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บทสรุ ป
เกษตรกรในประเทศไทยนันก
้ าลังเข้ าสู่สงั คมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ ว ซึ่ง อาจเป็ นอุปสรรคที่สาคัญสาหรับภาค
การเกษตรในการเผชิญกับความท้ าทายในปั จจุบนั ในด้ านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้ อม ทาให้ เกิดคาถามว่าควรจะมี การ
สนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างไรได้ กลายเป็ นประเด็นแลกเปลี่ยนในวงกว้ าง ซึ่งที่ผ่านมาได้ มีการริ เริ่ มโครงการสนับสนุน
เกษตรกรรุ่นใหม่ขึ ้นหลายโครงการในช่วง 10 ปี ก่อน และเพื่อเป็ นการสนับสนุนประเด็นการแลกเปลี่ยนดังกล่าว งานศึกษา
ในครัง้ นี ้จึงได้ นาเสนอการทบทวนนโยบายที่สนับสนุนเกษตรกรรุ่ นใหม่ในหลายประเทศ โดยเน้ นกลุม่ ประเทศในสหภาพ
ยุโรป, สหรัฐอเมริ กา, ญี่ปนและเกาหลี
ุ่
ซึง่ นโยบายของกลุม่ ประเทศดังกล่าวนันมี
้ ความหลากหลายในด้ านการดาเนินงาน
และงบประมาณในการสนับสนุน ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของนโยบายแต่ละประเทศ นโยบาย
การสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ของกลุม่ ประเทศดังกล่าวนันประกอบด้
้
วย 1) การสนับสนุนให้ เกษตรกรผู้สงู อายุมีการโอน
ถ่ายที่ดินให้ กับคนรุ่ นใหม่ หรื อ การเป็ นหุ้นส่วนทาการเกษตรร่ วมกับคนรุ่ นใหม่ 2) การควบคุมราคาขายที่ดิน 3) การ
สนับสนุนการให้ ก้ ยู ืมเงิน, การให้ เงินอุดหนุน, และการจัดกระบวนการอบรมให้ กบั เกษตรกรรุ่ นใหม่ 4) การรับประกัน
เงื่อนไขและระยะเวลาในการเช่าที่ดิน นอกจากนี ้งานศึกษายังได้ มีการประเมินถึงประเด็นที่อาจเป็ นสิ่งที่สาคัญในการ
สนับสนุนให้ เกิดการแลกเปลีย่ นเกี่ยวกับรูปแบบของนโยบายที่สามารถนามาดาเนินการในประเทศไทย
1. บทนา
สังคมไทยกาลังก้ าวเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุ เช่นเดียวกับหลายประเทศในเอเชีย (Ariyapruchya และคณะ, 2559)
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดัง กล่าวถื อเป็ นสิ่ง สาคัญต่อประชากรภาคการเกษตรในการนาไปสู่ความท้ าทายหลายประการ
ประการแรก สาหรับเกษตรกรผู้สงู อายุหลายรายพบว่า การผลิตเกษตรได้ กลายเป็ นเพียงรายได้ สว่ นหนึ่งจากแหล่งรายได้
อื่น (เช่น เงินบานาญ และการได้ รับการส่งเงินจากบุตรหลาน, Nilson, 2557) เกษตรกรผู้สงู อายุจึงไม่มีการลงทุนด้ านเวลา
และการจัดการไร่ นาของตนเองที่ทาอยู่ในปั จจุบนั ประการที่สอง เกษตรกรผู้สงู อายุหลายรายยังคงการผลิตเกษตรในรู ป
แบบเดิม และประการที่สาม จากการสารวจเกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรีพบว่า ทายาทของเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวรายย่อย
ส่วนใหญ่ ไม่ต้องการสืบทอดในการผลิตเกษตรหลังจากที่เกษตรกรกลุม่ นี ้เกษี ยณอายุจากการทานา (Faysse และคณะ,
2560) นอกจากนี ้ เกษตรกรอาจจะมีความลังเลในการลงทุนในไร่ นาของตนเองถ้ าหากยังไม่สามารถระบุทายาทที่ชดั เจน
ในการสืบทอดทาการเกษตรหลังจากที่เกษตรกรเกษี ยณอายุ ด้ วยเหตุผลหลัก 3 ประการนี ้ แสดงให้ เห็นว่าเกษตรกร
ผู้สงู อายุอาจมีข้อจากัดต่อการเปลีย่ นระบบการผลิตเกษตร

