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รายละเอียดโครงการ (แบบย่อ)  
1. ชื่อโครงการ การพัฒนาเกษตรกรอาชีพเกษตรกรรมตามแนวพระราชด าริ ทฤษฎีใหม่ สู่ยุคเกษตรกรรมใหม่ 4.0 
2. หน่วยงานด าเนินการ 

2.1 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
2.2 มูลนิธิน  าเพ่ืออีสาน  

เลขที่ 89 หมู่ที่ 8 ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210  
3. ความส าคัญและที่มา 
             พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชด ารัสเมื่อ
วันที่ 4 ธันวาคม 2538 และ วันที่ 4 ธันวาคม 2541 ณ ศาลาดุสิดาลัย มีความที่เกี่ยวข้องกับ แนวพระราชด าทฤษฎี
ใหม่ ดังนี  

  "...การท าทฤษฎีใหม่นี มิใช่ของง่ายๆ แล้วแต่ที่ แล้วแต่โอกาส และแล้วแต่งบประมาณ เพราะว่าเดี๋ยวนี 
ประชาชนทราบถึงทฤษฎีใหม่นี กว้างขวาง และแต่ละคนก็อยากได้ให้ทางราชการขุดสระแล้วช่วย แต่มันไม่ใช่สิ่งง่าย
นัก บางแห่งขุดแล้วไม่มีน  า แม้จะมีฝนน  าก็อยู่ไม่ได้ เพราะว่ามันรั่ว หรือบางทีก็เป็นที่ที่รับน  าไม่ได้ ทฤษฎีใหม่นี จึง
ต้องมีพื นที่ที่เหมาะสมด้วย...ฉะนั น การที่ปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่หรืออีกนัยหนึ่ง ปฏิบัติเพ่ือหาน  าให้แก่ราษฎร          
เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่าย ต้องช่วยกันท า..." (วันที่ 4 ธันวาคม 2538) 

“……เมื่อเป็นทฤษฎีใหม่แล้ว ก็มาเข้าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง คนที่ท านี ต้องไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ฟุ้งเฟ้อ 
ได้เขียนไว้ในทฤษฎีนั นว่าล าบากเพราะผู้ที่ปฏิบัติต้องมีความเพียรและต้องอดทน ไม่ใช่ว่าท าง่ายๆ ไม่ใช่บอกว่าเป็น
ทฤษฎีของในหลวงแล้วจะท าได้สะดวก และไม่ใช่ว่าท าได้ทุกแห่ง ต้องเลือกที่ ถ้าค่อยๆท าไป ก็จะสามารถขยาย
ความคิดของทฤษฎีใหม่นี ไปได้โดยดัดแปลงทฤษฎีนี  แล้วแต่สภาพของภูมิประเทศหรืออาจจะช่วยสภาพภูมิ
ประเทศโดยเฉพาะหาแหล่งน  าเพ่ิมเติม…….” (วันที่ 4 ธันวาคม 2541) 

การท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้มีการเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางทั งแนวทางพระราชด าริ การสาธิต
และการน้อมน าแนวทางพระราชด าริไปปฏิบัติ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวในระดับเกษตรกรต้องการความรู้ความ
เข้าใจในปฐมบทของการท าเกษตรตามแนวพระราชด าริทฤษฏีใหม่ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตามล าดับขั นและสร้าง
ความยั่งยืนในการท าเกษตรในระดับครัวเรือน ชุมชน และเครือข่าย เกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มของเกษตรตามแนว
พระราชด าริทฤษฏีใหม่นั น ถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนบุคคล ยังขาดการถ่ายทอดสู่บุคคลอื่น และการเรียนรู้พัฒนา
ตนเอง ที่เป็นระบบและสามารถอ้างอิงได้เชิงวิชาการ และต้องสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร
สมัยใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับบริบทของตัวเกษตรกร พื นที่ และมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

