ทางเลือกนโยบายสนับสนุนการสร้ างเกษตรกรรุ่ นใหม่ :
นโยบายที่พงึ ประสงค์ ของคนรุ่ นใหม่ ในชุมชนท้ องถิ่นและนักศึกษาที่
เรียนด้ านการเกษตร

Titouan Filloux, เกษศิรินทร์ พิบลู ย์,
Nicolas Faysse

วิธีการศึกษา
- จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
- เพื่อนาเสนอผลการวิจยั เรื่ องเกษตรกรรุ่นใหม่
- เพื่อประเมินทางเลือกนโยบายในการสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ใน 5
ประเด็นหลัก: เงินทุน, องค์ความรู้, ที่ดิน, ตลาด และการทาให้ ภาค
การเกษตรเป็ นที่ดงึ ดูด/น่าสนใจ
ผู้เข้ าร่วม
1. คนรุ่นใหม่ในจังหวัดปราจีนบุรี จานวน 37 ราย
2. นักเรี ยนนักศึกษา ระดับ ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ฉะเชิงเทรา และร้ อยเอ็ด จานวน 48 ราย

ผลการประเมินทางเลือกนโยบายสนับสนุนการสร้ างเกษตรกรรุ่ นใหม่

การเข้ าถึงเงินทุน
สนับสนุนเงินสมทบคนรุ่นใหม่ในการซื ้อที่ดิน เครื่ องมือทาการเกษตร
และต้ นทุนการผลิตการเกษตรในช่วงปี แรกที่เริ่ มต้ นทาการผลิต
ลดอัตราดอกเบี ้ยในการกู้ยืมเงินระยะยาว โดยขึ ้นอยู่กบั ประเภทการ
ผลิตทางการเกษตร ซึง่ คนรุ่นใหม่ไม่ต้องชาระคืนเงินในช่วงปี แรกของ
การผลิตเกษตร
สนับสนุนเงินสมทบในการลงทุนบางส่วนเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการ
ผลิตเดิมของพ่อแม่ โดยมุ่งสูร่ ะบบการเกษตรรูปแบบใหม่ หรื อเป็ นการ
พัฒนาด้ านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

%
คนรุ่นใหม่ใน นักศึกษาที่เรี ยน
ชุมชนท้ องถิ่น ด้ านการเกษตร
35
38
33

26

29

29

การเข้ าถึงองค์ ความรู้
สนับสนุนองค์ความรู้ในการจัดทาแผนธุรกิจเกษตรให้ กบั คนรุ่นใหม่ก่อนที่จะเริ่ มต้ นทา
การเกษตร
ให้ โอกาสคนรุ่นใหม่เข้ าไปฝึ กงานในแปลงที่มีรูปแบบการผลิตเกษตรที่คนรุ่นใหม่
ต้ องการที่จะทา โดยมีเกษตรกรที่มีประสบการณ์เป็ นพี่เลี ้ยงให้ คาแนะนาในการฝึ กงาน
นันๆ
้
สร้ างศูนย์เรี ยนรู้ชมุ ชนที่ดาเนินการโดยเกษตรกรที่มีประสบการณ์จริ งในพื ้นที่ เพื่อที่คน
รุ่นใหม่สามารถมาปรึกษาถึงเรื่ องการจัดการแปลงการผลิตได้ โดยตรง
วิทยาลัยการเกษตรจัดฝึ กอบรมด้ านการผลิต และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ที่
เชื่อมโยงกับรูปแบบการผลิตที่นกั ศึกษาต้ องการ และนาไปปฏิบตั ิใช้ ได้ จริ งในพื ้นที่
ในช่วงปี แรกของการทาการเกษตรนัน้ คนรุ่นใหม่ได้ รับการหนุนเสริ มและติดตามจาก
ผู้เชี่ยวชาญในด้ านการจัดการแปลงการผลิต, ระบบบัญชี และกระบวนการตัดสินใจ
การฝึ กอบรมทักษะทางบัญชี
การฝึ กอบรมทักษะในด้ านอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น การตลาด การสื่อสาร และการรับรอง
มาตรฐาน

%
คนรุ่นใหม่ใน นักศึกษาที่เรี ยน
ชุมชนท้ องถิ่น ด้ านการเกษตร
18
13

15

14

17

15

14

14

16

14

7
10

8
14

การเข้ าถึงที่ดนิ
ความเป็ นไปได้ ในการทาสัญญาเช่าที่ดินอย่างน้ อย 10 ปี : โดยที่เจ้ าของ
ที่ดินไม่สามารถให้ ผ้ เู ช่าออกจากที่ดินได้ ตราบใดที่ผ้ เู ช่าจ่ายค่าเช่า
รวมถึงคนรุ่นใหม่ได้ รับการฝึ กอบรมเรื่ องสิทธิการเช่าที่ดินทาการเกษตร
เพื่อให้ ทราบสิทธิของตนเองในการเช่าที่ดินที่ชดั เจนยิ่งขึ ้น
การให้ เงินบานาญแก่เกษตรกรผู้สงู อายุ ในกรณีที่เกษตรกรเกษียณอายุ
ในการทาเกษตรและให้ โอกาสคนรุ่นใหม่เข้ ามาใช้ ประโยชน์ในที่ดินของ
ตนเอง
ให้ มีคานิยาม และข้ อตกลงในการดาเนินการกาหนดเพดานราคาซื ้อ
ขายที่ดินทางการเกษตร และอัตราค่าเช่าที่ดินในระดับอาเภอที่ชดั เจน

