ความหลากหลายของเกษตรกรรุ่ นใหม่ ในพืน้ ที่จงั หวัดเชียงใหม่ และปราจีนบุรี: คุณลักษณะ,
ปั ญหาที่เผชิญ, และการมีส่วนร่ วมกับโครงการสนับสนุนเกษตรกร

Cécile Cochetel (สถาบัน SupAgro Montpellier ประเทศฝรั่งเศส) และ เกษศิรินทร์ พิบลู ย์ (มูลนิธิเพื่อการบริ หารจัดการ
น ้าแบบบูรณาการ (ประเทศไทย))
เอกสารชุดนี ้เป็ นงานศึกษาที่อยู่ภายใต้ การดูแลของ อาจารย์ Nicolas Faysse (สถาบันวิจยั Cirad ประเทศฝรั่งเศสและ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย) และ อาจารย์ ณฐิ ตากานต์ ปิ นทุกาศ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)1

1. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเป็ นอีกประเทศหนึง่ ที่กาลังเผชิญกับสังคมผู้สงู อายุเช่นเดียวกับประเทศอื่นในแถบเอเชีย (Oizumi, 2556) จาก
งานศึกษาสองหมู่บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ภายในช่วงเวลา 25 ปี (ระหว่าง พ.ศ.2525-2551) นัน้ อายุโดย
เฉลี่ยของเกษตรกรได้ เพิ่มขึ ้นจาก 36 ปี เป็ น 55 ปี (Rigg, 2555) นอกจากนัน้ หนึ่งในหมู่บ้านที่ได้ ทาการศึกษาพบว่าใน
ชุมชนมีเพียงสัดส่วนอายุของเกษตรกรผู้สงู อายุกบั เด็กเท่านัน้ ส่วนช่วงอายุ 20 ถึง 40 ปี ซึ่งเป็ นช่วงอายุของคนรุ่ นใหม่นนั ้
ได้ หายไปจากชุมชน ทาให้ ชุมชนเกิดช่องว่างของสัดส่วนอายุของคนกลุ่มนี ้ และงานศึกษายังได้ พบว่ารายได้ หลักสองใน
สามของจานวนครัวเรื อนในชุมชนนันมาจากการได้
้
รับการส่งเงินจากลูกหลานที่ทางานนอกชุมชน (Nilsen, 2557) ดังนัน้
จากผลการศึกษาในหมู่บ้านดังกล่าว สามารถสรุ ปได้ ว่ารายได้ หลักของชุมชนไม่ได้ มาจากการทาเกษตรอีกต่อไป รวมถึง
วัฒนธรรมและมุมมองในการทาเกษตรที่เปลีย่ นไปจากเดิม ดังจะเห็นได้ จากที่คนในชุมชนทังคนรุ
้ ่นใหม่และผู้สงู อายุได้ มอง
ภาคการเกษตรเป็ นงานที่ต้องทางานหนัก และไม่มีเกียรติในสังคม (Rigg และคณะ, 2555)
รวมทังงานศึ
้
กษาดังกล่าวยังได้ พิสจู น์ถึง การเพิ่มขึ ้นของวงจรอุบาทว์นนมี
ั ้ นยั สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั ที่
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกรผู้สงู อายุและมีการปรับตัวที่ยงั คงจากัดต่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (ซึ่งต้ องการการ
ลงทุนทังด้
้ านเวลาและเงินทุน รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น) ด้ วยเหตุนี ้ทาให้ เกษตรกรมีรายได้ จากภาคการเกษตรน้ อย
ซึง่ ส่งผลให้ คนรุ่นใหม่ไม่อยากทาการเกษตร และเป็ นเหตุผลที่ทาให้ อายุเฉลีย่ ของเกษตรกรเพิ่มขึ ้น
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เอกสารชุดนี ้เป็ นการสรุ ปประเด็นผลการศึกษา ถ้ าหากต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ ที่ kassirinp@gmail.com
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มีรายได้ จากภาคการเกษตรน้ อย

จากัดความสนใจของคนรุ่ นใหม่
มาเป็ นเกษตรกร

จากัดความสนใจของเกษตรกรต่อ
การปรับปรุ งระบบการผลิตเกษตร

เกษตรกรในปั จจุบนั เป็ นเกษตรกร
ผู้สงู อายุ

ภาพที่ 1 วงจรอุบาทว์ที่ทาให้ เกษตรกรมีรายได้ จากภาคการเกษตรน้ อย
ที่ผ่านมารั ฐบาลไทยได้ ตระหนักถึงประเด็นเกี่ ยวกับ สังคมผู้สูงอายุเป็ นอย่างมาก โดยจะเห็นได้ จากการกล่าวถึง เรื่ อง
สังคมไทยจะกลายเป็ นสังคมผู้สงู อายุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) รวมถึงการ
ให้ ความสาคัญของปั ญหานี ้เชื่อมโยงกับภาคการเกษตรในประเด็นเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรที่มีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดยในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี ้ได้ เน้ นประเด็นเรื่ องการขาดแคลน
แรงงานในภาคเกษตรที่มีความสัมพันธ์ กบั สถานการณ์ สงั คมผู้สงู อายุ และการเคลื่อนย้ ายแรงงานเข้ าสูภ่ าคอุตสาหกรรม
และภาคบริ การเพิ่มขึ ้น (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2554) ดังนันเพื
้ ่อกระตุ้นให้ เกิด
ความสนใจจากเกษตรกรรุ่นใหม่และแรงงานฝี มือมาทาการเกษตรเพิ่มขึ ้น แผนพัฒนาฯ จึงมุง่ เน้ นการจัดการ 3 ด้ าน คือ 1)
การสนับสนุนที่ดินทาการเกษตร, 2) การสนับสนุนแหล่งเงินทุน และ 3) การพัฒนาเกษตรกรให้ เป็ นเกษตรกรมืออาชีพ โดย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้ วางเป้าหมายในการสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่
เป็ นหลัก (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)
จากผลการให้ ความสนใจในประเด็นเรื่ องเกษตรกรรุ่นใหม่นนั ้ จะเห็นได้ วา่ มีโครงการนาร่องหลากหลายโครงการที่เกี่ยวข้ อง
กับเกษตรกรรุ่ นใหม่ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา เช่น สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรได้ มีการสนับสนุนที่ดินทาการเกษตร
ให้ กบั เกษตรกรรุ่ นใหม่ รวมถึงโครงการ Young Smart Farmers ที่สนับสนุนเครื อข่ายเกษตรกรรุ่ นใหม่ให้ เชื่อมโยงกับการ
เข้ าถึงด้ านการตลาด
อย่างไรก็ตาม งานศึกษาเกี่ยวกับเกษตรกรรุ่ นใหม่นนพบว่
ั้
ายังคงมีจากัด ทังในด้
้ านรู ปแบบ, การดาเนินงาน, และการ
ประเมินของโครงการสนับสนุนเกษตรกรรุ่ นใหม่ รวมถึงภาพการทางานเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรรุ่ นใหม่และโครงการ
สนับสนุน ทาให้ งานการศึกษาในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนในการเติมเต็มประเด็นดังกล่าว โดยการประเมินว่าใคร
คือเกษตรกรรุ่ นใหม่ อะไรคือข้ อจากัดในการเริ่ มต้ นทาการเกษตรของเกษตรกรรุ่ นใหม่ และเกษตรกรรุ่ นใหม่
ได้ รับประโยชน์ จากการเข้ าร่ วมโครงการหนุนเสริมจากหน่ วยงานที่ผ่านมาอย่ างไรบ้ าง โดยทาการศึกษาเกษตรกร
รุ่นใหม่ในพื ้นที่จงั หวัดเชียงใหม่และปราจีนบุรี
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2. ระเบียบวิธีการวิจัย
2.1 กรอบการวิจยั
กรอบงานวิจยั ได้ พิจารณาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ในการทาเกษตรมาอย่างน้ อย 6 เดือน และมีอายุน้อยกว่า 45
ปี ซึง่ อิงตามเกณฑ์อายุของเกษตรกรภายใต้ เงื่อนไขการเข้ าร่วมโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง งานวิจยั
ไม่ได้ พิจารณาเกษตรกรรุ่ นใหม่จากรู ปแบบการผลิต ขนาดพื ้นที่ทาการเกษตร หรื อการเป็ นเกษตรกรเต็มเวลาหรื อไม่เต็ม
เวลา (ซึง่ ทีมวิจยั ได้ สมั ภาษณ์เกษตรกรทังสองกลุ
้
ม่ ) รวมถึงการสัมภาษณ์ เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ยงั คงทาการเกษตรในพื ้นที่ของ
ครอบครัว เนื่องจากงานวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ เปิ ดกว้ างในลักษณะของกลุม่ เป้าหมายเพื่อที่จะได้ เห็นถึงความหลากหลายของคน
รุ่นใหม่ในการทาการเกษตร อย่างไรก็ตามงานวิจยั ไม่ได้ สมั ภาษณ์คนรุ่นใหม่ที่เลิกทาการเกษตร
งานวิจยั ได้ สมั ภาษณ์เกษตรกรรุ่ นใหม่ รวมถึงการประเมินถึงประโยชน์ที่เกษตรกรได้ รับจากโครงการสนับสนุน ทังรู้ ปแบบ
เฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (เช่น มีเงื่อนไขอายุสาหรับการเข้ าร่ วมโครงการ) และรู ปแบบการสนับสนุนเกษตรกรทัว่ ไป ซึ่งการ
ดาเนินงานของโครงการดังกล่าว ดาเนินการโดยภาครัฐ (เช่น หน่วยงานราชการ หรื อ มหาวิทยาลัย) หรื อ หน่วยงานเอกชน
(องค์กรพัฒนาเอกชน, มูลนิธิ, และบริ ษัท)

