียมและหอมแดงท่ีได้ทุนจากกระทรวงพาณิชย์ มีปริญญา
โท 3 ใบ ปริญญาตรี 5 ใบ  
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เข้าไปใช้งานได้ หลักการ คือ เกษตรกรอยากให้ผู้ท่ีบริโภค รู้ว่าเกษตรกรทำ
อะไรมาบ้าง ก่อนจะมาเป็นผลผลิตให้ผู้บริโภค “คนปลูกก็อยากให้รู้ คนกิน
ก็อยากรู้เหมือนกัน”  

5. กระบวนการของการวิจัยและการถ่ายทอดลงไปสู่เกษตรกร ไม่ใช่แค่การ
กระจายความรู้อย่างเดียว สิ่งท่ีเกิดข้ึนแม้แต่อาจารย์จะทำงานในเชิงการใช้
ประโยชน์รับใช้สังคม แต่อย่าลืมว่าอาจารย์มี KPI ในเร่ืองของการตีพิมพ์ มี
หลายๆเร่ืองท่ีจะต้องทำควบคู่ไปด้วย กลไกลสำคัญ คือ นักศึกษา ท่ีทำงาน
กับกลุ่มเกษตรกร คือ ช่วยอาจารย์ลงพื้นท่ีและเกิดความสนิทสนมเหมือน
เป็นลูกเป็นหลาน ได้กรอบวิธีคิดในการพัฒนาและต่อยอดต่อไป เรื่อง
กระเทียมและหอมแดงท่ีได้ทุนจากกระทรวงพาณิชย์ มีปริญญาโท 3 ใบ 
ปริญญาตรี 5 ใบ ระยะเวลา 2 ปีครึ่ง ก็สามารถตีพิมพ์ได้ท้ังหมด และได้
พัฒนานักศึกษาและมีเกษตรกรเข้าร่วม 

6. กองทุน FTA เป็นกองทุนท่ีลดผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี มีการส่ง
สินค้าแลกเปลี่ยนกันกับประเทศท่ีเซ็นสัญญา ซึ่งสินค้าท่ีส่งนั้นจะไม่มีภาษี 
โดยประเทศท่ีเซ็นสัญญาสามารถผลิตสินค้าเข้ามาขายในไทยได้โดยปลอด
ภาษีจึงทำให้มีคู่แข่งมาก 

10.  ผศ. ดร.บุศรา ลิ้ม
นิรันดร์กุล 

1. Success case เครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง พัฒนาเกษตรปลอด
สารพิษ โดยมีกลุ่มเกษตรกรขับเคลื่อน เป็นเวลา 16 ปี ทีมงานเครือข่าย
เกษตรปลอดพิษแม่ปิงอยู่ ท่ีคณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมถึงองค์กรท่ี
เกี่ยวข้องกับเกษตร สามารถต้ังเป็นกลุ่มเกษตรกรจนสามารถสร้างต้ังเป็น

1) วิชา การเครือข่ายเกษตรปลอดพิษ เพื่อพัฒนาเกษตรปลอด
สารพิษ โดยมีกลุ่มเกษตรกรขับเคลื่อน ตัวอย่างกรณีศึกษา  คือ 
เครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง ท่ีดำเนินการต่อเนื่องมา ถึง 16 
ปี สมัยนั้นไม่มีระบบ PGS ท่ีเป็น Digital แต่ใช้มาตรฐานของ
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เครือข่ายเกษตรผ่านกระบวนการ สมัยนั้นอาจจะไม่มีระบบ PGS แต่ใช้
มาตรฐานของเกษตรกรเองในการตรวจสอบ โดยมหาวิทยาลัยเข้าไปช่วย
เชื่อมโยงกับนักวิจัยมนสถานีและนักวิชาการท่ีมีอยู่ เพื่อจะมีการขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของการผลิต การยกระดับ การผลิตเชิงคุณภาพ
ไปสู่การสร้างรายได้ 

2. เพจ กาดม่วน เกษตรคราฟท์ เพจนี้มีการพัฒนาข้ึนมา สมาชิกค่อยข้าง
เยอะ จากเดิมท่ีมี 10 คน ขยายเป็น 20 คน ภาคเหนือท้ังหมดภายใต้ สสก.
6 ท่ีทำงานอยู่ มีอยู่ 200 กว่าคน ในกลุ่มการพัฒนาโซนท่ีแตกต่างกันของ
เชียงใหม่ มีการจัดการ แบ่งหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ ค่อนข้างทำได้ดี จัดทำมาแล้ว 
1 ปี มีการสร้างกติกาต่างๆ สิ่งท่ีอยากให้เห็นว่า ถ้าเราเห็นว่าทุนและ
ศักยภาพเดิมท่ีมีอยู่ แล้วมหาวิทยาลัยหรือคณะอื่นๆท่ีมีองค์ความรู้อยู่ มี
หน้าท่ีเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดในเรื่องของเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นท่ี 
สามารถท่ีจะทำได้อย่างไร จุดอ่อนท่ีพบ คือ ถ้าเราเริ่มด้วยโครงการ เมื่อ
สิ้นสุดโครงการ ไม่มีการกระทำท่ีขับเคลื่อน แต่เครือข่ายท่ีมีอยู่ มีการ
แลกเปลี่ยน ประสบการณ์อื่นท่ีต้องพัฒนาร่วมกันอยู่ 

3. กลุ่มธุรกิจชุมชน: พึ่งตนเองได้ ใช้กลุ่มอปธ.ขับเคลื่อน มีโรงเรียน แกนนำ 
เกษตรกรต้นแบบ ใช้เครือข่ายเกษตรกรปลอดพิษท่ีมีประสบการณ์ในการ
ขยาย สร้างต้นแบบในพืชทางเลือก ของพื้นท่ี 7 ตำบล อำเภอนาน้อย 
จังหวัดน่าน กลุ่มแกนนำสร้างเรื่องของตลาด มีการสร้างทีมต้ังแต่เริ่ม
ทำงาน จะไม่ใช่การสร้างกลุ่มเกษตรโดยตรง แต่จะสร้างให้เกิดทางเลือกใน
อาชีพได้อย่างไร ใช้การพัฒนาตลาดด่ังเดิมเป็นตัวขับเคลื่อน โดยพยายาม

เกษตรกรเองในการตรวจสอบ โดยมหาวิทยาลัยเข้าไปช่วย
เชื่อมโยงกับนักวิจัยมนสถานีและนักวิชาการท่ีมีอยู่ เพื่อจะมีการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการผลิต การยกระดับ 
การผลิตเชิงคุณภาพไปสู่การสร้างรายได้ 

2) วิชา การสร้าง Webpage เช่น ของเครือข่าย เพจ กาดม่วน 
เกษตรคราฟท์ เพจนี้มีการพัฒนาข้ึนมา สมาชิกค่อยข้างเยอะ 
จากเดิมท่ีมี 10 คนขยายเป็น 20 คน ภาคเหนือท้ังหมดภายใต้ 
สสก. 6 ท่ีทำงานอยู่ มีอยู่ 200 กว่าคน ในกลุ่มการพัฒนาโซนท่ี
แตกต่างกันของเชียงใหม่ มีการจัดการ แบ่งหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ 
ค่อนข้างทำได้ดี จัดทำมาแล้ว 1 ปี มีการสร้างกติกาต่างๆ สิ่งท่ี
อยากให้เห็นว่า ถ้าเราเห็นว่าทุนและศักยภาพเดิมท่ีมีอยู่ แล้ว
มหาวิทยาลัยหรือคณะอื่นๆ ท่ีมีองค์ความรู้อยู่ มีหน้าท่ีเติมเต็มสิ่ง
เหล่านี้ ส่งผลให้เกิดในเร่ืองของเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นท่ี สามารถ
ท่ีจะทำได้อย่างไร จุดอ่อนท่ีพบ คือ ถ้าเราเร่ิมด้วยโครงการ เมื่อ
สิ้นสุดโครงการ ไม่มีการกระทำท่ีขับเคลื่อน แต่เครือข่ายท่ีมีอยู่ มี
การแลกเปลี่ยน ประสบการณ์อื่นท่ีต้องพัฒนาร่วมกันอยู่ 

3) วิชา กลุ่มธุรกิจชุมชน : พึ่งตนเองได้ ใช้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินขับเคลื่อน มีโรงเรียน แกนนำ เกษตรกรต้นแบบ ใช้
เครือข่ายเกษตรกรปลอดพิษที่มีประสบการณ์ในการขยาย สร้าง
ต้นแบบในพืชทางเลือก ของพื้นท่ี 7 ตำบล อำเภอนาน้อย 
จังหวัดน่าน กลุ่มแกนนำสร้างเร่ืองของตลาด 
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เชื่อมคนท่ีอยู่ในพื้นท่ี โดยพัฒนากลุ่มและศักยภาพของชุมชน พอสามารถ
ผลิตได้ การผลิตไม่สม่ำเสมอ พบว่าโครงการนี้ ถ้าเกิดจะขับเคลื่อนได้ 
ผลผลิตต้องสม่ำเสมอ มีคุณภาพ การบริหารจัดการ การขับเคลื่อนในเชิง
พื้นท่ี ต้องสร้างให้เกิดเกษตรกรท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีให้มากข้ึนได้อย่างไรและเพิ่ม
การผลิตได้อย่างไร ในตอนนั้น การจัดการด้านการตลาดมีปัญหาพอสมควร 
พอสร้างระดับของชุมชนได้ในระดับหนึ่ง มีโครงการจ้างงานของอว.มา ทำ
ในเร่ือง นักจัดการตลาดชุมชน สร้างกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ กลยุทธ์
ต่อไปจะพัฒนาได้อย่างไร กำลังดำเนินการในส่วนนี้อยู่ 

4. การพัฒนาตลาดชุมชน อำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน สำรวจข้อมูลเส้นทาง
อาหารของชุมชน สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการพึ่งพิงอาหารของชุมชน 
จัดประชุมกลุ่มตัวแทนเกษตรกรเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีสำรวจพื้นท่ี
ตลาดชุมชนเพื่อวางแผนและดำเนินการพัฒนาตลาดชุมชน พัฒนาและ
ขยายผลการตลาดการรวมกลุ่มเครือข่ายด้านการตลาดและติดตามผลจาก
การดำเนินงาน ประมาณ 3 ปีท่ีผ่านมา ปัจจุบันมี 8 ตลาด บทเรียนในพื้นท่ี
เกิดวิสาหกิจชุมชน 4 แห่งแปลงเรียนรู้ นักพัฒนาชุมชน/จัดการตลาด
ชุมชน เครือข่ายสร้างตลาด แผนพัฒนาชุมชนในระดับอำเภอขับเคลื่อน
เร่ืองของเกษตรอินทรีย์ต่อไป 

4) วิชา การพัฒนาตลาดชุมชน เช่น การพัฒนาตลาดชุมชน อำเภอ
นาน้อยจังหวัดน่าน สำรวจข้อมูลเส้นทางอาหารของชุมชน 
สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการพึ่งพิงอาหารของชุมชน จัดประชุม
กลุ่มตัวแทนเกษตรกรเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีสำรวจพื้นท่ี
ตลาดชุมชนเพื่อวางแผนและดำเนินการพัฒนาตลาดชุมชน 
พัฒนาและขยายผลการตลาดการรวมกลุ่มเครื อข่ายด้าน
การตลาดและติดตามผลจากการดำเนินงาน ประมาณ 3 ปีท่ีผ่าน
มา ปัจจุบันมี 8 ตลาด 

11.  ผศ.ดร. วิ ไลพ ร 
จันทร์ไชย 
มหาวิทยาลัยราช

1. โครงการ Smart farmer Gen Z  

• อยากเห็นเกษตรกรยุคใหม่เป็นผู้ประกอบการ ท่ีสามารถจัดการไร่นา
และผลผลิตของตนเองบนพื้นฐานความเป็นจริงตามเศรษฐกิจและ

1) วิชา Smart farmer Gen Z โดย ร่วมมือกับนักวิชาการ ซึ่งมี
กระบวนการในการพัฒนา Smart Farmer Gen Z Camp คือ 
การนำเกษตรกร เยาวชนบนพื้นท่ีสูง เกษตรกรรุ่นใหม่ นักศึกษา
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มงคลล้านนานา่น สังคมยุคปัจจุบัน การผลิตโดยใช้ตลาดเป็นตัวนำ สร้างเครือข่ายและ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ มีการวาง
แผนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เข้าถึงความรู้ และ
ใช้ความรู้เป็นฐานในการผลิต เลือกใช้นวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการเพิ่ม
ผลผลิต และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

• กระบวนการในการพัฒนา Smart Farmer Gen Z Camp คือ การนำ
เกษตรกร เยาวชนบนพื้นท่ีสูง เกษตรกรรุ่นใหม่ นักศึกษาในศาสตร์
ต่างๆ ทุกศาสตร์ต้องมีส่วนร่วมเข้ามาอยู่ในค่ายเดียวกัน ประกอบด้วย 
5 ส่วน คือ 1) ละลายพฤติกรรม 2) สร้างแรงบันดาลใจ 3) ไปดูให้เห็น
กับตา 4) มาร่วมสร้างฝัน และ 5) ผลักดันหนุนเสริม 

2. Professional Farmer 

• เร่ิมจากเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกัน เป็นกลุ่มท่ีจะเปลี่ยนจากเกษตร
เคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ แต่เกษตรกรผลิตไม่ได้ ผลผลิตไม่เพียงต่อความ
ต้องการของตลาด เนื่องจากเป็นเกษตรรายย่อยขาดความรู้ท่ีเกษตรกร
ควรรู้ ขาดการวางแผนการผลิตท่ีดี ขาดกลไกการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ท่ีเหมาะสม เป็นเกษตรกรแต่ชื่อ แต่ไม่ใช่เกษตรกรท่ี
ประสบความสำเร็จได้จริงๆ ตกลงกันจัดเวที แก้ไขปัญหาร่วมกัน 
เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นมืออาชีพ จัดเวทีท่ี 1  ค้นหาสิ่งท่ีขาด คือ เรื่อง
ท่ีเกษตรกรควรรู้ แต่ไม่รู้ เรื่อง ดิน น้ำ ธาตุอาหาร แผนการผลิต 
แผนการตลาด การจัดการ ปัจจัยการผลิต การสร้างราคาเพิ่ม และการ

ในศาสตร์ต่างๆ ทุกศาสตร์ต้องมีส่วนร่วมเข้ามาอยู่ในค่ายเดียวกัน 
ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 1) ละลายพฤติกรรม 2) สร้างแรง
บันดาลใจ 3) ไปดูให้เห็นกับตา 4) มาร่วมสร้างฝัน และ 5) 
ผลักดันหนุนเสริม 

2) วิชา Professional Farmer เน้น  

• วิเคราะห์ ค้นหาสิ่งท่ีขาด คือ เกษตรรายย่อยขาดความรู้ท่ี
เกษตรกรควรรู้ ขาดการวางแผนการผลิตท่ีดี ขาดกลไกการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ท่ีเหมาะสม เร่ืองท่ีเกษตรกร
ควรรู้  แต่ไม่รู้  เรื่อง ดิน น้ำ ธาตุอาหาร แผนการผลิต 
แผนการตลาด การจัดการ ปัจจัยการผลิต การสร้างราคา
เพิ่ ม และการรับรองมาตรฐานสิน ค้าเกษตร เวที ท่ี  2 
ออกแบบหลักสูตร พัฒนาความรู้และทักษะ ติดตามให้
คำปรึกษาแนะนะ เกิดเป็นโรงเรียนเกษตรกรมืออาชีพ เป็น
เหมือนเพื่อนคู่คิด 

• เริ่มขยายผลจากต้นทาง คือ องค์ความรู้ทางวิชาการ ผลิต
และสร้างมูลค่าเพิ่ม ไปต่อในด้านของมาตรฐานให้ได้ ทำงาน
ร่วมกับสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน ประสานความร่วมมือ 
กษ./พค./พช. จัดต้ังหน่วยวิจัยและขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
บนพื้นท่ีสูง มาดูในการกำกับให้เป็นมาตรฐาน กระบวนการ
ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การตลาดและการ
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รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เวทีท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร พัฒนา
ความรู้และทักษะ ติดตามให้คำปรึกษาแนะนะ เกิดเป็นโรงเรียน
เกษตรกรมืออาชีพ เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิด 

• เร่ิมขยายผลจากต้นทาง คือ องค์ความรู้ทางวิชาการ ผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ไปต่อในด้านของมาตรฐานให้ได้ ทำงานร่วมกับสมาพันธ์
เกษตรกรรมยั่งยืน ประสานความร่วมมือ กษ./พค./พช. จัดต้ังหน่วย
วิจัยและขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์บนพื้นท่ีสูง มาดูในการกำกับให้เป็น
มาตรฐาน กระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การตลาด
และการกระจายสินค้า  ช่องทางการตลาดและสร้างการรับรู้สู่
ผู้บริโภค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน รับผิดชอบ
เร่ืองมาตรฐานการรองรับ 

• โรงเรียนเกษตรกรมืออาชีพ เราเรียกว่า Smart Farmer เขา Smart 
ต้ังแต่กระบวนการคิด กระบวนการผลิต การใช้องค์ความรู้เทคโนโลยี 
ระบบ OAN ตอบโจทย์ เพราะว่าเกษตรกรป้อนข้อมูลให้ สะท้อนผล
กลับมาให้เขาใช้ประโยชน์ได้ เกษตรกรท่ีพัฒนาความรู้และทักษะใน
การจัดการ การผลิตอย่างเป็นระบบ  ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพตาม
เป้าหมาย มีรายได้มั่นคง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และเป็นต้นแบบให้ผู้อื่นได้ 
สิ่งท่ีได้รับ Smart Farmer เกษตรกรมืออาชีพ มีรายได้เพิ่ม มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ผลผลิตมีคุณภาพและปลอดภัย ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
ผู้บริโภคปลอดภัยคนไทยเข้มแข็ง ความสำเร็จของโรงเรียนเกษตรมือ

กระจายสินค้า ช่องทางการตลาดและสร้างการรับรู้สู่
ผู้บริโภค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
รับผิดชอบเรื่องมาตรฐานการรองรับ 

• โรงเรียนเกษตรกรมืออาชีพ เราเรียกว่า Smart Farmer เขา 
Smart ต้ังแต่กระบวนการคิด กระบวนการผลิต การใช้องค์
ความรู้ เทคโน โลยี  ระบบ OAN ตอบโจทย์  เพ ราะว่า
เกษตรกรป้อน ข้อมูลให้  สะท้อนผลกลับมาให้ เขาใช้
ประโยชน์ได้ เกษตรกรท่ีพัฒนาความรู้และทักษะในการ
จัดการ การผลิตอย่างเป็นระบบ ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพตาม
เป้าหมาย มีรายได้มั่นคง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และเป็นต้นแบบ
ให้ผู้อื่นได้ สิ่งท่ีได้รับ Smart Farmer เกษตรกรมืออาชีพ มี
รายได้เพิ่ ม มี คุณภาพชีวิต ท่ี ดี ผลผลิตมี คุณภาพและ
ปลอดภัย ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผู้บริโภคปลอดภัยคน
ไทยเข้มแข็ง ความสำเร็จของโรงเรียนเกษตรมืออาชีพ คนท่ี
ได้จริง ได้ใบรับรอง SDGs-PGS 117 แปลง 92 ราย  โรงคัด
บ ร ร จุ  2 แ ห่ ง ก า ร ข ยั บ ม า ต ร ฐ า น  Modern trade 
โรงพยาบาล และตลาดนัด การสร้างมูลค่าเพิ่ม ท่องเท่ียว
เกษตร/สุขภาพ และผู้ประกอบการปัจจัยการผลิต 

• วิชา Super Farmer อยู่ในระหว่างการพัฒนา ว่า คือใคร 
คือ คนท่ีเป็น Smart Farmer + Professional Farmer + 
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ลำ 
ดับ 

ชื่อ-สกุล ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Smart Practices) 

อาชีพ คนท่ีได้จริง ได้ใบรับรอง SDGsPGS 117 แปลง 92 ราย  โรงคัด
บรรจุ 2 แห่งการขยับมาตรฐาน Modern trade โรงพยาบาล และ
ตลาดนัด การสร้างมูล ค่าเพิ่ ม ท่องเท่ียวเกษตร/สุขภาพ และ
ผู้ประกอบการปัจจัยการผลิต 

3. Super Farmer 

• กำลังค้นหาว่า Super Farmer คือใคร คือ คนท่ีเป็น Smart Farmer 
+ Professional Farmer + Start up ถึงจะเรียกว่า Super Farmer 

Start up ถึงจะเรียกว่า Super Farmer 
 

 

12.  ผศ. ดร.ปรีดา  
นาเทเวศน์ 

1. โครงการพัฒนา และผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย 
Thailand 4.0 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะเวลา 3 ปี ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 1 ปีแล้ว รัฐบาลส่งเสริมในการสร้างกำลังพลด้านการเกษตรท่ี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้รับผิดชอบ  

• วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะความก้าวหน้า (Smart Skills) ไม่ใช่แค่
การคิด แต่หมายถึงการทำตลอดห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร 
(Agriculture Supply Chain) เน้นตัวนักเรียน เป็นตัวสร้างนวัตกรรม 
และการสร้างนวัตกรรม ชิ้นงาน แนวคิด ท่ีถูกสร้างข้ึนมา รองรับ
ส ภ าวะ วิ ก ฤต ใน อน าค ต            ใช้ แน ว คิ ด  Trend Driven 
Innovation: Food, Feed, Farm, Non-Food 

• ปีแรกมีชิ้นงาน 100 ชิ้นงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ 321 คน โดยใช้การบูร
ณาการ การเรียนการสอนกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยด้วย โดย
กระบวนท่ีจะทำให้เราโครงการไปได้  แบ่งออก 3 ส่วน คือ 1. การ
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ลำ 
ดับ 

ชื่อ-สกุล ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Smart Practices) 

เรียน เรียนเร่ืองอาวุธทางความคิด จะไม่สอนเร่ืองของวิทยาศาสตร์เลย 
เริ่มสอน Sense of urqency มี Inspiration Talk สอดแทรกเรื่อง
ของ Food, Feed, Farm, Non-Food ให้เห็นเรื่องของนวัตกรรมทาง
อาหารมีอะไรบ้าง พูดถึงเรื่องท่ีทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าต้องการ
สร้างนวัตกรรมท่ีอยู่ในสภาวะวิกฤตจริงๆ เขาจะต้องแก้ปัญหาได้ 2. 
การศึกษาดูงาน 3. ต้องทำชิ้นงาน 

13.  ผศ. อัตถ์ 
 อัจฉริยมนตรี 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ 

1. PGS Smart Way: สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่ 

• ระบบประกันคุณภาพในระดับท้องถ่ิน ที่ให้การรับรองผู้ผลิตโดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและต้ังอยู่บนฐานของความเชื่อถือ เครือข่าย
ทางสังคม และการแลกเปลี่ยนความรู้ 

• ระบ บสารสน เท ศ เค รื อ ข่ าย เกษตรอินทรี ย์  (Organic Agricultural 
Network: OAN) เน้นการ นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) 
เพ่ือการยกระดับเกษตรกรสู่เกษตรกรสมัยใหม่ (Smart Farmer) โดยการ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้เกษตรกรได้พัฒนากระบวนการรับรองเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(Participatory Guarantee Systems: PGS) ตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า เป็นกระบวนการเชิงรุกภายใต้หลักการพัฒนา“พ้ืนที่เป็นตัวต้ัง 
จังหวัดจัดการตนเอง รัฐหนุนเสริม” สัมมาชีพ เท่ากับ ไม่เบียดเบียนตนเอง 
ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมรายได้มากกว่ารายจ่าย 

• ลักษณะของผลผลิต ใช้ตราสัญลักษณ์ของ SE อยู่ในกลุ่มของสมาพันธ์ฯ 
เป็นระบบของกลไกการตลาด เป็นผลผลิตของพ่ีน้องจากกลุ่ม นำมาผ่าน
กลไกของการตลาดของกลุ่มสมาพันธ์ ณ ปัจจุบันมีเครือข่ายที่ทำกันอยู่ มีท้ัง

1) วิชา ระบบประกันคุณภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถ่ิน 
(Participatory guarantee system: PGS) 

2) วิชา ระบบสารสน เทศเครือ ข่ายเกษตรอินทรีย์  (Organic 
Agricultural Network: OAN) 

3) วิชา Organic Future marketplace 
4) วิชา การพัฒนาอุปกรณ์เกษตรดิจิตอลขนาดเล็กต้นทุนต่ำ นำไป

ประยุกต์ด้านการเรียนการสอน ในโรงเรียนขยายโอกาสและ
ชุมชน 
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ลำ 
ดับ 

ชื่อ-สกุล ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Smart Practices) 

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำพูน แพร่ ตาก และพะเยา อยู่เป็นกลุ่ม 
แต่ละกลุ่ม มีหลักการบริหารแต่ละกลุ่มอยู่ ทุกกลุ่มต้องลงข้อมูลในระบบ 
OAN  

2. CMRU Smart DOi (Education Technology) โครงการพัฒนา “แม่แจ่ม 
ดอยอัจฉริยะ” ด้วยระบบ Smart Energy Agriculture Learning Module 
(SEALM) เกี่ยวข้องกับทางด้านพลังงานทางเลือก จับมือร่วมกับ adiCET เป็น
ลักษณะของการพัฒนาอุปกรณ์เกษตรดิจิตอลขนาดเล็กต้นทุนต่ำ นำไปประยุกต์
ด้านการเรียนการสอน ในโรงเรียนขยายโอกาสและชุมชนอำเภอแม่แจ่มจังหวัด
เชียงใหม่ 

3. ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรสี เขียวสมัยใหม่  (Modern Green Agriculture 
Learning Center) เปิดโลกแห่งการเรียนรู้เกษตรทุกช่วงวัย 
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4.2.2 ทัศนะของเกษตรกรที่กำลังพัฒนาเป็นเกษตรกรอัจฉริยะ 4.0  
ตารางที่ 3 ทัศนะของเกษตรกรท่ีกำลังพัฒนาเป็นเกษตรกรอัจฉริยะ 4.0 (28คน) 

ปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถพัฒนาตนเองเป็นเกษตรกร
อัจฉริยะ 4.0 

ความต้องการ ให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 
ช่วยแก้ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะต่อการปรับวิชา/
หลักสูตร/การอบรม ของคณะ/

วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย 

• อายุมาก 

• การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายผู้ผลิตให้มีความแม่นยำ กับ
ความต้องการในการบริโภค (โรงเรียน/ชุมชน) 

• ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินทำกิน 

• ขาดเทคโนโลยี 

• ไม่มีองค์ความรู้ 

• เงินทุนน้อย/ต้นทุนในการดำเนินการสูง 

• ทุน /องค์ความรู้ / เง่ือนไขการช่วยเหลือของภาครัฐ/ การ
เข้าถึงแหล่งทุน และแหล่งองค์ความรู้ 

• ความรู้ด้านการทำเกษตรยังไม่เพียงพอ 

• ยังขาดทักษะการเข้าถึงตลาดออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ 

• ขาดทักษะการใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีต่างๆ IOT /ขาดความรู้ 
ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

• ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย 

• ขาดแรงงานในการทำเกษตร /ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร

• แนวทางเกษตรสูงวัย 

• การออกแบบการผลิต และเทคนิคเกษตร ท่ีสามารถผลิตได้
สอดคล้องกับความต้องการในการบริโภคในแต่ละช่วงเวลา 

• วางผัง และออกแบบกิจกรรม  

• ความรู้ทางเทคโนโลยี และทางวิชาการ 

• วิจัยหรือพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีท่ีเกษตรกรเข้าถึงได้ 

• การตลาดออฟไลน์ และออนไลน์ 

• ทุน ตลาด ความรู้ 

• สนับสนุนทุนการวิจัยโรคพืช แนะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ลด
การใช้แรงงานคน 

• การแปรรูปเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

• การตลาดและนวัตกรรมในการผลิต 

• ผลิตและพัฒนาเครื่องมือในการทำการเกษตรเพื่อลดการใช้
แรงงานคน 

• เบื้องต้นให้ความรู้ แหล่งข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆท่ีเกษตรกร

1) วิชา การพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย
ผู้ผลิตให้มีความแม่นยำ กับความ
ต้องการในการบริ โภค (โรงเรียน/
ชุมชน) 

2) วิชา ทุน /องค์ความรู้ / เงื่อนไขการ
ช่วยเหลือของภาครัฐ/ การเข้าถึง
แหล่งทุน และแหล่งองค์ความรู้ 

3) วิ ช า  ก า รแ ป ร รู ป เพื่ อ ย ก ร ะ ดั บ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

4) วิชา ทักษะการพัฒนาแพคเกตจิ้ง 
5) ผลิตและพัฒนาเครื่องมือในการทำ

การเกษตรเพื่อลดการใช้แรงงานคน 
6) การตลาดออฟไลน์ และออนไลน์ 
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ปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถพัฒนาตนเองเป็นเกษตรกร
อัจฉริยะ 4.0 

ความต้องการ ให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 
ช่วยแก้ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะต่อการปรับวิชา/
หลักสูตร/การอบรม ของคณะ/

วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย 
ท่ีมีทักษะ การใช้เครื่องมือต่างๆ 

• เพลี้ยไฟเป็นพาหะโรคไวรัส  ทำให้ไม่สามารปลูกพืชต่อเนื่อง
ได้ 

• ความไม่เสถียรสัญญาณสื่อสารครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

• ท่ีดินอยู่นอกเขตชลประทาน  

• ราคาสินค้าไม่แน่นอนและต้นทุนการผลิตสูงข้ึนทุกปี 
 
 

สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นท่ีหรือตามสภาพกำลังของ
เกษตรกร 

• การตลาดและเทคโนโลยีไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างจริงจัง 

• ส่งเสริมความรู้ เพิ่มความสามารถในการผลิตและส่งเสริม
การตลาด 

• ทักษะการพัฒนาแพคเกตจิ้ง และทักษะทางการขายในตลาด
ออนไลน์ 

• การถ่ายทอดเทคนิค/เทคโนโลยี/การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อ
ปรับปรุงระบบผลิตและการตลาด 

• การเชื่อมโยงเครือข่าย smart farmer 

• การท่ีปรับ เปลี่ยนจากงานวิชาการแบบวิทยาศาสตร์ให้
เหมาะสมและสอดคล้องของกระบวนการทางสังคม  

• เปลี่ยนจากการทำคู่มือเป็นลงมือปฏิบัติ 
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4.2.3 ทัศนะของนักศึกษา ปี 3 - ปี 4 และ ปวช. - ปวส. เพือ่การพัฒนาตนเองให้เป็น YSF 4.0 
ตารางที่ 4 ทัศนะของนักศึกษา ปี 3 - ปี 4 และ ปวช. - ปวส. เพื่อการพัฒนาตนเองให้เป็น YSF 4.0 (27คน) 

ความต้องการ ความรู้ เพื่อการ
พัฒนาตนเองให้เป็น YSF 4.0 

ความต้องการ ทักษะ เพื่อการพัฒนา
ตนเองให้เป็น YSF 4.0 

ความต้องการ วิธีคิด (mind set) เพื่อการพัฒนา
ตนเองให้เป็น YSF 4.0 

ข้อเสนอแนะต่อการปรับหลักสูตร/
คณะ/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย 

• ต้องการความรู้ที่ถูกต้องและ
ทันสมัยเหมาะกับยุคสมัย
ปัจจุบันและอนาคต ไม่เรียน
อะไรซ้ ำซากจำเจ ท่ีคน ท่ี ไม่
เรียนเกษตรก็รู้และต้องเป็น
ความรู้ท่ีสามารถเอามาใช้ได้
จริงในความเป็นจริงท่ีไม่ใช่เป็น
ความรู้ที่ยากจะเอามาดัดแปลง
ใช้ ในชีวิตจริงเพราะเราเสีย
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ชีวิตเราดีข้ึน
ด้วยความรู้ ท่ี เราสมควรจะ
ได้รับไม่ใช่แค่เพราะใบปริญญา
เพื่ อ เอ า ไป ส มั ค รงาน เป็ น
ลูกจ้างคนอื่น 

• ความรู้ที่สามารถเอามาใช้ได้
จริง 

• ทักษะต้องมาจากความรู้ ท่ี ได้รับ
อย่างถูกต้อง ในการเรียนต้องได้ท้ัง
ความรู้  ความเข้าใจและทักษะ
วิธีการทำ วิธีการลงมือ ต้องทำ
อย่างไรถึงจะได้ผลรับท่ีสมควรจะ
ได้รับ ด้วยการสอนให้นักศึกษาทุก
คนล งมื อทำด้วย ตั วเอ ง มี ให้
ทดลองทำ ทดลองฝึก การลงมือ
ทำจริง ไม่ใช่เพียงนั่งเรียนในห้อง
แล้วอ่านแค่วิธีทำ ในความคิดเรา
อาจจะคิดว่าเราทำได้ตามวิธีใน
หนังสือแต่พอลงมือทำจริงเราทำ
ไม่ ได้อย่างท่ีหวัง เพราะเราไม่มี
ประสบการณ์และทักษะท่ีได้จาก
การเรียนรู้ในห้อง 

• อยากฝึกทักษะในด้านการทำงาน

• ควรจะให้นักศึกษามีวิธีคิดที่เป็นตัวเองและอิสระ ไม่
ต้องไปยัดเยียดความเป็นตัวเองของผู้สอนที่ผู้สอน
เข้าใจลงไปในความคิดของนักศึกษา ไม่ต้องปลูกฝัง
ค่านิยมต่างๆ แต่ให้ความเข้าใจ ท่ี ถูกต้องพร้อม
คำอธิบายท่ีมีเหตุผลเพื่อให้วิธีคิดของนักศึกษาค่อยๆ 
ปรับให้ถูกต้องและเข้ากับตัวนักศึกษาเองได้ ไม่ต้อง
บังคับให้นักศึกษาจำตรงนี้นะ จดตรงนี้ไว้นะออกสอบ 
มันไม่ช่วยอะไรเลยนอกจากช่วยให้คะแนนในวิชาดีข้ึน 
แต่ถ้าถามในความเป็นจริงสิ่งตรงนั้นท่ีบอกให้จดให้จำ
มันไม่ค่อยจะช่วยอะไรในชีวิตจริงท่ีจะนำไปใช้ได้เลย
หรืออาจจะช่วยได้แค่ส่วนน้อย  ดังนั้น ควรทำให้
นักศึกษาเข้าใจในทุกๆอย่างที่สามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้จริง อยากให้การศึกษาใส่ใจในด้านการ
เอามาใช้ประโยชน์มากกว่าคะแนนท่ีเอามาใช้ตัดเกรด
ท่ี ไม่ ค่อยมี ผลกับการเอามาใช้ชี วิ ต ข้างนอกรั้ ว
การศึกษา 

• ใส่ใจนักศึกษาก่อนคะแนนและ
เก รด  ใส่ ใจ ด้ าน ก ารน ำม า ใช้
ประโยชน์ในชีวิตจริงด้วยความรู้ท่ี
ทันสมัยกับยุคปัจจุบันและสามารถ
ต่อยอดได้ในอนาคต 

• วิชา การฝึกปฏิบัติ ท่ีเหมาะสมกับ
วัยและเกิดประโยชน์ ต่ออาชีพ
อย่างแท้จริง  
- โด ย เส ริ ม แ ท รก แ น ว ท า ง

ประกอบอาชีพทางการเกษตร
ในอนาคตได้ 

- หลักสูตรจะต้องทันโลกธุรกิจ
ตลอดเวลา เพราะการทำธุรกิจ
ในปัจจุบันนี้  เปลี่ยนกันเป็น
รายวัน 

- ลงมือปฏิบัติ ลงพื้นที่แหล่งที่
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ความต้องการ ความรู้ เพื่อการ
พัฒนาตนเองให้เป็น YSF 4.0 

ความต้องการ ทักษะ เพื่อการพัฒนา
ตนเองให้เป็น YSF 4.0 

ความต้องการ วิธีคิด (mind set) เพื่อการพัฒนา
ตนเองให้เป็น YSF 4.0 

ข้อเสนอแนะต่อการปรับหลักสูตร/
คณะ/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย 

• ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ให้
ถึงที่สุด ครบทุกกระบวนการ
ในเรื่องน้ันๆ  

• อยากเรียนรู้ทุกด้านเพื่อเป็น
พื้นฐาน และประยุกต์ใช้  ท่ี
ส าม า รถ น ำ ไป ต่ อ ย อ ด ใน
อนาคตได้ 

• ความรู้ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับ
การเกษตรแนวใหม่และแนว
เก่าแล้วนำมาปรับใช้ 

• ขั้นตอนการผลิตที่ดีมีคุณภาพ
ในการได้ผลผลิต 

• อยาก ให้ เน้ น  ค วาม รู้ท า ง
การเกษตรให้ได้มากท่ีสุดเพื่อ
จ ะ ไ ด้ น ำ ไป ใช้ ไ ด้ จ ริ งๆ ใน
อนาคต 

• การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
ทางการเกษตรเพื่ อ ให้ เกิ ด

จริงเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ง่าย 

• ฝึกประสบการณ์ให้มากที่สุด 

• สามารถนำไปประกอบใช้ในชีวิต
จริงได้ 

• อยากให้มีการลงมือทำมากกว่า 
และอัดแน่นความรู้ให้ได้มากที่สุด 

• ต้องการทักษะ ความรู้ และเทคนิค
ใหม่ๆ  ในการประยุก ต์ปรับ ใช้
ร่วมกัน 

• ทักษะการค้าขายเพื่อแข่งขันใน
ตลาด 

• ทักษะการปลูก การขยายพันธุ์  
การดูแลรักษา 

• ทักษะการใช้ เทคโนโลยีในการ
จัดการสวน 

• การประยุกต์ของเกษตรดังเดิม
ผสมกับทักษะสมัยใหม่ 

• คิดว่าเกษตรกรตอนนี้ เป็นอาชีพท่ีคนมองข้ามไปมาก 
แต่ท่ีจริงๆ แล้วเป็นอาชีพท่ีสำคัญมากในประเทศ
อยากให้คนได้ว่าเกษตรกรคือคนท่ีสำคัญของประเทศ 

• ทำตามความคิดของตัวเอง  มีอิสระ 

• ก่อนอื่นเลยประเทศไทยควรปรับเรื่อง การส่งออก
ผลผลิตทางเกษตร ควรแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่างๆ 
แล้วเกษตรกรท่ีผลิตทางการเกษตรต่างๆ จะดีข้ึน ทำ
ให้เกษตรกรมีความมั่นใจท่ีผลิตและส่งออก 

• พัฒนาต่อยอด 

• อัดแน่นความรู้ ให้ ได้มากๆ ลงมือทำจริงเพื่อท่ีจะ
สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมานำมาใช้ได้จริงๆ 

• ไม่หยุดพัฒนา ทำสิ่งใหม่ๆเสมอ 

• หลักการบริหาร การจัดการ 

• การมองโลกในแง่ดี การพูดคุยกับผู้อื่น 

• ทำการเกษตรท่ีไม่เหมือนเดิม คือเหนื่อยมากค่าใช้จ่าย
มากเเต่ได้รับผลน้อยหรือขาดทุน 

ศึ กษ า  พ บ เจอ /ส อบ ถาม
ปั ญ ห าความ คิ ด เห็ น ข อ ง
เกษตรกร 

• ทางมหาวิทยาลัยต้องมีการจัดทำ
หลักสูตรที่สามารถนำไปใช้ได้จริง 
โดยการนำนวัตกรรมใหม่เข้ามา
ใช้ในการทำการเกษตร เพื่อเป็น
การลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต 

• หลักสูตรควรมีการปฏิบัติการลง
มือทำมากกว่าน่ังเรียนในห้อง 
เพราะจะทำให้เข้าใจและสามารถ
ทำได้ด้วยตนเองเพื่อท่ีจะนำไปใช้
ได้ในชีวิตจริงและอนาคตข้างหน้า 
- การอบรม ศึกษาเรียนรู้ จาก

ผู้ประกอบการจริง 
- เน้นการปฏิบัติและนำไปใช้ได้

จริง 
- สอนการค้าขายให้แข่งกับคน

อื่นได้ด้วย 
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ความต้องการ ความรู้ เพื่อการ
พัฒนาตนเองให้เป็น YSF 4.0 

ความต้องการ ทักษะ เพื่อการพัฒนา
ตนเองให้เป็น YSF 4.0 

ความต้องการ วิธีคิด (mind set) เพื่อการพัฒนา
ตนเองให้เป็น YSF 4.0 

ข้อเสนอแนะต่อการปรับหลักสูตร/
คณะ/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย 

ประโยชน์สูงสุด 

• ความรู้ ด้านการตลาด การ
บริหารจัดการความรู้เก่ียวกับ
พืช 

• ก า ร เก ษ ต ร  ห รื อ ก า ร ใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่
ใน การดูแล และเพื่อให้เข้าใจ 
ถึงปัญหาในด้านแมลงศัตรูพืช
ต่างๆและโรคพืช 

• ใน ด้ า น เท ค โน โ ล ยี ให ม่  
นวัตกรรมใหม่ และการตลาด 

• การตลาด/ธุรกิจ 

• หลักสูตรที่สามารถบูรณาการ
ความรู้  ทักษะ ของคณะต่างๆ 
รวมกัน เพื่อนำไปต่อยอด และ
ประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด  เพื่ อ ท่ี ไป
พัฒนาชุมชนและประเทศต่อไปใน
สังคมอาเซียน 
- อยากให้สอนให้ความรู้ และ

ปฏิบัติ และให้อาจารย์
ตระหนักเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติ
ลงมือทำจริงๆ (ทุกคน) ท้ังชาย
และหญิง 

• การเกษตรเเบบครบวงจร นำ
ทักษะใหม่ใช้ได้จริง 
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4.3 จัดกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge management) เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
คณะทำงานมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมและภาคีที่เก่ียวข้อง และเพื่อทำกลยุทธ์และแผนการสร้างเกษตร 
4.0 และพัฒนา YSF 4.0 ของ 4 มหาวิทยาลัย   

 
4.3.1) ข้อเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติ ข้อเสนอแนะ ต่างๆ  
นอกจากความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมท้ัง แนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Smart Practices) ต่อ

การปรับวิชา/ ปร ับหลักสูตร /ปรับการฝึกอบรม  จาก Young Smart Farmers นักธุรกิจเกษตร 
หน่วยงานภาครัฐ และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ทัศนะของเกษตรกรท่ีกำลังพัฒนาเป็นเกษตรกรอัจฉริยะ 
4.0 และทัศนะของนักศึกษา ปี 3 - ปี 4 และ ปวช. - ปวส. เพื่อการพัฒนาตนเองให้เป็น YSF 4.0 ยังมีทัศนะ
ของนักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ ่งนำมาประกอบการสร้างแผนการสร้าง YSF 4.0 และพัฒนา 
YSF 4.0  ดังนี้  
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ตารางท่ี 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ การกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน  ในการสร้าง Young Smart Farmers 4.0  ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
ระยะ 
เวลา 

กลยุทธ์ แผนงาน 
การมีส่วนร่วม ของคณาจารย์/

นักวิจัย 
1.  รศ. ดร.นพพล เล็กสวัสด์ิ 

สำนักงานบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1 - 4 ป ี SDG1 มุ่ ง เน้ นการให้ ความช่ วยเหลื อแก่
นักศึกษาท่ีมีฐานะยากจน รวมถึงสมาชิก
ชุมชนในท้องถ่ินใกล้มหาวิทยาลัยท่ีมีฐานะ
ยากจน อย่างยั่งยืน แม้กลยุทธ์ในช่วง 1 – 4 
ปี แรกจะเน้นไปท่ี quick win แต่กลยุทธ์และ
แผนงานท่ีจะดำเนินการทำ ควรก่อให้เกิด
ความยั่งยืน และมีตัวชี้วัด ท่ีบ่งบอกถึงความ
ยั่งยืนนี้ และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง แม้
ในช่วงระยะกลาง และระยะยาว 

1) ควรเริ่มการสร้างและเสาะแสวงหา 
young smart farmer ต้ั งแต่ระ ดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีสนใจเข้า
ศึกษาต่อในคณะท่ีเกี่ยวข้องแต่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ อาจคัดเลือกจาก
กลุ่มยุวเกษตรกร จากครอบครัวท่ีมี
ร า ย ไ ด้ เฉ ลี่ ย ค รั ว เรื อ น  ใน ช่ ว ง 
bottom 20% ของค่าเฉลี่ยรายได้
ครัวเรือนของไทย นอกจากสนับสนุน
ค่าเล่าเรียนแล้ว ควรมีการสนับสนุน
เรื่องอาหาร ค่าท่ีพัก ค่าใช้จ่ายการ
เดินทาง ฯลฯ 

2) มีการสนับสนุนการให้การศึกษา/
แหล่งทรัพยากร/งบประมาณ ให้เกิด 
start-up company ท่ีมีความยั่งยืน
ในกลุ่ม YSF 4.0 โดย มช อาจเปิด
ช่องทางร่วมทุนผ่านอ่างแก้วโฮลด้ิง 
company ของ มช  เพิ่มการดึงดูด
การลงทุนจากภาคเอกชน และการ

ควรมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนท่ีเกี่ยวข้อง 
สนับสนุน Know how และสนับสนุน
ลิงก์กับภาคเอกชนท่ีมีอยู่ 
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ลำดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
ระยะ 
เวลา 

กลยุทธ์ แผนงาน 
การมีส่วนร่วม ของคณาจารย์/

นักวิจัย 
แสวงหาทุนจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย หมุนเวียนรายได้ ท่ี
เกิดข้ึนกลับมาสนับสนุนโครงการ 
YSF4.0 ใน generation ถัดไป 

5-10 ป ี ประเมินความสำเร็จ / ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ 
เพื่อกำหนดกลยุทธท่ีเหมาะสมในช่วง 5 ปี
ถัดไป ผลลัพธ์บวกท่ีเกิดจากการร่วมลงทุนกับ
ภาคเอกชนต้องแสดงผลออกในช่วง 4 ปีแรก
แล้ว เพราะการลงทุนท่ีใช้ระยะเวลาลงทุน
ย า วน าน ก ว่ า นี้  จ ะ ไม่ เป็ น ท่ี ดึ ง ดู ด ต่ อ
ภาคเอกชน 

- - 

11-15 ป ี ข้ึนกับผลการดำเนินการในช่วง 4 ปีแรก 
รวมถึงนโยบายภาครัฐ และสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปในขณะนั้น 
(โควิด-19 ถูกขจัดหมดไปจากโลก สภาวะ
เศรษฐกิจกลับเข้าสู่สภาพใกล้เคียงก่อนการ
เกิด pandemic หรือมีโรคระบาดอุบัติใหม่
เกิดข้ึนอีก) 

- - 

2.  ศ.ดร.ระวิวรรณ  
โอฬารรัตน์มณี 

1-4 ปี 
 

1) ส ร้ า งฐ าน ความ รู้ เกี่ ย วกั บ  Young 
Smart Farmers 4.0 

1) รวบรวมสร้างฐานความรู้เกี่ยวเนื่องกับ 
YSF 4.0 ท้ั ง ข้อมู ล โครงการ บุ คคล 

1) เข้าร่วม/เสนอโครงการ จัดทำ
ฐานข้อมูล 
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ลำดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
ระยะ 
เวลา 

กลยุทธ์ แผนงาน 
การมีส่วนร่วม ของคณาจารย์/

นักวิจัย 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 

2) ปลุกปั้นเครือข่าย YSF 4.0 
3) ส ร้ า ง  Best practices ต้ น แ บ บ

นวัตกรรมและผลักดันสู่ Startups 
 

องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับ YSF 4.0 
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ YSM 4.0 
3) บ่มเพาะ YSF Best Practices ให้เป็น

ต้นแบบนวัตกรรม และ startup ท่ี
สำเร็จระดับท้องถ่ินให้มากที่สุด 

 
2) เข้าร่วม/สร้างเครือข่าย เป็นพี่เลี้ยง

บ่ ม เ พ า ะ  Best Practices 
นวัตกรรม และ startup 

5-10 ปี 
 
 
 
