
จัดท ำโดย
ฝ่ำยนโยบำยและยุทธศำสตร์  

ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
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ก าลังคนดิจิทัล

ประชาชนที่มีทกัษะดา้นดิจิทัล

อัตราความเข้มขน้ของ
การใช้งานด้านดิจิทัลใน
ประเทศเพิ่มขึ้น

ธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนสู่

แพลตฟอร์มดจิิทัล

มูลค่าตลาดของวิสาหกจิเริ่มต้น

ด้านดิจิทัล

สัดส่วนมูลค่าอุตสาหกรรม
ดิจิทัลต่อ GPD เพิ่มขึ้น

ชุมชนที่สามารถ

ใช้ประโยชน์

จากข้อมูลและ

เทคโนโลยีดิจิทัล
มูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรม

ดิจิทัลเพิ่มขึ้น

5% 

15%

อัตราการเติมโต GDP เพิ่มขึ้น

ของกลุ่มผู้มีรายได้ต า่สุด
ร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาก าลังคน

สู่ยุคดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ขับเคลื่อนชุมชน

สู่สังคมดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รองรับนวัตกรรมดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยกระดับภาคเศรษฐกิจสู่

ดิจิทัลไทยแลนด์

เมืองอัจริยะ

บนพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญ

ของประเทศ

Digital 
Manpower

Digital 
Citizen

แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2565 

Digital 
Transformation

Digital 
Startup

Digital 
Industry 

Promotion

Digitalized 
Community 

Social 
Digital 

Innovation

Big Data & 
Innovation 

Smart 
City

Cyber 
Security

สู่เศรษฐกิจดจิทิัลทีม่พีลวตัร บนฐานของสงัคมที่รู้คิด 
รู้เท่าทัน และก าลังคนที่สามารถปรับตวัและสร้างโอกาสจากเทคโนโลยีและนวตักรรมดจิทิัลวิสัยทัศน์



การส ารวจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคเกษตรกรรม
ประชากรที่ใช้ในการส ารวจคือเกษตรกรในกลุม่ เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
และกลุ่ม Young Smart Farmer ทั่วประเทศ ประมาณ 1,115,600 ราย

กลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) 

จ านวน 613 ราย1

กลุ่ม Young Smart Farmer

จ านวน 193 ราย2

พืชไร่

40.87%
พืชสวน

34.14%
พืชผัก

12.14%
ไม้ดอก

3.04%
ปศุสัตว์

4.85%
ประมง

4.96%

กลุ่มตัวอยา่งจดัแบ่งตามประเภทการท าการเกษตร

กลุ่มตัวอยา่งจดัแบ่งตามภมูภิาค

ภาคเหนือ 
168 ราย

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

166 ราย

ภาคใต้
163 ราย

ภาคกลาง
148 ราย

ภาคตะวันออก
163 ราย



รูปแบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในพื้นท่ีการท าการเกษตร

เกษตรกรปราดเปร่ือง 
(Smart Farmer) 

74.16
มีการเชื่อมตอ่อนิเทอร์เน็ตคดิเปน็
สัดส่วนร้อยละ

แต่เป็นกำรเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูล 
ข่าวสาร องค์ความรู้ หรือติดต่อหน่วยงานรฐั 
ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมทางการเกษตร
เท่านั้น ยังไม่ได้ประยุกต์ใช้ในด้านอื่น

โดยเป็นการเชื่อมตอ่ผ่าน

อินเทอร์เน็ตไร้สำย
เคลื่อนที่

อินเทอร์เน็ตท่ี
ให้บริกำรผ่ำน
ดำวเทียม 

เน็ตประชำรัฐ หรือ 
Wi-Fi ในที่
สำธำรณะ

Young Smart Farmer

91.95
มีการเชื่อมตอ่อนิเทอร์เน็ตคดิเปน็
สัดส่วนร้อยละ

โดยเป็นการเชื่อมตอ่ผ่าน

อินเทอร์เน็ตไร้สำย
เคลื่อนที่

อินเทอร์เน็ตท่ี
ให้บริกำรผ่ำน
ดำวเทียม 

เน็ตประชำรัฐ หรือ 
Wi-Fi ในที่
สำธำรณะ

แต่เป็นกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูล 
ข่าวสาร องค์ความรู้ หรือติดต่อหน่วยงานรฐั 
ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมทางการเกษตร
เท่านั้น ยังไม่ได้ประยุกต์ใช้ในด้านอื่น



