
เกษตรกรยุคใหม ่
เพื่ออนาคตประเทศไทย 

เอกสารประกอบการประชุมประจ าปี 2560 ของ สศช. 

เร่ือง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย” 
วันจันทร์ที่  3  กรกฎาคม  2560 

ณ ห้องแกรนดไ์ดมอนดบ์อลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 



 1.1	 แนวคิดการพัฒนาประเทศในอนาคต

	 บริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ	 ทั้งทาง

ด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และส่ิงแวดล้อม	 จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนที่มีการแข่งขันที่รุนแรงในทุกภาค

การผลิต	 ท�าให้ทิศทางการพัฒนาประเทศจึงต้องให้ความส�าคัญ

กับการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในภาคการผลิต	 

เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น	 

และรกัษาระดบัการเจรญิเตบิโตให้มเีสถยีรภาพ	รวมทัง้มโีครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีความเหมาะสมกับ 

ภมูทิศัน์ใหม่ของโลก	โดยยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	ได้ก�าหนดทิศทาง

ที่จะพัฒนาประเทศให้มีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง	

ยกระดับเข้าสู ่กลุ ่มประเทศรายได้สูง	 รวมท้ังมีความสามารถ 

ในการแข่งขนัสงู	สามารถสร้างรายได้ทัง้จากภายในและภายนอก 

ประเทศ	และสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต	

 1.2	 ความสำคัญของภาคเกษตรในอนาคต	

	 ปัจจุบันภาคเกษตรเป็นภาคการผลิตหนึ่งที่มีความส�าคัญ	

คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	 8	 ของ	 GDP	 ของประเทศ	

ประชากรของประเทศทีอ่ยูใ่นภาคเกษตรมถึีง	25.07	ล้านคน	ในปี	

2558	หรือคดิเป็นร้อยละ	38.14	ของประชากรทัง้ประเทศ	(65.73	

ล้านคน)	ซึง่ต้องมกีารปรับตัวรองรบัสถานการณ์การเปลีย่นแปลง

ต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นทั้งจากบริบทภายนอกและภายในประเทศด้วย

เกษตรกรยุคใหม่
เพื่ออนาคตประเทศไทย 

เช่นกัน	และต้องเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอาหาร	ซึ่งมีการแข่งขัน

ค่อนข้างสูงมากขึ้น	 อย่างไรก็ตามภาคเกษตรไทยยังมีปัญหา 

ที่ส�าคัญหลายประการที่ต้องด�าเนินการปรับปรุง	 ท้ังในด้าน

ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด	 การใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมท่ียังไม่เพียงพอ	 และการขาดปัจจัยการผลิตและ

โครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอ	เช่น	พันธุ์พืช	พันธุ์สัตว์	แหล่งน�้า	

และเงินทุน	เป็นต้น	

1.	เกษตรกรยุคใหม่กับการพัฒนาประเทศในอนาคต
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	 นอกจากนี้	 ประเด็นปัญหาที่ส�าคัญประการหนึ่ง	 คือ	

อายุขัยเฉลี่ยของเกษตรกรที่เพ่ิมสูงข้ึน	 ท�าให้ไม่สามารถปรับตัว 

ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์	 และเทคโนโลย ี

ด้านการเกษตร	 รวมถึงการด�าเนินการตามนโยบายของภาครัฐ 

ได้อย่างรวดเร็ว	 ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร	 และคุณภาพชีวิตและรายได้ของเกษตรกร 

ในที่สุด	 ประชากรในภาคเกษตรที่มีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุ

มากขึ้นทุกปีๆ	 ถือว่าเป็นปัญหาที่มีความส�าคัญและต้องมีการ 

วางแผนพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	โดยข้อมลูแรงงานภาคเกษตร	พบว่า	 

สมาชิกในครัวเรือนเกษตรที่อายุมากกว่า	 64	 ปีข้ึนไป	 เพิ่มขึ้น 

จากร้อยละ	 7	 ในช่วงแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 8	 เป็นร้อยละ	 11	 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 11	 ซ่ึงอายุเฉลี่ยของเกษตรกรไทย 

อยู่ที่ประมาณ	58	ปี	ขณะที่เกษตรกรของประเทศเพื่อนบ้าน	เช่น	

เวียดนาม	 มีอายุเฉลี่ยเพียงประมาณ	 39	 ปี	 (ข้อมูลจากส�ารวจ 

บางพื้นที่ในประเทศเวียดนามของ	World	 Bank	 ปี	 2004)	 

