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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ปญหาการขาดแคลนแรงงานคุณภาพเนื่องจากการเขาสูสังคมสูงวัยและการเคลื่อนยาย
แรงงานออกนอกภาคเกษตร ประกอบกับการประกาศนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยใหเติบโตทาง
เศรษฐกิจบนพื้นฐานของการสรางมูลคาที่ใชภูมิปญญาและนวัตกรรม รวมกับการกําหนดเปาหมายให
ภาคเกษตรก า วสูก ารเป น เกษตรกรรม 4.0 เป นศู น ย ก ลางของผลิ ต ผลการเกษตรและอาหาร
ระดับพรีเ มียม เปนผูสงออกเทคโนโลยีดานการเกษตร เปนเหตุใหมีก ารกําหนดนโยบายใหพัฒนา
“เกษตรกรรุนใหม” เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาการเกษตร
วัตถุประสงคของการศึกษานี้ จึงตองการหาคําตอบวาจะพัฒนาเกษตรกรรุนใหมอยางไร
เพื่อใหชวยสรางความสามารถในการแขงขันตามนโยบายที่วางไว โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบกับ
สาธารณรัฐไตหวันซึ่งมีแนวนโยบายเดียวกันและเปนประเทศที่มีระบบการสงเสริมเกษตรกรใกลเคียง
กับไทย และมีชวงเวลาการประกาศนโยบาย เกษตรกรรม 4.0 ใกลเคียงกัน
โดยผลจากการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมของไทยกับไตหวัน ทําใหได
ขอเสนอการพัฒนา รวม 8 ขอ คือ (1) เตรียมความพรอมในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
ดานนี้อยางจริง จัง โดยมีก ารกําหนดนโยบายที่ชัดเจนวางแผนการพัฒ นาอยางเปนขั้นตอนและ
ตอเนื่องใหเกษตรกรรุนใหม สามารถพัฒนาทั้งทางความรู ทักษะ และเจตคติตออาชีพ ตอสังคม และ
สามารถพัฒนาตนเองใหดํารงชีวิตอยูไดอยางมั่นคง (2) สรางเจตคติใหมใหเห็นคุณคาของงานเกษตร
และความเป นเกษตรกรรุนใหมอยางเปนรูป ธรรม ใหเ ปนค านิยมใหมของประเทศ (3) กําหนด
กลุมเปาหมายเกษตรกรรุนใหมใหชัดเจน มีการจัดวางระดับของธุรกิจ มีกระบวนการคัดกรองดวยการ
อบรมพัฒ นา (4) วางระบบการพัฒนา ความรูและทัก ษะ โดยใหเกษตรกรรุนใหมเขาถึง งานวิจัย
พัฒ นาและการเพิ่มพูนทักษะได โดยการจัดใหเ ปน One–stop service สรางการมีสวนรวมให
เกษตรกรมืออาชีพไดเ ขามามีบ ทบาทในการสรางการสืบ ทอดอาชีพ (5) สรางการมีสวนรวมให
เกษตรกรมืออาชีพไดเขามามีบทบาทในการสรางการสืบทอดอาชีพ ยังเปนการแกไขปญหาแรงงาน
ขาดแคลนและลดการจางแรงงานตางดาวมาทํางานทักษะพิเศษของเกษตรกร (6) โอกาสใหเกษตรกร
รุนใหมไดพัฒ นาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถเปนผูป ระกอบการธุร กิจ ที่ใชเ ทคโนโลยีขั้นสูง
(7) การจัดระบบสนับสนุนการพัฒนาในฟารม การตลาด ระบบฐานขอมูลตาง เนนการบูรณาการเพื่อ
ตอบโจทยการพัฒนาทั้งระบบสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาของเกษตรกรควบคูไปกับการพัฒนาความรู
ความสามารถ (8) ขยายความรวมมือระหวางประเทศ โดยวางกลไกความรวมมือที่มีการดําเนินการ
เชื่อมเปนระบบกับทุกมิติ โดยใหหนวยงานที่ตั้งในตา งประเทศทําหนาที่ชี้นํา (9)เสริมกระบวนการ
พัฒ นาทั ก ษะการเปน ผูนํา การเป นผูบ ริ ห าร และทัก ษะการจัดการขอมูล ขนาดใหญแก แกนนํ า
เครือขายเกษตรกรรุนใหม เพื่อสนับ สนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการเริ่ม ธุร กิจแบบเครือขาย
พันธมิตร
ทั้งนี้มีขอเสนอเชิงนโยบายและการปฏิบัตงิ าน ประกอบดวย (1) เรงนํานโยบายมาสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูป ธรรม โดยควรมีการกําหนดเปาหมายการพัฒ นาเกษตรกรรุนใหมใหสามารถจําแนก
กลุมเปาหมายไดอยางชัดเจน กําหนดผลสําเร็จของการพัฒนาแตละกลุมเพื่อใชเปนทิศทางการดําเนินงาน

จ
(2) ควรจัดใหมีกลไกการบูรณาการงาน ดานวิจัย พัฒนา และงานสงเสริมที่ชัดเจน (3) การสนับสนุน
ดานโครงสรางพื้นฐานในการประกอบกิจการ (4) ควรมีการกําหนดใหมีนโยบายดานความรวมมือ
ระหวางประเทศเกี่ยวกับการพัฒนา (5) ควรสนับสนุนใหมีการสรางความรวมมือในระดับทองถิ่น ทั้ง
สถาบันการศึกษา กลุมการคาในระดับจังหวัด เพื่อใหเกษตรกรรุนใหมไดรับโอกาสในการเพิ่มพูน
ทัก ษะในการจัดการในหวงโซก ารผลิต การการคนคิดกิจ กรรมที่ขยายโอกาสในการแขง ขัน และ
(6) ควรจัดใหมีกระบวนการในการยกยองเชิดชูเกียรติแกเกษตรกรรุนใหม พัฒนาเกษตรกรรุนใหมให
เปนเกษตรกรรุนใหมมืออาชีพ สนับสนุนใหเปนศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหมในพื้นที่ ทําหนาที่ในการ
สรางความรูและทักษะพื้นฐานแกเกษตรกรรุนใหมที่เพิ่งเขารวมโครงการ

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาในครั้งนี้ ไดใหขอคิดตอผูทําการศึกษา วา แมประเทศไทยและหลาย ๆ ประเทศ
จะมีจุดมุงหมายในการพัฒนาที่เหมือนกัน คือการนําภาคเกษตรไปสูการเปนประเทศที่มีความสามารถ
ในการแขงขันดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง พื้นภูมิของแตละประเทศอาจทําใหความพรอมใน
การพัฒนาตางกัน แตสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือ การพัฒนาจะไปสูเปาหมายที่กําหนดได ตองเริ่มดวยการ
พัฒนามนุษย การมีนโยบายที่ชัดเจน กําหนดเปาหมายที่จับตองได การวางแผนการพัฒนาอยางเปน
ขั้นตอนและตอเนื่องใหทรัพยากรมนุษย สามารถพัฒนาทั้งทางความรู ทักษะ และเจตคติตออาชีพตอ
สัง คม และสามารถพัฒ นาตนเองใหดํารงชีวิตอยูไดอยางมั่นคง นอกจากสง ผลตอบุ คคลนั้นแลว
ยังสงผลตอการพัฒนาความสามารถและการเติบโตของประเทศในทิศทางที่กําหนด
ไต ห วั น ใช น โยบายนํ า การพั ฒ นา มี ก ารบู ร ณาการการทํ า งานที่ ใ ห อ งค ก รต า ง ๆ ให
ความสําคัญกับ การกําหนดหนาที่ตอเปาหมายของประเทศ มีก ารวางแผนใชท รัพยากรแวดลอม
รวมกัน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแตละสวนเหมือนเปนหวงโซ ทําใหการพัฒนาแตละเรื่องเกื้อกูลกัน
และเกิดประโยชนสูงสุด และการมองไตหวันมากกวาไตหวันทําใหสามารถสานความรวมมือระหวาง
ประเทศเพื่อตอบสนองนโยบายไดรอบดาน
การศึกษาครั้งนี้ ชวยสรางความตระหนักใหแกผูศึกษาวา การพัฒนาเกษตรกรรุนใหมถือ
เปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่ออนาคตของภาคเกษตร ที่จําเปนตองมีนโยบายการพัฒนาที่ชัดเจน
ตอเนื่อง และสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาดานอื่น ๆ เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
ไมหยุดชะงัก ในขณะเดียวกันแผนงานโครงการที่จัดทําตองสามารถตอบสนองตอนโยบายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การศึกษานี้ แมเปนการศึกษาเบื้องตน ยังไมสามารถนําผลไปใชในการพัฒนางานได
ทันที เนื่องดวยขอจํากัดของเวลาและเปนการสืบคนขอมูลจากเอกสาร แตความรูความเขาใจที่ไดรับ
จากการทําศึกษาครั้งนี้ จะเปนขอมูลที่สรางประสบการณ ใหผูทําหนาที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย ได
เรียนรูวาความรูเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดของบุคคลที่ตองทําหนาที่นี้
ผูศึก ษาขอกราบของพระคุ ณทา นอาจารย ดร. จิ ตริ ยา ปนทอง ทา น ศ.กิ ตติ คุณ ดร.
ไชยวัฒ น คาชู และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ทาน ผศ. ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม ทานอาจารยที่ป รึก ษา
ที่กรุณาอดทนใหคําชี้แนะ กระตุนเตือน และทายสุดคือการใหกําลังใจ จนทําใหการศึกษาสวนบุคคล
ฉบับนี้ เสร็จลงได และเปนอีกหนึ่งความรูที่จะนําไปใชในการพัฒนางานในหนาที่รับผิดชอบ
ขอขอบคุ ณคณะผู บ ริห ารสถาบัน การต างประเทศเทวะวงศ ว โรปการ กระทรวงการ
ตางประเทศที่ก รุณาใหโอกาสในการเขารับการอบรมในหลัก สูตรนัก บริห ารการทูต รุนที่ 9 และ
ขอขอบคุณบุคลากรทุกทานที่ชวยอํานวยความสะดวกในทุกเรื่อง ทายสุดขอกราบขอบคุณแมที่แม
สุขภาพไมดีแตก็คอยดูแลใหกําลังใจในชวงที่ตองมีภารกิจนอกเหนือจากงานปกติ จนสามารถจัดทํา
รายงานการศึกษาสวนบุคคลไดบรรลุผลตามที่ปรากฏนี้
ภาณี บุณยเกื้อกูล
สิงหาคม 2560
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สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.2 คําถามและสมมติฐานของการศึกษา
1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.4 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.5 ประโยชนของการศึกษา
1.6 นิยามศัพท
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.2 การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวของ
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ 3 ผลการศึกษา
3.1 ผลการการศึกษาแนวทางและรูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรุน ใหมของไทย
และไตหวัน
3.2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบกับการดําเนินงานการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภาคเกษตรทั่วโลก ตองเผชิญกับประเด็นทาทายที่สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของภาคเกษตร
ไดแก ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การปรับเปลี่ยนกฎกติกาทางการคาและการลงทุนของโลก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยคุกคามทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากขึ้น ความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี อ ย า งรวดเร็ ว การก า วสู สั ง คมยุ ค ดิ จิ ทั ล อย า งก า วกระโดด ความก า วหน า ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมดานการเกษตร และแนวโนมการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกที่ทําใหความ
ตองการอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น หลายประเทศไดมีการปรับตัวโดยใหความสําคัญกับการพัฒนา
ภาคเกษตรดวยฐานเศรษฐกิจความรูและนวัตกรรมโดยการใชเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหมตาง ๆ
เขามาชวยในการจัดการสินคาเกษตรอยางเปนรูปธรรม มีการเตรียมการบุคลากรดานการเกษตรอยาง
จริงจัง เพื่อสรางความมั่นใจวาภาคเกษตรของประเทศจะสามารถแขงขันไดและเปนแหลงอาหารของ
ประเทศไดอยางยั่งยืน
สําหรับ ภาคเกษตรของไทย นอกจากตองเผชิญ กับ ประเด็ นทาทายที่คลายคลึง กันกั บ
ประเทศตาง ๆ แลว สถานการณภายในประเทศเอง ไดแก การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติอัน
เปนหัวใจสําคัญของการเกษตร ความไมแนนอนของนโยบาย และการเขาสูสังคมสูงวัยของภาคเกษตร
อยางรวดเร็ว ลวนสงผลความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรทั้งสิ้น
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2554–2559 พบวา
ภาคเกษตรมีอัตราการเติบ โตอยูในระดับที่ชะลอตัวตลอดมา โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ ยเพียง รอยละ
0.01 ตอป โดยมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของภาคเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ สัดสวน
เฉลี่ยตลอดทั้ ง แผนฯ อยูที่ รอยละ 11.051 การวิเ คราะห ถึง แหลง ที่ม าของการเจริ ญ เติบ โตของ
ภาคเกษตร ซึ่งประกอบดวยปจจัย แรงงาน ที่ดิน ทุน และ การขยายตัวของผลิตภาพการผลิต (Total
Productivity Growth : TFPG) ซึ่งเปนตัวชี้วัดความกาวหนาดานเทคโนโลยี และปจจัยอื่น ๆ เชน
การบริหารจัดการ ประสบการณ และคุณภาพของแรงงาน เปนตน พบวา ปจจัยดานที่ดิน แรงงาน
และทุนอยูในระดับที่ลดลง ในขณะที่เริ่มมีก ารขยายตัวของผลิตภาพการผลิต (TFP) จากที่ติดลบ
ตอเนื่องจากแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 มาเปนบวกโดยมีการขยายตัวเฉลี่ย
0.85 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 แสดงใหเห็นถึง แนวโนม
ภาคเกษตรของประเทศที่เริ่มมีการมีการใชเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพิ่มขึ้น2
1

กระทรวงเกษตรและสหกรณ, แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560–2564), (2559, เอกสารอัดสําเนา).
2
เรื่องเดียวกัน.