 
 
 

1) ต่ อ ย อ ด ข ย า ย ผ ล ให้ ก ว้ า ง ข้ึ น ใน
ระดับประเทศ  

2) ส ร้ า ง  SROI จ า ก  YSF 4.0 
ระ ดับ ป ระ เท ศ  ปั้ น แล ะขย ายผ ล 
Startup Unicorn YSF 4.0 ใน มิ ติ ท่ี
หลากหลาย 

1) สร้างโรงเรียนหรือสถาบัน  YSF 4.0 
เพื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร เ รี ย น  YSF 4.0 
ระดับประเทศ 

2) สร้างยอดขายและการจ้างงาน YSF 4.0 
โดยมีเป้าหมายเป็นสัดส่วน DGPสร้าง
เว ที  Thailand Unicorn YSF 4.0 ใน
มิติท่ีหลากหลาย โยงเครือข่ายท้องถ่ินสู่
ระดับชาติและนานาชาติ 

1) สร้างหลักสูตร ให้ความรู้ ต่อยอด
น วั ต ก ร ร ม ให ม่ ใ ห้ ทั น ค ว า ม
เปลี่ยนแปลง 

2) ให้คำปรึกษาด้านการบริหาร ตลาด 
เศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์  เป็ น พี่ เลี้ ย ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และสร้างเสริมความ
แข็งแกร่งของ Thailand YSF 4.0 
ระดับชาติและนานาชาติ 

11-15 ปี 
 
 
 
 
 

เป็นผู้นำ YSF 4.0 ระดับโลก 1) ขยายผลแผนระยะ 5-10 ปีไปสู่ระดับ
โลก ประกอบด้วย  
a. YSF 4.0 International Institute  
b. Global brand YSF 4.0 

products & services  
c. World Forum of YSF 4.0 and 

Global network 

ผลักดันสถาบันสอนและเผยแพร่ความรู้
สู่นานาชาติ รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ๆผ่านแผนงาน abc มุ่งสู่ World 
leading YSF 4.0 institute, global 
brand products & services, World 
forum 
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ลำดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
ระยะ 
เวลา 

กลยุทธ์ แผนงาน 
การมีส่วนร่วม ของคณาจารย์/

นักวิจัย 
 

3.  รศ.ดร. จักรพงศ์ นาทวิชัย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1-4 ป ี
 

1) สำรวจและประเมนิศักยภาพของนักวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการบูรณา
การผลงานวิจัย นวัตกรรมเป้าหมาย 

2) ยกระดับขีดความสามารถพื้นฐานด้าน
การบริห ารจั ดก ารด้ วย เทค โน โลยี
สารสนเทศด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มท่ี
ให้กลุ่ ม เกษตรกรเป้ าหมายใช้ ข้อมูล
ร่วมกันได้ (อาจใช้ crowdsourcing)  

3) ยกระดับขีดความสามารถเกษตรกร
กลุ่ ม เป้ าหมายด้าน  IoT โดยการให้
คำแนะนำอย่างใกล้ชิดโดยคณาจารย์ 

- - 
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ลำดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
ระยะ 
เวลา 

กลยุทธ์ แผนงาน 
การมีส่วนร่วม ของคณาจารย์/

นักวิจัย 
5-10 ป ี
 

1) เก ษ ต รก รก ลุ่ ม เป้ าห ม า ยส า ม ารถ
ดำเนินการตามหลักการของ Smart 
Farmer ได้ ท้ังด้าน 1) สารสนเทศเพื่อ
การจัดการเชิงกลุ่ม 2) การประยุกต์ใช้ 
IoT พื้นฐาน ได้ในชีวิตประจำวัน 

4) มีผลงานวิจัย นวัตกรรมท่ีผลิตออกจาก
นักวิจัยท่ีบูรณาการกันระหว่างส่วนงาน 
ท่ีสามารถตอบโจทย์เชิงพื้นท่ีได้อย่าง
เหมาะสม 

  

4.  รศ.ดร. ธีระพงษ์  
ว่องรัตนะไพศาล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1-4 ปี 
 
 

พัฒนานวัตกรรมเครื่องมืออุปกรณ์ ท่ีจำเป็น
ต่อการพึ่งพาตนเอง/ลดการใช้แรงงาน/ลด
การ ใช้ ส าร เคมี   เพื่ อ เป็ น เค รื่ อ งมื อ ให้
เกษตรกรรายย่อยรุ่นใหม่ โดยมุ่งเป้าพืชใน
ท้องถ่ินบางชนิดท่ีสามารถพัฒนาระบบได้ง่าย
และมีความคุ้มค่า 

การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบดูแลพื ช
ผลผลิตโดยใช้ เทคโนโลยีหุ่ นยน ต์และ 
ปัญญาประดิษฐ์ เช่น หุ่นยนต์กำจัดวัชพืช 
หุ่นยนต์ตรวจตราโรคพืชและแมลง 

ดำเนินงานพัฒนาระบบ 

5-10 ปี 
 
 

ขยายผลการใช้งานอุปกรณ์ที่สร้าง 
ในแผน 4 ปีแรก และสร้างเครื่องมืออุปกรณ์
นวัตกรรม ให้ครอบคลุมพืชได้หลากหลาย
ชนิดมากข้ึน 
 

การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบดูแลพื ช
ผลผลิตเพื่อการขยายผลให้ดูแลครอบคลุม
พืชชนิดต่างๆได้หลากหลายข้ึน 

ดำเนินงานพัฒนาระบบ 
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ลำดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
ระยะ 
เวลา 

กลยุทธ์ แผนงาน 
การมีส่วนร่วม ของคณาจารย์/

นักวิจัย 
11-15 ปี 
 

พัฒนาระบบสำหรับการแบ่งปันการใช้งาน 
อุปกรณ์นวัตกรรมท่ีได้สร้างข้ึน ให้สามารถใช้
ร่วมกันในระดับชุมชนได้ 

การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการ Sharing 
แพลตฟอร์มระบบดูแลพืชผลผลิต เพื่อใช้
งานในระดับชุมชน 

ดำเนินงานพัฒนาระบบ 

5.  รศ.ดร. ถาวร อ่อนประไพ 
คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1-4 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้
ข้อมูลท่ีจำเป็นในการจัดการ การวางแผน 
และการตัดสินใจทางการเกษตร 

2) การเพิ่ มพู น ทักษะการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทางการเกษตรสำหรับการ
เกษตรกรรมสมัยใหม่ 

3) การเรียนรู้อุปกรณ์-เครื่องมือท่ีจำเป็นใน
การเกษตรอัจฉริยะ (smart farm) 

4) การเพิ่ มพู น ทักษะด้านการขายและ
การตลาดสำหรับผลผลิตการเกษตร 

1) โครงการฝึกอบรมการพัฒนาและการ
ใช้ระบบฐานข้อมูลทางการเกษตรเพื่อ
การจัดการ การวางแผน และการ
ตัดสินใจทางการเกษตร 

2) โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้อุปกรณ์ -
เครื่ อ งมื อ ท่ี จ ำ เป็ น ใน ก าร เกษ ตร
อัจฉริยะ (smart farm) 

3) โครงการฝึกอบรมทักษะด้านการขาย
แ ล ะ ก า ร ต ล า ด ส ำ ห รั บ ผ ล ผ ลิ ต
การเกษตร 

1) คณาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ 
สาขาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมเป็น
วิทยากรฝึกอบรม 

2) คณาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ 
สาขาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนา
โครงการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน
แผนงาน 

5-10 ปี 
 
 
 
 
 
 

1) การสร้าง YSF ในระยะสั้น 
2) การสร้าง YSF ในระยะยาว 

1) โครงการพัฒ นาหลักสู ตร YSF ใน
รูป แบบ  non-degree ได้ แก่  Short 
course training  

2) โครงการพัฒ นาหลักสู ตร YSF ใน
รูปแบบ degree เช่น หลักสูตรเกษตร
อัจฉริยะ / เกษตรดิจิ ทัล ในระดับ
ปริญญา หรือกระบวนวิชาต่าง ๆ ใน

1) คณาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ 
สาขาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมเป็น
วิทยากรฝึกอบรม 

2) คณาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ 
สาขาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนา
หลักสูตร /และร่วมเป็นอาจารย์
ผู้สอน 
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ลำดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
ระยะ 
เวลา 

กลยุทธ์ แผนงาน 
การมีส่วนร่วม ของคณาจารย์/

นักวิจัย 
หลักสูตรแบบ Lifelong learning 

11-15 ปี (เช่นเดียวกับระยะ 5-10 ปี) (เช่นเดียวกับระยะ 5-10 ปี) (เช่นเดียวกับระยะ 5-10 ปี) 

6.  รศ.ดร.วัสสนัย  
วรรธนัจฉริยา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1-4 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Capacity Building 
-Logistics and Supply Chain 

management 
- Precision Farming 
- IoT for Smart farm 
- Product Design & Development 
- Smart Marketing 
- ROI/SROI 

2) Couching and Mentoring 
3) Networking 
 

1) กิจกรรมอบรมให้ความรู้  พร้อมทำ 
workshop ท่ีเกี่ยวข้องกับยุวเกษตรกร
ท่ีจะพัฒนาไปสู่  YSF ในประเด็น ท่ี
สำคัญๆ หรืออาจจะต้องประเมินว่าคน
ไหน ถนัดด้านใด จะได้แบ่งกลุ่มคนได้
เหมาะสมกับพื้นฐาน 

2) เสริมด้วยกิจกรรมโค๊ชชิ่ ง หรือ  ให้
คณ าจารย์หรือผู้ เชี่ ยวชาญมาเป็ น 
mentor เพื่ อ ท ำ กิ จ ก ร ร ม ห รื อ  
project ท่ีสอดคล้องของแต่ลงองค์
ความรู้ ท่ี ต้องการให้ YSF ได้รับเสริม
กิจกรรมในการสร้างเครือข่าย  

สามารถประสานงานเชิญคณาจารย์/
นักวิจัย จากคณะ หรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  เช่น คณะเกษตรศาสตร์ 
ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  ค ณ ะ
อุ ต ส าห ก รรม เกษ ตร  ห รื อ  คณ ะ
บริหารธุรกิจ รวมไปถึงสำนักงานเกษตร
จั งห วั ด  ห อก ารค้ า  ห รือ  อุ ท ย าน
วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มาร่วมอบรม 
หรือ เป็น โค้ช และเมนเทอร์ ให้กับ
ทีมงาน และ YSF 

5-10 ปี 
 
 
 
 
 

1) Collaboration 
- Domestics  
- International 
- Startups / Spinoff  

1) ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ อ ง ค์ ก ร
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
ร่วมกิจกรรมและแลก เปลี่ ยนองค์
ความรู้ นำไปส่งการเกิดผลลัพธ์และ
ผลกระทบของโครงการการส่งเสริมการ
เกิดผู้ประกอบการใหม่ท้ังจากกลุ่ม YSF 

ทีมวิจั ย  และ เครือ ข่ าย ท้ั งในและ
ต่างประเทศ 



66 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
ระยะ 
เวลา 

กลยุทธ์ แผนงาน 
การมีส่วนร่วม ของคณาจารย์/

นักวิจัย 
 หรือ ทีมท่ีมีคณาจารย์ในสังกัดเป็นผู้

ก่อต้ังธุรกิจได้ 
11-15 ปี 
 
 

1) Curriculum 
2) School of Smart farm 
Research Center/Institute 

เพื่อให้ เกิดความยั่งยืน อาจมีการจัดทำ
หลักสูตร และ บริหารในรูปแบบของสำนัก
วิชาหรือสถาบันได้ 

ทีมวิจั ย  และ เครือ ข่ าย ท้ั งในและ
ต่างประเทศและใช้คณาจารย์จากคณะ
ท่ีเกี่ยวข้องมาร่วมบริหารหลักสูตรหรือ
สำนัก/สถาบันได้ 

7.  รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
จัดการโลจิส ติกส์และโซ่
อุปทาน 

1-4 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีแก่ Smart 
Farmer 

1) การพัฒนา Technology Roadmap 
สำหรับ Farmer 

2) ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ใ น ก ร อ บ 
Technology 4.0 สู่ Farmer 4.0 

3) ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้  IOT ใ น ร ะ บ บ 
Precision Farming  

4) การพัฒนาระบบฐาน ข้อมูล Smart 
Farmer 

1) ส่ ง เส ริ ม  อ บ ร ม  ร่ ว ม พั ฒ น า 
Technology Roadmap 

2) การสร้างทักษะ Farmer 4.0 โดย
เป็นความร่วมมือในหลายๆคณะ 
เช่น วิศวะ CAMT เกษตร 

3) สร้างห้องปฏิบัติการและแปลงสา
ทิ ต ก า ร เรี ย น รู้  เพื่ อ ให้  Smart 
Farmer ศึกษา ระบบ Precision 
Farming  

4) สร้างระบบฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ใน
รูปแบบของ Big data เพื่อการทำ 
Data Analytic ในการพัฒนา 
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ลำดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
ระยะ 
เวลา 

กลยุทธ์ แผนงาน 
การมีส่วนร่วม ของคณาจารย์/

นักวิจัย 
5-10 ปี 
 
 
 
 
 
 

การสร้าง Sustainable Smart Farmer Eco 
Chain 

1) การพัฒนาโซ่อุปทานการผลิตสินค้า
เกษตร Precision Farming แบบย่ังยืน 

2) การถ่ายทอดและขยายองค์ความรู้สู่
ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา 
เป็นต้น 

3) การพัฒนาระบบตลาดออนไลน์สินค้า
เกษตรในรูปแบบ SMART Marketing  

4) การพั ฒ น าห ลั ก สู ต ร Sustainable 
Smart Farmer 

1) การเพื่อทำวิจัยพัฒนาโซ่อุปทาน
การผลิตสินค้าเกษตร  Precision 
Farming แบบย่ังยืน  

2) ร่ ว มพั ฒ น า โครงก าร ใน ระ ดั บ
มห าวิ ท ย าลั ย  เพื่ อ ขอ รั บ ก า ร
สนับสนุนในระดับประเทศ หรือ 
กลุ่ ม ทุ น  ตปท . เช่ น  EU USAID 
JICA ในการถ่ายทอดและขยายองค์
ความรู้ด้าน SMART Farmer 

3) ส ร้ า ง ต ล า ด อ อ น ไล น์  SMART 
Marketing โดยร่วมมือคณะต่างๆ 
เช่น บริหารธุรกิจ CAMT เกษตร 
กับหน่วยงานภาคเอกชน เช่น หอ
หารค้า สภาอุตสาหกรรม รวมถึง
จังหวัด 

4) พัฒนาหลักสูตรสหสาขาวิชา ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับคณะต่างๆ
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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4.3.2) กลยุทธ์และแผนการสร้าง YSF 4.0 และพัฒนา YSF 4.0 ของ 4 มหาวิทยาลัย  

จากการระดมความคิดเห็นระหว่าง 4 มหาวิทยาลัยในช่วงท่ีผ่านมา ทำให้ทราบ “ทุนเดิม ในการสร้าง 
YSF” และ ทราบแนวทางท่ีจะดำเนินการในช่วงต่อไป คือ การพัฒนา Non degree program ท้ังนี้ จากการ
ประชุมร่วมกัน 4 มหาวิทยาลัย ผลการระดมหัวข้อคณะ/มหาวิทยาลัย ควรจะสอน First cut of ideas 9 
ประเด็น ดังนี้ 

1) Data-driven agriculture (intelligent farmer) 
2) Family-level smart farming 
3) Micro-level solar cell 
4) Smart conservation of natural resources 
5) Hybrid land use for agriculture and energy 
6) Precise farming / Business-based farms 
7) Insect farming 
8) Meta farm sandbox  
9) Future of farming  

What are smart farmers’ needs?  

พบว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เห็นว่า ส่ิงท่ี Young 
Smart Farmer ต้องปรับปรุงและสร้างเพิ่ม อันดับแรก คือ Mindset change สำคัญท่ีสุด ท้ังนี้ อาจจะมี
คำถามต่อเนื่องว่า Mindset change ด้านใดบ้าง คำตอบท่ีได้คือ  

1) การปรับ Mindset change ของ Young Smart Farmer การบริหารจัดการ คือ การตลาดนำการ
ผลิต การผลิตแบบตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างแท้จริง การเปล่ียนภาพลักษณ์การเกษตร ว่าสามารถสร้าง Value-
added ได้ ตลอดจน Young Smart Farmer ต้องมีความเช่ือมั่นในอาชีพของตนเองว่าทำให้มั่นคงได้ 
ยกตัวอย่างเช่น คุณศิริ คำอ้าย เคยเป็นช่างทำทองมาก่อน ต่อมาเมื่ออายุ 45 ปี มีปัญหาด้านสุขภาพคือปวด
หลัง จึงเปล่ียนอาชีพมาเป็นเกษตรกรปลูกแตงกวาญี่ปุ่นส่งออก  เนื่องจากมีอาการปวดหลัง คุณศิริ คำอ้าย จึง
มีความต้องการชัดเจน ท่ีจะพัฒนาการปลูกแตงกวา โดยใช้เครื่องผ่อนแรง และ IT เข้ามาช่วย สวนของคุณศิริ 
คำอ้าย จึงเป็น “Smart digital farming” ควบคุมการผลิต โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และsensor เป็นตัว
บอก อุณหภูมิ ความช้ืน สารอาหารในดิน ความต้องการปุ๋ย ความต้องการน้ำ นอกจากนี้ ยังสร้างล้อเคล่ือนเก็บ
แตงกวาท่ีอยู่ สูงกว่า 3 เมตรควบคุมด้วย remote control มีรถตัดหญ้า ควบคุมด้วย remote control 
เช่นกัน ส่ิงประดิษฐ์ดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือระหว่างคุณศิริ คำอ้าย และอาจารย์สมบัติ กล้าจริง อาจารย์
พิเศษมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ อาจารย์นนท์ จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใน
ลักษณะ Co-creation of practical knowledge โดย คุณศิริ คำอ้ายเป็นผู้บอกภูมิปัญญาเดิม และความ
ต้องการ และนักวิชาการท้ังสองท่าน ช่วยชี้แนะด้านความรู้วิชาการ ตลอดจนการจัดการด้านการขาย และ  
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2) การปรับตัวของนักวิชาการ โดยเฉพาะการปรับ Mind set จากการต้ังโจทย์เอง มาเป็นการนำความ
ต้องการและโจทย์ของ Young Smart Farmer มาต้ังเป็นโจทย์วิจัย และร่วมกันออกแบบ ทดลองสร้าง และ
ปรับปรุง จนตรงตามความต้องการของ Young Smart Farmer เป็นการผสมผสานภูมิปัญญาของ Young 
Smart Farmer กับความรู้วิชาการของนักวิชาการ “ไม่มีบทบาทผู้ให้ฝ่ายเดียว หรือเป็นผู้รับฝ่ายเดียว เพราะ
ต่างฝ่าย ต่างมีภูมิปัญญา มีความรู้ และ มา Co-create ร่วมกัน เพื่อค้นหาคำตอบท่ีท้ังสองฝ่ายยังไม่รู้ ทำให้
เกิดการสร้างสรรค์ มากขึ้น” ดังนั้น การจัดทำ Non degree programs ของ 4 มหาวิทยาลัย ต้องสร้าง
หลักการใหม่ กล่าวคือ ต้อง Co-creation ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและนักวิชาการ มีความมุ่งมั่นแสวงหาความ
เข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมปรับเปล่ียนให้ได้เป้าหมายเดียวกัน โดยจำเป็นต้องกำหนด
เป้าหมายหลายระดับ เช่น ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ให้เช่ือมโยงกับระดับโลก 

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เห็นว่า ส่ิงท่ี Young Smart 
Farmer ต้องปรับปรุงและสร้างเพิ่ม อันดับแรก คือ Production technology สำคัญมากท่ีสุด คำถามต่อมา
คือ เป็น  Technology แบบไหน ทำไมถึง Production Technology ถึงสำคัญกว่า Mindset change 
คำตอบท่ีได้ คือ หากมีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ จะทำให้ Young Smart Farmer เห็น
ผลชัดเจน และสามารถเปล่ียน Mindset ได้ง่ายขึ้น ถ้ามองถึง Smart farmer ควรมองไปถึง How Smart 
ระดับของความ Smart การพัฒนาเทคโนโลยีก่อนนั้น จะเป็นตัวขับเคล่ือนท่ีทำให้ Mindset เปล่ียนตาม 
เพราะ Young Smart Farmer จะได้เห็นเทคโนโลยีท่ีเป็นรูปธรรม เป็นเทคโนโลยีในระดับท่ีเหมาะสม จับต้อง
ได้ นักวิชาการต้องวิเคราะห์พื้นฐานของ Young Smart Farmer ก่อน จึงจะรู้ว่า Young Smart Farmer อยู่
ระดับไหน อีกท้ัง การสร้างคน โดยใช้วิธีการผลิตจากงานวิจัยขึ้นมา ส่วนหนึ่ งมาจาก Production 
technology เข้ามาเกี่ยวข้อง 2 ประเด็น คือ การเปล่ียน Mindset ต้องมีเทคโนโลยีก่อน ว่ามีดีอะไรบ้าง 
Young Smart Farmer ถึงจะเข้าใจ หากเริ่มต้นโดยการเปล่ียน Mindset จะทำให้ Young Smart Farmer ไม่
รู้จัก และไม่เข้าใจว่าเทคโนโลยีปัจจุบันคืออะไร ยกตัวอย่างเช่น เด็กปวช.คนหนึ่งอยากปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ 
สำหรับนักวิชาการแล้ว คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องท่ี Normal ไม่ให้ทำ เรื่อง ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ปรากฏว่า เด็ก
พูดว่า ต้ังแต่เกิดมาเพิ่งเคยเห็น พื้นฐานของเด็ก เป็นเด็กชาวดอยอยู่บนพื้นท่ีสูง ไม่มีโอกาสได้เห็นเหมือนท่ีพวก
เราเห็นจึงคิดได้ว่าไม่สามารถเอาตัวเองเป็นท่ีต้ังให้ได้ เราเห็นท่ัวโลก แต่เขาเห็นแค่บนดอยกับข้างล่างจึงเปล่ียน 
Mindset ของตนเองก่อนว่าเทคโนโลยีมีอยู่แล้ว ค่อยมาปรับใช้ทีหลัง  นี้ คือนี้ คือเหตุผลท่ีเห็นสมควรว่า 
Production technology สำคัญ ท่ี สุดก่ อนจะ เป ล่ียน  Mindset ต้ องทำให้ เห็ น ก่ อน ว่ า  Production 
technology มีปัญหาอะไรบ้าง โดยเน้น Hybrid Technology ระหว่างเทคโนโลยีทางการเกษตรกับพลังงาน 
และวิศวกรรม เช่น ระบบกลางแจ้ง มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้อง ปัจจัยท่ีทำ
ให้เกิดการตัดสินใจท่ีทำให้เกิดผลผลิตนี้ขึ้นมา 
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 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะไปทางไหน จะยืนเคียงข้างใคร เพื่ออะไร  
ทำอย่างไร ถึงจะไปเปล่ียน Mindset ให้เกษตรกรเห็นว่า การเกษตรไม่เหมือนเดิม และใช้เครื่องมือ

ต่างๆ จะทำให้เขาสะดวกและทำได้เยอะขึ้นกว่าเดิม คณะเกษตรศาสตร์จึงอยากจะขับเคล่ือนกลุ่ม Young 
Smart Farmer ร่วมกับหลายๆ คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
และวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี เนื่องจากคณะเกษตรศาสตร์ไม่เก่ง เรื่องของส่ือ ซึ่ง CAMT สามารถช่วย
ได้ ด้านเทคโนโลยี ก็มีคณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถช่วยได้ ด้านการแปรรูป มีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
สามารถช่วยได้ และด้านการตลาด คณะบริหารธุรกิจสามารถช่วยได้  

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะไปทางไหน จะยืนเคียงข้างใคร และเพื่ออะไร 
ควรไปในทิศทางท่ีมีการนำความรู้ท่ีเกิดจากงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมองทิศทางท้ัง 

Global and Local สามารถต่อยอดไปในทางธุรกิจ  หรือมี โอกาสต่อยอด และยืนเคียงข้างเกษตรกร 
ผู้ประกอบการเพื่อให้ สามารถมีรายได้ และแข่งขันได้ และทำงานร่วมกับท้องถิ่นชุมชนเพื่อเป็น Learning co-
working space ในการสร้างเมืองนวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ ดำเนินงานไปแล้ว 1 ปี ปรากฏว่าทาง
ชุมชน ท้องถิ่น เทศบาลเมืองแม่โจ้ชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเมือง
นวัตกรรมเกษตรอาหาร ใช้ Smart Farm นวัตกรรมท่ีมหาวิทยาลัยมีอยู่ รวมถึงเครือข่ายในการพัฒนายกระดับ
ชุมชน Setup 19 ชุมชุม เพื่อรองรับวิธีคิดของเมืองนวัตกรรมเกษตรอาหารและสุขภาพ คนท่ีได้ประโยชน์ คือ 
ชาวบ้านเกษตรกรท่ีอยู่รอบๆมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงบุคลากร คณาจารย์ท่ีมีงานวิจัยเป็นจุดเริ่มต้นท่ีจะสร้าง 
Connection อีกท้ัง คณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เน้นวิจัยนำการปฏิบัติ โดยมีอาจารย์หลาย 
Generation ทำงานร่วมกันเติมช่องว่างซึ่งกันและกัน เป็นการอธิบายความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันระหว่าง 
Generation ของอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้อย่างชัดเจน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะไปทางไหน จะยืนเคียงข้างใคร และเพื่ออะไร 

 เกษตรกรร่วมกับฝ่ายอุตสาหกรรม เช่น ฝ่ายอุตสาหกรรมผลิตเทคโนโลยี เพื่อนำมาช่วยให้เกษตรกรได้

ใช้ และเกษตรกรเองก็ต้องการนำไปใช้งานได้จริง เมื่อยืนข้างเกษตรกร ส่ิงท่ีเกษตรกรทำจะหวนกลับมา เช่น 

อยากให้มีความยั่งยืนเกิดขึ้น การผลิตท่ีมีความปลอดภัยมากขึ้น เพราะฉะนั้น ถ้า นักวิชาการและมหาวิทยาลัย

ยืนข้างชาวบ้าน/ชุมชน จะทำให้เกิดการเคล่ือนตัวได้รวดเร็วมากขึ้น  ความหมายของ “การยืนเคียงข้าง

เกษตรกร” นั้น หมายถึง ยืนเคียงข้างเกษตรกรท่ีเป็นผู้ผลิตต้นทาง เพื่อความเป็นอยู่ของเพื่อนร่วมโลก (ท้ัง คน 

สัตว์ พืช จุลินทรีย์และส่ิงแวดล้อม) จะอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืน ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ในเชิงท่ีจะเกษตรกร

จะต้องพึ่งพานักวิชาการตลอดเวลา จำเป็นต้องสร้าง ความเป็นอิสระ สร้างความเป็นตัวของตนเอง รู้จักการ

ลงทุน  รู้ จักการเรียนรู้  โดยระยะยาวเน้นให้ปรับความสัมพันธ์กับนักวิชาการแบบ Co-creation of 

Knowledge เน้นการมองไปข้างหน้า ให้รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ท้ังนี้ ควรหลีกเล่ียง “การให้-การรับ” แบบผู้รับไม่สามารถยืนด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้น ท้ังหมดนี้จะช่วยให้เกิด

การออกแบบหลักสูตรหรือโครงการควรจะทำอะไรบ้าง 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะไปทางไหน จะยืนเคียงข้างใคร และเพือ่อะไร 
  ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะไปทางเดียวกับชุมชน เคียงข้างชุมชน เคียงข้างเกษตรกร เพื่อลด
รายจ่าย เพื่อเพิ่มรายได้ พึ่งพาตนเองได้ มีการสร้าง/ขยายเครือข่าย และเพื่อความยั่งยืนของชุมชน พัฒนา 
Smart farmer ควรสอดคล้องกับแผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึง เป็น Mentor 
ให้กับเกษตรกรในการสร้างองค์ความรู้ และฝึกทักษะท่ีเหมาะสมให้แก่เกษตรกร ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมกับการฝึกให้เยาวชน โดยเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม เพื่อพัฒนาคนท่ีมีศักยภาพสู่การพัฒนาในระยะยาว 
 
หัวข้อที่อยากสอน หรือควรสอน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

• Product design 
• Product marketing  
• Product traceability 
• Digital marketing 
• Digital commerce 
• Plant-based prod cons 
• Ag-digital Utilization 
• Valued added products 
• International trading 
• Processing 
• Exporting 
• Logistics expresses 
• New ag supply ecosystem 
• Cultural innovation 
• Cross border ecommerce 
• Software package ระบบ ERP 
• ERP and traceability 
• Ag-test มาตรฐานทางการผลิต ทางการเกษตร GAP 

• Area based development เช่น 
โครงการปลูกเครื่องยา  

• Future agricultural เช่น space 
agricultural  

• Demand based products เช่น 
Disaster แล้วจะอยู่รอดได้อย่างไร 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

• Mindset หรือ ฐานคิด/กระบวนความคิด 

• การใช้ระบบฟาร์มอัจฉริยะ โรงเรือนอัจฉริยะ เกษตร
แม่นยำ การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี การจัดการน้ำ 

• ความรู้พื้นฐานทางด้านเกษตร เช่น Plant physiology, 

• การจัดการวัสดุทางการเกษตรหลังการเก็บ
เกี่ยว (Waste Minimization, Waste to 
energy, Waste to products) 

• Green technology ท้ังในด้านการเกษตร 
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หัวข้อที่อยากสอน หรือควรสอน 
Animal physiology and Fisheries physiology 

• ด้านการบริหารจัดการ เช่น การวางแผน จัดการธุรกิจ 
farm management การตลาดออนไลน์ (ช่องทาง/การ
วิเคราะห์ตลาดเกษตร) Niche market for YSF และ
การเป็นผู้ประกอบการ 

• การวางแผนเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มของตนเองให้
สามารถพึ่งพาทรัพยากรของตนเองได้อย่างครบห่วงโซ่ / 
Community Business Model Canvas: CBMC 

• กระบวนการคิด และการบริหารจัดการ นำไปสู่การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

• นวัตกรรมสังคมสำหรับทุกคนทุกวัย (Inclusive Social 
Innovation) 

• การสร้างเครือข่ายของเกษตรกรรุ่นใหม่ 

• Sustainable development 

นวัตกรรม วิศวกรรม ฯลฯ 

• การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนกับ
การเกษตร สำหรับพื้นท่ีท่ีไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง 

• เทคโนโลยีท่ีสามารถ Transfer กับชุมชน
ได้ 

• การแปรรูปท่ีนำ Waste มาแปรรูป เพื่อ
ลดหรือเพิ่มมูลค่า Waste 

• แนวทางการพัฒนาโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ 
เนื่องจากมีหลายชุมชนท่ีมีศักยภาพแต่ไม่
สามารถเขียนโครงการได้  หากชุมชน
เหล่านั้นสามารถเขียนโครงการได้ดี และ
ผู้ให้ทุนเข้าใจส่ิงท่ีเขาต้องการจะส่ือ ทาง
ชุมชนก็จะสามารถได้เงินมาสนับสนุนธุรกิจ
หรือช่วยสนับสนุนด้านการทำเทคโนโลยี
ของทางชุมชนได้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อธุรกิจ
ของทางชุมชน อีกท้ังจะเป็นการท่ีทาง
หน่วยงานเข้าถึงชุมชนและเกษตรกรได้ง่าย
ขึ้น 

• ค้นหาเพื่อหาแนวทางและวิธีแก้ไข บาง
โจทย์อยู่ในชุมชน แต่เป็นโจทย์ท่ียากมาก 
ซึ่งปัญหาของแต่ละชุมชนแตกต่างกัน โดย
ต่างกัน ท่ีระดับของการจัดการ ต้องมี
กระบวนการ ท่ีจะ เข้าไปทำความ เข้ า
ใจความต้องการของชุมชน 

• Green business: ด้านการตลาด การวาง 
Positioning 

• การใช้ทรัพยากรในชุมชนให้คุ้มค่า 
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คนที่อยากร่วมเรียนรู้ด้วย (Learners) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • กรมส่งเสริมการเกษตร ควรให้มีการส่ือสารระหว่างอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 

และเจ้าหน้าท่ีในกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เขารู้ว่าจะเป็น  Learners 
เหมือนกันกับนักวิชาการเกษตรของกรมส่งเสริมเป็น การ Train the trainer 
เป็นการ Train Young Smart Farmer เพราะว่า มหาวิทยาลัยน่าจะทำได้ ถ้า
ทำ U2T ก็คือการส่ือสารกับ Young Smart Farmer โดยตรง โดยการ Learn 
2 ทาง คือ 1) อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ท่ีมีความรู้ด้านการศึกษา 2) ส่ิงท่ี 
Young Smart Farmer และกรมส่งเสริมการเกษตรรู้  คือ การปฏิบัติ ความ
เป็นจริง เนื่องจาก เขาได้มีการส่ือสารกับเกษตรกรโดยตรง 

• Young Smart Farmer มี ค ว า ม ต้ อ ง ก าร แ ล้ ว  เข้ า ม าป รึ ก ษ าค ณ ะ
เกษตรศาสตร์ มีหน่วยตรงกลางท่ีคอยเช่ือมโยงกับคณะต่างๆ อยากมี One 
Stop Service ท่ีคอยบริการ มหาวิทยาลัยมี ส่ิงอำนวยความสะดวก มีการ 
Training พัฒนาเป็นชุดโครงการ หลักสูตรให้มีทางเลือกได้หลายทาง 

• ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Food & Health คำว่า Young Smart Farmer ควรเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในนั้น 
มหาวิทยาลัยควรจะมีแพลตฟอร์มท่ีทุกคนสามารถเข้ามาใช้งานร่วมกันได้  
อยากให้มีแพลตฟอร์มแบบรีคัลท์  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ • Smart farm สำหรับเกษตรกร 

• Agri Tech Start up your people 

• Creative Economy in Northern Economic Corridor 

• Universal design ใน Thailand Charter 

• กลุ่มท่องเท่ียว – Smart Tourism 

• ภาคี นวัตกรรมเกษตรอาหาร และสุขภาพ 

• เยาวชนในโรงเรียน รอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

• หน่วยงานภาครัฐ รอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

• ภาคเอกชน หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

• ภาคการเงินธนาคารในพื้นท่ี การกู้ยืมรูปแบบใหม่เพื่อการลงทุนร่วมแบบใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

• เกษตรกรรุ่นใหม่ YSF ทายาทเกษตรกร  

• ผู้ประกอบการ 

• ผู้สูงอายุ กลุ่มเกษียณ กลุ่มท่ีประสบสำเร็จมาแล้ว มาเริ่มทำการเกษตร 

• เชิงนโยบาย  
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คนที่อยากร่วมเรียนรู้ด้วย (Learners) 

• แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 

• ผู้เช่ียวชาญในหลากสาขาวิชา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย 

• พนักงานของรัฐ ท่ีเกี่ยวกับ ภาคการเกษตร เป็นบุคคลท่ีสำคัญท่ีไปขับเคล่ือนได้
ดีกว่านักวิชาการท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัย แต่เราจะต้องแลกเปล่ียนองค์ความรู้ทาง
วิชาการ เพื่อให้เขานำความรู้ท่ีมีวิชาการ Back up ไปผสมผสานกับภูมิปัญญา
ของเกษตรกร เพื่อสร้าง Co-creation of Practical knowledge ต่อไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

• ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และเกษตรกรด้ังเดิม เนื่องจากการท่ีจะลงพื้นท่ีใน
ชุมชนจำเป็นท่ีจะต้องรู้บริบทของแต่ละพื้นท่ี ความรู้และทักษะท่ีชุมชนมีอยู่
แล้ว เรียนรู้ เรื่อง Organization จากผู้นำชุมชน เรียนรู้ปัญหาจริงๆจาก
เกษตรกรด้ังเดิม 

• ผู้เช่ียวชาญเชิงเทคนิค เพื่อช่วยในการอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมท่ีจะ
นำไปเผยแพร่หรือแก้ไขปัญหาว่ามีลักษณะการใช้งานอย่างไร ช่วยทุ่นแรงใน
เรื่องใด 

• ผู้มีประสบการณ์ในแต่ละอาชีพนั้นๆ 

• ผู้ท่ีใฝ่รู้ มีความต้ังใจ มุ่งมั่นและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 

• ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการท่ีประสบความสำเร็จใน
ธุรกิจ 

 
ชุดโครงการ Sandbox เพื่อพัฒนาหลักสูตร Non-degree program “การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ของ Young Smart Farmers บนพื้นท่ีสูง ภาคเหนือตอนบน ด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้แนวคิด 
Bio-Circular-Green Economy: BCG” ประกอบด้วยคณะทำงาน 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิชาร่วม
ระหว่าง 4 มหาวิทยาลัย  

วิชาแกนกลาง  
 ท่ีจะเรียนรู้ร่วมกันของ 4 มหาวิทยาลัย คือ  

1) สถานการณ์การเกษตรของชุมชน ของไทย และ ของโลก การปรับ mindset การออกแบบ System 
thinking การพัฒนาระบบประกันคุณภาพในระดับท้องถิ่น ท่ีให้การรับรองผู้ผลิตโดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง PODD-PGS การจัดทำแผนธุรกิจชุมชน (Community Business Model 
Canvas: CBMC) และตลาดธุรกิ จ ชุมชน  Online ท่ีพ ร้อม เป็ นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ให้
กลุ่มเป้าหมาย และ มีฟาร์มท่ีพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ดูงาน  
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2) ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูล จากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม และผ่าน social media  
มีการบันทึกข้อมูล ตอลดจนนำข้อมูลมากใช้ประกอบการวางแผน และการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี  

3) การบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดย สามารถบริหารจัดการปัจจัยการผลิตได้เป็นอย่างดี 
สามารถเช่ือมโยการผลิตและการตลาดเพื่อให้ขายผลผลิตได้ บริหารจัดการของเหลือจากการผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพ (Zero-waste management) 

4) ความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค โดย มีความรู้หรือได้รับการอบรม
เกี่ยวกับ GAP GMP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น และ มีกระบวนการผลิตท่ีสอดคล้องกับ GAP 
GMP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

5) ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม โดยมีกระบวนการผลิตท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม้ทำลาย
ส่ิงแวดล้อม (Green Economy) รวมทั้ง มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

6) ความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร โดยมีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพการเกษตร มีความสุข
และพึงพอใจในการประกอบอาชีพเกษตร รักและหวงแหนพื้นท่ีและอาชีพทางการเกษตร ไว้ส่งต่อให้
รุ่นต่อไป  

7) แนวคิดและการดำเนินการโครงการ Young Smart Farmers 4.0 และรูปแบบในการพัฒนาเครือข่าย 
ต้ังแต่ระดับอำเภอ จังหวัด เขต และประเทศ 

8) การจัดทำ การสรุปผลและประเมินผลการดำเนินการในฟาร์มของตนเอง หลังจากได้ปรับใช้ความรู้  
และจะมีการแลกเปล่ียนทุก 2 เดือน และการสังเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการ Sandbox เพื่อพัฒนาหลักสูตร Non-degree program “การ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของ Young Smart Farmers บนพื้นท่ีสูง ภาคเหนือตอนบน ด้วยผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมภายใต้แนวคิด Bio-Circular-Green Economy: BCG”  
1.  ข้อเสนอโครงการ CMU for YSF 4.0: พัฒนาการเกษตรไทยด้วยพลัง

เกษตรกรปราดเปรื่องรุ่นเยาว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อ่านรายละเอียดได้ดัง Link:  
https://drive.google.com/file/d/12zamdZoS7n9DpZHF1KIk37rk4
Di6VJVP/view?usp=sharing   

2.  ข้อเสนอโครงการ การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในพืน้ท่ีสูงสู่การเป็นเกษตรกร
มืออาชีพมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา 
อ่านรายละเอียดได้ดัง Link: 
https://drive.google.com/file/d/19HozB6hBT98TDqIe6Jr1o7OgLU
Fxs1Gw/view?usp=sharing   

https://drive.google.com/file/d/12zamdZoS7n9DpZHF1KIk37rk4Di6VJVP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12zamdZoS7n9DpZHF1KIk37rk4Di6VJVP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19HozB6hBT98TDqIe6Jr1o7OgLUFxs1Gw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19HozB6hBT98TDqIe6Jr1o7OgLUFxs1Gw/view?usp=sharing


72 

3.  ข้อเสนอโครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีด้าน
พลังงานทดแทนสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young smart farm) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ อ่านรายละเอียดได้ดัง Link: 
https://drive.google.com/file/d/1YfbiLtzRt0fgbmfFGpDTZc5VNnt
x3qCu/view?usp=sharing   

ตารางที่ 6 ช่ือโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย/องค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปถ่ายถอดให้สู่  
YSF บนพื้นท่ีสูง 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
องค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่

สามารถนำไปถ่ายถอดให้สู่ YSF บนพื้นที่สูง 
CMU for YSF 4 .0 : 
พัฒนาการเกษตรไทย
ด้ วย พ ลั ง เก ษ ต รก ร
ปราดเปรื่องรุ่นเยาว์  
มหาวิยาลัยเชียงใหม่  
 

1. Smart farmers หรือ Young 
smart farmers ใ น พื้ น ท่ี
จังหวัดเชียงใหม่ 10 คน 

2. Smart farmers หรือ Young 
smart farmers ใ น พื้ น ท่ี
จังหวัดลำพูน 10 คน 

1. องค์ความรู้ในการปรับกระบวนคิด และ
การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการทาง
การเกษตร 

• YSF, how to? 

• มาตรฐานการผลิต ต้นน้ำ กลางน้ำ 
ปลายน้ำ 

• Innovative Entrepreneurship 

• Waste management 

• Product traceability 
2. องค์ความรู้ท่ีใช้ในการบริหารจัดการ 

ทางการบัญชี/ต้นทุน/การตลาด 

• Community Business Model 
Canvas  

• Digital marketing 

• Agribusiness Marketing 

• Agricultural Cost Accounting 

• Logistics and supply chain 
management in agribusiness 

3. องค์ความรู้ในการจัดการกระบวนการผลิต 
โดยใช้เทคโนโลยี และ/หรือ นวัตกรรม 

     (เลือกเรียนให้เหมาะสมตามบริบทของแต่   

https://drive.google.com/file/d/1YfbiLtzRt0fgbmfFGpDTZc5VNntx3qCu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YfbiLtzRt0fgbmfFGpDTZc5VNntx3qCu/view?usp=sharing
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
องค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่

สามารถนำไปถ่ายถอดให้สู่ YSF บนพื้นที่สูง 
     ละกลุ่ม YSF) องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ  
      นวัตกรรมสร้าง CMU Young Smart  
      Farmer 4.0 
4. โครงการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและ

กลุ่ม YSF 
 

การพัฒนาเกษตรกร
รุ่นใหม่ในพื้นท่ีสูงสู่การ
เป็นเกษตรกรมืออาชีพ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
ล้านนา  

1. เกษตรกรหรือผู้ประกอบการ
เครื อ ข่ าย วิ ส าห กิ จ เกษ ต ร
อินทรีย์ น่าน 10 - 15 คน 

2. กลุ่มอาชีพท่ีเกี่ยวข้องเกษตร
อินทรีย์ 5 – 10 คน 

1. องค์ความรู้ในการปรับกระบวนคิด และ
การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการทาง
การเกษตร 

• การปรับวิธีคิดสู่การเป็นเกษตรกรยุค
ใหม ่

• ก ร ะ บ ว น คิ ด ข อ ง ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการทางการ 

• การเป็นผู้ประกอบการทางสังคม 

• การจัดทำแผนธุรกิจชุมชน 
2. องค์ความรู้ในการจัดการกระบวนการผลิต 

โดยใช้เทคโนโลยี และ/หรือ นวัตกรรม ท่ี
เหมาะสม(เลือกเรียนให้ เหมาะสมตาม
บริบทของแต่ละคน/กลุ่ม) 

• การจัดการผลิตต้นทางและกลางทาง 
ให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน 
(กระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน (เกษตร
อิ น ท รี ย์ ) /  ก ารผ ลิตปุ๋ ย อิ น ท รี ย์
คุณภาพสูงเชิงพานิชย์ / การผลิตสาร
ชีวภัณ ฑ์ เชิ งพ านิ ชย์  / การสร้ าง
ผู้ประกอบการปัจจัยการผลิตเกษตร
อินทรีย์เชิงพานิชย์ / การใช้น้ำและ
พลังงานในกระบวนการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ / ระบบการควบคุม
อัตโนมัติทางการเกษตร (น้ำ/แสง/
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
องค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่

สามารถนำไปถ่ายถอดให้สู่ YSF บนพื้นที่สูง 
อากาศ)) 

• มาตรฐานการผลิต ต้นทาง กลางทาง 
และปลายทาง (มาตรฐาน เกษตร
อินทรีย์  / มาตรฐานผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์  / มาตรฐานสถานท่ีผลิต
อาหาร หรือ คัด ตัดแต่ง บรรจุผลผลิต
ทางการเกษตร / การจัดการบรรจุ
ภัณฑ์) 

3. องค์ความรู้ ท่ี ใช้ ในการบริหารจัดการ 
ทางการบัญชี/ต้นทุน/การตลาด 

• การจัดการบัญ ชีต้นทุน ทางธุรกิจ
เกษตร 

• การจัดการสินค้าและการตลาด(ระบบ
และช่อ งทางการตลาดยุ ค ใหม่ ท่ี
หลากหลาย / การรวบรวมและการ
กระจายสินค้าชุมชน/เครือข่าย) 

• ระบบการเงินดิจิตอลการบริหารการ
จัดการกลุ่มวิสาหกิจหรือกลุ่มอาชีพ 

ก า ร ถ่ า ย ท อ ด อ ง ค์
ค ว าม รู้ ด้ าน ก าร ใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ด้ า น
พ ลั ง ง าน ท ดแ ทน สู่
เก ษ ต ร ก ร รุ่ น ให ม่  
(Young smart farm) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ่

เกษตรกรรุ่นใหม่ ชุมชนสะลวงและ
ชุมชนขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่  40 คน 
 

1) เครื่องเติมอากาศท่ีผิวน้ำแบบกังหันขนาด
เล็ก 

2) ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
3) ระบบตรวจวัดความช้ืนในดินร่วมกับ

เซ็นเซอร์วัดสภาพอากาศขนาดเล็กเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรในการปลูกพืช 

4) ระบบฟักไข่อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ระหว่างการเรียบเรียง ข้อเสนอโครงการ  
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บทความพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.  การประยุกต์ใช้โดรน ในด้านการพัฒนา Smart Farming  ด้านพลังงาน

ทดแทน และด้านการสนับสนุนภารกิจการเฝ้าระวังไฟป่า 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี: 
https://drive.google.com/file/d/1lGUebf20zRrz_nMuGXHoER2QS
qf3GvRc/view?usp=sharing   

2.  รูปแบบของการใช้ Solar Cell เพื่อการเกษตรสำหรับ Young Smart 
Farmer  
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี: 
https://drive.google.com/drive/folders/1PJGWstGH6XpYiNA3
9KqpOShQAPClVpK0?usp=sharing   

3.  นวัตกรรมเมล็ดพันธุ์ที่สามารถเปล่ียนแปลงชีวิตของเกษตรกรรายย่อยนับ
ล้าน … Contributions from East West Seed Group 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี: 
https://drive.google.com/file/d/1uoRkfmjBC8-
RoZCEYuKNzhXqG_Vxz9Ym/view?usp=sharing   

4.  “ผ่อดีดี พีจีเอส - podd PGS” ดิจิทัลเสริมพลังเครือข่าย บูรณา
การวิชาการในมหาวิทยาลัย กับ ความรู้และจิตวิญญาณรักษ์
ธรรมชาติของชุมชน 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี: 
https://drive.google.com/file/d/1QhAaVQvQXnOgti2hSDQZBpSx
NawzGA6A/view?usp=sharing   

5.  ศักยภาพของ YSF 4.0 และเครือข่าย YSF ในปัจจุบัน ... สะท้อนแนวทาง
การปรับตัวของมหาวิทยาลัย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี: 
https://drive.google.com/file/d/1v_QCRIROWPpWrWwilXxEwEBE
UmMYp2y_/view?usp=sharing  

 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1lGUebf20zRrz_nMuGXHoER2QSqf3GvRc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lGUebf20zRrz_nMuGXHoER2QSqf3GvRc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PJGWstGH6XpYiNA39KqpOShQAPClVpK0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PJGWstGH6XpYiNA39KqpOShQAPClVpK0?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uoRkfmjBC8-RoZCEYuKNzhXqG_Vxz9Ym/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uoRkfmjBC8-RoZCEYuKNzhXqG_Vxz9Ym/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QhAaVQvQXnOgti2hSDQZBpSxNawzGA6A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QhAaVQvQXnOgti2hSDQZBpSxNawzGA6A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v_QCRIROWPpWrWwilXxEwEBEUmMYp2y_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v_QCRIROWPpWrWwilXxEwEBEUmMYp2y_/view?usp=sharing
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Clip/VDO สั้น (5 – 7 นาที/ตอน) เก่ียวกับ smart practice ของ smart farmers 
1.  ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่_PODD-PGS  

รับชม Clip ได้ท่ี: 
https://drive.google.com/file/d/14pbWHDS0WPpdaYjTwMSa
13q2SOhaNsC7/view?usp=sharing  

 
2.  ผศ.ดร.บุศรา ล้ิมนิรันดร์กุล Smart Practices ของนักวิชาการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสร้าง Young Smart Farmer 4.0  
รับชม Clip ได้ท่ี: 
https://drive.google.com/file/d/1JTENdxPp2FqHZeTbXRUK_
w1Wf72Ai3qt/view?usp=sharing   

3.  ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี Smart Practices ของนักวิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ในการสร้าง Young Smart Farmer 4.0  
รับชม Clip ได้ท่ี: 
https://drive.google.com/file/d/1ptSXnpIl9BwIqTZbczO5C1
BsjPYjO9Jy/view?usp=sharing  

4.  ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย Smart Practices ของนักวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ในการสร้าง Young 
Smart Farmer 4.0  
รับชม Clip ได้ท่ี: 
https://drive.google.com/file/d/1bBMGSI9EaOkueYDJxEOcO
e4mCxCebnJc/view?usp=sharing   

5.  คุณศิริ คำอ้าย Smart Practices ของ YSF เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 
ไปสู่ Young Smart Farmer 4.0 
รับชม Clip ได้ท่ี: 
https://drive.google.com/file/d/1EW94RBrJskKODwmk_Q5
bWNEapZ6glhFQ/view?usp=sharing   

6.  คุณสิริพล เพ็งโฉม มีรักฟาร์ม Smart Practices ของแกนนำ YSF ใน
ท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ไปสู่ Young Smart Farmer 4.0 
รับชม Clip ได้ท่ี: 
https://drive.google.com/file/d/1-KB-
yjlTfKK4jJw3y0eZgaUfgO35JxLQ/view?usp=sharing   

https://drive.google.com/file/d/14pbWHDS0WPpdaYjTwMSa13q2SOhaNsC7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14pbWHDS0WPpdaYjTwMSa13q2SOhaNsC7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JTENdxPp2FqHZeTbXRUK_w1Wf72Ai3qt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JTENdxPp2FqHZeTbXRUK_w1Wf72Ai3qt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ptSXnpIl9BwIqTZbczO5C1BsjPYjO9Jy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ptSXnpIl9BwIqTZbczO5C1BsjPYjO9Jy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bBMGSI9EaOkueYDJxEOcOe4mCxCebnJc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bBMGSI9EaOkueYDJxEOcOe4mCxCebnJc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EW94RBrJskKODwmk_Q5bWNEapZ6glhFQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EW94RBrJskKODwmk_Q5bWNEapZ6glhFQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-KB-yjlTfKK4jJw3y0eZgaUfgO35JxLQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-KB-yjlTfKK4jJw3y0eZgaUfgO35JxLQ/view?usp=sharing
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Clip/VDO สั้น (5 – 7 นาที/ตอน) เก่ียวกับ smart practice ของ smart farmers 
7.  แผนธุรกิจเพื่อชุมชนโดย YSF จังหวัดเชียงใหม่ 

รับชม Clip ได้ท่ี: 
https://drive.google.com/file/d/1fihrHwFPMREwXO913dHGd8v
N1yOIs5pV/view?usp=sharing  

 
8.  ตลาดออนไลน์ ความมั่นคงทางอาหาร ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน 

จังหวัดน่าน 
รับชม Clip ได้ท่ี: 
https://drive.google.com/file/d/1yaObwvItHH8AbMj2pW3uBIGlS
qi8gwcB/view?usp=sharing   

 

รายงานการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดย ผู้ที่มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Smart Practices) 
1.  การประช ุม  เรื ่อ ง  Young Smart Farmer ตามวิถ ีเกษตร 4 .0  .. . 