2.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
งานวิจยั ได้ ทาการสัมภาษณ์เกษตรจานวน 83 ราย จากจานวนเกษตรกรดังกล่าวทีมวิจยั ไม่ได้ มงุ่ เน้ นเพื่อถือเป็ นข้ อมูลสถิติ
ของตัวแทนเกษตรรุ่นใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่และปราจีนบุรี แต่จะเป็ นการศึกษาถึงคุณลักษณะของความหลากหลายของ
เกษตรกรรุ่นใหม่
โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรนัน้ ได้ ทาการสัมภาษณ์ที่สวน/ไร่ นาของเกษตรกร, สถานที่จาหน่ายผลผลิต รวมถึงในระหว่าง
ช่วงเวทีเสวนาของเกษตรกรรุ่นใหม่ ประเด็นเนื ้อหาการสัมภาษณ์เกษตรกรนันประกอบด้
้
วย
-

บริ บทของเกษตรกรรุ่ นใหม่ (ระดับการศึกษา, ประสบการณ์ ทางานก่อนทาการเกษตร และเหตุผลในการทา
เกษตร)
ลักษณะฟาร์ ม/ไร่ นาทัว่ ไปของเกษตรกร (ขนาดพื ้นที่ทาการเกษตร, ประเภทของการทาเกษตร, วัตถุประสงค์ใน
การผลิตเกษตร และการเข้ าถึงที่ดินทาเกษตร)
ข้ อจากัด/อุปสรรคของเกษตรกรรุ่นใหม่ (ข้ อจากัด/อุปสรรคช่วง 5 ปี แรกในการทาการเกษตรสาหรับเกษตรกรที่มี
ประสบการณ์ทาการเกษตรมามากกว่า 5 ปี และข้ อจากัด/อุปสรรคที่พบในปั จจุบนั )
การเข้ าร่วมโครงการสนับสนุนเกษตรกรรุ่ นใหม่ (ถ้ ากรณีไม่ได้ เข้ าร่ วมโครงการฯ เป็ นเพราะสาเหตุใด) และได้ รับ
ประโยชน์จากการเข้ าร่วมโครงการนี ้อย่างไร
การจัดการด้ านการผลิตเกษตร (เช่น แหล่งเงินทุน ข้ อมูลข่าวสาร และช่องทางการตลาด), ด้ านวิสยั ทัศน์ในการ
การจัดการฟาร์ มที่สามารถอยู่ได้ จริ งในชุมชน, โครงการด้ านการผลิตเกษตรและความคาดหวังจากโครงการใน
อนาคต รวมถึงมุมมองเรื่ องเกษตรกรรุ่นใหม่ในชุมชน
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นอกจากนันที
้ มวิจัยได้ ทาการสัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่ของโครงการสนับสนุนเกษตรกรรุ่ นใหม่ในแต่ละโครงการ จานวน 12
โครงการฯ (จังหวัดเชี ยงใหม่ จานวน 7 ราย และจังหวัดปราจี นบุรี จานวน 5 ราย) ในประเด็น เกี่ ยวกับบริ บทและ
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงานภายใต้ โครงการฯ, เงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรเข้ าร่ วมโครงการฯ, และรู ปแบบการ
สนับสนุนให้ กบั เกษตรกรกรรุ่นใหม่ ซึ่งในงานศึกษาในครัง้ นี ้ได้ พิจารณาสัมภาษณ์ เฉพาะโครงการสนับสนุนที่เกษตรกรรุ่ น
ใหม่ที่สมั ภาษณ์ได้ เข้ าร่วมเท่านัน้
ทีมวิจยั ได้ ดาเนินการสัมภาษณ์ในช่วงเดือนมิถนุ ายนถึงกันยายน พ.ศ.2560 รวมถึงจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องเกษตรกร
รุ่นใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึง่ ประกอบด้ วยเกษตรกร จานวน 8 ราย และเจ้ าหน้ าของโครงการสนับสนุนเกษตรกรรุ่ น
ใหม่ จานวน 12 ราย โดยมีวตั ถุประสงค์การจัดประชุมฯ เพื่อนาเสนอและแลกเปลี่ยนในประเด็นผลการศึกษาเบื ้องต้ นของ
งานวิจยั
งานศึกษาได้ สมั ภาษณ์เกษตรกรรุ่ นใหม่ (ตามลักษณะที่กล่าวไว้ ดงั ข้ างต้ น) และสัมภาษณ์ อดีตเกษตรกรรุ่ นใหม่ ซึ่งเป็ น
เกษตรกรที่อายุมากกว่า 45 ปี (แต่ไม่เกิน 55 ปี ) ที่ได้ เริ่ มทาการเกษตรเมื่อครัง้ ยังเป็ นเกษตรกรรุ่ นใหม่ สาเหตุที่เลือก
สัมภาษณ์เกษตรกลุม่ นี ้ 1) เพื่อที่จะได้ ทราบถึงเหตุผลในการทาเกษตร ณ ขณะนัน้ และ 2) พัฒนาการของระบบการเกษตร
จากอดีตจนถึงปั จจุบนั จากตารางที่ 1 สามารถจัดประเภทของเกษตรกรรุ่นใหม่ได้ ดงั ต่อไปนี ้
ตารางที่ 1 จานวนเกษตรกรที่สมั ภาษณ์ในจังหวัดเชียงใหม่และปราจีนบุรี โดยแยกตามประเภทของเกษตรกรรุ่นใหม่
ประเภทของเกษตรกรรุ่นใหม่
เกษตรกรรุ่นใหม่ทเี่ ข้ าร่วมโครงการสนับสนุนฯ

เชียงใหม่
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ปราจีนบุรี
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เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ เข้ าร่วมโครงการสนับสนุนฯ
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เกษตรกรที่เริ่ มทาการเกษตรเมื่อครัง้ ยังเป็ นเกษตรกรรุ่นใหม่ และได้ เข้ า
ร่วมโครงการสนับสนุนฯ

1

10

เกษตรกรที่เริ่ มทาการเกษตรเมื่อครัง้ ยังเป็ นเกษตรกรรุ่นใหม่ แต่ไม่ได้
เข้ าร่วมโครงการสนับสนุนฯ
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2.3 ความหมายของการจาแนกกลุม่
งานวิจยั ในครัง้ นี ้ไม่ได้ พิจารณาการจาแนกกลุม่ เกษตรกรจากการผลิตทางการเกษตร (เกษตรเคมีกบั เกษตรอินทรี ย์) หรื อ
ขนาดพื ้นที่การผลิต แต่เป็ นการพิจารณาจากความเชื่อมโยงระหว่ างลักษณะไร่ นาและวัตถุประสงค์ การผลิตของ
เกษตรกร โดยอิงกับคาถามดังต่อไปนี ้ 1) เกษตรกรมีการจัดการระบบการเกษตรลักษณะใด (เช่น เกษตรเชิงเดี่ยวกับ
เกษตรแบบผสมผสาน), 2) เกษตรกรมีวิสัยทัศน์ ในการผลิตเกษตรอย่ างไร (เช่น การทาเกษตรแบบพอเพียง, หรื อทา
เกษตรระบบเดียวกับที่ครอบครัวเคยทามาก่อนหน้ านี ้ , หรื อต้ องการกลับอยู่ที่ชุมชนของตัวเอง, หรื อต้ องการกลับมาทา
การเกษตรที่เป็ นมิตรกับ สิ่งแวดล้ อม ฯลฯ) และ 3) ประเด็นสองคาถามดังกล่ าวมีความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงกัน
4

อย่ างไร โดยเกณฑ์ในการจัดกลุม่ เกษตรกรเบื ้องต้ นของงานวิจยั ได้ พิจารณาจากรู ปแบบของการผลิตทางการเกษตรและ
กิจกรรมนอกภาคการเกษตรเป็ นหลัก

3. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาของงานวิจยั ประกอบด้ วยหัวข้ อดังต่อไปนี ้ 1) การจัดกลุม่ เพื่อวิเคราะห์ถึงความหลากหลายของเกษตรกรรุ่ น
ใหม่ และนาเสนอถึงลักษณะเบื ้องต้ นของเกษตรกรในแต่ละกลุ่ม, 2) การประเมินถึงข้ อจากัด/อุปสรรคในช่วงเริ่ มต้ นทา
การเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ และ 3) การนาเสนอเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนเกษตรกรรุ่ นใหม่ และประโยชน์ที่เกษตรกร
ได้ รับจากการเข้ าร่วมโครงการดังกล่าว

