
1 
 

นโยบายการสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่: 

การทบทวนงานศึกษาในระดับนานาชาต ิและครัง้แรกจากมุมมองของประเทศไทย 
 

 

Nicolas Faysse                                 
หน่วยการจัดการน า้ G-Eau, สถาบันวิจัย Cirad, 

มหาวิทยาลยั Montpellier, เมือง Montpellier ประเทศ

ฝร่ังเศส; สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ประเทศไทย

ติดตอ่: faysse@cirad.fr 

 

เกษตรกรในประเทศไทยนัน้ก าลงัเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคที่ส าคญัส าหรับภาค

การเกษตรในการเผชิญกบัความท้าทายในปัจจุบนัในด้านเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม ท าให้เกิดค าถามว่าควรจะมีการ

สนบัสนนุเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างไรไดก้ลายเป็นประเด็นแลกเปลีย่นในวงกว้าง ซ่ึงที่ผ่านมาได้มีการริเร่ิมโครงการสนบัสนนุ

เกษตรกรรุ่นใหม่ข้ึนหลายโครงการในช่วง 10 ปีก่อน และเพือ่เป็นการสนบัสนนุประเด็นการแลกเปลีย่นดงักล่าว งานศึกษา

ในครั้งนีจึ้งได้น าเสนอการทบทวนนโยบายที่สนบัสนนุเกษตรกรรุ่นใหม่ในหลายประเทศ โดยเนน้กลุ่มประเทศในสหภาพ

ยุโรป, สหรัฐอเมริกา, ญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้ ซ่ึงนโยบายของกลุ่มประเทศดงักล่าวนัน้มีความหลากหลายในด้านการ

ด าเนินงาน และงบประมาณในการสนบัสนนุ ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ในการด าเนินงานของนโยบายแต่ละ

ประเทศ นโยบายการสนบัสนนุเกษตรกรรุ่นใหม่ของกลุ่มประเทศดงักล่าวนัน้ประกอบด้วย 1) การสนบัสนนุให้เกษตรกร

ผูสู้งอายมีุการโอนถ่ายทีดิ่นใหก้บัคนรุ่นใหม่ หรือ การเป็นหุน้ส่วนท าการเกษตรร่วมกบัคนรุ่นใหม่ 2) การควบคมุราคาขาย

ที่ดิน 3) การสนบัสนนุการให้กู้ยืมเงิน, การให้เงินอดุหนนุ, และการจดักระบวนการอบรมให้กบัเกษตรกรรุ่นใหม่ 4) การ

รบัประกนัเงือ่นไขและระยะเวลาในการเช่าทีดิ่น นอกจากนีง้านศึกษายงัได้มีการประเมินถึงประเด็นที่อาจเป็นส่ิงที่ส าคญั

ในการสนบัสนนุใหเ้กิดการแลกเปลีย่นเกี่ยวกบัรูปแบบของนโยบายทีส่ามารถน ามาด าเนินการในประเทศไทย 

1. บทน า 

สงัคมไทยก าลงัก้าวเข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย ุเช่นเดียวกบัหลายประเทศในเอเชีย (Ariyapruchya และคณะ, 2559) 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นสิ่งส าคัญต่อประชากรภาคการเกษตรในการน าไปสู่ความท้าทายหลายประการ 

ประการแรก ส าหรับเกษตรกรผู้สงูอายหุลายรายพบวา่ การผลิตเกษตรได้กลายเป็นเพียงรายได้สว่นหนึ่งจากแหลง่รายได้

อื่น (เช่น เงินบ านาญ และการได้รับการสง่เงินจากบตุรหลาน, Nilson, 2557) เกษตรกรผู้สงูอายจุึงไมม่ีการลงทนุด้านเวลา

และการจดัการไร่นาของตนเองที่ท าอยู่ในปัจจุบนั ประการที่สอง เกษตรกรผู้สงูอายหุลายรายยงัคงการผลิตเกษตรในรูป

แบบเดิม และประการท่ีสาม จากการส ารวจเกษตรกรในจงัหวดัปราจีนบรีุพบว่า ทายาทของเกษตรกรผู้ปลกูข้าวรายย่อย

สว่นใหญ่ ไมต้่องการสบืทอดในการผลิตเกษตรหลงัจากที่เกษตรกรกลุม่นีเ้กษียณอายจุากการท านา (Faysse และคณะ, 

2560) นอกจากนี ้เกษตรกรอาจจะมีความลงัเลในการลงทนุในไร่นาของตนเองถ้าหากยงัไม่สามารถระบทุายาทที่ชดัเจน

ในการสืบทอดท าการเกษตรหลงัจากที่เกษตรกรเกษียณอายุ ด้วยเหตุผลหลกั 3 ประการนี ้แสดงให้เห็นว่าเกษตรกร

ผู้สงูอายอุาจมีข้อจ ากดัตอ่การเปลีย่นระบบการผลติเกษตร 
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ในปี พ.ศ.2558 ที่ผา่นมา ทางรัฐบาลได้ด าเนินงานภายใต้ “โครงการเกษตรแปลงใหญ่” ซึ่งเกษตรกรรายย่อยจะ

ได้รับการสนบัสนนุให้มีการท างานร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและรวมกลุม่ท าการตลาด (ส านกังานคณะกรรมการ

พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, 2560) อยา่งไรก็ตามโครงการดงักลา่วนัน้จ าเป็นต้องด าเนินงานแบบเชิงรุกทัง้ในระดบั

ไร่นาและกลุม่เกษตรกร เนื่องจากข้อจ ากดัของเกษตรกรผู้สงูอายดุงักลา่ว ความเสี่ยงคือเกษตรกรหลายรายติดกบัดกัของ

วงจรอบุาทว์ของนวตักรรมเกษตรที่จ ากดั, มีรายได้การผลติเกษตรน้อย, และความสนใจของคนรุ่นใหมม่าสบืทอดการผลติ

เกษตรนัน้ยงัมีจ ากดั จากสถานการณ์นีอ้าจสง่ผลให้ประสิทธิภาพภาคการเกษตรของไทยลดลงในการเผชิญกบัความท้า

ทายทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบนั (เช่น การคงความสามารถในการแข่งขนั โดยเฉพาะเทียบกับประเทศอื่นที่มีค่าจ้าง

แรงงานที่ถูกกว่า) รวมถึงความท้าทายทางด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น การยกระดบัการผลิตเกษตรที่ส่งผลการเกิดมลภาวะ

น้อยลง และมีสว่นท่ีท าให้ลดภาวะโลกร้อน) 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนในเร่ืองนโยบายการสนบัสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ในประเทศไทยยงัถือว่าอยู่ในช่วงการ

เร่ิมต้น ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานัน้หลายชุดโครงการได้ด าเนินการเพื่อสนบัสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ องค์ประกอบหลกัของ

