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ใน ห ล ำย ป ระ เท ศ ทั่ ว โล ก ก ำลั งเผ ชิ ญ กั บ
กำรเปลี่ยนแปลงของประชำกรที่เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ
โดยเฉพำะประชำกรในภำคกำรเกษตร ซึ่ ง พบว่ ำ
เกษตรกรส่ ว นใหญ่ ในหลำยภู มิ ภ ำคทั่ ว โลกอยู่ ในวั ย
สู ง อำยุ ด้ ว ยเช่ น กั น โดยจำกตั ว อย่ ำ งเกษตรกร
ในภู มิ ภ ำคเอเชี ย เช่ น ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ และญี่ ปุ่ น พบว่ ำ
เกษตรกรมี อ ำยุ เฉลี่ ย 57 และ 66 ปี ตำมล ำดั บ
(Asian Farmers Association for Sustainable Rural
Development, 2015, p. 7) ห รื อ เก ษ ต ร ก ร ใ น
สหรัฐ อเมริกำมี อ ำยุเฉลี่ ย 58.3 ปี ขณะที่ เกษตรกร
ใน แ อ ฟ ริ ก ำมี อ ำยุ เฉ ลี่ ย 60 ปี (“ The Coming
Demographic Challenges in Agriculture,” 2016) ส่ ว น
เกษตรกรในออสเตรเลี ย มี อ ำยุ เฉลี่ ย มำกกว่ำ 53 ปี
(Whitebrook, 2016) เช่นเดียวกับ กำรเปลี่ ยนแปลง
ประชำกรภำคกำรเกษตรของไทยที่ พ บว่ำเกษตรกร
มีอำยุเฉลี่ยอยู่ในวัยสูงอำยุด้วย โดยจำกข้อมูลสภำวะ
เศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรในปีเพำะปลูก 58/59
แรงงำนภำคกำรเกษตรของประเทศไทยมีอำยุเฉลี่ ย
56 ปี (ส ำนั กงำนเศรษฐกิ จกำรเกษตร, 2560) และ
จำกสถิ ติ ฐ ำนข้ อ มู ล ทะเบี ย นเกษตรกรในปี 2559
พบว่ ำ หั ว หน้ ำ ครั ว เรื อ นเกษตรกรกว่ ำ ครึ่ ง หนึ่ ง
(ร้ อ ย ล ะ 5 7 .8 8 ) มี อ ำยุ ม ำก ก ว่ ำ 5 0 ปี ขึ้ น ไป
(กรมส่งเสริมกำรเกษตร, 2559, น. 2) ในทำงตรงข้ำม
จำกสถิติ ปี 2560 หั ว หน้ ำครัว เรือ นเกษตรกรที่ เป็ น
คนรุ่นใหม่มีอำยุน้อยกว่ำ 45 ปี มีเพียงร้อยละ 26.78
(กรมส่งเสริมกำรเกษตร, 2561, น. 4)
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ดังนั้ น หำกไม่มีกำรทดแทนประชำกรในภำคกำรเกษตรที่อยู่ในวัยสู งอำยุ ซึ่งมีแนวโน้ม มำกขึ้ น
อำจส่ ง ผลให้ ป ระสิ ท ธิ ภ ำพกำรผลิ ต ของภำคกำรเกษตรลดต่ ำลงในอนำคต อั น เนื่ อ งมำจำกภำวะ
ด้ ำ นสุ ข ภำพ ตลอดจนกำรปรั บ ตั ว และกำรเพิ่ ม ผลิ ต ภำพด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม (ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชำติ, 2560, น. 3; โสมรัศมิ์ จันทรัตน์, วิษณุ อรรถวำนิช ,
และ บุญธิดำ เสงี่ยมเนตร, 2561, น. 10)
อย่ ำ งไรก็ ต ำม กำรสร้ ำ งเกษตรกรรุ่ น ใหม่ เพื่ อ ทดแทนเกษตรกรที่ สู ง อำยุ อำจต้ อ งเผชิ ญ กั บ
ควำมท้ำทำยในด้ำนทัศนคติของคนรุ่นใหม่หลำยประกำร โดยบุตรหลำนเกษตรกรที่ได้รับกำรศึกษำสูงขึ้น
มั กไม่ สนใจที่ จะประกอบอำชี พเกษตรกรรม เนื่ องจำกขำดแรงจูงใจและมี ควำมกั งวลในเรื่องควำมไม่ มั่ นคง
ของรำยได้ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559, น. 30) อีกทั้งเห็นว่ำงำนในภำคกำรเกษตรไม่มีสวัสดิกำรรองรับ
(สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2560) นอกจำกนั้น ทัศนคติของคนรุ่นใหม่ในเชิงบริบทของภูมิภำคเอเชีย
ตำมรำยงำนของสมำคมเกษตรกรแห่งเอเชียเพื่อกำรพัฒนำชนบทที่ยั่งยืน (Asian Farmers Association
for Sustainable Rural Development : AFA) พบว่ำกำรที่คนรุ่นใหม่หรือแม้แต่บุตรหลำนเกษตรกรไม่มี
ควำมสนใจในอำชี พเกษตรกรรม เนื่ องจำกเหตุ ผลหลำยประกำร ได้ แก่ (1) ไม่ มี ควำมภำคภู มิ ใจในอำชี พ
(2) มีรำยได้น้อย (3) ไม่มีควำมมั่นคงในสิทธิถือครองที่ดินหรือไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง (4) ขำดโครงสร้ำง
พื้นฐำนที่ดีในพื้นที่ชนบท (5) ขำดกำรสนับสนุนนโยบำยหรือโครงกำรจำกภำครัฐ โดยภำครัฐให้ควำมสำคัญ
กับธุรกิจกำรเกษตรมำกกว่ำเกษตรกรรมแบบครอบครัว ซึ่งในส่วนของเกษตรกรรมแบบครอบครัวยังคงขำด
ที่ดิน เงินทุน ตลำด กำรเข้ำถึงข้อมูล และเครื่องจักรกลกำรเกษตร หำกขำดกำรสนับสนุนปัจจัยต่ำง ๆ เหล่ำนี้
จะทำให้ เกษตรกรรุ่นใหม่ไม่สำมำรถแข่งขันกับเกษตรกรรำยใหญ่ ที่ทำกำรเกษตรพำณิ ชย์ (6) โรงเรียนหรือ
มหำวิทยำลัยไม่มีหลักสูตรที่ครอบคลุมถึงเรื่องที่ดินและกำรปฏิรูปเกษตรกรรม ส่งผลให้เกิดกำรละเลยหรือ
เพิกเฉยในเรื่องที่ดินและกำรปฏิรูปเกษตรกรรม ดังนั้นจึงไม่มีกำรสนับสนุนให้เกษตรกรรุ่นใหม่มุ่งไปสู่เส้นทำง
อำชีพเกษตรกรรม และ (7) ขำดกำรรวมตัวอย่ำงเข้มแข็งของเกษตรกรรุ่นใหม่ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ
และระหว่ำงประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล แลกเปลี่ยนควำมคิด หรือเพื่อสนับสนุนระหว่ำงเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยกัน
จึ งท ำให้ ไม่ เกิ ดกำรสร้ำงต้นแบบที่ จะเป็ นแรงบั นดำลใจให้ กั บคนรุ่นใหม่ (Asian Farmers Association for
Sustainable Rural Development, 2015, pp. 7-8)
ประเด็นความท้าทายของเกษตรกรรุ่นใหม่
คนรุ่ น ใหม่ ในบริ บ ทของภู มิ ภ ำคเอเชี ย ที่ ต้ องกำรประกอบอำชี พ เกษตรกรรม อำจต้ องเผชิ ญ กั บ
ควำมท้ ำทำยในหลำยประเด็ น ดั งนี้ (Asian Farmers Association for Sustainable Rural Development,
2015, pp. 9-10)
1. การเข้าถึงที่ดินและการควบคุมทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต (ที่ดิน เงินทุน เมล็ดพันธุ์ และตลำด)
เนื่ อ งจำกกำรไม่ มี ที่ ดิ น หรื อ กำรปฏิ รู ป เกษตรกรรมให้ กั บ เกษตรกรรุ่ น ใหม่ เกษตรกรรุ่น ใหม่ ส่ ว นใหญ่