3.1 การจัดกลุม่ เพื่อวิเคราะห์ถงึ ความหลากหลายของเกษตรกรรุ่ นใหม่
จากระเบียบวิธีวิจยั ดังกล่าวขันต้
้ น งานวิจัยสามารถจัดกลุม่ เกษตรกรรุ่ นใหม่ได้ 5 กลุ่ม (ภาพที่ 2 และตารางที่ 2) โดย
รายละเอียดของเกษตรกรแต่ละกลุม่ และตัวอย่างเกษตรกรรุ่นใหม่จะอยูใ่ นส่วนถัดไปของการนาเสนอผลการวิจยั
1. ระบบการผลิตทางการเกษตร
การผลิตแบบ
เชิงเดี่ยว

การผลิตแบบเชิงเดี่ยว
+ ความพยายามปรับ
ไร่ นาให้ เกิดความ
หลากหลาย

การนานวัตกรรม
การเกษตรมาปรับใช้
อย่างเต็มรู ปแบบ

การทาเกษตรแบบผสมผสานในพื ้นที่
ขนาดเล็ก

2.กิจกรรมนอก
ภาคการเกษตร
ไม่มีกิจกรรมนอก
ภาคการเกษตร

กลุ่มที่ 1 การ
ผลิตแบบ
เชิงเดี่ยว

กลุ่มที่ 2 การผลิตแบบ
เชิงเดี่ยว และได้
พยายามที่จะปรับไร่ นา
ให้ เกิดความ
หลากหลาย

กลุ่มที่ 3 การผลิตแบบ
เชิงธุรกิจ

กลุ่มที่ 4 การ
ผลิตเกษตรที่เป็ น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้ อม

ภาพที่ 2 การจัดกลุม่ เกษตรกรรุ่นใหม่

5

ทากิจกรรมนอก
ภาคการเกษตร

กลุ่มที่ 5 การผลิต
เกษตรที่สมั พันธ์
กับการพัฒนา
ชุมชน

ตารางที่ 2 จานวนเกษตรกรรุ่นใหม่ในแต่ละกลุม่
กลุม่ เกษตรกรรุ่นใหม่
กลุม่ ที่ 1 การผลิตแบบเชิงเดีย่ ว

เชียงใหม่
0

ปราจีนบุรี
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กลุม่ ที่ 2 การผลิตแบบเชิงเดีย่ ว และได้ พยายามที่จะปรับไร่นาให้ เกิดความ
หลากหลาย
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12

กลุม่ ที่ 3 การผลิตแบบเชิงธุรกิจ

4

5

กลุม่ ที่ 4 การผลิตทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
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2

กลุม่ ที่ 5 การผลิตที่สมั พันธ์กบั การพัฒนาชุมชน
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กลุ่มที่ 1 “การผลิตแบบเชิงเดี่ยว”
เกษตรกรในกลุม่ นี ้ เป็ นเกษตรกรที่เน้ นการผลิตแบบเชิงเดี่ยว หรื อมีการปลูกพืชเลี ้ยงสัตว์ไม่เกิน 2 ชนิด เช่น การปลูกข้ าว
หรื อ/และ การเลี ้ยงกุ้ง หรื อ การเลี ้ยงปลา โดยเป็ นเกษตรกรจากจังหวัดปราจีนบุรีทงหมด
ั้
ซึ่งเป็ นลูกหลานเกษตรกร และ
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชันประถมศึ
้
กษาหรื อมัธยมศึกษา ส่วนแผนการผลิตทางการเกษตรในอนาคตนัน้ เกษตรกรไม่
มีแผนการเปลีย่ นแปลงระบบการผลิตใดๆ ซึง่ จะยังคงเน้ นการผลิตแบบเชิงเดี่ยวเป็ นหลัก โดยมีเหตุผลดังนี ้ 1) เกษตรกรมี
ความพึงพอใจรายได้ จากการผลิตทางการเกษตรในรูปแบบนี ้ 2) ถึงแม้ วา่ เกษตรกรจะมีรายได้ อยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ
แต่เกษตรกรมีรายได้ จากอาชีพเสริ มอื่น ดังนันเกษตรกรจึ
้
งไม่มีความต้ องการเปลีย่ นแปลงระบบเกษตรกรรมที่ทาอยู่
ตัวอย่างเกษตรกรกรกลุ่มที ่ 1: คุณธิ ดารัตน์
คุณธิ ดารั ตน์ (อายุ ปี 41) เป็ นเกษตรกรในพืน้ ที่ อาเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจี นบุรี ครอบครั ว ของคุณธิ ดารั ตน์ เป็ น
เกษตรกรผู้ปลูกข้ าว เหตุผลที่คณ
ุ ธิดารัตน์มาทาการเกษตรนัน้ เนื่องจากบิดามารดาของตนเสียชีวิต จึงได้ ตดั สินใจออกจาก
งานเดิมมาสานต่อการปลูกข้ าวของครอบครัว ซึ่งในขณะนันคุ
้ ณธิดารัตน์ทางานเย็บผ้ าใน
โรงงาน (นานกว่า 15 ปี ) หลังจากที่เรี ยนจบการศึกษาในระดับชัน้ ประมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
ปั จจุบนั คุณธิดารัตน์มีรายได้ หลักจากการทานา และอยู่ในเกณฑ์รายได้ ที่น่าพึงพอใจ ทาให้
คุณธิ ดารัตน์ไม่มีแผนหรื อโครงการปรั บ การผลิต ในรู ปแบบอื่น แต่ยงั คงเน้ นการปลูกข้ าว
แบบเดิม ปั จจุบนั คุณธิดารัตน์มีพื ้นที่ทานาทังหมด
้
62 ไร่ เป็ นที่ดินของตนเอง 40 ไร่ และเช่า
ที่ดินของญาติ 22 ไร่ โดยจ่ายค่าเช่าปี ละ 5,000 บาท เนื่องจากคุณธิดารัตน์ ยงั ขาดความ
ชานาญในการจัดการปลูกข้ าว ดังนันการจั
้
ดการนาข้ าวส่วนใหญ่จะเป็ นการจ้ างแรงงานเป็ นหลัก ด้ วยเหตุผลนี ้ทาให้ คุณ
ธิดารัตน์ตดั สินใจเข้ าร่ วมโครงการ Young Smart Farmers เพื่อเสริ มสร้ างองค์ความรู้ และทักษะด้ านการผลิตเกษตรให้
เพิ่มขึ ้น
6