เมื่อพิจารณาจ�านวนแรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง	 จาก	

19.32	ล้านคน	ในปี	2544	เหลือ	17.99	ล้านคน	ในป	ี2558	ทั้งนี	้ 

ส่วนหนึ่งเกิดจากลูกหลานในภาคเกษตรไม่สนใจประกอบอาชีพ 

เกษตรกรมีการเคลื่อนย้ายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ	

โดยเฉพาะภาคบริการ	เช่น	การขายส่ง	การขายปลีก	โรงแรมและ 

ภัตตาคาร	การขนส่ง	 เป็นต้น	ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

ประกอบกับคนให้ความสนใจศึกษาในสาขาเกษตรน้อยลง	 และ 

เมื่อจบการศึกษาไปประกอบอาชีพอื่น

2.	แนวคิดและหลักการพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่

	 เมื่อแรงงานภาคเกษตรของไทยมีอายุมากขึ้น	 ปัญหาที่ 

ตามมา	คือ	ประสิทธิภาพการผลิตในอนาคตลดลง	อันเนื่องจาก

ปัญหาสุขภาพของแรงงานและข้อจ�ากัดในการท่ีจะเรียนรู  ้

เทคโนโลยีใหม่	 เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต	 รวมถึงความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 

ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร	 ท่ีจะยกระดับการผลิตให้ได้ 

มาตรฐานและการเป็นครัวโลก	เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ในภาคการผลติ	 

และในปัจจุบันต้องหันไปพึ่งพาแรงงานต่างชาติมากขึ้นเพื่อ 

ทดแทนแรงงานไทยในภาคเกษตรท่ีขาดหายไป	 ซึ่งอาจน�าไปสู่ 

ปัญหาอื่นๆ	 ตามมาด้วยได้ในที่สุด	 นอกจากนี้	 ภาครัฐยังต้องมี 

ภาระในการจดัหาสวสัดกิาร	การคุ้มครองทางสงัคม	และการดแูล 

สขุภาพผูส้งูอายใุนภาคเกษตรอีกด้วย	ดงันัน้	หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

จึงต้องมีการวางแผนพัฒนาแรงงานภาคเกษตรให้เหมาะสม	 

และจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องเร่งสร้างเกษตรกรยุคใหม่ให้เข้ามาสู่ 

ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นทดแทนแรงงาน	 เพื่อสร้างศักยภาพใน

การแข่งขันภาคเกษตรของประเทศ	 และเป็นประเด็นท้าทาย 

การพัฒนาภาคเกษตรของประเทศในอนาคตต่อไป

	 การสร้างบุคลากรในภาคเกษตรมีการด�าเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง	 เม่ือพิจารณาแนวทางในแผนพัฒนาระดับชาติเริ่มมี 

มาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 8	

(พ.ศ.	 2540	-	2544)	 ท่ีมีจุดเน้นการพัฒนาคนในภาคเกษตรให้

เข้มแข็ง	 มีการให้ความรู้และทักษะที่เหมาะสม	 เพ่ือเสริมสร้าง

โอกาสทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนและคนในภูมิภาค	ต่อมาใน 

แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	 9	 (พ.ศ.	 2545	-	2549)	 ให้ความส�าคัญกับ 

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 ซึ่งจะเน้นที่การพัฒนา

ทักษะของเกษตรกรในการเป็นผู้ประกอบการ	 สามารถตัดสินใจ

และวางแผนการผลติเชือ่มโยงกบัการตลาด	การเพิม่ประสทิธภิาพ 

การจัดการ	 การใช้ระบบข้อมูลข่าวสารด้านการผลิต	 ราคา	 และ

ตลาด	เป็นเครือ่งมอืในการท�าธรุกจิ	ซึง่ถอืว่าเป็นจดุเริม่ต้นในการ 

สร้างเกษตรกรให้มีความรู้และมีทักษะในการท�าธุรกิจ	 อย่างไร

กต็าม	ในแผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่11	(พ.ศ.	2555	-	2559)	และฉบบัที	่12	 

(พ.ศ.	2560	-	2564)	ได้มีการก�าหนดแนวทางการสร้างเกษตรกร 

รุ่นใหม่	 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากบริบทการเปลี่ยนแปลงที่แสดง 

ให้เห็นถึงการเข้าสู่สังคมสูงอายุของภาคเกษตร	ขาดการต่อเชื่อม 

ในการประกอบอาชพีเกษตรกรรมจากรุน่พ่อแม่	ครอบครวัเกษตรกร 

ส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ไม่ต้องการให้ลูกหลานท�างานในภาคเกษตร	 

เพราะเป็นอาชีพที่มีความยากล�าบาก	 มีความเสี่ยงด้านรายได้ต�่า	 

มหีนีส้นิ	และไม่เป็นท่ียอมรบัของสงัคม	ประกอบกับแรงงานรุน่ใหม่ 

ไม่ต้องการท�างานในภาคเกษตรเช่นกัน	 โดยสรุปแนวคิดและ 

หลักการในการสร้างเกษตรกรยุคใหม่ตามแผนพัฒนาฯ	 ตั้งแต ่

ฉบับที่	8	ได้ให้ความส�าคัญไว้	ดังนี้
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	 2.1	 การสร้างค่านิยมที่ดี	 เพ่ือให้เห็นคุณค่าของอาชีพ 