2

ภาพที่ 1 แหลงที่มาของการเจริญเติบโตในภาคเกษตร
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559)
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงผลผลิตตอไร ราคาที่ขายได และตนทุนการผลิตของสินคา
สําคัญ ๆ ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน ยางพารา สุกร ไกเนื้อ
และกุง ขาวแวนนาไม พบวา สินคาหลายตัวมีป ริมาณผลผลิตอยูในระดับ เทาเดิมและ/หรือลดลง
โดยเฉพาะขาวมีผลผลิตลดลงเห็นไดชัด ทั้งนี้เปนผลมาจากนโยบายของรัฐบาลดานการผลิตและ
การตลาดสินคาขาว ในขณะที่สินคาบางกลุมที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ไดแก ออยโรงงาน มันสําปะหลัง และ
ไก เ นื้ อ และเมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ผลผลิ ต เฉลี่ ย ต อ ไร ข องสิ น ค า สํ า คั ญ และต น ทุ น ต อ ไร กลั บ พบว า
แมภาคเกษตรไทยมี แนวโนม การใชเ ทคโนโลยีม ากขึ้น มี ก ารลงทุนในการทํ าการเกษตรมากขึ้ น
แตผลผลิตเฉลี่ยตอไรของสินคาสําคัญ ๆ กลับไมเพิ่มขึ้นตามตนทุนที่ดําเนินการ (รายละเอียดปรากฏ
ในภาคผนวก ก)
จากการศึกษาเปรียบเทียบตนทุนการผลิตในการทําเกษตรกรรมแบบเดียวกัน กับประเทศที่
มีการทําการเกษตรใกลเคียงกัน เชน เวียดนาม พบวา เกษตรกรไทยใชเงิน ถึง 1.8 เทาตัวในการทํา
การเกษตร โดยมีคาปุยสูงเกือบครึ่งหนึ่งของตนทุนรวม ซึ่งสวนทางกับผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุน
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการลงทุนในการทําการผลิตอยางไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจสะทอนถึงประสิทธิภาพ
แรงงานภาคเกษตร ซึ่งหากเกษตรกรมีความรูความเขาใจและเลือกใชเทคโนโลยีการเกษตรที่ถูกตอง
เกษตรกรจะสามารถลดตนทุนการผลิต และสามารถเพิ่มผลผลิตไดในคราวเดียวกัน เปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตรในภาพรวม3 ดังนั้น

3

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, รายงานเชิงลึกเรื่องการพัฒนาเขาสูเศรษฐกิจฐานดิจิทัลของประเทศไทย,
(2560).

3

ภาพที่ 2 ตนทุนการผลิตตอไร ของเกษตรกรไทยและเวียดนาม
ที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (อางใน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2559)4
ภาคเกษตรเปนภาคเศรษฐกิจที่มีการใชแรงงานประมาณหนึ่งในสาม ของกําลังแรงงานทั้ง
ประเทศ ในป 2557 ประชากรภาคเกษตรมี จํา นวน 24.76 ลานคน และเป นกํ าลั ง แรงงานใน
ภาคเกษตร จํา นวน 17.78 ล านคน เมื่อ พิจ ารณาถึง โครงสรางอายุ ของประชากรและแรงงาน
ภาคเกษตร พบวา แรงงานภาคเกษตรกําลังเขาสูสังคมสูงอายุ โดยมีสมาชิกครัวเรือนเกษตรที่อายุ
มากกวา 64 ป ถึงรอยละ 11 และมีอายุเฉลี่ยประมาณ 58 ป5 นอกจากนี้พบวา โครงสรางอายุของ
หัวหนาครัวเรือน ซึ่งเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจหลักทางการเกษตรมีอายุมากกวา 56 ปขึ้นไป ถึง
ร อ ยละ 42.66 และมี เ พี ย งร อ ยละ 26 เท า นั้ น ที่ มี อ ายุ ต่ํ า กว า 45 ป สถานการณ แ รงงาน
ภาคเกษตร ดังกลาว สงผลใหเกิดภาวะถดถอยในการพัฒนาความรูทักษะ และการปรับปรุงพัฒนาการ
ผลิต ทําใหขาดการบริหารจัดการ ประสิทธิภาพในภาคเกษตร ซึ่งเปนอุปสรรคตอการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระยะยาว

ภาพที่ 3 รอยละของหัวหนาครัวเรือนเกษตรกรจําแนกตามอายุ
ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร (2559)6
4

อางแลวในเชิงอรรถที่ 3
อางแลวในเชิงอรรถที่ 1
6
กรมสงเสริมการเกษตร, ฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร, (2559).
5

4
เมื่อพิจ ารณาถึง แรงงานที่จ ะมาทดแทนกลับ พบวา แรงงานมีการเคลื่อนยายออกจาก
ภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีแรงจูงใจดานสวัสดิการและรายไดมากกวา ในสวน
ของรายไดครัวเรือน พบวา ในป พ.ศ. 2557 ครัวเรือนเกษตรมีรายไดสุทธิกอนชําระหนี้ จํานวนเงิน
191,932 บาท โดยในขณะเดียวกัน โดยเปนรายไดสุทธิจากการทําการเกษตร รอยละ 29.73 แสดงให
เห็นวาแหลงรายไดสําคัญของครัวเรือนเกษตรไมไดมาจากการทําการเกษตร ซึ่งความไมมั่นคงในอาชีพ
การใชแรงงานโดยขาดเทคโนโลยีที่ชวยในการผลิต และการไดคาตอบแทนที่ไมคุมกับการลงทุน สงผล
ใหครอบครัวเกษตรมีคานิยมไมสนับสนุนบุตรหลานทําการเกษตร และบุตรหลานของเกษตรกรก็ ไม
สนใจประกอบอาชีพการเกษตร เพราะขาดแรงจูงใจและความมั่นคงทางดานรายได

ภาพที่ 4 สัดสวนการจางแรงงานในประเทศไทย พ.ศ. 2538–2558
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (อางใน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2560)7
ในขณะที่ แรงงานภาคเกษตรเปน กลุ ม ของผู สูง วัย และเกิ ดการไหลออกของแรงงาน
ภาคเกษตรสูภาคการผลิตและบริการ คุณภาพของแรงงานที่มีอยูจึงเปนหัวใจสําคัญของการขับเคลื่อน
ภาคเ กษต ร จ ากก ารศึ กษา พบว า เ กษต รกรมี แนวโน ม มี ก า รศึ ก ษาสู งขึ้ น ตาม ลํ า ดั บ
โดยพบวาในป พ.ศ. 2557 แรงงานภาคเกษตรที่ไมรูหนังสือมีอยูรอยละ 5.25 และผูที่มีการศึกษา
ตัง้ แตมัธยมศึกษาตอนตนถึงระดับอุดมศึกษา เพิ่มขึ้นจากรอยละ 22.4 ในป พ.ศ. 2544 เปนรอยละ
37.72 ในป พ.ศ. 2557 นอกจากนี้ ยังมีแนวโนมการผานการศึกษาอื่น ๆ ที่ไมอยูในระบบการศึกษา
ปกติเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 8.72 จากที่มีอยูเดิมในป 2544 รอยละ 2.90 อยางไรก็ตาม ระดับการศึกษา
ของแรงงานที่ สู ง ขึ้ น นี้ เ ป น ระดั บ การศึ ก ษาของคนวั ย หนุ ม สาวที่ พ ร อมจะเคลื่ อ นย า ยออกจาก
ภาคเกษตร
จากสถานการณการผลิตทางการเกษตรของประเทศนี้ ชี้ใหเ ห็นวาความสามารถในการ
แขง ขันภาคเกษตรของประเทศไทยยัง ยึดโยงอยูกับ การใชท รัพยากรที่ มีอยูเ ปนหลัก เมื่อรัฐบาล
ประกาศใหมีการปรับโครงสรางเศรษฐกิจครั้งใหญ โดยมุงเนนสรางความสามารถในการแขงขันดวย
การปรับเปลี่ยนจากโครงสรางเศรษฐกิจเพิ่มมูลคาหรือระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยประสิทธิภาพ
มาสูโครงสรางเศรษฐกิจสรางมูลคาหรือระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ซึ่งอาศัยความรูเ ปน
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อางแลวในเชิงอรรถที่ 3
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รากฐานสําคัญของการสรางความเจริญเติบโต ภาคเกษตรของไทยจําเปนตองมีการปรับโครงสรางครั้ง
สําคัญเพื่อใหสามารถรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม ซึ่งโครงสรางของภาคเกษตรที่สําคัญที่ตองเรง
ดําเนินการ คือ “การเรงผลิตหรือพัฒนาแรงงานคุณภาพ” หรือ การสรางคุณภาพทรัพยากรมนุษยในภาค
ซึ่งถือเปนหัวใจที่สําคัญอยางยิ่งตอการเติบโตของภาคเกษตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ที่จัดทําบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579) ที่มีเ ปาหมายการพัฒ นาที่ยั่ง ยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา” รวมทั้งใหความสําคัญกับการยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากการเพิม่
ผลิตภาพการผลิตบนฐานการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจ ของประเทศให ส ามารถปรั บ ตัวรองรับ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภายนอกและ
ภายในประเทศ ไดมีการหยิบยกเรื่องการพัฒนาเกษตรกรกลุมเปาหมายเฉพาะที่เรียกวา “เกษตรกร
รุนใหม ” มาบรรจุไวในยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาประเทศ ยุท ธศาสตร ก ารสรางความเขม แข็ง ทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรดังกลาวนี้ ชูป ระเด็นคนกลุม หนึ่ง ที่เ รียกวา “เกษตรกรรุนใหม ” ขึ้นมาเปน
กลุมเปาหมายสําคัญ โดยคาดหวังใหกลุมคนเหลานี้ ไดรับ การสง เสริมและพัฒนาใหเปนกําลัง คน
คุณภาพทดแทนแรงงานเกษตรที่มีอยูเดิม โดยเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการเกษตร และ
ขับเคลื่อนภาคเกษตรใหมีความสามารถในการแขงขันอยางยั่ง ยืนภายใตโ ครงสรางเศรษฐกิจสราง
มูล คา หรือ ระบบเศรษฐกิจ ที่ ขับ เคลื่ อนด วยนวัต กรรม ด วยการสร า งความรู ทัก ษะ การพัฒ นา
ความสามารถ และการสรางเจตคติใหมในการทําการเกษตร รวมทั้งการสรางสภาพแวดลอมใหเกิด
การพัฒนาบนฐานความรู ดังนั้น การที่ภาครัฐไดใหความสําคัญ กับ การสรางและพัฒนาเกษตรกร
รุนใหมอยางจริงจัง โดยกําหนดไวในยุทธศาสตรสําคัญ ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 จึงนับเปนกาวสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภาคเกษตรที่มุงสูการสรางอนาคต
ของภาคเกษตรใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน และเปนประเด็นทาทายอยางยิ่งสําหรับหนวยงานที่ตอง
นํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหเห็นผล
ผูศึก ษาในฐานะที่ รับ ผิดชอบดานการพัฒ นาเกษตรกร เห็นวาประเด็นดานการพัฒ นา
เกษตรกรรุนใหมเปนประเด็นที่นาสนใจ ทั้งในเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบตั ิ และ
ยังเปนทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภาคเกษตรไมเฉพาะแตการพัฒนาในประเทศไทยเทานั้น
หากแตไดมีการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมในนานาประเทศดวย โดยหลายประเทศไดมีการ
กําหนดแนวทางปฏิ บัติ ที่ชัดเจน มีก ารจูง ใจและจัดระบบการสนับ สนุนที่เ ปน รูป ธรรม หากได มี
การศึก ษาแนวทางรูป แบบการพัฒ นาเกษตรกรรุนใหม และนํามาวิเ คราะหเปรียบเทียบกับ การ
ดําเนินงานในประเทศไทย จะชวยใหสามารถกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายดานการพัฒนา
เกษตรกรรุนใหมไปสูก ารปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพจะสง ผลตอการความสําเร็จในสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
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1.2 คําถามและสมมุติฐานของการศึกษา
ประเด็นคําถามการศึก ษาในเบื้องตน คือ เกษตรกรรุนใหมมีความสําคั ญ ตอการสรา ง
ความสามารถในการแขงขันภาคเกษตรหรือไม ซึ่งจะนําไปสูการกําหนดคําถามหลักของการศึกษา
“จะพัฒนาความสามารถของเกษตรกรรุนใหมเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันไดอยางไร”
จากประเด็นคําถามดังกลาวนํามาสูการกําหนดสมมุติฐาน ดังนี้ การพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันได ตองมีสมรรถนะสอดคลองตอเปาหมายของการสรางความ
เขมแข็งของภาคเกษตร ประกอบดวย การสรางความรู การสรางทักษะ และและการสรางเจตคติ ที่
นํามาสูพฤติกรรมที่พึงประสงค และสามารถปฏิบัติและบรรลุไดจริงใหเกิดขึ้นในตัวของเกษตรกรรุนใหม
1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.3.1 เพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมของไทยและไตหวัน
1.3.2 วิเคราะหเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมของไทยและไตหวัน
1.3.3 จัดทําขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมเพื่อสรางความสามารถใน
การแขงขันภาคเกษตร
1.4 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.4.1 ขอบเขตการศึกษา
การศึ ก ษาการพัฒ นาเกษตรกรรุ น ใหม เ พื่ อสร างความสามารถในการแขง ขั น
ภาคเกษตรนี้ กําหนดกลุมเปาหมายโดยมุงเฉพาะการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม โดยพิจารณาคัดเลือก
ตัวอยางการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมของไตหวัน เนื่องจากไตหวันมีแนวนโยบายดานการพัฒนาและ
สงเสริมเกษตรที่ใกลเคียงและสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรของ
ประเทศไทย
1.4.2 วิธีการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษานี้ ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) และให
ความสําคัญกับขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการอธิบายและตีความขอมูลและแนวคิดดวยหลักของเหตุและ
ผลเชิง อุ ป มาน สํ าหรับ การวิ เ คราะห ประมวลผล จะได จ ากการวิเ คราะหเ ปรี ยบเทียบ โดยให
ความสําคัญกับ การพัฒ นาสมรรถนะสําคัญ 3 ดาน คือ ดานเจตคติ ดานทัก ษะ และพฤติกรรมที่
พึง ประสงค และสามารถปฏิบัติและบรรลุเ ปาหมายของการสรางความเขม แข็งของภาคเกษตร
ซึ่งประเด็นหลักในการตอบโจทยวิจัยครั้งนี้
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา โดยการเก็บรวบรวมและสืบคนขอมูลจากจากเอกสาร
รายงาน และขอมูล ทางวิชาการ เพื่อใชในการกําหนดแนวคิดกรอบการวิเคราะห เพื่อการจัดทํา
แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
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1.5 ประโยชนของการศึกษา
1.5.1 ผลจากการศึกษานี้จะทําใหทราบและมีความรูความเขาใจถึงแนวคิดและการพัฒนา
เกษตรกรรุนใหมเพื่อสรางความสามารในการแขงขัน
1.5.2 ทํ า ให ไ ด แ นวทางการการพั ฒ นาเกษตรกรรุ น ใหม เพื่ อ นํ า ไปใช เ ป น ข อ มู ล
ประกอบการการดําเนินงานพัฒนาเกษตรกรรุนใหมตอไป
1.6 นิยามศัพท
เกษตรกรรุนใหม หมายถึง บุคคลทั่วไปหรือเกษตรกรที่มีอายุไมเ กิน 45 ป และมีความ
ตองการประกอบอาชีพการเกษตรและพัฒนาความสามารถของตนในอาชีพเกษตรกรรม
ความสามารถในการแขงขันภาคเกษตร หมายถึง ความไดเปรียบเชิงแขงขันสินคาเกษตรที่
เกิดจากการใชองคความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค แทนการเนน
ทรัพยากรพื้นฐาน ซึ่งความสามารถในการแขงขันนี้เกิดขึ้นจากการปรับเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
และการยกระดั บสามารถของทรัพยากรมนุษยในภาคเกษตร ซึ่งในการศึก ษาครั้ง นี้มุง ไปที่ การ
ยกระดับความสามารถของเกษตรกรรุนใหม
ความสามารถในการแขงขันของเกษตรกร หมายถึง ความสามารถที่จะผลิตผลิตภัณฑ
และใหบริการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทากับหรือดีกวาคูแขง โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จ
คือ ผลกําไร ความสามารถในการแขง ขันจะเกิดความยั่งยืนได เกษตรกรจะตองสามารถ การสราง
มูล คาใหแกสินคาที่ตนผลิตขึ้น โดยใชองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
มาเปนทุนในการผลิต แทนการผลิตโดยเนนแรงงาน ทุนและปจจัยการผลิตแบบเดิม
การพั ฒนาทรัพยากรมนุ ษย หมายถึง กระบวนการดําเนินงานที่ให เ กษตรกรรุ นใหม
เกิดการเพิ่มความรู และทักษะ มีเจตคติ ที่เหมาะสมกับอาชีพที่รับผิดชอบ โดยการพัฒนาเกษตรกร
รุนใหมนี้ ควรตองเปนไปเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในงาน และเพิ่มศักยภาพในตัวตนเพื่อใหสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวสภาพแวดลอม

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดเรื่องเกษตรกรรุนใหม
2.1.1.1 ความหมายของเกษตรกรรุนใหม
คําวา “เกษตรกรรุนใหม” เปนคําที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลและ
สวนราชการรวมทั้งภาคเอกชน นํามาใชเพื่อเรียกเกษตรกรที่เขารับการอบรมภายใตหลักสูตรและ
โครงการตาง ๆ ที่มีวัตถุประสงค เพื่อสรางและเปดโอกาสใหคนเขาสูอาชีพการเกษตร หรือพัฒนา
ทักษะอาชีพการเกษตรที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น “คําวาเกษตรกรรุนใหม” จึง มี
ความหมายแตกตางกันออกไป ตามจุดมุงหมายของแตละหนวยงาน ไดแก
สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม8 ใหความหมายของเกษตรกรรุนใหม
หมายถึง บุคคลทั่วไป นักเรียนหรือนักศึกษาระดับปวช./ปวส. และเกษตรกรที่มีอายุตั้งแต 20 ป ถึง
45 ป ที่สนใจเขารวมโครงการเพื่อพัฒนาเปนเกษตรกรที่ทําการเกษตรโดยใชความรูความสามารถ
สามารถพัฒนาตนเองสูการเปนผูนําในชุมชน เพื่อการพัฒนาภาคเกษตรอยางยั่งยืนในอนาคต
กรมส ง เสริ ม การเกษตร 9 ให ค วามหมายของเกษตรกรรุ น ใหม
ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมเปน Young Smart Farmer (เกษตรกรมืออาชีพ) วา เกษตรกร
รุนใหม คือ ผูที่มีอายุตั้งแต 17–45 ป ที่เริ่มตนทําเกษตรไมเกิน 3 ป สําหรับผูเลี้ยงสัตว และปลูกพืช
ระยะสั้น และไมเกิน 10 ป สําหรับพืชยืนตน ที่มีความตองการพัฒนาตนเองสูการเปนเกษตรกรมือ
อาชีพ10
สําหรับในภาคเอกชนที่มีการดําเนินโครงการอยางตอเนื่องในการสงเสริม
ใหคนรุนใหมเขาสูอาชีพการเกษตร ไดแก โครงการทายาทเกษตรกร คําวาเกษตรกรรุนใหม หมายถึง
บุตรหลานเกษตรกรหรือ ประชาชนทั่วไป อายุระหวาง 20 ถึง 35 ป มีความมุงมั่นที่จะทําเกษตรกรรม
ยั่งยืนและตองการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีที่ดิน
ทําการเกษตรแลวตั้งแต 200 ตารางวาขึ้น11
พิมพเขียวและแผนปฏิบัติการ Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน กลาวถึงคําวา เกษตรกรรุนใหม วา เกษตรกรรุนใหม (Young Farmers)
8

สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม, [ออนไลน], 2560, แหลงที่มา:
http://www.alro–newfarmers.com/curriculumnewfarmer.html.
9
กรมสงเสริมการเกษตร, คูมือโครงการพัฒนาเกษตรกรสูการเปน Young Smart Farmer, (2560, เอกสารอัด
สําเนา).
10
เรื่องเดียวกัน.
11
มูลนิธิอาจารยจําเนียร สารนารถ, โครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพ รุนที่ 3, (2560, เอกสารอัดสําเนา).

9
คือ คนรุนใหมจากตางสาขาอาชีพที่ตองการทําธุรกิจเกษตร (เกษตรกรหนาใหม) ซึ่งกระจายอยูตาม
ภูมิภาคตาง ๆ และพรอมที่จะเปนเปาหมายการพัฒนาที่จะสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงจาก
การเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farmers) สูการเกษตรสมัยใหมที่ เนนการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยี (Smart Farmers)12 การกําหนดนิยามแผนขับเคลื่อน Thailand 4.0 นี้ใหความสําคัญกับ
ทักษะที่มีอยูเดิมของเกษตรกรรุนใหม กับการตอยอดทักษะใหมเพื่อให เปนตัวขับเคลื่อนสําคัญของ
ภาคเกษตรใหม
จากนิ ย ามที่ ใ ช ใ นการกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข อง เกษตรกรรุ น ใหม ข อง
หนวยงานหลัก ๆ ที่มีการดําเนินการดานการสงเสริมและพัฒนาคนรุนใหมใหเขาสูภาคเกษตรมากขึ้น
นี้ สามารถกําหนดลักษณะที่สําคัญได ดังนี้ คือ
1) ความหมายในเชิงของอายุ พบวา มีการกําหนดอายุชวงตั้งแต 17 ป
จนถึง 45 ป
2) ความหมายในเชิงของทักษะอาชีพ พบวามีการกําหนดขอบเขตของ
ทักษะ ทั้งในระดับสนใจเขาสูอาชีพ เริ่มตนเขาสูอาชีพ และอยูในอาชีพแลว
3) การกําหนดความหมายที่แสดงถึงความมุง หวัง ในอาชีพเกษตรซึ่ง
เปนไปตามเปาประสงคของโครงการที่แตละหนวยงานใหการสนับสนุนในการดําเนินการ
ดัง นั้น หากพิจ ารณาถึงความหมายเชิง อายุ และทัก ษะของเกษตรกร
รุนใหมต ามนิยามขางตนแลว เพื่อ ใหก ารศึ ก ษาครั้ ง นี้มีก รอบการศึ ก ษาที่ชัดเจนและครอบคลุ ม
สรุปความหมายของเกษตรกรรุนใหม หมายถึง บุคคลทั่วไปหรือเกษตรกรที่มีอายุไมเกิน 45 ป และมี
ความตองการประกอบอาชีพการเกษตรและพัฒนาความสามารถของตนในอาชีพเกษตรกรรม
2.1.1.2 เกษตรกรรุนใหมตามโมเดลการขับเคลื่อนประเทศไทยสู Thailand 4.0
พิมพเขียวและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อน
ประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน13 จัดทําขึ้นเพื่อเปนขอเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป โมเดลการขับเคลื่อนประเทศไทยสู Thailand 4.0 นี้มีจุดมุงหมายสําคัญ
เพื่อนําประเทศไทยใหหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ํา และกับดัก
ความไมสมดุล พรอม ๆ กับเปลี่ยนผานประเทศไทยไปสู ประเทศในโลกที่หนึ่ง ที่มีความมั่นคง มั่ งคั่ง
และยั่งยืน ในบริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 อยางเปนรูปธรรม
โดยในภาคเกษตร มุงสรางฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของ
ผลิตผลการเกษตรและอาหารระดับพรีเมียม เปนผูสงออกเทคโนโลยีดานการเกษตร เมล็ดพันธุ วัคซีน
ผล ที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ เ ก ษต ร กร จ ะ เ ป น เ กษ ต ร ก ร 4 .0 คื อ เ ป นเ ก ษต ร ก ร ที่ ห ลุ ด พ น จ า ก
กับดักความยากจน โดยผันตัวเองจากเกษตรกรผูผลิตมาเปน ผูประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม
(Smart Farmers) ที่มีก ารบริห ารจัดการที่ดี มีตนทุนการผลิตต่ํา สามารถเพิ่มมูล คาสินคาทาง
การเกษตรจากการแปรรูป
12

พิมพเขียวและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน, (2559, เอกสารอัดสําเนา).
13
เรื่องเดียวกัน
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การนําพาเกษตรกรไปสูเปาหมายดังกลาวได ภาคเกษตรตองเปลี่ยนจาก
ระบบเศรษฐกิจที่เนนการเพิ่มมูลคามาเปน “ระบบเศรษฐกิจที่เนนการสรางมูลคา” (Value–Based
Economy) ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรคที่จะทําใหภาคเกษตรมี
ความสามารถในการแขงขันไดจริง
แนวคิดดังกลาวนี้ ใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลง 2 เรื่อง คือ
1) ภาคเกษตรตองปรับ โครงสรางภาคเกษตรทั้ง ระบบ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหดีขึ้น มีรายไดที่มั่นคง โดยใหมีการดําเนินการทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง
และระยะยาว โดยรวมแลวไมเกิน 5 ป โดย
1.1) ในระยะสั้นมุงที่การเพิ่ม ผลผลิต ลดตนทุนการผลิต และเพิ่ม
ความสามารถในการบริหารจัดการ
1.2) ระยะปานกลาง ดําเนินการปฏิรูปสหกรณขนานใหญ จัดตั้ง
กองทุนเพื่อยกระดับขีดความสามารถภาคเกษตร และกองทุนเพื่อสรางผูประกอบการการเกษตรใน
พื้นที่ กลไกการรั ก ษาเสถี ยรภาพราคาพืช ผลเกษตร พั ฒ นาองคค วามรู และการบริห ารจัด การ
ประกอบดวยการจัดตั้ง Smart Farmer Academy เพื่อเปนศูนยฝกอบรมดานเทคโนโลยี การบริหาร
จัดการ ตลอดจนเรื่องความปลอดภัยและการอนุรักษสิ่งแวดลอม ยกระดับมาตรฐานผลิตภาพและ
นวัตกรรมในภาคเกษตร และการสงเสริมผูประกอบการและธุรกิจทางดานเกษตร อาทิ การสงเสริม
Startup ภาคเกษตร การพัฒนาคลัสเตอรภาคบริการดานเกษตร เปนตน
1.3) สวนระยะยาว ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรการ พัฒ นาเกษตร
ดิจิทัล อาทิ Big Data ทางการเกษตร Cloud Services สาหรับภาคเกษตร Precision Technologies
และ IoT ภาคเกษตร และการปฏิรูปตลอดสายจากหวงโซการผลิตถึงหวงโซผูบริโภค และพัฒนา
เทคโนโลยีและการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ เงินทุนระยะสั้นระยะยาวรวมทั้งการปรับระบบ
มาตรฐานการเกษตรเพื่อรองรับการเกษตรสมัยใหม
2) เกษตรต อ งเปลี่ ย นตั ว เองจากผู ผ ลิ ต มาเป น ผู ป ระกอบการทาง
การเกษตรสมัยใหม (Smart Farmers)
“เกษตรกรที่ทันสมัย” หมายถึง เกษตรกรที่ใช “การตลาด” นํา “การผลิต”
มีจิตวิญญาณของการเปนผูป ระกอบการ รูจักใชการบริหารจัดการและเทคโนโลยี ทั้งในการผลิต
การแปรรูป และบริการ มาสรางเปนโมเดลธุรกิจทางการเกษตรสมัยใหม มีความเปนผูนํารูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลกและใหความสําคัญกับความยั่งยืนของระบบนิเวศนเพื่อการพัฒนา
โมเดลการพัฒนานี้ กําหนดกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาใหเปนเกษตรกรที่
ทันสมัยเปน Smart Farmers อยูชัดเจน 3 กลุม คือ
1) เกษตรกรพันธุใหม (New Breeds) สรางคนรุนใหมที่จะไปเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลงในระดั บชุม ชน ตองขยายโมเดลไปยังสถานศึกษาตาง ๆ เพื่อใหมีคนรุนใหมมาก
พอที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัย ประเด็นทาทายของคนกลุมนี้ คือ ความดอยประสบการณ
สวนใหญมักมีปญหาดานเงินทุน ดังนั้นตองใช ระยะเวลาในการพัฒนา
2) เกษตรกรรุนใหม (Young Farmers) คนรุนใหมจากตางสาขาอาชีพ
ที่ตองการทําธุรกิจเกษตร (เกษตรกรหนาใหม) สามารถดําเนินการไดในแทบทุกจังหวัด คนกลุม นีส้ ว นใหญ
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จะอยูในอําเภอเมืองซึ่งมีความพรอมอยูแลวในระดับหนึ่ง การดําเนินการพรอมกันในหลายจังหวัดจะ
เกิดผลกระทบ (Impact) ได
3) เกษตรกรปจ จุบัน (Existing Farmers) ซึ่งมีอยูเ ปนจํานวนมาก
แตขับเคลื่อนยากมากเพราะอายุมาก ไมมีกําลังและไมชอบการเปลี่ยนแปลง
โดยการพัฒ นาเกษตรกรตองใหมี ก ารขับ เคลื่ อนการพัฒ นาโดยจะใช
แนวทางคูขนาน คือ
1) พัฒ นาเกษตรกรรุนใหมที่มีก ระจายอยูในเกือบทุก จัง หวัดใหเ ปน
Smart Farmers
2) พัฒ นาเกษตรกรพันธุใหม และทําการจับ คูเ กษตรกรรุนใหมนี้กับ
เกษตรกรปจจุบันที่มีความพรอมและผานการคัดเลือก
เกษตรกรรุนใหม ถือวาเปนตัวจักรสําคัญของการพัฒนาภาคเกษตรไปสู
ความสามารถในการแขงขันไดจริงบนฐานความรูและนวัตกรรม เนื่องจากเปนกลุมที่มีความพรอมและ
ประสบการณ
พัฒ นาเกษตรกรรุน ใหม ไปสูก ารเปนเกษตรกรสมั ยใหม ให มีความรู
ทักษะ และพฤติกรรมสมัยใหมแลว จําเปนตองมีการสรางระบบนิเวศนเพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมดวย
ไดแก
1) การศึกษาและการฝกอบรม พัฒนาองคความรูทั้งในดานทฤษฎีและ
ปฏิบัติ เพื่อการปรับเปลี่ยนความคิด ทักษะ และพฤติกรรมใหเปนผูประกอบการเกษตรสมัยใหม
2) การเขาถึง แหลง เงินทุน ประกอบไปดวย การตั้ง กองทุนระหวาง
การศึกษา กองทุนกูยืมเพื่อการพัฒนา Smart Farmer กองทุนระหวางการประกอบอาชีพ ในลักษณะ
ตาง ๆ
3) การพั ฒ นาฐานขอมู ล และระบบสารสนเทศทางการเกษตร (Big
Data) ประกอบไปดวย ศูนยขอมูลสภาวะการตลาดและการคา ศูนยขอมูลประมาณการผลผลิตสินคา
เกษตร ศูนยขอมูลดานความเหมาะสมของพื้นที่ผลิต ศูนยขอมูลบัญชีรายชื่อ Smart Farmers และ
ผูประกอบการดานตาง ๆ ศูนยขอมูลบัญชีรายชื่อหนวยงานของรัฐและเอกชนที่ใหบริการสนับสนุน
ขอมูลขั้นตอนดานตาง ๆ ตลอดหวงโซ ระบบบริหารจัดการความรูดานการเกษตร
4) การเชื่ อ มโยงห ว งโซผู ผ ลิ ต สู ห ว งโซ ผู บ ริ โ ภคสมั ย ใหม ที มี ก ารใช
เทคโนโลยีสมัยใหม
5) การสรา งเครือ ขา ยพัน ธมิต ร ประกอบไปดวย พั ฒ นาโครงสรา ง
พื้นฐานเพื่อการแบงปนขอมูลและความรู พัฒนาระบบสหกรณแบบใหมที่เปน Marketing Arms
ใหกับเกษตรกร พัฒนาระบบการเงินและบัญชีสหกรณ สนับสนุน Smart Farmers ใหเปนผูบริหาร
โดยสรุปแลว โมเดลการพัฒนาประเทศ สู Thailand 4.0 ใหความสําคัญ
กับการพัฒนาเกษตรกรใหเปนทุนมนุษยที่มีคุณภาพ พรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงประเทศสูการเปน
ประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูงดวยการกําหนดเปาหมายการพัฒนาเกษตรกรที่
ชัดเจน ใหเปนเกษตรกรสมัยใหม และกําหนดกลุมเปาหมายหลักที่ใชในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เกษตรกรคือ “เกษตรกรรุนใหม” โดยมองวาเปนกลุมเกษตรกรที่มีประสบการณจากหลากหลาย
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อาชีพ มีศักยภาพและมีความพรอมในการพัฒนาและเห็นผลไดกอน รวมทั้งกําหนดใหมีการจัดระบบ
นิเวศนการพัฒนาที่ประกอบดวย การการศึกษา อบรม เพื่อมุงไปสูเปาหมายการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ดานเจตคติ ทักษะ และพฤติกรรมใหเปนผูประกอบการสมัยใหม รวมทั้งการวางระบบทุน การพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศขนาดใหญ การเชื่อมโยงหวงโซก ารผลิตดวยระบบสมัยใหม และการสราง
โครงข า ยพัน ธมิ ต รเพื่อ การแบ ง ป น และการสร า งความสามารถในการบริ ห ารจั ด การในฐานะ
ผูประกอบการเกษตรสมัยใหม
2.1.2 แนวคิดเรื่องทรัพยากรมนุษย
2.1.2.1 ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนากําลังคน การบริหารทรัพยากรมนุษย
มีผูใหความหมายไวคอนขางหลากหลาย แตความหมายที่เ ขาใจงายและพบเห็นกันไดทั่วไปนั้ น
หมายถึง กระบวนการดําเนินงานที่สงเสริมใหบุคลากรเพิ่ม ความรู และทักษะ มีเจตคติการทํางานที่
เหมาะสมกั บ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ และการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย นั้ น ต อ งเป น ไปเพื่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในงาน และเพิ่มศักยภาพในคน ใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
สภาพแวดลอมขององคกร
1) ความรู (knowledge) คือ ความรูเฉพาะในเรื่องที่ตองรู เปนความรูที่
เปนสาระสําคัญ สอดคลองกับงานที่รับผิดชอบ
2) ทักษะ (skill) คือ สิ่งที่ตองการใหทําไดอยางมีประสิทธิภาพ ทักษะที่
เกิดไดนั้นมาจากพื้นฐานทางความรู และสามารถปฏิบัติไดอยางแคลวคลองวองไว
3) เจตคติ (attitude) เปนแรงจูงใจหรือแรงขับภายในซึ่งทําใหบุคคล
แสดงพฤติกรรมที่มุงไปสูเปาหมายหรือมุงสูความสําเร็จ
2.1.2.2 แนวทางการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในยุคเศรษฐกิจที่เนนองคความรู
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดังกลาวนี้ ใหความสําคัญกับมนุษย ในฐานะที่
เปนทุนหรือสินทรัพยที่มีคุณคา เพื่อใหเปนพลังสําคัญในการเพิ่มผลผลิตภาพของแรงงาน และสราง
ความมั่งคั่งใหกับองคการ ซึ่งการพัฒนาทุนมนุษยทําได 2 แนวทาง โดยแนวทางแรก คือ การสราง
หรือการจัดหาทุนมนุษยที่มีความรูที่ป ระโยชน และแนวทางที่ส อง คือ การใชความรูเพื่อสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันใหกับองคการ ซึ่งสามารถกระทําไดตามกระบวนการ ดังนี14้
1) การสรางและการจัดหาเพื่อใหไดมาซึ่งความรู เพื่อให ไดมาซึ่งความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการบรรลุพันธกิจและเปาหมายขององคการ
องคการอาจหาความรูที่ ตองการไดจาก 2 แหลงหลัก ๆ คือ การจัดหาและจัดจางเขามา และการ
พัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะ
2) การจัดระบบความรู มีจุดประสงคเพื่อใหความรูที่กระจัดกระจายอยู
ในองคการ หรืออยูในสมองของผูปฏิบัติงานมีความชัดเจน มีการถายทอดความรูจากระดับตัวบุคคล
และความรูในการทํางานที่ผูปฏิบัติงานแตละคนสรางสมไวไปสูระดับขององคการ ซึ่งหมายถึง องคการ
14

จิตติมา อคัรธิติพงศ, เอกสารประกอบการสอน รหัส 3563404 วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย Human
Resource Development, (สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา, 2556).