โครงการในชุดนีส้ว่นใหญ่จะเน้นด้านการเสริมสร้างศกัยภาพของเกษตรกร (Tapanapunnitikul และ Prasunpangsri, 

2557) ส าหรับการจดัสรรท่ีดินจ านวนหนึง่ให้กบัเกษตรกรโดยส านกังานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนัน้ พบว่ายงัคงจ ากดั

การเข้าถึงที่ดิน, แหลง่เงินทนุและการตลาดให้กบัเกษตรกร สว่นประเด็นด้านนโยบายสนบัสนนุเกษตรกรรุ่นใหม่อาจต้องมี

การแลกเปลีย่นข้อคิดเห็นกนัตอ่ไป โดยเฉพาะประเด็นค าถามที่เก่ียวข้องดงัต่อไปนี ้1) ประเภทการผลิตเกษตรรูปแบบใด 

(ในแง่ของขนาดพืน้ท่ี, ผลผลติทางการเกษตร ฯลฯ) ท่ีควรสนบัสนนุให้กบัเกษตรกรรุ่นใหม่ 2) ประเภทการสนบัสนนุให้กบั

เกษตรกรรุ่นใหมน่ัน้ควรอยูใ่นรูปแบบใด และ 3) ควรจะมีการสนบัสนนุเกษตรกรรุ่นใหมจ่ านวนเทา่ใดถึงจะสามารถลดการ

เกิดเกษตรกรผู้สงูอาย ุและสามารถหยดุวงจรอบุาทว์ดงักลา่วข้างต้น 

การสนบัสนนุเกษตรกรรุ่นใหม่นัน้ได้ถือเป็นประเด็นแลกเปลี่ยนหลกัในหลายประเทศทัว่โลกมามากกว่า 60 ปี 

โดยเฉพาะประเทศฝร่ังเศสท่ีได้มีการแลกเปลีย่นประเด็นดงักลา่วเมือ่ทศวรรษ 1960 (พ.ศ.2503-2512) ท่ีผา่นมา ซึง่ในช่วง

เวลาดงักลา่วนัน้ สหภาพเกษตรกรรุ่นใหม่แห่งประเทศฝร่ังเศสได้มีการเรียกร้องให้ทางรัฐบาลหยดุการพิจารณานโยบาย

เกษตรที่ได้มุง่เน้นให้การสนบัสนนุราคาผลผลติทางการเกษตรเพียงอยา่งเดียว (ซึ่งนโยบายดงักลา่วนีม้กัเอือ้ประโยชน์กบั

เกษตรกรรายใหญ่เป็นหลกั) แตภ่าครัฐควรมีการพฒันานโยบายเกษตรที่เน้นด้านโครงสร้างของการผลติเกษตร โดยเฉพาะ

การให้การสนบัสนนุเกษตรกรรุ่นใหม่ในการท าการเกษตรที่ยัง่ยืนและอยูไ่ด้จริงในเชิงรายได้ (Goure, 2551) 

ในงานศึกษาครัง้นีเ้ป็นการน าเสนอผลการทบทวนนโยบายที่ให้การสนบัสนนุเกษตรกรรุ่นใหม่ในบางประเทศ 

โดยได้เน้นการศกึษาดงักลา่วในกลุม่ประเทศสหภาพยโุรป, ประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศญ่ีปุ่ น และประเทศเกาหลี ซึ่ง

ในการวางนโยบายเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์เกษตรกรผู้สงูอายุในด้านการเกษตรในอนาคตนัน้ 

ประเทศไทยนัน้จะต้องท าให้บรรลผุลในแง่ของเป้าหมายและแนวทางของการด าเนินการให้ได้จริง จากการศึกษากลุ่ม

ประเทศดงักลา่วพบว่า แต่ละประเทศนัน้ได้พฒันานโยบายในการสนบัสนนุเกษตรกรรุ่นใหม่มาหลายสิบปีแล้ว และบาง

ประเทศก็ได้บรรลเุปา้หมายและแนวทางในการสนบัสนนุได้จริง สว่นการอภิปรายของงานศกึษาครัง้นีเ้ป็นการน าเสนอบาง

ประเด็นของนโยบายที่อาจเป็นประโยชน์ตอ่การก าหนดนโยบายในการสนบัสนนุเกษตรกรรุ่นใหมใ่นประเทศไทย 
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ในการเช่ือมโยงกนัระหว่างนโยบายในประเทศอื่นกับสถานการณ์ในประเทศไทยนัน้ สิ่งส าคญัที่ควรค านึงคือ

ประเภทการสนบัสนนุในรูปแบบใดที่เกษตรกรรุ่นใหมข่องประเทศไทยต้องการ (เช่น การเข้าถึงที่ดินท าเกษตร, แหลง่เงินทนุ

, ข้อมูลข่าวสาร และการตลาด) ซึ่งอาจจะแตกต่างจากความต้องการสนับสนุนของเกษตรกรรุ่นใหม่ในประเทศอื่น  

ตวัอยา่งเช่น ในประเทศญ่ีปุ่ น หรือ กลุม่ประเทศสว่นใหญ่ในสหภาพยโุรปนัน้ การเข้าถึงที่ดินท าการเกษตรนัน้เป็นเร่ืองยาก 

(Zondag และคณะ, 2558) ขณะเดียวกนัเกษตรกรรุ่นใหมห่ลายประเทศในแอฟริกาสามารถเข้าถึงที่ดินท าการเกษตรได้ไม่

ยาก ในงานศึกษาครัง้นีไ้ม่ใช่เป็นการค้นหานโยบายที่ส าเร็จรูปมาใช้ในประเทศไทย แต่เป็นศึกษาความหลากหลายของ

นโยบายที่นา่จะสามารถน ามาพิจารณา รวมถึงการคิดเก่ียวกบัรูปแบบประเด็นค าถามเพื่อน ามาวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพ

นโยบายของประเทศไทย 

2. การกระจายตัวของอายุเกษตรกรในประเทศต่าง ๆ  

หวัข้อนีเ้ป็นการเปรียบเทียบการกระจายตวัของอายเุกษตรกรในประเทศไทยและประเทศตา่งๆ ของสหภาพยโุรป 

ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุ่ น ในแผนภาพที่ 1นัน้ เป็นการน าเสนอสดัสว่นของเกษตรกรที่อายนุ้อยกว่า 35 ปี 

และเกษตรกรที่มีอายุมากกว่า 65 ปีในประเทศดงักล่าว ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปนัน้มีบริบทของอายุเกษตรกรที่

หลากหลาย เช่น 8% ของเกษตรกรในประเทศโปแลนด์ที่มีอายมุากกวา่ 65 ปี ขณะเดียวกนัเกษตรกรในประเทศโปรตเุกสมี