ไม่สำมำรถเข้ำถึงที่ดินเพื่อทำกำรค้ำ กำรเข้ำถึงที่ดินทำกิน จะต้องรอรับมรดกที่ดินจำกครอบครัว หรือต้อง
ทำงำนในภำคกำรเกษตรภำยใต้กำรควบคุมของพ่อแม่ ขำดกำรบริห ำรที่ตัดสินใจด้วยตนเอง อีกทั้งไม่มี
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กำรจัดหำตลำดให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ ตลอดจนธนำคำรหรือสถำบันกำรเงิน ส่วนใหญ่มักไม่อนุมัติสินเชื่อ
ให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งมีควำมเข้ำใจว่ำกำรประกอบกำรของเกษตรกรรุ่นใหม่ยังไม่ มีควำมเข้มแข็งพอ
จำกตัวอย่ำงในเกำหลี เกษตรกรรุ่นใหม่รำยย่อยขำดกำรเข้ำถึงสินเชื่อ เนื่องจำกไม่ได้ เป็นหัวหน้ำครัวเรือน
เกษตรกรตำมข้อกำหนดของกฎหมำยหรือ ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นของตนเอง เนื่องจำกหลักทรัพย์
เหล่ำนี้ยังคงเป็นชื่อของพ่อแม่ครอบครอง รวมถึงกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยสินเชื่อที่แพง จึงเป็นอุปสรรคต่อ
กำรเข้ำถึงสินเชื่อของเกษตรกรรุ่นใหม่
2. การไม่ มี ทั ก ษะและความรู้ ใ นด้ า นการผลิ ต การแปรรู ป และการด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพี ย งพอ
เกษตรกรรุ่นใหม่ขำดประสบกำรณ์ กำรฝึกฝน ควำมรู้ด้ำนเทคนิคและทักษะที่จะทำให้ เกิดผลิตภำพมำกขึ้น
เกษตรกรรุ่นใหม่ยังมีข้อจำกัดด้ำนควำมรู้และทักษะด้ำนกำรเกษตร ทักษะด้ำนกำรจัดกำรและควำมเป็นผู้นำ
ซึง่ กำรพัฒนำทักษะและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญต่อรูปแบบกำรทำฟำร์มของคนรุ่นใหม่ (model
youth farming) แต่ ยั ง ขำดกำรบู ร ณำกำรควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งโครงกำรของรั ฐ และหลั ก สู ต รของ
สถำนศึ กษำ ในขณะที่ เยำวชนคนรุ่น ใหม่ มี ควำมสนใจด้ำนเทคโนโลยีที่ ทัน สมัย แต่ยั งขำดกำรส่ งเสริม
สนับสนุนควำมรู้และทักษะที่เพียงพอ โดยเฉพำะในเรื่องของเทคโนโลยีและกำรเกษตรสมัยใหม่
3. โลกาภิวัตน์ ความไม่แน่นอน และความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร ในบำงประเทศมีกำรเก็บ
ภำษีนำเข้ำต่ำ ทำให้ผลผลิตที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศมีรำคำต่ำกว่ำผลผลิตในท้องถิ่น ส่งผลให้เกษตรกรรำยย่อย
ไม่สำมำรถแข่งขันด้ำนรำคำ ประกอบกับกำรทำเกษตรมีต้นทุนสูง และมีควำมเสี่ยงทำงธุรกิจ เกษตรกรรุ่นใหม่
ขำดกำรเข้ำถึงตลำดที่ได้รับรำคำเป็นธรรม ซึ่งกำรกำหนดรำคำส่วนใหญ่ขึ้นกับพ่อค้ำคนกลำง อีกทั้งเกษตรกร
ต้องเผชิญ กับ ควำมเสี่ ย งภัย ธรรมชำติ ซึ่งไม่ส ำมำรถคำดกำรณ์ ได้ ดั งนั้ น กำรท ำอำชีพ เกษตรกรรมจึง มี
ควำมเสี่ยงหลำยประกำรและได้รับผลตอบแทนต่ำ ทำให้เกษตรกรมีควำมยำกลำบำกและเลิกทำกำรเกษตร
4. การไม่มีส่วนร่วมในการกากับดูแลด้านเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ไม่ มีส่วนร่วมในกำรเข้ำเป็น
ตัวแทนในกำรเสนอข้อมูลเชิงนโยบำยหรือมีส่วนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ ดังนั้น ข้อเสนอตำมทีเ่ กษตรกร
รุ่นใหม่เรียกร้องจึงไม่ได้นำไปสู่กำรพิจำรณำเพื่อให้ควำมสำคัญ
นโยบายการสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่
ปัจ จุบั นในหลำยประเทศ เช่น กลุ่มประเทศในสหภำพยุโรป สหรัฐอเมริกำ ญี่ ปุ่น เกำหลี ได้ให้
ควำมส ำคั ญ กั บ กำรสนั บ สนุ น เกษตรกรรุ่ น ใหม่ โดยมี ค วำมหลำกหลำยในด้ ำ นกำรด ำเนิ น งำนและ
กำรสนั บ สนุ น งบประมำณ ในภำพรวมมี ก ำรก ำหนดนโยบำยเพื่ อ สนั บ สนุ น เกษตรกรรุ่ น ใหม่ ดั ง นี้
(1) กำรสนั บสนุ นให้เกษตรกรผู้สูงอำยุมีกำรโอนที่ดินให้ กับคนรุ่นใหม่ หรือเป็นหุ้ นส่วนทำกำรเกษตรร่วมกับ
คนรุ่ นใหม่ (2) กำรควบคุ มรำคำขำยที่ ดิ น (3) กำรสนั บสนุ นให้ กู้ ยื มเงิน (4) กำรให้ เงินอุ ดหนุ น (5) กำรจั ด
กระบวนกำรอบรม และ (6) กำรรับประกันเงื่อนไขและระยะเวลำในกำรเช่ำที่ดิน (ตำรำงที่ 1) (Faysse, 2560, น. 7)
ซึ่งมีค วำมสอดคล้ องกับ นโยบำยสนั บ สนุน เกษตรกรรุ่น ใหม่ ของอิน โดนีเซีย โดยภำครัฐ ได้ มีน โยบำยให้
กำรสนั บ สนุ น ใน 4 ด้ำน ได้แก่ (1) ด้ำนกำรเข้ำถึงที่ดิน (2) ด้ำนกำรจัดหำตลำด (3) ด้ำนกำรให้ ควำมรู้
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เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี แ ละเทคนิ ค กำรท ำเกษตรกรรมอย่ ำ งยั่ ง ยื น โดยเฉพำะบนข้ อ จ ำกั ด ในด้ ำ นที่ ดิ น
และ (4) ด้ำนกำรสร้ำงแรงจูงใจ เพื่อกำรทำกำรเกษตรแบบมืออำชีพ (Utami, 2017 as cited in Liu, 2017)
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบนโยบำยสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ของสหภำพยุโรป สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น เกำหลี
ประเภทนโยบำย
สหภำพยุโรป สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น
เกำหลี
เกษตรกรผู้สูงอำยุได้รับกำรอุดหนุนจำกหน่วยงำนรัฐ
ใช่*
ใช่*
ใช่
ไม่
(ถ้ำเกษตรกรรำยนั้นให้เช่ำ หรือขำยที่ดินให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่
หรือ เกษตรกรรำยนั้นร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเกษตรกรรุ่นใหม่
มีองค์กรที่สร้ำงควำมมั่นใจว่ำรำคำที่ดินจะไม่สูงไปกว่ำมูลค่ำ
ใช่*
ใช่*
ไม่
ไม่
ของผลผลิตกำรเกษตรในพื้นที่นั้น