คุณค่าและมูลค่า ที่ร่วมสรรสร้างโดยนักวิชาการ ในวันที่ 7 มกราคม 
2564 เวลา 08.30 – 12.10 น. ผ่าน Zoom Cloud Meeting 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี:  
https://drive.google.com/drive/folders/14FnHntNw7s0b1Bn
ulnAkkNlfaDPfixQ_?usp=sharing  

2.  การประชุม เรื ่อง Smart Practices ของนักธุรกิจเกษตร – แกนนำ 
YSF ในท้องถิ่น – กลไกสนับสนุนของภาครัฐเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 
ไป สู ่ Young Smart Farmer 4.0 ใน ว ันพ ุธ  ที ่ 21 เมษ ายน  2564  
เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่าน Zoom Cloud Meeting  
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี: 
https://drive.google.com/drive/folders/1vJwWZXjexS0Wki
XToaCCfky98RnFK-Uk?usp=sharing  

 

3.  การประชุม เรื่อง Smart Practices ในการสร้าง Young Smart Farmer 
4.0 … ประสบการณ์และบทเรียนของนักวิชาการ  ในวันจันทร์ ท่ี  3 
พฤษภาคม 2564  เวลา 9.00-12.00 น. ผ่าน Zoom Cloud Meeting 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี: 
https://drive.google.com/drive/folders/1lekFiyQ4uzNlmVqR
CQBVbPkEFF2bwSgh?usp=sharing   

https://drive.google.com/file/d/1fihrHwFPMREwXO913dHGd8vN1yOIs5pV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fihrHwFPMREwXO913dHGd8vN1yOIs5pV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yaObwvItHH8AbMj2pW3uBIGlSqi8gwcB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yaObwvItHH8AbMj2pW3uBIGlSqi8gwcB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14FnHntNw7s0b1BnulnAkkNlfaDPfixQ_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14FnHntNw7s0b1BnulnAkkNlfaDPfixQ_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vJwWZXjexS0WkiXToaCCfky98RnFK-Uk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vJwWZXjexS0WkiXToaCCfky98RnFK-Uk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lekFiyQ4uzNlmVqRCQBVbPkEFF2bwSgh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lekFiyQ4uzNlmVqRCQBVbPkEFF2bwSgh?usp=sharing
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รายงานการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดย ผู้ที่มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Smart Practices) 
4.  การประช ุมการพ ัฒนาข ้อ เสนอโครงการ เรื ่อ ง การปรับตัวของ

มหาวิทยาลัย เพื่อสร้าง Young Smart Farmer 4.0 ในวันจันทร์ ที่ 5 
กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น . ณ ห้องประชุมอินทนิล   
กรีนนิมมานท์ ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี: 
https://drive.google.com/drive/folders/1cJLfJxBYQy2_wwij77I9L
6BeEE49fFKj?usp=sharing  

 

5.  การใช้งานเครื่องมือดิจิทัล podd PGS เพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์
ของ YSF ในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 -15.30 น. ผ่าน 
Zoom Cloud Meeting 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี: 
https://drive.google.com/drive/folders/186wbHTRCYn7J-
jMh2_9zLfijFV8YS3pN?usp=sharing   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1cJLfJxBYQy2_wwij77I9L6BeEE49fFKj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cJLfJxBYQy2_wwij77I9L6BeEE49fFKj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/186wbHTRCYn7J-jMh2_9zLfijFV8YS3pN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/186wbHTRCYn7J-jMh2_9zLfijFV8YS3pN?usp=sharing
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 ค ณ ะ ผู ้ว ิจ ัย  โค ร ง ก า ร  Young Smart Farmers 4.0 (YSF 4.0) แ ล ะ  ก า ร ป ร ับ เป ลี ่ย น
มหาวิทยาลัยเพื่อสร้าง YSF 4.0 ได้สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย พบว่า  
1) มี YSF  ในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน ท่ีจัดการฟาร์มได้ดีตลอดกระบวนการผลิต แปรรูป 

ตลาด Logistic และ เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างดีของเกษตรกรรุ่นใหม่ ตลอดจน นักวิชาการและ
นักศึกษาได้ เช่น คุณศิริ คำอ้าย ดร. ธนศาล คำเรืองฤทธิ์ คุณสิริพล เพ็งโฉม รวมท้ัง YSF ท่ีเป็นศูนย์
บ่มเพาะ YSF ในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน ท้ังนี้ YSF เหล่านี้ ยังสามารถสร้างความ
ร่วมมือกับภาคีทุกมิติอย่างต่อเนื่อง  เพื่อ Co-create practical knowledge ของโจทย์ใหม่ๆ 

2) มีเกษตรกรท่ีหันมาทำการเกษตร และยังต้องการความรู้จากนักวิชาการและภาคีอื่นๆ  โดยเฉพาะ ด้าน
การแปรรูป มาตรฐานผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ และทักษะการจัดทำแผนธุรกิจชุมชน (Community 
Business Model Canvas) ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยอย่างยิ่ง ท่ีจะสร้าง
ความร่วมมือในการ co-creation of practical knowledge ตลอด ห่วงโซ่การผลิต การแปรรูป 
การตลาด 

3) สำหรับ พื้นท่ี Area-based มีความต้องการพัฒนาเกษตรกรหลากหลายกลุ่ม ต้ังแต่เยาวชนไปจนถึง 
professional farmer ดังนั้น นักวิชาการมหาวิทยาลัย ต้องปรับตัวให้สามารถสร้างการเรียนรู้ของ
กลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมเยาวชน เกษตรกรมือใหม่ เกษตรกรอัจฉริยะ จนถึงเกษตรกรมืออาชีพ 

4) จากการทำ Self assessment พบว่า  4 มหาวิทยาลัย มี Smart practices ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ด้านการผลิต การแปรรูป Packaging การตลาด Online และ Application ควบคุมและ
ติดตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม ท่ีเอื้อต่อการสร้าง YSF 4.0 ขณะเดียวกัน จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ผ่านการเสวนา Online ทำให้ทราบว่า ท้ัง 4 มหาวิทยาลัย มี ทุนเดิมด้าน
กระบวนการสร้าง YSF 4.0 ผ่านโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทย
แลนด์ 4.0  โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และ โครงการบริการวิชาการ 

5) ข้อมูลจากกระบวนการ Self-assessment  จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของคณาจารย์ 4 มหาวิทยาลัย 
และ จากการประชุมถอดบทเรียน ของ 4 มหาวิทยาลัย นำไปสู่การกำหนด กลยุทธ์การสร้าง YSF 4.0 
ผ่านหลักสูตร  Non-degree program ร่วมกันระหว่าง 4 มหาวิทยาลัย ช่ือ ชุดโครงการ Sandbox  
เพื่อพัฒนาหลักสูตร Non-degree “Four University for YSF 4.0” 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากข้อค้นพบ 5 ประเด็นดังกล่าว ท้ัง 4 มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายตรงกันว่า ต้องการพัฒนา YSF 4.0 ให้มี
คุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

• มีความรู้ ทักษะ วิธีคิดท่ีสามารถวิเคราะห์สถานการณ์การเกษตรของชุมชน ของไทย และ ของโลกได้
สามารถปรับ mindset ได้ สามารถออกแบบ System thinking สามารถพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพในระดับท้องถิ่น ท่ีให้การรับรองผู้ผลิตโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง PODD-
PGS สามารถจัดทำแผนธุรกิจชุมชน (Community Business Model Canvas: CBMC) และตลาด
ธุรกิจชุมชน Online ท่ีพร้อมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย และ มีฟาร์มท่ีพร้อมเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้ดูงาน  

• มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูล จากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม และผ่าน social media  

มีการบันทึกข้อมูล ตอลดจนนำข้อมูลมากใช้ประกอบการวางแผน และการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี  

• มีการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดย สามารถบริหารจัดการปัจจัยการผลิตได้เป็นอย่างดี 
สามารถเช่ือมโยการผลิตและการตลาดเพื่อให้ขายผลผลิตได้ บริหารจัดการของเหลือจากการผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพ (Zero-waste management) 

• มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค โดย มีความรู้หรือได้รับการอบรม
เกี่ยวกับ GAP GMP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น และ มีกระบวนการผลิตท่ีสอดคล้องกับ GAP 

GMP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

• มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม โดยมีกระบวนการผลิตท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม้
ทำลายส่ิงแวดล้อม (Green Economy) รวมทั้ง มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

• มีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร โดยมีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพการเกษตร มี
ความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชีพเกษตร รักและหวงแหนพื้นท่ีและอาชีพทางการเกษตร ไว้
ส่งต่อให้รุ่นต่อไป  

• มีแนวคิดและการดำเนินการโครงการ Young Smart Farmers 4.0 และรูปแบบในการพัฒนาเครือข่าย 
ต้ังแต่ระดับอำเภอ จังหวัด เขต และประเทศ 

• สามารถจัดทำ การสรุปผลและประเมินผลการดำเนินการในฟาร์มของตนเอง หลังจากได้ปรับใช้
ความรู้ 
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ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัย และภาคีต่างๆ สามารถดำเนินการ นำไปสู่เป้าหมาย คุณลักษณะดังกล่าว
ข้างต้น จึงมีข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยและภาคีต่างๆดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย มีดังนี้ 
7) ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย: 

• มหาวิทยาลัยท่ีมีการเรียนการสอนด้านเกษตร ควรทำการประเมินตนเอง เพื่อให้ทราบ 
ข้อมูล Smart practices ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสามารถสร้าง YSF 4.0 และ 
จัดทำหลักสูตร Lifelong learning เช่น  Non-degree, moocs, และ degree course 

• Quick win นักวิชาการควรร่วมมือกัน ภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัยวิจัย
กับมหาวิทยาลัยชุมชนเพื่อ พัฒนาข้อเสนอโครงการสร้าง YSF 4.0 เสนอแหล่งทุนปี 
2565 - 2566 เช่น ทุน สกสว. และ บพท. Program 13 ชุมชนนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
อย่างยั่งยืน หรือ ทุนหลักสูตรประกาศนียบัตร (non-degree) โครงการพัฒนาศักยภาพ
กำลังคนของประเทศ (Reskill/ Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความ
พร้อมรองรับการทำงานในอนาคต 

• มหาวิทยาลัยควรสร้างร่วมมือกับภาคเอกชน อย่างเช่น บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ตรา
ศรแดง ได้ร่วมมือกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดต้ังห้องวิจัย ด้าน
การศึกษา ปรับปรุงพันธุ์ใหม่ มีห้องปฏิบัติการ ศึกษาพันธุกรรมทางด้านโมเลกุล ต้ังอยู่ท่ี
ตึกพืชไร่ ไร่แม่เหียะ และจัดต้ังห้องปฏิบัติการชีวเคมีในการวิเคราะห์สารสำคัญในพืช 
เพื่อตอบโจทย์ของเกษตรกรในเรื่องของปรับปรุงพันธุ์ เพื่อให้ได้รับสารอาหารท่ีเพียงพอ 
คุณภาพการกินท่ีดีด้วย 

8) ข้อเสนอแนะต่อเครือข่าย YSF จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน 

• ร่วมมือกับนักวิชาการ มหาวิทยาลัย พัฒนา YSF Academy และ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร
รุ่นใหม่ 

9) ข้อเสนอแนะต่อศูนย์บ่มเพาะท่ีเป็น Area-based ระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด 

• ร่วมมือกับนักวิชาการ มหาวิทยาลัย จัดทำข้อเสนอโครงการการจัดการความรู้ เพื่อ 
reskill upskill เกษตรกร 1.0, 2.0 และ 3.0 ในชุมชน/ท้องถิ่น ระดับตำบล/อำเภอ/
จังหวัด 

10) ข้อเสนอแนะต่อ YSF  

• ร่วมมือกับนักวิชาการ มหาวิทยาลัย จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้างความรู้/
นวัตกรรมท่ีสามารถแก้ไขปัญหาเชิงประเด็น หรือ ข้อเสนอโครงการ การจัดการความรู้
เพื่อ reskill upskill เกษตรกร 1.0, 2.0 และ 3.0 
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11) ข้อเสนอแนะต่อกรมส่งเสริมการเกษตร /สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ระดับเขต 

• ร่วมมือกับนักวิชาการ มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยเครือข่าย YSF  ระดับจังหวัด / กลุ่ม
จังหวัด และ ผู้ประกอบการด้านเกษตร เพื่อพัฒนา YSF Academy และ ศูนย์บ่มเพาะ 
YSF 

12) ข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชน 

• จากการสัมภาษณ์และถอดบทเรียนจากบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ตราศรแดง มีการ
ดำเนินงานร่วมกับเกษตรกรรายย่อย และYoung Smart Farmer บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด 
เน้นการทำงานกับเกษตรกรรายย่อย มี Knowledge Transfer learning farm แปลง
ทดลอง ในการทดลองเกี่ยวกับการปลูกพืช เช่น การปลูกพืชในสภาวะท่ีควบคุม ใน
อนาคตจะพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ท่ีสนใจเข้ามาศึกษา เรียนรู้ งานทดลอง 
สามารถศึกษาได้ท่ี Growhow.eastweatseed.com และเพจ ปลูกผักกินเองง่ายๆ KT 
technical working group มี ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ  R&D, Product Development 
Support: PDS and Academic institutions มี ค ว าม ใน ด้ าน นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก ง าน 
(Internship student), ความเช่ียวชาญของบริษัท อีสท์  เวสท์ ซีด การจัดอบรม 
(technical support) และความร่วมมือในด้านวิจัย ทดลองต่างๆ (Action research 
collaboration) 
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ภาคผนวก 1 รายงานการเสวนา จำนวน 4 คร้ัง 
  
ผู้ที่มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Smart Practices) 

 คุณศิริ คำอ้าย เกษตรกรที่เร่ิมสร้าง Smart Practice เม่ืออายุ 45 ปี 

 คณะผู้วิจัย ได้จัด เรื่อง “Young Smart Farmer ตามวิถีเกษตร 4.0 …คุณค่าและมูลค่า ท่ีร่วมสรร
สร้างโดยนักวิชาการ” เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี 7 มกราคม 2564 เวลา 9.00 -12.00 น. ผ่าน Zoom meeting ซึ่ง
มี คุณศิริ คำอ้าย มาร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ ในฐานะ ผู้ท่ีมีแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Smart Practices) 

 ศิริ คำอ้าย ผมเป็นช่างทองมาก่อน ก่อนท่ีจะเป็นช่างทองก็เป็นเกษตรกรมาก่อน และผันตัวไป
เป็นช่างทอง หลังจากเป็นช่างทองเรียบร้อย รู้สึกว่าอายุมากขึ้น สุขภาพไม่ค่อยดี ก็เลยผันตัวมาเป็น
เกษตรกรใหม่ ตอนทำช่างทองอายุ 30 ปี กลับมาทำเกษตร อายุ 45 ปี 
 การเกษตร เริ่มต้นตอนอายุเท่าไหร่ก็ได้ ขอแค่มีใจรัก สำคัญท่ีสุดคือต้องมีใจอยากทำ เริ่มแรก
ท่ีผมจะทำเกษตร ผมก็ช่ังใจว่าจะทำเกษตรอะไร เพราะว่าต้ังโจทย์ไว้ให้ตัวเองว่า ถ้าเราจะไปทำเกษตร
แบบด่ังเดิม เราคงทำไม่ไหว ก็ค้นหาอยู่สักพัก พอดีเจอกับอาจารย์ท่านอาจารย์สมบัติ ท่านให้ความ
กรุณา ให้ความรู้ สอนเทคนิคเกือบทุกอย่าง ผมไม่ได้เรียนเกษตรมา แต่เราจะทำอย่างไรให้เป็นเกษตร
อัจฉริยะ เกษตรสมัยใหม่ เนื่องจากเราไม่ได้เรียนมาโดยตรง ก็จะต้องถามอาจารย์ตลอด มีท่ีปรึกษาท่ีดี 
ก็เลยเริ่มต้นทำ “เกษตรอัจฉริยะ” ต้ังแต่เริ่มแรกเลย  
 ทำมาสักพักหนึ่งประมาณปลาย ปี2556-2557 ก็มีนโยบายด้าน Smart Farm เกิดขึ้น ผมเป็น
รุ่นแรกท่ีได้ไปอบรมของ Smart Farm ตอนนั้นผมยังแปลกใจตัวเองว่า Smart Farm คืออะไร 
หลังจากไปอบรมมาก็ได้ปรึกษากับคณะอาจารย์หลายท่าน หนึ่งในนั้นคือ อาจารย์สมบัติ กล้าจริง ท่าน
ให้แนวทางการปฏิบัติ ผมก็ได้เริ่มปฏิบัติตามคำแนะนำ  
 เริ่มต้นแรกๆ ผมปรึกษากับท่านอาจารย์ก่อน ว่าจะเริ่มปลูกอะไร เพราะว่ามีพืชหลายชนิด 
อาจารย์เสนอมาว่าเอาพืชชนิดท่ีง่ายท่ีสุด คือแตงกว่าญี่ปุ่น ผมก็ลงมือทำแตงกว่าญี่ปุ่น แบบ Smart 
Farm เลย เริ่มทำนวัตกรรมเลย โดยท่ีตัวเองไม่มีความรู้ด้านเกษตร ก็ทำไป ศึกษาไป ควบคู่กัน  
 
 
 
 
 
 
 

 

ผมสร้างนวัตกรรม เพ่ีอแก้ปัญหาของตนเอง เกษตรกร
ด้ังเดิม จะเก็บผลผลิต โดยการเดินเก็บ ต้องหิ้วตะกร้าเก็บ 
แต่ผมสร้างรถ มาขับเก็บแตงกวา ทำให้เราทำงานได้ดีข้ึน 
รวดเร็วข้ึน มีความสุข ผมต้ังคำถามกับตัวเองว่า ถ้าเรา
ทำงานให้มีความสุข เราจะสนุกกับงานที่เราทำ ผมก็เลย
สร้างรถเก็บข้ึนมา เพ่ือให้ตัวเองไม่เหน่ือย จะสบาย และ
ผลผลิตที่เก็บมีคุณภาพ 100 % ดังน้ัน รถเก็บแตงกวา น้ี
คือนวัตกรรม ถ้าเราเดินเก็บ จะทำให้เราเหน่ือยและท้อต่อ
งาน ไม่ค่อยมีความสุข ก็เลยคิดว่าเราแก่แล้ว เราคงจะทำ
ไม่ได้อีก ก็เลยสร้าง รถคันน้ีข้ึน คิดเอง สร้างเอง ในปีที่ 2  
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พอเริ่มทำโรงเรือน เริ่มปลูก เราเดินเก็บ แล้วรู้สึกว่าไม่ไหวแล้ว ดังนั้น เราเป็น Smart farmer ต้องคิด

ตลอด ว่า เราจะอยู่รอด มีรายได้ สุขภาพดี มีความสุข ได้อย่างไร เพราะเราอายุมาก จ้างแรงงานก็แพง ถ้าทำ

แบบเดิมจะทำได้ไม่นาน เราต้องทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ 100% เพราะตลาดมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้น เราต้อง

สร้างนวัตกรรม ถ้าถามว่ามีขายในท้องตลาดไหม ตอบเลยว่าไม่มีขาย เพราะว่าเป็นรถเฉพาะงานที่เราใช้ 

เลยออกแบบเอง สร้างเอง ต้ังช่ือว่า รถเก็บแตงกวาญี่ปุ่น ตอนทำ เกิดจากเก็บเศษเหล็ก และมีบางส่วนที่

ซ้ือ ถ้ารวมๆต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 50,000 กว่าบาทครับ การออกแบบโรงเรือนอาจารย์สมบัติเป็นคนคิดแบบ

ไว้ต้ังแต่ต้นแล้ว แล้วถึงค่อย ทำรถคันนี้ตามแบบท่ีมีอยู่ เพราะแบบนี้ เราทำต้ังแต่ครั้งแรกแล้ว ก็เลยทำ

นวัตกรรมนี้ตามแบบท่ีเรามีอยู่          

 ซึ่งความสามารถเชิงช่าง ส่วนหนึ่ง มาจากตอนเป็นช่างทอง เพราะตอนทำทองเป็นงานท่ีละเอียด จึง
เก็บเอาความละเอียดตรงนั้น มาประยุกต์ใช้กับงานเกษตรได้ งานเกษตรยุคใหม่ อย่าง  Smart Farm เป็นงาน
ละเอียดมากเลย เพราะว่าผมต้องเก็บทุกเม็ด ทุกขณะนี้  นวัตกรรม มีรถขับ เครื่องตัดหญ้าบังคับวิทยุ 
เทคโนโลยีการให้น้ำผ่านทาง Smart Phone ประยุกต์ใช้ผ่านทางให้น้ำ ให้ปุ๋ย ในการประมวลผล ซึ่งแอพพลิเค
ชันนี้ ทำให้เราตรวจสอบย้อนกลับได้ ว่า เราใช้ปุ๋ยไปเท่าไหร่ ทำให้เรารู้ ต้นทุนการผลิตของเรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แรกทีเดียว ผมวางรูปแบบของแปลง การให้น้ำท้ังหมดไว้ก่อน 
มีโรงเรือน ปลูกในถุง ต่อมา ก็ใช้วิธีเว้นช่วงในปีแรก แล้วมีเครื่อง
เก็บ ส่วน แอพพลิเคชั่นพัฒนาช่วงปี 2557 เพราะว่าก่อนที่เราจะ
ทำ เราต้องศึกษาอย่างลึกซึ้ง ก่อนว่า เราจะใช้อุปกรณ์อะไร แบบ
ไหน ลองผิดลองถูกมาหลายรอบมาก ควบคุมแสง อุณหภูมิ เวลา
ในการเก็บ เวลาให้น้ำ เวลาให้ปุ๋ย ได้รับคำแนะนำจากพ่ีเลี้ยง คือ 
อาจารย์สมบัติ  อาจารย์นนท์ จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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ภาพที่ 7 เครื่องตัดหญ้าบังคับวิทยุ 

 พี่เล้ียงแต่ละท่านมีวิสัยทัศน์ดีมาก เจอท่ีปรึกษาท่ีดีมาก พร้อมช่วย คือถ้ามีปัญหาอะไร ท่านตอบรับ
ทันที และได้ผลดีมาก ผมก็ดีใจมาก เครื่องตัดหญ้า บังคับโดยมือถือ ผมตัดท่ีแปลงหน้าฟาร์ม โดยท่ัวไป เวลา
ตัดหญ้า ผู้ตัด ต้องอยู่กลางแดด ร้อนและเหนื่อย จึงคิดค้นเครื่องตัดหญ้านี้ขึ้นมา ก่อนท่ีจะเป็นช่างทอง คุณศิริ 
เคยศึกษาเรื่องเครื่องบังคับวิทยุ ตอนนั้นคิดว่า เผ่ืออนาคตว่าต้องใช้ประโยชน์ ก็ได้ใช้ประโยชน์จริงๆ ส่วนหนึ่ง
เป็นความชอบส่วนตัว เพราะชอบอะไหล่ จึงได้ทดลอง ทำเป็นหุ่นยนต์พ่นฮอร์โมน พ่นปุ๋ยในฟาร์ม ซึ่งช่วย ลด
ต้นทุนได้ 30% เมื่อเทียบกับแบบเดิมท่ีต้องใช้แรงงาน เสียเวลา เปลืองปุ๋ย แต่ตอนนี้ กำหนดเวลาได้ กำหนด
ปริมาณได้ ไม่เหลือท้ัง ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิต เรียกว่า มีประสิทธิภาพ ในเวลาเท่ากัน งบประมาณเท่ากัน 
ได้ประโยชน์สูงสุด  
 ขณะนี้ คุณศิริ ปลูก 4 รอบการผลิตต่อปี เมื่อเทียบกับการปลูกมะเขือ พริกหวาน จะใช้เวลา 6 เดือน 

กว่าจะคืนทุน ราคาอยู่ท่ีการตลาด ตลาดภายใน ตลาดโรงงาน และ ตลาดต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ขณะนี้ ยัง

ผ่านนายหน้า ต้องมีคนกลางมาช่วย จะระบายสินค้า ได้แบบสบายและรวดเร็ว อยู่ได้ท้ัง 2 ฝ่ัง  ท้ังเกษตรกร

ผู้ผลิตและพ่อค้าคนกลาง 

 แตงกวายังมีความรู้อยู่ใหม่ๆ ตลอดเวลา สามารถพัฒนานวัตกรรมได้เรื่อยๆ โดยเฉพาะการจัดการ

ปลายน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจซื้อของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ ทำให้ห่วงโซ่อุปทานมันไหลเวียน ความยั่งยืน 

จะคล้ายกับเราสูบน้ำเข้าไปให้ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ มันมีก๊อก ความต้องการของลูกค้าจะทำให้เกิดการ เปิดก๊อก 

ระบบก็ทำงานปกติไป เกษตรกร ใส่สินค้าท่ีมีคุณภาพเข้าไป ห่วงโซ่อุปทานก็เดินได้ปกติ ถ้าลูกค้าเห็นภาพ

ผลผลิตในฟาร์ม แบบ Real time ถือเป็นการยืนยันกับ ลูกค้าว่ามีสินค้าอยู่จริง สด ใหม่ เก็บวันนี้ พรุ่งนี้ถึง

ลูกค้า มีความแม่นยำ ลูกค้า ตรวจสอบจาก App ได้ว่า เกษตรกรพ่นสารเคมี หรือไม่  
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ภาพที่ 8 สวนแตงกวาญี่ปุ่น 

ลดแรงงาน ลดการปวดเมื่อย พอเราไม่ใช้วิธีสอย ไม่ตกลงบนพื้น ผลผลิตก็จะสะอาด การเก็บแบบนี้ 

เหมือนเราไปเดินห้าง ไปหยิบของจากช้ัน วางลงในรถเข็น ทำให้เรามีความสุขจากการทำงาน ได้เล่น ได้ทำ

อะไรท่ีเพลิน ๆ คลายเครียดได้ดี กระบวนการทำงานระหว่างเกษตรกรและนักวิชาการ เป็นการร่วมคิด ร่วม

ปฏิบัติ เป็นการยกระดับการแข่งขัน การบริหารต้นทุน การคำนวณต้นทุน จุดเน้น คือเรื่องของความแม่นยำ 

เกษตรสมัยใหม่ ต้องเน้นความแม่นยำ เวลาผลิตสินค้า วิธีคิดคือ ทุกอย่างอยู่บนความแม่นยำท้ังหมด จะไม่

ล้มเหลว ความแม่นยำอย่างสูง ต้ังแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำต้องแม่นยำ ต้องตอบโจทย์ได้ทันที ลูกค้าถึงจะอยู่กับเรา 

เกิดการซื้อซ้ำแน่นนอน 

ขอฝากถึง ผู้ท่ีอยากทำเกษตรอัจฉริยะ ปีแรกสำคัญมาก จะเป็นปีของการเรียนรู้ เรียนรู้ปัญหา เราจะ
แก้อย่างไร ล้มลุกคุกคลานแน่นอนในปีแรก ต้องหาท่ีปรึกษา ทำไป ปรับไป รถคันท่ีเก็บแตงกวาญี่ปุ่น เคยนำไป
แข่งขันท่ีมูลนิธิสำนึกรักกบ้านเกิดได้ลำดับท่ี 6 ดีใจมาก ว่า ผู้จัด ยังมองเห็นนวัตกรรมเล็กๆ ของเรา การทำ
เกษตรจริ เราต้องเอาใจมาด้วย เพราะว่าเราต้องทำด้วยใจ ต้ังเป้าหมาย แล้วทำอย่างมุ่งมั่น เช่น ผมต้ังเป้าไว้ว่า 
อยากทำเกษตรแบบสบาย อายุ 80 ปี ก็ยังทำได้ การสร้างคนช่วยก็จำเป็น แต่พอเก่งแล้ว เขาอาจจะจากไป  
การสร้างนวัตกรรมกับเครื่องมือ ไม่หนีจากเราแน่นนอน เราต้องสร้างกลุ่ม ทีมงาน คนรุ่นใหม่ ในส่วนของผม 
ผมได้ปฏิบัติของตัวเองก่อน ทีนี้ผมได้มองย้อนมาว่า เราต้องสร้างกลุ่ม ทีมงาน คนรุ่นใหม่ ถ้ามองตัวเราเองส่ิงท่ี
เราสร้างมามันก็จะสูญไปกับเรา ก็เลยมาคิด คุยกับอาจารย์ว่า เราจะสร้างตัวนี้ขึ้นมาเพื่อยกระดับเกษตรกรท่ี
เข้าไม่ถึง ให้มาอยู่ในกลุ่มของเรา ก็ได้สร้างกลุ่ม หาทีมเกษตรกรท่ีรักในแนวเดียวกัน สร้างกลุ่มพืชไร้ดินขึ้นมา 
เริ่มแรก มีสมาชิกกลุ่มประมาณ 3 - 4 คน ซึ่งแต่ละคนมีแนวคิดเป็นของตัวเอง ผมจึงได้เริ่มดูจากบทเรียนของ
ตัวเองก่อน และแบ่งปันความรู้ไปประมาณ 10 ฟาร์ม ยกระดับไปพร้อมๆ กัน สร้างเหมือนกันท้ังหมด เช่น 
โรงเรือน ระบบต่างๆ เป็นต้น แนวความคิด คือนำมารวมกัน โดยมีผมเป็นพี่เล้ียงให้กับทุกฟาร์ม สร้าง 10 ทีม 
ทำงานร่วมกันหมด แต่ละฟาร์มก็เริ่มพัฒนาตัวเองเรื่อยๆ จนใกล้เคียงกับผม ท่ีศึกษาอยู่  พอเขาทำได้ก็ดีใจ 
เกษตรกร 10 ฟาร์ม ปลูกพืชใกล้เคียงกัน แต่ละพืช ใช้วัสดุอุปกรณ์เหมือนๆ กัน แตงกวา มะเขือเทศราชินี 
มะเขือเทศเชอรี่ มะเขือเทศโทมัส พริกหวาน ให้ตัวเกษตรกรเลือกเอง เพราะการเพาะต้นกล้าของแต่ละคนจะ
ไม่เหมือนกัน แต่การดูแล การจัดการจะใกล้เคียงกัน  
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ท้อได้แต่อย่าถอย ถามว่าผมท้อหรือไม่ ตอนแรกผมท้อตลอด เพราะว่าเราเคยทำงานได้เงินเดือน พอ
มาทำการเกษตรเรามาเก็บเงิน 5 บาท 10 บาท ท้อมากๆแต่ว่าเรายืนยัดว่า เราออกมาแล้วต้องทำให้
ตัวเองอยู่ให้ได้เราต้องทำอย่างไร ถ้าเราไม่ถอย ผมยึดหลัก 3 ท คือ ทำทันที จนทุกวันนี้ 8 ปี ถอยไม่ได้
แล้ว มีความสุขกับส่ิงท่ีเป็นอยู่ 

คุณศรัณยา กิตติคุณไพศาล  
คุณศรัณยา กิตติคุณไพศาล สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี เกษตรอินทรีย์เป็นเกษตรกร ปี  2559 Young 

Smart Farmer เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด และเกษตรกรดีเด่น สาขาทำนา ระดับเขต (เขต6) ปี 2560  
ปราชญ์เกษตรดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่  

บทบาทการทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ (ศพก. อำเภอเชียงดาว) ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน ตำบลแม่นะ ศูนย์การจัดการศัตรูพืช
ชุมชน ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย (PGS เชียงใหม่ สังกัดพัฒนาท่ีดิน
เชียงใหม่)  

บทบาทการทำงานร่วมกับพัฒนาชุมชน  ผู้นำต้นแบบการผลิตคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 
ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล อำเภอเชียงดาว ประธานเครือข่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอเชียง
ดาว (OTOP) ทีมอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ผัก ตำบลแม่นะ  

กิจกรรมการเกษตร เริ่มต้นจากการทำนา ปลูกข้าวไว้กินก่อน มีการปรับเปล่ียนวิถีเกษตร ตอนนี้เป็น
การเกษตรแบบผสมผสาน จะมีทำสวนดอกไม้ ดอกกุหลาบ เก็กฮวย อัญชัญ นำมาแปรรูปเป็นชาดอกไม้ 
ทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรในพื้นท่ี คือ จอมคีรีออร์แกนิค ประมาณ 22 ครอบครัว นอกจากนี้ จะมีการปลูก
ผลไม้ คือ สตรอว์เบอร์รี แก้วมังกร แตงโม มะม่วง แล้วแต่ฤดูกาล มีโรงเพาะกล้าไม้ทำงานกับ Young Smart 
Farmer ในพื้นท่ี 

คำว่า Young Smart Farmer อาจจะไม่ใช่ farmer ก็ได้ เป็นคนใหม่ ไม่ใช่เกษตรกร ซึ่งองค์ประกอบ
ท่ีจะพัฒนา Young Smart ไปสู่ 4.0 ประกอบด้วยหลายภาคส่วน ถ้าทุกคนทำเกษตรหมดเลย ไม่มี
ผู้ประกอบการ ไม่มีช่วงรับต่อ อาจจะไปต่อยาก มีการเล้ียงผ่ึง เล้ียงไก่ ผลผลิตท่ีได้จะนำไปแปรรูป ท่ีสวนจะไม่
มีการขายสดหรือขายตรงไปยังผู้บริโภค ยกเว้นผลไม้บางชนิด  
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ภาพที่ 9 กิจกรรมการเกษตร สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี  
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กิจกรรมการแปรรูป โรงสีข้าวผ่านมาตรฐานอย. การแปรรูปชาจากดอกไม้ หลายอย่างพยายามจะให้
ได้รับมาตรฐาน คุณภาพดีท่ีสุด เท่าท่ีจะทำได้ ในความรู้สึก พอพูดถึงสินค้าเกษตร เกษตรกรเป็นผู้ผลิต จะมอง
ว่าไม่ค่อยมีมาตรฐาน หลังจากแปรรูปเสร็จ นำไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เน้นทำตลาดเองท้ังหมด พัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ การต่อยอด การแปรรูปต่างๆ  

 

 

 

 
 

ภาพที่ 10 กิจกรรมการแปรรูป สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี 
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การตลาด เรื่องของการตลาด ใช้ดอกกุหลาบเป็นดาวเด่น ใช้ดอกไม้ชนิดอื่นๆรองลงมา ถ้าเป็นท่ี
เกี่ยวข้องกับชุมชน ในพื้นท่ีมีชาอัสสัม และสร้างตลาด ทำงานร่วมกับชนเผ่า  

 

 
 

ภาพที่ 11 การตลาด สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี 
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ภาพที่ 12 การตลาดสวนบัวชมพู ณ จอมคีรี (ต่อ) 
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ภาพที่ 13 การตลาดสวนบัวชมพู ณ จอมคีรี (ต่อ) 
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ภาพที่ 14 การตลาดสวนบัวชมพู ณ จอมคีรี (ต่อ) 
 

เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ การทำเกษตร ต้นน้ำ: วัตถุดิบ กลางน้ำ: การแปรรูป ปลายน้ำ: การตลาด 
นำมาเช่ือมโยงกับธุรกิจเพื่อชุมชนเจียงดาว ออร์แกนิค เป็นกลุ่มเกษตร 8 กลุ่ม จอมคีรีออร์แกนิค น้ำสมุนไพร
บ้านจอมคีรี ชาป่าเชียงดาว เกษตรอินทรีย์บ้านแม่คองซ้าย เกษตรอินทรีย์บ้านแม่ป่าเส้า สมุนไพรแม่นะมั่นคง
ยั่งยืน ดาราอางผ้าปักมือ และท่องเท่ียวเชิงเกษตรเชียงดาว  

 

 
 

ภาพที่ 15 เจียงดาวออร์แกนิค โดย สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี 
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ภาพที่ 16 สมาชิกเจียงดาวออร์แกนิค โดย สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี 
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ภาพที่ 17 เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ เจียงดาวออร์แกนิค โดย สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี 
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กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มเยาวชนเขียวสดใสรักษ์ป่าเชียงดาว กลุ่มจิตอาสาป้องกันหมอกควันไฟ
ป่าบ้านจอมคีรี ภาคีเรารักดอยหลวงเชียงดาว ทำงานกับ Young Smart Farmer 

 
 

ภาพที่ 18 กิจกรรมเพื่อส่ิงแวดล้อม สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี 

ปัจจุบันการขับเคลื่อนงานในพื้นที่เชียงดาว เชียงดาวเป็นพื้นท่ี 83 หมู่บ้าน 7 ตำบล บริบทพื้นท่ีเป็น
พื้นท่ีราบสลับกับพื้นท่ีสูง สูงมาก 1,250เมตร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีหลากหลาย ประธานศพก.อำเภอเชียง
ดาวทำงานท้ังอำเภอ แต่ทำงานกับ Young Smart Farmer 3 ตำบล ทำงานแบบกระจายตัวกัน แล้วนำพื้น
ท่ีมาชนกัน จะสามารถขับเคล่ือนได้ท้ังอำเภอ ไม่สามารถทำงานได้เอง อย่างมีศักยภาพ จะมีการวิเคราะห์
ร่วมกัน เราจะทำงานร่วมกับฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน  กำนัน ทำให้ทำงานได้เร็ว ยั่งยืน เข้าถึงชุมชนได้มากขึ้น 
จุดเริ่มต้น เริ่มจากเด็กประถมในโรงเรียน ทำอย่างไร ขยายพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ในอำเภอเชียงดาวให้ได้มากท่ีสุด 
เพราะว่าอำเภอเชียงดาวเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำปิง เป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศ เพราะฉะนั้นการเริ่มต้นใน
โรงเรียน เริ่มจากการสร้างคน พื้นท่ี สังคม ชุมชน ซึ่งปัจจุบัน ผู้นำในชุมชนเป็นคนรุ่นใหม่ ด้วยพลังของคนรุ่น
ใหม่ ทีมงานจะเป็นคนรุ่นใหม่ไปด้วย ในพื้นท่ี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย กรรมการ ผอ.โรงเรียน รวมถึงคนรุ่นใหม่ท่ี
กลับมาทำงานท่ีบ้าน  

ช่วงสถานการณ์โควิด ปรากฎว่าคนรุ่นใหม่เยอะมาก เราจะทำอย่างไร ท่ีจะสามารถขับเคล่ือน รวมคน
รุ่นใหม่กลุ่มนี้เข้ามาอยู่ด้วยกันได้ ต้องอาศัยทุน มีโอกาสขอโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มีคน 20 คน 
ทำงานกับคนในชุมชน สามารถทำงานได้ท้ังตำบล โฟกัสในเรื่องการพัฒนาและการท่องเท่ียว เน้นไปท่ีผลผลิต
ทางการเกษตรท่ีหลากหลาย ทำอย่างไรให้สวนเกษตรในชุมชนท้ัง 13 หมู่บ้าน สามารถเป็นแหล่งท่องเท่ียวได้
ด้วย กิจกรรมท้ังหมด เกิดบริการชุมชนแบบใหม่ข้ึนมา งานบริการแบบใหม่ คือ จะมีคนเข้ามาในพื้นท่ีเชียงดาว 
อำเภอเชียงดาวจะเป็นเมืองท่องเท่ียว แต่ชุมชนไม่ได้รับประโยชน์จากอำเภอเชียงดาวท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียว พอ
มีเกษตรรุ่นใหม่ สามารถขับเคล่ือนเรื่องนี้อย่างเป็นระบบได้ เริ่มจาก การทำงานเกษตรท่ีแตกต่าง การแปรรูปท่ี
แตกต่าง ไม่ซ้ำกับพื้นท่ีเดิม การท่องเท่ียว สร้างคนในชุมชนมาเป็นผู้นำ เป็นไกด์ จัดระบบ ระเบียบการเดินทาง 
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การบริการรูปแบบใหม่ โดยใช้แนวคิด youtuber ในชุมชน ทำ clip ส้ัน โดยจ้างคนในพื้นท่ีได้เลย 
โดยท่ีไม่ต้องนำกล้องมาเอง ใช้เทคโนโลยีท่ีค่อยข้างสูงพอสมควร การทำงานเหล่านี้ คือ การทำความเข้าใจ
ภายในชุมชนอย่างมาก 

งานสร้างคนและงานพัฒนา จะใช้คนรุ่นใหม่ไปพัฒนาคนรุ่นก่อน ในเรื่องใหม่ๆ แต่ขณะเดียวกัน คน
รุ่นใหม่ก็รับฟัง ภูมิปัญญาของรุ่นเก่ามาปรับใช้ด้วย การทำงานท้ังหมดมีเครื่องมือจากภาครัฐด้วย มีหน่วยงาน
ของพัฒนาชุมชน ทำงานเช่ือมกับฝ่ายปกครอง โครงการนวัตวิถี สำนักงานเกษตร สนับสนุน ทำงานร่วมกัน 
สามารถดำเนินการได้เร็วขึ้น และมหาวิทยาลัย เรื่องการพัฒนาสินค้าต่างๆ พอมีโครงการร่วมกับ U2T ทำให้
เข้าใจ คำว่า เกษตรกรรุ่นใหม่ ไม่ใช่รุ่นใหม่เฉพาะเด็กท่ีเรียนแล้วจบปริญญาตรีแล้วกลับมาอยู่บ้าน แล้วเรียกว่า 
เกษตรกรรุ่นใหม่ แต่มุมมองในปัจจุบันหลังจากลงชุมชน ไม่มีได้มีแค่นี้ ทุกชนเผ่ามีคนรุ่นใหม่หมดเลย เด็กกลุ่ม
นี้เก่งเรื่องการเกษตรมาก แต่ขาดโอกาสในการพัฒนาสินค้า และเรื่องของการตลาด พอเราเอาเด็กรุ่นใหม่ท่ีเรา
เข้าใจไปเช่ือมกับเด็กบนดอย สามารถเช่ือมโยงกันได้ดีมาก แล้วสามารถเอาวิธีคิดต่างๆเช่ือมโยงกับพวกเขาได้ 
สามารถทำได้ทันทีด้วย ดึงคนรุ่นใหม่ทุกภาคส่วนเข้ามา 

 

ภาพที่ 19 งานสร้างคนและงานพฒันา โดย โครงการร่วมกับ U2T 
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คุณสิริพล เพ็งโฉม  
คุณสิริพล เพ็งโฉม มีรักฟาร์ม อยู่บ้านเลขท่ี 65/1 ม.1 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัด

เชียงใหม่ ประวัติด้านการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 
เอกอัญมณีวิทยา ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ เอกธุรกิจ
เกษตร การทำงาน เจ้าของแบรนด์ “มีรักฟาร์ม Organic Farm Stay” ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาด คนกล้าคืนถิ่นจังหวัดเชียงใหม่อาสาคืนถิ่น (มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อ
สังคมและมหาวิทยาลัยแม่โจ้) สมาชิกเกษตรรุ่นใหม่จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมท่ีดำเนินการ: ผลิตและส่งเสริม
การผลิตจ้ิงโกร่ง ผลิตและส่งเสริมการผลิตพืชผักอินทรีย์ 