13
ตองพยายามสรางสภาพแวดลอมใหผูปฏิบัติงานไดใชความรูที่มีอยูเพื่อประโยชนในการทํางานใหมาก
ที่สุด และชวยใหทรัพยากรมนุษยในองคการมีโอกาสในการเรียนรูและแลกเปลี่ยนความรูซ งึ่ กันและกัน
3) การกระจายจา ยแจกความรูในองคก าร เพื่อใหท รัพยากรมนุษ ย
ทุกคนในองคการไดเขาถึงและใชความรูใหเกิดประโยชน
4) การใชความรูใหเกิดประโยชนในการบริหารงาน (Use) ความรูจะไม
เกิดประโยชน หากไมนําไปแกปญหาขององคการหรือสรางวัตกรรมใหม ๆ เพื่อใหองคการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขัน องคการจะตองสรางระบบที่กระตุนให คนนําความรูไปใชเชนเดียวกับ
ทรัพยสินอื่น ๆ ที่องคการตองไปใชประโยชนใหเต็มที่
2.1.2.3 ประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย แบงออกเปน 4 ประเภท
1) การปฐมนิเทศ เปนกิจกรรมการแนะนําบุคลากรขององคการ ที่เขา
มาปฏิบัติ ง านใหม ใหรู จัก โครงการ ลัก ษณะงาน ผูบั ง คับ บัญ ชา และเพื่อนรวมงาน เพื่ อชว ยให
บุคลากรใหมสามารถปรับตัวเขากับงานและกลุมบุคลากรที่ปฏิบัติ งานในองคการได โดยใหรูขอมูล
ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน และมีทัศนคติมาตรฐาน คานิยม และรูปแบบพฤติกรรมตามความ คาดหวัง
ขององคการ
2) การศึก ษา การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย โ ดยการใหก ารศึก ษาเป น
การจัดใหบุคลากรไดมีการเรียนรูเพื่อเตรียมการสําหรับอนาคต การศึกษาจึงสัมพันธกับการพัฒนา
อาชีพ และเปนสิ่งที่ริเริ่มโดยบุคคล โดยมีทั้งเพื่อใหไดพื้นฐานที่จําเปนในงาน เพื่อเพิ่มการเปนวิชาชีพ
และการศึกษาตอเนื่อง
3) การฝกอบรม เปนกระบวนการที่จัดทําขึ้นอยางมีระบบเพื่อใหมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของบุคลากร ใหสามารถปฏิบัติงานใหดีขึ้น นําไปสูการเพิ่มผลผลิต
และกอใหเ กิดผลสําเร็จ บรรลุผ ลตามเปาหมายขององคการ นอกจากนั้นการฝกอบรมยังเปนสิ่ง ที่
เสริมสรางทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการแกปญหา ตลอดจนพั ฒนา
ศัก ยภาพของทรัพยากรมนุษยให สามารถตอบสนองความตองการขององคก ารทั้ง ในปจ จุบันและ
อนาคต
4) การพัฒนา แยกออกเปน
4.1) การพัฒ นาป จ เจกบุ คคล เปน การเสริม เติม เต็ม ในสิ่ง ที่ ขาด
เฉพาะบุคคล เชน การพัฒนาการทํางานเปนทีม การพัฒนาจิตสํานึกของการอยูรวมกันการพัฒนา
บุคลิกภาพของบุคคล การพัฒนาความเปนผูนํา การพัฒนาความคิดสรางสรรค การพัฒนาประเภท
ปจเจกบุคคล จะเปนการพัฒนาที่องคการเปนผูดําเนินการเพื่อใหบุคลากรเกิด ความมั่นใจ และชวยให
เกิดสิ่งใหมกับองคการโดยผานการเรียนรู เปนการเพิ่มโอกาสใหกับแตละบุคคลในองคการไดเติบโต
ทําใหบุคลากรปฏิบัติงานไดประสิทธิภาพสูงขึ้น
4.2) การพัฒ นาสายอาชีพ เปนการดําเนินการอยางตอเนื่องและ
สัมพันธกันอยางเปนระบบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติของ
บุคลากรใหดําเนินไปตามที่องคการตองการ ชวยใหบุคลากรเติบ โตกาวหนาในอาชีพที่ป ฏิ บัติอยู
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เปนการแสดงใหบุคลากรมองเห็นเสนทางความกาวหนาของอาชีพ ผลประโยชนตอบแทนที่พึงจะ
ไดรับจากการปฏิบัติงาน โอกาสที่จะไดเพิ่มพูนความรู ไดรับประสบการณอยางตอเนื่อง
4.3) การพัฒ าองคก าร เป นสิ่ง ที่มี ผ ลตอเนื่อ งมาจากการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษยโ ดยการศึกษา การฝกอบรม การพัฒนาปจเจกบุคคล และการพัฒนาสายอาชีพ
การพัฒนาองคการจึงมุงที่การ พัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการทั้งหมดอยางเปนระบบ การพัฒนา
องคการตองอาศัยกระบวนการการเรียนรูจากประสบการณ เนนการกําหนดเปาหมายและแผนปฏิบัติ
การที่มุงเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ การปฏิบัติงานของบุคคลในกลุมตาง ๆ ขององคการ
4.4) การพัฒ าตนเอง ประกอบดว ย การพั ฒ นาเพื่อ เพิ่ม ความรู
ความสามารถในการปฏิบัติง านใหกับ ตนเอง การพัฒ นาจิตใจใหเ ปน ผูที่มีทัศนคติที่ดีต อตนเอง
องคการ และผูอื่น เปนทรัพยากรมนุษย ที่มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม องคกรจึงตองทําหนาที่
สนับสนุนใหบุคคลไดมีโอกาสพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถมีความรูความสามารถและ
เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยการจัดใหมีชองทางของการสื่อสารความรู และการฝกฝนดวยตนเอง
อยางเหมาะสม และบุคคลสามารถเขาถึงไดงาย จะชวยใหบุคคลมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
2.1.2.4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับการเรียนรูตลอดชีวิต
การเรียนรูตลอดชีวิต หมายถึง การรับรูความรู ทักษะ และเจตคติ ตั้งแต
เกิดจนตายจากวิธีการเรียนรูอยางมีระบบหรือไมมีระบบ โดยตั้งใจหรือโดยบังเอิญ ทั้งนี้สามารถทําให
บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาพฤติกรรมและพัฒ นาตนเองขึ้น ได ความหมายดังกลาวไมใชเ พียงแตเปน
การศึกษาผูใหญ แตครอบคลุมการเรียนรูทุกรูปแบบตลอดชวงชีวิต
การเรี ยนรูตลอดชีวิ ตเปนเครื่องมือหนึ่ง ของการพัฒ นาบุคคลที่ใชไ ด
ครอบคลุมทุกประเภทการพัฒนาบุคลากร ที่ชวยใหบุคคลและองคกรสามารถปรับตัว มี ทักษะ เพื่อ
รับ มือกั บ ความทาทายความจําเปนใหม ๆ ที่เ กิดขึ้น สามารถแกปญ หาตาง ๆ ในชีวิ ตไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ และการสรางใหเกิดการเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ จะทําใหองคกร
หรือสังคมนั้นเกิดการเรียนรู โดยตองมีองคประกอบ ดังนี้
1) ใหทุกสวนไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดและตัดสินใจในกิจกรรม
เพื่อสนับสนุนการเรียนรูทั้งของบุคคลและองคกรเพื่อใหเกิดพลังเขมแข็ง อันเปนรากฐานที่มั่นคงใน
การเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูที่มีความยั่งยืน
2) ตองครอบคลุมบุคคลทุกระดับ เพราะทุกคนลวนมี ศักยภาพอยูในตน
ดวยกันทั้งสิ้น แตละคนจะตองภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนมี ในสิ่งที่ตนเปน และตองรูจักเปดใจ ใฝเรียนรูใน
สิ่งที่ตนยังไมรู ตองกลาเปดเผยในสิ่งที่ตนตองการจะรู กลาขอความชวยเหลือ ในขณะเดียวกันก็ตองใจ
กวางที่จะเปนผูให พรอมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดจนครอบคลุมในเรื่องการเรียนรูของบุคคล
ที่เปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต
3) ตองสนับ สนุนใหทุกที่เปนแหลงการเรียนรูที่มีอยูรอบตัว โดยเนน
วิธีการถายทอดเชิงปฏิบัติที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง ตองเปนไปเพื่อพัฒนาบุคคลใหเปนมนุษย
ที่ส มบูร ณทั้ง รางกาย จิตใจ สติ ปญ ญา ความรู และคุณธรรม มี จ ริยธรรมและวั ฒ นธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
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4) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหเกิดการ เรียนรูที่หลากหลาย
ผูเรียนมีความรูความเขาใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น ไมซํ้าซากจําเจ และสามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดดวย
ระบบที่เขาถึง
5) การเรี ย นรูที่ ยั่ ง ยืน นั้ น ตอ งมี องค ป ระกอบ ได แก มี ก ารรั บ รู ก าร
แสวงหาและการรับขอมูลผานประสาทสัมผัส คือ ตา หู จมูก ลิ้น และการสัมผัส มีการบูรณาการ
ความรู และมีการประยุกตใช คือ การนําความรูไปใชใน การแกปญหาในการทํางานและการดํารงชีวิต
ประจําวัน
จากการศึก ษาแนวความคิ ดเรื่ องการพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษย นี้ จะครอบคลุ ม
กระบวนการดําเนินงานที่ใหเกษตรกร เกิดการเพิ่มความรู และทักษะ มีพฤติก รรมที่เหมาะสมกั บ
อาชีพที่รับผิดชอบ โดยการพัฒนาควรตองเปนไปเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในงาน และเพิ่มศักยภาพ
ในตัวตนเพื่อใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวสภาพแวดลอมขององคกร การพัฒนา
มนุษยยุคเศรษฐกิจ ที่เ นนองคความรู ทําไดโดยการสรางหรือการจัดหาเกษตรกรที่มีความรูที่เปน
ประโยชน และการใชความรูเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหกับองคการ โดยการพัฒนา
เกษตรกรรุนใหมสามารถดําเนินการไดทั้ง การจัดการปฐมนิเทศ การใหการศึกษา และการพัฒนา ทั้ง
ที่เปนรายบุคลเฉพาะ การพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะอาชีพ และการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาตนเอง
ทั้งนี้การพัฒนามนุษยจะเกี่ยวของกับการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการเรียนรูตลอดชีวิตเปนเครื่องมือหนึง่
ที่สนับสนุนใหเกษตรกรรุนใหมสามารถปรับตัว มีทักษะ เพื่อรับมือกับความทาทาย ความจําเปนใหม ๆ ที่
เกิดขึ้น สามารถแกปญหาตาง ๆ ในชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ
2.1.3 แนวคิดเรื่องการสรางความสามารถในการแขงขัน
ความสามารถในการแขงขัน หมายถึง ความไดเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับ คูแขง
โดยวัดความสามารถจากผลิตภาพ (Productivity) ที่เปนมูลคาของสินคาและบริการที่ผลิตขึ้นตอ
หนวยของแรงงานและทุน ซึ่งขึ้นอยูกับคุณภาพและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ รวมทั้งประสิทธิภาพใน
การใชปจจัยการผลิตเหลานั้นดวย ผลิตภาพเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดมาตรฐานความเปนอยูของ
ประเทศในระยะยาว ผลิตภาพที่นํามาใชวัดความสามารถในการแขงขันประกอบดวย ผลิตภาพของ
ทรัพยากรมนุษย (Human Resource Productivity) จะเปนตัวกําหนดอัตราคาจาง ในขณะที่ผลิตภาพ
ของทุน (Capital Productivity) จะเปนปจจัยกําหนดผลตอบแทนที่จะกลับสูผูลงทุน15 ทั้งนี้ การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันมีวัตถุประสงคในภาพรวมเพื่อยกระดับความเปนอยูและ สวัสดิการของ
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ทิศทางการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศในระดับสากลเพื่อเผชิญความทาทายจากกระแสโลกาภิวัตน, ใน เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ
ประจําป 2545 เรื่องเผชิญความทาทายจากกระแสโลกาภิวัตน จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ วันที่ 14–15 ธันวาคม 2545 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี, [ออนไลน],
แหลงที่มา: http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=3671&filename=economic_develop [20
กรกฎาคม 2560].
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ประชาชนใหดีขึ้นทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ตลอดจนครอบคลุมถึงสิทธิเสรีภาพทีป่ ระชาชน
พึงไดรับเปนสําคัญดวย16
ในระดับผูประกอบการความสามารถในการแขงขัน หมายถึง ความสามารถที่จะ
ผลิตผลิตภัณฑและใหบริการอยางมีประสิท ธิภาพและประสิทธิผลเทากับหรือดีกวาคูแขง ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ คือ ผลกําไร ดังนั้น ผลิตภาพจึงขึ้นอยูกับทั้งราคาของสินคาและบริการที่จะขายได และ
ประสิทธิภาพในการใชปจจัยการผลิตที่มีอยู
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใชแนวคิด M.E.
Porter ในการแบงลําดับการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจ ออกเปนออกเปน 3 ขั้น ไดแก17
1) เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยปจจัยการผลิตเปนหลัก (Factor–Driven Economy)
เปนระบบ เศรษฐกิจที่ภาคการผลิตและบริการพึ่งปจจัยการผลิตขั้นพื้นฐาน เชน คาจางแรงงานถูก
ความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน เปนปจจัยที่สรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ในขณะที่ภาคการผลิตและบริการจะมีลักษณะเปนผูรับจางผลิตสินคาที่ออกแบบโดยประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว
หรื อ เป น ฐานการผลิ ต ให กั บ ประเทศที่ พั ฒ นาแลว จึ ง ทํ า ให พึ่ ง พาเทคโนโลยี / องค ค วามรู จ าก
ตางประเทศและตลาดสงออกเปนสวนใหญ ดังนั้น ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจในขั้นนี้ จะแขงขันกัน
ดวยราคามากกวาคุณภาพ การผลิตในหวงโซมูลคาจะจํากัดอยูที่ชวงการผลิตที่ใชแรงงานมาก และมี
มูลคาเพิ่มต่ํา ระบบเศรษฐกิจจึงออนไหวตอความผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลก
2) ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนโดยการลงทุน (Investment–Driven Economy)
เปนระบบเศรษฐกิจที่เนนการผลิตสินคาและบริการที่มีมาตรฐานเปนปจจัยในการสรางความไดเปรียบ
เชิงแขงขัน (Competitive Advantage) สินคาและบริการที่ผลิตสวนใหญจะสลับซับซอนมากขึ้น
แตเทคโนโลยีการผลิตและการออกแบบยังตองพึ่งพิงตางประเทศ ผานการซื้อ การรวมทุน การลงทุน
จากตางประเทศ และการลอกเลียนแบบ แตการผลิตในระบบ เศรษฐกิจขั้นนี้มีความสามารถในการ
พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง เทคโนโลยี ทํ า ให ร ะดั บ ศั ก ยภาพในการแข ง ขั น ในห ว งโซ มู ล ค า มากขึ้ น และ
สภาพแวดลอมทางธุรกิจโดยรวมจะกอใหเกิดการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานและวิธีการผลิตที่ทันสมัย
แตยัง คงเปนผูผ ลิตรับจางอยู อยางไรก็ตาม ยังคงตองพึ่ง พาการสงออกเปนหลัก จึง ทําใหร ะบบ
เศรษฐกิจออนไหวตอการ เปลี่ยนแปลงจากภายนอกสูง
3) ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (Innovation–Driven Economy)
เปนระบบการผลิตและใหบริการที่เนนการคิดคนสินคาและบริการใหมดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลก
การใชเทคโนโลยีขั้นสูง เปนปจจัยสําคัญในการสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขัน สภาพแวดลอมทาง
ธุร กิจ โดยรวมเกิ ดขึ้นจากความเขม แข็ง ของหนวยธุร กิจ ทุก พื้นที่ในประเทศ มีความเขม แข็ง ของ
เครือขายวิส าหกิจ โครงสรางของสถาบันตาง ๆ ที่เกี่ยวของและแรงจูงใจในการสรางนวัตกรรมใน
ประเทศมีสูง ระบบการผลิตจะแขง ขันกันโดยใชก ลยุทธก ารสรางความแตกตางและคุณคาที่เ ปน
เอกลักษณมากกวา
16