กำรให้เงินกู้ยืมแก่เกษตรกรรุ่นใหม่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
กำรอุดหนุนเงินทุนเริ่มแรกให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่
ใช่
ไม่
ไม่
ไม่
กำรจัดกระบวนกำรอบรม
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
กำรประกันสิทธิตำมเงื่อนไขและระยะเวลำในกำรเช่ำที่ดิน
ใช่*
ไม่
ไม่
ไม่
หมำยเหตุ * ในบำงรัฐเท่ำนั้น
ที่มา: “นโยบายการสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่: การทบทวนงานศึกษาในระดับนานาชาติ และครั้งแรกจากมุมมอง
ของประเทศไทย”. (น. 7), โดย Faysse, N., 2560, file:///D:/Users/parliament/Downloads/LitReviewPublic
PoliciesSupportYoungFarmersThaiLanguageFaysse2018%20(3).pdf

สำหรับ ในประเทศไทย ภำครัฐได้มีนโยบำยในกำรสนับสนุนและพัฒ นำเกษตรกรอย่ำงต่อเนื่อง
ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 8 ถึงปัจจุบัน (แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ 12) โดยมีแนวคิดและหลักกำรในกำรพัฒนำเกษตรกร ได้แก่ (1) กำรสร้ำงค่ำนิยมที่ดี (2) กำรฝึกอบรม
และจั ดท ำหลั กสู ต ร (3) กำรสนั บ สนุ น องค์ควำมรู้ด้ ำนกำรเกษตรและด้ำนอื่ น ที่ เกี่ย วข้อ งทั้งระบบอย่ำง
ครบวงจร (4) กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตและโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จำเป็น (5) กำรสร้ำงควำมมั่นคงในกำรประกอบ
อำชีพ ทั้งในส่วนของกำรประกันภัย กำรดูแลสวัสดิกำร และกำรสนับสนุนกำรเพิ่ มรำยได้นอกภำคกำรเกษตร
และ (6) กำรเสริ มสร้ ำงบทบำทกำรมี ส่ วนร่ วมในกำรก ำหนดนโยบำยกำรพั ฒ นำภำคกำรเกษตรและ
กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิรูป (สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2560, น. 4)
โดยในแผนพัฒ นำเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และฉบั บที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ได้ มุ่งเน้ น ถึงกำรพัฒ นำเกษตรกรรุ่น ใหม่ ส ำหรับ ในแผนพัฒ นำ ฯ ฉบับที่ 11 ได้ให้
ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำกำลังแรงงำนในภำคกำรเกษตร และสร้ำงแรงจูงใจให้เยำวชนหรือเกษตรกรรุ่นใหม่
เข้ำสู่อำชีพเกษตรกรรมอย่ำงมีศักดิ์ศรี ตลอดจนกำรจัดระบบกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเกษตรกรรุ่นใหม่ จัดหำ
พื้น ที่ทำกำรเกษตร แหล่ งทุนสนั บสนุน และพัฒ นำทักษะควำมรู้ ในด้ำนธุรกิจและกำรตลำด (สำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, ม.ป.ป.ก, น. 46)
ตลอดจนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดให้มีกำรพัฒนำควำมมั่นคงด้ำนกำรเกษตรและอำหำร
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ของประเทศและชุมชน โดยส่ วนหนึ่ ง ของกำรขับเคลื่ อนตำมประเด็น ยุทธศำสตร์ดังกล่ำวได้ มุ่งเน้น ให้ มี
กำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ กำรเพิ่มกำรจ้ำงงำนในภำคกำรเกษตรเพื่อรองรับเศรษฐกิจชีวภำพ และยกระดับ
อำชี พเกษตรกรรมให้ มี รำยได้ ต่ อหั วเพิ่ มขึ้ นและมี ควำมภำคภู มิ ใจในอำชี พ (ยุ ทธศำสตร์ ชำติ , 2561, น. 61)
โดยมีควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กำหนดให้มี
นโยบำยกำรสนั บสนุน เกษตรกรรุ่น ใหม่ ด้วยกำรผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่หรือดำเนิน นโยบำยบัณ ฑิตคืนถิ่น
จัดทำหลั ก สู ตรที่เน้ น ภำคปฏิบั ติ สนั บ สนุน กำรสร้ำงและกำรรวมกลุ่ มเกษตรกรปรำดเปรื่องให้ สำมำรถ
บริหำรธุรกิจกำรเกษตรได้ อย่ำงครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ แปรรูป และกำรตลำด กำรสร้ำงค่ำนิยมและสร้ำง
ควำมมั่นคงของเกษตรกรและสถำบันกำรเกษตร กำรดูแลสวัสดิกำรชำวนำ สนับสนุนกำรเพิ่มรำยได้นอก
ภำคกำรเกษตร และสร้ำงองค์ควำมรู้ รวมถึงกำรเข้ำถึงเครือข่ำยพัฒนำควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, ม.ป.ป.ข, น. 90)
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักที่รับผิดชอบในกำรพัฒนำภำคกำรเกษตร
ได้ขับเคลื่อนกำรพัฒ นำบุคลำกรทำงกำรเกษตรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
สำหรับนโยบำยในกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีกำรกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ
ไว้ ในแผนพั ฒนำกำรเกษตร ซึ่ งในปั จ จุ บั น แผนพั ฒ นำกำรเกษตรในช่ว งแผนพั ฒ นำเศรษฐกิจ และสั งคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กำหนดแนวทำงกำรสร้ำงและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่เข้ำสู่ภำคกำรเกษตร
ดังนี้ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559, น. 43-46)
(1) กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้ ด้วยกำรร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำที่มีหลักสูตรด้ำนกำรเกษตร ถ่ำยทอดควำมรู้
ในด้ำนกำรผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ ด้ำนกำรตลำด
(2) กำรเข้ำถึงแหล่งสินเชื่อเพื่อกำรเกษตรให้กับเยำวชนรุ่นใหม่ ทำยำทเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป
ที่มีควำมมุ่งมั่นจะประกอบอำชีพเกษตรกรรม
(3) กำรสนับสนุนทุนเพื่อกำรประกอบธุรกิจกำรเกษตร
(4) กำรจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่