เกษตรกรยุคเกษตรกรรมใหม่ 4.0 หมายถึงผู้ที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ด้านต่างๆ อย่างชาญฉลาดในกระบวนการผลิตและน าไปสู่สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ดีขึ น 
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เกษตรกรรมยุค 4.0 จึงเสมือนเป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงการท าเกษตรแบบดั งเดิมมาเป็นการท าการเกษตรที่
พร้อมด้วยเทคโนโลยีด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมและทันการณ์ พร้อมพัฒนาคู่ควบไปกับพัฒนาการของโลก
เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตอลต่อกระบวนการผลิตภาคการเกษตร ตั งแต่
การบริหารจัดการพื นที่ การจัดการทรัพยากรการผลิต การจัดการสภาพแวดล้อม การท าการตลาดและธุรกรรม
ทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งกล่าวได้กว่า เกษตรกรยุคใหม่ในบริบทของการเกษตร 4.0 ทีน่อกเหนือจากสมรรถนะฐานที่
จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องแล้ว จะต้องมีสมรรถนะที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีเป็นเกษตรกรที่สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการการผลิตได้ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป         
เป็นเกษตรกรที่สามารถเรียนรู้และปรับตัวเพ่ือสร้างโอกาสในอาชีพเกษตรกรรมอย่างมั่นคง 
4. วัตถุประสงค ์

4.1 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิวัยเกษียณ เพ่ือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาการ
เกษตรตามแนวพระราชด าริ ทฤษฎีใหม่ 

4.2 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะเกษตรกร บุคคลวัยเกษียณที่สนใจในอาชีพเกษตรกรรมตามแนวพระราชด าริ 
ทฤษฎีใหม่ ให้สอดคล้องกับการเกษตรยุคใหม่ในบริบทของประเทศไทย 4.0 

4.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายการพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรที่มีอายุมากกว่า 55 ปี และบุคคลวัยเกษียณที่สนใจ
ในอาชีพเกษตรกรรมตามแนวพระราชด าริ ทฤษฎีใหม่ ให้มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
5. กลุ่มเป้าหมาย 

เกษตรกรที่มีอายุมากกว่า 55 ปี และบุคคลวัยเกษียณที่สนใจในอาชีพเกษตรกรรมตามแนวพระราชด าริ
ทฤษฎีใหม่ 5 รุ่นๆละ 60 คน รวมไม่น้อยกว่า 300 คน 
6. เป้าหมายของโครงการ  

การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะเกษตรกรและผู้สนใจที่อยู่ในวัยก่อนหรือหลังเกษียณ เป็นเกษตรกรมือ
อาชีพสอดคล้องกับบริบทประเทศไทย 4.0 ในสาขาการเกษตรกรรมตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่  

- มีจ านวนผู้ที่ได้รับประโยชน์ ดังนี   
เกษตรกรที่มีอายุมากกว่า 55 ปี และบุคคลวัยเกษียณที่สนใจในอาชีพเกษตรกรรมตามแนวพระราชด าริ          

ทฤษฎีใหม่ เพ่ือการพัฒนาอาชีพตนเองในบริบทของการเกษตรยุค 4.0  
 
- ส่งผลกระทบ ดังนี   
เกษตรกรและผู้สนใจในวิชาชีพเกษตรกรรมตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

การเกษตร มีความม่ันคง สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องพร้อมรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และการ
เคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตรในกลุ่มประเทศอาเซียน  
7. พื้นที่ในการด าเนินการ  
 กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง 
8. องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีที่จะมีการถ่ายทอด 

8.1 เกษตรกรรมตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่  
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8.2 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรรมตามแนวพระราชด าริ 
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านทฤษฎีใหม่  

8.3 นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบเกษตร 
9. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินโครงการ  

9.1 เกษตรกรการเกษตรตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่มืออาชีพ ที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรรมตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านทฤษฎีใหม่  

9.2 สร้างโอกาสการเรียนรู้การเกษตรตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่แก่ผู้สนใจในช่วงวัยเกษียณ  
9.3 สืบสานพระราชปนิธานการเกษตรตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา               

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 