เกษตรกรรม

	 2.2	 การฝึกอบรมและจัดท�าหลักสูตรการศึกษา	 ทั้งใน 

ระบบและนอกระบบที่เน้นการเรียนรู้จากภาคปฏิบัติ	 เพื่อสร้าง 

เกษตรกรและผู้ที่สนใจในการท�าเกษตรให้มีความรู้และมีความ 

สามารถในการท�าเกษตร

	 2.3	 การสนับสนุนองค์ความรู ้ด ้านการเกษตรและ 

ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบอย่างครบวงจร	 เพื่อรองรับความสนใจใน 

การประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 ตั้งแต่การวางแผนการผลิต	 

การแปรรูป	เชื่อมโยงถึงการตลาด	การบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ	 

และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการผลิต	

	 2.4	 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐาน 

ที่จ�าเป็น	อาทิ	ที่ดินท�ากิน	แหล่งน�า้	พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์	และแหล่ง

เงนิทนุ	ให้กับประชาชนหรอืเกษตรกรรุน่ใหม่ทีม่คีวามตัง้ใจในการ 

ท�าเกษตรแต่ยังขาดความพร้อมในการประกอบอาชีพ	เป็นต้น

	 2.5	 การสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ	 ทั้งใน 

ส่วนของการประกันภัย	 การดูแลสวัสดิการ	 และการสนับสนุน 

การเพิ่มรายได้นอกภาคเกษตร	

	 2.6	 การเสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมในการก�าหนด

นโยบายการพัฒนาภาคเกษตร	 และการขับเคลื่อนนโยบายสู่ 

การปฏิรูป

โดยมีการแบ่งกลุ่มเกษตรกรออกเป็น	3	ประเภท	ซึ่งแต่ละประเภทมีแนวทางในการด�าเนินงานจ�าแนกได้ดังนี้	

กลุ่มบัณฑิตใหม่ท่ีจบสาขาเกษตร กลุ่มเกษตรกรเดิม	และ 
ลูกหลานเกษตรกร

กลุ่มท่ีอยู่ภาคการผลิตอ่ืนหรือ 
ผู้ท่ีสนใจเข้าสู่ภาคเกษตร

มีความรู้ในภาคการเกษตรแต่ไม่ได้
เข้าสู่ภาคเกษตร	 ซึ่งอาจจะสนใจ 
แต่ขาดปัจจัยและโอกาสในการเป็น 
เกษตรกร		เช่น		เงินทุน		และที่ดิน 
ท�ากนิท�าใหต้อ้งหนัไปประกอบอาชพี 
อื่นท่ีเก่ียวข้อง		โดยกลุ่มนี้ถือว่ามี 
ศักยภาพและความรู้การท�าการ
เกษตรพื้นฐานในการท�าการเกษตร		
แนวทางการด�าเนินการจึงเน้นการ
สนบัสนนุปจัจยัและจดัหาทีดิ่นท�ากิน 
เพื่อให้โอกาสในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม

มีพื้นฐานและความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 แต่อาจ
จะไม่มีความสนใจที่จะประกอบ
อาชีพ เกษตรกรรม	 และมีการ 
ปรบัเปลีย่นไปสูภ่าคการผลติอืน่แทน
ซึง่แนวทางการด�าเนนิงานจงึตอ้งเนน้
การสรา้งคณุคา่ในอาชพีเกษตรกรรม
และสร้างความมั่นคงด้านรายได้ 
รวมถึงยกระดับการผลิตให้ครบวงจร
ควบคูก่บัการน�าเทคโนโลยีและระบบ
ข้อมูลมาช่วยวางแผนระบบการผลิต
เชื่อมโยงการตลาด

เป็นกลุ่มใหม่ที่มีความสนใจในการ 
ท�าการเกษตร	 โดยอาจจะมีที่ดิน 
ท�ากนิหรอืเงนิทนุ	รวมถงึโอกาสเขา้ถึง 
ข้อมูลตลาดแต่มีข้อจ�ากัดในเร่ือง 
องค์ความรู้ซ่ึงแนวทางการด�าเนินงาน 
จึงต้องเน้นให้ความรู้และค�าปรึกษา
ในการผลิต	 เพื่อต่อยอดความรู้และ 
ลดการสูญเสียในการผลิต
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3.	การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ	

การผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการ 
วิเคราะห์ เชื่อมโยงและบริหารจัดการการผลิตและการตลาด 
โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ค�านึงถึงคุณภาพและ 
ความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม” โดย 
ก�าหนดคณุสมบตัพิืน้ฐานของ	Smart	Farmer	เกษตรกรคณุภาพไว้	 
6	 ประการ	 คือ	 เป็นผู้มีความรู้ในเรื่องที่ท�าอยู่	 มีข้อมูลประกอบ 
การตัดสินใจ	 มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด	 เป็นผู้ 
มคีวามตระหนกัถงึคณุภาพสนิค้าและความปลอดภยัของผูบ้รโิภค	 
มคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม/สงัคม	มคีวามภมูใิจในความเป็น 
เกษตรกร	 และที่ส�าคัญต้องมีรายได้ไม่ต�่ากว่า	 180,000	 บาท/
ครัวเรือน/ปี	