ในปี พ.ศ.2558 ที่ผา่ นมา ทางรัฐบาลได้ ดาเนินงานภายใต้ “โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ” ซึ่งเกษตรกรรายย่อยจะ
ได้ รับการสนับสนุนให้ มีการทางานร่ วมกัน เพื่อ ลดต้ นทุนการผลิตและรวมกลุม่ ทาการตลาด (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวนันจ
้ าเป็ นต้ องดาเนินงานแบบเชิงรุกทังในระดั
้
บ
ไร่นาและกลุม่ เกษตรกร เนื่องจากข้ อจากัดของเกษตรกรผู้สงู อายุดงั กล่าว ความเสี่ยงคือเกษตรกรหลายรายติดกับดักของ
วงจรอุบาทว์ของนวัตกรรมเกษตรที่จากัด, มีรายได้ การผลิตเกษตรน้ อย, และความสนใจของคนรุ่นใหม่มาสืบทอดการผลิต
เกษตรนันยั
้ งมีจากัด จากสถานการณ์นี ้อาจส่งผลให้ ประสิทธิภาพภาคการเกษตรของไทยลดลงในการเผชิญกับความท้ า
ทายทางด้ านเศรษฐกิจในปั จจุบนั (เช่น การคงความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะเทียบกับประเทศอื่น ที่มีค่าจ้ าง
แรงงานที่ถูกกว่า) รวมถึงความท้ าทายทางด้ านสิ่ งแวดล้ อม (เช่น การยกระดับการผลิตเกษตรที่ส่งผลการเกิดมลภาวะ
น้ อยลง และมีสว่ นที่ทาให้ ลดภาวะโลกร้ อน)
ประเด็นการแลกเปลี่ยนในเรื่ องนโยบายการสนับสนุนเกษตรกรรุ่ นใหม่ในประเทศไทยยังถื อว่าอยู่ในช่วงการ
เริ่ มต้ น ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมานันหลายชุ
้
ดโครงการได้ ดาเนินการเพื่ อสนับสนุนเกษตรกรรุ่ นใหม่ องค์ประกอบหลักของ
โครงการในชุดนี ้ส่วนใหญ่จะเน้ น ด้ านการเสริ มสร้ างศักยภาพของเกษตรกร (Tapanapunnitikul และ Prasunpangsri,
2557) สาหรับการจัดสรรที่ดินจานวนหนึง่ ให้ กบั เกษตรกรโดยสานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนัน้ พบว่ายังคงจากัด
การเข้ าถึงที่ดิน, แหล่งเงินทุนและการตลาดให้ กบั เกษตรกร ส่วนประเด็นด้ านนโยบายสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่อาจต้ องมี
การแลกเปลีย่ นข้ อคิดเห็นกันต่อไป โดยเฉพาะประเด็นคาถามที่เกี่ยวข้ องดังต่อไปนี ้ 1) ประเภทการผลิตเกษตรรู ปแบบใด
(ในแง่ของขนาดพื ้นที่, ผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ) ที่ควรสนับสนุนให้ กบั เกษตรกรรุ่ นใหม่ 2) ประเภทการสนับสนุนให้ กบั
เกษตรกรรุ่นใหม่นนควรอยู
ั้
ใ่ นรูปแบบใด และ 3) ควรจะมีการสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่จานวนเท่าใดถึงจะสามารถลดการ
เกิดเกษตรกรผู้สงู อายุ และสามารถหยุดวงจรอุบาทว์ดงั กล่าวข้ างต้ น
การสนับสนุนเกษตรกรรุ่ นใหม่นนได้
ั ้ ถือเป็ นประเด็นแลกเปลี่ยนหลักในหลายประเทศทัว่ โลกมามากกว่า 60 ปี
โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศสที่ได้ มีการแลกเปลีย่ นประเด็นดังกล่าวเมือ่ ทศวรรษ 1960 (พ.ศ.2503-2512) ที่ผา่ นมา ซึง่ ในช่วง
เวลาดังกล่าวนัน้ สหภาพเกษตรกรรุ่ นใหม่แห่งประเทศฝรั่งเศสได้ มีการเรี ยกร้ องให้ ทางรัฐบาลหยุดการพิจารณานโยบาย
เกษตรที่ได้ มงุ่ เน้ นให้ การสนับสนุนราคาผลผลิตทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว (ซึ่งนโยบายดังกล่าวนี ้มักเอื ้อประโยชน์กบั
เกษตรกรรายใหญ่เป็ นหลัก) แต่ภาครัฐควรมีการพัฒนานโยบายเกษตรที่เน้ นด้ านโครงสร้ างของการผลิตเกษตร โดยเฉพาะ
การให้ การสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ในการทาการเกษตรที่ยงั่ ยืนและอยูไ่ ด้ จริ งในเชิงรายได้ (Goure, 2551)
ในงานศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นการนาเสนอผลการทบทวนนโยบายที่ให้ การสนับสนุนเกษตรกรรุ่ นใหม่ในบางประเทศ
โดยได้ เน้ นการศึกษาดังกล่าวในกลุม่ ประเทศสหภาพยุโรป, ประเทศสหรัฐอเมริ กา, ประเทศญี่ปนุ่ และประเทศเกาหลี ซึ่ง
ในการวางนโยบายเพื่อที่จะให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อสถานการณ์เกษตรกรผู้สงู อายุในด้ านการผลิตเกษตรในอนาคตนัน้
ประเทศไทยนันจะต้
้
องทาให้ บรรลุผลในแง่ของเป้าหมายและแนวทางของการดาเนินการให้ ได้ จริ ง จากการศึกษากลุ่ม
ประเทศดังกล่าวพบว่า แต่ละประเทศนันได้
้ พฒ
ั นานโยบายในการสนับสนุน เกษตรกรรุ่ นใหม่มาหลายสิบปี แล้ ว และบาง
ประเทศก็ได้ บรรลุเป้าหมายและแนวทางในการสนับสนุนได้ จริ ง ส่วนการอภิปรายของงานศึกษาครัง้ นี ้ได้ นาเสนอบาง
ประเด็นของนโยบายที่อาจเป็ นประโยชน์ตอ่ การกาหนดนโยบายในการสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ในประเทศไทย