งานประจำสุดท้าย คือ อยู่ศูนย์รับซื้อน้ำนมดิบ ลาออกมาลองเล้ียงวัวนม เล้ียงได้ 2 อาทิตย์ ต้อง
พิจารณาตนเองถึงความพร้อม ศักยภาพและต้นทุน ถัดมาเริ่มต้ังเป้าหมายในชีวิต อยากอยู่บ้าน ให้เวลากับ
ครอบครัว มีต้นทุนด้านพื้นท่ี  

 

 

ภาพที่ 20 คุณสิริพล เพ็งโฉม มีรักฟาร์ม 

เริ่มทำนาอินทรีย์ ปลูกผัก ในระหว่างนั้น อบรมหลายเรื่องมาก ทำให้เจอ Young Smart Farmer คน
อื่นๆ เพิ่มเครือข่ายขึ้นมาเรื่อยๆ เริ่มร่วมกิจกรรมกับชุมชน ได้เล่าส่ิงท่ีอยากทำ คือ เกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม มีชาวบ้านท่ีเข้าใจ อยากสนับสนุน ร่วมกันทำวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ตาด ต้ังแต่ ปี 2559 เริ่ม 15 
คน ปัจจุบัน 30 คน ทำแปรรูปข้าว ผักอินทรีย์ 
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ภาพที่ 21 ทำนาอินทรีย์ ปลูกผัก 
 

 
 

ภาพที่ 22 สร้างเครือข่ายสายเกษตร 
 

 
 

ภาพที่ 23 วสิาหกิจชุมชนบ้านแม่ตาด 
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ตอนนั้นสนุกกับการทำงานส่วนกลาง เริ่มเข้าสู่งานวิชาการ เพื่อชุมชน ทำเรื่อง ดอกหอมแดงนอกฤดู 
จัดงานอบรมต่างๆ รวมถึงร่วมเป็นผู้ช่วยและวิทยากร ร่วมงานกับหน่วยงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ และ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 
 

ภาพที่ 24 ร่วมงานวิชาการ เพื่อชุมชน 
 

 
 

ภาพที่ 25 ร่วมงานกับหนว่ยงานอืน่ๆ 
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ส่ิงท่ีทำ คือ ผมเป็นคนกรุงเทพ แค่อยากทำ จะทำแบบนี้ มีคนอยากทำไหม ถ้าอยากทำ ก็ไปด้วยกัน 
แต่ผมไม่ใช่คนท่ีประสบความสำเร็จแล้ว  ยังเป็นวัยรุ่นท่ีหาประสบการณ์เรื่อยๆ แต่ระหว่างทางเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์และเครือข่ายเรื่อยๆ และได้ทุนจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง แมลง 
(จ้ิงหรีดและจ้ิงโกร่ง) ในช่วงโควิดท่ีผ่านมา คนตกงานกลับบ้าน เด็กนักเรียนหยุดเรียน มาร่วมช่วยกันทำ การ
เพิ่ม ศักยภาพด้านการทำงานร่วมกับสหกรณ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่และพัฒนาท่ีดินจังหวัดเชียงใหม่  

 

 
 

ภาพที่ 26 ร่วมงานกับหนว่ยงานต่างๆ (ต่อ) 
 

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาลัยการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากวัตถุดิบใน
ชุมชนและเว็บแอพพลิเคช่ันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนจาก
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.พิชญา พูลภาภ และผศ.ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ 
ได้กำลังคน ในการค้นหาประเพณี วัฒนธรรมเดิมๆ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ คือ ตรงไปตรงมาและไม่ลืมความใส่ใจ 
ให้ความสำเร็จได้พูดแทน และเตรียมทางหนี ทีไล่ ให้พร้อมเสมอ สร้างเครือข่ายภายในพื้นท่ี เสริมศักยภาพให้
บุคลากรในกลุ่ม ผมเป็นคนท่ีอยู่ตรงกลาง ในการเช่ือมโยงหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานการศึกษา และหน่วยงาน
เอกชนกับคนในชุมชน คนรุ่นใหม่  

 

 
 

ภาพที่ 27 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 
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คุณดวงใจ สิริใจ  
คุณดวงใจ สิริใจ ฟาร์มฮักดอยเต่า เคยทำงานวิจัยกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว .), 

กลับมาเป็นคนกล้าคืนถิ่น, Young Smart Farmer, พี่เล้ียงโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมท่ีใช้ชุมชน
เป็นฐาน  กสศ. (จ้ิงโกร่ง/ไข่ไก่อินทรีย์/เห็ดนางฟ้า/ไส้เดือนดิน), ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร, คณะกรรมการ 
ศพก. อำเภอดอยเต่า, ก่อต้ังวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปอาหารปลอดภัยตำบลท่าเด่ือ , ประธานวิสาหกิจ
ชุมชนลำไย   แปลงใหญ่ตำบลท่าเด่ือ, ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนลำไยแปลงใหญ่ท่าเด่ือ, ทีมวิจัยโครงการเสริมสร้าง
พลังของคนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาภาคเกษตรและท้องถิ่น 

 

ภาพที่ 28 คุณดวงใจ สิริใจ ฟาร์มฮักดอยเต่า 

กลไกการสร้าง และฟูมฟัก Young Smart Farmer 4.0 ในพื้นท่ี กระบวนการอบรมบ่มเพาะ  7 
ขั้นตอน การติดตามพาทำและให้กำลังใจ การเพิ่มทักษะความรู้และแรงบันดาลใจ กลายเป็นเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตร 

 
   ภาพที่ 29 กระบวนการอบรมบ่มเพาะขั้นตอนท่ี 1 

กระบวนการอบรมบ่มเพาะขั้นตอนที่ 1: 
การสร้างการรับรู้ถึงผู้อื่น เปิดใจ ยอมรับ
ความคิดต่าง มีกิจกรรมท่ีจะทำให้ เกิด
ขั้นตอนนี้ได้ 
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ภาพที่ 30 กระบวนการอบรมบ่มเพาะขั้นตอนท่ี 2 
 

 

 
 

ภาพที่ 31 กระบวนการอบรมบ่มเพาะขั้นตอนท่ี 3 
 

 
 

ภาพที่ 32 กระบวนการอบรมบ่มเพาะขั้นตอนท่ี 4  
 

 

กระบวนการอบรมบ่มเพาะข้ันตอนที่ 3: 
การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ
การพึ่งตน ทำให้ปัจจัยภายนอก การใช้
ชีวิต ต้องเตรียมรับมือกับอะไรบ้าง การทำ 
สมุดบัญชีรายรับรายจ่าย 

กระบวนการอบรมบ่มเพาะข้ันตอนที่ 4: 
การเรียนรู้จากของจริง เห็นจริง ทำจริง 
การปฏิบัติจริง นำไปปรับใช้ได้ 

กระบวนการอบรมบ่มเพาะขั้นตอนที่ 2: 
การเรียนรู้ตนเองและผู้อื่น  ทำให้เข้าใจ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง มองรอบๆตัวเอง 
มองชุมชนรอบข้าง 
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  ภาพที่ 33 กระบวนการอบรมบ่มเพาะขั้นตอนท่ี 5 
 

 
 

ภาพที่ 34 กระบวนการอบรมบ่มเพาะขั้นตอนท่ี 6 
 

 
 

ภาพที่ 35 กระบวนการอบรมบ่มเพาะขั้นตอนท่ี 7 

โจทย์ท่ีท้าทายเพื่อความยั่งยืน 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพของคนรุ่นใหม่ให้เป็น
พลังในการพัฒนาภาคการเกษตรและท้องถิ่น 2.เครื่องมือเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ให้สามารถ
ออกแบบและจัด การพื้นท่ีทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ท่ีประสบความสำเร็จให้สามารถยกระดับและให้ความช่วยเหลือผู้ท่ีต้องการเริ่มต้น
ใหม่ได้ผ่านการพัฒนาแพลตฟอร์มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

กระบวนการอบรมบ่มเพาะขั้นตอนที่ 5: 
การฝึกทักษะทางการเกษตรและการ
วางแผนพื้นท่ี การจำลองภาพสวนของ
ตนเองขึ้นมา ว่ามีอะไรอยู่และอยากให้มี
อะไรเพิ่ม เป็นการวางแผนทักษะท่ีต้องมีใน
พื้นท่ี ทิศทางลม แดดขึ้นตรงไหน ดินเป็น
อย่างไร 
 

กระบวนการอบรมบ่มเพาะขั้นตอนที่ 6: 
การสร้างเครือข่ายเพื่อน พี่ ครู พอเริ่มต้น
ทำการเกษตร ไม่มี เครือข่ายมาเป็น ท่ี
ปรึกษา ค่อยติดตามซึ่งกันและกัน จะทำให้
คนในครอบครัวไม่ยอมรับในส่ิงท่ีกำลังทำ 
แต่ถ้ามี เครือข่าย  ท่ีทำ จะสร้างความ
น่าเช่ือถือและไว้วางใจได้  
 

กระบวนการอบรมบ่มเพาะขั้นตอนที่ 7: 
การสร้ างอ ง ค์ความรู้ เกื้ อ ห นุ น  ภาคี
เครือข่ายในชุมชน ทำให้ได้รับงบประมาณ
ในการลงทุนจากหน่วยงาน จนกลายเป็น
วิสาหกิจชุมชนและลำไยแปลงใหญ่ 
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ดร. ธนศาล คำเรืองฤทธิ์ อายุน้อย ร้อยล้าน Young Smart Farmer 4.0 … นักศึกษา กศน.      
สู่ ดร. เจ้าของ 4 บริษัท  
 

ดร. ธนศาล คำเรืองฤทธิ์ เป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิด บริษัทแรกเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ทีเค แดรี่ 
โกลด์ จำกัด บริษัทท่ีสองเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทโกลด์มิลค์ จำกัด บริษัทท่ีสามเป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทีเค แลนด์ จำกัด และบริษัทล่าสุดคือ เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท โกลด์มิลค์ฟาร์ม จำกัด เป็น 4 
บริษัทท่ีเกิดขึ้นมา ของ การทำงานกับการเรียนไปพร้อมๆ กัน 

 

ภาพที่ 36 ดร. ธนศาล คำเรืองฤทธิ์ อายุน้อย ร้อยล้าน Young Smart Farmer 4.0  
… นักศึกษา กศน. สู่ ดร.     เจ้าของ 4 บริษัท 

ประวัติการศึกษา  
2525-2530: ระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดพญาชมพู จังหวัดเชียงใหม่  
2531-2533: ระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่  
2534-2535:  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดเชียงใหม่  
2542-2544: ปากกาสัญญาบัตร วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) คณะบริหารธุรกิจสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ  
2546 – 2549: ปริญญาตรี B.Sc คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น 
 จังหวัด เชียงใหม่  
2550-2552: ปริญญาโท MBA - Agro สาขาจัดการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
2553-2558: ปริญญาเอก Ph.D คณะบริหารการเกษตรและทรัพยากร สาขาวิชาบริหารศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
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ประวัติการทำงาน  
 2545-ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเค แดรี่ โกลด์ จำกัด  

- วันท่ี 5 สิงหาคม 2545 ก่อตั้งบริษัท ทีเค แดรี่ โกลด์ จำกัด 
- เริ่มก่อต้ังบริษัท ทีเค แดรี่ โกลด์ จำกัด ศูนย์แม่ทา จังหวัดลำพูน สมาชิกจำนวน 30 ฟาร์ม

ผลิตน้ำนมได้ 3.8 ตันต่อวัน  

- ปัจจุบันมีศูนย์รับซื้อน้ำนมดิบท้ังหมด 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์แม่ทา จังหวัดลำพูน ศูนย์สันป่าตอง

จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกรจำนวน 100 ฟาร์ม ร่วมรับน้ำนม

ดิบวันละ 30 ตันต่อวัน  

 
 

ภาพที่ 37 บริษัท ทีเค แดรี่ โกลด์ จำกัด 
 

2547-ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลด์มิลค์ จำกัด (โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์
          และยูเอชที) 

- วันท่ี 17 สิงหาคม 2547 ก่อตั้งบริษัท โกลด์มิลค์ จำกัด  

- ปี 2548 เริ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ เพื่อเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม

โรงเรียน) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่งน้ำนมดิบ  

- พ.ศ. 2549 ศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมยูเอชที โครงการส่วนพระองค์สวน

จิตรลดา  

- พ.ศ. 2550 เริ่มผลิตนมยูเอชที โดยใช้เครื่องยูเอชที จากบริษัท พัฒน์กล (มหานคร) จำกัด    

เป็นนวัตกรรมเครื่องแรกของประเทศไทยโดยคนไทย  

- พ.ศ. 2553 ศึกษาและวิจัยโคนมพันธุ์เกิร์นซีย์ (Guernsey) 
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- พ.ศ. 2555 ศึกษาดูงานฟาร์มโคนมพันธุ์เกิร์นซีย์ (Guernsey) ประเทศออสเตรเลีย  

- พ.ศ. 2556 นำโคนมสายพันธุ์เกิร์นซีย์ (Guernsey) เข้ามายังประเทศไทย จำนวน 198 ตัว  

- พ.ศ. 2557 นำโคนมสายพันธุ์เกิร์นซีย์ (Guernsey) เข้ามาในประเทศไทยเพิ่ม จำนวน 122 

ตัว  

- บริษัท โกลด์มิลค์ จำกัด ผลิตนมยูเอชที พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน  

 

 
 

ภาพที่ 38 บริษัท ทีเค แดรี่ โกลด์ จำกัด 
 

2549-ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีเค แลนด์ จำกัด (ฟาร์มโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน) 
- วันท่ี 9 มกราคม 2549 ก่อต้ังบริษัท ทีเค แลนด์ จำกัด  

- ปี 2549 จดทะเบียนธุรกิจฟาร์มโคนมพันธุ์ลูกผสม (ขาวดำ) ต้ังอยู่ท่ีอำเภอแม่ทา จังหวัด

ลำพูน มีจำนวนตัวโคแม่รีด 80 ตัว รวมโคท้ังหมด 150 ตัว ผลผลิต 20 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน  

- ปี 2553 มี จำนวนโคแม่รีด 150 ตัว รวมโคท้ังหมด 300 ตัว ผลผลิต 3 ตันต่อวัน  

- ปี 2554 ได้นำตัวอ่อนเกิร์นซีย์ จากอเมริกา จำนวน 81 ใบ เข้ามาทำการย้ายฝากตัวอ่อน 

(ET) กับโคนมพันธุ์ลูกผสม โดยผลผลิตท่ีได้เป็นจำนวนลูกโค 24 ตัว ตัวแยกเป็นเพศเมีย 12 

ตัว และเพศผู้ 12 ตัว    
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- ปี 2562 ได้มีการนำตัวอ่อนโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มันจากประเทศสหรัฐอเมริกา เข้ามา

เพื่อผลิตโคเนื้อสายพันธุ์ดี  

- ปี 2560 นำเข้าแม่พันธุ์โคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มันจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อผลิตตัว

อ่อน IVF ในประเทศไทย 

- ปี 2563 ผลิตตัวอ่อน IVF เพื่อขยายฝูงโคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน กับทาง บริษัท PR Genetic 

& IVF Center 

 

 
 

ภาพที่ 39 บริษัท ทีเค แลนด์ จำกัด 
 
 

2555-ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการบริษัท โกลด์มิลค์ฟาร์ม จำกัด (ฟาร์มโคนมพันธุ์เกิร์นซีย์ ขนาด 500 ตัว)  
- วันท่ี 21 ธันวาคม 2555 ก่อตั้งบริษัท โกลด์มิลค์ฟาร์ม จำกัด 

- ปี 2556 นำเข้าโคนมพันธุ์เกิร์นซีย์ จากประเทศออสเตรเลียเข้ามายังประเทศไทย จำนวน 

198 ตัว  

- ปี 2557 นำเข้าโคนมพันธุ์เกิร์นซีย์ จากประเทศออสเตรเลียเข้ามายังประเทศไทย จำนวน 

122 ตัว  
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- รวมโคนมพันธุ์พันธุ์เกิร์นซีย์ นำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย 320 ตัวเป็นฟาร์มแรกท่ีนำเข้า

มายังประเทศไทย  

- ปี 2557 มีโคแม่รีดพันธุ์พันธุ์เกิร์นซีย์ จำนวน 80 ตัว ระบบการรีดนมและระบบสืบพันธุ์ใช้

การควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์จากประเทศสวีเดน ปัจจุบันมีโคนม พันธุ์เกิร์นซีย์ โดยเป็น

แม่รีด 250 ตัว รวมมีจำนวนท้ังหมด 500 ตัว เป็นฟาร์มเกิร์นซีย์ แห่งเดียวในประเทศไทย

และใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย  

 

 
 

ภาพที่ 40 บริษัท โกลด์มิลค์ฟาร์ม จำกัด 
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Smart Farm: เกษตรอัจฉริยะยุค 4.0 
- สร้างสินค้าท่ีมีอัตลักษณ์สร้างความแตกต่างสามารถเพิ่มมูลค่า สินค้า  

- นมเกิร์นซีย์ UHT กล่องแรกของโลก ผลิตและจำหน่ายจากฟาร์มถึงบ้าน  

- การต่อยอดธุรกิจในอนาคต ดำเนินการขยายฝูงครูให้ถึงเป้าหมายเปิดร้านหน้าฟาร์ม 

  ศาสตราจารย์ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด: ได้ข้อมูลวัวเกิร์นซีย์ มาจากไหน  
 ดร. ธนศาล คำเรืองฤทธิ์: ช่วงปี 2553 มีโอกาสจะเพิ่มเครื่องจักร มีนายสัตวแพทย์ท่านหนึ่ง
เป็นท่ีปรึกษาของเครือ CPF แนะนำพันธ์ุวัวเกิร์นซีย์ ซึ่งให้นมเป็นสีเหลืองทอง และได้สมัครเป็น
สมาชิกของสมาคมเกิร์นซีย์ ออสเตรเลีย สมาคมเกิร์นซีย์ท่ีอเมริกา สมาคมเกิร์นซีย์ท่ีอังกฤษ เพื่อ
เรียนรู้ การเรียนรู้เริ่มต้นทำไมประเทศอื่นถึงมีเกิร์นซีย์และทำไมประเทศไทยไม่มีเกิร์นซีย์ แล้วเกิร์นซีย์
จะเล้ียงในประเทศไทยได้หรือป่าว จนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้ท่ีออสเตรเลีย ใน 5 รัฐ และนำเข้าสายพันธ์
เกิร์นซีย์มาเล้ียงในประเทศไทย 
 ศาสตราจารย์ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด: นมท่ีผลิตขาย ผลิตแล้วขายในราคาแข่งขันวัวที่นมผง
ต่างชาติท่ีนำมาละลายน้ำได้ ท่ีทำได้ เราสามารถผลิตนมผงแล้วนำไปขายต่างชาติได้หรือไม่ ประเทศ
ไทยมีศักยภาพในการผลิตนมผงขนาดไหน  
 ดร. ธนศาล คำเรืองฤทธิ์: ในปี 2558 SCA เปิดเต็มท่ี นมผงจะทะลักเข้าไทยจำนวนมาก แบบ 
100% ต้องเข้าใจบริบทของนมผง นมผง1กิโลกรัม เท่ากับนมแม่ 10 กิโลกรัม วันนี้นมดิบออสเตรเลีย
กิโลกรัมละ 12-14 บาท ในประเทศกิโลกรัมละ 20 บาท นมผงบ้านเขา ถูกกว่าบ้านเรา อยากให้คน
ไทยได้บริโภคนมสดแท้ จากเกษตรกรไทย ไม่จำเป็นต้องเป็นนมเกิร์นซีย์ เป็นนมอะไรก็ได้ท่ีบอกว่าไม่มี
ส่วนผสมของนมผง เพราะเราจะแข่งกับนมผงยากมาก ต้นทุนในอาเซียนสู่อออสเตรเลียไม่ได้เลย 
เพราะต้นทุนเขาถูกมาก เนื่องจากวิธีการเล้ียงไม่เหมือนกัน 
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ประสบการณ์และข้อเสนอแนะของภาคีที่เกี่ยวข้อง 

คุณธีรวัฒน์ เสื้อมา  
คุณธีรวัฒน์ เส้ือมา เป็นประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่  (Young smart Farmer) จังหวัด

เชียงใหม ่ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ พัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร สร้างผู้นำด้านเทคโนโลยี
นวัตกรรม และธุรกิจเกษตร แหล่งรวบรวมข้อมูล Big & Smart data ศูนย์กลางการประสานงานระหว่าง
เครือข่าย เจ้าหน้าท่ี และหน่วยงานต่างๆ สร้างทายาทเกษตรกรและเป็นต้นแบบยุวเกษตรกร 

 
 

ภาพที่ 41 คุณธีรวัฒน์ เส้ือมา ประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 

เกษตรจะประสบสบความสำเร็จได้ คือ เกษตรกรต้องเก่งในหลายๆด้าน การมีเครือข่ายเข้ามาช่วย
เสริมในจุดท่ีอ่อนแอเป็นส่ิงท่ีดี อย่างแรกที่ต้องพัฒนาเกษตรกร คือ ต้องให้เขารู้จักตนเองก่อน ถนัดในส่วนไหน 
สามารถนำความรู้ ความสามารถของตนเองมาต่อยอด ของตนเองหรือของเพื่อนอย่างไรบ้าง รู้ว่าตนเองอยู่ส่วน
ไหนของวงจรธุรกิจเกษตร สามารถท่ีจะมีเพื่อน เครือข่าย ท่ีสามารถทำงานร่วมกันได้ หาตลาดร่วมกันได้ ศูนย์
บ่ ม เพ าะ ใน เชียงใหม่  จั งหวัด เชียงใหม่พ ยายาม ท่ี จะทำให้  Young Smart Farmer Match เข้ ากั บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ ให้มาเจอกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ต่อยอดให้เป็นธุรกิจท่ีครบวงจรได้  

 

  
 

ภาพที่ 42 แนวทางสร้างเกษตรกรให้ประสบความสำเร็จ 
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ปัญหาหลักท่ีพบ คือ ขาดการบูรณาการท่ีข้ามศาสตร์/สาขา ไม่สามารถไปสู่เกษตรท่ีครบวงจรได้    ไม่
สามารถรวมคณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี คณะสัตวศาสตร์ 
และคณะเภสัชศาสตร์  เช่น  พัฒนา 1 ผลิตภัณฑ์  มีทุกสาขาวิชาเข้ามาบูรณาการร่วมด้วย  โดยจะมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นกำลังหลัก  และ Match เกษตรกร Match ผลิตภัณฑ์ ท่ี
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด เป็นการขับเคล่ือนภาพใหญ่  พอได้ Smart practices 
แล้ว ค่อยขยายผลต่อ แนวทางนี้จะทำให้การขับเคล่ือนของภาคการเกษตรครบวงจร เป็นส่ิงท่ีอยากให้เป็น และ
อยากให้เกิด ถ้าได้สถาบันการศึกษามาเติมเต็ม จะทำให้เป็นสหสาขาวิชา น่าจะทำให้ Young Smart Farmer 
ต่อยอดไปได้และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง 

 

 
 

ภาพที่ 43 สามแนวทาง สู่ความสำเร็จ 
คุณนันทิวัฒน์ ศรีคาน  
เป็นพี่เล้ียง YSF จาก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบงาน 

Young Smart Farmer ของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ดูแลเรื่องการพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่สู่การเป็น Young Smart 
Farmer และ sf ปี 2563 มี Young Smart Farmer จำนวน 2,822 คน Young Smart Farmer หลานท่านมี
ความ expert เฉพาะตัว ต้องมาทบทวนว่าควรจะเพิ่มเติมความรู้อะไรให้  Young Smart Farmer คือ ถ้า
หลักสูตรไม่เหมาะสม แล้วเกษตรต้องเสียเวลาออกมา ทำให้ขาดรายได้  

 

การขับเคลื่อนการพัฒนา Young Smart Farmer ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
1. getting idea: พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ เป็น  Young Smart Farmer 30 รายต่อจังหวัด โดย 

สำนักงานเกษตรจังหวัดจัด 3 เวที ด้วยกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเช่ือมโยงเครือข่าย 

2. Set up Project: พัฒ นากิจกรรมเกษตรด้วย  innovation, smart farm and digital market 

กระบวนการท่ีส่งต่อมายังเวทีของเขต 6 จะ มีกรมส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ์กำกับดูแล 

3. Start up: พัฒนา Young Smart Farmer ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ เปล่ียนภาพลักษณ์

ของเกษตรกร ให้เป็นอาชีพทางรอด อาชีพท่ีสามารถมีรายได้ท่ีสามารถเล้ียงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

4. Go to Global: ยกระดับผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่ตลาดสากล  
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ภาพที่ 44 การขับเคล่ือนการพัฒนา Young Smart Farmer 

เนื่องจาก Young Smart Farmer มีความชำนาญท่ีแตกต่างกัน จึงให้ Young Smart Farmer แต่ละ
จังหวัด ออกแบบหลักสูตรในการฝึกอบรมท่ีต้องการของแต่ละจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องของกับความต้องการ 
โดยมี 2 เวที คือ  

1) เวทีเพิ่มศักยภาพ ตัวแทนจังหวัดละ 3 - 5 ราย มุ่งหวังให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ เนื้อหา
หลักสูตรในแต่ละปีจะไม่เหมือนกัน จะมีการสอบถามความต้องการ สภาวะแวดล้อมปัจจุบัน  

2) เวทีเครือข่าย นำเสนอผลงาน ท่ีได้จากการเรียนรู้และปฏิบัติมาแลกเปล่ียนกันในเครือข่าย เพื่อให้
เกิดการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน ตัวแทนจังหวัดละ 10 ราย 

เงื่อนไขสำคัญในการการดำเนินงานกับ Young Smart Farmer คือ การปรับวิธีคิดของเจ้าหน้าท่ี เปิด
ใจรับฟังเกษตรกรให้มากท่ีสุด ในการออกแบบหลักสูตรและโครงการ 

 
บทบาทของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ 

 เบ้ืองต้น คณะผู้วิจัย ได้จัดกิจกรรมการเสวนา 3 ครั้ง เพื่อเปิดเวทีให้เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์

ของนักวิชาการ จาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยทคโนโลยี

ราชมงคล ล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทำให้ทราบว่า ผลงานนักวิชาการดังกล่าว ช้ีให้เห็นทุนเดิม 

ด้านบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF 4.0) ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

แนวทางสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF 4.0) ในอนาคต ซึ่งเนื้องานระยะส้ัน จำเป็นต้องต่อยอดจากทุนเดิม 

เพื่อใช้เป็นฐานสำคัญ ในการออกแบบงานระยะกลาง และระยะยาว 
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อาจารย์สมบัติ กล้าจริง  
อาจารย์สมบัติ กล้าจริง เป็นอาจารย์พิเศษหลายสถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม่ ยึดหลักสร้างเครือข่าย เน้นการสร้างเกษตรกรต้นแบบอย่างคุณศิริ เพื่อเป็นหัว ท่ีจะคอยขับเคล่ือน 
ผมใช้หลักเบื้องต้นแบบนี้ว่า เราจะไปประชุมชาวบ้าน เราต้องรู้ว่าเหมือนเราสอนหนังสือนักเรียนเราท้ังช้ันมัน
ไม่ใช่ว่าจะประสบผลสำเร็จ หรือเรียนแล้วเรียนเก่งได้ผลเท่ากันท้ังหมด ผมใช้หลัก 80 : 20 ของพาเรโต เอาตัว 
20 คือ เป็นตัวขับเคล่ือนต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดความต้องการ หรือความอยาก โดยการพาไปศึกษาดูงานก่อน 
ชาวบ้านในเครือข่าย มีหลายกลุ่มเลยท่ีได้พาไปศึกษาดูงาน แล้วผมจะถ่ายทอดเรื่องเกษตรสมัยใหม่ เอาเรื่อง 
Smart farm เข้ามาเกี่ยวข้อง แล้วนำตัวนี้เข้ามาขับเคล่ือนสู่ฐานเรื่องสินค้าเกษตร และให้การสนับสนุนอย่าง
จริงจัง เต็มท่ี ให้เป็นรูปธรรม ส่วนใหญ่ท่ีเราตามติด อาจจะวันเว้นวันไป ท่ีไปร่วมลงมือ ลงแรงกับชาวบ้าน ทุก
เรื่องผมสอน ต้ังแต่เริ่ม เหมือนบ่มเพาะ อย่างคุณศิริ เขามีต้นทุนท่ีดี ก็ยิ่งง่าย เราเติมองค์ความรู้ต่างๆ ตาม
โจทย์ของเกษตรกร 

 

ภาพที่ 45 Mission สำหรับการทำฟาร์มผลิตภาคเกษตรของไทย 

Mission สำหรับการทำฟาร์มผลิตภาคเกษตรของไทย คือ การร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ เป็นการยกระดับ
การแข่งขัน การบริหารต้นทุน การคำนวณต้นทุน อันนี้เน้นย้ำเลย เรื่องของความแม่นยำ เกษตรสมัยใหม่ต้อง
เน้นความแม่นยำ เวลาผลิตสินค้า อันดับแรกต้องคิดเลยว่า ทุกอย่างอยู่บนความแม่นยำท้ังหมด จะไม่ล้มเหลว 
ความแม่นยำอย่างสูง ต้ังแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำต้องแม่นยำ ต้องตอบโจทย์ได้ทันที ลูกค้าถึงจะอยู่กับเรา เกิดการ
ซื้อซ้ำแน่นนอน 
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ภาพที่ 46 Model agricultural supply chain mapping 

Model agricultural supply chain mapping ประเด็นแรกให้เกษตรกรเป็นผู้ร่วมขับเคล่ือนอย่าง
แท้จริง อาจจะทำเป็นกลุ่มวิสาหกิจ มีนักวิชาการเข้ามาช่วย ประเด็นท่ีสอง ต้องสร้างกลุ่มองค์กรให้ขับเคล่ือน
อย่างเป็นระบบบนห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรต้นน้ำถึงปลายน้ำเลย โดยบริหารเชิงกลยุทธ์ ร่วมสร้างสรรค์ต่อ
ยอดอย่างไร ร่วมกลุ่มจากฐานการผลิตไปถึงระบบ logistics รวมไปถึงการขยายผลด้วย ถ้าโมเดลนี้ดี เราต้อง
ขยายผลไปท่ัวประเทศได้ เป้าหมายสุดท้ายคือ Expert Farm ทุกอย่าง Smart หมด เกษตรกร Smart ระบบก็
ขับเคล่ือนได้ Smart ท้ังระบบท่ีจะเข้าถึงต่างๆด้วยในยุคสมัยนี้ 
 แนวทางพัฒนาเกษตรกร ต้องให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิต ในหลักการ วิธีการ และเสริมแนวคิด
ให้ด้วย ทำให้ชาวบ้านเกิดความคิดและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ ทางตัวนักวิชาการเอง ก็ได้ผลงาน
กลับมา นักวิชาการต้องให้ชาวบ้านแสดงความคิดเห็นด้วย ในบางเรื่องเราอาจจะต้องเรียนรู้จากตัวเกษตรกรเอง 
อย่างผมก็เรียนรู้จากคุณศิริ เพราะว่าชาวบ้านก็มีดีของเขา เช่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน ส่ิงนี้ผมสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ต่อยอดได้อีก อันนี้เราจึงนำมา Match กับความรู้และประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้มา 
 ต้องยกระดับขีดความสามารถเรื่องเทคโนโลยี Smart Farming เข้ามาเสริม เรื่องอุปกรณ์ท่ีเข้ามาใน
เชิง digital ส่ังการ ทำให้เกิดส่ิงอำนวยความสะดวก ตามยุคตามสมัย ตอนนี้ผมต้องให้เครดิตอาจารย์นนท์ ปิ่น
เงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่ีได้ทำร่วมกันมาต้ังแต่ต้น ผมมีความคิด และพยายามวางกรอบ
โครงสร้าง คนบริหารห่วงโซ่ มันต้องมีความรู้ในหลายๆ เรื่อง แบบสหวิทยาการ มาคอยขับเคล่ือนห่วงโซ่นี้ไป
เรื่อยๆ ถ้าเราไม่รู้เราต้องอาศัยผู้รู้เข้ามาเป็นทีมงาน พอมาช่วยกัน ผลงานไม่ได้เข้าท่ีผมคนเดียว เรามาร่วมกัน
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ระดมสมอง เกษตรกรอยากได้แบบนี้ ผมก็สามารถตอบกลับความต้องการของเกษตรกรได้ เกษตรกรจึงเช่ือใจ
ในตัวนักวิชาการว่า เราเอาจริงเอาจังกับเขา  

ถ้าเราสร้างโมเดล ผมทำเป็น mapping โมเดลแบบนี้สามารถกระจายไปท่ัวประเทศเราได้ เป็นห่วงโซ่
เกษตรสมัยใหม่ ท้ังฝ่ายพืชและสัตว์ท่ีมันเป็น value chain อย่างเช่น ของอาจารย์เกวลิน เป็นเรื่องหอมแดงก็
เป็น value chain อีกอย่างหนึ่งท่ีสามรถผลักดันให้สินค้าให้ไปอยู่ในระบบของเกษตรสมัยใหม่ได้เหมือนกัน 
โมเดลนี้จะสร้างระบบเพื่อให้ทำงาน ยุคนี้เราต้องคิดแบบ คิดว่ากำลังสร้างระบบใหญ่ของประเทศ ให้ระบบมัน
ทำงาน แล้วก็สร้างผู้นำ ให้ระบบมันทำเงินให้เราด้วย จึงทำให้เกิดแรงจูงใจว่าทำแล้วได้จริง ยุคนี้ เราใช้
แอพพลิเคช่ัน  เก็บข้อมูล ต้นทุน หรือเรื่องๆ ต่างๆ มันอยู่ในนั้นหมดแล้ว มันอยู่ท่ีว่านักวิชาการจะช่วยกัน
ประมวล วิเคราะห์ อย่างเรื่อง Smart Farm พยากรณ์อากาศ เราสามารถพยากรณ์โรค พยากรณ์ผลผลิต รวม
ไปถึงพยากรณ์การตลาด จากข้อมูลท่ีเรามีอยู่ ต้องมีหลายๆ ฝ่ายมาช่วยกัน อย่างตัวผมเองคิดได้ แต่ทำไม่ได้ 
ผมต้องไปศึกษากับผู้รู้ ผู้ชำนาญท่ีตรงสาขาท่ีอยากรู้ ผมมีความคิดแบบนี้ๆ มาร่วมมือทำโครงการด้วยกัน 

 

ภาพที่ 47 ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร 
 

 ส่วนเรื่องการบริหารงานกับคน เรื่องของเครือข่ายตอนนี้เราต้องมีเครือข่ายในการผลิตให้เต็มท่ี มีความ
พร้อมท่ีจะร่วมมือกัน และอีก 1 อย่างท่ีเหมือนกัน คือเทรนด์เครือข่ายการตลาด เครือข่ายการผลิตกับเครือข่าย
การตลาด มาจับมือกันมันก็สามารถประสบผมสำเร็จได้ และมีในเรื่องของอุปกรณ์ Smart Farming ท่ีสามารถ
ทำได้ดี จะมีข้อมูลมาวิเคราะห์ ถ้าในประเทศไทยมีฟาร์มแบบ Smart Farmร กลุ่มวิสาหกิจ หลายๆกลุ่มมี 
value chain ก็จะเกิดความแม่นยำ เรานำข้อมูลไปวิเคราะห์ ประเมิน หรือ พยากรณ์ส่ิงต่างๆ ได้ 
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ภาพที่ 48 ภาพรวมกรอบความคิด 

 ในการตลาดใช้การบริหาร คือ เครือข่ายการตลาด ในส่วนของความรู้ท่ีมาถ่ายทอด ว่าคน 1 คน ใช้
หลักการผ่อนแรง ผมคนเดียวสร้างคุณศิริ ให้คุณศิริไปสร้างหรือขยายไปอีกเป็น 10 เป็น 100 ผมต้องถ่ายทอด
ให้กับหัวหลักท่ีเป็น 20 เปอร์เซ็นนี้ก่อน คุณศิริไปสอนเพิ่มอีก 20 คน ถ้ามารวมกันเป็นสายตรงมันก็เยอะและ
บริหารได้ง่าย ระบบท่ีเราสร้างไว้เราก็ควบคุมจากตรงนี้ จะง่ายกว่าเยอะ ระบบมันก็จะเร็วทำให้เกิดผลดี ใน
อนาคตท่ีว่าจะเกิดใน 10 ปี 20 ปี ผมอยากให้มองในมุมองเดียวกันนี้ไปก่อน 

เรื่องการผลิต อยากสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจบ้านเรา ต้องผลิตสินค้าให้เก่ง และมีคุณภาพ 
พอขายได้ก็สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ส่ิงท่ีสามารถทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้น ถ้าพวก
เราท่ีนั่งอยู่ในท่ีนี้ สามารถให้ความรู้ พวกเรายินดีท่ีจะให้ความรู้ แต่ถ้าเกินความสามารถ เรายังมีทีมงานท่าน
อื่นๆ ท่ีสามารถช่วยได้ ส่ิงท่ีเราคิดและยังทำไม่ได้ เราก็ยังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพุ่งเป้าไปท่ีประโยชน์สูงสุด
ทำให้ระบบเศรษฐกิจดีขึ้น 
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รศ. ดร. เกวลิน คุณาศักดากุล  
 รศ. ดร. เกวลิน คุณาศักดากุล เป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ ทำงาน
วิจัยและบริการวิชาการกับ YSF จังหวัดเชียงใหม่  
 ในความเห็นของตัวเอง มองว่าทุกอาชีพหรือการพัฒนา มันหนีไม่พ้นเรื่องของการจัดการ การเกษตรก็
เป็นเรื่องของการจัดการธุรกิจ เช่น การจัดการธุรกิจระดับฟาร์ม ก็มีหลายแนวคิด อย่างท่ีท่านอาจารย์สมบัติได้
กล่าวไว้ วันนี้คนท่ีฟังคงจะได้เห็นกรอบวิธีคิด เรื่องของการจัดการธุรกิจ ตัวอย่างแนวคิดแบบคุณสิริพล 
นำเสนอ เป็นกรอบคิดเชิงไดนามิก การมองหลายๆ มุม จะช่วยประเทศได้ค่อนข้างมาก โดยส่วนตัวเห็นว่าเป็น
ทิศทางท่ีถูกต้อง ขณะนี้ มีทุนเดิม ของกระทรวง กรม กอง และมหาวิทยาลัย นักวิชาการเอง ก็จับมือกันหลาย
ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร มี MOU อยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาพืชท่ี
หลากหลาย หรือ พืชท่ีเป็น crop ท่ีทันสมัย อย่างคณะเกษตรศาสตร์เองก็มี การทำสตรอเบอรี่ท่ีปลอดภัย
ภายใต้โรงเรือนแบบ Smart Farming และพยายามผลักดันด้านงานวิจัย ทำงานในเชิงบูรณาการ ต้องเปิดใจรับ
ในหลายๆ เรื่อง เน้นการระเบิดข้างในท่ีจะต้องเริ่มต้นจากผู้ท่ีมีแนวคิดคลายคลึงกัน มีเคมีท่ีตรงกัน และสร้าง
ทีมให้ได้  
 ถ้าสนใจอยากจะเริ่มทำ smart farming ถ้าอยู่แถวๆ ลำพูน เชียงใหม่  ภาคเหนือ ก็เข้าไปหา
นักวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยไหนก็ได้ มาคุยกับคุณสิริพลอยู่ในกลุ่มเครือข่าย Young Smart Farmer เชียงใหม่ 
และ ภาคเหนือตอนบน ทุกจังหวัดและท่ัวประเทศ ถ้ามาฝ่ังนักวิชาการ อาจารย์สมบัติมีกลไก ท่ีจะจับมือ ท้ังใน
แง่วิชาการและผู้ประกอบการรายใหญ่ ท่ีเป็น  Modern Trade (การค้าขายปลีกสมัยใหม่รายใหญ่ ) ท่าน
อาจารย์เกวลินก็เช่นเดียวกัน มีเครือข่ายนักวิชาการและเกษตรกร Agtrace ท่ีอาจารย์เกวลินได้กล่าวถึง ตอนนี้
มีสมาชิกอยู่ประมาณ 200 คน มีช่องทางการสมัคร (https://www.agtracecmu.agri.cmu.ac.th/)  
 เป็นคำถามให้ทางนักวิชาการและเกษตรกร คำถาม “ระยะเวลาตอนแรกๆ ท้อหรือไม่ หรือสนุกไป
เรื่อยๆ กับส่ิงท่ีเข้ามามากกว่า” ในบริบทเชิงของการพัฒนาด้านการเกษตรท่ีจะนำไปสู่อาชีพของตัวเอง และ
การพัฒนาเพื่อให้เกิดความอยู่ดี มีสุข โดยส่วนตัวคิดว่า ความมุ่งมั่น ต้ังใจ เป็นพื้นฐานท่ีสำคัญท่ีจะนำไปสู่ ส่ิงท่ี
ตัวเองต้องการ แต่อีกส่วนหนึ่งท่ีคิดว่าควรท่ีจะต้องมีคือ มุมมองทัศนคติ ในปัจจุบันมีความสะดวกสบายมากใน
เรื่องของการติดต่อประสานงาน การหาข้อมูลข่าวสาร อยากให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา ทีมีปัญหา
จากสถานการณ์โควิด หรือนักวิชาการ อย่าละท้ิงความต้ังใจ 
 

ผศ. ดร. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล  
ขอแชร์ส่ิงท่ีมีประสบการณ์อยู่เช่ือมโยงกับการทำงานอย่างไร  เดิมทีทำเรื่องของ young smart 

farmer การสร้างกลุ่มและเครือข่าย ส่วนท่ีสำคัญคือ ส่วนของมหาวิทยาลัยและคณะ มีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วน 
คือ งานวิจัย การศึกษา การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 

Success case เครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง พัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ โดยมีกลุ่มเกษตรกร
ขับเคล่ือน เป็นเวลา 16 ปี ทีมงานเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิงอยู่ท่ีคณะเกษตรศาสตร์ มช.ร่วมถึงองค์กรท่ี
เกี่ยวข้องกับเกษตร สามารถต้ังเป็นกลุ่มเกษตรกรจนสามารถสร้างต้ังเป็นเครือข่ายเกษตรผ่านกระบวนการ 

https://www.agtracecmu.agri.cmu.ac.th/)%20อาจจะ
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สมัยนั้นอาจจะไม่มีระบบ PGS แต่ใช้มาตรฐานของเกษตรกรเองในการตรวจสอบ โดยมหาวิทยาลัยเข้าไปช่วย 
เช่ือมโยงกับนักวิจัยมนสถานีและนักวิชาการท่ีมีอยู่ เพื่อจะมีการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงในเรื่องของการผลิต 
การยกระดับ การผลิตเชิงคุณภาพไปสู่การสร้างรายได้ 

 
 

ภาพที่ 49 Success case เครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง พัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ 
 

ในส่วนท่ีอยากเห็น จะพัฒนาอย่างไร กลุ่ม YSF มีความสามารถหลากหลาย กลุ่มหลัก 10 คนและกลุ่ม
ท่ีมีเครือข่ายในชุมชน 22 คน ใช้องค์ความรู้ไปพัฒนาเรื่องของการสร้างกลุ่มและเครือข่าย โดยคาดหวังว่ากลุ่ม
และเครือข่ายเหล่านี้ ท่ีมีความรู้ จะสามารถไปขยายผลในเรื่องของการตลาดและขยายกลุ่มของเกษตรกรรุ่น
ใหม่เอง มีพัฒนาการมาจากกษจ. มาจากงานอิสระ จากอาชีพประจำ หลายคนออกจากอาชีพประจำเข้าสู่การ
ทำอาชีพอิสระ บางส่วนมีพ่อแม่ทำอยู่ ปัจจุบันแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อยากรู้ อยากเปล่ียน เข้าสู่การ
เปล่ียนแปลง จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นว่าจะพัฒนาอย่างไร 

 

 
ภาพที่ 50 ประวัติความเป็นมา YSF จังหวัดเชียงใหม่ 
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สร้างเครือข่ายตลาดจากความถนัดและพัฒนาต่อไป เนื่องจากไม่สามารถรวมกลุ่ม ปรับเรื่องของการ
ทำงาน จัดทำเพจ โดยได้ปรึกษากันในทีมวิจัย แต่ส่ิงท่ีสำคัญมี YSF 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีพัฒนาตนเองได้จนถึง
ระดับเป็นพี่เล้ียงได้ และกลุ่มท่ีพึ่งเริ่มเข้ามา เกิดการเรียนรู้ ขยายจำนวนของสมาชิกไปใน 4 โซน ค่อนข้างมาก
ขึ้น จาก 20 คน ขยายเป็น 50 คน 

 
 

ภาพที่ 51 พื้นท่ี YSF ในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ส่ิง ท่ีทำคือ พัฒนาเพจ สร้างให้คนรู้จักมากขึ้น  การรับรู้ให้เห็น  ตัวท่ีทำให้เกิดการเปล่ียน  คือ
กระบวนการของ YSF วิสัยทัศน์ของกลุ่มและความหลากหลายของสมาชิกท่ีมีทักษะอยู่  เพราะว่าถ้าเราจะ
พัฒนา YSF ทักษะเดิมมีอยู่หลายอย่าง การคิกเป็น การรู้เป็น แต่ท่ีสำคัญคือมองให้เห็นอะไรคือส่ิงท่ีเป็นตัวแรก
ท่ีเป็นความคิดท่ีอยากเข้ามาเริ่ม เป็นการจุดประกาย หลายๆคนเพื่อท่ีจะสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง 
ประกอบท่ีทำให้เกิดการคิด การปฏิบัติเป็นเรื่องท่ีสำคัญ ส่ิงหนึ่งท่ีพบ คือ จากความสามารถท่ีหลากหลาย
สามารถออกแบบความต้องการท่ีตรงกัน ในเรื่องความรู้ไปสู่การตลาด ซึ่งปัจจุบันมีคนเข้าร่วมจำนวนมาก โดย
คาดหวังว่าตัวท่ีจะไปเช่ือมของกษจ.จะสามารถขยายผลไปยัง YSF ของภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ค่อนข้างมี
ประสบการณ์เยอะ ถัดไปคือลำพูน ลำปาง ส่วนอื่นๆท่ีคิดว่าจะได้จากฐานตรงนี้คือประสบการณ์ท่ีเพิ่มเข้าไป 
การท่ีจะขยายองค์ความรู้ท่ีสร้างจากมหาวิทยาลัยหรือพื้นท่ี สามารถทำให้คนท่ีเป็นเกษตรกรสนใจประกอบ
อาชีพอิสระ อาศัยการทำงานร่วมกัน 
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ภาพที่ 52 เงื่อนไขของการบริหารจัดการกลุ่มเครือข่าย YSF 

 
ภาพที่ 53 การบริหารจัดการของกลุ่มเครือข่าย YSF 
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ทักษะท่ีสำคัญในกลุ่มท่ีมีท่ีสำคัญของกลุ่มเกษตรรุ่นใหม่ท่ีทำงานด้วย  จะพบว่า กายภาพในพื้นท่ี
ค่อนข้างดี ทักษะการผลิตพอมีอยู่บ้าง ทักษะด้านส่ือ พอมีอยู่บ้าง มีทักษะการใช้ส่ือในเบ้ืองต้น การแปรรูปและ
การตลาด ตอนเริ่มพอมีอยู่บ้าง แต่ช่วงสถานการณ์โควิดค่อนข้างจะมีปัญญา  

 

 
 

