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ความหลากหลายของเกษตรกรรุ่นใหม่ในพืน้ที่จงัหวัดเชียงใหม่และปราจนีบุรี: คุณลักษณะ, 

ปัญหาที่เผชิญ, และการมีส่วนร่วมกับโครงการสนับสนุนเกษตรกร 

 

 

Cécile Cochetel (สถาบนั SupAgro Montpellier ประเทศฝร่ังเศส) และ เกษศิรินทร์ พิบลูย์ (มลูนิธิเพื่อการบริหารจดัการ

น า้แบบบรูณาการ (ประเทศไทย)) 

เอกสารชุดนีเ้ป็นงานศึกษาที่อยู่ภายใต้การดแูลของ อาจารย์ Nicolas Faysse (สถาบนัวิจยั Cirad ประเทศฝร่ังเศสและ

สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย) และ อาจารย์ ณฐิตากานต์ ปินทกุาศ (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่)1  

 

1. หลักการและเหตุผล  

ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึง่ที่ก าลงัเผชิญกบัสงัคมผู้สงูอายเุช่นเดียวกบัประเทศอื่นในแถบเอเชีย (Oizumi, 2556) จาก

งานศึกษาสองหมู่บ้านในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือพบว่า ภายในช่วงเวลา 25 ปี (ระหว่าง พ.ศ.2525-2551) นัน้ อายโุดย

เฉลี่ยของเกษตรกรได้เพิ่มขึน้จาก 36 ปี เป็น 55 ปี (Rigg, 2555) นอกจากนัน้ หนึ่งในหมู่บ้านที่ได้ท าการศึกษาพบว่าใน

ชมุชนมีเพียงสดัสว่นอายขุองเกษตรกรผู้สงูอายกุบัเด็กเท่านัน้ สว่นช่วงอาย ุ20 ถึง 40 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายขุองคนรุ่นใหม่นัน้

ได้หายไปจากชุมชน ท าให้ชุมชนเกิดช่องว่างของสดัส่วนอายขุองคนกลุ่มนี ้และงานศึกษายงัได้พบว่ารายได้หลกัสองใน

สามของจ านวนครัวเรือนในชุมชนนัน้มาจากการได้รับการสง่เงินจากลกูหลานที่ท างานนอกชุมชน (Nilsen, 2557) ดงันัน้

จากผลการศึกษาในหมู่บ้านดงักลา่ว สามารถสรุปได้ว่ารายได้หลกัของชุมชนไม่ได้มาจากการท าเกษตรอีกต่อไป รวมถึง

วฒันธรรมและมมุมองในการท าเกษตรที่เปลีย่นไปจากเดิม ดงัจะเห็นได้จากที่คนในชมุชนทัง้คนรุ่นใหมแ่ละผู้สงูอายไุด้มอง

ภาคการเกษตรเป็นงานท่ีต้องท างานหนกั และไมม่ีเกียรติในสงัคม (Rigg และคณะ, 2555)  

รวมทัง้งานศึกษาดงักลา่วยงัได้พิสจูน์ถึง การเพิ่มขึน้ของวงจรอบุาทว์นัน้มีนยัส าคญัที่เก่ียวข้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนัที่

เกษตรกรสว่นใหญ่เป็นเกษตรกรผู้สงูอายแุละมีการปรับตวัที่ยงัคงจ ากดัตอ่การเพิ่มผลผลติทางการเกษตร (ซึ่งต้องการการ

ลงทนุทัง้ด้านเวลาและเงินทนุ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้) ด้วยเหตนุีท้ าให้เกษตรกรมีรายได้จากภาคการเกษตรน้อย 

ซึง่สง่ผลให้คนรุ่นใหมไ่มอ่ยากท าการเกษตร และเป็นเหตผุลที่ท าให้อายเุฉลีย่ของเกษตรกรเพิ่มขึน้ 
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ภาพท่ี 1 วงจรอบุาทว์ที่ท าให้เกษตรกรมีรายได้จากภาคการเกษตรน้อย 

ที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงประเด็นเก่ียวกับสงัคมผู้ สูงอายุเป็นอย่างมาก โดยจะเห็นได้จากการกล่าวถึงเร่ือง

สงัคมไทยจะกลายเป็นสงัคมผู้สงูอายใุนแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) รวมถึงการ

ให้ความส าคญัของปัญหานีเ้ช่ือมโยงกบัภาคการเกษตรในประเด็นเก่ียวกบัการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรที่มีแนวโน้ม

เพิ่มขึน้ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 11 โดยในแผนพฒันาฯ ฉบบันีไ้ด้เน้นประเด็นเร่ืองการขาดแคลน

แรงงานในภาคเกษตรที่มีความสมัพนัธ์กบัสถานการณ์สงัคมผู้สงูอาย ุและการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสูภ่าคอตุสาหกรรม

และภาคบริการเพิ่มขึน้ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2554) ดงันัน้เพื่อกระตุ้นให้เกิด

ความสนใจจากเกษตรกรรุ่นใหมแ่ละแรงงานฝีมือมาท าการเกษตรเพิ่มขึน้ แผนพฒันาฯ จึงมุง่เน้นการจดัการ 3 ด้าน คือ 1) 

การสนบัสนนุท่ีดินท าการเกษตร, 2) การสนบัสนนุแหลง่เงินทนุ และ 3) การพฒันาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ โดย

ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้วางเป้าหมายในการสนบัสนนุเกษตรกรรุ่นใหม่

เป็นหลกั (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, 2560) 

จากผลการให้ความสนใจในประเด็นเร่ืองเกษตรกรรุ่นใหมน่ัน้ จะเห็นได้วา่มีโครงการน าร่องหลากหลายโครงการที่เก่ียวข้อง

กบัเกษตรกรรุ่นใหม่ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา เช่น ส านกังานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรได้มีการสนบัสนนุที่ดินท าการเกษตร

ให้กบัเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงโครงการ Young Smart Farmers ที่สนบัสนนุเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เช่ือมโยงกบัการ

เข้าถึงด้านการตลาด 

อย่างไรก็ตาม งานศึกษาเก่ียวกับเกษตรกรรุ่นใหม่นัน้พบว่ายงัคงมีจ ากัด ทัง้ในด้านรูปแบบ, การด าเนินงาน, และการ

ประเมินของโครงการสนบัสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงภาพการท างานเช่ือมโยงระหว่างเกษตรกรรุ่นใหม่และโครงการ

สนบัสนนุ ท าให้งานการศกึษาในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อสนบัสนนุในการเติมเต็มประเด็นดงักลา่ว โดยการประเมินว่าใคร
คือเกษตรกรรุ่นใหม่ อะไรคือข้อจ ากัดในการเร่ิมต้นท าการเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ และเกษตรกรรุ่นใหม่

ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการหนุนเสริมจากหน่วยงานที่ ผ่านมาอย่างไรบ้าง โดยท าการศึกษาเกษตรกร

รุ่นใหมใ่นพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหมแ่ละปราจีนบรีุ 

 

 

 

มีรายได้จากภาคการเกษตรน้อย จ ากดัความสนใจของคนรุ่นใหม่

มาเป็นเกษตรกร 

จ ากดัความสนใจของเกษตรกรตอ่

การปรับปรุงระบบการผลิตเกษตร 

เกษตรกรในปัจจบุนัเป็นเกษตรกร

ผู้สงูอาย ุ
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2. ระเบียบวิธีการวิจัย  

2.1 กรอบการวิจยั  

กรอบงานวิจยัได้พิจารณาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ในการท าเกษตรมาอย่างน้อย 6 เดือน และมีอายนุ้อยกว่า 45 

ปี ซึง่อิงตามเกณฑ์อายขุองเกษตรกรภายใต้เง่ือนไขการเข้าร่วมโครงการเกษตรกรรุ่นใหมข่องหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง งานวิจยั

ไม่ได้พิจารณาเกษตรกรรุ่นใหม่จากรูปแบบการผลิต ขนาดพืน้ที่ท าการเกษตร หรือการเป็นเกษตรกรเต็มเวลาหรือไม่เต็ม

เวลา (ซึง่ทีมวิจยัได้สมัภาษณ์เกษตรกรทัง้สองกลุม่) รวมถึงการสมัภาษณ์เกษตรกรรุ่นใหมท่ี่ยงัคงท าการเกษตรในพืน้ท่ีของ

ครอบครัว เนื่องจากงานวิจยัในครัง้นีไ้ด้เปิดกว้างในลกัษณะของกลุม่เป้าหมายเพื่อที่จะได้เห็นถึงความหลากหลายของคน

รุ่นใหมใ่นการท าการเกษตร อยา่งไรก็ตามงานวิจยัไมไ่ด้สมัภาษณ์คนรุ่นใหมท่ี่เลกิท าการเกษตร  

งานวิจยัได้สมัภาษณ์เกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการประเมินถึงประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากโครงการสนบัสนนุทัง้รูปแบบ

เฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (เช่น มีเง่ือนไขอายสุ าหรับการเข้าร่วมโครงการ) และรูปแบบการสนบัสนนุเกษตรกรทัว่ไป ซึ่งการ

ด าเนินงานของโครงการดงักลา่ว ด าเนินการโดยภาครัฐ (เช่น หนว่ยงานราชการ หรือ มหาวิทยาลยั) หรือ หน่วยงานเอกชน 

(องค์กรพฒันาเอกชน, มลูนิธิ, และบริษัท) 

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมลู  

งานวิจยัได้ท าการสมัภาษณ์เกษตรจ านวน 83 ราย จากจ านวนเกษตรกรดงักลา่วทีมวิจยัไม่ได้มุง่เน้นเพื่อถือเป็นข้อมลูสถิติ

ของตวัแทนเกษตรรุ่นใหมใ่นจงัหวดัเชียงใหมแ่ละปราจีนบรีุ แตจ่ะเป็นการศึกษาถึงคณุลกัษณะของความหลากหลายของ

เกษตรกรรุ่นใหม ่

โดยการสมัภาษณ์เกษตรกรนัน้ ได้ท าการสมัภาษณ์ที่สวน/ไร่นาของเกษตรกร, สถานที่จ าหน่ายผลผลิต รวมถึงในระหว่าง

ช่วงเวทีเสวนาของเกษตรกรรุ่นใหม ่ประเด็นเนือ้หาการสมัภาษณ์เกษตรกรนัน้ประกอบด้วย 

- บริบทของเกษตรกรรุ่นใหม่ (ระดบัการศึกษา, ประสบการณ์ท างานก่อนท าการเกษตร และเหตุผลในการท า

เกษตร)  

- ลกัษณะฟาร์ม/ไร่นาทัว่ไปของเกษตรกร (ขนาดพืน้ที่ท าการเกษตร, ประเภทของการท าเกษตร, วตัถปุระสงค์ใน

การผลติเกษตร และการเข้าถึงที่ดินท าเกษตร) 

- ข้อจ ากดั/อปุสรรคของเกษตรกรรุ่นใหม ่(ข้อจ ากดั/อปุสรรคช่วง 5 ปีแรกในการท าการเกษตรส าหรับเกษตรกรที่มี

ประสบการณ์ท าการเกษตรมามากกวา่ 5 ปี และข้อจ ากดั/อปุสรรคที่พบในปัจจบุนั) 

- การเข้าร่วมโครงการสนบัสนนุเกษตรกรรุ่นใหม่ (ถ้ากรณีไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นเพราะสาเหตใุด) และได้รับ

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการนีอ้ยา่งไร 

- การจดัการด้านการผลิตเกษตร (เช่น แหลง่เงินทนุ ข้อมลูข่าวสาร และช่องทางการตลาด), ด้านวิสยัทศัน์ในการ

การจดัการฟาร์มที่สามารถอยู่ได้จริงในชุมชน, โครงการด้านการผลิตเกษตรและความคาดหวงัจากโครงการใน

อนาคต รวมถึงมมุมองเร่ืองเกษตรกรรุ่นใหมใ่นชมุชน 
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นอกจากนัน้ทีมวิจัยได้ท าการสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่ของโครงการสนบัสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ในแต่ละโครงการ จ านวน 12 

โครงการฯ (จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 7 ราย และจังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 5 ราย) ในประเด็นเก่ียวกับบริบทและ

วตัถปุระสงค์ของการด าเนินงานภายใต้โครงการฯ, เง่ือนไขในการคดัเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ, และรูปแบบการ

สนบัสนนุให้กบัเกษตรกรกรรุ่นใหม ่ซึ่งในงานศึกษาในครัง้นีไ้ด้พิจารณาสมัภาษณ์เฉพาะโครงการสนบัสนนุที่เกษตรกรรุ่น

ใหมท่ี่สมัภาษณ์ได้เข้าร่วมเทา่นัน้ 

ทีมวิจยัได้ด าเนินการสมัภาษณ์ในช่วงเดือนมิถนุายนถึงกนัยายน พ.ศ.2560 รวมถึงจดัประชุมเชิงปฏิบตัิการเร่ืองเกษตรกร

รุ่นใหม ่ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ซึง่ประกอบด้วยเกษตรกร จ านวน 8 ราย และเจ้าหน้าของโครงการสนบัสนนุเกษตรกรรุ่น

ใหม ่จ านวน 12 ราย โดยมีวตัถปุระสงค์การจดัประชมุฯ เพื่อน าเสนอและแลกเปลี่ยนในประเด็นผลการศึกษาเบือ้งต้นของ

งานวิจยั 

งานศึกษาได้สมัภาษณ์เกษตรกรรุ่นใหม่ (ตามลกัษณะที่กลา่วไว้ดงัข้างต้น) และสมัภาษณ์อดีตเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งเป็น

เกษตรกรที่อายมุากกว่า 45 ปี (แต่ไม่เกิน 55 ปี) ที่ได้เร่ิมท าการเกษตรเมื่อครัง้ยงัเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ สาเหตุที่เลือก

สมัภาษณ์เกษตรกลุม่นี ้1) เพื่อท่ีจะได้ทราบถึงเหตผุลในการท าเกษตร ณ ขณะนัน้ และ 2) พฒันาการของระบบการเกษตร

จากอดีตจนถึงปัจจบุนั จากตารางที่ 1 สามารถจดัประเภทของเกษตรกรรุ่นใหมไ่ด้ดงัตอ่ไปนี ้

ตารางที่ 1 จ านวนเกษตรกรที่สมัภาษณ์ในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละปราจีนบรีุ โดยแยกตามประเภทของเกษตรกรรุ่นใหม ่ 

ประเภทของเกษตรกรรุ่นใหม ่ เชียงใหม ่ ปราจีนบรีุ 

เกษตรกรรุ่นใหมท่ีเ่ข้าร่วมโครงการสนบัสนนุฯ 22 10 

เกษตรกรรุ่นใหมท่ี่ไมไ่ด้เข้าร่วมโครงการสนบัสนนุฯ 18 10 

เกษตรกรที่เร่ิมท าการเกษตรเมื่อครัง้ยงัเป็นเกษตรกรรุ่นใหม ่และได้เข้า

ร่วมโครงการสนบัสนนุฯ 

1 10 

เกษตรกรที่เร่ิมท าการเกษตรเมื่อครัง้ยงัเป็นเกษตรกรรุ่นใหม ่แตไ่มไ่ด้

เข้าร่วมโครงการสนบัสนนุฯ  

2 10 

 

2.3 ความหมายของการจ าแนกกลุม่  

งานวิจยัในครัง้นีไ้มไ่ด้พิจารณาการจ าแนกกลุม่เกษตรกรจากการผลิตทางการเกษตร (เกษตรเคมีกบัเกษตรอินทรีย์) หรือ

ขนาดพืน้ที่การผลิต แต่เป็นการพิจารณาจากความเชื่อมโยงระหว่างลักษณะไร่นาและวัตถุประสงค์การผลิตของ

เกษตรกร โดยอิงกบัค าถามดงัตอ่ไปนี ้1) เกษตรกรมีการจัดการระบบการเกษตรลักษณะใด (เช่น เกษตรเชิงเดี่ยวกบั

เกษตรแบบผสมผสาน), 2) เกษตรกรมีวิสัยทัศน์ในการผลิตเกษตรอย่างไร (เช่น การท าเกษตรแบบพอเพียง, หรือท า

เกษตรระบบเดียวกบัที่ครอบครัวเคยท ามาก่อนหน้านี ้, หรือต้องการกลบัอยู่ที่ชุมชนของตวัเอง, หรือต้องการกลบัมาท า

การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) และ 3) ประเด็นสองค าถามดังกล่าวมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน
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อย่างไร โดยเกณฑ์ในการจดักลุม่เกษตรกรเบือ้งต้นของงานวิจยัได้พิจารณาจากรูปแบบของการผลิตทางการเกษตรและ

กิจกรรมนอกภาคการเกษตรเป็นหลกั 

3. ผลการศึกษา 

ผลการศกึษาของงานวิจยั ประกอบด้วยหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้1) การจดักลุม่เพื่อวิเคราะห์ถึงความหลากหลายของเกษตรกรรุ่น

ใหม่ และน าเสนอถึงลกัษณะเบือ้งต้นของเกษตรกรในแต่ละกลุ่ม, 2) การประเมินถึงข้อจ ากดั/อุปสรรคในช่วงเร่ิมต้นท า

การเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม ่และ 3) การน าเสนอเก่ียวกบัโครงการสนบัสนนุเกษตรกรรุ่นใหม่ และประโยชน์ที่เกษตรกร

ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการดงักลา่ว 

3.1 การจดักลุม่เพ่ือวิเคราะห์ถงึความหลากหลายของเกษตรกรรุ่นใหม ่ 

จากระเบียบวิธีวิจยัดงักลา่วขัน้ต้น งานวิจัยสามารถจดักลุม่เกษตรกรรุ่นใหม่ได้ 5   กลุ่ม (ภาพที่ 2 และตารางที่ 2) โดย

รายละเอียดของเกษตรกรแตล่ะกลุม่และตวัอยา่งเกษตรกรรุ่นใหมจ่ะอยูใ่นสว่นถดัไปของการน าเสนอผลการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 การจดักลุม่เกษตรกรรุ่นใหม ่

 

 

2.กิจกรรมนอก 
ภาคการเกษตร 
 

1. ระบบการผลิตทางการเกษตร 

การผลิตแบบ

เชิงเดี่ยว 

การผลิตแบบเชิงเดี่ยว 

+ ความพยายามปรับ

ไร่นาให้เกิดความ

หลากหลาย 

การน านวตักรรม

การเกษตรมาปรับใช้

อย่างเตม็รูปแบบ 

การท าเกษตรแบบผสมผสานในพืน้ท่ี

ขนาดเล็ก 

ไม่มีกิจกรรมนอก
ภาคการเกษตร 
 

ท ากิจกรรมนอก
ภาคการเกษตร 
 

กลุ่มที่ 1 การ

ผลิตแบบ

เชิงเดี่ยว 

 

กลุ่มที่ 2 การผลิตแบบ

เชิงเดี่ยว และได้

พยายามที่จะปรับไร่นา

ให้เกิดความ

หลากหลาย 

กลุ่มที่ 3 การผลิตแบบ

เชิงธุรกิจ 

 

กลุ่มที่ 4 การ

ผลิตเกษตรท่ีเป็น

มิตรกบั

สิ่งแวดล้อม 

 

กลุ่มที่ 5 การผลิต

เกษตรท่ีสมัพนัธ์

กบัการพฒันา

ชมุชน 
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ตารางที่ 2 จ านวนเกษตรกรรุ่นใหมใ่นแตล่ะกลุม่ 

กลุม่เกษตรกรรุ่นใหม ่ เชียงใหม ่ ปราจีนบรีุ 

กลุม่ที่ 1 การผลติแบบเชิงเดีย่ว 0 21 

กลุม่ที่ 2 การผลติแบบเชิงเดีย่ว และได้พยายามที่จะปรับไร่นาให้เกิดความ

หลากหลาย 

9 12 

กลุม่ที่ 3 การผลติแบบเชิงธุรกิจ 4 5 

กลุม่ที่ 4 การผลติทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 18 2 

กลุม่ที่ 5 การผลติที่สมัพนัธ์กบัการพฒันาชมุชน 12 0 

 

กลุ่มที่ 1 “การผลิตแบบเชิงเดี่ยว” 

เกษตรกรในกลุม่นี ้เป็นเกษตรกรที่เน้นการผลิตแบบเชิงเดี่ยว หรือมีการปลกูพืชเลีย้งสตัว์ไม่เกิน 2 ชนิด เช่น การปลกูข้าว 

หรือ/และ การเลีย้งกุ้ ง หรือ การเลีย้งปลา โดยเป็นเกษตรกรจากจงัหวดัปราจีนบรีุทัง้หมด ซึ่งเป็นลกูหลานเกษตรกร และ

สว่นใหญ่จบการศกึษาระดบัชัน้ประถมศกึษาหรือมธัยมศกึษา สว่นแผนการผลติทางการเกษตรในอนาคตนัน้ เกษตรกรไม่

มีแผนการเปลีย่นแปลงระบบการผลติใดๆ ซึง่จะยงัคงเน้นการผลิตแบบเชิงเดี่ยวเป็นหลกั โดยมีเหตผุลดงันี ้1) เกษตรกรมี

ความพงึพอใจรายได้จากการผลติทางการเกษตรในรูปแบบนี ้ 2) ถึงแม้วา่เกษตรกรจะมีรายได้อยู่ในระดบัที่ไม่น่าพึงพอใจ 

แตเ่กษตรกรมีรายได้จากอาชีพเสริมอื่น ดงันัน้เกษตรกรจึงไมม่ีความต้องการเปลีย่นแปลงระบบเกษตรกรรมที่ท าอยู่ 

ตวัอย่างเกษตรกรกรกลุ่มที ่1: คณุธิดารตัน์  

คุณธิดารัตน์ (อายุ 41  ปี )  เป็นเกษตรกรในพืน้ที่อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ครอบครัวของคุณธิดารัตน์เป็น

เกษตรกรผู้ปลกูข้าว เหตผุลที่คณุธิดารัตน์มาท าการเกษตรนัน้ เนื่องจากบิดามารดาของตนเสยีชีวิต จึงได้ตดัสนิใจออกจาก

งานเดิมมาสานต่อการปลกูข้าวของครอบครัว ซึ่งในขณะนัน้คณุธิดารัตน์ท างานเย็บผ้าใน

โรงงาน (นานกว่า 15 ปี) หลงัจากที่เรียนจบการศึกษาในระดบัชัน้ประมธัยมศึกษาตอน

ปลาย 

ปัจจบุนัคณุธิดารัตน์มีรายได้หลกัจากการท านา และอยู่ในเกณฑ์รายได้ที่น่าพึงพอใจ ท าให้

คุณธิดารัตน์ไม่มีแผนหรือโครงการปรับการผลิตในรูปแบบอื่น แต่ยงัคงเน้นการปลกูข้าว

แบบเดิม ปัจจบุนัคณุธิดารัตน์มีพืน้ท่ีท านาทัง้หมด 62 ไร่ เป็นท่ีดินของตนเอง 40 ไร่ และเช่า

ที่ดินของญาติ 22 ไร่ โดยจ่ายค่าเช่าปีละ 5,000 บาท เนื่องจากคณุธิดารัตน์ยงัขาดความ

ช านาญในการจดัการปลกูข้าว  ดงันัน้การจดัการนาข้าวสว่นใหญ่จะเป็นการจ้างแรงงานเป็นหลกั ด้วยเหตผุลนีท้ าให้คุณ

ธิดารัตน์ตดัสินใจเข้าร่วมโครงการ Young Smart Farmers เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทกัษะด้านการผลิตเกษตรให้

เพิ่มขึน้  
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กลุ่มที่ 2  “การผลิตแบบเชิงเดี่ยว และได้พยายามที่จะปรับไร่นาให้เกิดความหลากหลาย” 

เกษตรกรในกลุม่นี ้เป็นเกษตรกรที่มีการผลติแบบเชิงเดีย่วเชน่เดียวกบัเกษตรกรในกลุม่ที่ 1 เช่น การปลกูข้าว, การเลีย้งกุ้ง, 

การเลีย้งปลา หรือ การปลกูผกั แตเ่กษตรกรในกลุม่นีแ้ตกตา่งจากเกษตรกรในกลุม่ที่ 1 คือยงัไมพ่งึพอใจกบัรายได้จากการ

ผลิตเกษตรแบบเชิงเดี่ยว ดงันัน้เกษตรกรจึงพยายามที่จะปรับไร่นาของตนเองให้เกิดความหลากหลายมากขึน้ เพราะ

เกษตรกรต้องการรายได้ที่เพิ่มขึน้กวา่เดิม และ/หรือ ต้องการท่ีจะปรับระบบการผลติเกษตรที่เกษตรกรสามารถพึง่ตนเองให้

ได้มากกวา่นี ้ซึง่เกษตรกรนัน้ได้เร่ิมสร้างความหลากหลายในสวนหลงับ้านของตนเอง โดยการปลกูพืชผกัและผลไม้ ส าหรับ

บริโภคในครัวเรือน (เพื่อลดคา่ใช้จ่ายในครอบครัว) รวมถึงเกษตรกรบางรายที่ได้ปรับระบบการผลติทางการเกษตรที่ตา่งไป

จากเดิม (เช่น การเลีย้งปลา หรือ การเลีย้งกุ้ง ในพืน้ท่ีจงัหวดัปราจีนบรีุ) นอกจากนัน้เกษตรกรกลุม่ที่ 1 และ 2 ยงัคงพบว่า

มีรายได้ที่จ ากดั เนื่องจากเกษตรกรสว่นใหญ่จ าหนา่ยผลผลติให้กบัพอ่ค้าคนกลางหรือโรงสข้ีาว  

ส าหรับตวัอยา่งเกษตรกรรุ่นใหมใ่นกลุม่ที่ 2 นัน้ ได้น าเสนอตวัอย่างเกษตรกรที่ประเมินรายได้จากการผลิตเกษตรที่ได้รับ

นัน้ยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  ท าให้เกษตรกรต้องท าอาชีพเสริม และเร่ิมปรับระบบการผลิตเกษตรให้มี

ความหลายในด้านผลผลติและการหาช่องทางการตลาดอื่น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบัครอบครัวของเกษตรกร 

ตวัอย่างเกษตรกรกลุ่มที ่2: คณุสนัติ 

คณุสนัติ (อาย ุ42 ปี) เป็นเกษตรกรในพืน้ท่ีอ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ปัจจุบนัแต่งงานและมีบตุร 3 คน มีภรรยาเป็น

ผู้ช่วยในการท าการเกษตร คณุสนัติมีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กบัครอบครัวโดยการท างานด้านการทอ่งเที่ยว คณุสนัติ

เร่ิมช่วยครอบครัวในการท าเกษตรหลงัจากเรียนจบในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

เนื่องจากครอบครัวของคุณสนัติไม่ได้มีที่ดินเป็นของตนเอง จึงจ าเป็นต้องเช่าที่ดิน

ท าการเกษตร คณุสนัติเร่ิมแยกท าเกษตรกรรมของตนเองเมื่อ 15 ปีที่ผ่านมา ด้วย

การเช่าที่ดินท าการเกษตรประมาณ 15-22 ไร่ต่อปี โดยปลกูงาด า ข้าวโพด และ

ข้าวเป็นหลกั 

คณุสนัติตดัสินใจเข้าร่วมโครงการพฒันาผู้น าเกษตรกรรุ่นใหม่ ของส านกังานการ

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  (สปก .)  ในปี 2555 เพื่อให้มีที่ดินท าการเกษตรเป็น

ของตนเอง  โดยโครงการดังกล่าวนีไ้ด้มีการจัดสรรที่ดินท าการเกษตรให้แก่

เกษตรกรผู้ที่ผา่นเกณฑ์การคดัเลือก (อ่านรายละเอียดของโครงการนีเ้พิ่มเติมในหวัข้อ 3.3) โดยคณุสนัติได้รับการจดัสรร

ที่ดินจากโครงการนี ้จ านวน 2 ไร่ เมื่อปี 2556 ที่ผา่นมา ซึง่การจดัการท่ีดินแปลงนีค้ณุสนัติได้ท าการเกษตรแบบผสมผสาน 

เช่น การปลกูผกั (มะเขือมว่ง ผกับุ้ง หญ้าหวาน ฯลฯ) และผลไม้ (กล้วย เมลอ่น เสาวรส อโวคาโด และฝร่ัง) 

คณุสนัติวางแผนจะหยดุการเช่าที่ดินในพืน้ท่ีการปลกูพืชเชิงเดี่ยวในแปลงที่เช่าเดิม ถ้าหากคณุสนัติมีรายได้ที่เพียงพอจาก

การผลติเกษตรในพืน้ท่ี 2 ไร่ ที่ได้รับการจดัสรรของ ส.ป.ก. นอกจากนีค้ณุสนัติยงัได้พยายามรวมกลุม่กบัเกษตรกรรายอื่นที่

ได้ร่วมในโครงการเดียวกนัเพื่อรวบรวมผลผลติให้ได้ปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยมีแผนการจ าหน่าย

ผลผลติในการขายตรงกบับริโภคและการแปรรูปผลติภณัฑ์ เช่น กล้วยตากหรือชาหญ้าหวาน เป็นต้น  
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กลุ่มที่ 3  “การผลิตแบบเชิงธุรกิจ” 

เกษตรกรในกลุ่มนี ้เป็นเกษตรกรที่มีการผลิตแบบเชิงธุรกิจ ถึงแม้ว่าไม่เคยมีประสบการณ์ท าการเกษตรมาก่อน แต่

เกษตรกรเห็นช่องทางความเป็นไปได้ในการได้ก าไรจากการผลิตเกษตร คร่ึงหนึ่งของเกษตรกรไม่ได้มีฐานครอบครัวเป็น

เกษตรกร ระดับการศึกษาของเกษตรกรนัน้จบระดับชัน้ปริญญาตรีและปริญญาโท และพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มี

ประสบการณ์ในการท างานที่อื่นมาก่อนที่จะเร่ิมต้นท าการเกษตร เกษตรกรกลุม่นีม้ีการน านวตักรรมทางการเกษตรมาใช้

อย่างเข้มข้น ซึ่งมีต้นทนุในการผลิตที่สงู เช่น การท าโรงเรือนพร้อมกบัการติดตัง้ระบบน า้หยด หรือ การปลกูพืชในระบบ

ไฮโดรโพนิค เป็นต้น เกษตรกรในกลุม่นีม้ีไมค่อ่ยให้ความสนใจในการท างานร่วมกบักลุม่หรือเครือข่าย แต่จะเน้นระบบการ

พฒันาไร่นา และธุรกิจเกษตรของตวัเองเป็นหลกั  

ตวัอย่างเกษตรกรกลุ่มที ่3: คณุเอ็ม 

คณุเอ็ม (อาย ุ27 ปี) เป็นเกษตรกรอยูใ่นพืน้ท่ีอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ คณุเอ็มจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่และมีประสบการณ์ท างานเก่ียวกบัการรับซือ้ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ของบริษัทซีพ ี

อยูน่าน 3 ปี สาเหตทุี่ท าให้ตดัสนิใจลาออกงานบริษัทเนื่องจากต้องออกเดินทางบอ่ยครัง้ และอยากมีเวลาอยู่กบัครอบครัว

มากขึน้ 

คณุเอ็มเร่ิมท าการเกษตรเมื่อปี 2552 ที่ผา่นมา โดยครอบครัวได้แบง่ที่ดินท าการเกษตรให้กบัคณุเอ็ม จ านวน 4  ไร่  ผลผลิต

หลกัของคณุเอ็ม คือ การเพาะเห็ด นอกจากนีย้งัมีต้นไผ่ มะม่วงและล าไย ก่อนที่จะเร่ิมต้นท าการเกษตรนัน้ คณุเอ็มได้มี

การติดต่อหาข้อมูลด้านการผลิตโดยการแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรรายอื่นเพื่อประเมินถึงความเป็นได้ว่าผลผลิตเกษตร

ประเภทใดที่ลงทนุแล้วได้ก าไรได้จริง 

ในช่วงแรกของการท าการเกษตรนัน้ คณุเอ็มได้เผชิญกบัอปุสรรคหลาย

ด้าน โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองการยอมรับของคนในชุมชน และ

ความเข้าใจของครอบครัว ที่ตัง้ค าถามว่าท าไม่ต้องออกจากงานเดิม

แล้วมาท าการเกษตร? รวมทัง้ไม่มีเครือข่ายการท างานของเกษตรกรรุ่น

ใหม่ในชุมชน ด้วยเหตุนีท้ าให้คุณเอ็มตดัสินใจเข้าร่วมโครงการ  “คน

กล้าคืนถิ่น ”  เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความรู้ทางการผลิต

เกษตรร่วมกับเกษตรกรรุ่นใหม่รายอื่น นอกจากนี ้คุณเอ็มยังได้เข้าร่วม โครงการ Young Smart Farmer    ( อ่าน

รายละเอียดของหลกัสตูรนีเ้พิ่มเติมในหวัข้อ 3.3) เพื่อหาโอกาสในการเข้าถึงช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึน้ 

ปัจจบุนัคณุเอ็มมีโรงเพาะเห็ดจ านวน 6  โรงเรือน มีช่วงเวลาเก็บเก่ียวทกุ ๆ 20 วนั ตลอดทัง้ปี โดยคณุเอ็มมีรายได้อยู่ใน

ระดับที่ดีมาก (รายได้สทุธิประมาณ 53,000 บาทต่อเดือน) ปัจจุบนัครอบครัวของคณุเอ็มเข้าใจและให้การสนบัสนนุใน

การท าเกษตร เนื่องจากคณุเอ็มสามารถพิสจูน์ได้วา่สามารถสร้างรายได้จากการท าการเกษตรได้จริง 
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ประเภทที่ 4 “การผลิตเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม” 

เกษตรกรกลุม่นี ้เป็นเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรไร้สารพิษ รวมถึงการผลติแบบเกษตรปลอดภยั  ผลผลิตเกษตร

ส่วนใหญ่ของเกษตรกรกลุ่มนี ้คือ  การปลกูผักและไม้ผล ในพืน้ที่ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 20 ไร่) โดยเป็นการปลูกแบบ

เกษตรกรรมผสมผสาน และจ าหน่ายผลผลิตผ่านช่องทางการตลาดเฉพาะ เช่น ตลาดนดัเกษตรอินทรีย์ /เกษตรปลอดภยั

หรือการจ าหน่ายให้กับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรกลุ่มจะเน้นการผลิตในไร่นาเป็นหลกั โดยมีเป้าหมายคือการลด

ปริมาณสารเคมีในการผลติทางการเกษตร  และ /หรือเพิ่ม ผลผลติให้หลากหลายขึน้ 

ตวัอย่างเกษตรกรกลุ่มที ่4: คณุพิชยั 

คณุพิชยั (อาย ุ42 ปี) เป็นเกษตรกรในพืน้ที่อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ คณุพิชยัมีฐานครอบครัวเป็นเกษตรและเคย