ในการเชื่อมโยงกันระหว่างนโยบายในประเทศอื่นกับสถานการณ์ ในประเทศไทยนัน้ สิ่งสาคัญที่ควรคานึงคือ
ประเภทการสนับสนุนในรูปแบบใดที่เกษตรกรรุ่นใหม่ของประเทศไทยต้ องการ (เช่น การเข้ าถึงที่ดินทาเกษตร, แหล่งเงินทุน
, ข้ อ มูลข่า วสาร และการตลาด) ซึ่ง อาจจะแตกต่า งจากความต้ อ งการสนับสนุนของเกษตรกรรุ่ นใหม่ใ นประเทศอื่ น
ตัวอย่างเช่น ในประเทศญี่ปนุ่ หรื อ กลุม่ ประเทศส่วนใหญ่ในสหภาพยุโรปนัน้ การเข้ าถึงที่ดินทาการเกษตรนันเป็
้ นเรื่ องยาก
(Zondag และคณะ, 2558) ขณะเดียวกันเกษตรกรรุ่นใหม่หลายประเทศในแอฟริ กาสามารถเข้ าถึงที่ดินทาการเกษตรได้ ไม่
ยาก โดยที่ดินผืนนันไม่
้ ได้ ทาการเกษตรมาก่อน ในงานศึกษาครัง้ นี ้ไม่ใช่เป็ นการค้ นหานโยบายที่สาเร็ จรู ปมาใช้ ในประเทศ
ไทย แต่เป็ นศึกษาความหลากหลายของนโยบายที่ น่าจะสามารถนามาพิจารณา รวมถึงการคิดเกี่ยวกับรู ปแบบประเด็น
คาถามเพื่อนามาวิเคราะห์ถึงประสิทธินโยบายของประเทศไทย
2. การกระจายตัวของอายุเกษตรกรในประเทศต่ าง ๆ
หัวข้ อนี ้จะเป็ นการเปรี ยบเทียบการกระจายตัวของอายุเกษตรกรในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ของสหภาพ
ยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริ กา และประเทศญี่ปนุ่ ในแผนภาพที่ 1นัน้ เป็ นการนาเสนอสัดส่วนของเกษตรกรที่อายุน้อยกว่า
35 ปี และเกษตรกรที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ในประเทศดังกล่าว ในกลุม่ ประเทศสหภาพยุโรปนันมี
้ บริ บทของอายุเกษตรกรที่
หลากหลาย เช่น 8% ของเกษตรกรในประเทศโปแลนด์ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ขณะเดียวกันเกษตรกรในประเทศโปรตุเกสมี
สัดส่วนอายุเกษตรกรที่สูงกว่า 65 ปี ถึง 47% ส่วนเกษตรกรในประเทศญี่ ปนนั
ุ่ นโดยมากเป็
้
นเกษตรกรผู้สูงอายุ ซึ่ง
โดยทัว่ ไปเกษตรกรที่เริ่ มต้ นทาการเกษตรในประเทศญี่ ปนส่
ุ่ วนใหญ่อายุมากกว่า 60 ปี ที่ ‚กลับบ้ านมาทาการเกษตร ‛
(Uchiyama และ Whitehead, 2555)
จากฐานข้ อมูลสามะโนเกษตรในปี พ.ศ.2556 พบว่า สัดส่วนอายุเกษตรกรของประเทศไทยปั จจุบนั อยู่ในระดับ
ตาแหน่งกึ่งกลางของแผนภาพที่ 1 อย่างไรก็ตามความแตกต่างของสัดส่วนอายุเกษตรกรของไทยและประเทศอื่นใน
แผนภาพที่ 1 นันมี
้ มีความแตกต่างชัดเจนหากมองดูพฒ
ั นาการช่วงอายุดงั กล่าว ในประเทศฝรั่งเศสนัน้ เกษตรกรมีอายุ
โดยเฉลีย่ ที่ 51 ปี ในปี พ.ศ.2531 และในปี พ.ศ.2553 อายุเฉลีย่ ของเกษตรกรผู้ชายที่ 49 ปี ส่วนผู้หญิงที่ 53 ปี (Lebourg,
2558; กระทรวงเกษตรแห่งประเทศฝรั่งเศส, 2559) จากแผนภาพที่ 1 จะเห็นว่าตาแหน่งสัดส่วนอายุเกษตรกรของประเทศ
ฝรั่งเศสนันไม่
้ ได้ มีการเปลีย่ นแปลงมากในช่วงปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2554 ส่วนประเทศอังกฤษนันพบว่
้
าอายุเฉลี่ยของ
เกษตรเพิ่มขึ ้นจาก 55 ปี เป็ น 58 ปี เท่านัน้ ในช่วงปี พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2548 (กรมสิ่งแวดล้ อม อาหารและชนบทแห่ง
ประเทศอังกฤษ, 2549) ในทางกลับกัน แผนภาพที่ 1 ได้ แสดงถึงการเปลีย่ นแปลงตาแหน่งของประเทศไทยอย่างรวดเร็ วใน
ระหว่างปี พ.ศ.2536 ถึง พ.ศ.2556 ซึง่ สอดคล้ องกับงานศึกษาในหมูบ่ ้ านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบว่า
เกษตรกรมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นจาก 36 ปี เมื่อ 25 ปี ก่อน (พ.ศ.2525) เป็ น 55 ปี ในปี พ.ศ.2551 (Rigg และคณะ, 2555)
หากยังไม่มีมาตรการดาเนินงานแก้ ไขสถานการณ์ดงั กล่าว ประเทศไทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งของสัดส่วนช่วง
อายุของเกษตรกรอยูม่ มุ ขวาล่างของแผนภาพที่ 1 ในอนาคต

แผนภาพที่ 1 การกระจายตัวของอายุเกษตรกรในประเทศต่าง ๆ (ในวงเล็บคือปี ที่ทาการเก็บข้ อมูล)
(แหล่งข้อมูล: กระทรวงเกษตรแห่งประเทศฝรั่งเศส, 2543; กระทรวงเกษตรประเทศญี ่ปน,
ุ่ 2560; สานักงานสถิ ติแห่งชาติ แห่ง
ประเทศไทย, 2556; Wang, 2558; กระทรวงเกษตรประเทศสหรัฐอเมริ กา, 2557; Zagata และ Sutherland, 2558)
3. นโยบายสนับสนุ นเกษตรกรรุ่ นใหม่

3.1 สหภาพยุโรป
ภาคการเกษตรในสหภาพยุโรปได้ รับการสนับสนุนผ่านนโยบายเกษตรร่วม (Common Agricultural Policy) โดย
นโยบายนีม้ ีสาระสาคัญอยู่ 2 ประการ คือ ประการแรก สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรและจัดเงินสนับสนุนโดยตรง
ให้ แก่เกษตรกรโดยมีประเภทของการผลิตและขนาดพื ้นที่เพาะปลูก เป็ นเกณฑ์ โดยจานวนเงินสนับสนุนต่อหนึ่งเฮกตาร์
ไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั ปริ มาณผลผลิต และประการที่สอง ส่งเสริ มแผนดาเนินการพัฒนาพื ้นที่ชนบท
คานิยามอย่างเป็ นทางการของคาว่า เกษตรกรรุ่ นใหม่ ในสหภาพยุโรป คือ ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี และเริ่ มทา
การเกษตรมาน้ อยกว่า 5 ปี (Adamowicz และ Szepeluk, 2559) ตังแต่
้ ทศวรรษ 1990 (พ.ศ.2524 – 2533) ได้ มีการ
กาหนด 3 มาตรการหลักขึ ้นในระดับองค์การร่ วมทางเศรษฐกิจแห่งยุโรป (ซึ่งกลายเป็ นสหภาพยุโรปในภายหลัง) เพื่อ
สนับสนุนการเกษตรกรรุ่ นใหม่ (Duric และ Njegovan, 2558; คณะกรรมาธิการยุโรป, 2558; Wang, 2558) มาตรการ
เหล่านี ้ใช้ ในประเทศในสหภาพยุโรปเกือบทังหมด
้
แต่เกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่ได้ รับการสนับสนุน , รู ปแบบการสนับสนุนและ
งบประมาณในแต่ละมาตรการนันแตกต่
้
างกันไปในแต่ละประเทศของกลุม่ สหภาพยุโรป
1) การเพิ่มเงินสนั บสนุ นโดยตรงให้ กับเกษตร ซึ่ง ภายใต้ มาตรการนีอ้ ยู่ในหลักการแรกที่เกษตรกรรุ่ นใหม่
สามารถรับเงินสนับสนุนโดยตรงต่อเฮกตาร์ เพิ่มขึ ้นได้ ถึง 25% จากสหภาพยุโรป
2) โครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด มาตรการนี ้อยู่ในหลักประการที่สอง ซึ่งเริ่ มดาเนินการในประเทศฝรั่งเศส
ช่วงทศวรรษ 1960s (พ.ศ. 2503-2512) ณ เวลานัน้ เกษตรกรที่มีอายุมากกว่า 65 ปี จะได้ รับรายได้ เพิ่มจากเงิน
บานาญหากถ่ายโอนที่ดินให้ กบั เกษตรกรที่มีอายุน้อยกว่า 45 ปี (Davis และคณะ, 2556) ต่อมามาตรฐาน