 3.3	 การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ของภาคเอกชน	

	 ส�าหรับภาคเอกชน	 มีหลายองค์กรที่ให้การสนับสนุน 
การพัฒนาเกษตรกรไปสู	่Smart	Farmer	โดยส่วนใหญ่เป็นการ 
ด�าเนินงานผ่านกิจกรรมหรือโครงการจัดฝึกอบรม	การสนับสนุน 
เทคโนโลยี	 การจัดประกวดกระบวนการพัฒนานวัตกรรม	 และ 
การสรรหาเกษตรกรต้นแบบท่ีมศีกัยภาพในการเป็นผูน้�าเกษตรกร 
ยคุใหม่	มีความคดิสร้างสรรค์	เพ่ือให้เกิดประโยชน์หรอืผลเชงิบวก 
แก่การท�าเกษตรกรรม	อาท	ิบมจ.	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	 
หรอืดแีทค	ท่ีร่วมกับ	บจก.	รกับ้านเกิด	ร่วมกันพฒันาช่องทางการ 
สื่อสารระหว่างเกษตรกรและผู้ซื้อ	 และประชาสัมพันธ์ข้อมูล
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อมีเดีย	 รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชัน	
Farmer	 Info	 และการจัดประกวดเกษตรกรส�านึกรักบ้านเกิด	 
นอกจากนี้	 บริษัท	 สยามคูโบต้า	 คอร์ปอเรชั่น	 จ�ากัด	 ได้ด�าเนิน
โครงการ	KUBOTA	Smart	Farmer	Camp	เพือ่คดัเลอืกนกัศกึษา	
อายุ	 18	-	22	 ปี	 เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และลงมือปฏิบัติการ 
เพาะปลกูพชืจรงิ	เรยีนรูก้ารใช้เทคโนโลยเีครือ่งจกัรกลการเกษตร 
ท่ีเข้ามาช่วยเพิ่มผลผลิต	 และแลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรกร 

ต้นแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ	เป็นต้น

 3.1	 ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
ความส�าคัญกับการพัฒนาเกษตรกรมากขึ้น	

	 โดยในส่วนของภาครัฐ	 มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องโดยตรง	ได้มีการก�าหนดไว้ในแผนพฒันา 
การเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 12	 ที่มีแนวทางเกี่ยวกับ 
การพัฒนาเกษตรกรไว้ในยุทธศาสตร์ที่	 1	 สร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	 เพ่ือให้เกษตรกรมีความ 
มั่นคง	 สามารถพัฒนาอาชีพเกษตรเพ่ือสร้างรายได้และมีความ 
ภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 โดยมีแนวทาง 
มาตรการหลักที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 การขยายผลการท�าการเกษตร 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 การเสริมสร้างความ 
ภาคภูมิใจและความม่ันคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 
การส่งเสริมการท�าเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ	 
การพฒันาองค์ความรูข้องเกษตรกรสูเ่กษตรกรมอือาชพี	การสร้าง 
ความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกรและสถาบัน 
เกษตรกร	

	 3.2	 วัตถุประสงค์ในการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่
ของภาครัฐ	

	 การขับเคลื่อนการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่	 มีวัตถุประสงค ์
เพือ่เพิม่แรงงานภาคเกษตร	สานต่ออาชีพเกษตรกรรม	โดยมุง่เน้น 
การฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพของเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพ 
การผลิต	 การบริหารจัดการธุรกิจ	 และการใช้ระบบสารสนเทศ	
โดยในปี	 2555	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบาย 
ในการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	 (Smart	Farmer)	พร้อมทั้ง 
ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	Smart	Farmer	ทั้งนี	้ได้ให้
ความหมายเกษตรกรปราดเปรือ่งในเชิงผลผลติ	ว่าเป็น	“บคุคล
ที่มีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร มีความรอบรู้ในระบบ 
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รายการ จ�านวนราย ท่ีมา

ผลการส�ารวจแรงงานภาคเกษตร 12,710,000 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ (ไตรมาส 3 ปี 2559)

จ�านวน	Smart	Farmer 981,649 กรมส่งเสริมการเกษตร

จ�านวน	Young	Smart	Farmer 5,477 กรมส่งเสริมการเกษตร

	 ในปัจจบุนัอาชพีเกษตรกรจงึมแีนวโน้มได้รบัความสนใจจาก 

คนรุน่ใหม่มากขึน้	 ท้ังจากผูท้ีจ่บการศกึษาในสาขาเกษตร	 รวมถงึ 

ลูกหลานของเกษตรกร	 และผู้ที่ประกอบอาชีพอื่นแล้วผันตัวเอง 

มาเป็นเกษตรกร	ซ่ึงได้รบัการสนบัสนนุและโอกาสมากขึน้	ท้ังด้าน 

องค์ความรู้	 นวัตกรรมเทคโนโลยี	 และข้อมูลด้านการผลิตและ 

ด้านการตลาด	 เพื่อช่วยการวางแผนการผลิตให้เชื่อมโยงกับ 

ตลาดอย่างเป็นระบบ	และมรีายได้ผลตอบแทนคุม้ค่ากับการลงทนุ	 

ซึง่จากการส�ารวจแรงงานภาคเกษตรพบว่า	แรงงานภาคการเกษตร 

มท้ัีงสิน้	12.71	ล้านราย	และแบ่งเป็น	Smart	Farmer	ทัง้ประเทศ	 

รวม	981,649	ราย	และกลุ่ม	Young	Smart	Farmer	รวม	5,477	ราย 

ที่มา	:	กรมส่งเสริมการเกษตร	ณ	วันที	่10	เม.ย.	2560

	 ดังนั้น	 แนวคิดการพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่	 จึงถือว่า

เป็นการปรับตัวในภาคเกษตรเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันให้สอดรับกับการพัฒนาประเทศในอนาคต	

โดยแรงงานภาคเกษตรจะมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญมากขึ้น	 

มีการวางแผนการผลิตการตลาดอย่างเป็นระบบ	 และมีการใช้

ระบบข้อมูล	 รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ	 เพื่อ

จัดการกระบวนการผลิต	และลดความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ

ธรรมชาติ	 ตลอดจนมีการเลือกผลิตสินค้าเกษตรที่มีโอกาสทาง 

การตลาด	ร่วมกับการวางแผนและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาด

และผู้บริโภคโดยตรง	 เพ่ือแก้ปัญหาความผันผวนของราคา	 

ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

4.	กรณีตัวอย่างและบทเรียนของเกษตรกรยุคใหม่

ให้กับภาคเกษตรให้มีความยั่งยืน	 บนฐานของความรู้และการใช้ 

ประโยชน์จากเทคโนโลยสีมยัใหม่	ซึง่จะเป็นการพฒันาประเทศให้ 

บรรลตุามเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาติ	20	ปี	ในการเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลิต	และเพิ่มรายได้ของประชาชน	

	 กรณีตวัอย่างของเกษตรกรยคุใหม่จากการรวบรวมเอกสาร 

และสือ่สิง่พมิพ์มกีลุม่ตวัอย่างของเกษตรกรทีป่ระสบความส�าเรจ็ 

แล้วที่น่าสนใจ	เช่น

 4.1	 เกษตรกรต้นแบบ	สาขาข้าว	 จังหวัดบุรีรัมย์	 

นายด�า ขยันย่ิง “ผูน้�าการผลติขาวหอมมะลอินิทรย์ีคณุภาพแห่ง 

อ�าเภอล�าปลายมาศ”	จากชาวนาทีป่ระสบปัญหาหนีส้นิทีดิ่นถกูยดึ	 

ได้ปรับความคิดของตนเองจากความท้อแท้สิ้นหวัง	 สู่คนใฝ่รู ้ 

จากจุดเปลี่ยนส�าคัญ	 เม่ือได้รับฟังพระราชด�ารัสของพระบาท 

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	รัชกาลที	่9	ท่ีพระราชทานแก่ผูน้�ากลุม่ชาวนา 

เมือ่เดอืนพฤษภาคม	พ.ศ.	2504	นบัเป็นจดุเริม่ต้นทีท่�าให้	Smart	 

Farmer	 ต้นแบบคนนี้เข้าสู ่วิถีของการเกษตรแบบอินทรีย์	 

โดยเร่ิมต้นจากการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน 

สลับกับการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์และลดการใช้ปุ ๋ยเคม ี

และสารเคมีต่างๆ	 จนในที่สุดสามารถเลิกใช้สารเคมีได้ด้วย 

ความสามารถในการประยุกต์ใช้หลากหลายวิธีทางธรรมชาติ 

ซึ่งเป็นใบเบิกทางส�าคัญน�าไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	 (มกท.)	

เป็นผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง	มีความปลอดภัย	 

เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในสหภาพยุโรป	 

ท�าให้ปัจจุบันนายด�ามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีโอกาสตอบแทน	 

ช่วยเหลือเพื่อนบ้านและชุมชนด้วยวิถีแห่งเกษตรอินทรีย์ที่

เชี่ยวชาญ
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 4.2	 หมูบ้่านเกษตรอนิทรย์ี	(หมูบ้่านพลังงานทาง
เลือก)	 โดยนายปิยะทัศน์ ทัศนิยม อาย	ุ 59	ปี	 ผู้น�าชุมชนจาก 

บ้านหนองมัง	ต�าบลโนนกลาง	อ�าเภอส�าโรง	จังหวัดอุบลราชธาน	ี 

ซึง่เป็นชมุชนเลก็ๆ	ประกอบอาชพีเกษตรกรรม	มกีารท�านาเป็นหลกั	 

ท�าสวนและเลีย้งสตัว์เป็นอาชพีรอง	แม้ว่าในพ้ืนทีจ่ะไม่เหมาะกบั 

การเพาะปลูก	 ท�าให้ผลผลิตจากการท�านาไม่ได้ผลเท่าที่ควร	 

แต่ชุมชนนี้สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยท�าการ 

เกษตรอินทรีย์	และมกีารแปรรปูผลผลติทางการเกษตร	ตลอดจน 

สร้างองค์ความรู้	 จนกระทั่งสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิก 