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันประเทศไทยในระยะยาว, [ออนไลน], 2554, แหลงที่มา: http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?
nid=3757 [27 กรกฎาคม 2560].
17
อางแลวในเชิงอรรถที่ 14
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ในอดีตความสามารถในการแขงขันจะพิจารณาจากความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ
(Comparative Advantage) คือ มองวาความสามารถในการแขงขันเกิดจากการ ไดเปรียบทางดาน
ปจจัยที่เปนทุน แตปจจุบันมุงเนนความไดเปรียบเชิงแขงขัน (Competitive Advantage) เปนการ
สรางความสามารถในการแขงขันที่เกิดจากการใชองคความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสรางสรรค แทนการเนนทรัพยากรพื้นฐานเพื่อใหเกิดการสรางมูลคา (Value Creation)
แทนการเพิ่มมูลคา (Value Added) ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจไปสูระบบเศรษฐกิจการ
สรางมูลคา จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนใน 2 เรื่องสําคัญ คือ การปรับเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
และการยกระดับขีดความสามารถดานกําลังคนและคุณภาพคน18
ในสว นของการพัฒ นาศั ก ยภาพของทรั พยากรมนุ ษย นี้ สํ านั ก งานพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจ และสัง คมแหง ชาติ 19 ใหขอเสนอการพัฒ นาศัก ยภาพของทรั พยากรมนุษ ย เพื่ อสรา ง
ความสามารถในการแขงขันบนฐานความรูและนวัตกรรมโดย ดังนี้
1) การกําหนดนโยบายและแผนทางดานแรงงานที่ชัดเจนและสอดคลอง กับ
ความตองการเพื่อรองรับปญหาการวางงาน การอพยพแรงงาน ซึ่งการแขงขันภายใตเศรษฐกิจเนน
ฐานความรู (Knowledge–based Economy) นี้ ปจจัยดานทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิด
ความสามารถในการแขงขัน โดย
1.1) กระตุนใหผูประกอบการ แรงงาน และสถาบันการศึกษาวางแผน รวมกัน
ในการผลิตแรงงานที่มีทักษะฝมือตามความตองการในจํานวนที่พอเพียงสําหรับ อุตสาหกรรมหลัก
รวมทั้งฝกอบรมกําลังแรงงานใหมีความรูและทักษะใหสามารถรองรับการจางงานในปจจุบันและมี
ศักยภาพที่จะปรับเปลี่ยนตามเทคโนโลยีในอนาคต
1.2) ตองมีกระบวนการพัฒนาแรงงานดังกลาวใหสามารถเรียนรูดวยตัวเองได
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
1.3) สรางโอกาสใหแกประชากรวัยหนุมสาวไดรับการจางงาน โดยใชกลยุทธ
การพัฒนาและการจางงานที่เนนการใหการศึกษา การถายทอดประสบการณ และขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวของกับการจางงานที่สําคัญ
2) การศึกษา เปนกลไกในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ทางสังคม เพราะชวยใหการดําเนินธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงคได การศึกษา การเพิ่มทักษะ และ
การฝกอบรมจึงเปนปจจัยหลักในการสรางโอกาสในการแขงขัน ซึ่งภาครัฐตองเขามาแทรกแซงเพื่อให
เกิดความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิต โดยพัฒนาการเรียนรูและเพิ่มทักษะผานการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ ทั้งนี้ เนื้อหาจะครอบคลุมทักษะที่ตองการทั้งในปจจุบันและอนาคต วิธีการจะรวมถึง
การพัฒนาความคิดสรางสรรคในวงกวาง การฝกงาน การศึกษาทางไกล และการฝกอบรมตามความ
ตองการของธุรกิจ ซึ่งจะตองดําเนินการรวมกันระหวางผูที่มีสวนเกี่ยวของในการเรียนรู เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาทักษะในระดับสูงของกําลังแรงงาน
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3) การสนับสนุนนโยบายการลงทุนที่กอใหเกิดผลิตภาพที่สูงขึ้น ซึ่งจะตองมีการ
ทบทวนและปรับปรุง นโยบายสงเสริมการลงทุน ใหสามารถเอื้อประโยชนตอการสรางใหเ กิดการ
พัฒนาผลิตภาพในทุกดานอยางเต็มที่ กระตุนธุรกิจใหมีการลงทุนที่เหมาะสม โดยใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีใหม ๆ และมีการถายทอดเทคโนโลยีควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพ
4) การเสริมสรางศักยภาพดานบริการโครงสรางพื้นฐาน โดยการกําหนดกลยุทธ
ดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั้ งดานกายภาพ สังคม และการใชเทคโนโลยีขอมูล
ขาวสาร และการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) ในการสราง
เศรษฐกิจขาวสาร (Information Economy) รวมทั้ง สนับสนุนภาคธุรกิจใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว
และลดตนทุนทางการผลิตการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัยไดอยางทั่วถึง และความสามารถ
ในการใชประโยชนจากเครื่องมือและอุปกรณดังกลาว
5) การพัฒ นาวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสามารถนําไปใชประโยชนในภาค
ธุรกิจไดอยางเต็มที่ โดยการสรางความเชื่อมโยงระหวางความตองการงานวิจัยและพัฒนาของภาค
ธุรกิจ และการสนับสนุนทางวิชาการ การกําหนดกลยุทธการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ให
ความสําคั ญ กับ ขอบเขตการวิจั ยและพัฒ นาทั้ง ในธุ ร กิจ เดียวกัน และระหวางสาขาตา ง ๆ เพื่ อ
สนับสนุนเศรษฐกิจฐานความรู
6) การบริหารจัดการเพื่อใหผูป ระกอบการสามารถบริหารธุรกิจใหมีผลิตภาพ
สูงขึ้น เริ่มจากการสรางความรู ความเขาใจ และจิตสํานึก (Awareness) ของการเพิ่มผลิตภาพใหเกิด
ขึ้นกับผูประกอบการอยางกวางขวาง สงเสริมการสรางวัฒนธรรมของผูประกอบการที่เขมแข็งโดยการ
ดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐ ผูประกอบการ สถาบันการศึกษา ชุมชน และสื่อตาง ๆ สรางและ
สนับสนุนตนแบบความสําเร็จ (Best Practices) เพื่อนํามาขยายผลและประยุกตใชใน ธุรกิจตาง ๆ ซึ่ง
จะนําไปสูการผลิตผลิตภัณฑและกระบวนการทํางานแบบใหม การสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในทุก
ภาพสวนที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหความรวมมือที่เกิดขึ้นในทุกระดับมี
ความยั่งยืน
7) การพัฒ นานวัตกรรม (Innovation) ตองสรางความเขม แข็ง ใหกับ ระบบ
นวัตกรรม โดยการระดมสรรพกําลังทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อสรางวัฒนธรรม
ของการสรางนวัตกรรมและการออกแบบ (Design) รวมถึงการผนวกชองทางไปสูการพาณิชยดวย
จากแนวคิดเรื่องความสามารถในการแขงขัน เมื่อพิจารณาถึง ความสามารถในการ
แขงขันภาคเกษตร อาจกลาวไดวา ความสามารถในการแขงขันภาคเกษตร หมายถึง ความไดเปรียบ
เชิงแขงขันสินคาเกษตรที่เกิดจากการใชองคความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สรางสรรค แทนการเนนทรัพยากรพื้นฐาน เพื่อใหเกิดการสรางมูลคา (Value Creation) แทนการ
เพิ่มมูลคา (Value Added) ซึ่ง ความสามารถในการแขงขันนี้เกิดขึ้นจากการปรับ เทคโนโลยีการ
บริหารจัดการ และการยกระดับขีดความสามารถดานกําลังคนและคุณภาพคน
สําหรับเกษตรกรแลวจะหมายถึง ความสามารถที่จะผลิตผลิตภัณฑและใหบริการ
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทากับหรือดีกวาคูแขง โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จ คือ ผลกําไร
ความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรที่จะเกิดความยั่งยืนไดเกษตรกรจะตองสามารถทําการ
ผลิตเพื่อใหเกิดการสรางมูลคาแทนการเพิ่มมูลคา ซึ่งการดําเนินการดังกลาวได เกษตรกรจําเปนตองมี
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ทักษะและความสามารถในการใชองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค มาเปน
ทุนในการผลิต แทนการผลิตโดยเนนแรงงาน ทุนและปจจัยการผลิตแบบเดิม
2.1.4 แนวคิดเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน
การมีสวนรวมเปนกระบวนการสําคัญที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน การมี
สวนร วมของประชาชนปรากฏในแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมฉบับ ที่ 5 (2525–2529) โดย
ภาครัฐใชการมีสวนรวมเปนเครื่องมือใหประชาชนเขารวมโครงการของรัฐ ในปจจุบันการมีสวนรวม
ถือเปนกลไกสําคัญสําหรับการสรางความสําเร็จในการพัฒนารวมทั้งการสรางความยั่งยืนใหเกิดขึ้นใน
การพัฒนาทุกระดับ
2.1.4.1 ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน
การมี ส ว นร ว ม มี ค วามหมายที่ ก วา งและมี ก ารนํ า มาใช ใ นทุ ก ระดั บ
20
องคการสหประชาชาติ ใหความหมายวา หมายถึงการเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนในสังคม ไมวาจะ
เปนสังคมเล็ก หรือสังคมขนาดใหญ ไดมีสวนชวยเหลืออยางเต็มที่ตอสังคม ทั้งการมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ เชน การพิจารณาปญหา การตั้ง นโยบาย การตัดสินใจ ประเด็นสําคัญตาง ๆ เกี่ยวกับ
การพัฒนาประชาชาติและการประเมินความตองการของสังคมนั้น ๆ ในแงมุมของการมีสวนรวมของ
ประชาชน อาจกลาวไดวาหมายถึง กระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงาน
พัฒนา รวมคิด รวมตัดสินใจแกปญหาของตนเอง รวมใชความคิดสรางสรรค ความรูแ ละความชํานาญ
ที่เ หมาะสมร ว มกั บ ภาครั ฐ หารือ หนว ยงานที่ ใ หก ารสนับ สนุ น รวมทั้ ง สนั บ สนุน ติ ดตามผลการ
ปฏิบัติงานขององคกรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ การมีสวนรวมของประชาชนที่แทจริงจะเกี่ยวของกับ
การที่ป ระชาชนหรือชุมชนไดพัฒ นาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุม การใช
ทรัพยากร และปจจัยการผลิตที่มีอยูในสังคม เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม21
2.1.4.2 หลักการสรางการมีสวนรวมของประชาชน
การสรางการมีสวนรวมของประชาชน คือ การเปดโอกาสใหประชาชน
และผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนของสังคมไดเขามามีสวนรวม โดยรวมแลวสามารถไดแบงระดับของการ
สรางการมีสวนรวมของประชาชนเปน 5 ระดับ ดังนี้
1) ระดั บ ของการการให ข อมู ล ข า วสาร ถือ เป น การมี ส ว นร ว มของ
ประชาชนในระดับต่ําที่สุด แตเปนระดับที่สําคัญที่สุด เพราะเปนกาวแรกของการที่ภาคราชการจะเปด
โอกาสใหประชาชนเขาสูกระบวนการมีสวนรวมในเรื่องตาง ๆ วิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทางตาง ๆ
เชน เอกสารสิ่งพิมพ การเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางเสื่อตาง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว
การจัดงานแถลงขาว การติดประกาศ และการใหขอมูลผานเว็บไซต เปนตน
2) ระดั บ ของการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น เป น กระบวนการที่ เ ป ด ให
ประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูล ขอเท็จ จริง และความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของ
20