คล้ ายกันนี ้ได้ ถกู นาไปใช้ ในประเทศต่างๆ ของสภาพยุโรปตังแต่
้ ปี พ.ศ.2535 ส่วนเกษตรกรที่มีอายุระหว่าง 5564 ปี หากสามารถถ่ายโอนที่ดินให้ กบั เกษตรกรรุ่นใหม่จะได้ รับเงินบานาญในอัตราคงที่ อย่างไรก็ตามมาตรฐาน
การนี ้สิ ้นสุดลงในปี พ.ศ.2556 เนื่องจากได้ รับการวิพากษ์ วิจารณ์ด้านประสิทธิภาพ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
จากข้ อมูลด้ านล่าง) ในประเทศฝรั่งเศสมาตรการนี ้ถูกแทนที่ด้วยมาตรการการปรับลดเงินทุนอุดหนุน
3) การสนับสนุนการสร้ างเกษตรกรรุ่ นใหม่ มาตรการนี ้ (เรี ยกว่ามาตรการ 112) ถูกจัดอยู่ในหลักประการที่สอง
ซึง่ มาตรการนี ้มีการสนับสนุนเกษตรกรรุ่ นใหม่สามารถเข้ าถึงเงินอุดหนุน และเงินกู้ดอกเบี ้ยต่าได้ โดยปกติแล้ ว
เกษตรกรรุ่ นใหม่จาเป็ นต้ องมี วุฒิก ารศึกษาด้ านการเกษตร และมีก ารเตรี ยมแผนธุ รกิ จ เพื่อ ที่จ ะได้ รั บการ
สนับสนุนดังกล่าว
ประเทศฝรั่งเศสจนถึงปั จจุบนั เป็ นประเทศที่ใช้ งบประมาณในการสนับสนุนเกษตรกรรุ่ นใหม่มากที่สดุ ในสหภาพ
ยุโรป (Gregory, 2553) ในปี พ.ศ. 2551 ประเทศฝรั่งเศสใช้ งบประมาณในการสนับสนุนดังกล่าวประมาณ 160 ล้ านยูโร
ตามมาตรการ 112 ซึง่ มีเกษตรกรรุ่นใหม่ จานวน 7,000 รายได้ รับประโยชน์จากมาตรการนี ้
ในช่วงต้ นทศวรรษ 1960s (พ.ศ. 2503-2512) ประเทศฝรั่งเศสได้ มีดาเนินงานนโยบายอื่นเพื่อสนับสนุนเกษตรกร
รุ่ นใหม่ นโยบายดังกล่าวได้ มีการประกาศใช้ เพื่อการส่งเสริ มการผลิตเกษตรสมัยใหม่และสร้ างเกษตรกรรุ่ นใหม่ให้ มีการ
ผลิตเกษตรที่ยงั่ ยืนและอยู่ได้ จริ งในเชิง เศรษฐกิจ สาหรับเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุนนัน้ เกษตรกรรุ่ นใหม่ควรมีพื ้นที่ทา
การเกษตรมากกว่าเกณฑ์ขนต
ั ้ ่า ซึ่งขึ ้นกับแต่ละพื ้นที่ นโยบายดังกล่าวมีเป้าหมายคือลดการทาเกษตรพื ้นที่ขนาดใหญ่
ดังนันเพื
้ ่อให้ เกษตรกรรุ่นใหม่สามารถเข้ าถึงพื ้นที่ทาการเกษตรขนาดกลางได้ จริ ง จึงได้ มีการดาเนินนโยบายดังต่อไปนี ้
นโยบายแรกนันเกิ
้ ดจากการก่อตังขององค์
้
กรการพัฒนาที่ดินในเขตพื ้นที่ชนบท (หรื อ SAFER ซึง่ เป็ นชื่ออักษรย่อ
ของหน่วยงานในภาษาฝรั่งเศส) องค์กรนี ้อยูใ่ นรูปของบริ ษัทเอกชนโดยมีหน่วยงานทางภาครัฐและสหภาพเกษตรกรเป็ นผู้
ถือหุ้น SAFERs จะได้ รับแจ้ งทันทีหากมีการขายที่ดินในพื ้นที่ภาคการเกษตรหรื อในเขตพื ้นที่ธรรมชาติ และมีสทิ ธิในการซื ้อ
ที่ดินผืนนันก่
้ อน SAFERs สามารถซื ้อที่ดินตามราคาที่คานวณจากเกณฑ์การตังราคาที
้
่เหมาะสม จากนัน้ SAFERs จะขาย
ที่ดินกลับให้ แก่เกษตรกรหลังจากกระบวนการจัดรูปที่ดิน ในการขายที่ดินให้ กบั เกษตรกรนัน้ SAFERs จะให้ โอกาสสาหรับ
เกษตรกรที่มีที่ดินทาการเกษตรลดลง และเกษตรกรรุ่ นใหม่ ก่อน (Sencé bé , 2555; Hennessy, 2557) ในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมา องค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ ได้ เริ่ มดาเนินการในรูปแบบเดียวกันในการรับซื ้อที่ดินเพื่อให้ เกษตรกรรุ่นใหม่เข้ าถึง พื ้นที่
ทาการเกษตรได้ จริ ง (Ravencroft, 2557)
ส่วนนโยบายที่สองนันจะเป็
้
นการจัดการการเช่าที่ดินระยะยาว นโยบายนี ไ้ ด้ ดาเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2489 ที่
ผ่านมา เพื่อเพื่อช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินให้ สามารถลงทุนและจัดการที่ดินในระยะยาวได้ (Barral และ Pinaud, 2560;
Courleux, 2554) จากการดาเนินงานของนโยบายดังกล่าว เกษตรกรผู้เช่า ที่ดินมีสิทธิ ในที่ดินดังต่อไปนี ้ 1) เกษตรกร
สามารถเลือกปลูกพืชได้ ด้วยตนเอง, 2) สัญญาการเช่าสามารถต่อสัญญาได้ อตั โนมัติ ตราบใดที่ผ้ เู ช่ายังชาระค่าเช่าอยู่ 3)
ผู้เช่ามีสทิ ธิในการซื ้อที่ดินก่อนถ้ าหากเจ้ าของที่ดินต้ องการขายที่ดินนัน้ เจ้ าของที่ดินสามารถยุติสญ
ั ญาเช่าได้ ต่อเมื่อผู้เช่า
ไม่ชาระค่าเช่าหรื อเจ้ าของที่ดินต้ องการจะเริ่ มทาการผลิตเกษตรเองเท่านัน้ สาหรับราคาเช่าที่ดินนันจะมี
้
การปรับแต่ละปี

ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ดัชนีการคานวณการเช่าที่ดินในระดับภูมิภาค ส่วนประเทศอื่นในสหภาพยุโรปนันก็
้ มีนโยบายที่คล้ ายกันแบบนี ้
(Courleux, 2554)
3.2 สหรัฐอเมริกา
ในประเทศสหรัฐอเมริ กานัน้ นโยบายของรัฐโดยทัว่ ไปจะใช้ แนวคิดของ “เกษตรกรมือใหม่” มากกว่าเกษตรกรรุ่ น
ใหม่ เกษตรกรมือใหม่ดงั กล่าวเป็ นผู้ที่เริ่ มทาการผลิตเกษตรน้ อยกว่า 10 ปี (ไม่จากัดอายุ) โดยมี กองการเกษตรแห่ง
สหรัฐอเมริ กาให้ การสนับสนุนการกู้ยืมเงินระยะยาวให้ กบั เกษตรกรกลุม่ นี ้ (Dodson และ Koenig, 2552; Kauffman,
2556) ถ้ าหากเกษตรกรและโครงการการผลิตเกษตรได้ เข้ าหลักเกณฑ์ของการสนับสนุน หน่วยงานนี ้สามารถจัดสรรเงิน
กู้ยืมสูงถึง 100% สาหรับเกษตรกรที่ต้องการซื ้อที่ดิน (วงเงินกู้ยืมถึง 200,000 เหรี ยญสหรัฐฯ)
หลายรัฐในสหรัฐอเมริ กาได้ ดาเนินการออกนโยบายหลายมาตรการควบคู่กบั แนวคิดดังกล่าว เช่นในรัฐไอโอวา
หากเกษตรกรรายใดมีการทาสัญญาเช่าที่ดินกับเกษตรกรมือใหม่สามารถลดหย่อนภาษี ได้ (Freedgood และ Dempsey,
2557) นอกจากนันสิ
้ ทธิประโยชน์ทางภาษี จะเพิ่มขึ ้นให้ กบั เกษตรกรที่ทาสัญญาร่วมลงทุนในการผลิตเกษตร (ซึ่งขึ ้นอยู่กบั
รูปแบบการลงทุนและการแบ่งความเสี่ยงร่ วมกับเกษตรมือใหม่) เมื่อเทียบกับ สัญญาเช่าที่ดินในอัตราค่าเช่าคงที่ ที่ผ้ เู ช่า
ต้ องรับความเสีย่ งเพียงผู้เดียว
ในรัฐเวอร์ มอนต์และรัฐแมสซาชูเซตส์นนมี
ั ้ กองทุนของรัฐบาลและเอกชนในการรับซื ้อที่ดินจากเกษตรกรและขาย
ทอดในตลาดอีกครัง้ โดยจะขายที่ดินตามมูลค่าของการผลิตเกษตร กองทุนจะเป็ นผู้กาหนดมูลค่าทางของการผลิตเกษตร
ดังกล่าว ซึ่งพิจารณาควบคู่กับจานวนเกษตรกรที่สามารถเข้ าถึงราคาได้ จริ งเมื่อต้ องแข่งขันกับเกษตรกรรายอื่นเพื่อ
ต้ องการที่ดินไปประกอบการดาเนินธุรกิจทางการเกษตร อย่างไรก็ตามกองทุนมีสิทธิ์ในการซื ้อที่ดินเป็ นอันดับแรกถ้ าหาก
พิจารณาว่าที่ดินดังกล่าวมีการใช้ ไม่เหมาะสม กระบวนการดาเนินงานของกองทุนนี ้มีเป้าหมายให้ ราคาที่ดินทาการเกษตร
อยู่ในระดับที่ต่าเพื่อให้ เกษตรกรมือใหม่สามารถเข้ าถึงที่ดินได้ จริ ง (Plotkin, 2558) จากการดาเนินงานของกองทุนนี ้มี
ความคล้ ายกับระบบการดาเนินงานขององค์กร FAFERs ประเทศฝรั่งเศส โดยต่างกันที่การขายที่ดินของเกษตรกรใน
สหรัฐอเมริ กาให้ กบั กองทุนนัน้ อยูบ่ นฐานความสมัครใจ
3.3 ประเทศอื่น ๆ
เกษตรกรรุ่นใหม่ในประเทศเกาหลีที่เข้ าร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุน ทายาทเกษตรกรในการสานต่อ
การผลิตเกษตรนันสามารถกู
้
้ ยืมเงินระยะยาวได้ 10 ปี (Ma, 2557) ในประเทศญี่ ปุ่นนันมี
้ โครงการให้ เงินบานาญแก่
เกษตรกรที่เกษี ยณอายุในช่วง 60-65 ปี และเกษตรกรจะได้ รับเงินสนับสนุนเพิ่มหากมีการโอนพื ้นที่ทาการเกษตรให้ กบั ผู้สืบ
ทอดทาการเกษตร (Uchiyama, 2557) เงินอุดหนุนดังกล่าวจะเพิ่มขึ ้นถ้ าหากที่ดินทาการเกษตรถ่ายโอนให้ กบั ผู้สื บทอดที่
อายุน้อยกว่า 35 ปี และเพื่อเป็ นการป้องกันการแยกส่วนของที่ดินทาการเกษตรหลังจากถ่ายโอนให้ กบั ผู้สบื ทอด เกษตรกร
รายใดที่มอบมรดกที่ดิ นให้ กับผู้สืบทอดเพียงคนเดียวนัน้ ในภายหลัง จะได้ รับการยกเว้ นภาษี การรับมรดก (Uchiyama
และ Whitehead, 2555)