กลุ่มที่ 2 “การผลิตแบบเชิงเดี่ยว และได้ พยายามที่จะปรับไร่ นาให้ เกิดความหลากหลาย”
เกษตรกรในกลุม่ นี ้ เป็ นเกษตรกรที่มีการผลิตแบบเชิงเดีย่ วเช่นเดียวกับเกษตรกรในกลุม่ ที่ 1 เช่น การปลูกข้ าว, การเลี ้ยงกุ้ง,
การเลี ้ยงปลา หรื อ การปลูกผัก แต่เกษตรกรในกลุม่ นี ้แตกต่างจากเกษตรกรในกลุม่ ที่ 1 คือยังไม่พงึ พอใจกับรายได้ จากการ
ผลิตเกษตรแบบเชิงเดี่ยว ดังนันเกษตรกรจึ
้
งพยายามที่จะปรั บไร่ นาของตนเองให้ เกิดความหลากหลายมากขึน้ เพราะ
เกษตรกรต้ องการรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นกว่าเดิม และ/หรื อ ต้ องการที่จะปรับระบบการผลิตเกษตรที่เกษตรกรสามารถพึง่ ตนเองให้
ได้ มากกว่านี ้ ซึง่ เกษตรกรนันได้
้ เริ่ มสร้ างความหลากหลายในสวนหลังบ้ านของตนเอง โดยการปลูกพืชผักและผลไม้ สาหรับ
บริ โภคในครัวเรื อน (เพื่อลดค่าใช้ จ่ายในครอบครัว) รวมถึงเกษตรกรบางรายที่ได้ ปรับระบบการผลิตทางการเกษตรที่ตา่ งไป
จากเดิม (เช่น การเลี ้ยงปลา หรื อ การเลี ้ยงกุ้ง ในพื ้นที่จงั หวัดปราจีนบุรี) นอกจากนันเกษตรกรกลุ
้
ม่ ที่ 1 และ 2 ยังคงพบว่า
มีรายได้ ที่จากัด เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่จาหน่ายผลผลิตให้ กบั พ่อค้ าคนกลางหรื อโรงสีข้าว
สาหรับตัวอย่างเกษตรกรรุ่นใหม่ในกลุม่ ที่ 2 นัน้ ได้ นาเสนอตัวอย่างเกษตรกรที่ประเมินรายได้ จากการผลิตเกษตรที่ได้ รับ
นัน้ ยังไม่ เพียงพอต่ อค่ าใช้ จ่ายในครั วเรื อน ทาให้ เกษตรกรต้ องทาอาชีพเสริ ม และเริ่ มปรับระบบการผลิตเกษตรให้ มี
ความหลายในด้ านผลผลิตและการหาช่องทางการตลาดอื่น เพื่อเพิ่มรายได้ ให้ กบั ครอบครัวของเกษตรกร
ตัวอย่างเกษตรกรกลุ่มที ่ 2: คุณสันติ
คุณสันติ (อายุ 42 ปี ) เป็ นเกษตรกรในพื ้นที่อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปั จจุบนั แต่งงานและมีบตุ ร 3 คน มีภรรยาเป็ น
ผู้ช่วยในการทาการเกษตร คุณสันติมีอาชีพเสริ มเพื่อสร้ างรายได้ ให้ กบั ครอบครัวโดยการทางานด้ านการท่องเที่ยว คุณสันติ
เริ่ มช่วยครอบครัวในการทาเกษตรหลังจากเรี ยนจบในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่องจากครอบครัวของคุณสันติไม่ได้ มีที่ดินเป็ นของตนเอง จึงจาเป็ นต้ องเช่าที่ดิน
ทาการเกษตร คุณสันติเริ่ มแยกทาเกษตรกรรมของตนเองเมื่อ 15 ปี ที่ผ่านมา ด้ วย
การเช่ าที่ดินทาการเกษตรประมาณ 15-22 ไร่ ต่อปี โดยปลูกงาดา ข้ าวโพด และ
ข้ าวเป็ นหลัก
คุณสันติตดั สินใจเข้ าร่ วมโครงการพัฒนาผู้นาเกษตรกรรุ่ นใหม่ ของสานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ในปี 2555 เพื่อให้ มีท่ ีดินทาการเกษตรเป็ น
ของตนเอง โดยโครงการดัง กล่า วนี ไ้ ด้ มี ก ารจัด สรรที่ ดิ น ท าการเกษตรให้ แ ก่
เกษตรกรผู้ที่ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือก (อ่านรายละเอียดของโครงการนี ้เพิ่มเติมในหัวข้ อ 3.3) โดยคุณสันติได้ รับการจัดสรร
ที่ดินจากโครงการนี ้ จานวน 2 ไร่ เมื่อปี 2556 ที่ผา่ นมา ซึง่ การจัดการที่ดินแปลงนี ้คุณสันติได้ ทาการเกษตรแบบผสมผสาน
เช่น การปลูกผัก (มะเขือม่วง ผักบุ้ง หญ้ าหวาน ฯลฯ) และผลไม้ (กล้ วย เมล่อน เสาวรส อโวคาโด และฝรั่ง)
คุณสันติวางแผนจะหยุดการเช่าที่ดินในพื ้นที่การปลูกพืชเชิงเดี่ยวในแปลงที่เช่าเดิม ถ้ าหากคุณสันติมีรายได้ ที่เพียงพอจาก
การผลิตเกษตรในพื ้นที่ 2 ไร่ ที่ได้ รับการจัดสรรของ ส.ป.ก. นอกจากนี ้คุณสันติยงั ได้ พยายามรวมกลุม่ กับเกษตรกรรายอื่นที่
ได้ ร่วมในโครงการเดียวกันเพื่อรวบรวมผลผลิตให้ ได้ ปริ มาณที่เพียงพอต่อความต้ องการของตลาด โดยมีแผนการจาหน่าย
ผลผลิตในการขายตรงกับบริ โภคและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น กล้ วยตากหรื อชาหญ้ าหวาน เป็ นต้ น
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กลุ่มที่ 3 “การผลิตแบบเชิงธุรกิจ”
เกษตรกรในกลุ่มนี ้ เป็ นเกษตรกรที่มีก ารผลิตแบบเชิ งธุรกิ จ ถึงแม้ ว่าไม่เคยมีประสบการณ์ ทาการเกษตรมาก่อน แต่
เกษตรกรเห็นช่องทางความเป็ นไปได้ ใ นการได้ กาไรจากการผลิตเกษตร ครึ่ งหนึ่งของเกษตรกรไม่ได้ มีฐานครอบครัวเป็ น
เกษตรกร ระดับการศึก ษาของเกษตรกรนัน้ จบระดับ ชัน้ ปริ ญญาตรี แ ละปริ ญญาโท และพบว่า เกษตรกรส่ว นใหญ่ มี
ประสบการณ์ในการทางานที่อื่นมาก่อนที่จะเริ่ มต้ นทาการเกษตร เกษตรกรกลุม่ นี ้มีการนานวัตกรรมทางการเกษตรมาใช้
อย่างเข้ มข้ น ซึ่งมีต้นทุนในการผลิตที่สงู เช่น การทาโรงเรื อนพร้ อมกับการติดตังระบบน
้
้าหยด หรื อ การปลูกพืชในระบบ
ไฮโดรโพนิค เป็ นต้ น เกษตรกรในกลุม่ นี ้มีไม่คอ่ ยให้ ความสนใจในการทางานร่วมกับกลุม่ หรื อเครื อข่าย แต่จะเน้ นระบบการ
พัฒนาไร่นา และธุรกิจเกษตรของตัวเองเป็ นหลัก
ตัวอย่างเกษตรกรกลุ่มที ่ 3: คุณเอ็ม
คุณเอ็ม (อายุ 27 ปี ) เป็ นเกษตรกรอยูใ่ นพื ้นที่อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ คุณเอ็มจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ด้ านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีประสบการณ์ทางานเกี่ยวกับการรับซื ้อข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ ของบริ ษัทซีพี
อยูน่ าน 3 ปี สาเหตุที่ทาให้ ตดั สินใจลาออกงานบริ ษัทเนื่องจากต้ องออกเดินทางบ่อยครัง้ และอยากมีเวลาอยู่กบั ครอบครัว
มากขึ ้น
คุณเอ็มเริ่ มทาการเกษตรเมื่อปี 2552ที่ผา่ นมา โดยครอบครัวได้ แบ่งที่ดินทาการเกษตรให้ กบั คุณเอ็ม จานวน ไร่ 4 ผลผลิต
หลักของคุณเอ็ม คือ การเพาะเห็ด นอกจากนี ้ยังมีต้นไผ่ มะม่วงและลาไย ก่อนที่จะเริ่ มต้ นทาการเกษตรนัน้ คุณเอ็มได้ มี
การติดต่อหาข้ อมูลด้ านการผลิตโดยการแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรรายอื่นเพื่อประเมินถึงความเป็ นได้ ว่าผลผลิตเกษตร
ประเภทใดที่ลงทุนแล้ วได้ กาไรได้ จริ ง
ในช่วงแรกของการทาการเกษตรนัน้ คุณเอ็มได้ เผชิญกับอุปสรรคหลาย
ด้ า น โดยเฉพาะประเด็ น เรื่ องการยอมรั บของคนในชุ ม ชน และ
ความเข้ าใจของครอบครั ว ที่ตงค
ั ้ าถามว่าทาไม่ต้องออกจากงานเดิม
แล้ วมาทาการเกษตร? รวมทังไม่
้ มีเครื อข่ายการทางานของเกษตรกรรุ่ น
ใหม่ในชุมชน ด้ วยเหตุนี ้ทาให้ คุณเอ็มตัดสินใจเข้ าร่ วมโครงการ คน“
”กล้ าคืนถิ่น เพื่อ สร้ างเครื อข่ายและแลกเปลี่ยนความรู้ ทางการผลิต
เกษตรร่ วมกับเกษตรกรรุ่ นใหม่รายอื่น นอกจากนี ้ คุณเอ็ม ยัง ได้ เข้ าร่ วม โครงการ Young Smart Farmer ( อ่าน
รายละเอียดของหลักสูตรนี ้เพิ่มเติมในหัวข้ อ 3.3) เพื่อหาโอกาสในการเข้ าถึงช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ ้น
ปั จจุบนั คุณเอ็มมีโรงเพาะเห็ดจานวน 6โรงเรื อน มีช่วงเวลาเก็บเกี่ยวทุก ๆ 20 วัน ตลอดทังปี
้ โดยคุณเอ็ม มีรายได้ อยู่ใน
ระดับที่ดีมาก (รายได้ สทุ ธิประมาณ 53,000 บาทต่อเดือน) ปั จจุบนั ครอบครัวของคุณเอ็มเข้ าใจและให้ การสนับสนุนใน
การทาเกษตร เนื่องจากคุณเอ็มสามารถพิสจู น์ได้ วา่ สามารถสร้ างรายได้ จากการทาการเกษตรได้ จริ ง
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ประเภทที่ 4“การผลิตเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม”
เกษตรกรกลุม่ นี ้ เป็ นเกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรี ย์หรื อเกษตรไร้ สารพิษ รวมถึงการผลิตแบบเกษตรปลอดภัย ผลผลิตเกษตร
ส่วนใหญ่ ของเกษตรกรกลุ่มนี ้ คือ การปลูก ผักและไม้ ผล ในพื ้นที่ขนาดเล็ก (น้ อยกว่า 20 ไร่ ) โดยเป็ นการปลูกแบบ
เกษตรกรรมผสมผสาน และจาหน่ายผลผลิตผ่านช่องทางการตลาดเฉพาะ เช่น ตลาดนัดเกษตรอินทรี ย์/เกษตรปลอดภัย
หรื อการจาหน่ายให้ กับกลุ่มเกษตรอินทรี ย์ เกษตรกรกลุ่มจะเน้ นการผลิตในไร่ นาเป็ นหลัก โดยมี เป้าหมายคือการลด
ปริ มาณสารเคมีในการผลิตทางการเกษตร และหรื อเพิ่ม/ผลผลิตให้ หลากหลายขึ ้น
ตัวอย่างเกษตรกรกลุ่มที ่ 4: คุณพิ ชยั
คุณพิชยั (อายุ 42 ปี ) เป็ นเกษตรกรในพื ้นที่อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ คุณพิชยั มีฐานครอบครัวเป็ นเกษตรและเคย
ช่วยครอบครัวทาการเกษตรตังแต่
้ เด็ก ก่อนเริ่ มต้ นทาการเกษตรนันคุ
้ ณพิชยั เคยทางานเป็ นช่างในตัวเมืองเชียงใหม่ แต่เกิด
ความรู้สกึ เบื่อ จึงต้ องการกลับมายังบ้ านเกิดและช่วยครอบครัวทาการเกษตร
ปั จจุบนั คุณพิชยั ปลูกข้ าวอินทรี ย์ 2 ไร่ สาหรับบริ โภคในครัวเรื อน และมีไร่ แบบเกษตรอินทรี ย์
ผสมผสาน (พืชผัก ผลไม้ สมุนไพร และไม้ สกั ) อีก 5 ไร่ สาหรับสร้ างรายได้ ให้ กบั ครอบครัว
คุณพิชยั เน้ นการผลิตในไร่ นาเป็ นหลัก และร่ วมจาหน่ายผลผลิตให้ กลุม่ แม่ทาออร์ แกนิค ซึ่ง
เป็ นกลุ่มบรรจุและจาหน่ายสินค้ าเกษตรอินทรี ย์ ของตาบลแม่ทา ในแปลงการผลิตของคุณ
พิชยั นันได้
้ การรับรองมาตรฐานอินทรี ย์โดยการสนับสนุนของกลุม่ แม่ทาออร์ แกนิค
ประเภทที่ 5 “การผลิตที่สัมพันธ์ กบั การพัฒนาชุมชน”
เกษตรกรในกลุ่มนี ้ เป็ นเกษตรกรที่เน้ นการผลิตที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน โดยเป็ นเกษตรกรจากจังหวัดเชียงใหม่
ทังหมด
้
เกษตรกรกลุม่ นีม้ ีลกั ษณะคล้ ายกับเกษตรกรกลุม่ ที่ 4 คือ การปลูกผักและผลไม้ ในรู ปแบบเกษตรอินทรี ย์ และมี
เกษตรกรบางรายปลูกข้ าวควบคู่กบั การเลี ้ยงสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการทาการเกษตรในพื ้นที่ขนาดเล็ก เกษตรกรไม่ได้ ทา
การเกษตรแบบเต็มเวลา เนื่องจากเกษตรกรมีรูปแบบกิจกรรมหรื อโครงการที่เชื่อมกับการพัฒนาชุมชน เช่น กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร, บ้ านพักโฮมสเตย์ และมีการรวมกลุม่ กันทางานเกี่ยวกับการบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลผลิตเกษตรอินทรี ย์โดย
จาหน่ายที่ร้านกาแฟของกลุม่ เกษตรกรในกลุม่ นี ้ส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์การผลิตทางการเกษตรมาก่อน
ตัวอย่างเกษตรกรกลุ่มที ่ 5: คุณศราวุธ
คุณศราวุธ (อายุ 31 ปี ) เป็ นเกษตรกรในพื ้นที่อาเภอแม่ออน โดยเริ่ มต้ นทาการเกษตรเมื่อ 11 ปี ที่ผา่ นมาหลังจากทางานใน
โรงงานเป็ นเวลานาน 3 ปี เพราะต้ องการเป็ นนายตนเองและมีอิสระ
คุณศราวุธมีที่ดินตังแต่
้ เริ่ มทาเกษตรทังหมด
้
8 ไร่ โดยเป็ นที่ดินมรดกจากครอบครัว จานวน 2 ไร่ และซื ้อเพิ่มอีก 6 ไร่
ผลผลิตการเกษตรของคุณศราวุธ ได้ แก่ ไม้ ผล (กล้ วยและลาไย) 3 ไร่ , พืชผัก 3 ไร่ ข้ าว 2 ไร่ รวมถึงเลี ้ยงวัว และแพะ เพื่อ
เพิ่มรายได้ ให้ กบั ครอบครัว
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คุณศราวุธเป็ นหนึง่ ในสมาชิกวิสาหกิจของชุมชน ที่เกิดจากการรวมตัวกันของคนรุ่นใหม่ เพื่อ
พัฒนาด้ านการแปรรูป การบรรจุภณ
ั ฑ์และการจาหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรี ย์ภายในชุมชน
โดยสมาชิ ก มี ก ารร่ ว มท ากิ จ กรรมดัง กล่า วทุก สัป ดาห์ ใ นการแปรรู ป ผลผลิ ต ของกลุ่ม
นอกจากนี ้คุณศราวุธได้ มีแปรรูปผลิตภัณฑ์ของตนเองจากนมแพะ เช่น โยเกิร์ต และ เค้ ก ใน
การวางจาหน่ายที่ร้านกาแฟของกลุม่ เป็ นต้ น
ในอนาคต คุณศราวุธต้ องการเพิ่มปริ มาณผลผลิตด้ านเกษตรอินทรี ย์ของตนเองและพัฒนา
ด้ านมาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสามารถจาหน่ายในห้ างสรรพสินค้ าได้