จินตวีร เกษมศุข, การสรางกระบวนการมีสวนรวม, ใน เอกสารประกอบการเรียนรูดวยตนเอง หมวดวิชางาน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ, สาขาวิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม, [ออนไลน],
แหลงที่มา: www.edupol.org/eduOrganize/eLearning/generalStaff/doc/.../01.pdf [13 กรกฎาคม 2560].
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หนวยงานภาครัฐดวยวิธีตาง ๆ เชน การรับ ฟงความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวที
สาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต เปนตน
3) ระดั บ ของการสร า งความการเกี่ ย วข อ ง เป น การเป ด โอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน หรือรวมเสนอแนะทางที่นําไปสูการตัดสินใจเพื่อสรางความ
มั่นใจใหประชาชนวาขอมูลความคิดเห็นและความตองการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเปน
ทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบาย
สาธารณะ ประชาพิจารณ การจัดตั้งคณะทํางานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เปนตน
4) ระดับ ของการสรางความรวมมือ เปนการใหกลุมประชาชนผูแทน
ภาคสาธารณะมีสวนรวม โดยเปนหุนสวนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนิน
กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง เชน คณะกรรมการที่มีฝายประชาชนรวมเปนกรรมการ เปนตน
5) การเสริม อํา นาจแกป ระชาชน เปนขั้ นที่ใหบ ทบาทประชาชนใน
ระดับสูงที่สุด โดยใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ
2.1.4.3 ขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชน
ในการกําหนดขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชนนั้น นักวิชาการหลาย
ทานไดกําหนดขั้นตอนไวคลายคลึงกัน โดย ไพรัตน เตชะรินทร22 ไดทําการสรุปถึงขั้นตอนของการมี
สวนรวมในการดําเนินงานของประชาชนใหบรรลุวัตถุประสงคและนโยบายการพัฒนาไว 7 ขั้นตอน คือ
1) การรวมทําการศึกษาคนควาปญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในองคการ
2) การรวมคิดหรือสรางรูปแบบวิธีการพัฒนาเพื่อแกไขและลดปญหา
ขององคการ หรือเพื่อสรางสรรคสิ่งใหมที่เปนประโยชนตอองคการ หรือสนองความตองการของ
องคการ
3) รวมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อขจัด
หรือแกไขและสนองความตองการขององคการ
4) การรวมตัดสินใจใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเกิดประโยชนตอสวนรวม
5) รวมจัดหรือปรับปรุงระบบบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
6) รวมการลงทุนโครงการตามขีดความสามารถของตนเองและของ
หนวยงาน
7) รวมปฏิบัติตามนโยบายแผนงาน โครงการและกิจ กรรมใหบ รรลุ
เปาหมายที่วางไว
8) รวมควบคุมติดตามประเมินผล และรวมบํารุงรักษาใหกิจกรรมที่ทํา
ไวเกิดประโยชนไดตอไป
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ไพรัตน เตชะรินทร, ทบทวนการพัฒนาชนบทไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพดีแอนเอส, 2525).
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2.1.4.4 การจัดการใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ความสําเร็จของการมีสวนรวมภาคประชาชนคือ ความสามารถในการ
จัดการใหประชาชนเขามามีสวนรวมใหได ซึ่งแนวทางการจัดการการมีสว นรวมของประชาชนตอง
เริ่มตนดวยการสรางสํานึกใหผูมีสวนเกี่ยวของไดรับรูถึงปญหา สรางความเขาใจถึงเปาหมายของการ
ดําเนินงาน สรางทัศนคติที่ดีตอการมีสวนรวมของประชาชน เปดโอกาสใหทุกคน หรือมีการคัดสรร
ผูแทนของแตละกลุมเพื่อรวมประสานประโยชน การสรางความรูสึกเชื่อใจและการสรางความไววางใจ
ใหสมาชิกเขารวม การแลกเปลี่ยนขอมูลสื่อสารระหวางกันอยางทั่วถึง การแสวงหามติรวมกัน และ
ตองมีระบบประเมินกระบวนการมีสวนรวมทั้งหมด ทั้งเปดใหมีการปรับปรุงกลไกการทํางานใหเกิด
ความโปรงใส ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การสรางความสม่ําเสมอของการเข ามามีสวนรวม
รวมทั้งสรางกลไกเครือขายเพื่อผนึกกําลัง ในการทํางานรวมกันในระยะยาว
การมี ส ว นร ว มภาคประชาชนนี้ ถื อ เป น กลไกสํ า คั ญ ที่ ส ง เสริ ม และ
สนับสนุนใหเกษตรกรเขามามีสวนรวมในการพัฒนาในทุกเรื่องที่เปนนโยบายสําคัญของประเทศ การ
สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรรุนใหมไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ และสามารถประกอบอาชีพ
และอยูรวมกับสังคมไดจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวม ไมเฉพาะระหวางภาครัฐกับเกษตรกรเทานั้น
แตยังตองอาศัยการเห็นพรองกันของชุมชนดวย
2.2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 การพัฒนาเกษตรกรรุนใหมของประเทศไทย
แผนพัฒนาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดมีการหยิบยกเรื่อง
การพัฒนาเกษตรกรรุนใหมมาบรรจุไวในยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตรที่ 4 การสราง
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรดาน
การเกษตรโดยการผลิตเกษตรกรรุนใหม ใหมีความรูและมีความสามารถในการยกระดับ การผลิต
แปรรูป การตลาด และการบริหารจัดการ ที่สามารถปรับตัวไดทันตามการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงถือ
เปนกาวสําคัญของการพัฒนากําลังคนและทรัพยากรมนุษยภาคเกษตรที่ที่ไมไดมุงเฉพาะการทดแทน
กําลังคนภาคเกษตร เทานั้นแตมุงเนนคุณภาพของคนในภาคเกษตรเพื่อการสรางอนาคตของประเทศ
อยางจริงจัง
ในการนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดนํายุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรกร
รุนใหมมาบรรจุไวในแผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560–2564) ปรากฏในยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเขมแข็งใหกับ ภาคเกษตรและสถาบัน
เกษตรกร โดยกําหนดแนวทางการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมเขาสู ภาคเกษตรโดยรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนดานการเกษตร ถายทอดความรูทางวิชาการดานการ
ผลิตดวยเทคโนโลยีสมัยใหม ความรูดานการบริหารธุรกิจ การตลาด และการเขาถึงแหลงสินเชื่อเพื่อ
การเกษตร รวมทั้งสนับสนุนทุนเพื่อการประกอบธุรกิจเกษตร การจัดสรรที่ดินทํากิน และสงเสริมให
เกษตรกรรุนใหมนําความรูไปถายทอดและพัฒนาชุมชนของตน รวมทั้งการสรางตนแบบเกษตรกรรุน
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ใหม เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ สรางการรับรู สรางทัศนคติ และปลูกฝงคานิยมการทําอาชีพเกษตร
ตลอดจนพัฒนากระบวนการทางความคิดไปสูการเปนเกษตรกรมืออาชีพ23
นอกจากนี้ โมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 มุงหวังใหภาคเกษตรเปนภาคการผลิต
ที่สรางฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงจากความหลากหลายทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และขับเคลื่อนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของผลิตผลการเกษตรและอาหารระดับ
พรีเมียม เปนผูสงออกเทคโนโลยีดานการเกษตร โดยการเรงพัฒนาใหเกษตรกรรุนใหม เปนเกษตรกร
4.0 คือ เปน เกษตรกรที่ห ลุดพ นจากกับ ดัก ความยากจน ผั นตัว เองจากเกษตรกรผูผ ลิตมาเป น
ผูป ระกอบการทางการเกษตรสมัยใหม (Smart Farmers) ที่มีก ารบริห ารจัดการที่ดี มีตนทุน
การผลิตต่ํา สามารถเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตรจากการแปรรูป
การกําหนดนโยบายพัฒนาเกษตรกรรุนใหมดังกลาวนี้ในภาคปฏิบัติ พบวา ที่ผานมา
มีทั้งการพัฒนาโดยภาครัฐที่มีกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหนวยงานหลัก และการพัฒนาโดย
ภาคเอกชนที่ มีก ารดําเนิ นธุร กิจ เกี่ย วของกับ การผลิต ในส วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เริ่ม ดําเนินการมาตั้ง แตป พ.ศ. 2551 โดยมีเปาหมายการพัฒ นาตามทิศทางของแผนพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่มุงสรางแรงงานภาคเกษตรเพื่อทดแทนแรงงานสูงอายุที่มีแนวโนมมาก
ขึ้น โดยในป 2556 มีเกษตรกรรุนใหมที่ผานการอบรมดวยกระบวนการตาง ๆ ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ไมนอยกวา 10,000 คน อยางไรก็ตาม พบวา มีเกษตรกรจํานวนนอยมากที่ประสบ
ผลสําเร็จในการเขาสูอาชีพเกษตรกรรม
ป พ.ศ. 2557 กรมส ง เสริ ม การเกษตรไดรั บ มอบหมายให ดํ า เนิ น การพั ฒ นา
เกษตรกรรุนใหม จึงไดดําเนินการศึกษาผลของโครงการที่ผานมาและไดปรับกระบวนการทํางานใหม
โดยนําเอาหลักการสําคัญ 3 หลักการ มาใชเปนหลักพื้นฐานในการกําหนดแผนงานโครงการ คือ
หลักการเรียนรูตลอดชีวิต หลักการมีสวนรวม และหลักของการพึ่งพาตนเอง มีการจัดสัมมนารวมกัน
ระหวางเกษตรกรที่ผานโครงการ นักวิชาการจากสถาบันการศึก ษา และเจาหนาที่ในภาคสนาม
ผลของการสัมมนา ไดแนวคิดในการทํางาน คือ “การพัฒนาเกษตรกรรุนใหม ควรเปนการพัฒนาที่ยึด
หลักของการเรียนรูตลอดชีวิตในการจัดกระบวนการเสริมสรางศักยภาพ โดยใหความสําคัญกับการมี
สวนรว มของเกษตรกร และมีเ จาหนาที่ทํา หนาที่จั ดกระบวนการเรียนรู ตามความตองการของ
เกษตรกร” หลักการดังกลาวนี้ ประกอบดวย
1) การใหเกษตรกรเปนผูออกแบบการเรียนรูดวยตนเอง ตามความเหมาะสมกับ
เปาหมายและปญหาความตองการ มีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร “เปนผูจัดการเรียนรู” ทําหนาที่
สนับสนุนเอื้ออํานวยและเชื่อมโยงประสานงานใหแผนการเรียนรูของเกษตรกรบรรลุตามเปาหมาย
2) การใชตนแบบความสําเร็จของเกษตรกร และระบบสื่อสารความรูทางไกลเปน
เครื่องมือหลักในการสรางการเรียนรู
3) การใหความสําคัญกับ การกระบวนการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติจ ริง ใน
กิจกรรมเกษตรที่เกษตรกรดําเนินการอยู
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ, แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560–2564), (2559, เอกสารอัดสําเนา).
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4) การใหความสําคัญกับการเรียนรูเปนกลุมและเครือขาย เพื่อใหเกิดการชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการเสริมพลังในการพัฒนาศักยภาพในอาชีพ โดยหลักการนี้ได
นํามาใชในการกําหนดโครงการเพื่อดําเนินการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
กระบวนการพัฒนาเจาหนาที่

เวทีการพัฒนา เกษตรกรรุนใหม

การพัฒนาชวงที่ 1
พัฒนาทักษะการเปน
ผูจัดการเรียนรู

การพัฒนาเกษตรกรชวงที่ 1
ปรับประบวนทัศน และการออกแบบ
การเรียนรูดวยตนเอง

การพัฒนาชวงที่ 2
พัฒนาทักษะการวิเคราะหและ
จัดการเรียนรูของเกษตรกร

การพัฒนาเกษตรกรชวงที่ 2–3
เสริมทักษะการแกปญหา/การพัฒนา
และแลกเปลี่ยนเรียนรู

การพัฒนาชวงที่ 3
สรุปบทเรียน ประเมินผล

การพัฒนาเกษตรกรชวงที่ 4
การสรางเครือขาย/ประเมินผล

การสนับสนุนการเรียนรู

กิจกรรมตามแผนการ
เรียนรูของ
เกษตรกรรุนใหม

เชื่อมโยงเครือขายเกษตรกร 6
การจัดทําสื่อ ออนไลน และชอทาง ICT

ภาพที่ 5 การจัดกระบวนการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
ที่มา: กลุมงานพัฒนากลุมยุวเกษตรกร สํานักพัฒนาเกษตรกร (2557)
กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
2.2.1.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมเปน Young Smart Farmer ดําเนินการ
ตั้งแตป พ.ศ. 2557 โดยดําเนินการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม ปละ 25 คนตอจังหวัด มีสํานักงานเกษตร
จังหวัด และสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ตั้งในภูมิภาค 9 แหง ทําหนาที่ประสานการ
ดําเนินงาน วิธีการจัดอบรม ดําเนินการเปนระยะโดยเกษตรกรรุนใหมจะพบกัน 3–4 ครั้ง รวมทั้งการ
จัดกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน และเวทีการเชื่อมโยงเครือขาย และจัดการประเมินผล โดยเปดโอกาสให
เกษตรกรรุนใหมไดออกแบบการพัฒ นาดวยตนเองโดยมีเ จาหนาที่เ ปน ผูส นับ สนุน โครงการให
ความสําคัญกับการปรับกระบวนทัศนในการเปนเกษตรกร การเปดโอกาสใหเกษตรกรเรียนรูซึ่งกัน
และกัน มีการวางแผนและออกแบบการเรียนรูดวยตนเอง ผลของการดําเนินการ มีผูเขารวมโครงการ
จํานวน 8,329 คน สามารถผานเกณฑเปน Young Smart Farmer24 6,132 คน จากการสถิติ พบวา
เกษตรกรรุนใหมที่เขารวมโครงการมีอายุเฉลี่ย 35 ป และมีแนวโนมอายุนอยลงในแตละป ผูเขารวม
โครงการ มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปถึงรอยละ 36.5 มีเพียงรอยละ 12.0 ที่จบสาขาเกษตร มา
24