(5) กำรส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่นำควำมรู้ทำงกำรเกษตรไปถ่ำยทอดและพัฒนำชุมชน
(6) กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำสำหรับเยำวชนรุ่นใหม่หรือบุตรหลำนเกษตรกรที่ต้องกำรศึกษำต่อ
ด้ำนกำรเกษตร เพื่อสืบทอดอำชีพเกษตรกรรมของครอบครัว
(7) กำรสนับสนุนทุนเพื่อประกอบอำชีพธุรกิจกำรเกษตรและที่ดินให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่
(8) กำรสร้ำงแรงจู งใจและควำมภำคภูมิใจในกำรสื บทอดอำชีพเกษตรกรรม โดยกำรคัดเลื อก
เกษตรกรดีเด่น กำรสร้ำงต้นแบบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ประสบควำมสำเร็จและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้กับ
คนรุ่นใหม่รับรู้ และปลูกฝังค่ำนิยมกำรทำกำรเกษตรโดยบรรจุในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนทั้งภำคทฤษฎี
และกำรปฏิบัติ ตลอดจนกำรทัศนศึกษำดูงำนในศูนย์กำรเรียนรู้
(9) กำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นยุวสหกรณ์และยุวเกษตรกร
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โครงการสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่จากหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงำนของรัฐได้มีกำรขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ผ่ำนโครงกำร
และกิจกรรม โดยมีกำรดำเนิ น งำนขับ เคลื่ อนภำยใต้ห น่วยงำน หรือมีกำรบูรณำกำรดำเนินงำนร่ว มกัน
ระหว่ำงหน่วยงำน โดยหน่วยงำนของภำครัฐมีบทบำทสำคัญในกำรส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ
ให้ กั บ เยำวชนและเกษตรกรรุ่ น ใหม่ เพื่ อ สร้ ำงโอกำสในกำรเข้ ำถึ ง ควำมรู้ ทั ก ษะ และกำรเข้ ำ ถึ งที่ ดิ น
ตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำย กำรเข้ำถึงสินเชื่อและตลำด โดยมีตัวอย่ำงโครงกำรสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ ดังนี้
1. โครงการพั ฒ นาเกษตรกรรุ่ น ใหม่ (Young Smart Farmer) โดยกรมส่ งเสริม กำรเกษตร
ได้ด ำเนิ น กำรสร้ ำงและพั ฒ นำเกษตรกรรุ่น ใหม่ ในปี 2551 เน้ น กำรฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นำศัก ยภำพของ
เกษตรกรเป็ น รำยบุ ค คล ในด้ ำ นกำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรผลิ ต กำรบริ ห ำรธุ ร กิ จ และกำรใช้ ร ะบบ
สำรสนเทศ ต่ อ มำในปี 2557 จึ งได้ ด ำเนิ น กำรพั ฒ นำเกษตรกรรุ่ น ใหม่ ให้ เป็ น Young Smart Farmer
เพื่อพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรเกษตรและทดแทนเกษตรกรผู้สูงอำยุ ตลอดจน
เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้ คนรุ่นใหม่มำประกอบอำชีพเกษตรกรรม โดยกำรนำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ และ
สำมำรถเป็น ผู้นำทำงกำรเกษตรในท้องถิ่นรวมถึงสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในทุกระดับ โดยมี
กลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่มีอำยุ 17-45 ปี ที่เริ่มต้นทำกำรเกษตรและมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจ ต้องกำรที่
จะพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิตตนเอง และจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่ งเสริมกำรเกษตรด้ว ย
โดยเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำหลัก ได้แก่ กำรจัดทำแผนชีวิต กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ และ
กำรเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ ำย ซึ่ งกำรพั ฒ นำเกษตรกรรุ่น ใหม่ ให้ เป็ น Young Smart Farmer ต้ อ งผ่ ำนเกณฑ์
กำรประเมินศักยภำพ ประกอบด้วย (1) มีรำยได้รวมทำงกำรเกษตรไม่ต่ำกว่ำ 180,000 บำท/ครัวเรือน/ปี
(2) มีควำมรู้ในเรื่องที่ทำอยู่ (3) มีข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ (4) มีกำรบริหำรจัดกำรผลผลิตและกำรตลำด
(5) มีควำมตระหนักถึงคุณภำพสินค้ำและควำมปลอดภัยของผู้บริโภค (6) มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/
สั งคม และ (7) มีค วำมภำคภู มิใจในควำมเป็ น เกษตรกร (กรมส่ งเสริม กำรเกษตร, 2560ข, น. 10-16)
โดยผลกำรดำเนินงำนพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ในปี 2557–2560 มีเกษตรกรรุ่นใหม่
ที่ผ่ำนคุณสมบัติ Young Smart Farmer รวมจำนวน 7,598 รำย (ภำพที่ 1)
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ภาพที่ 1 ผลกำรดำเนินงำนพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ในปี 2557–2560
ที่ ม า: ข้อ มู ล จำก การพั ฒ นาเกษตรกรรุ่น ใหม่ให้ เป็ น Young Smart Farmer. (น. 4), โดย กรมส่ งเสริม กำรเกษตร, 2560ก,
http://k-tank.doae.go.th/uploads/กำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่(แก้ไข1มิย60).pdf
สรุปสาระสาคัญโครงการตามนโยบายสาคัญ (Agenda) 15 โครงการ. (น. 9-10), โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561,
https://www.moac.go.th/dwl-files-401291791023

2. โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ได้ร่วมมือกับ หน่วยงำนอื่น ๆ เพื่อสร้ำงและพัฒ นำเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยในระยะแรก (ปี 2550) ส.ป.ก.