ช่วยครอบครัวท าการเกษตรตัง้แตเ่ด็ก ก่อนเร่ิมต้นท าการเกษตรนัน้คณุพิชยัเคยท างานเป็นช่างในตวัเมืองเชียงใหม่ แต่เกิด

ความรู้สกึเบื่อ จึงต้องการกลบัมายงับ้านเกิดและช่วยครอบครัวท าการเกษตร 

ปัจจบุนัคณุพิชยัปลกูข้าวอินทรีย์ 2 ไร่ ส าหรับบริโภคในครัวเรือน และมีไร่แบบเกษตรอินทรีย์

ผสมผสาน (พืชผกั ผลไม้ สมนุไพร และไม้สกั) อีก 5 ไร่  ส าหรับสร้างรายได้ให้กบัครอบครัว 

คณุพิชยัเน้นการผลิตในไร่นาเป็นหลกั และร่วมจ าหน่ายผลผลิตให้กลุม่แม่ทาออร์แกนิค ซึ่ง

เป็นกลุ่มบรรจุและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ของต าบลแม่ทา ในแปลงการผลิตของคุณ

พิชยันัน้ได้การรับรองมาตรฐานอินทรีย์โดยการสนบัสนนุของกลุม่แมท่าออร์แกนิค  

 

ประเภทที่ 5  “การผลิตที่สัมพนัธ์กบัการพัฒนาชุมชน” 

เกษตรกรในกลุ่มนี ้เป็นเกษตรกรที่เน้นการผลิตที่เช่ือมโยงกับการพฒันาชุมชน  โดยเป็นเกษตรกรจากจังหวดัเชียงใหม่

ทัง้หมด เกษตรกรกลุม่นีม้ีลกัษณะคล้ายกบัเกษตรกรกลุม่ที่ 4  คือ การปลกูผกัและผลไม้ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ และมี

เกษตรกรบางรายปลกูข้าวควบคู่กบัการเลีย้งสตัว์  ซึ่งสว่นใหญ่เป็นการท าการเกษตรในพืน้ที่ขนาดเล็ก  เกษตรกรไม่ได้ท า

การเกษตรแบบเต็มเวลา เนื่องจากเกษตรกรมีรูปแบบกิจกรรมหรือโครงการที่เช่ือมกบัการพฒันาชุมชน เช่น กิจกรรมการ

ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร, บ้านพกัโฮมสเตย์ และมีการรวมกลุม่กนัท างานเก่ียวกบัการบรรจภุณัฑ์ของผลผลิตเกษตรอินทรีย์โดย

จ าหนา่ยที่ร้านกาแฟของกลุม่ เกษตรกรในกลุม่นีส้ว่นใหญ่ไมม่ีประสบการณ์การผลติทางการเกษตรมาก่อน  

ตวัอย่างเกษตรกรกลุ่มที ่5: คณุศราวธุ 

คณุศราวธุ (อาย ุ31 ปี) เป็นเกษตรกรในพืน้ท่ีอ าเภอแมอ่อน โดยเร่ิมต้นท าการเกษตรเมื่อ 11 ปีที่ผา่นมาหลงัจากท างานใน

โรงงานเป็นเวลานาน 3 ปี เพราะต้องการเป็นนายตนเองและมีอิสระ 

คณุศราวุธมีที่ดินตัง้แต่เร่ิมท าเกษตรทัง้หมด 8 ไร่ โดยเป็นที่ดินมรดกจากครอบครัว จ านวน 2 ไร่ และซือ้เพิ่มอีก 6 ไร่ 

ผลผลติการเกษตรของคณุศราวธุ ได้แก่ ไม้ผล (กล้วยและล าไย) 3 ไร่, พืชผกั 3 ไร่ ข้าว 2 ไร่ รวมถึงเลีย้งววั และแพะ เพื่อ

เพิ่มรายได้ให้กบัครอบครัว 
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คณุศราวธุเป็นหนึง่ในสมาชิกวสิาหกิจของชมุชน ที่เกิดจากการรวมตวักนัของคนรุ่นใหม ่เพื่อ

พฒันาด้านการแปรรูป การบรรจภุณัฑ์และการจ าหนา่ยผลผลิตเกษตรอินทรีย์ภายในชุมชน 

โดยสมาชิกมีการร่วมท ากิจกรรมดังกล่าวทุกสัปดาห์ในการแปรรูปผลผลิตของกลุ่ม 

นอกจากนีค้ณุศราวธุได้มีแปรรูปผลติภณัฑ์ของตนเองจากนมแพะ เช่น โยเกิร์ต และ เค้ก ใน

การวางจ าหนา่ยที่ร้านกาแฟของกลุม่ เป็นต้น 

ในอนาคต คณุศราวธุต้องการเพิ่มปริมาณผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ของตนเองและพฒันา

ด้านมาตรฐานการแปรรูปผลติภณัฑ์เพื่อสามารถจ าหนา่ยในห้างสรรพสนิค้าได้ 

 

คุณลักษณะที่ส าคัญของเกษตรกรแต่ละประเภท 

ตารางที่ 3 เป็นการน าเสนอข้อมูลตวัเลขโดยเฉลี่ยของคุณลกัษณะหลกัของเกษตรกรรุ่นใหม่ในแต่ละกลุ่ม ซึ่งพบว่า

เกษตรกรในกลุ่มที่ 1 และ 2 นัน้ มีการศึกษาโดยเฉลี่ยอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษา (จ านวน 12 ปี) ส่วนกลุม่ที่มีระดบั

การศกึษาสงูสดุคือเกษตรกรในกลุม่ที่ 3 ด้วยระยะเวลาการศกึษาโดยเฉลีย่ที่ 16 ปี (มากกวา่ระดบัปริญญาตรี) 

เกษตรกรกลุม่ที่ 4 และ 5 มีพืน้ท่ีโดยเฉลีย่คอ่นข้างขนาดเลก็กวา่เกษตรกรในกลุ่มที่ 1 และ 2 แตม่ีการผลติทางการเกษตรที่

เข้มข้นกว่าทัง้ด้านเงินลงทนุและแรงงานในการผลิต นอกจากนีย้งัพบว่าเกษตรกรในกลุม่ที่ 1 และ ที่ 2 บางรายนัน้มี

คณุลกัษณะที่ใกล้เคียงกนั เนื่องจากเกษตรสองกลุม่นีม้ีรูปแบบระบบการผลติทางการเกษตรที่สว่นใหญ่ยงัคงเป็นการผลิต

แบบเชิงเดี่ยว 

ตารางที่ 3 คณุลกัษณะของเกษตรกรรุ่นใหมใ่นแตล่ะกลุม่ 

 กลุม่ท่ี 1 การผลติแบบ
เชิงเด่ียว 

กลุม่ท่ี 2 การผลติแบบ
เชิงเด่ียว และพยายาม
ท่ีจะปรับไร่นาให้เกิด
ความหลากหลาย 

กลุม่ท่ี 3 การผลติแบบ
เชิงธุรกิจ 

กลุม่ท่ี 4 การผลติท่ี
เป็นมิตรกบั
สิง่แวดล้อม 

กลุม่ท่ี 5 การผลติท่ี
สมัพนัธ์กบัการพฒันา
ชมุชน 

คา่เฉล่ียของจ านวนปี

การศกึษา 

11 12 17 14 15 

% ของเกษตรกรท่ี
เร่ิมท าการเกษตร
ตัง้แตเ่ดก็ 

34% 34% 0% 10% 0% 

% ของเกษตรกรท่ีเป็น
ลกูหลานเกษตรกร 

100% 95% 50% 90% 84% 

% ของเกษตรกรท่ีท า
การเกษตรแบบเตม็
เวลา 

43% 33% 44% 90% 42% 

คา่เฉล่ียของพืน้ท่ีท า
การเกษตร (ไร่) 

31 36 62 14 8 
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3.2 ข้อจ ากดั/อปุสรรคในช่วงเร่ิมต้น และสถานการณ์ปัจจบุนั ในการผลิตทางการเกษตร 

ตารางที่ 4 ได้น าเสนอถึงข้อจ ากดั/อปุสรรคที่เผชิญโดยเกษตรกรรุ่นใหม่ในช่วง 5 ปีแรกของการเร่ิมต้นท าการเกษตรนัน้ 

พบวา่ เกษตรกรมากกวา่คร่ึงในกลุม่ที่ 1 “การผลติแบบเชิงเดี่ยว” และกลุม่ที่ 2 “การผลติแบบเชิงเดี่ยว และได้พยายามที่จะ

ปรับไร่นาให้เกิดความหลากหลาย” นัน้ไม่ได้พบกับข้อจ ากัด/อุปสรรคแบบเฉพาะเจาะจงที่สัมพันธ์กับการเร่ิมต้นท า