Agricultural 1.0

Agricultural 2.0

Agricultural 3.0

Agricultural 4.0

เกษตรกรรม 1.0 - 4.0  

กำรเกษตรท่ีใช้แรงงำนเป็นหลัก พึ่งพำธรรมชำติ ไม่มีกำรใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ดิจิทัล ขนำดฟำร์ม
ค่อนข้ำงเล็ก กำรค้ำขำยจะติดต่อกับผู้ซื้อโดยตรง หรือผ่ำนโทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล์

กำรเกษตรท่ีน ำเครื่องจักรกล เซนเซอร์ และอุปกรณ์ดิจิทัลมำใช้ในบำงกิจกรรม เร่ิมน ำระบบหรือ
โปรแกรมจัดกำรและบริหำรธุรกิจมำใช้ในกระบวนกำรค้ำ และใช้เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อขำยสินค้ำผ่ำน 
e-commerce

กำรเกษตรที่อำศัยเทคโนโลยีดิจิทลัเป็นแกน เกดิกำรผสมผสำนกำรใช้เทคโนโลยีและกำรใชง้ำน
ข้ำมธุรกิจ เกษตรกรใช้ระบบดจิทิัลทันสมัยช่วยประมวลผลและตดัสินใจ ท ำให้ประสิทธภิำพกำร
ผลิตเพิ่มขึน้โดยไม่กระทบกำรใช้ปัจจยักำรผลิต เกิดกำรปรบัเปลีย่นห่วงโซ ่เปลี่ยนสินค้ำเป็น
บริกำร หรือธุรกิจรูปแบบใหม่ได้

กำรเกษตรที่ใช้เครือ่งจกัรกลทีผ่นวกเซนเซอร์ อุปกรณ์ดิจทิัล ซอฟต์แวร์เฉพำะทำง ที่สำมำรถเกบ็ข้อมูล 
รับส่งข้อมูลผำ่นอินเทอร์เน็ตได ้แต่ยังขำดกำรน ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์ ประมวลผล หรือช่วยในกำรวำงแผน
หรือตัดสินใจ กำรผลิตยังไม่เกิดประสิทธิภำพอย่ำงเต็มที่ ยังไม่สำมำรถสร้ำงบรกิำร หรือธุรกิจรูปแบบใหม่ได้



การใช้ดิจิทัลภาคเกษตรกรรม

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางการเกษตร 

สามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนการท างาน ดังนี้

การใช้เทคโนโลยีดจิทิัลในขัน้ตอนการเตรียมปจัจยัการผลิต 

การใช้เทคโนโลยีดจิทิัลดา้นการจัดการกิจกรรมการเกษตร

การใช้เทคโนโลยีดจิทิัลดา้นการจัดการค้าและการพาณชิย์

Production 
Preparation

Process

Agricultural 
Management

Trade and 
Commerce
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ระดับเทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิิทัลทีภ่าคเกษตรกรรมน ามาใชใ้นกระบวนการทางการเกษตร 

เกษตรกรรม 4.0
ใช้เทคโนโลยีแม่นย ำ หรือ อุปกรณ์ดิจทิัลหลำยชนิดผสมผสำนกัน มีกำรรับส่งขอ้มูลระหวำ่งอุปกรณต์ลอดเวลำ และน ำขอ้มูลมำวำงแผนแบบวนัต่อ

วัน หรือแบบ real time  ใช้เซนเซอรต์รวจวดั เก็บข้อมูลในฟำร์ม ข้อมูลส่งมำวเิครำะห์ผำ่นแอปพลิเคชัน หรือเทคโนโลยีวิเครำะห์ขอ้มูลขัน้สูง

เกษตรกรรม 3.0
ใช้เซนเซอรต์รวจวดัต่ำงๆ เชื่อมต่อระหว่ำงอุปกรณ ์หรือแอปพลิเคชนัเชื่อมต่อกันผำ่นอนิเทอรเ์น็ต มีกำรใช้อุปกรณอ์ัจฉรยิะ เช่น ใช้โดรนพ่น

สำรเคมีในกำรเตรยีมแปลงปลูก  และมีกำรใช้ระบบช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนกิส์ (mobile banking, e-Wallet)

เกษตรกรรม 2.0
ใช้โทรศัพท์มือถือ/ email  ใช้ระบบจัดกำรและบรหิำรธุรกิจ  เกษตรกรมีควำมสำมำรถท ำธุรกรรมออนไลน์  ใช้เอกสำรอิเลก็ทรอนิกสเ์ปน็หลกั มีกำร