สดัส่วนอายุเกษตรกรที่สูงกว่า 65 ปี ถึง 47% ส่วนเกษตรกรในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้โดยมากเป็นเกษตรกรผู้สูงอายุ ซึ่ง

โดยทัว่ไปเกษตรกรมือใหม่ในประเทศญ่ีปุ่ นสว่นใหญ่อายมุากกว่า 60 ปี ที่ ‚กลบับ้านมาท าการเกษตร‛ (Uchiyama และ  

Whitehead, 2555)   

จากฐานข้อมลูส ามะโนเกษตรในปี พ.ศ.2556 พบวา่ สดัสว่นอายเุกษตรกรของประเทศไทยอยู่ในระดบัต าแหน่ง

กึ่งกลางของแผนภาพที่ 1 อย่างไรก็ตามความแตกต่างของสดัสว่นอายเุกษตรกรของไทยและประเทศอื่นในแผนภาพที่ 1 

นัน้มีมีความแตกตา่งชดัเจนหากมองดพูฒันาการช่วงอายดุงักลา่ว ในประเทศฝร่ังเศสนัน้ เกษตรกรมีอายโุดยเฉลีย่ที่ 51 ปี 

ในปี พ.ศ.2531 และในปี พ.ศ.2553 อายเุฉลีย่ของเกษตรกรผู้ชายที่ 49 ปี สว่นผู้หญิงที่ 53 ปี (Lebourg, 2558; กระทรวง

เกษตรแหง่ประเทศฝร่ังเศส, 2559) จากแผนภาพท่ี 1 จะเห็นวา่ต าแหนง่สดัสว่นอายเุกษตรกรของประเทศฝร่ังเศสนัน้ไม่ได้

มีการเปลีย่นแปลงมากในช่วงปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2554 สว่นประเทศองักฤษนัน้พบวา่อายเุฉลีย่ของเกษตรเพิ่มขึน้จาก 

55 ปี เป็น 58 ปีเทา่นัน้ ในช่วงปี พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2548 (กรมสิง่แวดล้อม อาหารและชนบทแหง่ประเทศองักฤษ, 2549) 

ในทางกลบักนั แผนภาพท่ี 1 ได้แสดงถึงการเปลีย่นแปลงต าแหนง่ของประเทศไทยอยา่งรวดเร็วในระหวา่งปี พ.ศ.2536 ถึง 

พ.ศ.2556 ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาในหมู่บ้านภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบว่าเกษตรกรมีอายุเฉลี่ย

เพิ่มขึน้จาก 36 ปี เมื่อ 25 ปีก่อน (พ.ศ.2525) เป็น 55 ปี ในปี พ.ศ.2551 (Rigg และคณะ, 2555) หากยงัไม่มีมาตรการ

ด าเนินงานแก้ไขสถานการณ์ดงักลา่ว ประเทศไทยอาจมีการเปลีย่นแปลงต าแหนง่ของสดัสว่นช่วงอายุของเกษตรกรอยู่มมุ

ขวาลา่งของแผนภาพท่ี 1 ในอนาคต 
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แผนภาพท่ี 1 การกระจายตวัของอายเุกษตรกรในประเทศตา่ง ๆ (ในวงเลบ็คือปีที่ท าการเก็บข้อมลู) 

(แหล่งข้อมูล: กระทรวงเกษตรแห่งประเทศฝรั่งเศส, 2543; กระทรวงเกษตรประเทศญี่ปุ่ น, 2560; ส านกังานสถิติแห่งชาติแห่ง

ประเทศไทย, 2556; Wang, 2558; กระทรวงเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกา, 2557; Zagata และ Sutherland, 2558)  

3. นโยบายสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ 

3.1 สหภาพยุโรป 

ภาคการเกษตรในสหภาพยโุรปได้รับการสนบัสนนุผา่นนโยบายเกษตรร่วม (Common Agricultural Policy) โดย

นโยบายนีม้ีสาระส าคญัอยู่ 2 ประการ คือ ประการแรก สนบัสนนุการผลิตทางการเกษตรและจดัเงินสนบัสนุนโดยตรง

ให้แก่เกษตรกรโดยมีประเภทของการผลิตและขนาดพืน้ที่เพาะปลกูเป็นเกณฑ์ โดยจ านวนเงินสนบัสนนุต่อหนึ่งเฮกตาร์

ไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัปริมาณผลผลติ และประการท่ีสอง สง่เสริมแผนด าเนินการพฒันาพืน้ท่ีชนบท 

ค านิยามอย่างเป็นทางการของค าว่า เกษตรกรรุ่นใหม่ ในสหภาพยโุรป คือ ผู้ที่มีอายนุ้อยกว่า 40 ปีและเร่ิมท า

การเกษตรมาน้อยกว่า 5 ปี (Adamowicz และ Szepeluk, 2559) ตัง้แต่ทศวรรษ 1990 (พ.ศ.2524 – 2533) ได้มีการ

ก าหนด 3 มาตรการหลกัขึน้ในระดบัองค์การร่วมทางเศรษฐกิจแห่งยุโรป (ซึ่งกลายเป็นสหภาพยุโรปในภายหลงั) เพื่อ

สนบัสนนุการเกษตรกรรุ่นใหม่ (Duric และ Njegovan, 2558; คณะกรรมาธิการยโุรป, 2558; Wang, 2558) มาตรการ

เหลา่นีใ้ช้ในประเทศในสหภาพยโุรปเกือบทัง้หมด แตเ่กณฑ์การคดัเลือกผู้ที่ได้รับการสนบัสนนุ, รูปแบบการสนบัสนนุและ

งบประมาณในแตล่ะมาตรการนัน้แตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศของกลุม่สหภาพยโุรป 

1) การเพ่ิมเงินสนับสนุนโดยตรงให้กับเกษตรกร  ซึ่งภายใต้มาตรการนีอ้ยู่ในหลกัการแรกที่เกษตรกรรุ่นใหม่

สามารถรับเงินสนบัสนนุโดยตรงตอ่เฮกตาร์เพิ่มขึน้ได้ถึง 25% จากสหภาพยโุรป 

2) โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด มาตรการนีอ้ยู่ในหลกัประการที่สอง ซึ่งเร่ิมด าเนินการในประเทศฝร่ังเศส

ช่วงทศวรรษ 1960s (พ .ศ. 2503-2512) ณ เวลานัน้ เกษตรกรที่มีอายมุากกว่า 65 ปี จะได้รับรายได้เพิ่มจากเงิน

บ านาญหากถ่ายโอนที่ดินให้กบัเกษตรกรที่มีอายนุ้อยกว่า 45 ปี (Davis และคณะ, 2556) ต่อมามาตรฐาน
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คล้ายกนันีไ้ด้ถกูน าไปใช้ในประเทศต่างๆ ของสภาพยโุรปตัง้แต่ปี พ.ศ.2535 สว่นเกษตรกรที่มีอายรุะหว่าง 55-