การเกษตร ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ที่อยู่ในสองกลุ่มนีเ้ป็นลูกหลานของเกษตรกร และได้เร่ิมต้นท าเกษตรมาพร้อมกับ

ครอบครัว ดงันัน้ข้อจ ากดัที่พบในเกษตรกรรุ่นใหมก่ลุม่นีจ้ะเป็นข้อจ ากดัที่พบโดยทัว่ไปของเกษตรกรในปัจจบุนั เช่น ปัญหา

เร่ืองน า้ และการตลาด เช่นเดียวกับเกษตรกรในกลุ่มที่ 5 “การผลิตที่สมัพนัธ์กับการพฒันาชุมชน” พบว่า 75% ของ

เกษตรกรกลุม่นี ้ก็ไมไ่ด้พบกบัข้อจ ากดั/อปุสรรคในการเร่ิมต้นท าเกษตรเช่นกนั ซึง่สามารถอธิบายได้วา่เกษตรกรในกลุม่นีม้ี

ประสบการณ์การท างานมาก่อน หรือเข้าเรียนในระดบัมหาวิทยาลยัที่เกษตรกรมีการวางแผนการจดัการที่เป็นระบบก่อน

เร่ิมต้นท าการเกษตร และใช้ประสบการณ์จากการท างานเดิมมาปรับใช้ในการวางแผนการผลิต ส าหรับเกษตรกรในกลุม่ที่ 

3 “การผลิตแบบเชิงธุรกิจ” และกลุม่ที่ 4 “การผลิตเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม” นัน้ ได้พบกบัข้อจ ากดั/อปุสรรคในช่วงเร่ิมต้น

การผลติทางการเกษตรดงัตอ่ไปนี ้1) ด้านเทคนิคการผลติ เช่น ขาดองค์ความรู้ในการจดัการไร่นา และ 2) ด้านความเข้าใจ

และการยอมรับของคนในสงัคม โดยเฉพาะครอบครัวของเกษตรกรที่ตัง้ค าถามว่า “ท าไมต้องออกจากงานเดิม/ท าไมไม่

ท างานท่ีในเมือง/ท าไมต้องมาท าการเกษตร?” และประเด็นเร่ืองการยอมรับของคนในชุมชนต่อการน านวตักรรมมาปรับใช้

ในด้านการเกษตรที่สว่นใหญ่กลา่ววา่ “การท าเกษตรแบบนีท้ าไม่ได้จริง/ไม่ประสบความส าเร็จ” ซึ่งเป็นประเด็นที่เช่ือมกบั

ข้อเท็จจริงที่พบว่าเกษตรกรที่ท าเกษตรในรูปแบบนีส้่วนใหญ่มีการลงทุนในการจัดการฟาร์มอย่างเข้มข้น โดยพบได้ใน

เกษตรกรกลุม่ที่ 3 และเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์กลุม่ที่ 4 

ตารางที่ 4 ข้อจ ากดั/อปุสรรคหลกัที่พบในชว่งเร่ิมต้นท าการเกษตรของเกษตรกรในแตล่ะกลุม่ 

 กลุม่ที่ 1 
การผลิต
แบบ
เชิงเดี่ยว 

กลุม่ที่ 2 การผลิตแบบ
เชิงเดี่ยว และได้พยายาม
ที่จะปรับไร่นาให้เกิด
ความหลากหลาย 

กลุม่ที่ 3 การ
ผลิตแบบเชิง
ธุรกิจ 

กลุม่ที่ 4 การ
ผลิตเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

กลุม่ที่ 5 การผลิตที่
สมัพนัธ์กบัการ
พฒันาชมุชน 

ความไมเ่ข้าใจ หรือการไมย่อมรับของ
ครอบครัว และคนในชมุชน 

0 0 2 6 1 

การเข้าถึงที่ดินการเกษตร 3 2 0 0 0 
ด้านการผลิตเกษตร (ขาดองค์ความรู้

ด้านการเกษตร, การจดัการเร่ืองโรค

และแมลง) 

2 2 3 2 1 

ด้านสิ่งแวดล้อม (น า้ทว่ม หรือ ภยัแล้ง) 2 2 0 1 0 
การท างานหนกั 0 3 1 4 2 
แหลง่เงินทนุ 0 1 0 3 0 
การตลาด 0 1 1 0 0 
ไมพ่บข้อจ ากดั/อปุสรรค 14 10 3 4 8 
รวม 21 21 10 20 12 
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นอกจากนัน้ ตารางที่ 4 ยงัพบพบวา่ การเข้าถงึที่ดินท าการเกษตรนัน้พบว่าไม่ใช่เป็นปัญหาหลักของกลุ่มเกษตรกร

ที่ได้สัมภาษณ์ เพราะเกษตรกรรุ่นใหม่กลุม่นีไ้ด้มีการจัดการเก่ียวกบัข้อจ ากัดในประเด็นการเข้าถึงที่ดินก่อนเร่ิมต้นท า

การเกษตร ดงัจะเห็นได้ว่า 76% ของเกษตรกรที่สมัภาษณ์นัน้ได้เข้าถึงที่ดินจากครอบครัวของเกษตรกรเอง (ซึ่งเกษตรกร

ได้รับมรดกที่ดิน หรือครอบครัวของเกษตรกรได้ให้พืน้ที่บางสว่นในการเร่ิมต้นท าเกษตร) ซึ่งถือเป็นประเด็นที่แตกต่างจาก

เกษตรกรรุ่นใหมใ่นประเทศยโุรปที่ยงัคงเผชิญกบัข้อจ ากดัเร่ืองการเข้าถึงที่ดินในช่วงเร่ิมต้นท าการเกษตร (ทัง้การซือ้และ

การเช่าที่ดิน) (Zondag และคณะ, 2558) 

ตารางที่ 5 ได้น าเสนอข้อจ ากดั/อปุสรรคที่เผชิญในสถานการณ์ปัจจบุนัของเกษตรกรที่มีประสบการณ์ท าเกษตรมามากกวา่ 

5 ปี นัน้ พบว่าอปุสรรคของเกษตรกรในกลุม่ที่ 1, 2 และ 3 คือเร่ืองการตลาด โดยเกษตรกรในกลุม่ที่ 1 และ 2 จะเป็น

ประเด็นเร่ืองราคาผลผลิตที่ถูกก าหนดโดยโรงสีข้าวและพ่อค้าคนกลาง หรือ/และขาดช่องทางการตลาดที่หลากหลายใน

การรองรับผลผลติเกษตร ส าหรับประเด็นเร่ืองการตลาดนัน้ไมใ่ช่เป็นอปุสรรคของเกษตรกรในกลุม่ที่ 4 และ 5 ดงัจะเห็นว่า

ช่องทางการตลาดโดยเฉลี่ยของเกษตรกรกลุ่มที่  1 อยู่ที่  1.1 ช่องทาง ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่  5 อยู่ที่  2.17 ช่องทาง 

สว่นเร่ืองความไมเ่ข้าใจของครอบครัวและคนในชุมชนนัน้ไม่ใช่เป็นอปุสรรคของเกษตรกรอีกต่อไปเนื่องจากเกษตรกรได้
พิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถมีรายได้และอยู่ได้จริงในการท าการเกษตร 

ตารางที่ 5 ข้อจ ากดั/อปุสรรคหลกัที่พบในปัจจบุนัของเกษตรกรที่มีประสบการณ์ท าการเกษตรมามากกวา่ 5 ปี 

 
 
 
 
 
 
จ านวนเกษตรกรที่มีประสบการณ์
ท าการเกษตรมามากว่า 5 ปี 

กลุ่มที่ 1 

การผลิต
แบบ
เชิงเดี่ยว 
 
 

17 

กลุ่มที่ 2 การผลิต
แบบเชิงเดี่ยว และ
ได้พยายามท่ีจะ
ปรับไร่นาให้เกิด
ความหลากหลาย 
  

19 

กลุ่มที่ 3 การ
ผลิตแบบเชิง
ธุรกิจ 
 

 
 

6 

กลุ่มที่ 4 การผลิต
เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 
 

 
8 

กลุ่มที่ 5 การผลิต
ท่ีสมัพนัธ์กบัการ
พฒันาชมุชน 
 

 
8 

ความไม่เข้าใจ หรือการไม่ยอมรับ

ของครอบครัว และคนในชมุชน 

0 0 0 1 0 

การเข้าถงึที่ดนิท าการเกษตร 0 0 1 0 0 

ด้านการผลิตเกษตร (ขาดองค์

ความรู้ด้านผลิตเกษตร, การจดัการ

เร่ืองโรคและแมลง) 

6 4 0 4 2 

ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น น า้ทว่ม หรือ 

ภยัแล้ง 

7 9 0 2 3 

การท างานหนกั 0 1 0 0 2 
แหล่งเงินทนุ 4 1 1 0 1 
การตลาด 13 10 4 1 1 
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ไม่พบข้อจ ากดั/อปุสรรค 1 2 0 1 1 