ในหลายประเทศพบว่ากลุม่ เกษตรกรรุ่ นใหม่จะถูกคัดเลือกเพื่อรับการสนับสนุนในแผนงานของโครงการนาร่ อง
โดยเกษตรกรกลุม่ นี ้จะได้ เข้ ารับการอบรมและเงินกู้ยืมเพื่อเริ่ มต้ นการผลิตเกษตร ตัวอย่างประเทศที่ได้ ดาเนินการโครงการ
ในรู ปแบบนี ้ เช่น ประเทศไต้ หวัน (Kuo และ Coa, 2557) และ ประเทศบอตสวานา (Williams, 2555) ในประเทศตูนิเซีย
นันหน่
้ วยงานรัฐได้ มีการสนับสนุนโครงการการผลิตเกษตรให้ กบั คนรุ่ นใหม่ที่จบการศึกษาด้ านการเกษตร โดยคนรุ่ นใหม่
กลุม่ นี ้จะได้ รับการสนับสนุนการกู้ยืมเงินระยะยาว, การหนุนเสริ มเกษตรกรรุ่นใหม่ในด้ านการออกแบบแผนธุรกิ จ และการ
เยี่ย มไร่ น าของเกษตรกรในช่ วงปี แรกของการสนับ สนุน ภายใต้ โครงการดังกล่าว (หน่วยงานส่ง เสริ ม การลงทุน ภาค
การเกษตรแห่งประเทศตูนีเซีย, 2559) หลายรัฐในประเทศแคนาดาและประเทศออสเตรเลียได้ มีการสนับสนุนการกู้ยืมเงิน
ให้ กบั เกษตรกรรุ่นใหม่เช่นเดียวกัน (Murphy, 2555) จากข้ อมูลการนาเสนอนโยบายของกลุม่ ประเทศดังกล่าวข้ างต้ น จะ
เห็นได้ วา่ ประเทศในกลุม่ สหภาพยุโรปมีการดาเนินงานในระดับที่กว้ างที่สดุ และมีต้นทุนการดาเนินงานที่สงู นโยบายการ
สนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรมือใหม่สามารถสรุปในตารางที่ 1 ได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 1 นโยบายการสนับสนุนเกษตรรุ่นใหม่และเกษตรกรมือใหม่
ประเภทของนโยบาย
เกษตรกรผู้สงู อายุจะได้ รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงาน
รัฐถ้ าเกษตรกรรายนันให้
้ เช่าหรื อขายที่ดินต่อให้ กับ
เกษตรกรรุ่ นใหม่ หรื อ ถ้ าเกษตรกรรายนัน้ ร่ วมเป็ น
หุ้นส่วนกับเกษตรกรรุ่ นใหม่
มีองค์กรที่สร้ างความมั่นใจว่าราคาที่ดินจะไม่สูงไป
กว่ามูลค่าการผลิตเกษตรในพื ้นที่นนั ้
การให้ ก้ ยู ืมเงินเพื่อเกษตรกรรุ่ นใหม่โดยเฉพาะ
การอุดหนุนเงินทุนเริ่ มแรกให้ กบั เกษตรกรรุ่ นใหม่
การจัดกระบวนการอบรม
การประกันสิทธิ ตามเงื่ อ นไขและระยะเวลาในการ
เช่าที่ดนิ

สหภาพยุโรป
ใช่*

สหรัฐอเมริ กา
ใช่*

ญี่ปนุ่
ใช่

เกาหลี
ไม่

ใช่*

ใช่*

ไม่

ไม่

ใช่
ใช่
ใช่
ใช่*

ใช่
ไม่
ใช่
ไม่

ใช่
ไม่
ใช่
ไม่

ใช่
ไม่
ใช่
ไม่

* ในบางรัฐเท่านัน้

3.4 ผลกระทบและประสิทธิภาพของโครงการสนับสนุนเกษตรกรรุ่ นใหม่
จากการทบทวนงานศึกษาที่เกี่ยวข้ องพบว่า ยังไม่มีการศึกษาที่ประเมินผลที่ครอบคลุมในการดาเนินงานของ
นโยบายการสนับสนุนเกษตรกรรุ่ นใหม่ในกลุม่ ประเทศสหภาพยุโรป (Davis และคณะ, 2556) ส่วนในประเทศเกาหลี
พบว่า นโยบายการสนับสนุนเกษตรกรรุ่ นใหม่ยงั มีไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงของการเกิดขึ ้นของเกษตรกรผู้สงู อายุ
และยังขาดการดาเนินงานในการหนุนเสริ มเกษตรกรรุ่นใหม่ (Kang, 2553) สาหรับมาตรการในส่งเสริ มการสร้ างเกษตรกร
รุ่ นใหม่ที่มีการศึกษาส่วนใหญ่ คือ โครงการการเกษี ยณอายุก่อนกาหนด ซึ่งเป็ นที่วิจารณ์ เป็ นอย่างมากดังผลการศึกษา
หลายฉบับที่พบว่า ผู้ได้ รับประโยชน์จากโครงการนีส้ ่วนใหญ่ จะต้ องเกษี ยณอายุหลังจากได้ รับประโยชน์ ไปเพียงไม่กี่ปี
เท่านัน้ (เช่นงานศึกษาของ Bika, 2550; Fellman และ Möllers, 2552) จากผลการศึกษาทังหมด
้
พบว่ามาตรการของ
โครงการเกษี ยณก่อนกาหนดนัน้ ถูกวิพากษ์ ว่าไม่มีประสิทธิ ภาพเนื่องจากเกษตรกรสามารถเข้ าถึงระบบเงินบานาญอยู่