ใช้เซนเซอรต์รวจวดัต่ำงๆ ในฟำร์ม 

เกษตรกรรม 1.0
ใช้แรงงำนเป็นหลกั พึ่งพำธรรมชำติ ไม่มีกำรใช้เทคโนโลยีหรืออปุกรณด์จิิทัล ขนำดฟำร์มคอ่นข้ำงเล็ก กำรซื้อขำยจะติดต่อกบัผูซ้ื้อหรือขำย

โดยตรง หรือผ่ำนโทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล์

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการเตรียมปัจจัยการผลิต

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการจัดการกิจกรรมการเกษตร

เกษตรกรรม 4.0
ใช้อุปกรณ์อัจฉรยิะ เก็บข้อมูลตลอดเวลำ และน ำขอ้มูลมำวำงแผนแบบวนัต่อวนั หรือแบบ real time มีกำรพัฒนำโปรแกรมหรอืซอฟต์แวรเ์พือ่กำร
วิเครำะห์ขอ้มูล และคอมพิวเตอรเ์กิดกำรเรียนรู ้และพฒันำต่อยอดได้

เกษตรกรรม 3.0
ใช้อุปกรณ์/เครื่องจักร หรือโรงเรอืนอตัโนมัติ ที่มีกำรเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อืน่ผำ่นแอปพลิเคชนัดำ้นกำรเกษตรบนสมำร์ทโฟน และเครื่องมือช่วยใน
กำรด ำเนินกิจกรรมกำรเกษตรต่ำง ๆ โดยอุปกรณ์ดังกล่ำวจะมีกำรเชือ่มต่อกับอุปกรณเ์ทคโนโลยีต่ำง ๆ  เช่น สมำร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ ผ่ำน
เครือข่ำย เช่น Bluetooth และ อินเทอร์เน็ตไรส้ำย

เกษตรกรรม 2.0
ใช้อุปกรณ์/เครื่องจักร หรือโรงเรอืนอตัโนมัติ ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแบบพืน้ฐำน เป็นกำรใช้มำตรวดั เซนเซอร ์Timer และเครื่องมอืช่วยในกำรด ำเนิน
กิจกรรมกำรเกษตรต่ำง ๆ

เกษตรกรรม 1.0 ยังไม่มีกำรใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดจิทิัล
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ระดับเทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิิทัลทีภ่าคเกษตรกรรมน ามาใชใ้นกระบวนการทางการเกษตร 

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการค้าและการพาณิชย์

เกษตรกรรม 4.0 ใช้ระบบปัญญำประดษิฐ ์(AI) ในกำรให้บรกิำรลูกคำ้ สร้ำงฐำนข้อมูลขนำดใหญ ่พัฒนำโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์เพือ่ให้คอมพวิเตอรว์เิครำะห์ขอ้มูล

เกษตรกรรม 3.0
ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณด์จิิทัลและมีกำรเก็บข้อมูลลกูค้ำ แต่ไม่ได้ท ำกำรวเิครำะห์ขอ้มูล หรือเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่เป็น Big Data และมีกำร
ใช้ระบบช ำระเงนิทำงอเิล็กทรอนิกส์ (mobile banking, e-Wallet)

เกษตรกรรม 2.0 ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณด์จิิทัลแบบพืน้ฐำนในกำรตลำด กำรค้ำ เช่น ใช้โทรศัพท์ แฟ็กซ์ หรือ e-mail ติดต่อโดยตรงส่วนบุคคล 

เกษตรกรรม 1.0 ไม่มีกำรใช้เทคโนโลยีและอุปกรณด์จิิทัล 



การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคเกษตรกรรม

กำรใช้เทคโนโลยดีจิิทลัภำคกำรเกษตรอยูใ่นระดบั เกษตรกรรม 1.0-2.0
ในทุกกิจกรรม

เกษตรกร 4.0
เกษตรสำมำรถวำงแผนกำรผลิต น ำไปสู่กำรคำดกำรณผ์ลผลิตที่จะ
ได้รับ และสำมำรถวำงแผนกำรผลติในครั้งถัดไปไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ

เกษตรกรรม 3.0
เกษตรกรเริม่มีกำรเชื่อมตอ่ระหวำ่งอุปกรณ์ ผ่ำนอินเทอรเ์น็ต เพื่อลด
ระยะเวลำ และลดต้นทุน

เกษตรกรรม 2.0
เกษตรส่วนหน่ึงเริม่มีกำรใช้เทคโนโลยีขั้นต้น เพื่อใช้ในกิจกรรมทำง
กำรเกษตร เช่น เริ่มมีกำรใช้เซ็นเซอรเ์บื้องต้น หรือมีกำรประยุกต์ใช้โดรน
ทำงกำรเกษตร เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต

เกษตรกรรม 1.0
เกษตรกรส่วนใหญยั่งคงมองว่ำตนไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีใน
กำรท ำกำรเกษตรเน่ืองจำกตนเป็นเกษตรรำยเล็กๆ ท ำให้กำรลงทุนใน
เทคโนโลยีไม่มีควำมคุ้มค่ำ

1.90%

47.60% 38.50%

12.00%



ความเข้มข้นของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคเกษตรกรรม

ควำมเข้มข้นของกำรใช้เทคโนโลยดีจิิทลัภำคกำรเกษตรแบ่งตำมประเภทของกำรท ำกำรเกษตร

52.28%

38.91% 36.74% 40.00% 38.46%
27.50%

32.83%
48.73%

42.86% 36.00% 38.46%

45.00%

13.07% 10.18%
17.34% 20.00% 20.52%

22.50%

1.82% 2.18% 3.06% 4.00% 2.56% 5.00%

ปลูกพืชไร่ ปลูกพืชสวน ปลูกพืชผกั ปลูกไมด้อก กำรท ำปศสุตัว์ กำรท ำประมง

เกษตรกรรม 1.0 เกษตรกรรม 2.0 เกษตรกรรม 3.0 เกษตรกรรม 4.0



การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในขั้นตอนการเตรียมปัจจัยการผลิต
Production 

Preparation
Process

เกษตรกรทั้ง 
2 กลุ่ม 26.10%

68.70%

2.90%
2.40%

เกษตรกร
ปราดเปรือ่ง

(Smart Farmer)

44.00%

45.10%

3.60%

7.10%

Young Smart 
Farmer

20.40%

76.20%

2.60%
0.80%

Agricultural
1.0

Agricultural
2.0

Agricultural
3.0

Agricultural
4.0

ปัจจุบันขั้นตอนการจัดการเตรยีมปจัจัย
การผลิต เกษตรกรในกลุ่มเกษตร
ปราดเปรือ่ง (Smart Farmer) และกลุ่ม 
Young Smart Farmer ยังคงใช้เทคโนโลยใีน
ขั้นเทคโนโลย ี1.0 – 2.0 โดยส่วนใหญย่งัไม่มี
การใช้เทคโนโลยดีจิิทัลหรอืหากมกีารใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัเป็นเพียงการใช้ดจิิทัลอยา่ง
ง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่เชื่อมโยงกับอปุกรณ์ 
เครื่องจักรกลเกษตร หรือเทคโนโลยอีืน่ 



การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในขั้นตอนการจัดการกิจกรรมการเกษตร

เกษตรกรทั้ง 
2 กลุ่ม 12.00%

74.20%

12.20%
1.60%

เกษตรกร
ปราดเปรือ่ง

(Smart Farmer)

10.40%

71.00%

16.60%

2.10%
Young Smart 

Farmer

12.60%
75.20%

10.80%

1.50%

Agricultural
1.0

Agricultural
2.0

Agricultural
3.0

Agricultural
4.0

ปัจจุบันขั้นตอนการจัดการกิจกรรม
การเกษตร เกษตรกรในกลุ่มเกษตรปราดเปรือ่ง 
(Smart Farmer) และกลุ่ม Young Smart 
Farmer ยังคงใช้เทคโนโลยใีนขัน้เทคโนโลย ี1.0
หรือยงัไม่มกีารใช้เทคโนโลยใีนขัน้ตอนนี้

Agricultural 
Management



การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในขั้นตอนการค้าและการพาณิชย์

เกษตรกรทั้ง 
2 กลุ่ม 31.08%

66.40%

0.20%

1.60%

เกษตรกร
ปราดเปรือ่ง

(Smart Farmer)

57.50%
38.90%

0.00%

3.60%
Young Smart 

Farmer

23.70%

75.00%

0.30%
1.00%

Agricultural
1.0

Agricultural
2.0

Agricultural
3.0

Agricultural
4.0

ปัจจุบันขั้นตอนการคา้และการพาณิชย ์
เกษตรกรในกลุ่มเกษตรปราดเปรือ่ง (Smart 
Farmer) และกลุ่ม Young Smart Farmer 
ยังคงใช้เทคโนโลยใีนขั้นเทคโนโลย ี1.0 หรือหาก
มีการใช้เทคโนโลยดีจิิทัลเป็นเพียงการใชด้ิจิทัล
ที่ง่าย ไม่ซับซ้อน