รวม 31 27 6 9 10 
 

3.3. โครงการสนบัสนนุของเกษตรกร (รายละเอียดเฉพาะโครงการที่เกษตรกรท่ีได้สมัภาษณ์เข้าร่วมเท่านัน้) 

โครงการสนบัสนนุเกษตรกรรุ่นใหมใ่นระดบัชาติ 

โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmers) 

กรมสง่เสริมการเกษตรได้เร่ิมด าเนินการสนบัสนนุเกษตรกรรุ่นใหม ่เมื่อปี พ.ศ.2551 ซึง่ในการด าเนินงานในช่วงดงักลา่วได้

มุง่เน้นในการจดักระบวนการอบรมให้กบัคนรุ่นใหม ่เพื่อพฒันาศกัยภาพในด้านการผลิต การจดัการด้านธุรกิจ และข้อมลู

ด้านเทคโนโลยี ต่อมาปี พ.ศ.2557 ทางโครงการได้เปลี่ยนช่ือโครงการจาก Young farmers เป็น Yong Smart Farmers 

โดยโครงการได้เน้นการแลกเปลี่ยนเก่ียวกับประสบการณ์การจัดการไร่นา และการสร้างเครือข่าย ที่ส่วนใหญ่จะเป็น

กิจกรรมการเยี่ยมแปลงเกษตรกรตวัอย่าง และการจดัเวทีเสวนา (กรมสง่เสริมการเกษตร, 2559) โดยปี 2557 เป็นต้นมา 

ทางโครงการได้จัดกระบวนการอบรมให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ปีละ 25 ราย ซึ่งจ านวนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ

ตัง้แตปี่ 2557 ถึง 2560 ในจงัหวดัเชียงใหมม่ีจ านวน 100 ราย และ จงัหวดัปราจีนบรีุมีจ านวน 94 ราย  

โครงการพัฒนาผู้น าเกษตรกรรุ่นใหม่ 

หลกัสตูรการพฒันาผู้น าเกษตรกรรุ่นใหมไ่ด้เร่ิมด าเนินการเมือ่ปี พ.ศ.2551 ภายใต้การด าเนินงานของส านกังานปฏิรูปท่ีดิน

เพื่อเกษตรกรรม (ส านกังานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม, 2551) โครงการนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อสนบัสนนุเกษตรกรรุ่นใหม่ใน

การเข้าถึงที่ดินท าการเกษตรหลงัจากเกษตรกรได้ผ่านกระบวนการอบรมหลกัสตูรนาน 6 เดือน ในการสนบัสนนุที่ดินท า

การเกษตรให้กบัเกษตรกรภายใต้หลกัสตูรนีส้ามารถแบง่ได้ 2 ประเภท คือ ที่ดินสาธารณะในเขตปฏิรูปที่ดิน (เกษตรกรไม่

ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเช่า) และที่ดินของภาคเอกชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (เกษตรกรต้องเสียค่าเช่า) การด าเนินงาน

หลกัสตูรนีใ้นพืน้ที่จงัหวดัเชียงใหม่เร่ิมเมื่อปี พ.ศ.2555 โดยมีเกษตรกรที่สามารถเข้าถึงที่ดินดงักลา่วจ านวน 21 ราย ใน

พืน้ที่เฉลี่ย 2 ไร่ต่อราย สว่นในพืน้ที่จงัหวดัปราจีนบรีุนัน้ได้เร่ิมปี พ.ศ.2555 เช่นเดียวกนั โดยมีเกษตรกรที่สามารถเข้าถึง

ที่ดินจ านวน 7 ราย ในพืน้ท่ีเฉลีย่รายละ 4.2 ไร่ 

โครงการสนบัสนนุให้กบัเกษตรกรรุ่นใหม ่จากการด าเนินงานของหนว่ยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้อง  

วิทยาลยับริหารศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ ร่วมกบัมลูนิธิอาสาสมคัรเพื่อพฒันาสงัคม และสถาบนัสง่เสริมเรียนรู้เพื่อการ

พฒันาที่ยัง่ยืน มูลนิธิพฒันาภาคเหนือ ได้จัดกระบวนการอบรมร่วมกับคนรุ่นใหม่ภายใต้ “โครงการอาสาสมัครเพื่อ

สังคมสู่ ชุมชนบ้านเกิด” โดยเร่ิมต้นเมื่อปี พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา โครงการนีม้ีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือคนรุ่นใหม่ที่ต้องการ

กลบัมาพฒันาบ้านเกิดโดยการหนุนเสริมองค์ความรู้ผ่านการจดักระบวนการอบรมหลกัสตูรเกษตรอินทรีย์ ปัจจุบนัมีผู้ที่

ผ่านการอบรมของโครงการจ านวนทัง้หมด 30 ราย นอกจากนีท้างโครงการได้มีการสนบัสนนุเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เกิดการ

รวมกลุม่ และสร้างเครือขา่ยในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านการผลติ และการตลาดร่วมกนั  
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โครงการสนบัสนนุให้กบัเกษตรกรทัว่ไป จากการด าเนินงานของหนว่ยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้องในจงัหวดัเชียงใหม่ 

โครงการพืชอาหารปลอดภยัเชยีงใหม่เป็นสว่นหนึง่ของแผนงานพืชอาหารปลอดภยัของส านกังานสาธารณสขุเชียงใหม ่

(ภายใต้กระทรวงสาธารณสขุ) ซึง่ได้เร่ิมด าเนินโครงการมาตัง้แตเ่มื่อปี พ.ศ.2550 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อลดการใช้สารเคมี

สงัเคราะห์ทางการเกษตรในระบบการผลติเพื่อสขุภาพท่ีดีของเกษตรกรและผู้บริโภค ปัจจบุนัมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

ทัง้หมดจ านวน 346 ราย โครงการนีไ้มไ่ด้เน้นกลุม่เป้าหมายเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม ่แต่เปิดกว้างให้กบัเกษตรกรที่สนใจเข้า

ร่วมกระบวนการอบรม โดยเกษตรกรที่ผ่านกระบวนการอบรมนัน้มีโอกาสในการเข้าถึงช่องทางการตลาดภายใต้การ

ด าเนินงานของโครงการฯ 

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นองค์กรพฒันาเอกชนที่ท างานพฒันาและสง่เสริมศกัยภาพของ

องค์กรชมุชนให้มีความเข้มแข็ง ซึง่ที่ผา่นมาได้ท างานในพืน้ท่ีอ าเภอแมว่างในการพฒันาชมุชนที่ยัง่ยืนมานานกวา่ 12 ปี ใน

การท างานร่วมกบัชมุชนนัน้ ทางสถาบนัได้สนบัสนนุการจดัตัง้กลุม่และการน านวตักรรมการจดัการฟาร์มให้กบัชุมชน เช่น

การท าเกษตรอินทรีย์ หรือการแนะน าพืชส าหรับปลกูในพืน้ที่ นอกจากนัน้ทางสถาบนัร่วมกบัเครือข่ายเชียงใหม่เขียวสวย

หอม ได้ร่วมการท างานด้านการสร้างชุมชนเกษตรอินทรีย์ในพืน้ที่อ าเภอแม่วาง และอ าเภอแม่แจ่ม ในจงัหวดัเชียงใหม ่

รวมถึงเกษตรกรพืน้ที่อ าเภอแม่สะเรียงในจังหวดัแม่ฮ่องสอน โดยท างานร่วมกับชุมชนในด้านการช่วยกระจายผลผลิต

ให้กบัผู้บริโภค  

หลักสูตรเกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นหลกัสตูรที่เปิดกว้าง

ให้กับเกษตรกรที่สนใจทั่วไป ซึ่งด าเนินการโดยสถาบันชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืน (ISAC) ภายใต้มูลนิธิพัฒนาศักยภาพ

ชมุชน สถาบนัฯ เป็นองค์กรพฒันาเอกชนที่ท างานสง่เสริมเกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรกรรมยัง่ยืนและตลาดที่เป็นธรรม 

รวมถึงการสนบัสนุนการสร้างและขยายชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืน ที่ท างานกับพี่น้องเกษตรกรรายย่อยและผู้บริโภคใน

จังหวดัเชียงใหม่ ปัจจุบนัมีเกษตรกรที่ผ่านการจัดกระบวนการอบรมหลกัสตูรของสถาบนัฯ ตัง้แต่ปี พ .ศ.2550 จนถึง

ปัจจบุนั จ านวนมากกวา่ 3,000 ราย 

โครงการสนบัสนนุให้กบัเกษตรกรทัว่ไป จากการด าเนินงานของหนว่ยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้องในจงัหวดัปราจีนบรีุ 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการที่สง่เสริมและสนบัสนนุโดยส านกังานพฒันาชุมชน ตัง้แต่ปี พ .ศ.2549 จนถึง