64 ปี หากสามารถถ่ายโอนที่ดินให้กบัเกษตรกรรุ่นใหม่จะได้รับเงินบ านาญในอตัราคงที่ อยา่งไรก็ตามมาตรฐาน

การนีส้ิน้สดุลงในปี พ.ศ.2556 เนื่องจากได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ด้านประสิทธิภาพในการด าเนินการ (อ่าน

รายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมลูด้านล่าง) ในประเทศฝร่ังเศสมาตรการนีถ้กูแทนที่ด้วยมาตรการการปรับลดเงิน

ทนุอดุหนนุ 

3) การสนับสนุนการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ มาตรการนี ้(เรียกวา่มาตรการ 112) ถกูจดัอยู่ในหลกัประการที่สอง

ซึง่มาตรการนีม้ีการสนบัสนนุเกษตรกรรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงเงินอดุหนนุ  และเงินกู้ ดอกเบีย้ต ่าได้ โดยปกติแล้ว

เกษตรกรรุ่นใหม่จ าเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาด้านการเกษตร และมีการเตรียมแผนธุรกิจเพื่อที่จะได้รับการ

สนบัสนนุดงักลา่ว 

ตัง้แตแ่รกเร่ิมจนถึงปัจจบุนัพบวา่ประเทศฝร่ังเศสเป็นประเทศที่ใช้งบประมาณในการสนบัสนนุเกษตรกรรุ่นใหม่

มากที่สดุในสหภาพยุโรป (Gregory, 2553) ในปี พ.ศ. 2551 ประเทศฝร่ังเศสใช้งบประมาณในการสนบัสนุนดงักล่าว

ประมาณ 160 ล้านยโูรตามมาตรการ 112 ซึง่มีเกษตรกรรุ่นใหม ่จ านวน 7,000 รายได้รับประโยชน์จากมาตรการนี ้ 

ในช่วงต้นทศวรรษ 1960s (พ.ศ. 2503-2512) ประเทศฝร่ังเศสได้มีด าเนินงานนโยบายอื่นเพื่อสนบัสนนุเกษตรกร

รุ่นใหม่ นโยบายดงักลา่วได้มีการประกาศใช้เพื่อการสง่เสริมการผลิตเกษตรสมยัใหม่และสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีการ

ผลิตเกษตรที่ยัง่ยืนและอยู่ได้จริงในเชิงเศรษฐกิจ ส าหรับเง่ือนไขการรับเงินอุดหนุนนัน้ เกษตรกรรุ่นใหม่ควรมีพืน้ที่ท า

การเกษตรมากกว่าเกณฑ์ขัน้ต ่า ซึ่งขึน้กับแต่ละพืน้ที่ นโยบายดงักลา่วมีเป้าหมายคือลดการท าเกษตรพืน้ที่ขนาดใหญ่ 

ดงันัน้เพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหมส่ามารถเข้าถึงพืน้ท่ีท าการเกษตรขนาดกลางได้จริง จึงได้มีการด าเนินนโยบายดงัตอ่ไปนี ้   

นโยบายแรกนัน้เกิดจากการก่อตัง้ขององค์กรการพฒันาที่ดินในเขตพืน้ท่ีชนบท (หรือ SAFER ซึง่เป็นช่ืออกัษรย่อ

ของหนว่ยงานในภาษาฝร่ังเศส) องค์กรนีอ้ยูใ่นรูปของบริษัทเอกชนโดยมีหนว่ยงานทางภาครัฐและสหภาพเกษตรกรเป็นผู้

ถือหุ้น SAFERs จะได้รับแจ้งทนัทีหากมีการขายที่ดินในพืน้ท่ีภาคการเกษตรหรือในเขตพืน้ท่ีธรรมชาติ และมีสทิธิในการซือ้

ที่ดินผืนนัน้ก่อน SAFERs สามารถซือ้ที่ดินตามราคาที่ค านวณจากเกณฑ์การตัง้ราคาที่เหมาะสม จากนัน้ SAFERs จะขาย

ที่ดินกลบัให้แก่เกษตรกรหลงัจากกระบวนการจดัรูปท่ีดิน ในการขายที่ดินให้กบัเกษตรกรนัน้ SAFERs จะให้โอกาสส าหรับ

เกษตรกรที่มีที่ดินท าการเกษตรลดลง และเกษตรกรรุ่นใหม่ก่อน (Sencé bé , 2555; Hennessy, 2557) ในช่วงทศวรรษที่

ผา่นมา องค์กรพฒันาเอกชนอื่นๆ ได้เร่ิมด าเนินการในรูปแบบเดียวกนัในการรับซือ้ที่ดินเพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหมเ่ข้าถึงพืน้ที่

ท าการเกษตรได้จริง (Ravencroft, 2557) 

สว่นนโยบายที่สองนัน้จะเป็นการจดัการการเช่าที่ดินระยะยาว นโยบายนีไ้ด้ด าเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2489 ที่

ผ่านมา เพื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ เช่าที่ดินให้สามารถลงทุนและจัดการที่ดินในระยะยาวได้ (Barral และ Pinaud, 2560; 

Courleux, 2554) จากการด าเนินงานของนโยบายดงักล่าว เกษตรกรผู้ เช่าที่ดินมีสิทธิในที่ดินดงัต่อไปนี ้1) เกษตรกร

สามารถเลอืกปลกูพืชได้ด้วยตนเอง, 2) สญัญาการเช่าสามารถต่อสญัญาได้อตัโนมตัิตราบใดที่ผู้ เช่ายงัช าระค่าเช่าอยู่ 3) 

ผู้ เช่ามีสทิธิในการซือ้ที่ดินก่อนถ้าหากเจ้าของที่ดินต้องการขายที่ดินนัน้ เจ้าของที่ดินสามารถยตุิสญัญาเช่าได้ต่อเมื่อผู้ เช่า

ไมช่ าระคา่เช่าหรือเจ้าของที่ดินต้องการจะเร่ิมท าการผลิตเกษตรเองเท่านัน้ ส าหรับราคาเช่าที่ดินนัน้จะมีการปรับแต่ละปี
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ซึง่ขึน้อยูก่บัดชันีการค านวณการเช่าที่ดินในระดบัภมูิภาค สว่นประเทศอื่นในสหภาพยโุรปนัน้ก็มีนโยบายที่คล้ายกนัแบบนี ้

(Courleux, 2554) 

3.2 สหรัฐอเมริกา 

ในประเทศสหรัฐอเมริกานัน้ นโยบายของรัฐโดยทั่วไปจะใช้แนวคิดของ “เกษตรกรมือใหม่” มากกว่าค าว่า

เกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกรมือใหม่ในที่นีห้มายถึงผู้ ที่เร่ิมท าการผลิตเกษตรน้อยกว่า 10 ปี (ไม่จ ากัดอายุ)  โดยมีกอง

การเกษตรแหง่สหรัฐอเมริกาให้การสนบัสนนุการกู้ยืมเงินระยะยาวให้กบัเกษตรกรกลุม่นี ้(Dodson และ Koenig, 2552; 

Kauffman, 2556) ถ้าหากเกษตรกรและโครงการการผลติเกษตรได้เข้าหลกัเกณฑ์ของการสนบัสนนุ หน่วยงานนีส้ามารถ

จดัสรรเงินกู้ยืมสงูถึง 100% ส าหรับเกษตรกรที่ต้องการซือ้ที่ดิน (วงเงินกู้ยืมถึง 200,000 เหรียญสหรัฐฯ) 

หลายรัฐในสหรัฐอเมริกาได้ด าเนินการออกนโยบายหลายมาตรการควบคู่กบัแนวคิดดงักลา่ว เช่นในรัฐไอโอวา 

หากเกษตรกรรายใดมีการท าสญัญาเช่าที่ดินกบัเกษตรกรมือใหมส่ามารถลดหย่อนภาษีได้ (Freedgood และ Dempsey, 

2557) นอกจากนัน้สทิธิประโยชน์ทางภาษีจะเพิ่มขึน้ให้กบัเกษตรกรที่ท าสญัญาร่วมลงทนุในการผลติเกษตร (ซึ่งขึน้อยู่กบั

รูปแบบการลงทนุและการแบ่งความเสี่ยงร่วมกบัเกษตรมือใหม่) เมื่อเทียบกบัสญัญาเช่าที่ดินในอตัราค่าเช่าคงที่ ที่ผู้ เช่า

ต้องรับความเสีย่งเพียงผู้ เดียว 

ในรัฐเวอร์มอนต์และรัฐแมสซาชเูซตส์นัน้มีกองทนุของรัฐบาลและเอกชนในการรับซือ้ที่ดินจากเกษตรกรและขาย

ทอดในตลาดอีกครัง้ โดยจะขายที่ดินตามมลูคา่ของการผลติเกษตร กองทนุจะเป็นผู้ก าหนดมลูค่าทางของการผลิตเกษตร

ดงักล่าว ซึ่งพิจารณาควบคู่กับจ านวนเกษตรกรที่สามารถเข้าถึงราคาได้จริงเมื่อต้องแข่งขนักับเกษตรกรรายอื่นเพื่อ

ต้องการท่ีดินไปประกอบการด าเนินธุรกิจทางการเกษตร อย่างไรก็ตามกองทนุมีสิทธ์ิในการซือ้ท่ีดินเป็นอนัดบัแรกถ้าหาก

พิจารณาวา่ที่ดินดงักลา่วมีการใช้ไมเ่หมาะสม กระบวนการด าเนินงานของกองทนุนีม้ีเปา้หมายให้ราคาที่ดินท าการเกษตร

อยู่ในระดบัที่ต ่าเพื่อให้เกษตรกรมือใหม่สามารถเข้าถึงที่ดินได้จริง (Plotkin, 2558) จากการด าเนินงานของกองทนุนีม้ี

ความคล้ายกับระบบการด าเนินงานขององค์กร FAFERs ประเทศฝร่ังเศส โดยต่างกันที่การขายที่ดินของเกษตรกรใน

สหรัฐอเมริกาให้กบักองทนุนัน้ อยูบ่นฐานความสมคัรใจ 

3.3 ประเทศอื่น ๆ  

เกษตรกรรุ่นใหมใ่นประเทศเกาหลีที่เข้าร่วมเป็นสว่นหนึ่งของโครงการสนบัสนนุทายาทเกษตรกรในการสานต่อ

การผลิตเกษตรนัน้สามารถกู้ ยืมเงินระยะยาวได้ 10 ปี (Ma, 2557) ในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้มีโครงการให้เงินบ านาญแก่

เกษตรกรที่เกษียณอายใุนช่วง 60-65 ปี และเกษตรกรจะได้รับเงินสนบัสนนุเพิ่มหากมีการโอนพืน้ท่ีท าการเกษตรให้กบัผู้ สืบ

ทอดท าการเกษตร (Uchiyama, 2557) เงินอดุหนนุดงักลา่วจะเพิ่มขึน้ถ้าหากที่ดินท าการเกษตรถ่ายโอนให้กบัผู้สืบทอดที่

อายนุ้อยกวา่ 35 ปี และเพื่อเป็นการปอ้งกนัการแยกสว่นของที่ดินท าการเกษตรหลงัจากถ่ายโอนให้กบัผู้สบืทอด เกษตรกร

รายใดที่มอบมรดกที่ดินให้กับผู้สืบทอดเพียงคนเดียวนัน้ ในภายหลงัจะได้รับการยกเว้นภาษีการรับมรดก (Uchiyama 

และ Whitehead, 2555) 
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ในหลายประเทศพบวา่กลุม่เกษตรกรรุ่นใหม่จะถกูคดัเลือกเพื่อรับการสนบัสนนุในแผนงานของโครงการน าร่อง  

โดยเกษตรกรกลุม่นีจ้ะได้เข้ารับการอบรมและเงินกู้ยืมเพื่อเร่ิมต้นการผลติเกษตร ตวัอยา่งประเทศที่ได้ด าเนินการโครงการ

ในรูปแบบนี ้เช่น ประเทศไต้หวนั (Kuo และ Coa, 2557) และ ประเทศบอตสวานา (Williams, 2555) ในประเทศตนูิเซีย

นัน้หนว่ยงานรัฐได้มีการสนบัสนนุโครงการการผลิตเกษตรให้กบัคนรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาด้านการเกษตร โดยคนรุ่นใหม่

กลุม่นีจ้ะได้รับการสนบัสนนุการกู้ยืมเงินระยะยาว, การหนนุเสริมเกษตรกรรุ่นใหมใ่นด้านการออกแบบแผนธุรกิจ และการ

เยี่ยมไร่นาของเกษตรกรในช่วงปีแรกของการสนับสนุนภายใต้โครงการดังกล่าว  (หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนภาค

การเกษตรแหง่ประเทศตนูีเซีย, 2559) หลายรัฐในประเทศแคนาดาและประเทศออสเตรเลยีได้มีการสนบัสนนุการกู้ยืมเงิน

ให้กบัเกษตรกรรุ่นใหมเ่ช่นเดียวกนั (Murphy, 2555) จากข้อมลูการน าเสนอนโยบายของกลุม่ประเทศดงักลา่วข้างต้น จะ

เห็นได้วา่ประเทศในกลุม่สหภาพยโุรปมีการด าเนินงานในระดบัท่ีกว้างที่สดุ และมีต้นทนุการด าเนินงานที่สงู นโยบายการ