ในชมุชน	โดยคณุปิยะทศัน์	เป็นผูน้�าทีร่เิริม่ในการท�าเกษตรอินทรีย์ 

ที่ได้รับการอบรมมาใช้จนประสบผลส�าเร็จ	 ในระยะแรกคนใน 

ชุมชนยังไม่ยอมรับกับการท�าเกษตรอินทรีย์	 แต่คุณปิยะทัศน ์

ยังคงมุ่งม่ันท�าเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง	 จนเห็นผลผลิตที่ได้ 

เพิม่มากขึน้ทกุปี	มสีขุภาพดข้ึีน	และผลตอบแทนทีเ่หน็เป็นรปูธรรม	 

ท�าให้ได้รับการยอมรับจากชุมชนในที่สุด	 นอกจากน้ี	 ยังมีการ

พัฒนาองค์ความรู้เพื่อปรับเทคโนโลยีการผลิตให้เหมาะสมกับ 

สภาพแวดล้อม	 ซ่ึงปัจจุบันคุณปิยะทัศน์มีความเชี่ยวชาญในการ 

จัดการพืชออร์แกนิคในโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง	 และ 

การจัดระบบควบคุมและรับรอง	 PGS	 ออร์แกนิค	 ที่สามารถ 

ถ่ายทอดไปสู่ชุมชนได้

	 4.3	 ฟาร์มผักออร์แกนิก	 “แก้วพะเนาว์	 ยัง	 
สมาร์ท	ฟาร์เมอร์”	 โดยนายพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์  

อาย	ุ25	ปี	 เกษตรกรจากจังหวัดมหาสารคาม	 เกษตรกรรุ่นใหม่ 

ท่ีน�าประสบการณ์ของนักเรียนแลกเปลี่ยนท่ีประเทศอิสราเอล 

มาพลิกฟื้นดินทุ่งกุลาร้องไห้ให้กลับมามีแร่ธาตุ	 สามารถปลูก 

พืชผักได้	 โดยเริ่มจากการปรับสภาพดิน	บริหารจัดการน�้า	 และ 

ปรบัระบบนเิวศ	ตลอดจนมกีารบรหิารจดัการสวนผกัในแบบฉบบั 

ของตวัเองท่ีท�าให้พืน้ท่ี	7	ไร่	สามารถเกบ็เก่ียวผกัได้ตลอด	365	วนั	 

โดยปลูกพืชคละชนิดกัน	ไล่ไปตามอายุเก็บ	นอกจากจะเป็นการ 

ลดความเสีย่งจากความผนัผวนด้านรายได้	แล้วยงัเป็นการป้องกนั 

โรคแมลงได้ทางหนึ่ง	 โดยปัจจุบันมีการรวมกลุ่มร่วมกับชุมชน	 

ซึ่งในกลุ่มมีกิจกรรมที่ส�าคัญคือ	ผักอินทรีย์กลางแจ้ง	ผักอินทรีย ์

โรงเรอืน	โรงเรอืนเหด็ฤดหูนาว	โรงเรอืนเหด็ 

ฤดูร้อน	แปลงสาธติมะกรูดตัดใบ	เลีย้งไก่ไข่ 

บนบ่อปลา	 พืชผักจ�าพวก	 หอมแบ่ง	 

กะเพรา		แมงลัก	ขึน้ฉ่าย	ผกัชไีทย	ผกับุง้	 

ตะไคร้	ใบมะกรดู	เห็ด	ไผ่	สตัว์จ�าพวก	

ปลากินพืช	 และหมูป ่า	 เป็นต้น	

เป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได้อย่างมาก 

ให้กับกลุ่ม	
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 4.4	 โคโค	่เมล่อน	ฟาร์ม โดยนายณัฐ มั่นคง เจ้าของ	 