คุณลักษณะที่สาคัญของเกษตรกรแต่ ละประเภท
ตารางที่ 3 เป็ นการนาเสนอข้ อมูลตัวเลขโดยเฉลี่ยของคุณลักษณะหลักของเกษตรกรรุ่ นใหม่ในแต่ละกลุ่ม ซึ่งพบว่า
เกษตรกรในกลุ่มที่ 1 และ 2 นัน้ มีการศึกษาโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษา (จานวน 12 ปี ) ส่วนกลุม่ ที่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดคือเกษตรกรในกลุม่ ที่ 3 ด้ วยระยะเวลาการศึกษาโดยเฉลีย่ ที่ 16 ปี (มากกว่าระดับปริ ญญาตรี )
เกษตรกรกลุม่ ที่ 4 และ 5 มีพื ้นที่โดยเฉลีย่ ค่อนข้ างขนาดเล็กกว่าเกษตรกรในกลุ่มที่ 1 และ 2 แต่มีการผลิตทางการเกษตรที่
เข้ มข้ นกว่าทังด้
้ านเงินลงทุนและแรงงานในการผลิต นอกจากนี ้ยังพบว่าเกษตรกรในกลุม่ ที่ 1 และ ที่ 2 บางรายนันมี
้
คุณลักษณะที่ใกล้ เคียงกัน เนื่องจากเกษตรสองกลุม่ นี ้มีรูปแบบระบบการผลิตทางการเกษตรที่สว่ นใหญ่ยงั คงเป็ นการผลิต
แบบเชิงเดี่ยว
ตารางที่ 3 คุณลักษณะของเกษตรกรรุ่นใหม่ในแต่ละกลุม่
กลุม่ ที่ 1 การผลิตแบบ
เชิงเดี่ยว

ค่าเฉลี่ยของจานวนปี
การศึกษา

11

กลุม่ ที่ 2 การผลิตแบบ
เชิงเดี่ยว และพยายาม
ที่จะปรับไร่ นาให้ เกิด
ความหลากหลาย
12

% ของเกษตรกรที่
เริ่ มทาการเกษตร
ตังแต่
้ เด็ก
% ของเกษตรกรที่เป็ น
ลูกหลานเกษตรกร
% ของเกษตรกรที่ทา
การเกษตรแบบเต็ม
เวลา
ค่าเฉลี่ยของพื ้นที่ทา
การเกษตร (ไร่ )

34%

34%

0%

10%

0%

100%

95%

50%

90%

84%

43%

33%

44%

90%

42%

31

36

62

14

8

10

กลุม่ ที่ 3 การผลิตแบบ
เชิงธุรกิจ

กลุม่ ที่ 4 การผลิตที่
เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้ อม