แล้ ว อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของมาตรการนี ้อาจแตกต่างออกไปหากอยูใ่ นประเทศกาลังพัฒนาหรื อประเทศเศรษฐกิจ
เกิดใหม่ซงึ่ ไม่มีระบบเงินบานาญดังกล่าว
ปั ญหาที่สาคัญประการหนึ่งในการดาเนินงานภายใต้ โครงการการเกษี ยณอายุก่อนกาหนดนัน้ คือเกษตรกร
ผู้สงู อายุอาจไม่ยอมหยุดทาการผลิตเกษตร โดยอาจมีเหตุผลทางสังคมที่ผกู ติดอยู่กบั การทาการเกษตร ซึ่งประเด็นนี ้ถือ
เป็ นเรื่ องสาคัญโดยเฉพาะในประเทศญี่ปนุ่ (Uchiyama, 2014) นอกจากนี ้ Duesberg และคณะ (2560) ได้ สมั ภาษณ์
เกษตรกรผู้สงู อายุ ซึง่ ไม่มีผ้ สู บื ทอดทาการเกษตรในประเทศไอร์ แลนด์ พบว่าเกษตรกรมีความลังเลในการขายที่ดินของตน
เนื่องจากการทาเกษตรเป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตของตน เกษตรกรเหล่านีจ้ ึงให้ ความสนใจในการร่ วมเป็ นหุ้นส่วนกับเกษตรกร
รุ่นใหม่มากกว่า
ในสหภาพยุโรปนัน้ พบว่า สัดส่วนของเกษตรกรรุ่ นใหม่ในประชากรภาคการเกษตรที่มีจานวนค่อนข้ างสูงใน
ประเทศเยอรมนี, ฝรั่งเศส หรื อ โปแลนด์ (Zagata และคณะ, 2558, ดังแผนภาพที่ 1) สัดส่วนของเกษตรรุ่ นใหม่ในประเทศ
ฝรั่งเศสและเยอรมนีนนใกล้
ั ้ เคียงกัน แม้ วา่ รัฐบาลของประเทศเยอรมนีใช้ งบประมาณในการสนับสนุนโครงการเกษตรกรรุ่น
ใหม่น้อยกว่ามากหากเทียบกับรัฐบาลของประเทศฝรั่งเศส (Zagata และคณะ, 2558) อย่างไรก็ตาม ความกว้ างของช่วง
อายุของเกษตรกรรุ่นใหม่ในประเทศดังกล่าวไม่สามารถอธิบายได้ ด้วยนโยบายการสนับสนุนเท่านัน้ แต่สามารถอธิบายใน
ข้ อเท็จจริ งถึงขนาดพื ้นที่ทาการเกษตรของประเทศเหล่านีท้ ี่มีขนาดเฉลี่ยใหญ่กว่าหากเทียบกับประเทศอื่น เช่น ช่วงอายุ
ของเกษตรกรในประเทศโปรตุเกสนันอยู
้ ใ่ นสัดส่วนผู้สงู อายุเป็ นส่วนใหญ่ (Zagata และคณะ, 2558) คนรุ่ นใหม่อาจสนใจ
ในการสานต่อการทาเกษตรจากเกษตรกรผู้เกษี ยณอายุที่มีรายได้ ดีจากการผลิตเกษตรอยูแ่ ล้ ว
ความแตกต่างในขนาดที่ดินนัน้ สามารถอธิบายได้ จากความแตกต่างของขนาดที่ดินทาการเกษตรในอดีตที่ผ่าน
มา รวมถึงจานวนเกษตรกรที่ลดลงเป็ นอย่างมากในช่วง 50 ปี ก่อน (เช่น ในประเทศฝรั่งเศส) ซึง่ มีความเกี่ยวเนื่องกับขนาด
ที่ดินทาการเกษตรเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ประเด็นนี ้คล้ ายกับประเทศญี่ปนุ่ ที่ข้อจากัดหลักของเกษตรกรรุ่ นใหม่เมื่อ
เริ่ มท าการเกษตรคื อมี ขนาดพืน้ ที่ก ารผลิตเกษตรที่ เล็กมาก (โดยทั่วไปมี ขนาดน้ อ ยกว่า 2 เฮกตาร์ หรื อ 12.5 ไร่ ,
Uchiyama, 2557) ในหลายกรณีที่พบว่า เกษตรกรรุ่ นใหม่ไม่สามารถมี รายได้ ที่เพียงพอจากการทาการเกษตรในพื ้นที่
ขนาดเล็ก จากประเด็นดังกล่าวควรที่จะมีการประเมินผลกระทบจากนโยบายการสนับสนุนเกษตรกรรุ่ นใหม่ รวมถึงการ
ประเมินถึงขนาดที่ดินทาการเกษตรที่เกษตรกรรุ่นใหม่สามารถเริ่ มต้ นการผลิตเกษตรและอยูไ่ ด้ จริ ง
4. การพิจารณานโยบายที่เป็ นไปได้ ในประเทศไทย
4.1 พิจารณาถึงความหลากหลายของกลุ่มเกษตรกรรุ่ นใหม่
ในช่วงทศวรรษ 1960 (พ.ศ. 2503 – 2512) นโยบายภาครัฐของประเทศฝรั่งเศสได้ ม่งุ เน้ นการสนับสนุนเกษตรกร
รุ่ นใหม่เพียงประเภทเดียว และเพื่อที่จะได้ รับการสนับสนุนจากนโยบายดังกล่าวนัน้ เกษตรกรรุ่ นใหม่จาเป็ นต้ องมีวุฒิ
การศึกษาด้ านการเกษตรและนาเสนอแผนธุรกิ จที่ สามารถแสดงได้ ว่าโครงการดังกล่าวมีความยัง่ ยืน ทางการเงิ น ซึ่ง
หมายถึงเกษตรกรจะต้ องทางานเต็มเวลาในการผลิตเกษตร อย่างไรก็ตาม ในหลายปี ที่ผ่านมาประเทศฝรั่งเศสได้ มี
ประเภทของเกษตรกรรุ่ นใหม่เกิดใหม่หลายกลุ่ม ซึ่งไม่เข้ ากับเงื่อนไขการสนับสนุนของนโยบาย ภาครั ฐ ตัวอย่างเช่น
เกษตรกรบางรายไม่มีวฒ
ุ ิการศึกษาด้ านการเกษตร, บางรายเริ่ มทาเกษตรกรรมเมื่ออายุมากกว่า 40 ปี , บางรายต้ องการ