“โคโค่	 เมล่อน	 ฟาร์ม”	 อ.สามชุก	 จ.สุพรรณบุรี	 จบการศึกษา 

ด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้	 มีความสนใจในธุรกิจ 

การเกษตร	 และเห็นว่าเมล่อนเป็นผลไม้ที่มีราคาค่อนข้างสูง 

สามารถท�าเงินได้โดยใช้พ้ืนที่ไม่มาก	 จึงได้เร่ิมศึกษาหาข้อมูล 

เก่ียวกับเมล่อนด้วยตนเอง	ทัง้การไปศกึษาดงูานตามสถานทีต่่างๆ	 

อีกทั้งยังได้เข้าร่วมอบรมในโครงการของดีแทค	ทั้งด้านการตลาด	 

การเปิดเพจขายสินค้า	 การท�าตลาดออนไลน์	 การถ่ายรูปสินค้า	

และการน�าเสนอสินค้าเพื่อสร้างการรับรู ้ไปยังผู ้บริโภค	 และ 

ท่ีส�าคัญได้น�าเทคโนโลยีมาใช้ในการปลูกเมล่อนในลักษณะ 

ฟาร์มแม่นย�า	มีการน�าระบบเซนเซอร์อัจฉริยะ	ที่ท�าหน้าที่สังเกต 

และติดตามการเปลี่ยนแปลงปัจจัยในการเพาะปลูก	ซึ่งเป็นหัวใจ

ส�าคัญที่สุดของเกษตรกรแม่นย�า	จากปกติที่ขึ้นกับความรู้สึกและ 

ความช�านาญของเกษตรเอง	 รวมทั้งมีการส่งข้อมูล	 ทั้งความชื้น	 

แสง	และอณุหภมู	ิท�าให้ได้ข้อมลูแบบ	real-time	ระบบจะท�าการ 

ประมวลและวเิคราะห์ข้อมลู	พร้อมท้ังแสดงผลผ่านแอปพลเิคชนั 

แบบ	 real-time	 ซึ่งจะท�าให้ได้ผลผลิตตรงตามความต้องการ	 

คุณภาพคงที	่วางแผนระบบการตลาดดีขึ้น	

	 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและถอดบทเรียนจากเกษตรกรรุ่นใหม่	 รวมถึงการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์เกษตรกร	 พบว่า	 

องค์ประกอบที่มีส่วนส�าคัญในการผลักดันการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ประสบผลส�าเร็จ	คือ

5.	ปัจจัยความส�าเร็จในการสร้างเกษตรกรยุคใหม่

	 5.1	 เกษตรกรต้องมีใจรักอาชีพเกษตรกรและ 
ใฝ่เรียนรู ้ตลอดเวลา	 เป็นจุดเร่ิมต้นที่ส�าคัญของการท�า 

การเกษตรที่ต้องมีใจรักและความตั้งใจเป็นพื้นฐาน	 จึงท�าให้เกิด 

ความทุ่มเทและเอาใจใส่	 มีความสุขกับส่ิงที่ท�า	 ใฝ่เรียนรู้ในการ 

พฒันาตนเองตลอดเวลา	ไม่หยดุนิง่	เข้าใจธรรมชาตแิละระบบนเิวศ	 

เช่น	ดิน	น�า้	ป่า	เพื่อปรับรูปแบบการท�าการเกษตรให้เหมาะสม	

 5.2	 การสร้างแรงจูงใจและการเพิ่มศักยภาพ 
การท�าการเกษตร เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรที่ท�าอยู่แล้ว	 

หรือเกษตรกรที่เข้ามาใหม่มีความสนใจและพร้อมในการท�า 

การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ	เช่น	ความพร้อมด้านเทคโนโลยี 

และองค์ความรู้การท�าการเกษตร	 ระบบข้อมูลเพื่อประกอบการ 

ตัดสินใจ	 โดยเฉพาะข้อมูลด้านการตลาด	 การเข้าถึงเทคโนโลยี 

สารสนเทศ	 การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี	 เพื่อเสริมสร้าง 

ทักษะแก่เกษตรกร	มีปัจจัยการผลิตที่จ�าเป็นพื้นฐาน	โดยเฉพาะ 

ที่ดินท�ากิน	และพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์	เป็นต้น

	 5.3	 การสร้างเกษตรกรรุ ่นใหม่เข้าสู ่การท�า 
การเกษตร ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน	 

ควรมบีทบาทร่วมกันในการสนบัสนนุและผลกัดนัให้เกดิเกษตรกร

รุ่นใหม่ๆ	 เพื่อสืบสานอาชีพเกษตรกรรม	 เช่น	 ทุนการศึกษา	 

แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ	และการสนับสนุนเทคโนโลย	ี 

เป็นต้น

	 5.4	 การยกย ่อง เชิดชู เกียรติและประกาศ
เกียรติคุณให ้กับเกษตรกรที่ประสบความส�าเร็จ	
ท้ังกลุ่มท่ีท�าการเกษตรอยู่แล้วในปัจจุบัน	 และกลุ่มเกษตรกร 

รุ่นใหม่ที่เข้ามาท�าการเกษตร	 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ 

ให้กับเกษตรกรที่มีความตั้งใจในการประกอบอาชีพ	 และยังเป็น 

การสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ๆ	 หรือผู้ที่สนใจ 

จะเข้ามาท�าอาชีพเกษตรกรรมต่อไป
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	 การปรับตัวของภาคเกษตรให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตท่ีต้องมีการแข่งขันมากขึ้น	 มีการยกระดับ 

รายได้ให้สูงขึ้น	ซึ่งแรงงานในภาคเกษตรจะเป็นกลไกส�าคัญที่มีส่วนในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร	ดังนั้น 

เพ่ือวางแผนการพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ให้มีศักยภาพเป็นก�าลังส�าคัญของภาคเกษตร	 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการด�าเนินงาน 

ที่ส�าคัญ	ดังนี้

6.	แนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไป

 6.1	 แนวทางการเสริมสร้างความสามารถของ
เกษตรกร	 โดยเกษตรกรหรือผู้ที่ก�าลังจะเข้าสู่อาชีพเกษตรกร 