กลุม่ ที่ 5 การผลิตที่
สัมพันธ์กบั การพัฒนา
ชุมชน

17

14

15

3.2 ข้ อจากัด/อุปสรรคในช่วงเริ่ มต้ น และสถานการณ์ปัจจุบนั ในการผลิตทางการเกษตร
ตารางที่ 4 ได้ นาเสนอถึงข้ อจากัด/อุปสรรคที่เผชิญโดยเกษตรกรรุ่ นใหม่ในช่วง 5 ปี แรกของการเริ่ มต้ นทาการเกษตรนัน้
พบว่า เกษตรกรมากกว่าครึ่งในกลุม่ ที่ 1 “การผลิตแบบเชิงเดี่ยว” และกลุม่ ที่ 2 “การผลิตแบบเชิงเดี่ยว และได้ พยายามที่จะ
ปรับไร่นาให้ เกิดความหลากหลาย” นันไม่
้ ได้ พบกับข้ อจากัด/อุปสรรคแบบเฉพาะเจาะจงที่สัมพันธ์ กับการเริ่มต้ นทา
การเกษตร ซึ่งเกษตรกรส่ว นใหญ่ ที่อยู่ในสองกลุ่มนี เ้ ป็ นลูกหลานของเกษตรกร และได้ เริ่ มต้ นทาเกษตรมาพร้ อมกับ
ครอบครัว ดังนันข้
้ อจากัดที่พบในเกษตรกรรุ่นใหม่กลุม่ นี ้จะเป็ นข้ อจากัดที่พบโดยทัว่ ไปของเกษตรกรในปั จจุบนั เช่น ปั ญหา
เรื่ องน ้า และการตลาด เช่นเดียวกับเกษตรกรในกลุ่มที่ 5 “การผลิตที่สมั พันธ์ กับการพัฒนาชุมชน” พบว่า 75% ของ
เกษตรกรกลุม่ นี ้ ก็ไม่ได้ พบกับข้ อจากัด/อุปสรรคในการเริ่ มต้ นทาเกษตรเช่นกัน ซึง่ สามารถอธิบายได้ วา่ เกษตรกรในกลุม่ นี ้มี
ประสบการณ์การทางานมาก่อน หรื อเข้ าเรี ยนในระดับมหาวิทยาลัยที่ เกษตรกรมีการวางแผนการจัดการที่เป็ นระบบก่อน
เริ่ มต้ นทาการเกษตร และใช้ ประสบการณ์จากการทางานเดิมมาปรับใช้ ในการวางแผนการผลิต สาหรับเกษตรกรในกลุม่ ที่
3 “การผลิตแบบเชิงธุรกิจ” และกลุม่ ที่ 4 “การผลิตเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม” นัน้ ได้ พบกับข้ อจากัด/อุปสรรคในช่วงเริ่ มต้ น
การผลิตทางการเกษตรดังต่อไปนี ้ 1) ด้ านเทคนิคการผลิต เช่น ขาดองค์ความรู้ในการจัดการไร่นา และ 2) ด้ านความเข้ าใจ
และการยอมรับของคนในสังคม โดยเฉพาะครอบครัวของเกษตรกรที่ ตงค
ั ้ าถามว่า “ทาไมต้ องออกจากงานเดิม/ทาไมไม่
ทางานที่ในเมือง/ทาไมต้ องมาทาการเกษตร?” และประเด็นเรื่ องการยอมรับของคนในชุมชนต่อการนานวัตกรรมมาปรับใช้
ในด้ านการเกษตรที่สว่ นใหญ่กล่าวว่า “การทาเกษตรแบบนี ้ทาไม่ได้ จริ ง/ไม่ประสบความสาเร็ จ” ซึ่งเป็ นประเด็นที่เชื่อมกับ
ข้ อเท็จจริ งที่พบว่าเกษตรกรที่ทาเกษตรในรู ปแบบนี ส้ ่วนใหญ่มีการลงทุนในการจัดการฟาร์ มอย่างเข้ มข้ น โดยพบได้ ใน
เกษตรกรกลุม่ ที่ 3 และเกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรี ย์กลุม่ ที่ 4
ตารางที่ 4 ข้ อจากัด/อุปสรรคหลักที่พบในช่วงเริ่ มต้ นทาการเกษตรของเกษตรกรในแต่ละกลุม่

ความไม่เข้ าใจ หรือการไม่ยอมรับของ
ครอบครัว และคนในชุมชน
การเข้ าถึงที่ดินการเกษตร
ด้ านการผลิตเกษตร (ขาดองค์ความรู้
ด้ านการเกษตร, การจัดการเรื่องโรค
และแมลง)
ด้ านสิ่งแวดล้ อม (น ้าท่วม หรือ ภัยแล้ ง)
การทางานหนัก
แหล่งเงินทุน
การตลาด
ไม่พบข้ อจากัด/อุปสรรค
รวม

กลุม่ ที่ 1
การผลิต
แบบ
เชิงเดี่ยว
0

กลุม่ ที่ 2 การผลิตแบบ
เชิงเดี่ยว และได้ พยายาม
ที่จะปรับไร่นาให้ เกิด
ความหลากหลาย
0

กลุม่ ที่ 3 การ
ผลิตแบบเชิง
ธุรกิจ

กลุม่ ที่ 4 การ
ผลิตเป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อม

กลุม่ ที่ 5 การผลิตที่
สัมพันธ์กบั การ
พัฒนาชุมชน

2

6

1

3
2

2
2

0
3

0
2

0
1

2
0
0
0
14
21

2
3
1
1
10
21

0
1
0
1
3
10

1
4
3
0
4
20

0
2
0
0
8
12

11

นอกจากนัน้ ตารางที่ 4 ยังพบพบว่า การเข้ าถึงที่ดินทาการเกษตรนัน้ พบว่ าไม่ ใช่ เป็ นปั ญหาหลักของกลุ่มเกษตรกร
ที่ได้ สัมภาษณ์ เพราะเกษตรกรรุ่ นใหม่กลุม่ นี ้ได้ มีการจัดการเกี่ยวกับข้ อจากัดในประเด็นการเข้ าถึงที่ดินก่อนเริ่ มต้ นทา
การเกษตร ดังจะเห็นได้ ว่า 76% ของเกษตรกรที่สมั ภาษณ์นนได้
ั ้ เข้ าถึงที่ดินจากครอบครัวของเกษตรกรเอง (ซึ่งเกษตรกร
ได้ รับมรดกที่ดิน หรื อครอบครัวของเกษตรกรได้ ให้ พื ้นที่บางส่วนในการเริ่ มต้ นทาเกษตร) ซึ่งถือเป็ นประเด็นที่แตกต่างจาก
เกษตรกรรุ่นใหม่ในประเทศยุโรปที่ยงั คงเผชิญกับข้ อจากัดเรื่ องการเข้ าถึงที่ดินในช่วงเริ่ มต้ นทาการเกษตร (ทังการซื
้
้อและ
การเช่าที่ดิน) (Zondag และคณะ, 2558)
ตารางที่ 5 ได้ นาเสนอข้ อจากัด/อุปสรรคที่เผชิญในสถานการณ์ปัจจุบนั ของเกษตรกรที่มีประสบการณ์ทาเกษตรมามากกว่า
5 ปี นัน้ พบว่าอุปสรรคของเกษตรกรในกลุม่ ที่ 1, 2 และ 3 คือเรื่ องการตลาด โดยเกษตรกรในกลุม่ ที่ 1 และ 2 จะเป็ น
ประเด็นเรื่ องราคาผลผลิตที่ถูกกาหนดโดยโรงสีข้าวและพ่อค้ าคนกลาง หรื อ /และขาดช่องทางการตลาดที่หลากหลายใน
การรองรับผลผลิตเกษตร สาหรับประเด็นเรื่ องการตลาดนันไม่
้ ใช่เป็ นอุปสรรคของเกษตรกรในกลุม่ ที่ 4 และ 5 ดังจะเห็นว่า
ช่องทางการตลาดโดยเฉลี่ยของเกษตรกรกลุ่มที่ 1 อยู่ท่ ี 1.1 ช่ องทาง ส่ วนเกษตรกรกลุ่มที่ 5 อยู่ท่ ี 2.17 ช่ องทาง
ส่วนเรื่ องความไม่เข้ าใจของครอบครัวและคนในชุมชนนันไม่
้ ใช่เป็ นอุปสรรคของเกษตรกรอีกต่อไปเนื่องจากเกษตรกรได้
พิสูจน์ ให้ เห็นว่ าสามารถมีรายได้ และอยู่ได้ จริงในการทาการเกษตร
ตารางที่ 5 ข้ อจากัด/อุปสรรคหลักที่พบในปั จจุบนั ของเกษตรกรที่มีประสบการณ์ทาการเกษตรมามากกว่า 5 ปี
กลุ่มที่ 1
การผลิต
แบบ
เชิงเดี่ยว

กลุ่มที่ 2 การผลิต
แบบเชิงเดี่ยว และ
ได้ พยายามที่จะ
ปรับไร่ นาให้ เกิด
ความหลากหลาย

กลุ่มที่ 3 การ
ผลิตแบบเชิง
ธุรกิจ

กลุ่มที่ 4 การผลิต
เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อม

กลุ่มที่ 5 การผลิต
ที่สมั พันธ์กบั การ
พัฒนาชุมชน

จานวนเกษตรกรที่มีประสบการณ์
ทาการเกษตรมามากว่า 5 ปี
ความไม่เข้ าใจ หรื อการไม่ยอมรับ
ของครอบครัว และคนในชุมชน

17

19

6

8

8

0

0

0

1

0

การเข้ าถึงที่ดนิ ทาการเกษตร

0

0

1

0

0

ด้ านการผลิตเกษตร (ขาดองค์
ความรู้ ด้านผลิตเกษตร, การจัดการ
เรื่ องโรคและแมลง)