ภาพที่ 54 วเิคราะห์ทุนและศักยภาพแต่ละโซน 

ส่ิงท่ีค้นพบคือ การปรับตัวค่อนข้างเร็ว มีการเช่ือมของเครือข่าย การมีใจ หน่วยงานในพื้นท่ี ภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยท่ีสนับสนุนการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ไปสู่การปรับตัว แต่กระบวนการทำงาน การเปิดใจและ
ทดลองทำ เป็นส่ิงท่ีสำคัญ กระบวนการท่ีจะให้ความรู้ระหว่างทาง จะทำอย่างไร เนื่องจากฐานด้านการเกษตร 
ค่อนข้างน้อยแต่โอกาสในการเข้าถึงส่ือออนไลน์ค่อนข้างเร็วท่ีจะติดตามได้ การสร้างเครือข่าย กลุ่ม การศึกษา
ข้อมูลเชิงลึก มีความสำคัญในการพัฒนา 
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เพจนี้มีการพัฒนาขึ้นมา สมาชิกค่อยข้างเยอะ จากเดิมท่ีมี 10 คน ขยายเป็น 20 คน ภาคเหนือ
ท้ังหมดภายใต้ สสก.6 ท่ีทำงานอยู่ 200 กว่าคน ในกลุ่มการพัฒนาโซนท่ีแตกต่างกันของเชียงใหม่ มีการจัดการ 
แบ่งหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ ค่อนข้างทำได้ดี จัดทำมาแล้ว 1 ปี มีการสร้างกติกาต่างๆ ถ้าเราเห็นว่าทุนและศักยภาพ
เดิมท่ีมีอยู่แล้วมหาวิทยาลัยหรือคณะอื่นๆท่ีมีองค์ความรู้อยู่ มีหน้าท่ีเติมเต็มส่ิงเหล่านี้ ส่งผลให้เกิดในเรื่องของ
เกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นท่ี สามารถท่ีจะทำได้อย่างไร จุดอ่อนท่ีพบ คือ ถ้าเราเริ่มด้วยโครงการ เมื่อส้ินสุด
โครงการ ไม่มีการกระทำท่ีขับเคล่ือน แต่เครือข่ายท่ีมีอยู่ มีการแลกเปล่ียน ประสบการณ์อื่นท่ีต้องพัฒนา
ร่วมกันอยู่ 

 

 
 

ภาพที่ 55 เพจ กาดม่วน เกษตรคราฟท์ 
 

ส่ิงท่ีเรียน จากกลุ่มพัฒนา YSF พบว่า การท่ีคนท่ีจะทำต้องมีใจมา มี ความรู้ ทักษะและใจกับทัศนคติ
ท่ีจะทำงานร่วมกัน Head Hand and Heart เป็นองค์ประกอบร่วมท่ีสำคัญ ถ้ามีทัศนคติท่ีดีท่ีเป็นองค์ประกอบ
ร่วมท่ีสำคัญ แม้จะท้ังว่า เราอาจจะต้องไปเติมเต็ม ตัวท่ีต้องการอยากรู้ จะสามารถท่ีจะขับเคล่ือนทำให้เกิดใน
เชิงรูปธรรมได้ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาเครือข่ายและความสำเร็จ คนท่ีเป็นแกนอยู่แล้ว กล้าคิด กล้าทำมากขึ้น 
สามารถเป็นโหนดในแต่ละพื้นท่ี 4 โซนนี้ ขยายผลค่อนข้างเร็ว รวมถึงมีองค์ความรู้ในพื้นท่ี ในส่วนนี้จะมี
องค์ประกอบท่ีน่าสนใจพี่เล้ียงท่ีอยู่ในหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยในส่วนนี้ เราจะเคล่ือนกลุ่ม YSF ท่ีอยู่นอก
ระบบ เข้าสู่ระบบอย่างไร เป็นส่วนท่ีท้าทาย เพราะส่วนหนึ่งเป็นส่วน YSF ท่ีเรียบจบมาแล้ว ปัจจัยทางด้าน
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เศรษฐกิจ เขาจะต้องพึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่ง สามารถท่ีจะสร้างรายได้ต่อวัน ต่อเดือน ท่ีค่อนข้างท่ีจะดูแล
ตัวเองได้ รวมถึงทักษะความรู้ ปัจจัยทางด้านกายภาพท่ีเอื้อ เนื่องจากแต่ละโซน แต่ละพื้นท่ี เมื่อรวมกันแล้ว มี
ความเหมาะสมท่ีแตกต่างกัน  การมีผลประโยชน์ การสร้างเครือข่ายท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน มีเวลา ทุน 
สนับสนุน เป้าหมายท่ีชัดเจน 

 
 

ภาพที่ 56 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาเครือข่ายและความสำเร็จ 
 

 
 

ภาพที่ 57 เงื่อนไขการพฒันาเครือข่ายต่อความสำเร็จ 
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กรอบแนวคิดและการวิจัย “กลุ่มธุรกิจชุมชน: พึ่งตนเองได้” ได้งบประมาณจากสสส. เรื่องการสร้าง
ทุนและศักยภาพในพื้นท่ีเป้าหมายหลัก โดยใช้กลุ่มอปธ.ขับเคล่ือน มีโรงเรียน แกนนำ เกษตรกรต้นแบบ ใช้
เครือข่ายเกษตรกรปลอดพิษท่ีมีประสบการณ์ในการขยาย สร้างต้นแบบในพืชทางเลือก ของพื้นท่ี 7 ตำบล 
อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน กลุ่มแกนนำสร้างเรื่องของตลาด มีการสร้างทีมต้ังแต่เริ่มทำงาน จะไม่ใช่การสร้าง
กลุ่มเกษตรโดยตรง แต่จะสร้างให้เกิดทางเลือกในอาชีพได้อย่างไร ใช้การพัฒนาตลาดด่ังเดิมเป็นตัวขับเคล่ือน 
โดยพยายามเช่ือมคนท่ีอยู่ในพื้นท่ี โดยพัฒนากลุ่มและศักยภาพของชุมชน พอสามารถผลิตได้ การผลิตไม่
สม่ำเสมอ พบว่าโครงการนี้ ถ้าเกิดจะขับเคล่ือนได้ ผลผลิตต้องสม่ำเสมอ มีคุณภาพ การบริหารจัดการ การ
ขับเคล่ือนในเชิงพื้นท่ี ต้องสร้างให้เกิดเกษตรกรท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีให้มากขึ้นได้อย่างไรและเพิ่มการผลิตได้อย่างไร 
ในตอนนั้น การจัดการด้านการตลาดมีปัญหาพอสมควร พอสร้างระดับของชุมชนได้ในระดับหนึ่ง มีโครงการ
จ้างงานของอว.มา ทำในเรื่อง นักจัดการตลาดชุมชน สร้างกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ กลยุทธ์ต่อไปจะ
พัฒนาได้อย่างไร กำลังดำเนินการในส่วนนี้อยู่ 

 

ภาพที่ 58 กรอบแนวคิดและการวิจัย “กลุ่มธุรกิจชุมชน: พึ่งตนเองได้” 

 
ภาพที่ 59 กระบวนการทำงาน “สร้างกลุ่ม” 

นักจัดการชุมชน 
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กระบวนการขับเคล่ือน ค้นหาพื้นท่ี คนเก่ง กลุ่ม เครือข่าย ตลาด การพึ่งพาอาหาร แหล่งทรัพยากร 
น้ำป่า จะต้องมีพี่เล้ียงในพื้นท่ีในกระบวนการขับเคล่ือน รวมถึงกระบวนการติดตามในพื้นท่ี การคิดได้ คิดเป็น 
การท่ีสามารถจะเข้าใจว่าระบบพืช ระบบเศรษฐกิจพื้นฐานตำบลของตนเองเป็นอย่างไรในระบบอปธ .รวมถึง
แกนนำของแต่ละชุมชน พัฒนาแปลงต้นแบบ และเรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกรในพื้นท่ี การ พัฒนาตลาด
ทางเลือก: พัฒนานักการตลาดชุมชน ทำอย่างไรให้มีผลผลิตท่ีส่งเองได้ท่ีตลาดไทยและตลาดอื่นๆ 

 

ภาพที่ 60 กระบวนการขับเคล่ือน 
 

 
 

ภาพที่ 61 สำรวจและวิเคราะห์ทุน ศักยภาพด้ายการผลิตและรายได้ของ 7 ตำบล 
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การพัฒนาตลาดชุมชน อำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน สำรวจข้อมูลเส้นทางอาหารของชุมชน สำรวจและ
วิเคราะห์ข้อมูลการพึ่งพิงอาหารของชุมชน จัดประชุมกลุ่มตัวแทนเกษตรกรเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีสำรวจ
พื้นท่ีตลาดชุมชนเพื่อวางแผนและดำเนินการพัฒนาตลาดชุมชน  พัฒนาและขยายผลการตลาดการรวมกลุ่ม
เครือข่ายด้านการตลาดและติดตามผลจากการดำเนินงาน ประมาณ 3 ปีท่ีผ่านมา ปัจจุบันมี 8 ตลาด 

 

 
ภาพที่ 62 การพัฒนาตลาดชุมชน อ.นาน้อย จ.น่าน 
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บทเรียนในพื้นท่ีเกิดวิสาหกิจชุมชน 4 แห่งแปลงเรียนรู้ นักพัฒนาชุมชน/จัดการตลาดชุมชน เครือข่าย
สร้างตลาด แผนพัฒนาชุมชนในระดับอำเภอขับเคล่ือนเรื่องของเกษตรอินทรีย์ต่อไป  

 
 

ภาพที่ 63 บทเรียน: ระดับพื้นท่ี 

 

ภาพที ่64 การสนับสนุนเกิดเครือข่าย 
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บทบาทของมหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกร มีส่วนขับเคล่ือนการสร้างนวัตกรรมต่างๆ 
หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งจำเป็นท่ีจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง 

 

 
 

ภาพที่ 65 บทบาทของมหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกร 
 

 
 

ภาพที่ 66 โอกาสในการพัฒนา 
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การจำลองการพัฒนาความร่วมมือ 1) เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพร่วมกับธกส. Package คอร์ส 
อบรม Reskill Up skill 2) หลักสูตรใหม่ YSF 4.0 หลักสูตร 4 ปี 3) โครงการวิจัย ร่วมกับ อปท./สสก.6/
เอกชน 4. สนับสนุนบริการร่วมกับ RP. จะเกิดขึ้นในอนาคต มองในเรื่องของงานวิจัยท่ีสามารถใช้ตัวของ
เกษตรกรเองขยายไปสู่เกษตรในลักษณะเครือข่าย 

 

 
 

ภาพที่ 67 จำลองการพัฒนาความร่วมมือ YSF 4.0 

 

ผศ. อัตถ์ อัจฉริยะมนตรี  

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (show & share) แนวปฏิบัติท่ีดีในการก้าวสู่ Young Smart Farmer 4.0  
ขอนำเสนอ 3 ประเด็น คือ 

1) PGS Smart Way: สมาพันธ์เกษตรกรรมยังยนืจังหวัดเชียงใหม่ 
2) CMRU Smart Doi (Education Technology) 
3) ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรสีเขียวสมัยใหม่ (Modern Green Agriculture Leaning Center) 

 
PGS Smart Way: สมาพันธ์เกษตรกรรมยังยืนจังหวัดเชียงใหม่  ระบบประกันคุณภาพในระดับ

ท้องถิ่น ท่ีให้การรับรองผู้ผลิตโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและต้ังอยู่บนฐานของความเช่ือถือ 
เครือข่ายทางสังคม และการแลกเปล่ียนความรู้ องค์ประกอบของ PGS (Share Vision / Transparency 
/Learning Process / Horizontality / Trust / Participation) 
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ภาพที่ 68 PGS Smart Way 

PGS ยึดหลักสามัญชีพ แนวทางประกอบอาชีพ ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น สังคมและส่ิงแวดล้อม ใช้
พื้นท่ีเป็นตัวต้ัง ครัวเรือนสำนึกรักสุขภาพ นวัตกรรมกระบวนการ (OAN) การจัดการห่วงโซ่มูลค่า (Value 
Chain) ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ การขับเคล่ือนวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE)  

 
 

ภาพที่ 69 PGS Smart Way (ต่อ) 

ท่านเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ เป็นผู้สร้างต้นแบบ (OAN) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) 
เพื่อการยกระดับเกษตรกรสู่เกษตรกรสมัยใหม่ (Smart farmer) โดยการนำเทคโนโลยีสาระสนเทศมาให้
เกษตรกรได้พัฒนากระบวนการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม  (Participatory Guarantee Systems: 
PGS) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เป็นกระบวนการเชิงรุกภายใต้หลักการพัฒนา “ พื้นท่ีเป็นตัวตั้ง จังหวัดจัดการตนเอง 
รัฐหนุนเสริม” สัมมาชีพ เท่ากับ ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและไม่เบียดเบียนส่ิงแวดล้อมรายได้ 
มากกว่ารายจ่าย 
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ภาพที่ 70 PGS Smart Way (ต่อ) 

OAN กลไกการทำงานในพื้นท่ี ( คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ/คณะทำงานข้อมูล/คณะทำงาน
กล่ันกรอง/คณะกรรมการรับรองฯ ระดับจังหวัด) กระบวนการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
SDGsPGS ระดับจังหวัด จัดต้ังสมาพันธ์เกษตรกรรมยังยืนจังหวัด รวบรวมสมาชิกอินทรีย์ควรจะมีทุกอำเภอ 
จัด”เขย่าทัศน์” 100 คน 1 วัน คัดเลือกอาสาผู้ตรวจแปลง ปฏิบัติการตรวจแปลงมากกว่าสามคนต่อแปลง ลง
ข้อมูลในOAN ผู้ตรวจแปลงและคณะทำงานข้อมูล ประชุมกล่ันกรองข้อมูลในระบบ OAN รายงานการประชุม
กล่ันกรอง ประชุมรับรองมาตรฐาน SDGsPGS ผ่านระบบ OAN รายงานการประชุมรับรอง ออกหนังสือรับรอง
มาตรฐาน SDGsPGS 

 

ภาพที่ 71 PGS Smart Way (ต่อ) 
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ระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ (Organic agriculture network: OAN) สมาชิกแต่ละคนท่ี
อยู่ในสมาพันธ์ฯ ท่ีผ่านการอบรมตรวจรับรองแปลงจะขึ้นทะเบียนกับ ระบบสารสนเทศเครือข่าย เกษตร
อินทรีย์ ใน1ปี จะการตรวจรับรองแปลง 1 ครั้ง ต่ออายุปีต่อปี สมาชิกจะมีท้ังรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ แต่ละปีจะเพิ่ม
มากขึ้น Organic Agenda ทำร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สามารถเห็นข้อมูลเชิงลึกของ
เกษตรกรรายย่อยได้ จากระบบ OAN 

 
ภาพที่ 72 PGS Smart Way (ต่อ) 

PGS Smart Way มีหัวใจ “เกษตรอินทรีย์” เพื่อตนเอง ชุมชน และส่ิงแวดล้อม มีแนวคิดการทำงาน
ในเชิงระบบ ทีมงานเครือข่าย (มีส่วนร่วม) มีการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง แก้ไขปัญหา พัฒนาทักษะ
นวัตกรรมเช่ือมั่น เข้มข้น เป็นรูปธรรม และมีการพัฒนาทักษะ 

 
 

ภาพที่ 73 PGS Smart Way (ต่อ) 
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ภาพที่ 74 PGS Smart Way (ต่อ) 
 
โครงการพัฒนา “แม่แจ่มดอยอัจฉริยะ” ด้วยระบบ SEALM ด้านพลังงานทางเลือกทางการเกษตร

ดิจิตอลขนาดเล็กต้นทุนต่ำในโรงเรียนขยายโอกาสและชุมชนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ เป็นลักษณะของ
การ พัฒนาชุดการเรียนรู้ Smart Energy Agriculture Learning Module จำนวน 10 รูปแบบพร้อมท้ัง
แอพพลิเคช่ันและอุปกรณ์ในการเรียนรู้และใช้งาน จัดต้ังศูนย์โดยอัจฉริยะในโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอแม่
แจ่มจำนวน 7 โรงเรียน นำท้ังหมดท่ีทำ พัฒนาเป็น Game Smart Doi เมื่อไร่สวนบนดอยท่ีเต็มไปด้วยปัญหา
เกี่ยวกับพลังงานเพื่อใช้ในการเกษตรและยังถูกรุกรานด้วยเหล่าแมลงศัตรูพืชกลายพันธุ์เด็กนักเรียนท่ีถูกเลือก
จะต้องร่วมมือกับอาจารย์มาโนช นักวิจัยทางการเกษตรมากฝีมือ สร้างเทคโนโลยีจากแผงโซล่าเซลล์ (Solar 
cell) เพื่อเข้ามาแก้ปัญหาพลังงานทางการเกษตรต่างๆ  ท่ีเกิดขึ้นในชุมชนและเอาชนะเหล่าแมลงท่ีเข้ามา
ก่อกวนไร่สวนของชาวบ้านให้สำเร็จให้ได้ ให้เรียนรู้ โดยไม่ให้รู้ตัวว่าเรียนรู้อยู่ 
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ภาพที่ 75 โครงการพัฒนา “แม่แจ่มดอยอัจฉริยะ” 
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ภาพที่ 76 โครงการพัฒนา “แม่แจ่มดอยอัจฉริยะ (ต่อ) 
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ภาพที่ 77 โครงการพัฒนา “แม่แจ่มดอยอัจฉริยะ (ต่อ) 
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ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรสีเขียวสมัยใหม่ (Modern Green Agriculture Leaning Center): 
เปิดโลกแห่งการเรียนรู้เกษตรทุกช่วงวัย  

 

 
 

ภาพที่ 78 ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรสีเขียวสมัยใหม่ 
 

ผศ. ดร. วิไลพร จันทร์ไชย  

เริ่ม ต้นจาก  Smart farmer Gen Z ทำ 5 ปี  เป ล่ียนมาเป็น  Professional Farmer จุดเริ่ม ต้น
โครงการ ทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่สนใจ พัฒนา ด้านการเกษตรให้เป็น  4.0 ให้ได้ ในการสร้างผู้นำการ
เปล่ียนแปลงทางการเกษตร 
 

 
 

ภาพที่ 79 จุดเริ่มต้นโครงการ 
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เกษตรยุคใหม่ต้องเป็นผู้ประกอบการ ท่ีสามารถจัดการไร่นาและผลผลิตของตนเองบนพื้นฐานความ
เป็นจริงตามเศรษฐกิจและสังคมยุคปัจจุบัน  การผลิตโดยใช้ตลาด เป็นตัวนำสร้างเครือข่ายและแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู้ มีการวางแผนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ เข้าถึงความรู้และใช้ความรู้เป็นฐานในการผลิต 
เลือกใช้นวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการเพิ่มผลผลิต และใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม 

 
 

ภาพที่ 80 อยากเห็นเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นแบบไหน 
 

กลุ่มเป้าหมาย 1. ลูกหลานเกษตรกร (เยาวชน) 2. เยาวชนบนพื้นท่ีสูง 3. เกษตรกรรุ่นใหม่ 4.นักศึกษา
ในศาสตร์ต่างๆ กระบวนการในการพัฒนา Smart Farmer Gen Z Camp ได้แก่ ก) ละลายพฤติกรรม ลบ
ภาพจำ สร้างภาพใหม่ ข) สร้างแรงบันดาลใจ นำวิทยากรท่ีประสบความสำเร็จมาสร้างแรงบันดาลใจ ค) ไปดู
เห็นกับตา ท่ีแตกต่างกัน ระหว่างฟาร์มระดับสูงและระดับชาวบ้าน ง) มาร่วมสร้างฝัน ค้นหาตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน นำมาออกแบบแผนธุรกิจ จ) ผลักดันหนุนเสริม การสนับสนุนการนำแผนไปปฏิบัติจริง เสนอแผนกิจการ
เกษตรแผนธุรกิจเกษตรท่ีอยากทำและสามารถทำได้จริง รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม หลังเข้าค่ายไม่เกิน 1 เดือน 
คณะกรรมการพิจารณาแผนกิจกรรมและประกาศผลการสนับสนุนหลังส่งแผนไม่เกิน 30 วัน ตรวจเย่ียมเตรียม
ความพร้อมติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการเกษตรและให้คำแนะนำเพิ่มเติมตามระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 
(3-6 เดือน) การสนับสนุนไม่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเป็นเงินสดแต่สนับสนุนเป็นวัสดุทางการเกษตรตาม
ความเหมาะสม  

 

ภาพท่ี 81 กระบวนการในการพัฒนา Smart Farmer Gen Z Camp 
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ภาพที่ 82 ไปให้เห็นกับตา มาร่วมกันสร้างฝัน ผลักดันหนุนเสริม 
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ภาพที่ 83 จบค่าย ... แล้วไปไหน ...? 
Professional Farmer มี ก) ความกดดันของเกษตรเคมี ตระหนักและอยากเปล่ียนแปลง ข) ปัญหา

สุขภาพและส่ิงแวดล้อมเปล่ียนแล้วไปตอบไม่ได้ ค) ตอบสนองตลาดไม่ได้ ขาดมาตรฐานรองรับ ขาดแผนการ
ผลิตท่ีดี ง) ความล้มเหลวของเกษตรอินทรีย์ ผลผลิตเสียหาย ขาดรายได้ ขาดทุน ต้องการส่ิงทดแทนสารเคมี
เกษตร ลดต้นทุน ลดสูญเสีย ขาดความรู้ท่ีเกษตรกรควรรู้ ขาดการวางแผนการผลิตท่ีดี ขาดกลไกการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ท่ีเหมาะสม ขาดความเป็นมืออาชีพ เปล่ียนเกษตรกร ให้เป็นมืออาชีพ จัดเวทีท่ี 
1  ค้นหาส่ิงท่ีขาด คือ เรื่องท่ีเกษตรกรควรรู้ แต่ไม่รู้ เรื่อง ดิน น้ำ ธาตุอาหาร แผนการผลิต แผนการตลาด การ
จัดการ ปัจจัยการผลิต การสร้างราคาเพิ่ม และการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เวทีท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร 
พัฒนาความรู้และทักษะ ติดตามให้คำปรึกษาแนะนะ เริ่มขยายผลด้านเกษตรอินทรีย์ หน่วยวิจัยและขับเคล่ือน
เกษตรอินทรีย์บนพื้นท่ีสูงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประสานความร่วมมือ กษ./พค./พช. 
องค์ความรู้ทางวิชาการ ผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม การกำกับให้เป็นมาตรฐาน กระบวนการตรวจรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การตลาดและการกระจายสินค้า ช่องทางการตลาดและสร้างการรับรู้สู่ผู้บริโภค  

 

ภาพที่ 84 Professional Farmer 
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ภาพที่ 85 Professional Farmer: กิจกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ 
 

เกษตรกรมืออาชีพ คือ เกษตรกรท่ีพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการผลิตอย่างเป็นระบบ  ได้
ผลผลิตท่ีมีคุณภาพตามเป้าหมาย มีรายได้มั่นคง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และเป็นต้นแบบให้ผู้อื่นได้ ส่ิงท่ีได้รับ 
Smart Farmer เกษตรกรมืออาชีพ  มีรายได้เพิ่ม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ผลผลิตมีคุณภาพและปลอดภัย ได้
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผู้บริโภคปลอดภัยคนไทยเข้มแข็ง ส่ิงท่ีได้รับ ได้รับรอง SDGsPGS 117 แปลง โรงคัด
บรรจุ 2 แห่ง Modern trade โรงพยาบาล และตลาดนัด การสร้างมูลค่าเพิ่ม ท่องเท่ียวเกษตร/สุขภาพและ
ผู้ประกอบการปัจจัยการผลิต ก้าวต่อไป Super Farmer เป็นอย่างไร 

 
 

ภาพที่ 86 เกษตรกรมืออาชีพ: ความหมาย 
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ภาพที่ 87 เกษตรกรมืออาชีพ สู่ Super Farmer 

ผศ. ดร. ปรีดา นาเทเวศน์ 
โครงการ พัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ของ มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ ระยะเวลา 3 ปี ดำเนินการเสร็จแล้ว 1 ปีแล้ว รัฐบาลส่งเสริมในการสร้างกำลังพลด้านการเกษตรท่ี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้รับผิดชอบ 

 

ภาพท่ี  88 โครงการ พัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0                                      
ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะความก้าวหน้า (Smart Skills) ตลอดห่วงโซ่ประธานของสินค้าเกษตร 
(Agriculture Supply Chain) ด้วยวิธีการติดอาวุธทางความคิดเรียนรู้ท่ีสดีบางส่วนและเน้นการลงมือทำจริง 
(Learning by Doing) ระยะเวลาดำเนินการ รุ่นละ 10 สัปดาห ์กลุ่มเป้าหมาย ปวช.3 ปวส. 1 2 และ ปริญญา
ตรี ปี3 - 4 นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรภาคเหนือ 5 แห่ง (เชียงใหม,่ เชียงราย, ลำพูน, แพร่, พะเยา) เข้ามาร่วม 

กรอบแนวคิด ตัวนักเรียนจะเป็นตัวสร้างนวัตกรรม และการสร้างนวัตกรรม ช้ินงาน แนวคิด ท่ีถูกสร้าง
ขึ้นมา รองรับสภาวะวิกฤตในอนาคต บางครั้งการสอนในเรื่องของการนั่งเรียนเรื่องเดิมๆ เรื่องการสังเคราะห์
แสง ดินและปุ๋ย คือเรื่องท่ีเรียนอยู่ในช้ันเรียน แต่นักศึกษาไม่ได้เข้าใจเรื่องของเครื่องมือทางความคิด ทำไมต้อง
สร้างส่ิงท่ีเป็นช้ินงานทางความคิด ช้ินงานท่ีสร้างขึ้นมา จะตอบโจทย์หรือสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือ
เกษตรกรได้อย่างไร ไปประกอบกับความรู้ในห้องเรียนได้อย่างไร การท่ีจะสร้าง นวัตกรรมขึ้นมา ส่ิงท่ีจะต้อง
เกิดขึ้น คือ มีเป้าหมายท่ีตรงกัน ความกระหายอยากเรียนรู้ มีพื้นท่ีให้ทดลอง จึงจะเกิดเป็นช้ินงานขึ้นมา การ
สร้างนวัตกรรมมีทิศทางในการสร้าง เราจะสร้างแบบไหน จะสร้างโดยท่ีอยากทำอะไรก็ได้ คงไม่ใช่แบบนั้น มา
คิดกันในทีมทำงาน จะทำอย่างไรให้ทุกกลุ่มได้แนวคิดในรูปแบบเดียวกัน Trend Driven Innovation: Food, 
Feed, Farm, Non-Food จะมีบางส่วนตัว ในเรื่องของการแปรรูป ท่ีไม่ใช่อาหาร เครื่องสำอาง นักศึกษาจะได้
เรียนรู้ว่า ส่ิงท่ีมีอยู่ ในท้องถิ่นของเขา บางอย่างคนอาจจะมองไม่เห็นคุณค่า ให้ถูกนำมา โดยเข้ามาสู่
กระบวนการเรียนรู้ ทดลอง โดยใช้เครื่องมือทางความคิด ทำไมเขาต้องทำ ทำแล้วจะได้อะไร ใครคือกลุ่มตลาด
หลัก จะไม่สอนว่าทำแล้วได้ช้ินงาน เขาจะมองไม่ออกว่าเขาจะต้องไปขายให้ใคร ตอบโจทย์ให้ใคร มีมูลค่า
อย่างไร เวลาสอนจะสอนเรื่องของการตลาดด้วย วางเป้าหมายในช่วง 3 ปี ปีแรกจะวางเป้าหมายกว้างๆ 3 ปี ท่ี
ทำให้เกิดผู้ประกอบการ  

 

 

ภาพที่ 89 กรอบแนวคิด นักเรียนจะเป็นผู้สร้างนวัตกรรม 
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ปีแรกมีช้ินงาน 100 ช้ินงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ 321 คน โดยใช้การบูรณาการ การเรียนการสอนกับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยด้วย จะไม่ให้นักศึกษาเข้ามาฝึกอบรมกับเรา แล้วเด็กก็ได้แค่ใบประกาศนียบัตร เรา
ต้ังเป้าส่ิงท่ีเกิดขึ้นเรื่องท่ีตอบโจทย์ เรื่องของ Lifelong learning ecosystem กลุ่มเป้าหมายของเราค่อยข้าง
จะเป็นเด็ก ตัวเช่ือมต่อเข้าไปทำให้คนท่ีไม่อยากเรียนสายเกษตร กลับเข้าไปเรียนสายเกษตร และเรียนสาย
เกษตรในส่ิงท่ีอยากเรียนจริงๆ เป็นกำลังพลท่ีพร้อมจะจบออกไปในวงการเกษตร  
 

 
 

ภาพที่ 90 Major partners 
โดยกระบวนท่ีจะทำให้เราโครงการไปได้  แบ่งออก 3 ส่วน คือ 1. การเรียน เรียนเรื่องอาวุธทาง

ความคิด จะไม่สอนเรื่องของวิทยาศาสตร์เลย เริ่มสอน sense of urgency มี Inspiration Talk สอดแทรก
เรื่องของ Food, Feed, Farm, Non-Food ให้เห็นเรื่องของนวัตกรรมทางอาหารมีอะไรบ้าง พูดถึงเรื่องท่ี
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าต้องการสร้างนวัตกรรมท่ีอยู่ในสภาวะวิกฤตจริงๆ เขาจะต้องแก้ปัญหาได้ 2. 
การศึกษาดูงาน 3. ต้องทำช้ินงาน  

 
 

ภาพที่ 91 Framework to support the project 
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ในแต่ละหัวข้อ ประเด็น เรื่อง Food, Feed, Farm, Non-Food นักศึกษาควรจะรู้อะไรบ้าง แต่ละ
เรื่องท่ีคิดขึ้นมา ควรจะตอบเรื่อง SDGs ไปด้วยในแต่ละประเด็นหัวข้อ จะเชิญอาจารย์แต่ละวิชามาเล่าแต่ละ
ประเด็น ทำให้นักศึกษาเปล่ียนทัศนะ มุมมอง 

 

 
 

ภาพที่ 92 Curriculum Modules 

 

ภาพที่ 93 แนวทางการคิดเชิงออกแบบ 
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การเรียนออกแบบเชิงสร้างสรรค์ วันแรกนักศึกษา ไม่มีความกล้าแสดงออก เอาไมค์จ่อปากอย่างไรก็
ไม่พูด สอนให้ทุกคนต้องพูด เทคนิคการพูดในท่ีสาธารณะ เด็กต้องทำงานเป็นกลุ่ม 3-5 คนและออกมาพูด
นำเสนอท่ีทำไป เอาเลโก้มาให้เด็กฝึกทำ แบ่งปันส่ิงท่ีทำ ทำไมถึงทำ แล้วมาเลโก้มารวมกันเป็นกลุ่ม ให้เล่า
ทำไมถึงสร้างหอคอยนี้  

 

 

ภาพที่ 94 การเรียนรู้ วิธีออกแบบเชิงสร้างสรรค์ 
 

 
 

ภาพที่ 95 กิจกรรมการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
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เด็กคนนี้สนใจ เรื่อง การเขียนโค้ดการทำ Arduino เริ่มลงในระบบควบคุมรางแปลงไฮโดรโปนิกส์ เด็ก
คนนี้ไม่มีพื้นฐาน แต่มีความสนใจ สามารถทำได้ 

 
 

ภาพที่ 96 ต้องเรียนรู้และทำอย่างต่อเนื่อง 
ทำน้ำตบ เครื่องสำอางของผู้หญิง เราใช้วิธีการสอนแบบไม่สอน ใช้คล่ืนเสียงในการไล่แมลง ผ่าน 

แอพพลิเคช่ัน ไม่ประสบความสำเร็จ พยายามสอนว่า ไม่ต้องไปคิดว่าทำแล้วต้องประสบความสำเร็จ คิดว่าเรา
ได้เริ่มทำแล้วหรือยัง ถ้าเราได้เริ่มท่ีจะทำแล้วหรือยัง ถ้าเป็นคนแรกไม่สำเร็จแล้วพัฒนาต่อ มันจะสำเร็จในวัน
ข้างหน้า แสดงว่าเป็นคนเริ่มต้นท่ีดี 

 
 

ภาพที่ 97 เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน 
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กิจกรรมทดสอบตลาด แผนธุรกิจชุมชน cbmc ทดลองทำจริงท่ีตลาดคำเท่ียง ถ้าผลิตสินค้าแบบนี้ จะ
มีคนซื้อมั้ย จะต้องมีคนตอบคำถาม 10 คำถาม 10 คน ส่ิงท่ีทำไม่ได้ตอบอะไรเลย ชาวบ้านบอกว่าไกลหนู
เกินไป ไม่ใช่เรื่องใกล้ตัว จะเจอกลุ่มคนท่ีหลากหลาย พอให้ทุกกลุ่มนำเสนอ จะเห็นว่าบางเรื่องใกล้ตัว บางเรื่อง
ไกลตัว บางเรื่องคนไม่รู้จักเลย แต่นี้คือเรื่องท่ีดีต่อเรา เพราะว่าเห็นเด็กมีความคิดสร้างสรรค์ คิดในเชิงอนาคต
ได้ 

 
 

ภาพที่ 98 กิจกรรมทดสอบตลาด 
 

เด็กกลุ่มนี้ ทำเรื่องอาหาร บังคับให้เด็กกลุ่มนี้ขายให้ได้ หลังจากขายได้ จะได้กำไรเป็นตัวเงิน ทำให้
เด็กมีความภูมิใจว่าได้ขาย แล้วนำเงินให้เด็กคืน 

 

 
 

ภาพที่ 99 ความภาคภูมิใจ จากการออกแบบ การผลิต และขายได้จริง 
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ทำเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกลุ่มนักศึกษาเป็นเด็กเกษตร ไม่มีความรู้เรื่องช่าง แต่สามารถทำ 
เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบผลิตมอส ควบคุมผ่านระบบมือถือ เครื่องพ่นยาอัจฉริยะ เครื่อง เล้ียงปลา
ไหลในคอนโด โดยลดกล่ินคาวของโคลน 

 
 

ภาพที่ 100 นวัตกรรมจาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ 
 

เครื่องสำอางจากตำลึง บัวหิมะ เศษเปลือกกาแฟ นักศึกษาได้ลงมือทำเองด้วยตนเอง แล้วนำมา
นำเสนอส่ิงท่ีได้ทำไป 

 

 
 

ภาพที่ 101 เครื่องสำอางจากตำลึง บัวหิมะ เศษเปลือกกาแฟ 
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ภาพที่ 102 การนำเสนอผลงาน จากการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ 

 

 
 

ภาพที่ 103 ปัญหาท่ีพบ 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในเวทีเสวนาต่างๆ ต่อบทบาทของมหาวิทยาลัย 
 

ศาสตราจารย์ ดร. ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด จากประสบการณ์ ถ้ามหาวิทยาลัยจะลงทุน เพื่อช่วย
เกษตรกร ความร่วมมือกันจะเป็นในทิศทางใด ดร. ธนศาล คำเรืองฤทธิ์ 1. การผลิตนักศึกษาเพื่ออาชีพท่ียั่งยืน 
อาชีพท่ียั่งยืนไม่ใช่ว่าเด็กจะจบแล้วถึงรู้ว่าอะไร เด็กจะทำต้องเริ่มรู้ต้ังแต่วันแรกของการเข้าไปเรียน เห็นภาพ
บริบทนั้น ว่าจบแล้ว มีโอกาสจะได้ทำอะไร อาจจะต้องคุยเรื่องนี้ ในการแลกเปล่ียนอีก 1 เวที 2. สร้าง
เครือข่ายกับผู้ประกอบการ ปัจจุบันในองค์กรของสถานศึกษา ในต่างประเทศไม่จำเป็นต้องทำคนเดียวทั้งหมด 
จัดเครือข่ายแบบ SME ผู้ประกอบการรายใหม่ จากฟาร์มขนาดเล็กท่ีประสบความสำเร็จ แล้วให้เขาไปศึกษา
และเรียนรู้ 3.สร้างรายได้ระหว่างเรียน เนื่องจากว่า ทำให้เด็กซึมซับว่า ฉันทำงานแบบนี้  ฉันมีรายได้ 
เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเรียนจบให้เขามีรายได้ก่อน 4.การสร้างผู้ประกอบการ จากการต่อยอดท่ีพ่อแม่ทำอยู่ 
ทำให้แข็งแรงมากขึ้น  

ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช โครงการเดินทางมาได้ค่อนข้างดีมาก เนื่องจากมีกรณีท่ีนำเสนอ มี
ประสบการณ์ มีบทเรียน ท่ีมช.ต้อง ต้องปรับตัวอย่างไร และจะนำนักเรียนมาเรียนกับกรณีท่ีนำเสนอวันนี้ได้ 
ภารกิจหลัก อาจจะต้องบูรณาการของมช.ปัจจุบันและเกิด learning system ใหม่  

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ ได้ข้อมูลท่ีดีมากเลย คือ การบูรณาคณะต่างๆเข้ามาทำงานร่วมกัน การ
คำถามคือมหาวิทยาลัยจะนำคณะต่างๆ เข้ามาทำงานร่วมกันอย่างไร เป็นโจทย์ท่ีค่อนข้างใหญ่ 

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม Inspiration และ imagination สำคัญกว่าความรู้ เพราะว่าถ้าไม่มี 2 คำนี้ จะ
ประสบความสำเร็จยาก แต่ความรู้สามารถหาเพิ่มเติมได้ ถ้านักศึกษาได้ฟัง จะเป็นผลดีมาก ในส่วนของ
มหาวิทยาลัย จะขับเคล่ือนกันอย่างไร จะพัฒนา ยกระดับ Young Smart Farmer ได้อย่างไร คณะ
เกษตรศาสตร์ คิดและวางแผนกันมาเยอะเลย ตอนนี้ ส่ิงท่ีทำได้เลย คือ หลักสูตร ภาคการเรียน 1/64 เป็น
โครงการบ่มเพาะ smart farmer innovation มีเครือข่ายกับคณะอื่นๆด้วย และอีกอย่างหนึ่งคือ หลักสูตร
ประกาศนียบัตร (non degree) 

ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสด์ิ ใช้คำว่า young smart อยากให้มีการบูรณาของทุกสาขาวิชา เพื่อให้
เกิดต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ การบริการของทุกสาขาต้องเป็นแบบ smart คณะเกษตรศาสตร์ ส่ิงท่ี
เช่ียวชาญและเรียนรู้ คือ การผลิต แต่การประชุมในวันนี้ เป็นเรียนของการตลาด การบริหาร จัดการธุรกิจ จะ
ทำให้คณะเกษตรศาสตร์เปล่ียนแปลงตามเวทีนี้ มากน้อยขนาดไหน คณะเกษตรศาสตร์จะยังมีการสอบแบบ
วิทยาศาสตร์เกษตรอยู่เหมือนเดิม อาจจะไม่ปรับเปล่ียนมาก ไม่ท้ิงอัตลักษณ์ แต่ต้องทำบางส่ิงบางอย่างในคณะ
เกษตรศาสตร์เป็นจุดเริ่มต้นขึ้นมา สร้างกลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มใหม่ เลือกกลุ่มนักศึกษา 1 กลุ่ม เพื่อ
ทดลองเรียน วิทยาศาสตร์เกษตร ขณะเดียวกันจะฟูมฝักนักศึกษากลุ่มนี้ให้ออกมาด้านของการจัดการธุรกิจด้วย 
ส่ิงท่ีจะต้องทำ คือ มีหลักสูตร การกำหนดทิศทางของธุรกิจนี้ไปควบคู่กันไปด้วย กระบวนการเลือก การผลิต
หรือการเล้ียงสัตว์ อันใดอันหนึ่ง สำหรับกลุ่มนักศึกษา ต้องมีการวางแผน ในคณะเกษตรศาสตร์เอง อาจจะต้อง
มีการวางแผนว่าจะเลือกกิจกรรมอะไร ต้องมีการออกแบบกิจกรรมให้ทันสมัย สามารถใช้งานได้จริง ทำแล้ว ได้
เลย  
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ผศ. ดร.วิไลพร จันทร์ไชย กำลังพัฒนาทีมงานและหลักสูตรในแนวนี้อยู่ อยากจะให้ความคิดเห็นแบบ
นี้ค่ะ มีข้อติดขัดคือ ติดกรอบของระบบของระเบียบราชการ 

ผศ. ณรงค์ ศิขิรัมย์ ในหลักสูตร ส่ิงท่ีต้องเสริมให้นักศึกษา หลักๆ คือ การสร้างกลุ่มชุมชน กลุ่ม
แม่บ้าน การบริหารธุรกิจ การจัดการ และการจัดการตลาด น่าจะเป็นพื้นฐานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
ท่ีต้องรู้ สามารถนำโมเดลของต่างประเทศมาพัฒนาได้ คือ โมเดล roadside station ของญี่ปุ่น ท่ีนำผลิตผล
ทางการเกษตรของแต่ละเมือง มาบูรณาร่วมกับการท่องเท่ียว นำ อุตสาหกรรมเกษตรมาแปรรูปเป็นการเพิ่ม
มูลค่าเพิ่ม จากเดิมท่ีมองในแง่ของการผลิตอย่างเดียว แต่มองในแง่ของการตลาดและความแตกต่างในเรื่องของ
ผลิตภัณฑ์และการท่องเท่ียว จะเป็น อุตสาหกรรมขั้นท่ี 6 สามารถนำมาใช้เป็นโมเดลในการพัฒนาหลักสูตร
หรือว่าการสร้างความร่วมมือของอาจารย์แต่ละคณะใน มหาวิทยาลัยและระหว่าง มหาวิทยาลัย  

คุณพรรษวุฒิ รุ่งรัศมี เป็น Young Smart Farmer ต้ังแต่รุ่นแรก เห็นพัฒนาการมาต้ังแต่แรก ว่าเรา
เริ่มกันมาอย่างไร แต่ละคณะค่อนข้างมีงานเหมือนหน่วยงานราชการ ช่วงแรกท่ีเข้าไปคุย น่าจะทำตัว เป็น
ตัวอย่างในการเช่ือมโยง ประสานงานระหว่างคณะ หรือ หน่วยงานราชการ ในปีท่ีแล้วมีการต้ังศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) น่าจะช่วยในการประสานงานกับท้ัง
หน่วยงานราชการและมหาวิทยาลัยต่างๆ ศูนย์บ่มเพาะเครือข่ายมีกิจกรรมหลักอยู่แล้ว ต้ังแต่ผลิตไปจนถึง
การตลาด เป็นการบูรณาการภาพรวมต้ังแต่ต้ังแต่หน่วยงานราชการไปจนถึงตัวเกษตรกรจริงๆท่ีมีแปลง 
อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีจะมีหัวข้อท่ีสนใจ นำจะไปพัฒนา สนับสนุนได้ 

คุณศรัณยา กิตติคุณไพศาล กรณีท่ีฟาร์ม มีนักศึกษาฝึกงานจากมภร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คือ 
ขอนแก่น กำลังกำหนด ยุทธศาสตร์ของ ขอนแก่นเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ ทางขอนแก่น นำโดยท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัด สร้างทีมงานขึ้นมา ส่วนหนึ่งคือ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนี้นำนักศึกษามาฝึกงานท่ีฟาร์ม 
โจทย์ คือ อยากให้นักศึกษาถอดบทเรียนว่าการท่ีจะเป็นเกษตรกรตัวเล็กๆ คนหนึ่งในภาคการเกษตรเริ่มต้น
อย่างไร สามารถขยายเครือข่าย สร้างกลุ่มในพื้นท่ียังไงได้บ้าง ในขณะเดียวกันนักศึกษาก็นำข้อมูล เสนอ
อาจารย์ ทำให้อาจารย์ นำข้อมูลเชิงวิชาการมาช่วยเกษตรกร อยากมีส่วนร่วมว่า ถ้าอาจารย์ทำหลักสูตรขึ้นมา
ใหม่ท่ีจะนำไปสู่การเรียนการสอนใน มหาวิทยาลัย ฟาร์มเล็กๆสามารถเป็นพื้นท่ีฝึกงานของนักศึกษา ซึ่งไม่ใช่
แค่มาฝึกงาน แต่ต่างคนต่างได้ ฟาร์มได้ความวิชาการ ของมหาวิทยาลัย แต่ในขณะเดียวกัน ทางมหาวิทยาลัยมี
เชิงปฏิบัติ ท่ีมหาวิทยาลัยอาจจะเข้าไม่ถึง ซึ่งนักศึกษามาอยู่ในฟาร์มประมาณ 4 เดือน นักศึกษาจะรู้เรื่องราว 
ปัญหา อุปสรรค ข้อดี ข้อเสีย ท่ีสามารถนำกลับไปใช้ได้ค่อนข้างครบ 

คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง มีความสนใจท่ีอยากจะต่อยอดชุมชน SMEs start up เพราะว่าทำเรื่อง
นี้อยู่ อยากจะพัฒนาชุมชนและ SMEsให้เข้มแข็งด้วย ส่งเสริมต้ังแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ แล้วมาร่วม
เป็น partner กัน มีตลาดให้ แนะนำตลาดให้ เริ่มทำmarket place มีบางส่วนท่ีเป็น Social Enterprise ด้วย 
กระบวนท่ีทำมาค่อนข้างดี กระบวนการท่ีกว่าจะได้มาถึงคนท่ีพัฒนาตัวเองเก่งขนาดนี้ เราทำเองไม่ได้หรอก 
ต้องมีอาจารย์ช่วย  

รศ.ดร.ภก.สุรพล นธการ การต่อยอดกับภาคเอกชน เป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ ในฐานะท่ีเราเป็นอาจารย์ใน
สถาบันการศึกษา มีตัวอย่างของเมืองน่านเป็นตัวอย่างท่ีน่าสนใจ ปัญหาการปลูกพืชเชิงเด่ียวทำให้มีผลกระทบ
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ต่อส่ิงแวดล้อม เราน่าจะมองถึงเรื่องการตลาดด้วย เพราะการตลาดเป็นจุดกระตุ้นให้ YSF สนใจมาก เนื่องจาก
เห็นช่องทางการตลาด การประสบความสำเร็จในอาชีพของตนเอง เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยอยากเรียน อยากทำงาน
กันแล้ว เพราะฉะนั้นเขาก็อยากคนท่ีมีประสบการณ์ชีวิตเป็นมุมมองท่ีดี คนรุ่นใหม่อยากทำอะไรท่ีรวดเร็ว 
อยากให้เห็นผลไว ในฐานะอาจารย์ในสถาบันการศึกษา เราควรจะเน้นความชัดเจนของกระบวนในการทำ
กิจกรรมต่างๆ ต้ังแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเรื่องเกษตรเป็นเรื่องของอาหาร เรา
สามารถแปรรูป ต่อยอด ให้อาหารเป็นยาหรืออาหารเสริมก็ได้ ดังนั้น ทีมงานด้านวิชาการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเพิ่มเติมให้แก่กลุ่มท่ีเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เขาเห็นภาพว่าอย่ารีบด่วนเกินไปนัก จะต้องศึกษาให้ความรู้
ความเข้าใจเหมือนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  จะทำอะไรก็ตามให้เข้าใจชัดเจนก่อน  ค่อยๆเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ ส่ิงท่ีน่าสนใจคือระบบอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถแชร์ความรู้เครือข่ายท่ีเป็น องค์ความรู้มากมาย อยู่ท่ี
การตัดสินใจ ถ้าเราได้ผู้มีประสบการณ์นำเสนอวิธีการตัดสินใจให้กับเกษตรกรได้ดี 

คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ อยากเห็นท้ังประเทศทำเรื่องการเกษตรให้เป็น Smart โดยใช้คนรุ่นใหม่ เรา
จะต่อเช่ือมระหว่างคนรุ่นใหม่กับ Gen x ท่ีเขากำลังทำอยู่ตอนนี้ได้อย่างไร พ่อแม่เขาทำอยู่ แล้วเขาจะทำ
อย่างไร อีกอย่างหนึ่ง คือ ปกติถ้าก่อนหน้านี้ จะมีนโยบายของประชารัฐอยู่ เกษตรแปรรูปและการท่องเท่ียว 
เป็นพื้นฐานของการพัฒนาด้านการเกษตร ไปสู่การเพิ่มมูลค่า การแปรรูปสินค้าเกษตร อยากเห็น smart 
Social Enterprise อาจจะเป็นแผนระยะยาว ประมาณ 3 ปี เครื่องมือในมหาวิทยาลัย ท้ัง 4 มหาวิทยาลับ มี
องค์ความรู้พร้อม นำองค์ความรู้นั้น ทำอย่างไรให้เด็กศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองระหว่างออนไลน์และออฟไลน์
เข้าด้วยกัน สร้าง My set เกี่ยวกับ Social Enterprise 2เรื่องนี้ ถ้ามาผนวกกัน ระยะยาวจะได้ผู้ประกอบการ
ท่ีค้าขายได้  