Trade and 
Commerce



ความเข้มข้นของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคเกษตรกรรม

ขั้นตอนการ
เตรียมปัจจัย
การผลิต

2
6

.1
0

% 6
8

.7
0

%

2
.9

0
%

2
.4

0
%

Agricultural
1.0

Agricultural
2.0

Agricultural
3.0

Agricultural
4.0

1
2

.0
0

%

7
4

.2
0

%

1
2

.2
0

%

1
.6

0
%

3
1

.8
0

%

6
6

.4
0

%

0
.2

0
%

1
.6

0
%

ขั้นตอนจัดการ
กิจกรรม
การเกษตร

ขั้นตอนการคา้
และการ
พาณิชย์
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Problems & Solution

ปัญหาหลักและอุปสรรค
ในการน าเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ดิจิทัลมาใช้ใน
การเกษตร

ขำดควำมรู้เก่ียวกับ
เทคโนโลยีดจิิทลั

กำรลงทุนในเทคโนโลยี
ใหม่เวลำนำนในกำรคุ้มทุน

กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน เช่น 
ขำดเงินทุน ขำดสินเช่ือเพื่อ

ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์

นโยบาย
ที่ช่วยให้เกิดการปรับปรุงประสทิธิภาพ
และยกระดับการใช้เทคโนโลยแีละอปุกรณด์จิิทลั

สนับสนุนควำมรู้ทำง
วิชำกำรเก่ียวกับเทคโนโลยี

ทำงกำรเกษตร

แก้ไขปัญหำกำรขำดแคลน
ก ำลังคนทักษะสูงในภำค

เกษตรกรรม

อุดหนุนจำกรัฐบำลและกำร
ขยำยกำรลงทนุ / 
กำรจัดหำเงินทุน
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บทสรุป

กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภำค

เกษตรกรรมมีแนวโน้มสูงขึ้น 
บ่งชี้ว่ำ เกษตรกรของไทยเริ่มแนวโน้มท่ี
จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรท ำ
กำรเกษตรมำกย่ิงข้ึน และให้ควำมส ำคัญ
กับกำรเปลี่ยนแปลงกำรท ำกำรเกษตร
ไปสู่ยุคเกษตร 4.0 

อีกส่วนหนึ่งยังขำดด้ำนกำรเข้ำถึง
แหล่งเงินทุน เช่น ขำดเงินทุน ขำด
สินเช่ือเพื่อซื้อเครื่องมืออุปกรณ์

ส่วนใหญ่เกษตรกรยังมองว่ำกำร
ลงท ุน ใน เทคโนโลย ีทำงกำรเกษตร

จ  ำ เ ป ็ น ต ้ อ ง ใ ช ้ เ ง ิ นลงท ุ น
ค่อนข้ำงสูง ซ ึ ่ งต ้อง ใช ้ เวลำ
ประมำณนึงในกำรท่ีจะคืนทุน 

ขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจในเทคโนโลยี
ดิจิทัล จึงมีควำมต้องกำรให้ภำครัฐเข้ำ

มำสนับสนุนควำมรู้ทำงวิชำกำร
เก่ียวกับเทคโนโลยีทำงกำร
เกษตร

ผลส ำรวจกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภำคเกษตรกรรม ปี 2564 ชี้ให้เห็นว่ำ 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน 5 ปีข้างหน้า ปัญหา อุปสรรคในการเป็น Agricultural 4.0

กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภำค

เกษตรกรรมขยับตัวไปที่ เกษตรกรรม 
2.0 – 3.0 มำกขึ้น

โดยเกษตรกรมีกำรใช้เครื่องจักรกล 
ที่ผนวกเซนเซอร์ อุปกรณ์ดิจิทัล 
ซอฟต์แวร์เฉพำะทำง ที่สำมำรถเก็บ
ข้อมูล รับส่งข้อมูลผ่ำนอินเทอร์เน็ตได้
เพ่ิมข้ึน

24.89% 29.46%

34.43%11.22%



ภาคผนวก
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ภาคผนวก

1) กลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หมายถึง 
ผู้ประกอบการเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อ
การด าเนินธุรกิจเกษตรอย่างทัน ยุคสมัย มีความเข้มแข็งและพึ่งพา
ตนเองได้ 

2) กลุ่ม Young Smart Farmer หมายถึง เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีการ
บริหารจัดการการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมในเชิงผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ พึ่งพาตนเองได้ มี
การเช่ือมโยงเครือข่าย และเป็นผู้น าทางการเกษตรในท้องถิ่น 

นิยามอุตสาหกรรม