ปัจจุบัน) กิจกรรมภายใต้โครงการนีป้ระกอบด้วยการจัดกระบวนการอบรม และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับ

เกษตรกร โดยโครงการได้มีการคดัเลอืกผู้ เข้าร่วมโดยประเมินถึงความมุ่งมัน่ในการท าเกษตร และมีศกัยภาพในการขยาย

แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงให้กบัคนในชมุชน นอกจากโครงการดงักลา่วแล้ว ยงัมีการจดัตัง้ศนูย์ข้าวชุมชนที่จดัตัง้โดย

กรมสง่เสริมการเกษตรในการสนบัสนนุเกษตรกรดงันี ้1) การสง่เสริมการผลติเมลด็พนัธุ์ข้าวคณุภาพ 2) การเป็นศนูย์อบรม

ของชมุชนด้านการผลติข้าว และ 3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัเกษตรกร/กลุม่เกษตรกร 
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3.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการสนบัสนนุเกษตรกรรุ่นใหม่ 

การสมัภาษณ์เกษตรกรทัง้หมด 43 ราย (จงัหวดัปราจีนบรีุ จ านวน 20 ราย และจงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 23 ราย) นัน้เป็น

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 1 โครงการ สว่นเกษตรกรอีก 40 รายที่ไม่เข้าร่วมโครงการนัน้เนื่องจากเกษตรกร

ต้องการใช้เวลาในการจดัการไร่นาของตนเองเป็นหลกั (17 ราย), เกษตรกรมีความพึงพอใจในการจดัการไร่นาของตนเอง

อยู่แล้ว (10 ราย), เกษตรกรไม่ทราบข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัโครงการสนบัสนนุดงักลา่ว (7 ราย), และเกษตรกรมีความ

คิดเห็นวา่โครงการสนบัสนนุดงักลา่วไมม่ีประโยชน์กบัตนเอง (4 ราย) 

ตารางที่ 6 ได้แสดงถึงข้อมลูเก่ียวกบัประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการเข้าร่วมโครงการดงักลา่วข้างต้น โดยเกษตรกรที่เข้า

ร่วมโครงการมากกวา่ 1 โครงการนัน้ ทางทีมวิจยัได้สมัภาษณ์เกษตรกรถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการทัง้หมด 

ตารางที่ 6 ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการเข้าร่วมโครงการสนบัสนนุเกษตรกรรุ่นใหม่ 

 กลุม่ที่ 1 การ
ผลิตแบบ
เชิงเดี่ยว 

กลุม่ที่ 2 การผลิตแบบ
เชิงเดี่ยว และได้
พยายามที่จะปรับไร่นา
ให้เกิดความ
หลากหลาย 

กลุม่ที่ 3 การผลิต
แบบเชิงธุรกิจ 

กลุม่ที่ 4 การผลิตที่
เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

กลุม่ที่ 5 การผลิตที่
สมัพนัธ์กบัการ
พฒันาชมุชน 

การเข้าถึงที่ดินท า
การเกษตร 

0 0 0 1 4 

ได้รับการสนบัสนนุ

ปัจจยัการผลิต 

2 2 0 2 0 

องค์ความรู้ด้านการ

จดัการผลติเกษตร 

9 6 4 8 5 

การสร้างเครือข่าย 

(การพบปะเกษตรกร

รายอื่น/การ

แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในการ

จดัการฟาร์ม) 

0 2 2 5 5 

การเข้าถึงแหลง่ทนุ 0 0 0 5 0 
การเข้าถึงชอ่งทาง
การตลาด 

0 3 0 2 0 

 

ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการเข้าร่วมโครงการสนบัสนนุคนรุ่นใหม่พบว่า เกษตรกรในกลุม่ที่ 1, 2 และ 3 นัน้ไม่ได้รับ

การสนบัสนุนในด้านเงินทุน ส าหรับเกษตรกรในกลุ่มที่ 4 นัน้เป็นกลุม่ที่ได้รับการสนบัสนุนที่หลากหลายหากเทียบกับ

เกษตรกรในกลุม่อื่น เนื่องจากการให้การสนบัสนนุสว่นใหญ่ของโครงการมุ่งเน้นให้ท าเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะในจงัหวดั

เชียงใหม ่
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ตารางที่ 7 เป็นการน าเสนอเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อจ ากดั/อปุสรรคที่เผชิญในมมุมองของเกษตรกร และประโยชน์

ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการสนบัสนนุ ซึ่งพบว่ารูปแบบการสนบัสนนุของโครงการนัน้ยงัมีความสอดคล้องกันน้อยใน

การแก้ไขข้อจ ากดั/อปุสรรคที่เกษตรกรรุ่นใหมเ่ผชิญในช่วงเร่ิมต้นท าการเกษตร 

ตารางที่ 7 ข้อจ ากดั/อปุสรรค และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการสนบัสนนุเกษตรกร 

 ข้อจ ากดั/อปุสรรคของเกษตรกรในช่วง
เร่ิมต้นท าการเกษตร  

ประโยชน์ท่ีเกษตรกรได้รับจากการเข้า

ร่วมโครงการสนบัสนนุ 

กลุ่มที่ 1 การผลิตแบบเชิงเดี่ยว ด้านการผลิตทางการเกษตร, การเข้าถงึ
ท่ีดนิ, และการจดัการน า้ 
 

ด้านเทคนิคการผลิต 

กลุ่มที่ 2 การผลิตแบบเชิงเดี่ยว และได้

พยายามที่จะปรับไร่นาให้เกิดความ

หลากหลาย 

การท างานหนกั, ด้านการผลิตทาง
การเกษตร, การเข้าถงึที่ดิน, และการ
จดัการน า้ 

ด้านเทคนิคการผลิต และการเข้าถงึ
ตลาด 

กลุ่มที่ 3 การผลิตแบบเชิงธุรกิจ ด้านการผลิตทางการเกษตร และการ
ยอมรับจากครอบครัว/คนในชมุชน 

ด้านเทคนิคการผลิต และการสร้าง
เครือข่าย 

กลุ่มที่ 4 การผลิตเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 
 

การยอมรับจากครอบครัว/ชมุชน, การ
ท างานหนกั และเงินทนุ 

ด้านเทคนิคการผลิต, การสร้างเครือข่าย 
และสนบัสนนุเงินทนุ 

กลุ่มที่ 5 การผลิตท่ีสมัพนัธ์กบัการ

พฒันาชมุชน 

การท างานหนกั ด้านเทคนิคการผลิต, การสร้างเครือข่าย 
และการเข้าถงึท่ีดิน 

 

4.สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศกึษาสามารถสรุปในสว่นแรกได้วา่  เกษตรกรรุ่นใหม่ไม่ได้มีกลุ่มเดียว แต่มีหลากหลายกลุ่ม ซึ่งโครงการ

สนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ในปัจจุบันยังไม่ได้น าประเด็นความหลากหลายกลุ่มของเกษตรกรมาร่วมพิจารณาถึงการ

สนบัสนนุได้อยา่งชดัเจน ซึง่ความหลากหลายของกลุม่เกษตรกรรุ่นใหม่ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อโครงการสนบัสนนุได้ตรง

กบัความต้องการ เพราะเกษตรกรรุ่นใหม่มีคุณลกัษณะ และความต้องการการสนบัสนนุที่แตกต่างกนั ดงันัน้เพื่อพฒันา

และสนบัสนนุเกษตรกรุ่นใหมใ่ห้ครอบคลมุมากขึน้ ทางโครงการสนับสนุนควรมีการจัดการข้อจ ากัด/อุปสรรคต่างๆ 

ที่เกษตรกรรุ่นใหม่เผชิญ และควรค านึงถงึความหลากหลายของกลุ่มเกษตรกรเป็นหลักในการพิจารณา 

งานวิจยัได้สมัภาษณ์เกษตรกร จ านวน  33 ราย (ในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหมแ่ละปราจีนบรีุ) ซึง่นา่สนใจถ้ามีการศึกษาจ านวน

เกษตรกรมากขึน้ โดยเฉพาะการพิจารณาถึงระบบการผลิตเกษตรที่แตกต่างกันในจังหวัดอื่น ซึ่งงานศึกษาในครัง้นี ้

สมัภาษณ์เฉพาะเกษตรกรที่เร่ิมต้นท าการเกษตรในช่วงอายคุนรุ่นใหมแ่ละยงัคงท าอยู่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนัเท่านัน้ ดงันัน้

ถ้าจะให้ข้อมลูงานวจิยัสมบรูณ์ขึน้ถ้าหากมีการสมัภาษณ์กลุม่เป้าหมายให้ครอบคลมุถึงคนรุ่นใหมท่ี่สนใจท าการเกษตรแต่

ยงัไมไ่ด้เร่ิมท า และคนรุ่นใหมท่ี่เคยท าการเกษตรแตไ่ด้เลกิ/หยดุท าการเกษตรในภายหลงั  
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