คุณธวัชชัย รัตน์ชเลศ จากประสบการณ์ท่ีทำงานร่วมกับเกษตรกรชาวสวนมะม่วงท้ังในเชียงใหม่ 
ภาคเหนือตอนบนและประเทศไทย เป็นคนท่ีคอยกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดการสร้างกลุ่มและเครือข่าย เคย
ทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกร 17 ปี โดยจะให้คำปรึกษาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกร 
ปัญหาท่ีเกิดกับเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยจากกรณีท่ีทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในเชียงใหม่และลำพูนประมาณ 
10 กลุ่ม ทุกกลุ่มกำลังประสบปัญหาขาดคนสืบทอดอาชีพการทำสวนไม้ผลยืนต้น มะม่วงอาจจะเป็นกรณีหนึ่งท่ี
เคยได้รับรู้มาอย่างต่อเนื่องว่าในอนาคตอันใกล้เกษตรกรจะล่มสลาย เนื่องจากขาดคนรุ่นใหม่ท่ีจะมาหนุนเสริม
เกษตรกรท่ีกำลังเป็นชาวสวนไม้ผลยืนต้นอยู่ทุกวันนี้ ขาดแคลนอย่างรุนแรงเลยก็ว่าได้ จากท่ีสังเกต เริ่มมีคน
ถอยออกจากอาชีพทำสวนเนื่องจากไม่มีลูกหลานเข้ามาทำงานสืบสานอาชีพของครอบครัว ซึ่งในปัญหานี้จะถูก
พูดถึงอีกครั้งในเรื่องของเกษตรกรรายย่อยท่ีเป็นชาวสวนผักและผลไม้ โดยจะช่วยกันคิดว่าในอนาคตอยากจะ
ให้เกษตรกรรายย่อยเดินหน้าไปได้อย่างไร เหตุผลท่ีไม่เคยได้ร่วมกับเกษตรกรรายย่อยเนื่องจากยากมาก 
อย่างไรก็ตามคนท่ีความคิดเป็นกลุ่มระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับประเทศ แสดงว่าคนท่ีทำงานกับกลุ่ม 
เครือข่าย ในระดับจังหวัดและประเทศ เขามีความก้าวหน้าในระดับหนึ่ง มีประสบการณ์ท่ีจะเรียนรู้ มีวิสัยทัศน์
ในระดับหนึ่ง ทว่าเขายังแก้ปัญหาบางเรื่องไม่ได้ เช่น การผลิตการตลาด สาเหตุมีอยู่ 2 สาเหตุ ได้แก่ การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้การผลิตอ่อนตัวลงมากในช่วงประมาณ 10 ปีท่ีผ่านมา และเมื่อ 2 ปีท่ี
ผ่านมา ท่ีเกิดการระบาดของ Covid-19 ทำให้การตลาดอ่อนตัวลงอย่างชัดเจน ในปัจจุบันมีแต่ทุเรียนท่ียังมี
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การส่งออกในปริมาณมหาศาล หากมองในภาพรวมของชาวสวนไม้ผลยืนต้น ซึ่งเป็นเกษตรกรช้ันนำของ
ประเทศ แต่ก็ยังประสบปัญหาว่าในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง  คาดว่าเกษตรกรท่ีทำงานอยู่ ณ ปัจจุบัน
จะค่อยๆถอยหลังออกไป อาจเนื่องจากอายุท่ีมากขึ้น หรืออาจจะไม่สามารถยืนอยู่ได้ด้วยอาชีพทำสวน 
กล่าวคือ รายได้ตกต่ำ ต้นทุนสูงขึ้น ในระยะ 10 ปี น่าจะเกิดการล่มสลาย เกษตรกรเหล่านี้ จะหายไปและจะไม่
มีใครมาทดแทน ท่ีดินท้ังหมดจะถูกเปล่ียนมือทันที จากท่ีได้ฟังท่านผู้รู้จาก 4 มหาวิทยาลัย มองว่าได้พัฒนา
องค์ความรู้ของตัวเองเพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัย ไม่แปลก ไม่ผิด และต้องเปล่ียนการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัย ต้องการ 4 ท่านผู้รู้ให้มาเป็นวิทยากรอย่างในวันนี้ มาเป็นผู้นำทางความคิดท่ีถูกต้อง  

แต่ขณะเดียวกัน ก็เอากรณีศึกษาท่ีเป็นชาวสวนไม้ผลยืนต้น ยังไม่ได้พูดถึงเกษตรกรรายเล็กท่ีมีปัญหา
ยิ่งกว่าท่ีเป็นกลุ่ม เครือข่ายในระดับจังหวัดเชียงใหม่ ระดับภาคเหนือตอนบน และระดับประเทศ เมื่อ 20 ปี 
มะม่วงถือว่าเป็นท่ีต้องการของตลาดมาก แต่ในขณะเดียวกัน ยังพบปัญหาของเกษตรกรรุ่นเก่าของภาค
การเกษตร ท่ีกำลังถดถอยและยังไม่มีวิธีการให้คนรุ่นใหม่เข้ามารับรู้ การเข้ามารับรู้มีท้ังแง่บวกและแง่ลบ ถ้า
เป็นไปได้ก็อยากสร้างทัศนคติท่ีบวกกับคนรุ่นใหม่ได้ก็คือความสำเร็จของคนรุ่นเก่า หากอยากให้เกษตรกรรุ่น
ใหม่เข้ามาในอาชีพการเกษตร เข้ามาสู่อาชีพการทำไม้ผล แต่ถ้าสภาพทางสังคม ครอบครัว และทางการเงิน 
ของคนรุ่นใหม่ยังไม่เอื้อต่อการประกอบอาชีพดังกล่าว คนรุ่นใหม่เองก็ยังปฏิเสธท่ีจะทำ ดังนั้นก็จะยังกลับไปท่ี
ตัวเกษตรกร อาชีพเกษตรกรรม ว่าจะทำอย่างไรให้ลืมตาอ้าปากได้ เป็นต้นแบบของคนท่ีเป็นเกษตรกรรายย่อย
ให้เติบโตได้อย่างไร แล้วจะทำอย่างไรให้เกิดทัศนคติเชิงบวกให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ 

คุณเฉลิมพง เครื่องมือตรวจธาตุอาหารในดิน เป็นระบบเซนเซอร์ตรวจวัดธาตุอาหารในดินโดยใช้
สมาร์ทโฟน สามารถช่วยให้การบริหารจัดการธาตุในดิน สามารถเก็บตัวอย่างแล้วตรวจได้เลย ประมารณครึ่ง
วันก็จะเห็นผล ซึ่งจะแสดงออกเป็นตัวเลข ประกอบด้วยระดับสูง กลาง ต่ำ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวก็ควรท่ีจะ
ออกแบบให้เหมาะสมและเข้ากับบริบทของแต่ละพื้นท่ี แต่ละท้องถิ่น ให้ได้ อีกท้ังด้านการตลาดก็สำคัญเช่นกัน 
บางครั้งผลิตมาแต่ไม่มีตลาดก็ขายไม่ได้ เกษตรกรก็ไม่มีรายได้ ในการส่งของไปขายก็ต้องศึกษา Regulation 
ของแต่ละประเทศท่ีจะส่งออกไปด้วย อีกอย่างท่ีน่าจะเกิดขึ้นคือ ทำผลิตภัณฑ์ท่ีตรงกับความต้องการของตลาด
ด้วยเทคโนโลยีและทรัพยากรในท้องถิ่น การเรียนรู้จากภูมิปัญญาและนำมาปรับใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
สามารถเข้าถึงได้ 

คุณนุชวรี บุญคุ้มครอง YSF ช่วงแรกๆ อยากจะอาสาพัฒนา เนื่องจากมีโอกาสได้เห็นของประเทศ
อื่นๆเขาทำ จึงอยากจะนำกลับมาพัฒนาท่ีประเทศไทย แต่ด้วยทัศนคติของคนรุ่นเก่าท่ีคิดว่า คนรุ่นใหม่จะทำ
แบบนี้รอดหรอ ดราม่าเยอะ เมื่อเข้ามาอยู่ในกลุ่มของ YSF ก็คิดว่าเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ ท้ัง
องค์ความรู้จากทางมหาวิทยาลัยต่างๆ อายุท่ีค่อนข้างท่ีจะใกล้เคียง ไล่เล่ียกัน ทำให้เข้าใจกันได้ง่าย ในมุมมอง
คนรุ่นใหม่ หากมีการตลาดท่ีดีและมีการโปรโมทในหลากหลายช่องทางก็จะทำให้มีคนสนใจมากขึ้น  

คุณภิญโย YSF63 ในปัจจุบันผู้คนกล้าท่ีจะออกจาก Comfort zone มากขึ้น ด้วยสถานการณ์      
Covid-19 ยิ่งสังเกตได้ชัดเจน อยากให้ช่วยเช่ือมโยงหลายๆโครงการให้เข้มแข็งมากขึ้น ทักษะการปฏิบัติสำคัญ
มาก พยายามให้สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง  
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คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ต้องมั่นใจว่าเก่ง ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ประเทศจีนท่ีทำงาน
ร่วมกัน 3 วัย รุ่นผู้ใหญ่คอยดูแล รุ่นกลางคนท่ีมีประสบการณ์ รุ่นใหม่ท่ีมีแนวคิดใหม่ๆ ในกลุ่มเหล่านี้มี
องค์ประกอบท่ีครบ การมี YSF เป็นต้นแบบท่ีสำคัญ Food วัลเล่ย์ เหมาะกับ YSF องค์ประกอบของโมเดลต้อง
มีมหาวิทยาลัยเป็นหลักช่วย มีภาครัฐช่วย และเอกชน การศึกษา ชุมชน ทำงานร่วมกัน การตลาดเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยท่ีจะทำงานร่วมกัน  

 
 

ภาพที่ 104 ผู้เข้าร่วมการประชุม เรื่อง Smart Practices ของนักธรุกิจเกษตร – แกนนำ YSF ในท้องถิ่น – 
กลไกสนับสนุนของภาครัฐเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ไปสู่ Young Smart Farmer 4.0 

 

ภาพที่ 105 ผู้เข้าร่วม การประชุม เรื่อง Smart Practices ในการสร้าง Young Smart Farmer 4.0 … 
ประสบการณ์และบทเรียนของนักวิชาการ 
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จากการประชุมการประชุมการพัฒนาข้อเสนอโครงการ เรื่อง การปรับตัวของมหาวิทยาลัย เพื่อ
สร้าง Young Smart Farmer 4.0 วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมอินทนิล กรีนนิมมานท์ ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตัวแทนทั้ง 4 มหาวิทยาลัย 
นำเสนอ “กลยุทธ์ และแผนงานในการสร้าง Young Smart Farmer 4.0” ของ 4 มหาวิทยาลัย ท่ีมีการ
ขับเคล่ือนมีกลยุทธ์ และแผนงานในการสร้าง YSF รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 

ภาพที่ 106 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา นาเทเวศร์ อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา นาเทเวศน์ ได้นำเสนอข้อมูลว่า ย้อนกลับไปเมื่อ 7 ปีก่อน มหาวิทยาลัย

มีความพยายามทำงานร่วมกับอาชีวะเพื่อสร้างคนของอาชีวะ จะมีอาชีวะพันธุ์ใหม่ท่ีสร้างในมุมมองของเขา 
และยุทธศาสตร์ของชาติอย่างการพัฒนากำลังคน หนึ่งในการพัฒนานั้นคือ พัฒนาด้านการเกษตร ทุกท่านท่ีอยู่
ในนี้ท่ีเป็น YSF ส่วนหนึ่งคือผลผลิตตามนโยบายของรัฐ ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้มองว่านอกจากการสร้าง
หลักสูตรท่ีเป็นคอร์สในมหาวิทยาลัยแล้วยังมี Non degree ท่ีจะสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจ ได้ไป
สร้างความร่วมมือกับอาชีวะ 5 แห่งท่ัวภาคเหนือ คือ วิทยาลัยเกษตร สร้างแล้วยื่นเข้าไปของบประมาณ
ประเทศ ปรากฏว่าไปญัตติแล้วได้ หลังจากท่ีตนพ้นวาระตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการแผนงานจึงได้มาเป็น
เรื่องนี้  
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ภาพที่ 107 กลยุทธ์ และแผนงานในการสร้าง Young Smart Farmer 4.0 
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (ในประเทศมี 2 
มหาวิทยาลัยท่ีได้รับการสนับสนุน คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยลาดกระบัง) ได้สร้างหลักสูตร New 
Breed Smart Farmer โดยเริ่มทำโครงการเมื่อปี 63 เป็นปีแรก ใช้วิธีการคิดมากกว่าลงมือทำ เป็นแนวคิด
หลัก หากให้เด็กคิดเองเรื่องอาจจะซ้ำเดิม เช่น กล้วยฉาบ กล้วยทอด ปุ๋ย วนกับเรื่องเหล้านี้ เพราะเขายังไม่
เห็นภาพของความเป็นจริง ไม่รู้เลยว่าส่ิงท่ีทำจะขายได้ จึงใช้วิธีคิดว่าเราต้องเพิ่มทักษะความก้าวหน้าทางด้าน
การเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ท้ังต้น กลาง และปลาย โดยให้อาจารย์เป็นจุดศูนย์กลาง ในการสร้างคลัง
ความคิด เน้นสร้างอาวุธทางความคิด ร่วมกับโจทย์จากผู้ประกอบการ ปัญหาท้องถิ่น ปัญหาของเด็ก ซึ่งรุ่นท่ี
ผ่านมา 95% เป็นชนเผ่า ปาเกอกายอ ม้ง อาข่า เขาจะไม่เข้าใจ เช่น เขาจะทำไฮโดรโปรนิกส์ ซึ่งสำหรับเราคือ
พื้นฐานมาก ซึ่งยืนยันไม่ให้ทำเพราะมีเยอะแล้ว แต่ต้องสะดุดกับคำพูดเขาท่ีว่า ผมเคยเห็นครั้งแรกตอนท่ีมา
เรียนท่ีวิทยาลัยเกษตรเมื่อเทอมท่ีแล้ว เพราะท่ีบ้านไม่มี ทำให้เราต้องถอยออกมา ถอดกรอบแนวคิดท่ีว่าเรารู้
แต่เขาไม่รู้ จึงต้องปล่อยให้เขาทำในส่ิงท่ีเขาอยากทำ แล้วค่อยเติมให้เขารู้ว่าต้องทำอย่างไร ดังนั้น องค์ความรู้
ทางด้านการเกษตรมีอยู่แล้ว และอาจารย์คอยช่วยเหลืออยู่ โดยใช้เรื่อง Playground และสร้าง Passion ให้
เขาให้ได้ เพื่อสร้าง Innovation ในธีม FOOD, FEED, FARM และ NON-FOOD คำว่าเกษตรของเราจึงไม่ได้
เน้นแค่ให้เด็กมาปลูกผัก เขาอยากทำอะไรมีในนี้ท้ังหมด โดยใช้ Trend Driven Innovation ภายในเป้าหมาย 
3 ปี อย่างน้อยต้องได้ 1 Start up ให้เขาลองหรือมีคนมาซื้อผลิตภัณฑ์ของเขา  
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ภาพที่ 108 กลยุทธ์ และแผนงานในการสร้าง Young Smart Farmer 4.0 
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ต่อ) 

ซึ่งปีหน้าต้องได้ตามตัวช้ีวัดนี้ ซึ่งผลปีแรกได้ 100 ช้ินงาน (23 มีนาคม 2563) ในวันท่ีกำลังเริ่มต้นแต่
ทุกอย่างกลับหยุด ได้พูดคุยกันว่าจะทำอย่างไร สุดท้ายได้เริ่มเดือน พฤษภาคม 2563 ได้ทำท่ีวิทยาลัยเกษตร
ลำพูน ปิดวิทยาลัย และจัดห้องแบบเว้นระยะห่างตามนโยบายฯ ซึ่งรุ่นแรกมี 35 คน โดยท่ีคนท่ีเข้าร่วมต้อง
อบรมร่วมกันตลอด 2 เดือนกินนอนร่วมกัน ทำทุกอย่างท่ีแม่โจ้ท้ังหมด ยกเว้นรุ่นแรก ได้พาเขาทำ และเมื่อ
ผ่อนคลายรวมกันได้ ปีแรกได้ผลเกินเป้าจาก 300 คน รุ่นนี้ต้ังเป้าไว้ 100 ช้ินงาน 300 คน ตอนนี้ได้ไป 50 
ช้ินงานจากเด็ก 150 กว่าคน  

 

ภาพที่ 109 กลยุทธ์ และแผนงานในการสร้าง Young Smart Farmer 4.0                              
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ต่อ) 
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ซึ่งจับกลุ่มกันทำ อาจารย์จะไม่เข้าไปสอนเรื่องการปลูกผัก หรือเล้ียงสัตว์ แต่สอนต้ังแต่ sense of 
urgency Future thinking creative thinking creative thinking Design sprint Business thinking และ 

Entrepreneurship สุดท้ายจะนำหลักเหล่านี้ไปสร้างช้ินงานท่ีอยากทำ เหมือนท่ีน้องแจ็คอยากทำ Plant 
Factory น้องผ่านขั้นตอนเหล่านี้หมดแล้ว ติดอยู่ตรงการสร้าง Masterpieces ท่ีต้องการเทรนเนอร์ เราส่งเด็ก
เหล่านี้ไปยังแลปต่างๆ เรียนไปด้วยเข้าแลปไปด้วย เขาต้องสร้างช้ืนงานออกมา เพื่อสอนให้เขาคิดว่าถ้าเขาจะ
เป็น YSF เขาต้องสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาไม่ได้สร้างเพื่อความต้องการของเขา แต่สร้างให้ตอบโจทย์กับสังคม ชาติ 
และโลก และมองเทรนด์ไปข้างหน้าให้ออกว่าอะไรกำลังมา เช่น เทรนด์การปลูกดอกไม้ขายต๋ัวเข้าชม ผ่านไป
ไม่นานเลียนแบบได้ง่าย ต้องเข้าใจว่าไม่เกิน 3 ปี จะเกิดการเรียนแบบ ฉะนั้น เราต้องคิดไปก่อน 3 วัน ซึ่ง 
sense of urgency บางคนยังไม่รู้ เลยว่าอะไรเป ล่ียน จึงต้องพึงระวังอยู่ เสมอ เช่น ยกตัวอย่างเรื่อง
โทรศัพท์มือถือต้ังแต่สมัย Nokia อันใหญ่ต้องหิ้วกระเป๋าไปมา เป็นต้น 

 

ภาพที่ 110 กลยุทธ์ และแผนงานในการสร้าง Young Smart Farmer 4.0 
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ต่อ) 

พยายาม Benchmark ว่าส่ิงท่ีเราทำจะไปตอบโจทย์เรื่อง SDGs ได้หรือไม่ นำเรื่อง FOOD, FEED, 
FARM และ NON-FOOD เข้าไปจับ สอนในคอร์สแล้วเด็กต้องเข้าใจ ถ้าเป็นเด็กปริญญาตรีจะไม่ค่อยห่วง แต่
ถ้าเป็น ปวช. ปวส. รุ่นท่ี 2 หนักสุด เด็ก ปวช. 2 มาร้องไห้อยากกลับบ้าน ซึ่งเป็นวิธีการท่ีเราได้สอน ตนเอง
ไม่ได้สอนเองแต่มีหน้าท่ีในการบริหารจัดการโครงการนี้ ได้ออกแบบกับทีมงานว่าจะสอนอะไร จากนั้นเชิญ
พิธีกรมา ซึ่งตอนแรกอยากเชิญบังท่ีขายปลาหมึกมาสร้างแรงบันดาลใจ แต่ติด COVID จึงต้องเปล่ียนใหม่ให้
เป็นคนใกล้ตัวท่ีคิดว่าเด็กน่าจะชอบ ได้เชิญคุณลีมา เด็กชอบมาเพราะคุณลี เป็นอาข่า และได้ไปเรียน
ภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย พร้อมท้ังเล่าเส้นทางของความสำเร็จจากเด็กชาวเขา และอีกคน
เชิญจากแม่ออน สันกำแพง น้องเขาทำฟาร์มโคนม และสามีเป็นนักดนตรี น้องเขานำนมมาทำชีส โดยเล่า
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ประสบการณ์ว่าชีสของเขา ซึ่งสอนเรื่องการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ Design thinking ตอนแรกเด็กท่ีมาไม่กล้า
พูดไม่กล้าคุย เงียบ ถามคำตอบคำ หรือไม่ตอบ เราต้องสร้างบุคลิกใหม่ให้เขา  

และมีอีกคอร์ส 1 วันเต็ม กับการพูดต่อหน้าสาธารณะ บางคนไม่เคยพูดแต่พอได้พูดไปสารภาพรักคน
ในกลุ่มก็มี ได้ทำกิจกรรม Future thinking โดยให้ต่อเลโก้ต่อเป็นรูปอะไรก็ได้ สุดท้ายต้องต่อมาเป็นช้ินเดียว
แล้วอธิบายให้ได้ว่าของช้ินนี้หมายความว่าอย่างไร ทำไมจึงต่อ เราพยายามสอนการเช่ือมโยงแต่ละจุดในการ
เล่าเรื่องและอธิบาย กิจกรรมเหล่านี้ถือเป็นการติดอาวุธทางความคิดให้กับ YSF หลังจากนั้นถึงจะปล่อย 
ตัวอย่าง โครงการม่านบังแสงผักไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งโครงการออกค่าวัสุดให้ แต่เด็กเป็นผู้ปฏิบัติ และเขียน และมี
ผู้ช่วยเป็นอาจารย์ในสถาบันพลังงานเพราะเก่งเรื่องเซนเซอร์ IOT มาช่วยในเรื่องการเขียนคำส่ัง โดยมีเด็กใน
กลุ่มท่ีชอบ IT มีประสบการณ์ในการเขียนคำส่ัง เก่งคำนวณ และมีคนเก่งเรื่องปลูก หรืออีกคนเป็นคนท่ีเดินมา
บอกกับอาจารย์ว่าชอบเครื่องสำอางอยากทำน้ำตบ จึงมอบให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพาทำ คือ อ.ดวงพร เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังได้พาไปดูงานในสถานท่ีต่างๆ ได้ฝึกหัดบินโดรน การทำตลาด 

รศ.ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนากิจ เพิ่มเติมข้อมูลว่า อ.ปรีดาจบมาจากญี่ปุ่น ตอนท่ีเรียนเป็นความ
ร่วมมือของ 3 มหาวิทยาลัย จึงอยากมาช่วยในท่ีประชุมมาทำงานร่วมกันท้ัง 4 มหาวิทยาลัย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา นาเทเวศน์ แลกเปล่ียนประสบการณ์เพิ่มเติมว่า ทำอย่างไรจะให้เป็น
หลักสูตรที่ยั่งยืนอยู่ร่วมกันได้ ตอนนั้นตนได้เรียนท่ี United graduate school ลักษณะแบบนี้คือการรวมเอา
มหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในพื้นท่ีนั้น และมีสาขาเดียวกันจับมารวมกัน ใช้ช่ือหนึ่งปริญญา และใช้ช่ือมหาวิทยาลัยหนึ่ ง
เป็นตัวแทน แต่ทุกคนสอน ณ ท่ีต้ังของตนเอง เมื่อได้งบประมาณมากระจายถัวเฉล่ียตามงบประมาณ ถ้าจะทำ
ให้ยั่งยืนและของบประมาณสนับสนุนกลับมาได้ การทำแบบนี้เป็นความร่วมมือแบบภาคีท่ีแท้จริงทำหลายฝ่าย
ร่วมกัน อยู่ด้วยกันทำด้วยกันบริหารร่วมกัน ท้ังหมดกระจายเลยว่าแต่ละมหาวิทยาลัยจะรับได้กี่คน ซึ่งสำหรับ
ตนเองจบจากมหาวิทยาลัยไหนไม่สำคัญ ถ้าเราจะสร้างคนเราต้องมุ่งท่ี Output ท่ีมี Impact ไม่ได้นับแค่เพียง 
Outcome แค่ว่าจบมากี่คนแต่ไม่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ถ้าจะมีอะไรร่วมกันควรเป็นแบบนี้ ซึ่งญี่ปุ่น
ใช้ถึง 4 ท่ีท่ีทำร่วมกันแบบนี้เหนือ ตะวันออก ตะวันตก ซึ่งเป็นการเล่าเชิงนโยบาย   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัตถ์ อัจฉริยมนตรี ได้นำเสนอข้อมูลว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ถือเป็น
มหาวิทยาลัยน้องใหม่ในเรื่อง YSF ในบริบทส่วนใหญ่จะทำงานในเชิงพื้นท่ี มีหลายพื้นท่ีท่ีคณาจารย์แต่ละคณะ
ได้เข้าไปแลกเปล่ียน และเข้าไปร่วมแก้ปัญหากับพี่น้องเกษตรกร รวมถึง YSF ในพื้นท่ีด้วย ในส่วนของตนเองได้
เป็นคณะทำงานหนึ่งของกลุ่มเกษตรอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วม (PGS) จ.เชียงใหม่ ซึ่งนวัตกรรมท่ีใช้ตอนนั้นเป็น
เรื่องกระบวนการ ได้ผลักดันเรื่องการทำหลักสูตรแบบ Non degree ซึ่งเช่ือมโยงกับ อ.ปรีดาท่ีพูดไปเมื่อกี้ได้
จะดีมาก ซึ่งของมหาวิทยาลัยเราจะพัฒนานักเกษตรอัจฉริยะรุ่นใหม่ แต่เน้นบนพื้นฐานของพระราชา โดยปกติ
ในการเรียนรู้ของหลักสูตร Non degree ท่ีกำลังจะสร้างขึ้นในปีนี้นั้น เน้นเรื่องชุดความรู้พหุวิชาการ ซึ่งมี
อาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญท้ัง ด้านการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงการบริหารจัดการเรื่องตลาด ได้ดึง
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คณาจารย์เหล่านี้เข้ามาช่วยกันพัฒนาเป็นหลักสูตร Non degree คาดว่าภายในส้ินปีนี้น่าจะแล้วเสร็จ โดยจะมี
ท้ังนักศึกษาท้ังในและนอกระบบสามารถเข้ามาลงทะเบียนเรียนได้   

และอีกส่วนเป็น งานวิจัยด้านวิชาการบริการ กำลังใกล้เสร็จแล้วในเรื่องการทำงานชายขอบ เป็นการ
พัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี Smart ขนาดเล็ก โดยใช้โซลาร์เซลล์เพียง 1 แผง ก็สามารถทำงานในลักษณะของ 
Smart ได้ในพื้นท่ีชายขอบของ อ.แม่แจ่ม ได้ มีโรงเรียนท่ีรับเทคโนโลยีนี้ไปใช้ท้ังหมด 7 – 8 โรงเรียน เป็น
เทคโนโลยีท้ังหมด 10 ช้ิน  

Smart Agriculture Learning Module ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนดิจิตอล และเราได้
ดำเนินการขยายในพื้นท่ี อ.แม่แจ่ม 7 โรงเรียน ซึ่งส่วนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของปีนี้ท่ีเราทำ และในปี 65 เราจะได้
กระเป๋าอัจฉริยะท่ีกำลังทำ โดยสามารถลงไปเก็บข้อมูลเชิงรายละเอียด เช่น ดิน น้ำ ธาตุอาหาร รวมถึงสภาพ
ภูมิอากาศ จบท่ีใน 1 กระเป๋า ซึ่งยังสามารถเช่ือมกับโซล่าร์เซลล์ และแบตสำรอง ซึ่งเราของในกองทุนเดียวกัน 
ถือเป็นการสร้างต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นคณะเทคโนโลยีเกษตรซึ่งเป็นคณะหนึ่งท่ีกำลังขับเคล่ือน จึงคิดว่าในส่วน
ของความเช่ียวชาญ และบริบทของมหาวิทยาลัยพร้อมท่ีจะขับเคล่ือนไปกับ  YSF เครือข่ายคนรุ่นใหม่ได้ และ
อีกส่วนคือเรื่องความคาดหวังของมหาวิทยาลัยเอง มองว่าทุกคณะเน้นการเป็นท่ีพึ่งพาทางวิชาการ ทุน
สนับสนุนวิจัยร่วมบางอย่าง และส่วนของ YSF นั้น เราเป็นส่วนกลางท่ีสามารถช่วยเรื่องการ Upskill Reskill 
และอาจเป็น New skill สำหรับบางคนท่ีไม่ได้จบเรื่องการเกษตรมาเลย ยินดีท่ีจะถ่ายทอดความรู้ และท่ีสำคัญ
มองว่า YSF ในปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์ COVID และ เรื่องการกลับท้องถิ่น จะมีความรู้สึกว่า YSF มี
ความสุขกับครอบครัว และวิถีชีวิตของเขาท่ีอยู่ในชุมชน และยังมองว่าถูกยึดและล้อมด้วยกรอบของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการย้อนกลับมาทำงานของเราในขั้นพื้นท่ี ท่ีสามารถขยับไปเป็น Start up หรือ 
ผู้ประกอบการได้ดีทีเดียวในอนาคต จึงคาดหวังจะเห็น YSF บ้านเราเข้าไปสู่ความยั่งยืน และจากท่ีได้
แลกเปล่ียนในช่วงท่ีผ่านมาได้มองเห็นความสำเร็จของ YSF รุ่นแรกๆ มากมาย  

หลังจากได้พูดถึงการทำงานระดับมหาวิทยาลัย และส่วนของ YSF ยังมองถึงประชาชนท่ัวไปใน
ประเทศ หากเราขยับในเรื่อง YSF ได้ดี และพัฒนาไปตามส่ิงท่ีเรามองไว้ แล้วเราจะไปสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนของประเทศ  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเอง กำลังขยับทำงานในส่วนของ Smart ไม่ว่าจะเป็น Smart Green 
Agriculture เน้นการเกษตรสีเขียว ทำงานร่วมกับศูนย์ AEC พยายามแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมกับศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยเชียงใหม่อยู่ท่ี คณะเกษตรศาสตร์ มช. และเราได้ผลักดันเรื่องการทำงานกับศูนย์ Eco 
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านกัญชาเกษตรอินทรีย์นานาชาติ ซึ่งปีนี้กำลัง
บ่มเพาะท้ังส่วนพนักงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีสนับสนุนในเรื่องการจัดต้ังศูนย์นี้กว่า 10 ล้านบาท โดยจะพัฒนา
เป็นหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ หากมีนักศึกษาสนใจเข้ามาเรียน ส่วนเรื่อง Smart student ต้องมีการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น รวมถึง Smart Local Service เป็นท่ีปรึกษาได้ โดยเราจะจัดทำคล้ายกับ Application Kaset 
Go อย่างน้อยหากเกษตรกรมีข้อสงสัยสามารถ Inbox มาได้ เพื่อไขข้อข้องใจ/แก้ปัญหาทางการเกษตรได้ 
รวมถึงถ้ามีการขยายส่วนของ YSF ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเช่ือมโยงปัญหา และข้อเสนอแนะได้
เช่นเดียวกัน  
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ภาพที่ 111 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลพร จันทร์ไชย  
อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดน่าน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดน่าน 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลพร จันทร์ไชย ได้แลกเปล่ียนข้อมูลว่า มาในนามของ มทร.ล้านนา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร ซึ่งตนได้ทำงานในเขตพื้นท่ีน่าน ได้ฟังแนวทางของ YSF ท้ัง ม.แม่โจ้ และ 
มรภ.เชียงใหม่แล้ว ตนอยากชวนคิดชวนคุยเรื่องกลุ่มผู้สอนเกษตรควรไปทางไหน โดยท่ีได้รับฟังจาก YSF และ
ภาคการศึกษา จึงอยากชวนคุยเรื่อง การพลิกโฉมของหลักสูตรเกษตรไทยไปสู่ YSF 4.0 ได้อย่างไร เดิม
ตนเองทำมาต้ังแต่ Smart Farmer gen Z ไปจนถึง Professional Farmer โรงเรียนเกษตรกรมืออาชีพ ท่ีมี
นักเรียนได้มาร่วมแลกเปล่ียนช่วงแรก และกำลังจะขยับต่อไปเป็น Super Farmer เป็นความต้องการของผู้ท่ี
จะใช้บัณฑิตจากโครงการ น่าน Sandbox ซึ่งได้ชวนคุยชวนคิดในหลายประเด็น ดังนี้  

• พื้นท่ีน่าน Sandbox ตอบโจทย์เรื่องการสร้างคนรุ่นใหม่ภาคการเกษตรอย่างไร  

• เราผลิตบัณฑิตเกษตรกรเพื่ออะไร?  
o ผลิตเพื่อป้อนธุรกิจภาคการเกษตรบริษัทใหญ่ๆ หรือไม่ 
o ผลิตเพื่อช่วยกันขับเคล่ือนพัฒนา 
o ผลิตเพื่อพัฒนาตัวเกษตรกรหรือไม่ 

• ตอบโจทย์ใคร? 

• ผลิตคนกลุ่มนี้มากแค่ไหน? 

• ลูกศิษยม์ีบทบาทในการพัฒนาตัวเกษตรกรจริงๆ มีหรือไม่? อาจมีแต่ดูแล้วเบาบางมาก 
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• ในอนาคตเราต้องการให้บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ออกไปทำอะไร? ท่ีจะยกระดับภาคเกษตรของ
ประเทศไทยให้ได้ 

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันเทคโนโลยีเปล่ียนไวมาก แต่เกษตรกรไทยยัง 0.4 เราผลิตบัณฑิตเกษตรฯ 
แต่ละปีหลายหมื่นคน (แค่มหาวิทยาลัยภาคเหนือท่ีสนการเกษตร) แล้วเทคโนโลยีถึงเกษตรแล้วหรือยัง ทำไม
เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังจนอยู่ สถาบันการศึกษาท่ีผลิตนักศึกษาออกไปตอบโจทย์ประเทศได้จริงหรือไม่ เรา
ก้าวทันคนอื่นหรือไม่ เช่น จากท่ีเราผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ในอดีต ปัจจุบันเหลือเพียง 20% แค่เพื่อนบ้านรอบๆ
เราก็หนีไปไกลแล้วแต่เกษตรกรไทยยังอยู่ท่ีเดิม แล้วมหาวิทยาลัยไทยท่ีสอนเกษตรฯ นั้น ทำอย่างไร? คงต้อง
คิดในเรื่องท่ีต้องปรับภาพใหญ่ บทบาทของมหาวิทยาลัย พยายามอย่างมากในการช่วยเหลือเกษตรกรภาค
การเกษตร แต่ทันเวลาหรือไม่? ได้ผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นเพียงภาพเล็กท่ีเราเข้าไปช่วยไม่ใช่ภาพใหญ่ 
ปัญหาสำคัญ คือ คนรุ่นใหม่ไม่สนใจเรียนเกษตร เป็นท่ีมาว่าทำไมถึงลุกขึ้นมาทำเรื่อง YSF gen Z เพราะ
ภาพจำของคนรุ่นใหม่นั้นทุกคนหันหลังให้ภาคเกษตรหมด แม้แต่พ่อแม่ หรือพ่อแม่อาจจะยังทำการเกษตรอยู่ 
แต่ไม่ได้ภูมิใจ เพราะภาพจำของเกษตรกรต้องลำบาก ยากจน แก่ เฉย ล้าสมัย ไม่ทันเทคโนโลยี ไม่เป็นท่ีช่ืน
ของของสังคม จบปริญญาตรีใครกลับไปทำงานช่วยพ่อแม่มองเป็นตัวประหลาด เพราะฉะนั้นจึงเป็นปัญหาว่า
ทำอย่างไร ซึ่งต้องแก้ท้ังระบบ ทัศนคติของชาวบ้านเรา บางคนเป็นเกษตรกรไม่อยากให้ลูกเป็น แต่ผลักดันให้
ลูกไปเรียนอย่างอื่น แล้วขายไร่นา ขายวัว เพื่อส่งลูกเรียนแล้วจบมาเป็นอย่างอื่น หากอยากสร้างภาพจำใหม่
ต้องสร้างท่ีคนวัยเด็กว่าทำอย่างไรให้เขาเข้าใจการเกษตร ปลูกฝังต้ังแต่วัยเด็ก มองภาพพ่อแม่ผู้ปกครองท่ีทำ
เกษตรในบ้านเขาให้ภูมิใจ ไม่จน ไม่แก่ ไม่เป็นหนี้ ก็ต้องสร้าง Professional Farmer และผลักให้เป็น Start 
up ในส่วนของการเกษตร ถึงจะตอบ 4.0 ทำให้เราเริ่มส่งคนรุ่นใหม่ให้เดินเข้าสู่วงการตรงนี้ อย่างมีไอเดีย มี
ความคิด และบอกได้ว่าอยากใช้เทคโนโลยีอะไรในการผลิต    

การสร้าง Professional Farmer เราต้องสร้างคนให้กระจายอยู่ท่ัวประเทศ เพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจ
ให้คนรุ่นใหม่เดินเข้ามา อยากต่อยอด ขยายผล เกษตรกรมืออาชีพทุกวันนี้จะต้องใช้ตลาดนำการผลิต มีและใช้
ทักษะ-ความรู้ในการจัดการฟาร์ม และสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตให้มีมูลค่าสูง สามารถวางแผนการผลิตจนถึง
การตลาดของธุรกิจตัวเองให้ได้ การสร้างบัณฑิตสายพันธุ์ใหม่จึงต้องสร้างให้ Smart ฉลาด คิดเป็น มีทักษะท่ี
หลากหลาย/เชิงบูรณาการในคนคนเดียว (ไม่ ใช่ได้เพียงการเกษตรอย่างเดียว) เท่าทันเทคโนโลยี  มี  
Entrepreneurial mindset มีจิตสาธารณะ (สร้าง SE ให้กับชุมชนสังคม) และพร้อมเติบโตแบบก้าวกระโดด 
ดังนั้น การปรับตัวอของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้าง TSF 4.0 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตร (เดิมกรอบตีไว้แน่นหนา 
ไม่สามารถขยับได้) สามารถบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ปรับกระบวนการเรียนรู้การสอน “สำหรับคน 
Gen Z” ให้สนุก Mindset ของอาจารย์ก็ต้องปรับ 
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ภาพที่ 112 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรา ล้ิมนิรันดร์กุล อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรา ล้ิมนิรันดร์กุล ได้แลกเปล่ียนข้อมูลว่า เข้าใจว่าเราอาจต้องย้อนกลับมา

ดูว่า เรามีอะไรบ้างมีอะไรอยู่ในตัว ซึ่งได้รับโจทย์จาก อ.อาวรณ์ ต้ังแต่แรก และได้มาร่วมคิดร่วมทำกับคณบดี
คณะเกษตรศาสตร์ รวมถึงทีมวิจัย เราอาจจะไม่สามารถพัฒนาเรื่องหลักสูตรท่ีก้าวหน้ามากนัก แต่ทุนเดิมท่ีมี
อยู่บทบาทอาจารย์ตอนนี้เหมือนซุปเปอร์แมนมาก มีท้ังงานสอน ทำวิจัย และทำงานบริการวิชาการ ส่วนตัว
แล้วชอบท่ีจะบอกว่า เราจะทำอย่างไรท่ีใช้ความรู้ในเชิงระบบเข้ามาเช่ือมกันในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน 
วิจัย หรือบริการวิชาการ ซึ่งเคยทำงานกับชุมชนระดับหนึ่ง ทำให้กลับมามองตนเองว่าจะสร้างแผนให้กับ YSF 
ได้อย่างไร ซึ่งแต่ละคนมีอัตลักษณ์ของตนเองเยอะมาก จึงกลับมาดูว่าคณะเรามีอะไรบ้าง แล้วได้ทำ                       
Self-assessment พบว่าทุนเดิมของคณะหรือมหาวิทยาลัย มี 4 ส่วน คือ นักศึกษา เครือข่ายศิษย์เก่า 
คณาจารย์ท่ีเกี่ยวข้อง เครือข่ายกลุ่มเกษตรกร หรือกระท่ังส่วนท่ีทำงานอยู่ตอนนี้ ท้ังภาครัฐ เอกชนหลายส่วนท่ี
มีท้ังเรื่องความรู้ และปัจจัยท่ีสามารถเช่ือมโยงกัน ซ่ึงเราจะใช้สิ่งที่เรามีมาพัฒนาโจทย์ของ YSF 4.0 ได้
อย่างไร?  
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หากพูดถึงเรื่องหลักสูตรบทบาทแต่ละมหาวิทยาลัยมีความต่างกัน เช่น ภูมิภาคมีความถนัดต่างๆ และ
ส่ิงท่ีพบ คือ Research Education Engagement เป็นภาพของมหาวิทยาลัยท่ีทำอยู่ คณะก็ทำ ซึ่งสามารถ
เช่ือม Research Engagement หรือ บริการวิชาการ หรือส่ิงท่ีเรายังมีท่ีแต่ละคนถนัด ซึ่งจะมีส่ิงท่ีเรียกว่า 
Asset แบบท่ี อ.ไผ่ได้ยกตัวอย่างฟาร์ม แต่การจะทำให้เกิด Growth Mindset แบบท่ี อ.วิไลพรพูดนั้น จะ
เกิดขึ้นได้อย่างไร ยังเป็นส่วนท่ีคิดว่าหลายคณะ และเรายังมีปัญหาในการขับเคล่ือน หรือจะเป็นในเรื่อง AIC ท่ี 
อ.อัฐได้พูดถึง ว่าเรามีศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิชาการ มีหลายส่วนท่ีเป็นเลิศ แต่ว่าส่ิงท่ีจะขับเคล่ือนนั้นจะนำ
ความเป็นเลิศที่ว่ามาเชื่อมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร จึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจมาก โดยเริ่มต้นด้วยการทำ
แบบสอบถามก่อนจากอาจารย์ใน มช. ว่ามีองค์ความรู้ หรือเคยทำงานเกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษาหรือ YSF 
อย่างไรบ้าง และอีกกลุ่มคือ YSF เอง ซึ่งอาจอยู่ในงานของ สสก.6 หรืออื่นๆ พบว่า มีท้ังหมดประมาณ 59 คน 
เป็นของคณะเกษตรศาสตร์ค่อนข้างเยอะ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ คณะการส่ือสารมวลชน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ และศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว 
ประเด็นท่ีมีการดำเนินงานเกี่ยวกับ YSF พบว่า ส่วนใหญ่ค่อนข้างสูงมาคือ ด้านการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และเทคนิคในการผลิต ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสังคม เช่น การ
พัฒนาตลาด พัฒนากลุ่ม ด้านการใช้เครื่องมือส่ือสารสารสนเทศ ด้านการแปรรูป ด้านการท่องเท่ียว ด้าน
นวัตกรรมอาหารและนวัตกรรมชุมชนจากผลผลิตทางการเกษตร ด้านระบบประกันคุณภาพการผลิต PGS และ
ด้านหุ่นยนต์การเกษตร พบว่าอาจารย์หลายท่านท่ีอยู่ใน มช. มี Knowhow หลายประเด็นท่ีเช่ือมโยง จึงมอง
ว่าถ้าจะสามารถผนึกกำลังในการสร้างก็จะทำได้ในระดับหนึ่ง ส่วน Knowhow ท่ีได้เห็นจากมหาวิทยาลัยอื่น 
เราก็เห็นว่ามีหลายส่วนท่ีน่าจะเช่ือมโยงกันได้ และเรื่องบทบาทหน้าท่ีหากจะออกไปทำงาน จะเป็นลักษณะ
ของบริการวิชาการ งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ(มากขึ้น) เป็นงานท่ีเกิดการเช่ือมร้อยและขยายผลไปด้วยในตัว 



168 

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย การฝึกงาน จัดกิจกรรมทำการตลาด ฝึกงาน พัฒนาทักษะการใช้
เครื่องมือวิเคราะห์อย่างง่าย เป็นต้น เมื่อได้รวบรวมองค์ความรู้ทักษะของนักวิจัยแต่ละประเภท เพื่อจะได้เช่ือม
ร้อยระหว่างงานวิจัยกับบริการวิชาการได้ดี ได้แก่ การผลิตพืช Smart Farm การผลิตสัตว์/แมลง การจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ อื่นๆ เช่น มาตรฐานต่างๆ โดยสามารถใช้ Knowhow ของตนเองไปเช่ือมโยงกับความ
ต้องการของ YSF จึงคิดว่าจากประเด็นนั้นสามารถทำได้เลย ท่ังวิจัย บริการวิชาการ แต่ในส่วนของหลักสูตร
ต้องมาดูต่อว่าอย่างไร ซึ่งมีข้อมูลความต้องการของเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) (59 คน) อายุเฉล่ีย 42 - 45 ปี กลุ่ม
ท่ีสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆได้ อายุระหว่าง 30 - 40 ปีขึ้นไป กลุ่มนี้  Technology หรือ Knowhow มี
ความสำคัญ การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป รายได้เฉล่ียประมาณ 10,000 – 20,000 บาท หากฟังข้อมูลจากช่วง
เช้าพบว่า หากต้องการพึ่งตนเองเพื่อเป็น YSF นั้นต้องสร้างรายได้ มีความยั่งยืน ท่ีมาของรายได้ เช่ย เป็น
เกษตรกรรุ่นใหม่ อาชีพอิสระ อาชีพประจำ  

จุดเด่นของการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ เน้นเรื่องการคิด การทำ เรื่องการมีจิตสาธารณะต่อส่ิงแวดล้อม 
คิดถึงผู้อื่น จะเห็นอย่างหนึ่งท่ีได้ข้อมูลมา ความจริงแล้ว YSF ณ ปัจจุบัน มุ่งเน้นทำงานด้าน การผลิตท่ีใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต การใช้ข้อมูลในการผลิตและประกอบการตัดสินใจ การผลิตภายใต้ต้นทุน
การผลิตต่ำ การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้แรงงงาน มีตลาดออนไลน์เสริมตลาดหลัก มุ่งเน้นคุณภาพสินค้าและ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม เผยแพร่ความรู้ให้กับคนในชุมชน การ
นำเทคโนโลยี, นวัตกรรม, ลดต้นทุน และนำขยะท่ียากต่อการกำจัดมาประยุกต์ใช้ และยึดมั่นในการทำ
การเกษตรทฤษฎีใหม่ของ ร.9 ผลของการสำรวจความคาดหวังของเกษตรกรรุ่นใหม่ ได้แก่ ทักษะและองค์
ความรู้เพิ่มเติม/หลักสูตร งบประมาณสนับสนุน/แหล่งทุน อย่างเดียว ท้ังทักษะองค์ความรู้ เช่น เรื่องของ IOT 
การทำฟาร์ม และงบประมาณ การประสานงานและติดตาม (ปุ๋ย) สนับสนุนด้านการตลาด และ ห้องแลปตรวจ
ผลผลิตและสินค้าแปรรูป   