%
คนรุ่นใหม่ใน นักศึกษาที่เรี ยน
ชุมชนท้ องถิ่น ด้ านการเกษตร
38

42

32

28

30

28

%

การเข้ าถึงการตลาด
สนับสนุนช่องทางการตลาดซื ้อขายทางออนไลน์ โดยให้ มีการสร้ างเวปไซต์เฉพาะ
สาหรับแสดงรายการสินค้ าทางการเกษตรและที่อยู่ติดต่อของเครื อข่ายเกษตรกร
รุ่นใหม่ ซึง่ ช่องทางการตลาดนี ้สามารถซื ้อขายผลผลิตทางการเกษตรกับผู้ซื ้อ/
ผู้บริ โภคได้ โดยตรง
สนับสนุนให้ เกษตรกรรุ่นใหม่มีสว่ นร่วมในจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ในงาน
เกษตรแฟร์ ตา่ งๆ
สนับสนุนให้ เกษตรกรรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในเครื อข่ายเกษตรกรที่จาหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรประเภทเดียวกัน เพื่อสร้ างอานาจในการต่อรองราคาผลผลิตให้ ได้
ราคาที่ดีขึ ้น
สนับสนุนให้ ได้ มาตรฐานการรับรองผลผลิตทางการเกษตร (เช่น มาตรฐาน
เกษตรอินทรี ย์)
ให้ ข้อมูลเรื่ องช่องทางการตลาดที่เป็ นไปได้ ในระดับท้ องถิ่นและระดับชาติ
สนับสนุนค่าใช้ จ่ายสาหรับการขนส่งผลผลิตไปยังตลาดปลายทาง

คนรุ่นใหม่ใน นักศึกษาที่เรี ยน
ชุมชนท้ องถิ่น ด้ านการเกษตร
22

24

18

24

17

16

17

17

15
11

16
12

%
ทาอย่ างไรที่ทาให้ ภาคการเกษตรเป็ นที่ดงึ ดูด/น่ าสนใจเพิ่ม
คนรุ่นใหม่ใน นักศึกษาที่เรี ยน
มากขึน้
ชุมชนท้ องถิ่น ด้ านการเกษตร

ให้ ทนุ การศึกษาเต็มจานวน รวมทั ้งค่าใช้ จ่ายประจาเดือน สาหรับคน
รุ่นใหม่ที่เรี ยนวิทยาลัยเกษตรในระดับ ปวส.
สนับสนุนการประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร (ทังพื
้ ชและสัตว์) โดย
รัฐบาลช่วยสมทบเงินให้ เกษตรกรในการเข้ าถึงการประกันภัย
ดังกล่าว
จัดทาระบบเงินบานาญให้ กบั เกษตรกรร่วมกับการประกันสุขภาพ
โดยเงินทุนดังกล่าวเป็ นการสมทบเงินร่วมกันระหว่างเกษตรกรและ
รัฐบาล

38

42

32

28

30

28

ประเด็นข้ อค้ นพบหลัก
• คนรุ่นใหม่ในชุมชนท้ องถิ่นและนักศึกษาที่เรี ยนด้ านการเกษตรเปิ ดกว้ างและสนใจ
นโยบายสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่หลากหลาย
• สาหรับทางเลือกนโยบายสนับสนุนการสร้ างเกษตรกรรุ่นใหม่นนั ้ พบว่า ผลการประเมิน
ไม่ได้ มีความแตกต่างกันมากใน 5 ประเด็นหลัก เนื่องจากเป็ นสิ่งจาเป็ นในการเริ่ มต้ นทา
การเกษตร:
 เงินทุน: เงินกู้ยืม
 องค์ความรู้ : มีความสนใจในการเข้ าถึงองค์ความรู้ที่หลากหลาย ยกเว้ นทักษะด้ านบัญชี
 ที่ดิน: ความมัน่ คงในการเช่าที่ดินทาการเกษตร (แต่ยงั เปิ ดกว้ างสาหรับนโยบายอื่น)
 ตลาด: การสนับสนุนตลาดขายตรงแบบออนไลน์ (แต่ยงั เปิ ดกว้ างสาหรับนโยบายอื่น)
 ทาอย่างไรให้ ภาคการเกษตรเป็ นที่นา่ สนใจเพิ่มขึ ้น: การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร
, แต่ยงั เปิ ดกว้ างสาหรับนโยบายอื่น โดยเฉพาะการให้ ทนุ การศึกษาสาหรับคนรุ่นใหม่ที่
สนใจศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ด้ านการเกษตร