สนบัสนนุเกษตรกรรุ่นใหมแ่ละเกษตรมือใหมส่ามารถสรุปในตารางที่ 1 ได้ดงันี ้ 

ตารางที่ 1 นโยบายการสนบัสนนุเกษตรรุ่นใหมแ่ละเกษตรกรมือใหม่ 

ประเภทของนโยบาย สหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น เกาหลี 

เกษตรกรผู้สงูอายจุะได้รับเงินอุดหนนุจากหน่วยงาน
รัฐ ถ้าเกษตรกรรายนัน้ให้เช่าหรือขายท่ีดินต่อให้กับ
เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ ถ้าเกษตรกรรายนัน้ร่วมเป็น
หุ้นส่วนกบัเกษตรกรรุ่นใหม่ 

ใช่  *  ใช่  *  ใช ่ ไม่ 

มีองค์กรท่ีสร้างความมั่นใจว่าราคาท่ีดินจะไม่สูงไป
กวา่มลูคา่การผลิตเกษตรในพืน้ท่ีนัน้  

ใช่  *  ใช่  *  ไม่ ไม่ 

การให้กู้ ยืมเงินเพ่ือเกษตรกรรุ่นใหม่โดยเฉพาะ ใช ่ ใช ่ ใช ่ ใช ่
การอดุหนนุเงินทนุเร่ิมแรกให้กบัเกษตรกรรุ่นใหม่ ใช ่ ไม่ ไม่ ไม่ 
การจดักระบวนการอบรม ใช ่ ใช ่ ใช ่ ใช ่
การประกันสิทธิตามเง่ือนไขและระยะเวลาในการ
เช่าท่ีดนิ 

ใช่  *  ไม่ ไม่ ไม่ 

* ในบางรัฐเทา่นัน้ 

3.4 ผลกระทบและประสิทธิภาพของโครงการสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ 

จากการทบทวนงานศึกษาที่เก่ียวข้องพบว่า ยงัไม่มีการศึกษาที่ประเมินผลที่ครอบคลมุในการด าเนินงานของ

นโยบายการสนบัสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ในกลุม่ประเทศสหภาพยโุรป (Davis และคณะ, 2556) ส่วนในประเทศเกาหล ี

พบว่า นโยบายการสนบัสนนุเกษตรกรรุ่นใหม่ยงัมีไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงของการเกิดขึน้ของเกษตรกรผู้สงูอายุ

และยงัขาดการด าเนินงานในการหนนุเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Kang, 2553) ส าหรับมาตรการในสง่เสริมการสร้างเกษตรกร

รุ่นใหม่ที่มีการศึกษาสว่นใหญ่ คือ โครงการการเกษียณอายกุ่อนก าหนด ซึ่งเป็นที่วิจารณ์เป็นอย่างมากดงัผลการศึกษา

หลายฉบับที่พบว่าผู้ ได้รับประโยชน์จากโครงการนีส้่วนใหญ่จะต้องเกษียณอายุหลงัจากได้รับประโยชน์ไปเพียงไม่ก่ีปี

เท่านัน้ (เช่นงานศึกษาของ Bika, 2550; Fellman และ Möllers, 2552) จากผลการศึกษาทัง้หมด พบว่ามาตรการของ

โครงการเกษียณก่อนก าหนดนัน้ ถกูวิพากษ์ว่าไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากเกษตรกรสามารถเข้าถึงระบบเงินบ านาญอยู่
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แล้ว อยา่งไรก็ตาม ประสทิธิภาพของมาตรการนีอ้าจแตกตา่งออกไปหากอยูใ่นประเทศก าลงัพฒันาหรือประเทศเศรษฐกิจ

เกิดใหมซ่ึง่ไมม่ีระบบเงินบ านาญดงักลา่ว 

ปัญหาที่ส าคญัประการหนึ่งในการด าเนินงานภายใต้โครงการการเกษียณอายุก่อนก าหนดนัน้ คือเกษตรกร

ผู้สงูอายอุาจไม่ยอมหยดุท าการผลิตเกษตร โดยอาจมีเหตผุลทางสงัคมที่ผกูติดอยู่กบัการท าการเกษตร ซึ่งประเด็นนีถื้อ

เป็นเร่ืองส าคญัโดยเฉพาะในประเทศญ่ีปุ่ น (Uchiyama, 2014) นอกจากนี ้Duesberg และคณะ (2560) ได้สมัภาษณ์

เกษตรกรผู้สงูอาย ุซึง่ไมม่ีผู้สบืทอดท าการเกษตรในประเทศไอร์แลนด์ พบวา่เกษตรกรมีความลงัเลในการขายที่ดินของตน

เนื่องจากการท าเกษตรเป็นสว่นหนึ่งในชีวิตของตน เกษตรกรเหลา่นีจ้ึงให้ความสนใจในการร่วมเป็นหุ้นสว่นกบัเกษตรกร

รุ่นใหมม่ากกวา่ 

ในสหภาพยุโรปนัน้พบว่า สดัส่วนของเกษตรกรรุ่นใหม่ในประชากรภาคการเกษตรที่มีจ านวนค่อนข้างสูงใน

ประเทศเยอรมนี, ฝร่ังเศส หรือ โปแลนด์ (Zagata และคณะ, 2558, ดงัแผนภาพท่ี 1) สดัสว่นของเกษตรรุ่นใหม่ในประเทศ

ฝร่ังเศสและเยอรมนีนัน้ใกล้เคียงกนั แม้วา่รัฐบาลของประเทศเยอรมนใีช้งบประมาณในการสนบัสนนุโครงการเกษตรกรรุ่น

ใหมน้่อยกวา่มากหากเทียบกบัรัฐบาลของประเทศฝร่ังเศส (Zagata และคณะ, 2558) อย่างไรก็ตาม ความกว้างของช่วง

อายขุองเกษตรกรรุ่นใหมใ่นประเทศดงักลา่วไมส่ามารถอธิบายได้ด้วยนโยบายการสนบัสนนุเทา่นัน้ แต่สามารถอธิบายใน

ข้อเท็จจริงถึงขนาดพืน้ที่ท าการเกษตรของประเทศเหลา่นีท้ี่มีขนาดเฉลี่ยใหญ่กว่าหากเทียบกบัประเทศอื่น เช่น ช่วงอายุ

ของเกษตรกรในประเทศโปรตเุกสนัน้อยูใ่นสดัสว่นผู้สงูอายเุป็นสว่นใหญ่ (Zagata และคณะ, 2558) คนรุ่นใหม่อาจสนใจ

ในการสานตอ่การท าเกษตรจากเกษตรกรผู้ เกษียณอายทุี่มีรายได้ดีจากการผลติเกษตรอยูแ่ล้ว 