ได้ร่วมมือกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) ดำเนิน โครงกำรบ่มเพำะเกษตรกรในอนำคต
ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนกำรเกษตรจำกวิทยำลัยเกษตร
และเทคโนโลยี ในสั งกั ดส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชีว ศึ กษำ (สอศ.) และร่ว มกัน สร้ำงองค์ค วำมรู้
ด้ำนกำรเกษตรเพื่อให้สำมำรถเข้ำสู่อำชีพเกษตรกรรม รวมถึงได้มีโครงกำร “กำรพัฒนำเกษตรกรมืออำชีพยุคใหม่ ”
เพื่อสร้ำงเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีควำมรู้ทั้งในภำคทฤษฎีและกำรปฏิบัติ โดยเป็นควำมร่วมมือระหว่ำง 4 หน่วยงำน
ได้แก่ (1) สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สนับสนุนทุนกำรศึกษำในรูปของที่ดินทำกิน (2) สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชี ว ศึ ก ษำ โดยวิ ท ยำลั ย เกษตรกรรมได้ ด ำเนิ น กำรปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รกำรเรี ย น
ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น (3) สำนัก งำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย สนับสนุนกำรพัฒ นำระบบบริหำรจัดกำรและ
บุคลำกรของวิทยำลัยเกษตรกรรม และ (4) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรสนับสนุนเงินกู้ยืม
กรณี พิเศษแก่นั กศึกษำที่ เข้ ำร่ วมโครงกำร ต่อมำจึงมี โครงกำรสร้ำงและพั ฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ ในปี 2551
โดยส ำนั ก งำนกำรปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมได้ ร่ว มมื อ กั บ ส ำนั ก งำนกองทุ น สนั บ สนุ น กำรวิจั ย และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ ผ่ำนกลไกของวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยำลัยประมง และ
วิทยำลัยกำรอำชี พ เพื่อสร้ำงเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ มีโอกำสทำงกำรศึกษำ มีองค์ควำมรู้ทั้งภำคทฤษฎีและ
กำรปฏิบัติ โอกำสกำรเข้ำสู่ที่ดินทำกิน กำรพัฒนำที่ดิน และกำรจัดกำรเทคโนโลยีทำงกำรเกษตรที่เหมำะสม
(ส ำนั กงำนกำรปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม, 2554, น. 26-27) โดยเกษตรกรที่ ได้ ผ่ ำ นกำรฝึ ก อบรม
ตำมหลักสูตร รวมทั้งผ่ำนกำรประเมินผลกำรทดลองประกอบอำชีพ ซึ่งไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองและ
ของครอบครัว และประสงค์เข้ำสู่ที่ดิน รองรับในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. เกษตรกรจะได้รับที่ดิน ให้ทดลอง
เข้ำทำประโยชน์ ชั่วครำวรำยละไม่เกิน 5 ไร่ เป็นระยะเวลำ 6 เดือน และมี กำรประเมินเป็นระยะทุก 3 เดือน
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หำกเกษตรกรปฏิบัติผ่ำนเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับสิทธิทำกินในที่ดินต่อไป (สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม, ม.ป.ป.) จำกกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำตั้งแต่ปี 2551-2560 ได้มีกำรอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ
เช่น หลักสูตรกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรกำรพัฒนำเกษตรกรมืออำชีพยุคใหม่ หลักสูตรกำรพัฒนำ
เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน และหลักสูตรกำรพัฒนำผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นต้น เพื่อสร้ำงและพัฒนำเกษตรกร
รุ่นใหม่ให้เข้ำถึงองค์ควำมรู้ รวมจำนวน 58,030 รำย โดยจำกรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้และกำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ภำยใต้โครงกำรสร้ำงและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ (หลักสูตรกำร
พัฒ นำเกษตรกรอย่ำงยั่งยืน) พบว่ำเกษตรกรได้นำควำมรู้ไปถ่ำยทอดให้กับสมำชิกในครัวเรือนและนำไป
ปฏิบัติในแปลงเกษตรของตน โดยเกษตรกรกว่ำครึ่งหนึ่งที่เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมสำมำรถนำควำมรู้ไปลด
ต้นทุนกำรผลิต สร้ำงรำยได้เพิ่ม มีสุขภำพที่ดีขึ้นและลดภำระค่ำรักษำพยำบำล แต่ยังมีจำนวนเกษตรกร
ไม่มำก (ร้อยละ 0.74) ที่นำควำมรู้ไปสร้ำงมำตรฐำนและเพิ่มช่องทำงกำรตลำด (ศุภมิตร ศรีวัฒนชัย, 2559, น. 59-60)

ภาพที่ 2 ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรสร้ำงและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้ำถึงควำมรู้ ปี 2551-2560
ที่มา: รวบรวมจำก รายงานประจาปี 2554. (น. 16), โดย สำนักงำนกำรปฏิรูปทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรม, 2555,
https://www.alro.go.th/alro_th/download/annual_report/annual54.pdf
รายงานประจาปี 2555. (น. 41), โดย สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2556,
https://www.alro.go.th/alro_th/download/annual_report/annual55.pdf
รายงานประจาปี 2556. (น. 31), โดย สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2557,
https://www.alro.go.th/alro_th/download/annual_report/2556.pdf
รายงานประจาปี 2557. (น. 41), โดย สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2558,
https://www.alro.go.th/alro_th/download/annual_report/2557.pdf
รายงานประจาปี 2558. (น. 65), โดย สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2559,
https://www.alro.go.th/alro_th/download/article/article_20160714161618.pdf
รายงานประจาปี 2559. (น. 57), โดย สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2560,
https://www.alro.go.th/alro_th/download/article/article_20171009105515.pdf
รายงานประจาปี 2560. (น.57), โดย สำนักงำนกำรปฏิรูปทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรม, 2561,
https://www.alro.go.th/alro_th/download/article/article_20180511144758.pdf