แนวทางการพัฒนาที่ เป็นไปได้ ได้แก่ การฝึกอบรมระยะส้ัน หรือ Non-degree การพัฒนาต่อ
ยอดจากกลุ่มย่อย การจัดเครือข่ายของ YSF เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ Research Partner ในเรื่องการเข้าไป
เช่ือมโยงนักศึกษากับงานวิจัย นำไปสู่ แผนงานที่ดำเนินการ ได้แก่ การพัฒนางานบริการวิชาการท่ีนำไปสู่การ
เสริมทักษะ/ จัดฝึกอบรมระยะส้ันตอบสนองความต้องการของเกษตรกร (ระดับเบื้องต้น ขั้นกลาง ขั้นก้าวหน้า) 
การพัฒนาหลักสูตร ซึ่งทางคณบดีและรองคณบดีมองถึง หลักสูตรใหม่ SMART ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
นอกจากนี้จากการฟังเวทีวันนี้ยังสามารถเช่ือมกับอีกหลายส่วนได้ และการพัฒนาด้านการผลิตและตลาด ของ
นักศึกษาบางกลุ่ม การพัฒนาด้านการให้บ ริการ ได้แก่  1)  List of technology พร้อม transfer 2) 
Matching ready technology กับกลุ่มเกษตรกร และ 3) รูปแบบท่ี Transfer การพัฒนางานบริการวิชาการ
ที่นำไปสู่การเสริมทักษะ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยีในโรงเรือน IOT  ด้านการผลิตและการพัฒนา
มาตรฐานการผลิต และด้านการพัฒนากลุ่ม เครือข่าย การตลาดและธุรกิจ โดยจัด Workshop ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือจากคณาจารย์ ได้มาช่วยกันคิดหาแนวทางการเช่ือมงานต่อ จากโจทย์ท่ี อ.อาวรณ์ ให้มาว่า เรามีทุนเดิม
อะไรบ้างท้ังด้านเทคโนโลยีการผลิตในโรงเรือน IO และด้านการผลิตและมาตรฐานการผลิต โดยท่ีอาจารย์
หลายท่านทำอยู่ แต่การทำอยู่นั้นจะมารวมกันทำให้ผนึกกำลังร่วมกันพัฒนาต่อ ซึ่งคิดว่าเรื่องของ ด้านการ
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ผลิตพืชในระบบโรงเรือน และการใช้ IoT ทางการเกษตร ทำอย่างไรได้บ้าง 1) สามารถเข้าถึงเกษตรกรได้ใน
ระดับพื้นฐาน กลาง ก้าวหน้า ซึ่งบางส่วนอาจเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ หรือเราเองได้ไป
พัฒนาเริ่มต้นร่วมกัน ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น ชนิดพืชท่ีเหมาะสมสำหรับการผลิตในโรงเรือน การเตรียมดิน/
วัสดุปลูก การจัดการธาตุอาหารและน้ำ ทักษะในการดูแล/ซ่อมบำรุงโรงเรือน 2) ด้านการผลิตพืชในระบบ 
โรงเรือน (EWEP) และการใช้ IoT ทางการเกษตร สร้างให้เช่ือมกันให้ถึงผู้ท่ีต้องการใช้ ซึ่งโรงเรือนแบบ EVAP 
ต้องควบคุมสภาพแวดล้อม เช่นอุณหภูมิ และความช้ืน ชนิดพืช การเตรียมดิน/วัสดุปลูก การจัดการธาตุอาหาร
และน้ำ (ระบบจ่ายน้ำ ปุ๋ย และธาตุอาหารพร้อมให้น้ำ) ประเด็นต่อไป การสร้างศูนย์การเรียนรู้ การผลิตพืช
ในระบบโรงเรือนปิดแบบ plant factory มีการพัฒนาอยู่  และปัจจุบันได้มีการทำงานร่วมกับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และอยู่ระหว่างการร่าง MOU กับ บริษัท วังรี เฮลท์ แฟคตอรี จำกัด ด้านการผลิตและ
มาตรฐานการผลิตพืช จะมีกลุ่มของมาตรฐานท่ัวไป และอื่นๆ ได้แก่ GAP PGS, IFOAM, Global GAP 
อาจารย์หลายท่านเช่ียวชาญด้านนี้ รวมถึง มาตรฐานอินทรีย์ ปศุสัตว์อินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ หรืออื่นๆ โดยได้ร่วม
จัดอบรมให้ความรู้ด้านการขอรับรองมาตรฐาน จัดต้ังหน่วยให้คำปรึกษาด้านการผลิตพืช-สัตว์ (รับฟังปัญหา 
การจัดทำระบบ)  

ส่ิงหนึ่งท่ีน่าจะเข้าไปช่วยและพัฒนาต่อได้ ท้ังกลุ่มเดิมและใหม่ ในเรื่อง การสร้างกลุ่มเครือข่าย การ
พัฒนาทีม การสร้างภาวะผู้นำ การสร้างและพัฒนาเครือข่าย และท่ีขาดไม่ได้คือ การพัฒนาระบบตลาด
ชุมชน/ธุรกิจ การสร้างตลาดออนไลน์เป็นเรื่องสำคัญ หลายงานเช่ือมกับชุมชน มีการสร้างธุรกิจจำลองใน
ระดับของคณะ    

 

 
 

ภาพที่ 114 กลยุทธ์ และแผนงานในการสร้าง Young Smart Farmer 4.0 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ต่อ) 
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ดังนั้น ส่ิงท่ีสามารถพัฒนาต่อได้ภายใต้มหาวิทยาลัย คือ หลักสูตรบูรณาการ จะมีโอกาสท่ีจะสามารถนำ
เครือข่ายมาร่วมสร้างได้อย่างไร ในกลุ่มเกษตรกรท่ีมีปัจจุบัน แปลงต้นแบบ หรือเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นของเรา
เอง หรือศูนย์ความเป็นเลิศ หรือเกษตรกรภายใต้ สสก.6 หรืออื่นๆ ยังสามารถเป็นต้นแบบเครือข่ายร่วมทำงาน
กันได้ รวมถึงเอกชน ภาครัฐในเรื่อง Upskill Reskill เพื่อสร้างความร่วมมือให้สามารถเช่ือมร้อยเป็นโมเดลท่ี
ขับเคล่ือนได้ สุดท้ายจะเป็นไปได้ไหมท่ีจะมีหลักสูตร โดยมีการออกแบบร่วมกันระดับคณะ มหาวิทยาลัย เช่น 
งานท่ีคณะร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ส่วนงานโครงการวิจัยจะได้ทำในลำดับต่อไป   

 
หลังจากการประชุม วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ตัวแทนทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ได้ร่วมแลกเปลี่ยน 

เพื่อพัฒนาการพัฒนาหลักสูตร Non-degree เพื่อสร้าง YSF 4.0 ร่วมกันระหว่าง 4 มหาวิทยาลัย ใน
วันท่ี 18 กรกฎาคม 2564  โดยแต่ละมหาวิทยาลัย แลกเปล่ียน ดังต่อไปนี้  

 

ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แบ่งกลุ่ม YSF ได้ 2 ลักษณะ คือ 1. กลุ่มท่ีเป็นวิสาหกิจ และ2. กลุ่ม
คนรุ่นใหม่ท่ีรวมตัวกัน ทำธุรกิจแนวเดียวกัน กลุ่มคน 2 กลุ่มนี้ มีเป้าหมายท่ีเหมือนกัน แต่วิธีการท่ีจะได้มาซึ่ง
เป้าหมายนั้น ค่อนข้างต่างกัน เช่น 1. กลุ่มเชียงดาว มีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน ดอยหลวงเชียงดาวจะถูกประกาศ
เป็นมรดกโลก จะต้องโฟกัสเรื่อง BCG สามารถผลิตสินค้าในชุมชนเขาได้ แต่ไม่ต้องการอะไรเหมือนเดิม 
ต้องการเพิ่มทักษะ การเพิ่มทักษะไม่ควรจะเป็นการเพิ่มทักษะในแบบเดิมๆ คือ การสอนอบรม ทำให้หนีคำว่า 
OTOP ไม่ได้เลย ส่ิงท่ีต้องการให้เกิด คือ Breakthrough เกินคำว่า OTOP หลุดพ้นคำว่า OTOP แต่ต้องเป็น
สินค้าท่ีตลาดรองรับ กลไกการทำงานถึงจะเปล่ียน เราเช่ือมั่นในส่ิงท่ีเขามี เราเสริมความรู้ให้เขาเปิดโลกทัศน์
ใหม่ให้เขาเรียนในเรื่องของมุมใหม่ เช่น Design Thinking และ Business Thinking มีผู้เชียวชาญและทีมเข้า
ไปช่วยในพื้นท่ี และ 2. กลุ่มน้องใหม่ท่ีจบมา มีต้นทุนอยู่บางส่วน มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีแนวคิดอยู่แล้ว 
ยังขาดเรื่องเทคโนโลยีองค์ความรู้ กลุ่มท่ีจะเป็น Intensive course ในเรื่องการฝึก Practical Training, การ 
Training แบบเฉพาะเจาะจง (ด้านเชิงลึกและเชิงกว้าง) 

หลักสูตรท่ีจะทำร่วมกัน อาจจะต้องมี Design โมเดลเดียวกัน หรือต่างคนต่างทำ แต่มีมุมมองเดียวกัน 
ว่าส่ิงท่ีควรจะให้ ไม่อยากให้มีการอบรมในรูปแบบเดิม อยากให้เป็นรูปแบบใหม่ มีการติดตามอยู่ตลอดเวลา 
เป็นการปฏิบัติจริงๆในระยะเวลาท่ีกำหนด 3 เดือน 6 เดือน จะเห็นการเปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง ถ้ามีกรอบ
แนวคิดแบบนี้น่าจะสร้างคนขึ้นมาได้เร็วกว่าเดิม 

 

ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ถ้าจะพัฒนา และปรับ Mindset คน ให้
เข้าสู่เกษตรกร 4.0 จะมองให้เป็นตลอดของห่วงโซ่ อาจจะเริ่มต้นต้ังแต่ 1. เยาวชน 2. YSF ท่ีมีอยู่แล้ว     ต่อ
ยอดเป็น Start up และ 3. กลุ่มเกษตรกรท่ีมีอยู่แล้วยกระดับอย่างไร หลักสูตรอยากให้โฟกัสห่วงโซ่ให้เห็นภาพ
ว่าจะปรับคน 3 กลุ่มนี้ได้อย่างไร เขาต้องการความรู้จริงเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดทำอาชีพของเขาให้รอด ตัวตน 
และ mind set ของอาจารย์ต้องเปล่ียนเพื่อจะสร้างบูรณาการได้ถ้าเป็นไปได้ คือ ทำหลักสูตรแบบ non-degree 

แล้วถอดบทเรียนด้วยกระบวนการวิจัยว่าการท่ีเราจะปั้นคนขึ้นมาได้ ต้องใช้กระบวนการ , วิธีการอะไรบ้าง 
แล้วนำผลลัพธ์กลับสู่ผู้ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีท่ีดูแลในเรื่องดังกล่าวว่าปลดล็อคกระบวนการหลักสูตรได้หรือไม่ การ
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ทำงานของอาจารย์ในบริบทนี้ต้องมีเวลา เหนื่อย และใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะ ทำให้อาจารย์ท่ียังเข้าร่วม
สร้างถ่ายทอดองค์ความรู้จากอาจารย์ท่านอื่นท่ีไม่พร้อมลงพื้นท่ีส่งต่อให้เกษตรกรในพื้นท่ี ได้ ซึ่งก็ต้องหาวิธีที่
เหมาะสมและประสบความสำเร็จ อยากให้ทำงานในพื้นท่ีของตัวเองโดยใช้โมเดล กลุ่มเป้าหมายและพื้นท่ี
ทำงานควรกระจายอยู่ในพื้นท่ีท่ีปฏิบัติงานของเราในทุกมหาวิทยาลัย 

 

ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการประชุมวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 ได้แลกเปล่ียนในกลุ่ม 4 
มหาวิทยาลัยร่วมกัน สรุปได้ 2 แบบ ได้แก่ ทำเป็นหลักสูตร และแบบ non degree แต่หลักสูตรมีข้อติดขัด
เยอะ เนื่องจาก จะต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตร และในการประชุมท่ีผ่านมา ค่อนข้างเน้น non degree มี
หลายระดับ เช่น non degree up skill หรือ re-skill เพราะว่าคนท่ีจะเข้าร่วมโครงการจะมีหลายกลุ่ม 
หลังจากนั้นก็มีน้องๆ จากเชียงดาวมาให้ข้อมูลค่อนข้างเยอะ ซึ่งเชียงดาวอาจจะต้องไปในทาง up skill 
เนื่องจากมีพื้นฐานเยอะ จะไม่ใช่ด้านการผลิตแล้ว เหมือนเขามีผลผลิตแล้ว จะเป็นไปในด้านการแปรรูปหรือ
เพิ่มมูลค่ามากกว่า นอกจาก non degree ท่ีจะเป็นการ up skill หรือ re-skill อาจจะต้องดู area base หรือ 
content base ถ้ามี area base มีคนท่ีพร้อมท่ีจะรับองค์ความรู้แล้ว จะสามารถเข้าไปดูได้เลยว่าเขาต้องการ
เนื้อหาอะไร ให้ตรงกับกลุ่มตรงนั้น ถ้าหากว่าเป็น content base หากมีองค์ความรู้อะไร ให้ลิสต์เป็นคอร์สไว้ 
แล้วหาพื้นท่ีท่ีตรงกับองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ และเป้าหมายของอาจารย์ คือ อยากให้มีความร่วมมือน่าจะเป็นรูปแบบ
ของ non degree ท่ีตรงเป้าไปท่ีเชียงดาว ท่ีเป็นลักษณะของ area base 

 

ข้อเสนะแนะจากที่ปรึกษาด้านการเกษตร 

 

ภาพที่ 115 ข้อเสนะแนะจากท่ีปรึกษาด้านการเกษตร  

ศ. ดร. อรรถชัย จินตะเวช บริบทของหลักสูตรท่ีควรจะทำตอนนี้ น่าจะมีบริบทเกี่ยวกับเรื่อง BCG 

ด้วย เช่ือมให้ เห็น 2 ส่วนขององค์ความรู้  คือ องค์ความรู้ ท่ี ฝังลึกของอาจารย์  แต่ละคน (Secondary 

Knowledge) และรับมาจากสายงานต่างๆ จำเป็นต้องเช่ือมโยงกับ Primary Knowledge เพื่อให้ได้คนรุ่นใหม่ 

รวมไปถึงเราด้วย จำเป็นเรียนรู้กับสภาพแวดล้อมใหม่  ทำให้บัณฑิตมีความสามารถในการถ่ายความรู้จาก
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อาจารย์ไปต่อยอดอาชีพ ทำให้องค์กรท่ีทำ 4 มหาวิทยาลัย มี visibility เป็นองค์กรท่ีทุกคนเข้าร่วมได้ เช่น คน

ท่ีมีประสบการณ์ , ปราชญ์ต่างๆ ท้ังในและประเทศโดยรอบบ้านเรา จำเป็นต้องมีช่องทางของตัวเอง 

รศ. ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ เสนอให้จัดต้ังคณะทำงาน ของ 4 มหาวิทยาลัย ขอหลักในการประสาน 

คณะทำงานว่าจะทำงานกันอย่างไร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา น่าน เป็นพี่เล้ียงได้ดี 

แต่ละมหาวิทยาลัยก็มีความเช่ียวชาญ มีจุดเด่นอยู่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มี 

Expertise เข้าไปเสริม เกิดการช่วยกันทำงาน คนท่ีจะเข้ามาเรียนหลักสูตรมีความหลากหลายมากขึ้น จะเป็น

รูปแบบใด ปริญญา ประกาศนียบัตร Postgraduate 

ผศ. ดร. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล จะมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีความต้องการ โดยหากเป็นกลุ่มนี้ ถ้าทำมา

ได้ระดับหนึ่งจะต่อยอดอย่างไร ท่ีจะ re-skill , up skill ได้ อีกหนึ่งกลุ่มได้แก่ คนท่ีเข้ามาในลักษณะของ

ปริญญาตรี ตอนนี้ควรจะต้ังเป้าหมายไว้ว่าต้องการสร้างอะไร ไม่ใช่เพียงว่าจบออกมาแล้วได้แค่ทำ แต่สามารถ

สร้างสรรค์ในเรื่องของการพัฒนา ตอนนี้เหมือนจะมีฐานของพื้นท่ีจะพัฒนาจากท้ังตัวคนท่ีอยู่ในพื้นท่ี เช่น 

โครงการหลวง กลุ่มท่ีเขามีกันเองอยู่แล้ว ควรเป็นอะไรท่ีสามารถเติมความรู้และทักษะของเขาได้มากขึ้น แต่ก็

ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นในลักษณะไหน อีกท้ังทางสสก.6 พยายามจะจัดอบรม 1 ครั้งต่อปี ท่ัวประเทศเลยออกมา

ในลักษณะ YSF โดยทำคล้ายสสก.6 คือ มีคนเข้ามาแล้วเติมวิชาการให้กับพวกเขา ของสสก.6 อาจทำแค่

เปล่ียนกระบวนการคิด แต่ท่ีเหลือเขาไปทำของเขาเอง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไปเติมตรงนั้นได้ เราจะทำอย่างไร

ให้คนในพื้นท่ีได้มีโอกาสเข้ามา ซึ่งจะเร็วกว่ามหาวิทยาลัย ในส่วนของวิชาการยังต้องเติมอีก ในด้านเฉพาะทาง

พอสมควร ใช้ case study โดยศึกษาจากกรณีของคนในพื้นท่ี 

จากการประชุมวันท่ี 18 กรกฎาคม 2564 ได้ข้อสรุปว่า หลักสูตรท่ีจะทำร่วมกัน มีออกแบบโมเดล

เดียวกัน มีมุมมองเดียวกัน ส่ิงท่ีควรจะให้ ไม่ให้มีการอบรมในรูปแบบเดิม อยากให้เป็นรูปแบบใหม่  โดยให้แต่

ละมหาวิทยาลัยทำงานในพื้นท่ีของตัวเอง มีกลุ่มเป้าหมาย และพื้นท่ีทำงาน กระจายอยู่ในพื้นท่ีท่ีปฏิบัติงาน

ของแต่ละมหาวิทยาลัย และมีการติดตามอยู่ตลอดเวลา เป็นการปฏิบัติจริงๆ ในระยะเวลาท่ีกำหนด 3 เดือน 6 

เดือน จะเห็นการเปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง โดยใช้กิจกรรม MOU ของผู้บริหาร 4 มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งใน

เครื่องมือสร้าง visibility ท่ีเป็นทางการ  

ท้ังนี้  จะมีการประชุม การพัฒนาหลักสูตร Non-degree เพื่อสร้าง YSF 4.0 ร่วมกันระหว่าง 4 

มหาวิทยาลัย โดยการนำกลุ่มเป้าหมาย และพื้นท่ีทำงานมาร่วมแลกเปล่ียน และพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการ 

ในวันท่ี 17 สิงหาคม 2564 
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จากการประชุมการประชุมการพัฒนาข้อเสนอโครงการ เรื่อง การปรับตัวของมหาวิทยาลัย เพื่อ
สร้าง Young Smart Farmer 4.0 วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมอินทนิล กรีนนิมมานท์ ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เปิดโอกาสให้กลุ่ม YSF 
มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง ระดมความคิดเห็น “กลยุทธ์และแผนงาน: การพัฒนาข้อเสนอ
โครงการเพื่อสร้าง Young Smart Farmer 4.0” สามารถแบ่งกลุ่ม ท้ังหมด 10 กลุ่มย่อย ดังตารางต่อไปนี้  

ตารางที่ 7 ระดมความคิดเห็น “กลยุทธ์และแผนงาน: การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อสร้าง Young Smart 
Farmer 4.0” 

กลุ่ม ประเด็นย่อย สมาชิก 
1 - การผลิตพืช - ผลไม้  พืช  ลำไย มะแขว่น  กาแฟ 

- การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ 
- ก า ร พั ฒ น าพั น ธุ์ พื ช ให ม่ โด ย
เกษตรกร 

นายผดุงพงศ์ สิทธิชัญญู 
นายสุทธิวัฒน์ รียะศร ี
นางสาวปวีณา สืบสมบัติ 
นายสราวุฒิ ภมรสุจริตกุล 
นางสาวจิรพรรณ ประกอบกิจ 
ผศ.ดร. ศิดาพร ธรรมดี (มช.) 

2 - การพัฒนาการ
ผลิตจากโรงงาน 

- โรงงานผลิตพืช 
- ระบบปลูกเล้ียงไม้ประดับหายากใน
ระบบ Plant Factory 
- การพัฒ นาระบบอัจฉริยะ เพื่ อ
ติดตามคุณภาพดินและส่ิงแวดล้อม
ทางการเกษตร 

นางสาวจิดาภา ทรงสิริอาชา YSF 
นายพรรษวุฒิ รุง่รัศมี YSF 
ผศ.ดร. วัชรพงษ์ ชุมดวง (มช.) 
ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม (มช.) 

3 - การจัดการหลัง
เก็บเกี่ยว  

- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว/การ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
- การทำGAP 

นายธีร์วศิษฐ์ วงค์ปัญญา 
นายอภิสิทธิ์ พันธชาติ  
นางสาวเกวลิน มิตรมาต์ 
อ.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข  

4 - การผลิตสัตว์  - แมลงเศรษฐกิจ  สัตว์ 
- การพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อการ
ฆ่าเช้ือก่อโรคในกระบวนการเล้ียง
สัตว์ 

 

5 - การตลาด  
7 - การสร้าง Brand   

- การส่งออก 
- ตลาดอินทรีย์ 
- การพัฒนาYSF สู่สากล สร้างตลาด
ร่ ว ม ข อ ง เค รื อ ข่ า ย ใ น ต ล า ด

ไกด์ เกษตรอินทรีย์ (0955940144) 
โย ออนใต้ฟาร์ม/เกษตรอินทรีย์/ท่องเท่ียว
ชุมชน (0849147111) 
การ์ฟิลด์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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กลุ่ม ประเด็นย่อย สมาชิก 
ต่างประเทศของสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูป ของเครือข่าย 
- การพั ฒ นาผลิตภัณ ฑ์  circular 
economy 
- การพัฒนาYSF สู่สากล สร้างตลาด
ร่ ว ม ข อ ง เค รื อ ข่ า ย ใ น ต ล า ด
ต่างประเทศของสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูป ของเครือข่าย 

(0892830554) 
อุ้ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
แพรว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ท็อป ผลไม้แปรรูป  
เดียร์ ไร่ชรินทร์พรรณ 
เก็ท เกษตรอินทรีย์/สภาลมหายใจ ชม. 

6 - การแปรรูป - การแปรรูป ลำไย มะม่วง แก้ว
มังกร 
- โครงการจุดแปรรูปกลาง สำหรับให้
กลุ่ม YFS สามารถให้เครื่องมือแปร
รูปเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรและ
สามารถเพิ่ มยอดขายเพิ่ มโอกาส
ทางการขายเพิ่มช่องทางการขายได้ดี
ยิ่งขึ้น 

นางสาวนุชจรี บุญคุ้มครอง (0818585967) 
นางสาวภัสวรา เป้ียสินธุ 
นางสาวชลธิชา ชูจิตร 
นางสาวนลินี จักรสิงโต 
นายนพนกร งามปฏิรูป (0875673330) 

8 - การพัฒ นาเชิ ง
พื้นท่ี /บุคคล 

- Sustainable Smart Farmer 
- การพัฒนาการเกษตรผ่านศูนย์บ่ม
เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 

นายธีรวัฒน์ เส้ือมา ศูนย์บ่มเพาะ YSF ชม. 
นายนันทิวัฒน์ ศรีคาน สสก.6 ชม. /กรม
ส่งเสริมการเกษตร 
นายชนินทร์ แก้วคะตา นศ.ป.เอก (มช.) 
นายอนุพงศ์ ขอบเขต นศ.เกษตรฯ (มช.) 
นางสาวดวงใจ สิริใจ YSF ชม. 
นายกอบลาภ แสงสุวรรณ สนง.เกษตร ชม. 
นายพงศกร กาวิชัย (ม.แม่โจ้) 
อ.บุศรา ล้ินนิรันดร์ (มช.) 
อ.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ (มช.) 

9  - ก า ร จั ด ก า ร
ความรู้  

- การสนับสนุนงานวิจัยให้แก่เกษตร
รุ่นใหม่ ท้ังพืชและสัตว์  

นายวันเฉลิม เกิดแก้ว 
นางสาวสุภัคสร บุญวิโชติ 
นางสาวปิณฑิรา วลีธนาพันธ์ 
นายกิตติยุทธ ป้ันฉาย 
นายพิจิตร มังคะโชติ 
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กลุ่ม ประเด็นย่อย สมาชิก 
10 – เ ค รื อ ข่ า ย
มหาวิทยาลัย 

 นางสาวเกศสุรีย์ วิรัชกุล 
นางสาวจิราวรรณ คำซาว 
นางศรัณยา กิตติคุณไพศาล 
นางสาวชลธิชา ชูจิตร 
นางสาวนลินี จักรสิงโต 
นางสาวสุภัคสร บุญริโชติ 
นายวันเฉลืม เกิดแก้ว 
นางวิไลพร จันทร์ไชย 

 
   

   
 

      

 

ภาพที่ 116 ระดมความคิดเห็น “กลยุทธ์และแผนงาน: การพฒันาข้อเสนอโครงการเพื่อสร้าง Young Smart 
Farmer 4.0” 

จากท่ีมีการพูดคุยในระดับกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มแล้วมีประเด็นท่ีน่าสนใจ ประเด็นที่จะไปสู่การต่อ
ยอดการทำงาน การทำวิจัย ร่วมกันในมิติต่างๆ จึงอยากให้แต่กลุ่มได้มีโอกาสได้น ำเสนอไอเดียหรือ
ความคิดที่ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนกัน บางกลุ่มได้คุยกับนักวิชาการอาจได้ไอเดียหรือเกิดเป็นโครงการ
ขึ้นมาได้ และหลังจากที่ได้นำเสนอแล้ววันนี้  จะมีที่ปรึกษาโครงการได้ให้คำแนะนำ ข้อแลกเปลี่ยนกัน 
ท้ังหมด 3 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร. อรรถชัย จินตะเวช , ผศ.ดร. อรอร ภู่เจริญ สถาบันนโยบายสาธารณะ และ 
ผศ.ดร. บุศรา ล้ิมนิรันดร์กุล นอกจากนี้ยังมี อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
และคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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กลุ่มที่ 1 การผลิตพืช 
 

คุณสุทธิวัฒน์ รียะศรี YSF อ.สันปาตอง จ.
เชียงใหม่ นำเสนอผลการหารือว่า ในกลุ่มมีเกษตรกร 
2 กลุ่ม คือ ตนเองท่ีได้ปลูกเมล่อนโรงเรือน และสรา
วุฒิ ภมรสุจริตกุล ท่ีทำเรื่องกาแฟ สตรอเบอร์รี่ จึงมี
คำถามเกี่ยวกับเรื่องสตรอเบอรี่และสายพันธุ์กาแฟ  

ส่วนท่ี 1 การผลิตเมล่อนได้ต้ังโจทย์เป็น 2 
เรื่อง คือ 1) แมลงและศัตรูพืช ซึ่งคือ เพล้ียไฟ ด้าน
การจัดการรอบโรงเรือน หรือการจัดการด้านอื่นท่ีไม่

ใช้สารเคมี พอดีกับมีอาจารย์จากคณะเกษตรฯ เช่ียวชาญด้านกีฏวิทยา แนะนำให้จัดการเชิงกล เช่น จัดการ
พื้นท่ีให้ดี จัดการความช้ืน เพื่อให้ไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่ม ในเรื่องปุ๋ยมีโจทย์ว่า เราจะทราบได้อย่างไรว่าปุ๋ยท่ีให้
สารอาหารท่ีทำให้พืชโดดเด่น หรือเมล่อนมีลายผิวท่ีสวยงาม นูน เด่นชัด เพราะว่ามีข้อเปรียบเทียบระหว่าง
ฟาร์มตนกับเพื่อนท่ี จ.ลำพูน ใช้ปุ๋ยสูตรเดียวกันแต่มีกระบวนการผลิตคนละแบบ (ตนเป็น  substrate 
hydroponic แต่ของเพื่อนเป็นระบบรางน้ำ) ผลคือของเพื่อนลายสวยกว่า แต่มีปัญหาเรื่องการคุมน้ำหนักไม่ได้  

ส่วนท่ี 2 ปัญหาเรื่องสายพันธุ์กาแฟ เดิมขยายพันธุ์กาแฟโดยใช้เมล็ด ซึ่งอาจารย์แนะนำว่าการนำเมล็ด
มาขยายต่อมีโอกาสท่ีจะกลายพันธุ์ จึงต้องหาการจัดการขยายพันธุ์ต้นกาแฟ โดยท่ีไม่มีการกลายพันธุ์ และคุณ
สราวุฒิ ภมรสุจริตกุลเพิ่มเติมข้อมูลอีกว่า ความจริงแล้วความสูงของพื้นท่ีประมาณ 1,400 - 1,500 และอยาก
มีการปรับปรุงสายพันธุ์ที่เหมาะกับพื้นท่ีโดยตรง และในส่วนของสตรอเบอร์รี่ ตนทำสตรอเบอร์รี่อินทรีย์มา 4 ปี
แล้ว ซึ่งปัญหาท่ีเจอมาตลาด คือ นกกับหนู จึงอยากได้นวัตกรรม หรือหากมีอย่างอื่นท่ีสามารถจัดการให้อยู่
ร่วมกันได้ ซึ่งอาจารย์แนะนำเบ้ืองต้นว่า ให้หาอาหาร อาจะเป็นพืชป่าหรืออาหารท่ีนกกินในช่วงนั้นๆ เป็นการ
ลดนกไปส่วนหนึ่ง หรือหากมีนวัตกรรมอื่นท่ีสามารถทำสตรอเบอร์รี่อินทรีย์ได้ตลอดท้ังปี และเป็นสายพันธุ์ท่ี
เหมาะกับพื้นท่ีจะดีมาก 

คุณสุภาพรรณสรุปอีกครั้งว่า เน้นเร่ืองความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ที่เข้ามาช่วยส่งเสริมส่วน
ของกระบวนการผลิต ซ่ึงเป็นตัวอย่างโจทย์ของพืชที่ทำกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็น เมล่อน สตรอเบอร์ร่ี หรือกาแฟ 
กลุ่มที่ 2 การพัฒนาการผลิตจากโรงงาน 
 

คุณ พรรษ วุฒิ  รุ่ ง รัศมี  YSF อ .แม่ ริม  จ .
เชียงใหม่ (ทำเรื่องการเพาะสับปะรดสี) นำเสนอผล
การหารือว่า กิจกรรมหลักของตนยังคงเป็นเรื่อง
สับปะรดสี จะคล้ายกลุ่มแรกในการผลิตพืชแต่จะมี
การเสริมนวัตกรรมเข้ามา เป็นการต่อยอดจากเดิม 
เนื่องจากเป็นเรื่องการวิจัยส่วนตัวท่ีได้เรียนต่อ และ
ในส่วนของทุนสนับสนุนของนวัตกรรมส่งเสริม
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แห่งชาติ ในการทำ Plant Factory ซึ่งได้แลกเปล่ียนกับทางอาจารย์ไว้ ซึ่งจะเป็นประเด็นท่ีค่อนข้างเจาะจง 
เช่น  

ส่วนท่ี 1 ระบบคอนโทลใน Plant Factory ท่ีระบบเดิมอาจยังไม่ค่อยเสถียรนัก ในการออกแบบ
ฟังก์ชันต่างๆ ทำงานได้ แต่ถ้าปล่อยระบบรันเองอาจมีบางฟังก์ชัน หรือคอนโทลเลอบางตัวท่ีไม่เสถียร ทำให้มี
ปัญหา ท่ีทำให้ยังไม่เป็น smart farmer ท่ีแท้จริง เพราะเราต้องเข้าไปดู จัดการ รีเซ็ต บ่อยๆ  

ส่วนท่ี 2 การต่อยอด/พัฒนาธุรกิจ ซึ่งตนวางโครงการไว้ว่า เราจะขายเหมือนให้เช่าช้ันปลูก โดยให้ซื้อ
เวลา หากคนท่ีต้องการเร่งต้นไม้ของตนเองให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนั้น จะแบ่งล็อคปลูกให้เช่า พอให้เช่า
แล้วจะต้องมี Platform ท่ีต้องอินเตอร์เฟดกับลูกค้า ท่ีลูกค้าจะเข้ามาดูต้นไม้ตัวเอง ซึ่งคนท่ีมาเช่านั้นต้นไม้เขา
ต้องมีราคาสูง และรักมันมาก จึงคิดว่ากระบวนการด้านรูปภาพ โดรนจ๋ิวท่ีสามารถบินบอกพิกัดในห้องได้ 
สามารถระบุพิกัน และเจ้าของต้นไม้สามารถเข้ามาดูแล้วโดรนจะบินไปส่องต้นไม้ให้  หรือใช้  Image 
Processing ในการวิเคราะห์ต้นไม้ให้ว่าต้นไม้เขายังสุขภาพดี  

ส่วนท่ี 3 การพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆ ท่ีจะต่อยอดส่ิงท่ีเรามี ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจเราส่งเสริมให้ทุกคนท่ีเป็น
สวนสามารถพันธุ์ได้ แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการถ่ายทอดไปหมดแล้ว จึงอยากได้องค์ความรู้หรือเทคนิคเพิ่มเติมใน
การพัฒนาพันธุ์ให้ดียิ่งขึ้น เดิมส่วนมากเราต้องนำเข้าสายพันธุ์จากอเมริกา ซึ่งพี่ชายตนจบทางด้านพืชสวน
ประดับมาเขาเป็นคนแรกในประเทศท่ีทำสับปะรดสีเสือด่างได้ สามารถส่งออกกลับไปขายท่ีอเมริกาเอง ซึ่ง
ตอนนี้ในส่วนของไม้ประดับจำพวกสับปะรดสีประเทศไทยถือว่าอยู่ใน Top 3 ของโลกเช่นกัน ซึ่งคนต้องการไม้
จากเราเยอะ แต่ส่วนเราเน้นการพัฒนาพันธุ์ไม่ได้มีพื้นท่ีใหญ่ ทำขายแบบส่วนใหญ่ทางภาคกลาง จึงต้องใช้จุด
แข็งในการพัฒนาพันธุ์หนีเขาไปเรื่อยๆ ป้อนสายพันธุ์ใหม่เข้าสู่ตลาด  

ส่วนท่ี 4 ทำโรงงานเห็ด (คุณชิ จิดาภา ทรงสิริอาชา) เนื่องจากช่วง COVID มีผู้ท่ีต้องการก้อนเห็ดเพื่อ
ทำเป็นอาชีพเยอะ เพราะคนตกงานกันเยอะ ไม่ใช่แค่บุคคลธรรมดา มีกิจการใหญ่ท่ีต้องเล้ียงคน มาติดต่อซื้อ
ก้อนเห็น ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้น้องชิมั่นใจว่าก้อนเห็ดคุณภาพดีแล้ว แต่ต้องการลดต้นทุนในการผลิตก้อนเห็ด 
เพื่อท่ีจะสนับสนุนลูกค้าท่ีซื้อก้อนเห็ดเพื่อไปประกอบอาชีพให้ได้ราคาต่ำลง ให้ได้กำไรมากขึ้น   
 

ผศ.ดร. ดรุณี  นาพรหม (อ .แอน ) กล่าว
เพิ่มเติมข้อมูลว่า ท่ีได้คุยกันว่าการทำ Plant factory 
มีปัจจัยสำคัญอะไร มีปัญหาอะไรท่ีเป็นโจทย์ท่ีจะให้
มหาวิทยาลัยช่วย ซึ่งน้องได้บอกแล้วว่าต้องการใน
เรื่องของ Technical ระบบวิศวกรรม ซึ่งน้องจบวิศ
วะมาไม่ได้มีปัญหา แต่ด้านของพืชท่ีจะมาปลูก
แน่นอนว่าต้องเลือกพืชท่ีมีมูลค่าสูง ซึ่งน้องได้จับทาง
ถูกเรื่องของแม่พันธุ์ จึงเป็นไอเดียหนึ่งหากใครท่ีจะทำ 

Plant factory ต้องเลือกชนิดพืชท่ีมีมูลค่าสูง และเรื่องของความพิเศษของมัน แต่ละพืชตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมต่างกัน เช่น สับปะรดสีต้องการ Climate condition อย่างหนึ่ง ซึ่งต้องเซ็ตและเรียนรู้กันไป 
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และถ้าในพืชอื่นก็ต้องปรับอีกเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้และส่ังตัดทุกอย่างท่ีเหมาะกับพืชของตนเอง ปุ๋ยก็เช่นกัน
ต้องปรับในเรื่องของอินทรีย์ pH และอีกประเด็นสำคัญ คือ พลังงานไฟ เพราะการทำ Plant factory ต้อง
ลงทุนเยอะ แล้วต้องมาจ่ายค่าไฟ เช่น ของน้องพื้นท่ี 36 ตร.ม. จ่ายค่าไฟเดือนละประมาณ 10,000บ. ซึ่งเป็น
อีกโจทย์ว่าพลังงานทดแทนท่ีจะมช่วยลดค่าไฟจะทำได้อย่างไร อาจใช้โซล่าร์เซลล์หรืออย่างไร 

 

กลุ่มที่ 3 การจัดการหลังเก็บเก่ียว 
 

 

คุณธีร์วศิษฐ์ วงค์ปัญญา YSF อ.แม่ออน    
จ.เชียงใหม่ (โดยหลักทำผักเมืองหนาว และสมุนไพร
ต่างประเทศ) นำเสนอผลการหารือว่า ท่ีตนสนใจเรื่อง
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพราะมองว่าเดิมท่ีเคย
ทำคือการตัดผักส่งลูกค้า แต่ในช่วง 2 ปีหลัง ท่ีมีความ
สนใจประเด็นนี้เนื่องจากประสบปัญหาผักท่ีขายไม่
หมด ซึ่งไม่สามารถเก็บ หรือยืดอายุผักเหล่านี้ออกไป
ได้ เนื่องจาก และยิ่งโดยช่วง COVID ทำให้ผักเกิดการ

เน่าเสีย เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต จึงสนใจว่าจะมีวิธีการไหนบ้างท่ีลดการสูญเสียของผลผลิต
ตรงนี้ได้ และยืดอายุของผักและผลไม้ออกไปให้นานขึ้น ซึ่งได้พูดคุยกับอาจารย์แล้วได้ตกผลึกในหลายประเด็น 
เช่น กระบวนการท่ีเริ่มต้ังแต่เก็บเกี่ยวในแปลง ซึ่งจะมีวิธีการใดบ้างท่ีจะช่วยตนหรือเกษตรกรท่ีอยู่ในเครือข่าย 
สามารถนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้ในการเก็บเกี่ยวแปลงเขาเพื่อลดความสูญเสียลง รวมถึงกระบวนการขนส่งจากใน
แปลงเกษตรกรเข้าสู่โรงแพ็คโดยท่ีผักไม่ช้ำ ไม่เสียหาย หรือเน่าเสีย ระหว่างการขนส่ง รวมถึงจะมีขั้นตอนใด ท่ี
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ช่วยลดน้ำออกมาผักในขั้นตอนการล้าง ใช้เครื่องมือ หรือเครื่องทุ่นแรง ท่ีจะสามารถลดน้ำจากท่ีเราได้ทำความ
สะอาดผัก ท่ีเป็นสาเหตุการเน่าเสียได้ สนใจหลายอย่างรวมถึงวิธีการลดเช้ือจุลินทรีย์ก่อโรคท่ีทำให้เกิดการเน่า
เสียในผัก/ผลไม้ ก่อนท่ีจะจัดส่งออกไป เนื่องจากตนเจอปัญหาว่า เราจัดส่งผักเชียงใหม่ไปยังกรุงเทพฯ โดย
ส่งไปกับรถห้องเย็น ในอุณหภูมิ -5 องศา ปรากฏว่าเมื่อถึงปลายทางนั้นเกิดโรคระหว่างการขนส่งส่วนหนึ่ง ทำ
ให้เกิดความเสียหาย จึงอยากได้วิธีการลดจุลินทรีย์เหล่านี้เพื่อท่ีว่าของถึงลูกค้าปลายทางแล้วผักยังมีความสด 
และผักไม่ต้องตัดแต่งออก สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้เลย จึงสนใจอยากทำประเด็นนี้อย่างน้อยหากเราได้ 
How to ท่ีสามารถมีต้นทุนไม่สูง เกษตรกรสามารถนำไปใช้ในแปลงได้ ใช้ในการจัดส่งได้ ทำให้ลดการสูญเสีย
และเพิ่มกำไรให้เกษตรกร รวมถึงจะมีบางกลุ่มท่ีทำเรื่องผักไฮโดรโปนิกส์ จะมีค่า Nitrate (No3) ตกค้างอยู่ ท้ัง
พืชผัก/พืชผล จึงอยากได้วิธีท่ีสามารถลดค่า Nitrate (No3) ลงจากผลผลิตโดยท่ีไม่เกินค่ามาตรฐานท่ีกรม
วิชาการกำหนด   

อาจารย์ท่านหนึ่งได้ให้คำแนะนำว่า ตนเคยทำงานวิจัยมานั้น ผักใบจะเหมาะในการลดอุณหภูมิก่อน
อย่างรวดเร็วด้วยระบบท่ีเรียกว่า “สุญญากาศ” ถ้าใช้ระบบนี้ผักจะอยู่ได้จนถึง 4 องศา (+,- 1องศา) แล้วจะ
เก็บได้นาน และช่วงนั้นเท่าท่ีตรวจพบว่าเช้ือไม่สามารถเจริญได้ เนื่องจากความดันถูกลดลงค่อนข้างต่ำ เหลือ
เพียง 6มิลลิบาร์ (โดนประมาณ) ดังนั้นเมื่อวัดออกมาปริมาณเช้ือลดลงเมื่อเทียบกับท่ีเราเข้าไป เช่น จาก
อุณหภูมิจาก 25 องศา ลดเหลือ 4 องศา (+,- 1องศา) ซึ่งเรื่องเครื่องต้องสอบถาม อ.วิชัย (วิศวกรรมฯ) และจะ
มีถังปั่นหากจะทำผักสลัดเพื่อพร้อมบริโภค เมื่อตัดแต่ง ล้างเสร็จแล้ว ผ่านน้ำ 1 – 2 ครั้ง เมื่อนำไปเข้าถังปั่นผัก
จะถูกสะบัดน้ำออกระดับหนึ่ง แล้วค่อนนำมาเข้าบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะอยู่ได้หลายวัน    
 
กลุ่มที่ 4 การผลิตสัตว์ 
 

คุณสิริพล เพ็งโฉม นำเสนอผลการหารือว่า 
กลุ่มมีประเด็นเรื่องแมลงเพียงคนเดียว ซึ่งได้พี่อาร์ม 
มช. และ อ.จิราพร ช่วยให้คำแนะนำ/แลกเปล่ียน ใน
การขับเคล่ือนของกลุ่มได้ทำเรื่องจ้ิงโกร่ง ผ่านทุนของ 
กสศ. โดยเริ่มทำต้ังแต่ปี 2562 ต่อยอดปีท่ี2 ในปี 
2563 หลังจบโครงการมีเกษตรกรในพื้นท่ีประมาณ 
84 – 85 ราย ในพื้นท่ี ต.ห้วยทราย และ ต.ร้องวัว
แดง ซึ่งปัญหาท่ีเจอหลังจากนั้น ช่วงแรกท่ีได้ทำใหม่ๆ 

อุปกรณ์หรือส่ิงของ วัสดุดิบเหล่านี้ยังใหม่ แต่หลังจากนั้นเริ่มเห็นปัญหาเรื่องการจัดการชัดขึ้น เช่น การตายยก
บ่อ โดยเกษตรกรแต่ละคนจะมีบ่อเล้ียงเป็นบ่อสมาร์ทบอร์ดโครงเหล็กประมาณ 1.20 x 1.20 เมตร และอีก
ไซส์ 1.20 x 2.40 เมตร เป็น 2 ลักษณะ ซึ่งปัญหาท่ีพบ คือ การตายมาก ตายยกบ่อ เกิดการสูญเสียพอสมควร
จึงได้หารือร่วมกัน ได้เป็นไอเดียวด้านการผลิต เนื่องจากระหว่างได้รับทุน กสศ. ได้พัฒนาในประเด็นอื่นด้วย 
เช่น การแปรรูปแมลง ท่ีได้รับการสนับสนุนจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการ U2T ท่ียังดำเนินการอยู่ใน
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เรื่องของการแปรรูป และเตรียมแผนในการเพิ่มมูลค่าให้กับแมลง จึงมาโฟกัสในเรื่องกระบวนการเล้ียง ทำ
อย่างไรให้ชาวบ้านเล้ียงแล้วรอด แล้วสามารถเก็บเกี่ยวได้ จึงได้สังเคราะห์ปัญหาหลักได้ว่า การคำนวณอาหาร
จ้ิงหรีด ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นอาหารกระสอบ แต่การเก็บรักษาอาหาราของชาวบ้านอาจจะไม่ถูกวิธีเท่าไหร่ ทำให้
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เช้ือโรค และส่งผลกับจ้ิงโกร่งจ้ิงหรีดในบ่อ จึงเป็นไอเดียท่ีออกมาเป็นหัวข้อ “การพัฒนา
ต้นแบบระบบรักษาคุณภาพอาหารจิ้งหรีดด้วยระบบคลื่นความถ่ีสูง” โดยทาง มช. มีต้นแบบเครื่อง RF อยู่
แล้ว ซึ่งเป็นเครื่องท่ีใช้ฆ่ามอดในข้าวสาร อาจนำมาประยุกต์ใช้กับการฆ่ามอด/แมลง ในอาหารสัตว์ก่อนให้
จ้ิงหรีดจ้ิงโกร่งกิน และอีกประเด็นคือ เช้ือราท่ีเหลือหลังจากเก็บเกี่ยว และการทำความสะอาดยังทำได้ไม่ดี จะ
ทำได้อย่างไร ซึ่งตนได้เสนอไอเดียเรื่องหลอด UVC ซึ่งพี่อาร์มแนะนำเพิ่มว่าตอนนี้กำลังมีเรื่องการใช้ UVC และ
การใช้สารแทน เช่น เดทตอ แต่อาจเกิดการระคายเคืองกับผู้ใช้ จึงจะเป็นอีกนวัตกรรมท่ีจะนำมาประยุกต์ใช้ 
ซึ่งเรื่องของ UVC ตอนแรกอาจนำมาใช้ในเรื่องไวรัสโคโรน่า แต่เราจะได้นำมาปรับใช้เป็นอีกแบบเกิดเป็นหัวข้อ 
“การพัฒนาระบบการฆ่าเชื้อสีเขียว” สำหรับฆ่าเช้ือในกระบวนการเตรียมบ่อจ้ิงหรีด ซึ่งเป็นกระบวนการลด
การใช้สารเคมีอันตรายในกระบวนการผลิตทำให้ใม่มีสารตกค้างในแมลง  

 

กลุ่มที่ 5 การตลาด และ กลุ่มที่ 7 การสร้าง Brand   
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คุณเก็ท ตัวแทนจากสภาลมหายใจ (ปัจจุบัน
ทำฟาร์ม ช่ือ  เก็ ทแฟมมิ ล่ี  ผ ลิตไก่ ไข่ อารมณ์ ดี ) 
นำเสนอผลการหารือว่า ตอนท่ีได้มาช่วย YSF ตอน
นั้นได้ทำเรื่องเกษตรคราฟครั้งหนึ่ งเนื่องจากติด 
COVID จึงมาระดมความคิดว่า  

ส่วนท่ี 1 ทำอย่างไรให้สร้าง Market Place 
Platform ซึ่งตนอยากรวบรวมออกมาในฐานะสินค้า
ปลอดฝุ่น ท่ีทำให้อากาศสะอาด ซึ่งมีการพูดคุย Plain 

point จริง คือ เรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ท่ีไม่เช่ือมโยงกันเลย มีหลายกลุ่มมาก มีมาตรฐานมากมายซึ่งไม่
ตรงกัน ตลาดท่ีแท้จริงไม่มีเครือข่าย ไม่มี center ท่ีจะเช่ือมระหว่างต้นน้ำปลายน้ำ จะทำอย่างไรให้ง่ายขึ้น 
อาจมีระบบเข้ามาจัดการ 

ส่วนท่ี 2 การพัฒนาเข้าสู่ตลาด มีการสร้างแบรนด์ มีการสร้างสมดุล ซึ่งปัญหาท่ีพบคือ หาลูกค้าไม่เจอ 
หรือเมื่อผลิตแล้วสินค้าไม่พอขาย ผลิตไม่ได้ ต้องกลับไปผลิตสินค้าของตนเอง แต่มีบางกลุ่มท่ีดำเนินการต่อได้ 
เช่น ผลิตลำไยอินทรีย์ จ.ลำพูน (ไกด์) มีนโยบายรัฐสนับสนุนในส่วนของการประกันราคา และหาคู่ค้าให้   