ความแตกตา่งในขนาดที่ดินนัน้ สามารถอธิบายได้จากความแตกตา่งของขนาดที่ดินท าการเกษตรในอดีตที่ผ่าน

มา รวมถึงจ านวนเกษตรกรที่ลดลงเป็นอยา่งมากในช่วง 50 ปีก่อน (เช่น ในประเทศฝร่ังเศส) ซึง่มีความเก่ียวเนื่องกบัขนาด

ที่ดินท าการเกษตรเฉลี่ยเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ประเด็นนีค้ล้ายกับประเทศญ่ีปุ่ น ที่ข้อจ ากดัหลกัของเกษตรกรรุ่นใหม่เมื่อ

เร่ิมท าการเกษตรคือมีขนาดพืน้ที่การผลิตเกษตรที่เล็กมาก (โดยทั่วไปมีขนาดน้อยกว่า 2 เฮกตาร์ หรือ 12.5 ไร่ , 

Uchiyama, 2557) ในหลายกรณีที่พบว่า เกษตรกรรุ่นใหม่ไม่สามารถมีรายได้ที่เพียงพอจากการท าการเกษตรในพืน้ที่

ขนาดเล็ก จากประเด็นดงักลา่วควรที่จะมีการประเมินผลกระทบจากนโยบายการสนบัสนนุเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการ

ประเมินถึงขนาดที่ดินท าการเกษตรที่เกษตรกรรุ่นใหมส่ามารถเร่ิมต้นการผลติเกษตรและอยูไ่ด้จริง 

4. ลักษณะและความหลากหลายของเกษตรกรรุ่นใหม่ 

4.1 ประเทศฝร่ังเศส 

ในประเทศฝร่ังเศสมีเกษตรกรที่เร่ิมต้นท าการเกษตร จ านวน 16,000 รายทกุปี 40% ของเกษตรกรกลุม่นีม้ีอายนุ้อย

กวา่ 40 ปี (หนว่ยบริการช าระเงินประเทศฝร่ังเศส, 2555) และได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาล เนื่องจากผ่านเง่ือนไขการรับ

เลอืกดงัตอ่ไปนี ้1) มีอายนุ้อยกวา่ 40 ปี, 2) มีวฒุิการศกึษาด้านการเกษตร, และ 3) มีโครงการการท าเกษตรที่สามารถสร้าง

รายได้จริง สว่นเกษตรกรรายอื่นเร่ิมต้นท าการเกษตรโดยไมไ่ด้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลเนื่องจากไม่ผ่านเง่ือนไขการรับ

เลอืกดงักลา่ว หรือเป็นเพราะเกษตรกรไมต้่องการท่ีจะเข้าร่วมในกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ จากข้อมลูในปี 

พ.ศ.2552 พบวา่เกษตรกรที่เร่ิมต้นท าการเกษตรโดยได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐนัน้มีพืน้ท่ีท าเกษตรโดยเฉลีย่อยูท่ี่ 368.75 
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ไร่ สว่นเกษตรกรที่เร่ิมต้นท าการเกษตรโดยไม่ได้รับการสนบัสนนุนัน้มีพืน้ที่ท าการเกษตรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 103.125 ไร่ (หน่วย

บริการช าระเงินประเทศฝร่ังเศส, 2555) ในงานศึกษาของ Facchini และ Magni-Berton ( 2553) พบว่า สถานภาพโสดของ

เกษตรกรชายอยูใ่นอตัราที่เพิ่มขึน้หากเปรียบเทียบกบัสงัคมของประเทศฝร่ังเทศโดยรวม ซึง่ข้อมลูดงักลา่วเป็นภาพเชิงลบ

ส าหรับคนรุ่นใหมใ่นการเข้ามาประกอบอาชีพทางการเกษตร 

นอกจากนีย้งัพบว่ามีสดัสว่นของเกษตรกรที่ท างานควบคู่กบัการสร้างรายได้นอกภาคการเกษตรที่เพิ่มขึน้ อาจ

เนื่องมาจาก 1) การท าการเกษตรไมส่ามารถที่จะสร้างรายได้ที่พอเพียงให้กบัเกษตรกร, 2) การท าการเกษตรเป็นเพียงการ

คงรักษาพืน้ที่การเกษตรไว้เพื่อครอบครัว, 3) การท าการเกษตรเป็นเพียงรายได้เสริมของครอบครัว โดยเกษตรกรมีรายได้

หลกัมาจากนอกภาคการเกษตร, หรือ 4) การท างานควบคู่กบังานนอกภาคการเกษตรเพื่อต้องการหาทนุมาพฒันาแปลง

การผลติ โดยเกษตรกรจะกลบัมาเป็นเกษตรกรเต็มเวลาในภายหลงั (Ceriani-Baillif และ Djouak, 2561)  

4.2 ประเทศญี่ปุ่น 

เกษตรกรมือใหม่ในประเทศญ่ีปุ่ นสว่นใหญ่ไม่ได้มาจากครอบครัวเกษตรกร (McGreevy et al., 2561) ส าหรับคนรุ่น

ใหม่ที่ไม่ได้มาจากครอบครัวเกษตรกรและต้องการเป็นเกษตรกรนัน้ ทางรัฐบาลได้สนบัสนนุคนรุ่นใหม่กลุม่นีโ้ดยจดัเวที

พบปะร่วมกับชุมชน โดยชุมชนดงักล่าวรับหน้าที่เป็นพี่เลีย้งและรับคนรุ่นใหม่มาฝึกงาน รวมทัง้ช่วยหาที่พกัและแปลง

ทดลองให้ในช่วงฝึกงานดงักลา่ว เกษตรกรมือใหม่สนใจที่จะท าการเกษตรเพื่อต้องการสร้างรายได้ให้อยู่ได้จริง และบาง

รายต้องการผลติการเกษตรเพื่อบริโภคในครัวเรือน  

5. การพิจารณานโยบายที่เป็นไปได้ในประเทศไทย 

 5.1 พิจารณาถงึความหลากหลายของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ 

ในช่วงทศวรรษ 1960 (พ.ศ. 2503 – 2512) นโยบายภาครัฐของประเทศฝร่ังเศสได้มุ่งเน้นการสนบัสนนุเกษตรกร

รุ่นใหม่เพียงประเภทเดียว และเพื่อที่จะได้รับการสนบัสนุนจากนโยบายดงักล่าวนัน้ เกษตรกรรุ่นใหม่จ าเป็นต้องมีวุฒิ

การศึกษาด้านการเกษตรและน าเสนอแผนธุรกิจที่สามารถแสดงได้ว่าโครงการดงักล่าวมีความยัง่ยืนทางการเงิน ซึ่ง

หมายถึงเกษตรกรจะต้องท างานเต็มเวลาในการผลิตเกษตร อย่างไรก็ตาม ในหลายปีที่ผ่านมาประเทศฝร่ังเศสได้มี