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3. โครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” โดยสำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
และอำหำรแห่งชำติ ร่วมกับกรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมกำรข้ำว กรมวิชำกำรเกษตร
กรมพัฒนำที่ดิน และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ร่วมกันสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนมำตรฐำนสินค้ำ
เกษตรและเพิ่มศักยภำพ รวมทั้งสร้ำงโอกำสกำรทำงศึกษำให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้สำมำรถพัฒนำทักษะ
ในกำรประกอบอำชี พ และสร้ ำงทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ อำชี พ เกษตรกรรม รวมถึ งกำรสร้ำงให้ เยำวชนรุ่น ใหม่
ให้ตระหนักถึงควำมสำคัญในเรื่องอำหำรปลอดภัย โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นนักศึกษำอำชีวศึกษำจำกวิทยำลัย
เกษตรและเทคโนโลยี ผ่ำนกลไกกำรขับเคลื่อนโดยกำรจัดกิจกรรมค่ำยเกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมำตรฐำน ประกวด
กำรเขีย นโครงกำรฟำร์มมำตรฐำนสิน ค้ำเกษตร กำรทัศนศึกษำฟำร์มมำตรฐำนและสถำนประกอบกำร
กำรส่งเสริมกำรน ำมำตรฐำนสิน ค้ำเกษตรไปปฏิบัติจริง กำรประกวดฟำร์มมำตรฐำนสินค้ำเกษตร และ
กำรมอบโล่รำงวัลประกำศเกียรติคุณ (สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่ งชำติ, 2560, น. 7;
สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ, ม.ป.ป.ก, น. 60) ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำได้มีนักศึกษำ
เข้ำร่วมโครงกำรแล้ว 3 รุ่น จำนวน 721 คน ในพื้นที่ภำคใต้ 4 จังหวัด และในปี 2561 ได้มีกำรขยำยพื้นที่ไป
ยังวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีในเขตภำคกลำงอีก 3 จังหวัด (สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ,
ม.ป.ป.ข, น. 63)
4. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตรได้จัดโครงกำรนี้ขึ้น
เพื่ อเป็ น กำรต่อยอดให้ Young Smart Farmer เป็ นผู้ ประกอบกำรเกษตรรุ่น ใหม่ ที่มี กำรใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรม ฐำนข้อมูล (Big Data) และมีเครือข่ำยในกำรทำธุรกิจกำรเกษตร ตลอดจนเป็นผู้นำด้ำนเกษตร
ในท้องถิ่น โดยกำรอบรมตำมหลักสูตร หำกเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้ำร่วมโครงกำรนี้ จะต้องเข้ำร่วมโครงกำร
พัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer และผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ำย
รวมถึง ผ่ ำนกำรประเมิ น คุ ณ สมบั ติ เป็ น Young Smart Farmer มำก่อ น โดยจะได้ รับ กำรอบรมส่ งเสริม
ควำมรู้ในกำรจัดทำแผนพัฒนำกิจกรรมกำรเกษตรในเชิงธุรกิจเกษตร กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในกำรประกอบ
อำชี พ กำรสร้ ำ งเวที เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ ำ ย Young Smart Farmer และผู้ ป ระกอบกำรเกษตรรุ่ น ใหม่
ในระดับประเทศและพัฒนำผู้ประกอบกำรเกษตรรุ่นใหม่สู่สำกล โดยเสริมสร้ำงทักษะและต่อยอดองค์ควำมรู้
ด้ำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและกำรตลำดสำกล ตลอดจนสร้ำงพัฒนำศูนย์บ่มเพำะเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น
ศูนย์ต้นแบบในกำรก้ำวสู่ผู้ประกอบกำรเกษตรรุ่นใหม่ (กรมส่งเสริมกำรเกษตร, ม.ป.ป., น. 1-5)
5. โครงการสิ น เชื่ อ สานฝั น เกษตรกรรุ่ น ใหม่ (Young Smart Farmer) โดยธนำคำรเพื่ อ
กำรเกษตรและสหกรณ์ กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ส นับสนุน สิน เชื่อ เพื่อเป็น ค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำลงทุ นในกำร
ประกอบอำชีพเกษตรกรรมหรืออำชีพที่เกี่ยวเนื่องกับภำคกำรเกษตรให้กับทำยำทเกษตรกร หรือบัณฑิต
ที่จบกำรศึกษำหรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่บรรลุนิติภำวะแล้วและอำยุไม่เกิน 45 ปี มีควำมตั้งใจสืบต่อ อำชีพ
เกษตรกรรมหรืออำชีพ ที่เกี่ยวเนื่ องกับ ภำคกำรเกษตร และได้ผ่ ำนกำรศึกษำหรืออบรมควำมรู้ทำงด้ำน
กำรเกษตรหรือธุรกิจ กำรเกษตร ตลอดจนได้ขึ้นทะเบียนเป็น ลู กค้ำของธนำคำรตำมข้อบังคับ ที่กำหนด
ซึ่งจะต้องมีหลักประกันเงินกู้ โดยธนำคำรได้กำหนดอัตรำดอกเบี้ยเท่ำกับ MRR หรือ ร้อยละ 0.59 ต่อเดือน
วงเงินกู้สูงสุดรำยละไม่เกิน 1,000,000 บำท ระยะเวลำชำระเงินกู้แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีกำรขอกู้เงินเพื่อ
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เป็นค่ำใช้จ่ำยหมุนเวียน กำหนดระยะเวลำไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน
ส่ว นกรณี ขอกู้เงิน ที่เป็ น ค่ำลงทุน ไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันกู้เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 15 ปี (ธนำคำรเพื่ อ
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร, ม.ป.ป.)
6. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ได้มีกำรดำเนินงำนสนับสนุนด้ำนตลำด โดยจัดพื้นที่ให้เกษตรกร
รุ่นใหม่ นำผลผลิตทำงกำรเกษตรมำจำหน่ำยในตลำด อ.ต.ก. และจัดพื้นที่จำหน่ำยให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่
(YSF) บนพื้นที่ 16 ตำรำงเมตร บริเวณร้ำนค้ำหน้ำโครงกำรหลวง โดยคัดเลือกผลผลิตจำกเกษตรกรรุ่นใหม่
จำกทั่วประเทศมำสลับหมุนเวียนจำหน่ำยในพื้นที่ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ม.ป.ป., น. 36; องค์กำรตลำด
เพื่อเกษตรกร, ม.ป.ป., น. 25)
การสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่จากภาคเอกชน
ภำคเอกชนได้มีบทบำทในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ผ่ำนกำรจัดกิจกรรมหรือโครงกำรฝึกอบรม กำรสนับสนุนเทคโนโลยี กำรจัดประกวดกระบวนกำรพัฒนำ