ส่วนท่ี 3 ยกระดับสินค้าให้เกิดมูลค่า สร้างความเช่ือมั่นในแบรนด์ท้ังคนในและนอก  
ส่วนท่ี 4 เครื่องมือส่ือสารทางการตลาด ซึ่งจำเป็นมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำคลิป การโปรโมทสินค้า 

คนขายคนซื้อจะได้มาเจอกัน 
ส่วนท่ี 5 เศรษฐศาสตร์การคุ้มทุน ซึ่งต้องดูเรื่องวัตถุดิบ ต้นทุน ของเกษตรกร จะดูว่ากลุ่มของเราจะ

เข้าไปสู่ส่วนไหนได้บ้าง อาจเป็นทุนท่ี 1 แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์ฯ ทุนท่ี 5 ทุนพัฒนาอาชีพและ
นวัตกรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน  
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และได้ตกผลึกร่วมกันได้ว่าควรมี “expo” ท่ีไม่ใช่การจัดรายเดือน รายปี แต่ให้มีทุกวันในตรงไหนก็ได้ 
เพื่อให้กลุ่มผู้ขาย/ผู้ซื้อได้มาเจอกัน โดยมีเป้าหมายคือ สร้างกลไกการตลาดร่วมกันของเครือข่าย YSF และ
สร้างเครื่องมือส่ือสารด้านการตลาด    

 

กลุ่มที ่6 การแปรรูป 
 

 

คุณนพนกร งามปฏิรูป YSF ปี 2564 นำเสนอ
ผลการหารือว่า สมาชิกกลุ่มเป็น เกษตรกร ปลูก
กุหลาบ เก๊กฮวย ลำไย และไม้ผลอื่น ส่ิงท่ีทางกลุ่ม
ต้องการคือ การส่งเสริมให้มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ เช่น 
กุหลาบถ้าเป็นดอกดีนำไปทำชาอบแห้ง ถ้าตกเกรดไม่รู้
จะทำอย่างไร พอไม่รู้จะทำอย่างไรชาวบ้านจึงไม่อยาก
ปลูก ส่วนตนเองปลูกลำไยอินทรีย์ ทุกปีขายเข้าล้ง แต่

รู้สึกว่าราคาน้อยมาก เหมือนอยู่ในวงจรของในทุนจีน มีปีหนึ่ง   นำไปแจกให้คนรอบข้างสวนให้สามารถเข้ามา
กินได้ ซึ่งตนรู้สึกอยากต่อยอดจากท่ีไปประชุมจึงได้คุยกับผู้ใหญ่ในเกษตรชุมชน เขาบอกว่าลำไยมีงานวิจัย
ล่าสุด คือจะมีสารท่ีทำให้เซลล์มะเร็งแก่ตัวเร็ว ซึ่งเป็นส่ิงท่ีดีและอยากเข้าถึงงานวิจัยนี้ รวมถึงเทคโนโลยีการ
ผลิต ซึ่งได้อธิบายเพิ่มว่าปกติคนไทยเวลากินลำไยชอบกินลำไยสีทองเพราะเนื้อสวย ส่วนลำไยท่ีไม่ค่อยกินคือ
การอบท่ังเปลือก ซึ่งขั้นตอนการผลิตแบบอบท้ังเปลือกนั้นเป็นการผลิตเพื่อให้ได้สารท่ีต่อต้านมะเร็งได้ดี 
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เนื่องจากผ่านกรรมวิธีความร้อน จึงกลับมาคิดว่าเป็นความรู้ท่ีดี และน่าจะสร้างจุดแข็งให้กับเกษตรกรท่ีปลูก
ลำไยของไทยได้ และไม่ต้องกลับมาขายในกระบวนการเดิม แทนท่ีจะกลับมาผลิต ส่งเสริมให้คนไทยเข้าใจ
คุณค่าผลิตภัณฑ์ท่ีส่งเสริมผลผลิตท่ีอยู่ในเชิงการแพทย์ การรักษาด้วย ซึ่งเกษตรกรยังเข้าไม่ถึงจุดนิ้ ยังคง
กลับไปยังจุดเดิมท่ีปลูก ตัดขายเหมาส่วนให้ล้ง ซึ่งอยากได้ความรู้เชิงงานวิจัย และเทคโนโลยีที่ทำให้ผลิตผล
สร้างคุณค่าได้ เช่น P80 เป็นกลุ่มท่ีเอกชนนำเงินทุนมาวิจัยแล้วนำไปทำผลิตภัณฑ์ของตนเอง แต่หากลับมายัง
เกษตรกรไม่มีเงินทุน หรือความรู้นี้ จะเข้าถึงแหล่งความรู้นั้นได้อย่างไร จึงต้องการการสนับสนุนด้านองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และส่ิงท่ีอยากช่วยรัฐคือ สร้างการรับรู้ให้กับคนกลุ่มใหม่ คนไทย ท่ีหันมาบริโภคของดีคน
ไทย แทนท่ีจะนำไปอบแห้งแล้วส่งขายท่ีจีน  

 

กลุ่มที่ 8 การพัฒนาเชิงพื้นที่/บุคคล 
 

 
         คุณดวงใจ สิริใจ นำเสนอผลการหารือว่า  
กลุ่มนี้ ค่อนข้างมีหลายคน มีจุดเริ่มต้นมาจากกรม
ส่งเสริมฯ สสก. และเกษตรจังหวัดท่ีอยากมีศูนย์บ่ม
เพาะเกิดขึ้นในพื้นท่ี จ.เชียงใหม่ เมื่อได้เริ่มจากศูนย์
บ่มเพาะ หรือส่วนท่ีเกี่ยวข้องนั้นจะได้มาคิดกันว่ามี
วัตถุประสงค์อย่างไร และสุดท้ายตอนจบมีอาจารย์ใน
กลุ่มเสนอแนะขึ้นมา ความจริงแล้วเป้าหมายของเรา
คือ การพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

เกษตร ด้านการเกษตร และอีกส่วนเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาชุมชนพื้นท่ีให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ซึ่ง
ยังไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องใดบ้าง ตนเข้าใจว่าอาจจะเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ หรือสุขภาพจิตด้านกาย/ใจ 
ซึ่งต้องตีความอีกครั้ง โดยโจทย์หลักคือ 2 ส่วนนี้ คือการพัฒนาเกษตรกรท้ังตนเอง และเกษตรกรท่ียังไม่ได้เข้า
มาในเครือข่าย หรือคนท่ียังไม่ได้เป็นเกษตรกร หรือคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีอยากมีอาชีพด้านเกษตรกร ซึ่งเมื่อโจทย์
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เป็นแบบนี้จึงมองว่าเครื่องมือจะไม่ใช่ศูนย์บ่มเพาะซะทีเดียว อาจมีเครื่องมือหรือกลไกอื่นในพื้นท่ีอีกหรือไม่ท่ี
จะมาสนับสนุนเป้าหมายตรงนี้ให้ประสบความสำเร็จได้ ซึ่งตอนท่ีคุยกันมีหลายกลุ่มเกี่ยวข้อง เช่น สสก. ท่ีได้
วางศูนย์บ่มเพาะไว้ 15 พื้นท่ี จุดนี้อาจต้องไปวิเคราะห์ตัวเอง ว่าเราทำอะไรอยู่ เป้าหมายคืออะไร? และส่ิงท่ีเรา
ขาดหรือส่วนทีมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่นท่ีสามารถเข้ามาเสริมได้มีเรื่องใดบ้าง ซึ่งเดิมจังหวัดมีอบรม YSF 
ท่ีผ่านมามีมาตรฐานหรือความพร้อมของคน บางคนกำลังเริ่มต้น บางคนยกระดับตัวเองแล้ว ทำให้การอบรมมี
ปัญหาเนื่องจากใช้ระบบการอบรมเดียวกัน แต่ศักยภาพของคนต่างกันเรียนรู้ได้ไม่ทันกัน ถ้าหากมีกลไกที่
สามารถช่วยเร่ืองการสร้างคน ปรับMindset เพื่อให้มีความพร้อมแล้วผลักดันให้เขาไปสู่ YSF ไปอบรมกับ
กรมส่งเสริมฯ ที่มีหน่วยงานราชการรองรับ จะทำให้เขาเห็นตัวเอง รู้พื้นที่ รู้จักตัวเอง และเตรียมพร้อมได้
รู้จักแหล่งทุน สิ่งที่ต้องการ หรือหน่วยงานที่จะสนับสนุน  

ผศ.ดร. บุศรา ล้ิมนิรันดร์กุล คณะเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติมข้อมูลว่า ตามท่ีสมาชิกได้คุยกันนั้นตนได้ช่วย
เพิ่มเติมเล็กน้อย โดย สสก.6 เป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีพยายามเช่ือมศูนย์บ่มเพาะ ซึ่งศูนย์ฯเป็นกลุ่มมีเกษตรกรท่ี
สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้ระดับหนึ่ง จึงเกิดคำถามว่าศูนย์ฯ หรือส่ิงท่ีตัวเองกำลังทำต้องการทำอะไร? ซึ่งได้
คำตอบว่าอยากให้พึ่งตัวเองได้ สร้างการขับเคล่ือนคนในพื้นท่ี จึงจะเห็นว่า ความ เช่ือมโยงตรงนี้ไม่ใช่เพียง 
สสก.6 ท่ีผลิต YSF ท่ีเทรน อาจรวมถึงการปรับเปล่ียน Mindset เชิงเทคนิคท่ีมีอบรม แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ เมื่อ
กลุ่มคนเหล่านี้สามารถพัฒนาได้แล้ว เช่น คุณแตน หรืออีกหลายคน เขาไปทำหน้าท่ีอย่างไรต่อ? ซึ่งตรงนี้หาก
ยังใช้รูปแบบของ สสก.6 ขับเคล่ือนแล้วขึ้นกับกรมฯตลอดเวลา ส่วนนี้อาจจะช้าก็ได้ แต่เราเห็นตัวส่ิงเหล่านี้
เกิดขึ้นจากความรู้ ประสบการณ์ของคนในพื้นท่ีท่ีสามารถขับเคล่ือนได้ จึงมองว่าถ้าอย่างนั้นศูนย์ฯ ทำอย่างไร
จึงจะสามารถเพิ่มคนเข้าไปได้ ซึ่งคนในพื้นท่ีเขาจะนำคนท่ีสนใจไปพัฒนาต่อได้อย่างไร เพราะเป้าหนึ่งท่ีพูดถึง
คือ ทำอย่างไรให้คนสนใจเข้ามาร่วมไม่ใช่เพียงเข้าไปเพียง สสก.6 เมื่อพัฒนาแล้วอาจหากระบวนการอะไรสัก
อย่างหนึ่ง อาจออกมาในรูปแบบวิจัยก็ได้ จุดนี้อาจมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเก่ง ทุน/ศักยภาพในพื้นท่ี เราจะ
สามารถเช่ือมคนเหล่านี้เข้ามาในศูนย์ฯท่ีเรามีได้อย่างไร สามารถให้เขาพัฒนาต่อได้ เพราะจะเห็นว่าท่ีทำได้
ระดับหนึ่งคือพึ่งตัวเองได้ระดับหนึ่ง แต่ตัวเองยังต้องการพัฒนาศักยภาพ ดังนั้น Upskill/Reskill ต้องมี ซึ่งตัวที่
น่าสนใจคือ จะทำให้พื้นท่ีหรือคนท่ีสนใจพื้นท่ีพัฒนาต่อได้อย่างไร ซึ่งอาจะเป็นรูปแบบโรงเรียนเล็กๆ ก็ได้ 
เหมือนกับท่ี อ.วิไลพรได้พูดไว้ว่าเราจะเช่ือมกับ สสก. แล้วพัฒนาต่อยอดข้ึนไป    
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กลุ่มที่ 9 การจัดการความรู้ 
 

 

 คุณพิจิตร มังคะโชติ นำเสนอผลการหารือว่า  
ส่วนท่ี 1 ปกติเป็นเกษตรกรเราไม่สามารถเข้าถึง

ข้อมูลงานวิจัยต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นพี่ท่ีอยู่เชียงดาวตอน
ท่ีทำอินทรีย์เจอปัญหาเรื่องเช้ือรา จะมีผลิตภัณฑ์ท่ีจะ
ช่วยกำจัดได้บ้าง เพราะเราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก
ได้  

ส่วนท่ี 2 การอบรมชาวบ้านปกติจะเป็นการ
อบรมท่ีชาวบ้านไม่ได้ใช้ประโยชน์ อยากให้มีการจัด

อบรมท่ีชาวบ้านสามารถปฏิบัติและนำไปใช้จริง และเรื่องการปลูกพืชต่างถิ่น “ปลูกทุเรียน” ตนไม่มีความรู้ใน
การปลูกทุเรียน และการปลูกทุเรียนมีความต่างกันระหว่างภาคเหนือกับภาคใต้  

ส่วนท่ี 3 การลดอัตราการใช้น้ำ เช่น ตนเองใช้พลังงานทดแทนโดยใช้โซลาร์เซลล์แล้วปั๊มจากข้างล่าง
ขึ้นมาข้างบน แต่ปัญหาท่ีเจอคือ เมื่อปล่อยน้ำจากด้านบนท่อข้างล่างแตก หรือบางครั้งมีปัญหาเรื่องน้ำไม่
เพียงพอ เพราะไม่มีความรู้ในเรื่องอุปกรณ์ หรือความรู้เชิงลึกในการทำ รวมถึงในตอนท่ีพ่นยามีปัญหาเรื่องลม
เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงอยากให้มีงานวิจัยเข้ามามีบทบาท และช่วยเหลือเกษตรกร 
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กลุ่มที่ 10 เครือข่ายมหาวิทยาลัย 
 

 

ตัวแทนเครือข่ายมหาวิทยาลัย นำเสนอผลการหารือว่า เริ่มต้นจากประเด็นว่า 4มหาวิทยาลัยทำอะไร
ได้บ้าง จึงมองว่าถ้าทำเป็นหลักสูตรอย่างท่ีได้นำเสนอไปช่วงเช้านั้นอาจจะช้า เนื่องจากติดกับดักหลายอย่าง
กว่าจะได้ใช้คงนานพอสมควร โดยกลุ่มได้คิดออกมาในรูปแบบ 2 Model  

Model หลักสูตร มองว่าจากโจทย์ลองทำเป็นแบบ Non degree ก่อนหรือไม่  ในขณะท่ี Non 
degree เมื่อพัฒนาไป ก็เตรียมความพร้อมในเรื่องการสะสม Credit เพื่อออกเป็นหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิได้ 
กลุ่มเป้าหมายท่ีอยากทำร่วมกัน คือ YSF ท่ีอยู่ในวิสาหกิจต่างๆ ท่ีมีกิจการท่ีอยากพัฒนาอยู่แล้ว กลุ่ม SE และ
ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจาก COVID ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความรู้กลับบ้าน โดยกลุ่มคนมีความรู้กลับบ้านนำมา Reskill 
Upskill ในธีมของ STI (Sci + Technology + Innovation) เข้ามายกระดับเรื่องคน กระบวนการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ และเสริมสร้างพลังความคิด ปรับ Mindset ให้เป็น Growth Mindset โดยเสริมเรื่อง Creativity 
เข้าไป  

Model เชิงพื้นท่ี ระหว่างท่ีพูดคุยได้มีธีมของ อ.เชียงดาว ได้ให้ข้อเสนอว่า สามารถทำในเชิงพื้นท่ีได้
หรือไม่ โดยใช้พื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง ซึ่งกลุ่มพื้นท่ี อ.เชียงดาวเสนอเป็นพื้นท่ีท่ีพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ ต้นแบบในการ
พัฒนาเพื่อนำไปขยายผลใช้กับพื้นท่ีอื่น ซึ่งมีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วในเรื่องประเด็นท่ีจะให้มหาวิทยาลัย
ต่างๆ ลงไปทำงานด้วย ซึ่งพื้นท่ีมีประเด็นเยอะมาก แต่ต้องการให้ทีมมหาวิทยาลัยเข้าไปช่วย จึงมองว่าหากใช้ 
Area based เป็นตัวต้ังก็มีความเป็นไปได้ แล้วนำศักยภาพของมหาวิทยาลัยท้ัง  4 แห่ง เข้าไปเติมเต็มราย
ประเด็น ใครถนัดเรื่องไหนทำเรื่องนั้น ซึ่งได้มีการตั้งช่ือว่า 4U for Chiangdao  
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และอีกประเด็นหากไม่ใช่พื้นท่ีเนื่องจากอาจไม่สะดวกในการลงไปทำงานในพื้นท่ีเดียวกัน หรืออาจทำ
เป็น 2โปรเจคคู่ขนาน มีการเอา Agenda เป็นตัวตั้ง ในรายประเด็น เช่น จะสร้างคนอย่างไรให้เป็น YSF โดยใช้
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID หรือถ้าไม่ใช่ก็ได้ เพราะยังมี Older farmer อยู่ ซึ่งเป็นการพัฒนา Farmer 
ท่ีมีอยู่แล้ว ให้เป็น Smart ทำได้อย่างไร ถ้า 4 มหาวิทยาลัยลองนำ Model เหล่านี้ไปใช้แล้วมีวิธีการอย่างไรใน
การพัฒนาคนเหล่านี้ให้ยกระดับเป็น Smart farmer ให้เหมือนกับท่ีอาจารย์ทำท่ีเรียกว่า Professional 
Farmer ลองดูเทคนิค กระบวนการ วิธีการ เพราะการพัฒนาแต่ละพื้นท่ีบริบทต่างกัน เมื่อแต่ละมหาวิทยาลัย
นำไปใช้แล้วลองนำมาถอดบทเรียนกันว่ามีปัจจัยอะไรบ้างท่ีนำไปสู่ความสำเร็จ มีเครื่องมืออะไรบ้างท่ีจำเป็นต่อ
การพัฒนา จะทำให้ได้คำตอบร่วมกัน และขยายผลต่อไปได้   

 

คุณจิราวรรณ คำซาว (มล) กล่าวเพิ่มเติมว่า 
กลุ่มวิสาหกิจถ้าเป็นกลุ่มท่ีพัฒนาไปแล้ว มีศักยภาพ
ระดับหนึ่ง อาจต้อง Upskill หรือ Reskill บางอย่าง
แต่ไม่ต้องท้ังหมด จะเป็นประเด็นใด ซึ่งกลุ่มเชียงดาว
เรารวมตัวแล้วเบื้องต้น เดิมเป็นกลุ่ม YSF กลับบ้าน
ไปเพื่อเป็นเกษตรกร สร้างงานสร้างอาชะในเชิง
เกษตร แล้วเราได้ต้ังวิสาหกิจขึ้นมาหลายวิสาหกิจ 
บางคนขยับไปจดทะเบียนเป็น SE ซึ่งเป็นบริษัทแล้ว 

ซึ่งเป็นระดับท่ีต้องไปต่อข้างหน้า จึงได้มา Matching กับกลุ่ม 4 มหาวิทยาลัย โดยท่ีตามอาจารย์ได้กล่าวไว้ 
โครงการตาม area based มี 4 วิสาหกิจชุมชน มี 2 SE รวมเป็น 6 หน่วยงาน ซึ่งมีกลุ่มเกษตรอินทรีย์ย่อยอีก
ท่ียังไม่ได้จดวิสาหกิจ แต่เป็นกลุ่มชาวบ้านท่ีทำเกษตรด้วยกัน 9 กลุ่ม ครอบคลุมท้ังหมด 5 ตำบล และมี
ชาวบ้านมาร่วม 13 หมู่บ้าน 380 ครัวเรือน ถ้าหากสามารถพัฒนา 9 โครงการท่ีจะได้นำเสนอต่อไปนี้แล้วจะ
สามารถเพิ่มจำนวนชาวบ้านจาก 380 ครัวเรือนได้อีก เพราะถ้าเดิมสามารถสร้างงานสร้างรายได้ แก้ไขปัญหา
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ความยากจนให้ได้แล้วจะมีการบอกต่อ และสมัครเพิ่ม ซึ่งโมเดลนี้เคยทำมาแล้ว 2 ปี จากชาวบ้านเคยสมัคร 
30% อีกปีเห็นเพื่อนบ้านได้เงินมาสมัครเพิ่มอีกครึ่งหมู่บ้าน ปีนี้มีอีก 1ราย ท่ีกำลังรอยู่ ซึ่งคิดเป็นเกือบ 100% 
ในหมู่บ้าน ซึ่งเราไม่ได้ฝันแต่ทำมาแล้ว 2 ปี จึงอยากขยายโมเดลต่อภายใต้ 9 โครงการ โดยกลุ่มเชียงดาวจะทำ
เกี่ยวกับ เรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าต้นน้ำ( เกษตรอินทรีย์ (มีความหลากหลายของพืชพรรณ 
ผลไม้) พืชผักพื้นบ้านต่างๆ การแปรรูปกุหลาบ ซึ่งรายละเอียดโครงการจะได้เขียนแล้วนำเสนอ 4 มหาวิทยาลัย 
อาจจะรบกวนอาจารย์ท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ในทีมเราแล้วนำไปแจกโจทย์ให้กับอาจารย์ทีมอื่นท่ีไม่ได้มาเข้าร่วม
ภายใต้ 4 มหาวิทยาลัย  

9 โครงการ ได้แก่ 1) การแปรรูปกุหลายอินทรีย์ 2) การแปรรูปเก๊กฮวยอินทรีย์ 3) อะโวคาโดอินทรีย์
ครบวงจร 4) กล่ินเชียงดาวบำบัดอารม (กล่ินเอสเซนเชียลออย) 5) โมเดิร์นชายาต้มสมุนไพร 6) คราฟท์สุราแช่
จากวัตถุท้องถิ่นชุมชน 7) แป้งจากข้าวอินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมเบเกอรี่ 8) ผลดับกลุ่มกายจากสมุนไพรความ
เช่ือ (มีการเช่ือมโยงความเช่ือกับคนรุ่นเก่าบวกกับสมุนไพรท้องถิ่นกับความโมเดิร์นของคนรุ่นใหม่ ดังนั้น กลุ่ม
เกษตรกรจะมีท้ัง YSF ท่ีมีประสบการณ์ มีไอเดียต่างๆ และทำงานร่วมกับชาวบ้าน) และ 9) ประเมินคุณภาพ
แบบองค์รวมของผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมโครงการปลูกสมุนไพรถิ่นนิยม เพราะแต่ละกลุ่มวิสาหกิจจะมีชาวบ้านมาเข้า
ร่วมโครงการด้วย หากสามารถถอดบทเรียนแพลพฟอร์มของผู้สูงอายุได้ หากเข้าร่วมโครงการแล้วเกิดรายได้ 
ไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้สึกมีคุณค่ากับสังคม/ชุมชน เช่ือว่า
หมู่บ้านนั้นๆจะสามารถยกระดับเป็นโมเดลของการทำงานร่วมกันของคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ได้ โดยท่ีเกิดจาก
ความร่วมมือของ 4 มหาวิทยาลัยท่ีจะเข้ามาในพื้นท่ี อ.เชียงดาว   
 

ข้อเสนอแนะ 
คำแนะนำจากท่ีปรึกษาเพื่อให้แต่ละทีมสามารถนำไปปรับ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานวิจัย หรือความ

ร่วมมือต่างๆ ท่ีจะขยับงานร่วมกันได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 

ภาพที่ 117 ศ. ดร. อรรถชัย จินตะเวช (ท่ีปรึกษาโครงการ)  
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ศ. ดร. อรรถชัย จินตะเวช (ที่ปรึกษาโครงการ) ให้ข้อเสนอแนะว่า ขอแสดงความยินดีท่ีทุกคนต้ังใจ
ร่วมมือ ตอนนี้พบว่าเรามีทรัพยากรเงินท่ีสำคัญ ซึ่งคิดว่ามีโจทย์ท่ีจะส่งต่อให้กลุ่มวิชาการได้โดยตรงเยอะ ได้แก่  

• กลุ่มท่ี 3 การจัดการหลังเก็บเกี่ยว: มีโจทย์ท่ีจะส่งต่อให้กับกลุ่มวิชาการโดยตรงเยอะ 

• กลุ่มท่ี 5 การตลาด และ กลุ่มท่ี 7 การสร้าง Brand: สามารถต้ังเป็นบริษัททำวิจัยได้เลย   

• กลุ่ม 8 การพัฒนาเชิงพื้นท่ี/บุคคล: มีความน่าสนใจ เพราะพูดถึงกลไกพื้นท่ีท่ีช่วยการสร้างคน โดย
ท่ีไม่อิงกับภาครัฐมากนัก เพราะภาครัฐมีหน้าท่ีหลายอย่าง จึงต้องรังสรรค์กลไกใหม่ท่ีจะนำไปสู่การ
สร้างคน และปรับ Mind set หรือวิธีคิดท่ีทำให้ขยับได้ 

• กลุ่ม 9 การจัดการความรู้: มีความน่าสนใจ เพราะเขียนปัญหาไว้ชัดเจน เรื่องเข้าไม่ถึงข้อมูล
วิชาการ และการอบรมท่ีชาวบ้านไม่ได้อะไร ซึ่งจำเป็นต้องชูประเด็นขึ้นมา หัวข้ออบรมต้องต้ังขึ้น
มาจากชาวบ้าน เป็นความต้องการของชาวบ้าน และฝ่ังความรู้ ต้องหาข้อมูลช่วยเติมให้มี
ประสิทธิภาพ   

• กลุ่ม 10 เครือข่ายมหาวิทยาลัย: ป็นหน้าท่ีหลักของมหาวิทยาลัยท่ีจะร่วมกัน จึงคิดว่าส่ิงท่ีเริ่มได้
เลย คือ Certificate Process ท่ีจะทำให้นักศึกษาปี 1 เป็นต้นไป นำเข้าไปร่วมงานกับกลุ่มท่ีจะทำ
ให้เกิด YSF ขนาดใหญ่ท่ีเป่ียมไปด้วยวิชาการ และคุณภาพ  

 

ภาพที่ 118 คำแนะนำจากท่ีปรึกษา  

ความคิดเห็นเพิ่มเติม ในแง่ของกลุ่มเกษตรกร และตนได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มชาวนา ทำเฉพาะ
เรื่องผักและไม้ผล เป็นโครงการหนึ่งภายใต้แผนงานคนไทย 4.0 ของ อ.มิ่งสรรค์ ข้อมูลระดับประเทศอาจมีอยู่
บ้าง แต่เราจะต้องมีความจำเป็นท่ีจะได้ข้อมูลฐานท้ังในอดีต และปัจจุบัน รายได้ = ราคาขาย – ต้นทุน ซึ่ง
การศึกษาเรื่องนี้ไม่ค่อยมี อาจต้องรวมตัวกับ 4 มหาวิทยาลัยหรือไม่ (กลุ่ม10) ในการทำ Data ของ YSF กับ 
Senior แล้วทำข้อมูลท่ีดี อาจเป็นโจทย์ระดับองค์กร ส่วนรายกลาง และรายใหญ่ น่าจะมีเหลืออยู่เยอะ 
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เพียงแต่เราจะเรียนรู้อะไรจากรายใหญ่ รายเล็ก และรายกลาง ความต้องการในอนาคตอย่างไรก็ต้องเป็นไป
ตามกำหนดของนโยบายแห่งชาติ ซึ่งหาดูข้อมูลย้อนหลังไป 40 ปี พบว่า มีการเปล่ียนแปลงพอสมควร แต่การ
จะขับเคล่ือนก้อนใหญ่ ตามท่ีได้ฟังมานั้นมีความเห็นตรง โดยท่ีทำ Supply ให้ขยับขึ้นกว่าเดิม เพื่อนำไปสู่ 
High-Income เช่น กระบวนการท่ีมุ่งไปท่ีคน ยังไม่เห็นคนว่าจะมิกซ์อย่างไรให้เป็นเหมือนระบบ เช่น ระบบ
การจัดส่งไปรษณีย์ ระบบการขนส่งการเกษตร เป็นต้น หรือจะนำไปสู่การสร้าง YSF Brand และมีร้านให้เห็น
ชัดเจน อาจเป็นการยกระดับร้านตรงมุมเกษตร ในการทำการเกษตรต้องใช้พื้นท่ีเยอะ เราจำเป็นต้องพิจารณา
พื้นท่ีท่ีเราใช้มากกว่าในประเทศจึงจำเป็น Value Chain และกลไกท่ี อ.อาวรณ์ และทีมงานกำลังทำ ควรทำใน
ส่วนพื้นท่ีและ Value Chain ซึ่งคาดว่าจะเห็นในการประชุมครั้งต่อไป โดยงานนี้ถือเป็นการเสริมงานของ
กระทรวงฯ สามารถเช่ือมโยงไปกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีแผนแม่บทอยู่ 23 ประเด็น 

 

ภาพที่ 119 ผศ. ดร. อรอร ภู่เจริญ (ท่ีปรึกษาโครงการ) 

ผศ. ดร. อรอร ภู่เจริญ (ที่ปรึกษาโครงการ) นำเสนอข้อเสนอแนะว่า วันนี้มาในฐานะคนท่ีดู Public 
Policy มีสถาบันนโยบายสาธารณะท่ีตนเป็นผู้อำนวยการอยู่ มี 3 ประการ คือ มีไอเดียโปรเจคซึ่งอาจจะปล๊ัก
อินกับบางโครงการได้  

1) ความเชื่อมโยงระหว่าง ผู้ประกอบการ Smart Farmer กับ มหาวิทยาลัย คล้ายกับ อ.อรรถชัย
ได้กล่าวถึงในประเด็นการเข้าไม่ถึงข้อมูล ไม่ใช่ศาสตร์เพียงด้านการเกษตร คือหลายๆ ศาสตร์ ซึ่งอยากเพิ่มเติม
ในส่วนของช่องว่างระหว่าง ห้องเรียน หลักสูตร แลป กับโลกในความจริง ซึ่งโลกแห่งความจริงกับโลกในห้อง
แลปค่อนข้างมีช่องว่าง ช่วงนี้ตนก็ได้ศึกษาศาสตร์อื่นๆ ท่ีเป็นช่องว่างเรื่องนี้ เช่น สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ การส่ือสารมวลชล เป็นต้น พบว่ามีช่องว่ามหาศาลไม่ใช่แค่การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แต่ส่ิงท่ีสอน
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ในห้องเรียนอาจจะล้ำหน้า/ล้าหลังกับโลกความจริง ท่ีกล่าวถึงแบบนี้เพื่อชวนให้คิดว่า การเกษตรนั้นจะปิด
ช่องว่างนั้นได้อย่างไร ซึ่งบางทีมุมมองของมหาวิทยาลัย/อาจารย์มีคำตอบในปัจจุบันนั้นเป็นคำตอบท่ีผิด 
เพราะคำตอบและวิธีแก้ปัญหาอยู่ท่ีคนทำจริงมากกว่า แต่ยังต้องการกลุ่มท่ีทำจริงเพื่อพิสูจน์ผลทดลองต่างๆ 
เพิ่มเติม จึงอยากชวนคิดถึงทางออกของปัญหาท้ังหมดร่วมกัน ไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือไม่ก็ตาม 
ซึ่งปัจจุบันคนท่ีทำจริงส่วนใหญ่ไม่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย แต่พร้อมมีวิธีแก้ปัญหาต่างๆ จึงอยากสนับสนุนให้
เครือข่ายท่ีกำลังจะเกิดขึ้น เป็นเครือข่ายท่ีมีความไหล่ล่ืนของข้อมูลระหว่างนักวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัย กับ
ผู้ประกอบการ หรือ YSF ท่ีมีความเท่าเทียมกัน มีความเป็นเพื่อนร่วมงานกัน ไม่ใช่ให้อาจารย์มหาวิทยาลัยไป
อบรม หรือไม่ใช่มีฝ่ายเป็นโครงสร้างเชิงลำดับข้ัน ชนช้ัน  

2) Climate Action/ Climate change (การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ ภาวะโลกร้อน) 
ส่งผลกระทบมหาศาลต่อการทำการเกษตร ท้ังระยะส้ัน-ยาว ซึ่งตรงนี้ YSF ต้องเข้าใจจริงจะได้ทราบถึงระบบ
นิเวศน์เชิงกายภาพ เพื่อปรับตัวไปเรื่อยๆ ใน 5ปี 10ปี หรือ 15ปี คงไม่อาจมองเพียงปีต่อปีได้แล้วในเรื่องของ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง ถ้าเราเป็นกลุ่มคนท่ีเข้าใจเรื่องนี้ และนำเรื่องนี้มปรับในการ
ทำงานต้ังแต่ต้น จะกลายเป็นกลุ่มท่ีปรับเปล่ียนได้ทันต่อไป และเป็นต้นแบบกับคนกลุ่มอื่น นอกจากนี้ยังทำให้
เกิดความเหล่ือมล้ำมหาศาล หากยังละเลยอาจทำให้ความเหล่ือมล้ำเป็นปัญหาท่ีทวีคูณ 

3) นโยบายสาธารณะในมุมมองของคนที่มาจาก Public policy อยากชวนคิดในเรื่องโครงสร้าง
ขนาดใหญ่เชิงระบบ เห็นข้อเสนอในการขอทุนก็เปิดช่องในส่วนนโยบาลสาธารณะ จะเกี่ยวข้อง เช่น การตลาด 
การจัดการต้นทุน ในมุมมองตนล้วนแต่เป็นภาพใหญ่ของระบบเศรษฐกิจ การเมือง ของประเทศไทย ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่อง ระบบขนส่ง (Logistic) ในการขนส่งผักต่างๆ ในเรื่องข้อจำกัด ตัวเลือกในการขนส่งท่ีควรหลากหลาย
กว่านี้ เทคโนโลยีท่ีน่าจะมีให้เลือกมากกว่านื้ หรือการนำเข้า/ส่งออกท่ีเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ การ
เจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน ท้ังหมดมีระบบข้อตกลงมาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเป็นเรื่องการเจรจาระหว่าง
มหาอำนาจต่างๆนานา ท้ังหมดนี้ไม่ใช่ส่ิงท่ีเราเข้าใจและไปแก้ แต่ถ้าเรารู้แล้วจะเข้าใจว่าทำไม่ถึงเป็นเช่นนั้น 
และสามารถท่ีจะวางแผนได้ว่าเรามีขอบเขตในการเข้าไปขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะได้อย่างไร เพราะ
นโยบายสาธารณะคือหลายเรื่องท่ีกลุ่มคนได้กดดันให้รัฐบาล หรือกลุ่มท่ีมีอำนาจ ตัดสินใจไปทางใดทางหนึ่ง 
แต่ถ้าไม่มีการรวมตัว ไม่มีใครพูดถึงลำไย เห็ด ในแง่ท่ีอยากให้พูดถึงนั้น ในท่ีสุดเรื่องเหล่านี้ก็จะไม่ถูกนำมาเป็น
วาระในการอธิบาย จึงได้ชวนคิดว่าระหว่างทางท่ีได้ทำจริง ทำขาย และพยายามเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ ขอให้
สนใจระบบโครงสร้างระดับใหญ่ด้วย ซึ่งตนคิดว่า YSF มีศักยภาพสูงมากท่ีจะช่วยโลกท้ังหมดท่ีจะขับเคล่ือนให้
ทุกอย่างมีความยั่งยืน และลดความเหล่ือมล้ำให้ได้มากท่ีสุด  

สุดท้ายแล้วนี้เป็นรูปธรรม ซึ่งโครงการท่ีคิดว่าน่าจะคำควรเป็นในแนวทางใครรู้อะไรก็ใส่มา แล้วใช้
ระบบ AI ในการ Tag คำตอบ ซึ่งเคยให้ในต่างประเทศท่ีมีการจัดทำ เช่น การเล้ียงปลาในเมียนมาร์ท่ีมีการ
รวมกลุ่มกัน ซึ่งคำถามท่ียิงมา เช่น ควรให้อาหารปลาอะไร ถ้าปลาผิวสีนี้แปลว่าอะไร อุณหภูมิน้ำต้องเท่าไหร่ 
ซึ่งพอยิงเข้ามาเรื่อย ตำตอบจากนักวิชาการจะเริ่มซ้ำ และ AI เริ่มจับ กลายเป็นคลังของความรู้ท่ีสมาชิกของ
แอพนั้นสามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว อยากลองชูขึ้นมาเผ่ือจะสามารถอะไรแบบนี้ได้กับบางเรื่อง บางผลิตผล ซึ่ง
พูดในฐานะคนท่ีไม่ได้อยู่ในวงการแต่เห็นถึงตัวอย่าง และท่ีสำคัญท่ีสุดอยากบอกว่า ประทับใจในการ
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แลกเปล่ียนข้อมูลใหม่ๆ ท่ีตนได้รับจากวงวันนี้ จึงขอเป็นกำลังและจะติดตามดูโครงการเหล่านี้ และจะควรช่วย 
อ.อาวรณ์ห่าง ๆ แต่หากใครมีประเด็นในเชิงนโยบายสาธารณะ เชิงโครงสร้างระหว่างการเมือง เศรษฐกิจ กับ
การเกษตร ยินดีท่ีจะพูดคุยและสร้างงานวิจัยในแนวทางนั้น 

ผศ. ดร. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (ที่ปรึกษาโครงการ) ให้ข้อเสนอแนะว่า ส่ิงท่ีได้สังเกตเห็นจากการ
นำเสนอ ถ้าบางกลุ่มรวบรวมประเด็นออกมาแล้วจะกลายเป็นประเด็นย่อยออกมา แต่ส่ิงท่ีเห็นในการนำเสนอ
ต้ังแต่กลุ่มท่ี 1 – 6 ส่วนใหญ่เป็นเชิงเทคนิคแสดงให้เห็นว่า ตอนนี้กลุ่มท่ีทำเรื่อง YSF ฐานความรู้ทาง
การเกษตรส่วนหนึ่ง แต่ส่วนท่ีทำให้เขากลับเข้ามาเป็น YSF คืออยากเข้ามาเป็น เมื่อเข้ามาแล้วส่วนนี้ทำให้เขา
พัฒนาตนเองได้ระดับหนึ่ง ในเชิงเทคนิคหรือการพัฒนาต่อเนื่องจะมี 3 ระดับ คือ ระดับท่ี 1 กลุ่มท่ีพัฒนา
แล้วแต่ต้องการความรู้เชิงเทคนิค เช่น กลุ่มด้านองค์ความรู้ ซี่งบอกชัดเจนถึงความต้องการ สอดคล้องกับท่ี อ.
อรอร ได้พูดถึง AI บางตัวท่ีอาจทำให้เห็นว่าภาพคำตอบ อาจเป็นเหมือนวิกิพีเดียท่ีเขาแชร์ความรู้เข้าไป ณ 
ตอนนี้แอพพริเคช่ัน หรือแม้แต่ระบบท่ีทาง PODD ได้ทำ ส่วนนี้ทำให้เห็นลักษณะของการเปล่ียนแปลงในการ
ให้ข้อมูล ซึ่งกลุ่ม YSF สามารถท่ีจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ได้เร็วขึ้น และคิดเช่นกันว่าน่าจะมีองค์กร หน่วยงาน ท่ีได้
พัฒนาส่ิงเหล่านี้ได้เยอะขึ้น จะเป็นประโยชน์ในด้านความรู้พื้นฐาน ระดับท่ี 2 ความรู้เชิงเทคนิค ทาง
มหาวิทยาลัยหรือกลุ่มท่ีเช่ียวชาญ อาจเข้ามาช่วยเติมเต็ม เช่น Plant Factory หลายมหาวิทยาลัยเล่นประเด็น
เหล่านี้เยอะ แต่มีเทคนนิคในการใช้ท่ีแตกต่างกัน แต่คำถามคือส่ิงเหล่านี้จะมาถึงกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างไร 
เราต้องวิ่งไปหาเขาหรือเราต้องวิ่งไปหาใคร จะมีส่ิงท่ีอยู่ตรงกลางคล้ายส่ือสารท่ีสามารถเข้าถึงได้ ถ้าเป็นอย่างนี้ 
R&D ท่ีขึ้นถึงลักษณะโครงการวิจัยส่วนนี้อาจะเป็นจุดหนึ่งท่ีเป็นทิศทางในการพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีได้
ทำงานร่วมกัน ชอบคำพูดของ อ.อรอร ประเด็นหนึ่งท่ีว่า ไม่ใช่เป็น     Hierarchy แต่ควรให้อาจารย์
มหาวิทยาลัยได้เรียนรู้กับพวกเราในส่ิงท่ีเราไม่มี ซึ่งทุกคนมีความเช่ียวชาญท่ีต่างกัน แต่จะมาเจอกันแล้วเรียนรู้
และพัฒนาส่ิงเหล่านี้เข้าไปได้อย่างไร และ ระดับท่ี 3 หลังจากนั้นพอเป็นประเด็นเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
เครือข่ายเชิงพื้นท่ี และการจัดการองค์ความรู้ จะเห็นว่า 3 ส่วนนี้มีความใกล้เคียงกัน เช่น ประเด็นอยากขยับ
ศูนย์บ่มเพาะ แม้ศูนย์ฯ อาจทำงานภายใต้ สสก.6 แต่เราเห็นส่ิงท่ีเจริญเติบโตมากกว่าความรู้ของ สสก.6 คือ 
เรามีความรู้ว่าพื้นน้องในพื้นท่ีอยากเคล่ือนความรู้เหล่านี้ออกไป ถ้าเรามีเพียงศูนย์เดียวอาจจะไม่พอ แต่จะเติม
เต็มอย่างไร ซึ่งจะเห็นตัวอย่างจากเชียงดาวโมเดล หากเราอยากใช้งานจากข้อมูลในพื้นท่ี และเข้าไปพัฒนา 
อาจต้องใช้ทำให้ข้อมูลในพื้นท่ีเพื่อไปพัฒนาหลักสูตร หรือทำให้อย่างไรให้คนในพื้นท่ีเรียนรู้และไปได้ไวขึ้น ซึ่ง
อาจต้องการองค์ความรู้หลายด้านในพื้นท่ี ซึ่งโมเดลของเชียงดาวน่าทำ ท่ีได้ไปพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
ระดับชุมชน แต่อีกกลุ่มท่ีมี 15  สถานท่ีเรียนรู้  

จึงมองการเรียนรู้เป็น 3 ระดับ ขณะท่ีตนเองเป็น YSF มีความรู้ยกระดับแล้ว หากจะต่อยอดตนเอง
ต้องสร้างรายได้ท่ีต่อเนื่อง สร้างชุมชนรอบตัวให้ โดยท่ีตนเองเป็นคนท่ีเข้าไปช่วย ลดเรื่องส่ิงแวดล้อม ซึ่งเรื่องนี้ 
YSF ก็มองเป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน ฉะนั้น เราจะทำได้แม้อาจจะไม่ชัดท่ีเกิดขึ้นในเชิง green clean มาก แต่
มองเห็นแล้วว่า การผลิตเหล่านี้มีทิศทางท่ีชัดเจนมากขึ้น 1) กลุ่ม YSF ท่ีท้ังเข้ามาแล้ว/ไม่ได้เข้ามา จะทำ
อย่างไรให้ศูนย์บ่มเพาะพัฒนาเขาโดยใช้ฐานการเรียนรู้ในชุมชนเป็นส่วนขับเคล่ือน 2) YSF ท่ีมีศักยภาพ แต่
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อยากขยับศักยภาพตนเองขึ้นไป ซึ่งต้องการความรู้จากทางมหาวิทยาลัยเข้ามาเพื่อแลกเปล่ียน และเติมเต็ม
ระหว่างกัน 3) กลุ่มท่ีมีอยู่ในชุมชน หรือกลุ่มท่ีอยากเข้าร่วม ต้องสามารถเข้ามาได้ ซึ่งตนมองว่าจะมีทุนวิจัยใน 
2 – 3 ทางท่ีเป็นไปได้ ดังนั้น จึงได้นำเสนแนวทางข้อเสนอแนะ ดังนี้ ด้านการผลิตยังมีปัญหา เช่น  

• การจัดการเชิงเทคนิค (เติมความรู้) เช่น การแปรรูป แมลง การลดความเสียหายหลังการผลิต ฯลฯ 
คิดว่าไม่น่าเป็นเรื่องยาก แต่ต้องมีวิธีการ ถ้าหากมีประเด็นขึ้นมานั่นแสดงว่าความรู้ท่ีมียังไม่สามารถ
เข้าถึงได้  

• การพัฒนาเชิงเทคนิค skill จะเข้าไปในการจัดการเชิงการผลิต แปรรูป  

• การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์ความรู้สื่อสาร ซึ่ง ข้อมูลท่ีมีอยู่จะทำให้เราสามารถยกระดับได้ เช่น 
การแปรรูป การตลาด หลายคนพูดถึงว่า YSF จะมีแบรนด์ของตนเองหรือไม่  

• การพัฒนา YSF สร้างตลาดชุมชน มีมาตรฐานโดยเร่ิมแต่ละโซน หรือกลุ่ม ซึ่งตนอยากเชียร์ให้ทำ
ในแต่ละโซนด้วย หรือทำคล้ายกับเชียงดาว หรือลองมองถึงทุนศักยภาพของแต่ละพื้นท่ี (ข้อเด่น 
ข้อจำกัด อาจต่างกัน) ซึ่งจะสอดคล้องไปกับการพัฒนาศักยภาพตนเองจากศูนย์บ่มเพาะ  

• การจัดการด้านตลาดกลุ่ม chain  

• การสร้าง model การพัฒนา จำลอง area base  

• การสร้าง 15 ศูนย์ ขยับเร่ืองการสร้างคน พื้นที่สร้างตลาด และการสนับสนุนเชิงพื้นที่ กลุ่มท่ี
ต้องการพัฒนาทักษะท่ีจะเคล่ือนได้ ซึ่งต้องจัดการให้คนท่ียังไม่เคยเข้ามาแต่สนใจให้เข้ามาร่วมให้ได้ 
ชักชวนให้เข้ามาทำในส่ิงท่ีเขาสนใจแล้วค่อยมาต่อเช่ือมโยงร่วมกันในพื้นท่ี แต่ต้องต้ังจ๊ิกซอร์ของเรา
ให้ชัดเจนว่าจะขับเคล่ือนอย่างไร แต่อาจจะติดตรงการลงทุน ท่ีดิน จึงต้องการองค์กรในพื้นท่ีเข้ามา
ช่วยอย่าง อปท. หน่วยงานในพื้นท่ีอื่นๆ กองทุน โดยกลุ่ม YSF อาจสร้างกลุ่มเล็กๆ เพื่อขับเคล่ือน
เพื่อพัฒนาก่อนท่ีจะไปเป็น YSF    

 

คำแนะนำเพิ่มเติม 
รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ข้อเสนอแนะว่า วันนี้ได้เข้ามาร่วมฟังและได้รับ

ความรู้มาก ส่ิงหนึ่งตนคิดว่าโจทย์ท่ีน่าสนใจ จากประสบการณ์เวลาท่ีคุยกับเกษตรกรคนท่ีประสบความสำเร็จ 
อาจจะยังไม่รู้จักโครงการแบบนี้ ขณะเดียวกันมีลูก/หลานก็ไม่ทราบว่าทำไมส่ิงท่ีพ่อดีกว่าของชาวบ้าน ซึ่งรู้จัก
แปลกใจ ซึ่งวันนี้ได้เห็นแล้ว จึงคิดว่าหากมีกลไกท่ีจะสร้างฐานความรู้ ซึ่งอาจมีใน YouTube แต่ไม่เป็นระเบียบ 
อาจจะจัดระเบียบใหม่ท่ีอยู่ในพื้นท่ีและใกล้เคียงกับครอบครัวท่ีมีทุนดีอยู่แล้ว อาจมีส่วนทำให้กลไกของ YSF 
น่าจะดีขึ้น 2) มหาวิทยาลัยของเราใช้หลักการง่ายๆ ความจริงเรามีคนเก่งอยู่ในมหาวิทยาลัยเยอะมาก เช่น 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะมีการเชิญคนเก่งๆ ในวงการอุตสาหกรรมมาให้ความรู้ เพราะเราไม่ได้รู้ทุกเรื่อง 
เช่นกันเดียวกันในหลักการ หากมีวิชาเลือกเสรี ได้มีการให้ความรู้จากคนประสบความสำเร็จจาก YSF คงช่วย
ทำให้กลไกของการทำในส่ิงท่ีทำกันอย่จะดีขึ้น  
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