ประเภทของเกษตรกรรุ่นใหม่เกิดใหม่หลายกลุ่ม ซึ่งไม่เข้ากับเง่ือนไขการสนบัสนุนของนโยบายภาครัฐ ตัวอย่างเช่น 

เกษตรกรบางรายไมม่ีวฒุิการศกึษาด้านการเกษตร, บางรายเร่ิมท าเกษตรกรรมเมื่ออายุมากกว่า 40 ปี, บางรายต้องการ

ท าเกษตรอินทรีย์บนที่ดินขนาดเลก็ที่ไมส่ามารถท ารายได้ในช่วงเร่ิมต้นของการผลติสงูกว่าเกณฑ์รายได้ขัน้ต ่า,บางรายท า

การเกษตรเป็นอาชีพเสริม นอกจากนัน้ยงัพบว่าขัน้ตอนการยื่นค าร้องขอรับเงินอดุหนนุจากหน่วยงานรัฐมีความซบัซ้อน 

จากผลการด าเนินการดงักลา่วพบว่า มีเพียงหนึ่งในสามของเกษตรกรรุ่นใหม่ในประเทศฝร่ังเศส ปี พ .ศ.2552 ที่ได้รับเงิน

สนบัสนนุ (Rogerieux, 2554; หนว่ยงานบริการการช าระเงินแหง่ประเทศฝร่ังเศส, 2555)  

สถานการณ์ความหลากหลายของเกษตรกรรุ่นใหมไ่ด้ปรากฏในประเทศไทยเช่นกนั ที่มีความหลากหลายในด้าน

ขนาดที่ดินท าการเกษตร, เกษตรกรรุ่นใหม่บางรายท าการเกษตรเป็นอาชีพเสริมในพืน้ที่การผลิตเกษตรน้อยกว่า 0.15 

เฮกตาร์ หรือ 1 ไร่ รวมถึงเกษตรกรรุ่นใหม่รายอื่นสืบทอดการผลิตเกษตรจากพ่อแม่ในพืน้ที่ท าการเกษตรขนาดใหญ่ 

(Cochetel และคณะ, 2560) นอกจากนีย้งัพบว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ดงักลา่วยงัมีความหลากหลายในการผลิตเกษตร เช่น 
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บางรายมีการผลติเกษตรในเชิงธุรกิจ ขณะเดียวกนับางรายมีการผลติที่ให้ความส าคญักบัการผลิตเกษตรอย่างยัง่ยืนและ

สมัพนัธ์กบัการพฒันาชมุชน ดงันัน้นโยบายของรัฐควรจะครอบคลมุความหลากหลายเหลา่นีไ้ด้ 

 5.2 การต่อยอดงานวิจัยส าหรับการออกแบบนโยบายที่เหมาะสม  

งานศึกษานีไ้ด้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของนโยบายที่ใช้ส่งเสริมการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ในหลาย

ประเทศ นโยบายเหลา่นีแ้ตกตา่งกนัไปตามรูปแบบการด าเนินการและงบประมาณ ซึ่งมีความสมัพนัธ์กบัวตัถปุระสงค์ใน

การด าเนินงานนโยบายดงักล่าว ประเทศส่วนใหญ่จะมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเร่ิมต้นท าธุรกิจ แต่ใน

ประเทศอื่นนโยบายการสนบัสนนุเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นสว่นหนึ่งของวิสยัทศัน์แบบกว้างถึงประเภทของโครงสร้างการผลิต

เกษตรรูปแบบใดที่ควรจะสง่เสริม จากนโยบายดงักลา่วข้างต้นนัน้ ได้แสดงถึงความแตกตา่งของนโยบายในแง่ของการเงิน 

และทรัพยากรมนษุย์ ที่มีความสมัพนัธ์ถึงจ านวนเกษตรกรรุ่นใหมท่ี่ได้รับการสนบัสนนุ 

เพื่อสนบัสนนุการอภิปรายนี ้จึงมีความจ าเป็นที่ต้องท าความเข้าใจให้มากขึน้ในด้านสถานการณ์และทศันคติ

ของเกษตรกรรุ่นใหม ่Cochetel และคณะ (2560) พบวา่ เกษตรกรรุ่นใหมข่องประเทศไทยโดยทัว่ไปนัน้มีโอกาสเข้าถงึทีด่นิ

ในการเร่ิมต้นการผลติเกษตร (ซึง่เป็นท่ีดินท าการเกษตรของจากครอบครัว) อยา่งไรก็ตามยงัพบวา่มีความจ าเป็นในการท า

ความเข้าใจเก่ียวกบัอปุสรรค/ข้อจ ากดั ของคนรุ่นใหมท่ีส่นใจท าการเกษตรแตไ่มส่ามารถเร่ิมต้นได้ ซึง่อาจเนื่องมาจากการ

ที่คนรุ่นใหมก่ลุม่นี ้ไมส่ามารถเข้าถึงที่ดินหรือแหลง่เงินทนุ นอกจากนี ้ยงัมีความจ าเป็นถึงการประเมินในแง่ของประเภท

รายได้ (ซึง่เป็นรายได้จากการท าการเกษตรอยา่งเดียว หรือ ท าร่วมกบักิจกรรมอื่น  เช่น การทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ) ที่สามารถ

จงูใจให้คนรุ่นใหมใ่นประเทศไทยหนักลบัมาอยูใ่นชมุชนแทนการย้ายเข้าเมือง ในความจ าเป็นที่จะต้องท าการประเมินใน

สองประเด็นดังกล่าวนัน้ถือเป็นเร่ืองที่ส าคัญเนื่องจากเกษตรกรรุ่นใหม่ในประเทศไทยยงัไม่ได้มีการรวมตวัในเชิงของ

สหภาพที่มีพลังในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ นอกจากนัน้การประเมินในประเด็นนีย้ังเป็นสิ่งที่ส าคัญในการ

สนบัสนนุให้เกิดการแลกเปลี่ยนเก่ียวกับในเชิงรูปแบบของนโยบายที่สามารถน ามาด าเนินการในประเทศไทย โดยมีเป้า

ของนโยบายการสนบัสนนุเกษตรกรรุ่นใหมไ่มใ่ช่เพียงที่ต้องการลดการเกิดประชากรผู้สงูอายใุนภาคการเกษตรเท่านัน้ แต่

ยงัเป็นการให้ความส าคญัของแผนการผลิตเกษตรที่หลากหลายของเกษตรกรรุ่นใหม่ ในการสร้างความมัน่ใจได้ว่าภาค

การเกษตรของไทยยงัคงความสามารถในการแขง่ขนั และเป็นสว่นประกอบที่ส าคญัในแง่เศรษฐกิจและวิถีของชมุชน 
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