มีศักยภาพที่แตกต่างกัน	 ดังนั้น	 แนวทางในการสนับสนุนและ 

ส่งเสริมที่จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไป	ดังนี้	

  6.1.1 กลุ่มใหม่ท่ียังไม่เริ่มอาชีพเกษตรกรรม  
ครอบคลุมทั้งผู้ที่จบการศึกษาใหม่	 หรือผู้ที่สนใจท�าการเกษตร	 

ถือว่าเป็นหน้าใหม่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 ส่วนใหญ่

มีความพร้อมเรื่องข้อมูลตลาดและเครื่องมือใหม่ๆ	 ท้ังเทคโนโลย ี

สารสนเทศที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได	้แต่อาจจะมีข้อจ�ากัด

เรื่องที่ดินท�ากินและองค์ความรู้	 ดังนั้น	 แนวทางที่ควรสนับสนุน 

กลุ่มเป้าหมายนี	้คือ	การขึ้นทะเบียนผู้ที่สนใจไว้ส�าหรับพิจารณา

จัดสรรที่ดินท�ากินภายใต้โครงการของรัฐ	 การให้ค�าปรึกษาและ 

แนะน�าเกษตรกรต้นแบบส�าหรับให้ค�าแนะน�าการต่อยอดการ 

ท�าการเกษตรได้

  6.1.2 กลุ่มท่ีอยู่ในภาคเกษตรแล้ว	 ครอบคลุม 

ทั้งเกษตรกรเดิมและลูกหลานของเกษตรกร	 กลุ่มนี้จะเป็นผู้ท่ี 

ท�าการเกษตรอยู่แล้ว	 มีความช�านาญในการท�าการเกษตร	 แต่ 

อาจจะประสบปัญหาในด้านเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด	และ

มีความผันผวนด้านรายได้	 ท�าให้มีแนวโน้มขาดความเชื่อมต่อ 

จนถึงรุ่นลูกหลานเกษตรกร	ดังนั้น	แนวทางที่ควรสนับสนุนกลุ่ม

เป้าหมายนี	้ คือ	 การรวมกลุ่มและวางแผนการผลิตเพื่อการสร้าง 

ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ	 การสนับสนุนให้เข้าถึงข้อมูล

และเทคโนโลยีต่างๆ	 และการเช่ือมโยงกับตลาด	 เพ่ือประโยชน์ 

ในการปรับการผลิตให้สอดคล้องกับตลาดที่มีศักยภาพ	

 6.2	 การเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพเพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นคงของอาชีพเกษตรกรรม

  6.2.1 ความพร้อมของเทคโนโลยแีละองค์ความรู ้

การท�าการเกษตร	 เพื่อสนับสนุนให้พึ่งพาตนเอง	 ทั้งจากการ 

วิจยัพฒันาต่อยอดภมูปัิญญาท้องถ่ิน	และบทเรียนจากผูท่ี้ประสบ 

ความส�าเร็จ	 ซ่ึงต้องมีการรวบรวมให้เกษตรกรหรือผู ้ที่สนใจ 

เพื่อน�าไปใช้และรองรับการปรับตัวของเกษตรกร

  6.2.2 การพัฒนาระบบข้อมูลประกอบการ 

ตัดสินใจ โดยเฉพาะข้อมูลด้านการตลาด	ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกร

หรือผู้ที่สนใจเห็นโอกาสในการท�าการเกษตรที่ให้ผลตอบแทนสูง	

  6.2.3 การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เป็น 

เคร่ืองมือในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค

โดยตรง	

  6.2.4 กระบวนการเรยีนรูแ้ละถ่ายทอดเทคโนโลยี  
เพื่อเสริมสร้างทักษะเกษตรกรให้เป็นผู้ท่ีมีทักษะและความคิด 

ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือ	 องค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ	 

ในการผลิต	 มีความคิดวิเคราะห์และวางแผนการผลิตการตลาด 

อย่างเป็นระบบ	

  6.2.5 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ�าเป็น 

พื้นฐาน โดยเฉพาะที่ดินท�ากิน	พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่สอดคล้องกับ 

สภาพพื้นท่ีและความต้องการ	 ตลอดจนแหล่งเงินทุนที่มีอัตรา 

ดอกเบี้ยเหมาะสม

  6.2.6 การสร้างเครอืข่าย เพือ่ให้เกิดความร่วมมอื 

ในด้านการผลติ	และการตลาด	ตลอดจนแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนั 

ในด้านต่างๆ	ตลอดเวลา	อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการท�าการเกษตร	

	 6.3	 การเปิดโอกาสให้เกษตรกรมส่ีวนร่วมในการ
ก�าหนดนโยบายและการขบัเคลือ่นการพฒันาภาคเกษตร 
เพื่อให้มีส่วนร่วมคิดร่วมวางแผน	 เช่น	 แผนชุมชน	 แผนจังหวัด	 

รวมถงึแผนและนโยบายระดบัประเทศ	และร่วมด�าเนนิการพฒันา 

ตามแผนที่ก�าหนดไว้	 ซึ่งจะสร้างให้เกิดความเป็นเจ้าของที่ต้อง 

ร่วมกันพัฒนาภาคเกษตรต่อไปในอนาคต
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