นวัต กรรม และกำรสรรหำเกษตรกรต้น แบบที่ มีศั กยภำพในกำรเป็ น ผู้ น ำเกษตรกรยุคใหม่ (ส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2560, น. 5) โดยมีตัวอย่ำงภำคเอกชนที่เข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรสนับสนุนและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ เช่น
1. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) หรือดีแทค และมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน
สำนึกรักบ้ำนเกิด ร่วมกับกรมส่งเสริมกำรเกษตร ให้กำรส่งเสริมควำมรู้และแนะนำกำรใช้เทคโนโลยี เพื่อให้
เกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต กำรบริหำร และกำรตลำด โดยมีกำรจัดอบรม
หลักสูตร “กำรเกษตรเชิงพำณิชย์” ให้กับโครงกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
เน้นกำรเรียนรู้ผ่ำนอินเทอร์เน็ต และสื่อออนไลน์ให้สำมำรถทำกำรซื้อขำยผลผลิตทำงออนไลน์ผ่ำนสมำร์ตโฟน
และกำรสร้ำงเครือข่ำย ตลอดจนกำรพั ฒ นำแอปพลิ เคชั น Farmer Info และกำรจัดประกวดเกษตรกร
สำนึกรักบ้ำนเกิด (บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหำชน), ม.ป.ป., น. 54-59)
2. บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จากัด จัดโครงกำร KUBOTA Smart Farmer Camp เพื่อถ่ำยทอด
ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรเกษตรเรื่องกำรเกษตรแม่นยำสูง กำรบริหำรจัดกำรดิน และกำรรวมพลัง
กลุ่มชุมชน กำรนำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลมำใช้ในกำรเกษตร และกำรสร้ำงทัศนคติที่ดีในเรื่องกำรเกษตร
ให้ กั บ เยำวชนรุ่ น ใหม่ และโครงกำร KUBOTA Farmer Academy โดยร่ ว มมื อ กั บ กรมกำรข้ ำ ว และ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ถ่ำยทอดควำมรู้ ภำคทฤษฎีและกำรปฏิบัติ โดยมีกิจกรรมเรียนรู้กำรทำนำแบบ
ครบวงจร และกำรใช้เครื่องจั กรกลทำงกำรเกษตร กำรสร้ำงเครือข่ำย กำรเพิ่มมูลค่ำผลผลิ ต ตลอดจน
กำรเพิ่มพูนองค์ควำมรู้ในกำรหำช่องทำงกำรตลำด (“คูโบต้ำ สร้ำงเกษตรกรไทย,” 2561; “สยำมคูโบต้ำ
“สร้ำงเกษตรกรรุ่นใหม่””, 2560)
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ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรรุ่นใหม่ในประเทศไทย
จำกรำยงำนกำรศึกษำมีข้อค้นพบว่ำเกษตรกรรุ่นใหม่ยังคงมีปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
สรุปเป็นประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. ด้านบุคคล เกษตรกรรุ่นใหม่บำงส่วนยังขำดควำมรู้และทักษะในด้ำนกำรผลิต และกำรตลำด
กำรจัดทำแผนธุรกิจ ควำมรู้ด้ำนคอมพิวเตอร์ กำรใช้อินเทอร์เน็ต กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขำดควำม
มุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะทำกำรเกษตร ตลอดจนขำดกำรรวมกลุ่มอย่ำงเข้มแข็ง กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยระหว่ำง
เกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยกันไม่มีควำมต่อเนื่อง ทำให้ไม่มีพลังในกำรจัดกำรผลผลิต (“เกษตรกรรุ่นใหม่ ควำมหวัง
ในกำรยกระดับรำยได้,” 2560, น. 17-18; พชรวลัย เอี่ยมอำภรณ์, 2557, น. 83; สุนทรี ศักดิ์ประชำวุฒิ และ
ทรงวุฒิ ม่วงเจริญ , 2560, น. 81) เกษตรกรบำงส่วนไม่สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ หลังจำกกำรอบรมไปใช้
ประโยชน์ เนื่องจำกขำดแคลนวัตถุดิบไปใช้ในกำรดำเนินกำร (ศุภมิตร ศรีวัฒนชัย, 2559, น. 63)
2. ด้ านที่ดิ น โดยที่ ดิน ที่ เกษตรกรรุ่น ใหม่ ได้รับตำมโครงกำรสร้ำงและพั ฒ นำเกษตรกรรุ่นใหม่
พบว่ ำยั งคงมี ปั ญ หำด้ ำนพื้ น ที่ โดยมี จ ำนวนพื้ น ที่ รองรั บ จ ำกั ด และสภำพที่ ดิ น ไม่ เหมำะสมต่ อ กำรท ำ
กำรเกษตร เช่ น มี ส ภำพลำดชั น มี น้ ำท่ ว มขั ง สภำพควำมอุ ด มสมบู รณ์ ต่ำ ท ำให้ ไม่ ส ำมำรถใช้ ที่ ดิ น ได้
เต็มศักยภำพ รวมถึงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จำเป็น ยังไม่ครอบคลุม เช่น น้ำ ไฟฟ้ำ และถนน ทำให้
เกษตรกรต้องนำน้ำประปำมำใช้ในกำรทำกำรเกษตร หรือใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในกำรสู บน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบ
ทำให้ต้นทุนกำรผลิตสูงขึ้น (สุนทรี ศักดิ์ประชำวุฒิ และ ทรงวุฒิ ม่วงเจริญ, 2560, น.79-80)
3. ด้านการตลาด พบว่ำเกษตรกรรุ่นใหม่ไม่มีตลำดที่แน่นอนเพื่อรองรับผลผลิต โดยเกษตรกรนำ
ผลผลิตไปจำหน่ำยเองโดยส่วนใหญ่เป็นตลำดในชุมชน หรือในบำงพื้นที่มีพ่อค้ำมำรับซื้อ แต่มักถูกกดรำคำ
ทำให้ ได้รับ รำคำที่ไม่เหมำะสม (สุ นทรี ศักดิ์ประชำวุฒิ และ ทรงวุฒิ ม่วงเจริญ , 2560, น.79) ในขณะที่
มีเกษตรกรรุ่น ใหม่ เฉพำะบำงกลุ่ ม ที่พ บว่ำ มีอุป สรรคในเรื่องของกำรตลำด เช่น กลุ่มที่ ทำกำรผลิ ตแบบ
เชิงเดี่ยว หรือกลุ่มที่ทำกำรผลิตแบบเชิงเดี่ ยวและได้พยำยำมปรับไร่นำให้เกิดควำมหลำกหลำย โดยเป็น
ประเด็ น เรื่ อ งรำคำผลผลิ ต ที่ ถู ก ก ำหนดโดยโรงสี ข้ ำ วและพ่ อ ค้ ำ คนกลำง และขำดช่ อ งทำงกำรตลำด
ที่หลำกหลำยในกำรจำหน่ำยผลผลิต (Cochetel และ เกษศิรินทร์ พิบูลย์, 2560, น. 12)
4. ด้ า นเงิน ทุ น จำกตั ว อย่ ำงของเกษตรกรรุ่ น ใหม่ ที่ ท ดลองกำรเข้ ำท ำประโยชน์ ชั่ ว ครำวตำม
โครงกำรสร้ำงและพัฒนำเกษตรกร พบว่ำเกษตรกรรุ่นใหม่ ขำดกำรสนับสนุนเงินทุนหรือเงินกู้ และประสบ
ปัญหำด้ำนกำรใช้จ่ำยโดยเฉพำะในช่วงแรกที่เข้ำทดลองทำประโยชน์ ซึ่งยังมีรำยได้ไม่แน่นอน ส่งผลให้
เกษตรกรต้องออกไปประกอบรำยได้นอกภำคกำรเกษตร (สุนทรี ศักดิ์ประชำวุฒิ และ ทรงวุฒิ ม่วงเจริญ, 2560,
น.78) ทั้งนี้ เกษตรกรรุ่นใหม่มีควำมคำดหวังให้หน่วยงำนภำครัฐสนับสนุนเงินทุนในช่วงเริ่มต้นทำกำรเกษตร
รวมทั้งหำแหล่งสินเชื่อรำยบุคคลที่มีดอกเบี้ยต่ำ และมีระยะเวลำในกำรผ่อนชำระหนี้ยำว (กีรติยำ สวัสดิภำพ,
2554, น. 197) โดยแหล่งเงินทุนเป็นเรื่องสำคัญที่คนรุ่นใหม่ต้องกำรให้ภำครัฐสนับสนุนมำกที่สุด (ร้อยละ 82)