ทาเกษตรอินทรี ย์บนที่ดินขนาดเล็กที่ไม่สามารถทารายได้ ในช่วงเริ่ มต้ นของการผลิตสูงกว่าเกณฑ์รายได้ ขนต
ั ้ ่า ,บางรายทา
การเกษตรเป็ นอาชีพเสริ ม นอกจากนันยั
้ งพบว่าขันตอนการยื
้
่นคาร้ องขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานรัฐมีความซับซ้ อน
จากผลการดาเนินการดังกล่าวพบว่า มีเพียงหนึ่งในสามของเกษตรกรรุ่ นใหม่ในประเทศฝรั่งเศส ปี พ .ศ.2552 ที่ได้ รับเงิน
สนับสนุน (Rogerieux, 2554; หน่วยงานบริ การการชาระเงินแห่งประเทศฝรั่งเศส, 2555)
สถานการณ์ความหลากหลายของเกษตรกรรุ่นใหม่ได้ ปรากฏในประเทศไทยเช่นกัน ที่มีความหลากหลายในด้ าน
ขนาดที่ดินทาการเกษตร, เกษตรกรรุ่ นใหม่บางรายทาการเกษตรเป็ นอาชีพเสริ มในพื ้นที่การผลิตเกษตรน้ อยกว่า 0.15
เฮกตาร์ หรื อ 1 ไร่ รวมถึงเกษตรกรรุ่ นใหม่รายอื่นสืบ ทอดการผลิตเกษตรจากพ่อแม่ในพืน้ ที่ทาการเกษตรขนาดใหญ่
(Cochetel และคณะ, 2560) นอกจากนี ้ยังพบว่าเกษตรกรรุ่ นใหม่ดงั กล่าวยังมีความหลากหลายในการผลิตเกษตร เช่น
บางรายมีการผลิตเกษตรในเชิงธุรกิจ ขณะเดียวกันบางรายมีการผลิตที่ให้ ความสาคัญกับการผลิตเกษตรอย่างยัง่ ยืนและ
สัมพันธ์กบั การพัฒนาชุมชน ดังนันนโยบายของรั
้
ฐควรจะครอบคลุมความหลากหลายเหล่านี ้ได้
4.2 การต่ อยอดงานวิจัยสาหรับการออกแบบนโยบายที่เหมาะสม
งานศึกษานี ้ได้ แสดงให้ เห็นถึงความหลากหลายของนโยบายที่ใช้ ส่งเสริ มการสร้ างเกษตรกรรุ่ นใหม่ในหลาย
ประเทศ นโยบายเหล่านี ้แตกต่างกันไปตามรู ปแบบการดาเนินการและงบประมาณ ซึ่งมีความสัมพันธ์ กบั วัตถุประสงค์ใน
การดาเนินงานนโยบายดังกล่าว ประเทศส่วนใหญ่ จะมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรรุ่ นใหม่ ในการเริ่ มต้ นทาธุรกิจ แต่ใน
ประเทศอื่นนโยบายการสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่เป็ นส่วนหนึ่งของวิสยั ทัศน์แบบกว้ างถึงประเภทของโครงสร้ างการผลิต
เกษตรรูปแบบใดที่ควรจะส่งเสริ ม จากนโยบายดังกล่าวข้ างต้ นนัน้ ได้ แสดงถึงความแตกต่างของนโยบายในแง่ของการเงิน
และทรัพยากรมนุษย์ ทีม่ ีความสัมพันธ์ถึงจานวนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้ รับการสนับสนุน
เพื่อสนับสนุนการอภิปรายนี ้ จึงมีความจาเป็ นที่ต้องทาความเข้ าใจให้ มากขึ ้นในด้ านสถานการณ์และทัศนคติ
ของเกษตรกรรุ่นใหม่ Cochetel และคณะ (2560) พบว่า เกษตรกรรุ่นใหม่ของประเทศไทยโดยทัว่ ไปนันมี
้ โอกาสเข้ าถึงทีด่ นิ
ในการเริ่ มต้ นการผลิตเกษตร (ซึง่ เป็ นที่ดินทาการเกษตรของจากครอบครัว) อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีความจาเป็ นในการทา
ความเข้ าใจเกี่ยวกับอุปสรรค/ข้ อจากัด ของคนรุ่นใหม่ทสี่ นใจทาการเกษตรแต่ไม่สามารถเริ่ มต้ นได้ ซึง่ อาจเนื่องมาจากการ
ที่คนรุ่นใหม่กลุม่ นี ้ ไม่สามารถเข้ าถึงที่ดินหรื อแหล่งเงินทุน นอกจากนี ้ ยังมีความจาเป็ นถึงการประเมินในแง่ของประเภท
รายได้ (ซึง่ เป็ นรายได้ จากการทาการเกษตรอย่างเดียว หรื อ ทาร่วมกับกิจกรรมอื่น เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) ที่สามารถ
จูงใจให้ คนรุ่นใหม่ในประเทศไทยหันกลับมาอยูใ่ นชุมชนแทนการย้ ายเข้ าเมือง ในความจาเป็ นที่จะต้ องทาการประเมินใน
สองประเด็นดังกล่าวนันถื
้ อเป็ นเรื่ องที่สาคัญเนื่องจากเกษตรกรรุ่ นใหม่ในประเทศไทยยังไม่ได้ มีการรวมตัวในเชิงของ
สหภาพที่ มีพลังในการขับเคลื่อ นนโยบายสาธารณะ นอกจากนัน้ การประเมินในประเด็ นนีย้ ังเป็ นสิ่ง ที่สาคัญในการ
สนับสนุนให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับในเชิงรู ปแบบของนโยบายที่สามารถนามาดาเนินการในประเทศไทย โดยมีเป้า
ของนโยบายการสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ไม่ใช่เพียงที่ต้องการลดการเกิดประชากรผู้สงู อายุในภาคการเกษตรเท่านัน้ แต่
ยังเป็ นการให้ ความสาคัญของแผนการผลิตเกษตรที่หลากหลายของเกษตรกรรุ่ นใหม่ ในการสร้ างความมัน่ ใจได้ ว่าภาค
การเกษตรของไทยยังคงความสามารถในการแข่งขัน และเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญในแง่เศรษฐกิจและวิธีของชุมชน
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