6

4

0

4

2

ด้ านสิ่งแวดล้ อม เช่น น ้าท่วม หรื อ
ภัยแล้ ง

7

9

0

2

3

การทางานหนัก
แหล่งเงินทุน
การตลาด

0
4
13

1
1
10

0
1
4

0
0
1

2
1
1

12

ไม่พบข้ อจากัด/อุปสรรค

1

2

0

1

1

รวม

31

27

6

9

10

3.3. โครงการสนับสนุนของเกษตรกร (รายละเอียดเฉพาะโครงการที่เกษตรกรที่ได้ สมั ภาษณ์เข้ าร่ วมเท่านัน)
้
โครงการสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ในระดับชาติ
โครงการเกษตรกรรุ่ นใหม่ (Young Smart Farmers)
กรมส่งเสริ มการเกษตรได้ เริ่ มดาเนินการสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2551 ซึง่ ในการดาเนินงานในช่วงดังกล่าวได้
มุง่ เน้ นในการจัดกระบวนการอบรมให้ กบั คนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้ านการผลิต การจัดการด้ านธุรกิจ และข้ อมูล
ด้ านเทคโนโลยี ต่อมาปี พ.ศ.2557 ทางโครงการได้ เปลี่ยนชื่อโครงการจาก Young farmers เป็ น Yong Smart Farmers
โดยโครงการได้ เน้ นการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประสบการณ์ การจัดการไร่ นา และการสร้ างเครื อข่าย ที่ส่วนใหญ่ จะเป็ น
กิจกรรมการเยี่ยมแปลงเกษตรกรตัวอย่าง และการจัดเวทีเสวนา (กรมส่งเสริ มการเกษตร, 2559) โดยปี 2557 เป็ นต้ นมา
ทางโครงการได้ จัดกระบวนการอบรมให้ กับเกษตรกรรุ่ นใหม่ปีละ 25 ราย ซึ่งจานวนเกษตรกรรุ่ นใหม่ที่เข้ าร่ วมโครงการ
ตังแต่
้ ปี 2557 ถึง 2560 ในจังหวัดเชียงใหม่มีจานวน 100 ราย และ จังหวัดปราจีนบุรีมีจานวน 94 ราย
โครงการพัฒนาผู้นาเกษตรกรรุ่ นใหม่
หลักสูตรการพัฒนาผู้นาเกษตรกรรุ่นใหม่ได้ เริ่ มดาเนินการเมือ่ ปี พ.ศ.2551 ภายใต้ การดาเนินงานของสานักงานปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2551) โครงการนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรรุ่ นใหม่ใน
การเข้ าถึงที่ดินทาการเกษตรหลังจากเกษตรกรได้ ผ่านกระบวนการอบรมหลักสูตรนาน 6 เดือน ในการสนับสนุนที่ดินทา
การเกษตรให้ กบั เกษตรกรภายใต้ หลักสูตรนี ้สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ที่ดินสาธารณะในเขตปฏิรู ปที่ดิน (เกษตรกรไม่
ต้ องเสียค่าธรรมเนียมในการเช่า) และที่ดินของภาคเอกชนในเขตปฏิรูปที่ดิ น (เกษตรกรต้ องเสียค่าเช่า ) การดาเนินงาน
หลักสูตรนี ้ในพื ้นที่จงั หวัดเชียงใหม่เริ่ มเมื่อปี พ.ศ.2555 โดยมีเกษตรกรที่สามารถเข้ าถึงที่ดินดังกล่าวจานวน 21 ราย ใน
พื ้นที่เฉลี่ย 2 ไร่ ต่อราย ส่วนในพื ้นที่จงั หวัดปราจีนบุรีนนได้
ั ้ เริ่ มปี พ.ศ.2555 เช่นเดียวกัน โดยมีเกษตรกรที่สามารถเข้ าถึง
ที่ดินจานวน 7 ราย ในพื ้นที่เฉลีย่ รายละ 4.2 ไร่
โครงการสนับสนุนให้ กบั เกษตรกรรุ่นใหม่ จากการดาเนินงานของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้ อง
วิทยาลัยบริ หารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่ วมกับมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อพัฒนาสังคม และสถาบันส่งเสริ มเรี ยนรู้ เพื่อการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน มูลนิธิพฒ
ั นาภาคเหนือ ได้ จัดกระบวนการอบรมร่ วมกับคนรุ่ นใหม่ ภายใต้ “โครงการอาสาสมัครเพื่อ
สังคมสู่ชุมชนบ้ านเกิด” โดยเริ่ มต้ นเมื่อปี พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา โครงการนี ้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือคนรุ่ นใหม่ที่ต้องการ
กลับมาพัฒนาบ้ านเกิดโดยการหนุนเสริ มองค์ความรู้ ผ่านการจัดกระบวนการอบรมหลักสูตรเกษตรอินทรี ย์ ปั จจุบนั มีผ้ ทู ี่
ผ่านการอบรมของโครงการจานวนทังหมด
้
30 ราย นอกจากนี ้ทางโครงการได้ มีการสนับสนุนเกษตรกรรุ่ นใหม่ให้ เกิ ดการ
รวมกลุม่ และสร้ างเครื อข่ายในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ด้านการผลิต และการตลาดร่วมกัน
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โครงการสนับสนุนให้ กบั เกษตรกรทัว่ ไป จากการดาเนินงานของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้ องในจังหวัดเชียงใหม่
โครงการพืชอาหารปลอดภัยเชียงใหม่ เป็ นส่วนหนึง่ ของแผนงานพืชอาหารปลอดภัยของสานักงานสาธารณสุขเชียงใหม่
(ภายใต้ กระทรวงสาธารณสุข) ซึง่ ได้ เริ่ มดาเนินโครงการมาตังแต่
้ เมื่อปี พ.ศ.2550 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดการใช้ สารเคมี
สังเคราะห์ทางการเกษตรในระบบการผลิตเพื่อสุขภาพที่ดีของเกษตรกรและผู้บริ โภค ปั จจุบนั มีเกษตรกรที่เข้ าร่ วมโครงการ
ทังหมดจ
้
านวน 346 ราย โครงการนี ้ไม่ได้ เน้ นกลุม่ เป้าหมายเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ แต่เปิ ดกว้ างให้ กบั เกษตรกรที่สนใจเข้ า
ร่ วมกระบวนการอบรม โดยเกษตรกรที่ผ่านกระบวนการอบรมนันมี
้ โอกาสในการเข้ าถึงช่องทางการตลาดภายใต้ การ
ดาเนินงานของโครงการฯ
สถาบันส่ งเสริมการเรี ยนรู้ เพื่อการพัฒนาที่ย่ งั ยืน เป็ นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทางานพัฒนาและส่งเสริ มศักยภาพของ
องค์กรชุมชนให้ มีความเข้ มแข็ง ซึง่ ที่ผา่ นมาได้ ทางานในพื ้นที่อาเภอแม่วางในการพัฒนาชุมชนที่ยงั่ ยืนมานานกว่า 12 ปี ใน
การทางานร่วมกับชุมชนนัน้ ทางสถาบันได้ สนับสนุนการจัดตังกลุ
้ ม่ และการนานวัตกรรมการจัดการฟาร์ มให้ กบั ชุมชน เช่น
การทาเกษตรอินทรี ย์ หรื อการแนะนาพืชสาหรับปลูกในพื ้นที่ นอกจากนันทางสถาบั
้
นร่ วมกับเครื อข่ายเชียงใหม่เขียวสวย
หอม ได้ ร่วมการทางานด้ านการสร้ างชุมชนเกษตรอินทรี ย์ ในพื ้นที่อาเภอแม่วาง และอาเภอแม่แจ่ม ในจังหวัดเชียงใหม่
รวมถึงเกษตรกรพื ้นที่อาเภอแม่สะเรี ยงในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยทางานร่ วมกับชุมชนในด้ านการช่วยกระจายผลผลิต
ให้ กบั ผู้บริ โภค
หลักสูตรเกษตรอินทรี ย์ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นหลักสูตรที่เปิ ดกว้ าง
ให้ กับเกษตรกรที่สนใจทั่วไป ซึ่งดาเนินการโดยสถาบันชุมชนเกษตรกรรมยัง่ ยืน (ISAC) ภายใต้ มูลนิธิพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน สถาบันฯ เป็ นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทางานส่งเสริ มเกษตรอินทรี ย์ในระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน และตลาดที่เป็ นธรรม
รวมถึงการสนับสนุนการสร้ างและขยายชุมชนเกษตรกรรมยัง่ ยืน ที่ทางานกับพี่น้องเกษตรกรรายย่อยและผู้บริ โภคใน
จังหวัดเชียงใหม่ ปั จจุบนั มีเกษตรกรที่ผ่านการจัดกระบวนการอบรมหลักสูตรของสถาบันฯ ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2550 จนถึง
ปั จจุบนั จานวนมากกว่า 3,000 ราย
โครงการสนับสนุนให้ กบั เกษตรกรทัว่ ไป จากการดาเนินงานของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้ องในจังหวัดปราจีนบุรี
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นโครงการที่สง่ เสริ มและสนับสนุนโดยสานักงานพัฒนาชุมชน ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2549 จนถึง
ปั จจุบัน ) กิ จ กรรมภายใต้ โครงการนี ป้ ระกอบด้ วยการจัดกระบวนการอบรม และการสนับสนุนปั จจัยการผลิตให้ กับ
เกษตรกร โดยโครงการได้ มีการคัดเลือกผู้เข้ าร่วมโดยประเมินถึงความมุ่งมัน่ ในการทาเกษตร และมีศกั ยภาพในการขยาย
แนวคิดเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงให้ กบั คนในชุมชน นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ ว ยังมีการจัดตังศู
้ นย์ข้าวชุมชนที่จดั ตังโดย
้
กรมส่งเสริ มการเกษตรในการสนับสนุนเกษตรกรดังนี ้ 1) การส่งเสริ มการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ 2) การเป็ นศูนย์อบรม
ของชุมชนด้ านการผลิตข้ าว และ 3) การเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั เกษตรกร/กลุม่ เกษตรกร
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3.4 ประโยชน์ที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมโครงการสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่
การสัมภาษณ์เกษตรกรทังหมด
้
43 ราย (จังหวัดปราจีนบุรี จานวน 20 ราย และจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 23 ราย) นันเป็
้ น
เกษตรกรที่เข้ าร่ วมโครงการอย่างน้ อย 1 โครงการ ส่วนเกษตรกรอีก 40 รายที่ไม่เข้ าร่ วมโครงการนันเนื
้ ่องจากเกษตรกร
ต้ องการใช้ เวลาในการจัดการไร่นาของตนเองเป็ นหลัก (17 ราย), เกษตรกรมีความพึงพอใจในการจัดการไร่ นาของตนเอง
อยู่แล้ ว (10 ราย), เกษตรกรไม่ทราบข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนดังกล่าว (7 ราย), และเกษตรกรมีความ
คิดเห็นว่าโครงการสนับสนุนดังกล่าวไม่มีประโยชน์กบั ตนเอง (4 ราย)
ตารางที่ 6 ได้ แสดงถึงข้ อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่เกษตรกรได้ รับจากการเข้ าร่วมโครงการดังกล่าวข้ างต้ น โดยเกษตรกรที่เข้ า
ร่วมโครงการมากกว่า 1 โครงการนัน้ ทางทีมวิจยั ได้ สมั ภาษณ์เกษตรกรถึงประโยชน์ที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมโครงการทังหมด
้
ตารางที่ 6 ประโยชน์ที่เกษตรกรได้ รับจากการเข้ าร่วมโครงการสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่
กลุม่ ที่ 1 การ
ผลิตแบบ
เชิงเดี่ยว