รองลงไปคือ องค์ควำมรู้ (ร้อยละ 71) กำรเข้ำถึงที่ดิน (ร้อยละ 64) และ รำคำผลผลิต (ร้อยละ 10) ตำมลำดับ
(“จุฬำ ฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร,” 2562)
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5. ด้ า นนโยบาย เกษตรกรรุ่น ใหม่เห็ น ว่ำ โครงกำรของภำครัฐ ไม่ต อบสนองควำมต้ องกำรของ
เกษตรกร เนื่องจำกเป็นนโยบำยหรือกำรสั่งกำรที่มำจำกระดับบนลงล่ำง ทำให้เกษตรกรรุ่นใหม่ไม่ได้มีส่วนร่วม
นำเสนอควำมต้องกำรที่แท้จริง (“เกษตรกรรุ่นใหม่ ควำมหวังในกำรยกระดับ รำยได้,” 2562, น. 17-18)
เนื่องจำกเกษตรกรรุ่นใหม่มี ควำมหลำกหลำยซึ่งมีคุณลักษณะและควำมต้องกำรกำรสนับสนุนแตกต่ำงกัน
(Cochetel และ เกษศิรินทร์ พิบูลย์, 2560, น. 16)
บทสรุปและความเห็นของผู้ศึกษา
ภำครัฐได้ให้ ควำมสำคัญ กับ กำรสนับสนุนและพัฒ นำเกษตรกรมำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับเกษตรกรให้สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ และมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ซึ่งจะมีผลต่อควำม
ยั่ง ยืน ต่อภำคกำรเกษตรไทยต่อไปในอนำคต โดยภำครัฐ ได้มีกำรกำหนดนโยบำยพัฒ นำเกษตรกรและ
ขับเคลื่อนตำมแผนพัฒนำกำรเกษตร ซึ่งสอดคล้องตำมกรอบของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ตลอดจนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี โดยให้ควำมสำคัญ กับกำรสนับสนุนและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ ส่วนหนึ่ง
เนื่องจำกสภำวะของกำรเปลี่ยนแปลงประชำกรภำคกำรเกษตรที่เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ ประกอบกับบุตรหลำนของ
เกษตรกรหรือคนรุ่นใหม่ไม่นิยมประกอบอำชีพเกษตรกรรม เนื่องจำกมีทัศนคติในเชิงลบต่ออำชีพเกษตรกรรม
หลำยประกำร จึงทำให้แรงงำนภำคกำรเกษตรอำจมีแนวโน้มลดจำนวนลงในอนำคต ดังนั้น หำกไม่มีกำรสร้ำง
แรงจู งใจและพั ฒ นำเกษตรกรรุ่ น ใหม่ ขึ้ น มำทดแทน อำจส่ งผลกระทบต่ อควำมมั่ น คงด้ ำนอำหำรและ
ด้ำนเศรษฐกิจของประเทศในอนำคต ภำครัฐจึงได้ตระหนักและให้ควำมสำคัญกับปัญหำที่เกิดขึ้น และได้
กำหนดนโยบำยสนับสนุนเพื่อสร้ำงและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่เข้ำสู่ภำคกำรเกษตร สร้ำงควำมภำคภูมิใจใน
อำชีพเกษตรกรรม ตลอดจนพัฒนำเกษตรกรให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสำมำรถพึ่งพำตนเองได้
โดยขับเคลื่อนนโยบำยผ่ำนโครงกำรหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยใต้หน่วยงำนและกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ หรือภำคเอกชน โดยที่ผ่ำนมำภำครัฐมีบทบำทต่อกำรส่งเสริมสนับสนุนควำมรู้และ
ทักษะในด้ำนกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำร กำรตลำด กำรสร้ำงเครือข่ำย กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงที่ดิน
และกำรสนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงส่งเสริมควำมรู้เพื่อพัฒนำต่อยอดให้เกษตรกรรุ่นใหม่
เป็นผู้ประกอบกำรในอนำคต
แต่ อ ย่ ำ งไรก็ ต ำม กำรสร้ ำ งและพั ฒ นำเกษตรกรรุ่ น ใหม่ มี ข้ อ ค้ น พบปั ญ หำและอุ ป สรรค
หลำยประกำร เช่น ด้ำนบุ คคล ด้ำนที่ ดิน ด้ำนกำรตลำด ด้ำนเงินทุ น และด้ำนนโยบำย ซึ่งภำครัฐ ได้ มี
บทบำทส ำคั ญ อย่ ำ งเด่ น ชั ด ในนโยบำยด้ ำ นกำรสนั บ สนุ น และพั ฒ นำองค์ ค วำมรู้ แ ก่ เกษตรกรรุ่น ใหม่
ทั้ ง ภำคทฤษฎี และกำรปฏิ บั ติ แต่ ส ำหรั บ ในด้ ำนเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมควรมี ก ำรขยำยกำรส่ งเสริ ม
ควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน เพื่อเพิ่มบทบำทกำรมีส่วนร่วมในกำรถ่ำยทอดควำมรู้และพัฒนำ
ทักษะให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงกำรอำนวยควำมสะดวกต่อกำรเข้ำถึงเทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ
สร้ ำงแรงจูงใจให้ ภ ำคเอกชนเข้ำมำมีบ ทบำทส ำคัญ ในกำรสนับ สนุนและพัฒ นำในด้ำนเทคโนโลยี ให้ แก่
เกษตรกรรุ่นใหม่มำกขึ้น เช่น เครื่องจักรกล หุ่นยนต์เกษตร โดรนเพื่อกำรเกษตร โรงเรือนอัจฉริยะ เป็นต้น
นอกจำกนั้ น แล้ ว ภำครั ฐ ควรอ ำนวยควำมสะดวกในด้ ำ นโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนที่ ดี ให้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่
ทำกำรเกษตรอย่ำงทั่วถึง เช่น แหล่งน้ำ ไฟฟ้ำ ระบบโลจิสติกส์ กำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต ข้อมูลประกอบกำร
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ตัดสินใจ เป็นต้น ส่วนด้ำนกำรสนับสนุนสินเชื่อ ควรขยำยแหล่งเงินทุนให้กว้ำงขวำงมำกขึ้น โดยมีกำรสนับสนุน
อัตรำดอกเบี้ยต่ำและมีระยะเวลำผ่อนชำระหนี้ยำว รวมถึงด้ำนกำรตลำด ควรมีกำรส่งเสริมควำมรู้เรื่องช่องทำง
กำรตลำดใหม่ ๆ ให้ กับเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเฉพำะกำรขำยสิ นค้ำเกษตรผ่ำนระบบพำณิ ชย์อิเล็ กทรอนิ กส์
(e–Commerce) และจัดหำพื้นที่ตลำดร้ำนค้ำเกษตรกรรุ่นใหม่ทั่วประเทศ ตลอดจนส่งเสริมกำรเพิ่มรำยได้
ของเกษตรกรรุ่นใหม่จำกกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยบูรณำกำรกำรดำเนินงำนร่วมกัน ระหว่ำงหน่วยงำน
ภำครัฐในระดับท้องถิ่น และภำคเอกชน และสนับสนุนสวัสดิกำรเฉพำะให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นกำรสร้ำง
แรงจู งใจและสร้ ำงควำมมั่ น คงในกำรประกอบอำชี พ เช่ น กำรขยำยกำรประกั น ภั ย เกษตรให้ มี ค วำม
ครอบคลุม มำกยิ่งขึ้น รวมถึงกำรส่ งเสริมให้ เกษตรกรรุ่นใหม่ได้เข้ำมำมีบทบำทเป็นตัวแทนในกำรเสนอ
ควำมเห็นเชิงนโยบำยทั้งในเวทีระดับองค์กร ระดับชำติ และระดับสำกล
จัดทำโดย
นำงสุภัทร คำมุงคุณ
กลุ่มงำนบริกำรวิชำกำร 2 สำนักวิชำกำร
โทร. 0 2244 2065
โทรสำร 0 2244 2058
E-mail : sapagroup2@gmail.com
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