กลุม่ ที่ 2 การผลิตแบบ กลุม่ ที่ 3 การผลิต
เชิงเดี่ยว และได้
แบบเชิงธุรกิจ
พยายามที่จะปรับไร่นา
ให้ เกิดความ
หลากหลาย
0
0

การเข้ าถึงที่ดินทา
การเกษตร
ได้ รับการสนับสนุน
ปั จจัยการผลิต

0
2

2

องค์ความรู้ด้านการ
จัดการผลิตเกษตร

9

การสร้ างเครือข่าย
(การพบปะเกษตรกร
รายอื่น/การ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการ
จัดการฟาร์ ม)
การเข้ าถึงแหล่งทุน
การเข้ าถึงช่องทาง
การตลาด

กลุม่ ที่ 4 การผลิตที่
เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อม

กลุม่ ที่ 5 การผลิตที่
สัมพันธ์กบั การ
พัฒนาชุมชน

1

4

0

2

0

6

4

8

5

0

2

2

5

5

0
0

0
3

0
0

5
2

0
0

ประโยชน์ที่เกษตรกรได้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการสนับสนุนคนรุ่ นใหม่ พบว่า เกษตรกรในกลุม่ ที่ 1, 2 และ 3 นันไม่
้ ได้ รับ
การสนับสนุนในด้ านเงินทุน สาหรับเกษตรกรในกลุ่มที่ 4 นันเป็
้ นกลุม่ ที่ได้ รับการสนับสนุนที่หลากหลายหากเทียบกับ
เกษตรกรในกลุม่ อื่น เนื่องจากการให้ การสนับสนุนส่วนใหญ่ของโครงการมุ่งเน้ นให้ ทาเกษตรอินทรี ย์ โดยเฉพาะในจังหวัด
เชียงใหม่
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ตารางที่ 7 เป็ นการนาเสนอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างข้ อจากัด/อุปสรรคที่เผชิญในมุมมองของเกษตรกร และประโยชน์
ที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการสนับสนุน ซึ่งพบว่ารู ปแบบการสนับสนุนของโครงการนันยั
้ งมีความสอดคล้ องกันน้ อยใน
การแก้ ไขข้ อจากัด/อุปสรรคที่เกษตรกรรุ่นใหม่เผชิญในช่วงเริ่ มต้ นทาการเกษตร
ตารางที่ 7 ข้ อจากัด/อุปสรรค และประโยชน์ที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมโครงการสนับสนุนเกษตรกร
ข้ อจากัด/อุปสรรคของเกษตรกรในช่วง
เริ่ มต้ นทาการเกษตร

ประโยชน์ที่เกษตรกรได้ รับจากการเข้ า
ร่ วมโครงการสนับสนุน

กลุ่มที่ 1 การผลิตแบบเชิงเดี่ยว

ด้ านการผลิตทางการเกษตร, การเข้ าถึง
ที่ดนิ , และการจัดการน ้า

ด้ านเทคนิคการผลิต

กลุ่มที่ 2 การผลิตแบบเชิงเดี่ยว และได้

การทางานหนัก, ด้ านการผลิตทาง
การเกษตร, การเข้ าถึงที่ดิน, และการ
จัดการน ้า

ด้ านเทคนิคการผลิต และการเข้ าถึง
ตลาด

กลุ่มที่ 3 การผลิตแบบเชิงธุรกิจ

ด้ านการผลิตทางการเกษตร และการ
ยอมรับจากครอบครัว/คนในชุมชน

ด้ านเทคนิคการผลิต และการสร้ าง
เครื อข่าย

กลุ่มที่ 4 การผลิตเป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อม

การยอมรับจากครอบครัว/ชุมชน, การ
ทางานหนัก และเงินทุน

ด้ านเทคนิคการผลิต, การสร้ างเครื อข่าย
และสนับสนุนเงินทุน

กลุ่มที่ 5 การผลิตที่สมั พันธ์กบั การ
พัฒนาชุมชน

การทางานหนัก

ด้ านเทคนิคการผลิต, การสร้ างเครื อข่าย
และการเข้ าถึงที่ดิน

พยายามที่จะปรับไร่ นาให้ เกิดความ
หลากหลาย

4.สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาสามารถสรุปในส่วนแรกได้ วา่ เกษตรกรรุ่ นใหม่ ไม่ ได้ มีกลุ่มเดียว แต่ มีหลากหลายกลุ่ม ซึ่งโครงการ
สนับสนุนเกษตรกรรุ่ นใหม่ในปั จจุบัน ยังไม่ได้ นาประเด็นความหลากหลายกลุ่มของเกษตรกรมาร่ วมพิจารณาถึงการ
สนับสนุนได้ อย่างชัดเจน ซึง่ ความหลากหลายของกลุม่ เกษตรกรรุ่นใหม่ถือได้ ว่าเป็ นประโยชน์ต่อโครงการสนับสนุนได้ ตรง
กับความต้ องการ เพราะเกษตรกรรุ่ นใหม่ มีคุณลักษณะ และความต้ องการการสนับสนุนที่แตกต่างกัน ดังนันเพื
้ ่อพัฒนา
และสนับสนุนเกษตรกรุ่นใหม่ให้ ครอบคลุมมากขึ ้น ทางโครงการสนับสนุ นควรมีการจัดการข้ อจากัด/อุปสรรคต่ างๆ
ที่เกษตรกรรุ่ นใหม่ เผชิญ และควรคานึงถึงความหลากหลายของกลุ่มเกษตรกรเป็ นหลักในการพิจารณา
งานวิจยั ได้ สมั ภาษณ์เกษตรกร จานวน 33 ราย (ในพื ้นที่จงั หวัดเชียงใหม่และปราจีนบุรี) ซึง่ น่าสนใจถ้ ามีการศึกษาจานวน
เกษตรกรมากขึน้ โดยเฉพาะการพิ จารณาถึง ระบบการผลิตเกษตรที่แตกต่างกันในจัง หวัดอื่น ซึ่ง งานศึกษาในครั ง้ นี ้
สัมภาษณ์เฉพาะเกษตรกรที่เริ่ มต้ นทาการเกษตรในช่วงอายุคนรุ่นใหม่และยังคงทาอยู่ต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั เท่านัน้ ดังนัน้
ถ้ าจะให้ ข้อมูลงานวิจยั สมบูรณ์ขึ ้นถ้ าหากมีการสัมภาษณ์กลุม่ เป้าหมายให้ ครอบคลุมถึงคนรุ่นใหม่ที่สนใจทาการเกษตรแต่
ยังไม่ได้ เริ่ มทา และคนรุ่นใหม่ที่เคยทาการเกษตรแต่ได้ เลิก/หยุดทาการเกษตรในภายหลัง
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