เกณฑประเมินคุณสมบัติเกษตรกรรุนใหม สูการเปน Smart Farmer เปนเกณฑที่ใหเกษตรกรประเมินตนเอง
กอนและหลังเสร็จสิ้นกระบวนการพัฒนา (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ข)
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จากครอบครัวเกษตร รอยละ 90.8 แตประกอบอาชีพอื่นมากอนกลับมาทําการเกษตร และเลือก
ประกอบอาชีพไรนาสวนผสม เกษตรกรกลุม นี้มีก ารติดตอเชื่อมโยง และเรียนรูซึ่ งกันและกันผาน
เครือขายสังคมออนไลน และการจัดกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ทําใหเกิดเครือขายเกษตรกรรุนใหมขึ้น
ทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ
2.2.1.2 โครงการคายนวัตกรรมสรางสรรคเพื่อการพัฒนาผูประกอบการเกษตร
และอาหาร ในป พ.ศ. 2559 กรมสงเสริมการเกษตรไดทําการประเมินและทบทวนแนวทางการพัฒนา
เกษตรกรรุนใหม โดยใหความสําคัญกับการวางเปาหมายการพัฒนา และสรางสมรรถนะใหมของ
เกษตรกรรุนใหม มาเปนผูป ระกอบการเกษตร โครงการฯ ดําเนินการในลัก ษณะภาคีเ ครือขาย
ความรวมมือ 5 หนวยงานภาคราชการ คือ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
นวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงวิท ยาศาสตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ และสถาบันการศึกษาใน
สวนกลางและภูมิภาค
วิธีการจัดอบรมเนนการจัดทําแผนธุรกิจ โดยรับสมัครเกษตรกรรุนใหมที่
ผานโครงการพัฒ นาเกษตรกรรรุนใหมเ ปน Young Smart Farmer เขารับ การอบรมรวมกับ
ผูประกอบการรุนใหม ในหวงโซก ารผลิตอาหาร ผูเขารับ การอบรม 3 คน จะมีพี่เ ลี้ยง 1 คนตอให
คําแนะนําในการจัดทําแผนธุรกิจ ผูที่นําเสนอแผนธุรกิจดานวัตกรรมไดดีที่สุด จะไดรับการสนับสนุน
ใหเขารวมโครงการในระดับที่เขมขนขึ้น โดยในป พ.ศ. 2559–2560 มีเกษตรกรรุนใหมผานการอบรม
รวมทั้งสิ้น 56 คน มีผูไดรับการคัดเลือกใหเปนทีมพี่เลี้ยงจํานวน 8 คน และอยูระหวางการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณวิจัยพัฒนาดานนวัตกรรม 2 คน
2.2.1.3 การประชาสัมพันธ นอกจากการดําเนินโครงการดังกลาวแลว ไดจัดใหมี
การประชาสัมพันธ ความสามารถของเกษตรกรรุนใหมที่มีผลงานโดดเดน ที่มุงเนนไปที่ไดการนําเสนอ
ตัวตนของเกษตรกรรุ นใหม ที่มีค วามคิ ดตา ง และมีมุม มองการเกษตรที่แตกตาง จากวิธีคิ ดเดิ ม
การประชาสัมพันธเกษตรกรรุนใหมนี้ ทําใหผูสนใจและเกษตรกรรุนใหมอื่น ๆ เกิดการตื่นตัว และให
ความสนใจกับการทําการเกษตรมากขึ้นที่
นอกจากนี้ยังไดรว มกับภาคเอกชนจัดใหมีการคัดเลือกเกษตรกรรุนใหมที่
มีผลงานดีเดนเพื่อเขารับรางวัล พรอมทั้งเผยแพรผลงานตอสาธารณะ เพื่อเปนขวัญกําลังใจและสราง
ตนแบบเกษตรกรรุนใหมของประเทศ
2.2.1.4 การเชื่อมโยงเครือขาย ไดมีการสนับสนุนใหมีการสรางเครือขาย เพื่อใหมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน โดยสนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือขายกับองคก รในระดับทองถิ่นดานการเกษตร เชน ศูนยเรียนรูเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพสินคาเกษตรที่ตั้งอยูในระดับอําเภอ เพื่อใหเกษตรกรรุนใหมไดมีประสบการณและทักษะ
ดานการเกษตรจากเกษตรกรมืออาชีพ
2.2.1.5 การสนับ สนุนสินเชื่อแกเกษตรกรรุนใหม ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ เปนธนาคารแหงแรกที่ใหการสนับสนุนสินเชื่อแกเกษตรกรรุนใหมที่ประสงคจะดําเนินกิจการ
ดวยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ อยางไรก็ตาม ลักษณะการใหสินเชื่อและดอกเบี้ยนี้ ยังไมอยูในระดับที่จูงใจ
ใหเกษตรกรรุนใหมเขาขอรับการสนับสนุนมากนัก
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2.2.1.6 การเชื่อมโยงเครือขายการทํางานของหนวยงานตาง ๆ กระทรวงเกษตร
และสหกรณไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนา Smart Farmer25 ขึ้น
เพื่อขับเคลื่อนการทํางานดานการพัฒนาเกษตรกร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 โดยมีรองอธิบดีของ
หนวยงานตาง ๆ ที่อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงเกษตรกรและสหกรณเปนคณะกรรมการ
และมีอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรเปนประธาน ที่ประชุมไดเห็นชอบหลักการใหการพัฒนาเกษตรกร
รุนใหมอยูภายใตการทํางานของคณะทํางานชุดนี26้
2.2.1.7 การสรางความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ
ไดใหความสําคัญ กับการสง เสริม ใหเ กษตรกรรุนใหม ไดมีโอกาสในการและเปลี่ยนเรียนรูก ารทํา
การเกษตรกับนานาประเทศ งานดานการสรางความรวมมือแลกเปลี่ยนเกษตรกรรุนใหมระหวาง
ประเทศ จึงเปนกิจกรรมหนึ่งที่มอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการ โดย ปจจุบันมีโครง
ความรวมมือการแลกเปลี่ยนเกษตรกร รวมกับประเทศ เกาหลี ญี่ปุน สาธารณรัฐไตหวัน ฮังการี และ
ประเทศไทยยังรับการเสนอใหเปนเจาภาพดานการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ภายใตก ารดําเนินการของคณะทํางานดานการสง เสริม และฝกอบรมดานการเกษตรของ
อาเซียน (The ASEAN Working Group on Agricultural Training and Extension: AWGATE
SOM–AMAF)27
จากการดําเนินการโครงการดังกลาว ในป พ.ศ. 2560 กรมสงเสริมการเกษตรได
จัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรุนใหมขึ้น เพื่อเตรียมนําเสนอตอกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยแผน
ดังกลาวนี้ คาดหวัง ใหเ ปนแนวทางหนึ่งในการขับ เคลื่อนงานดานการพัฒ นาเกษตรกรรุนใหมของ
ประเทศไทยที่เปนรูปธรรมและสอดคลองตอทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต
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คําสั่งคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่
2/2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560.
26
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 28 มีนาคม
2560.
27
The Twenty Fourth Meeting of The Asean Sectoral Working Group On Agricultural Training and
Extension.8–9 June 2017 Kanchanaburi, Thailand.

26

ภาพที่ 6 แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม กรมสงเสริมการเกษตร 2560
ที่มา: กลุมงานพัฒนายุวเกษตรกร กรมสงเสริมการเกษตร (2560, เอกสารอัดสําเนา)
โดยสรุป การพัฒ นาเกษตรกรรุนใหมของไทย เปนการสง เสริม และพัฒ นาโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหลัก โดยมุงเนนการสรางทัศนคติและมุมมองการทํางานเกษตรทีต่ า ง
จากเกษตรกรรุนกอ น การสรางเครือ ขายแลกเปลี่ย นเรี ยนรู การสรา งตลาดคุณ ภาพ และการ
ประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของภาคเกษตร สวนการขับเคลื่อนงานยังอยูในระยะเริ่มตน
และยังไมไดมีการบูรณาการรวมกันกับทุกหนวยงานในการขับเคลื่อนภาคเกษตร ใหสอดคลองกับ
นโยบายในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0
2.2.2 การพัฒนาเกษตรกรรุนใหมของไตหวัน
ไต ห วั น เป น ประเทศผู ผ ลิ ต สิ น ค า ไฮเทครายใหญ ในขณะเดี ย วกั น ยั ง ประสบ
ความสําเร็จอยางสูงในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ดังเห็นไดจากจํานวนผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวดาน
การเกษตรของไตหวัน อยูประมาณ 28,000 ดอลลารสหรัฐตอคนตอป สูงเปนอันดับตน ๆ ของโลก
และสูงกวาไทยซึ่งอยูที่ราว 3,600 ดอลลารสหรัฐตอคนตอป ประมาณ 7 เทา ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง
ศัก ยภาพการผลิ ต ภาคของไต ห วัน ที่ อ ยูใ นระดั บ สูง 28 และแมไ ต ห วัน มี ขนาดพื้น ที่ ถือ ครองทาง
การเกษตรเฉลี่ย 6.1 ไรตอครัวเรือน และมีแรงงานภาคเกษตรเพียงรอยละ 5 ของแรงงานทั้งหมด
หรือประมาณ 540,000 คน แตไตหวันกลับเปนผูสงออกสินคาเกษตรรายใหญของโลกในหลายกลุม
สินคา ทั้งนี้กลยุทธสําคัญที่ไตหวันนํามาใชในการพัฒนาภาคเกษตร คือ
28

ขวัญใจ เตชเสนสกุล, เจาะแนวทางความสําเร็จของ ภาคเกษตรกรรมในไตหวัน, คอลัมน เลียบรั้วเลาะโลก,
ประชาชาติธุรกิจออนไลน, [ออนไลน), แหลงที่มา: https://www.prachachat.net/news_detail.php?
newsid=1471844019.
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1) การนําเทคโนโลยีขั้นสูง มาประยุก ตใชในภาคเกษตรกรรมตลอดทั้ง หวงโซ
การผลิต มีการนําเทคโนโลยีชีวภาพแขนงตาง ๆ มาใชเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตทั้งการผลิตพันธุ
ไมวาจะเปนการนําความรูดาน การนําเทคโนโลยีเซ็นเซอรไรสายมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เพาะปลูกการ พัฒนาระบบสืบคนยอนกลับ (Traceability System) เพื่อใหสามารถสืบคนแหลงที่มา
ของสินคา สินคาเกษตรของไตหวันไดรับการยอมรับดานคุณภาพจากทั่วโลก
2) จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (FreeEconomic Pilot Zone) ซึ่งเปนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเฉพาะของอุตสาหกรรมเกษตร โดยรวมอุตสาหกรรมเกษตรตาง ๆ รวมถึงโครงสรางพื้นฐานและ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของเขาไวดวยกัน อาทิ ศูนยวิจัยและพัฒนา หนวยงานตรวจสอบมาตรฐาน
สินค ารวมถึง โครงขา ยโลจิ ส ติ ก ส เป นการชว ยลดต นทุ นของผูป ระกอบการ ซึ่ง กว า 90% เป น
ผูประกอบการ SMEs
3) จัดตั้ง Taiwan Agricultural Research Institute ขึ้นในป พ.ศ. 2554 ซึ่งเปน
หนวยงานหลักในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมใหม ๆ ในการแปรรูปสินคาเกษตรขั้นตน ไปสู
สินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูง อาทิ อาหารสําเร็จรูป ยารักษาโรค เครื่องสําอาง เปนตน
อุปสรรคสําคัญตอการเดินหนานโยบายดานการเกษตรของไตหวันคือ แรงงานใน
ภาคเกษตร ซึ่งพบวา ในป พ.ศ. 2558 ไตหวันมีแรงานภาคเกษตรมีอายุเ ฉลี่ย 62 ป และมีจํานวน
แรงงานที่มีอายุเกินกวา 65 ป อยูถึงรอยละ 44 ของจํานวนแรงงานทั้งหมด ในขณะที่คนรุนใหมก็ไม
สนใจอาชีพทางดานการเกษตร เกษตรกรสูงวัยที่มีพื้นที่การเกษตรมาก ไมสามารถบริหารจัดการพื้นที่
ทั้งหมดได และไมมีทายาทสืบทอดการทําการเกษตรตอ ทําใหมีพื้นที่รกรางวางเปลาเพิ่มขึ้น ซึ่งสงผล
ใหรัฐบาลไตหวันตองมีนโยบายเฉพาะดานการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมขึ้นมารองรับปญหาที่เกิดขึ้น
2.2.2.1 นโยบายดานการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
ไตหวันประกาศนโยบายจะนําประเทศไปสู การเกษตร 4.0 ในป พ.ศ.
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2563 โดย 10 สินคาเกษตรหลักที่จะดําเนินการกอน คือ กลวยไม เมล็ดพันธุ เห็ด สัตวน้ํา ปศุสัตว
ผลิตภัณฑนม ประมง อุปกรณในระบบผลิต และ ระบบตรวจสอบรับรองยอนกลับ เปนตน จากการ
ประกาศนโยบายการเปนประเทศเกษตรกรรม 4.0 นี้ สิ่งที่ไตหวันตองเรงดําเนินการ คือ การเตรียม
กําลังคนในภาคเกษตรใหพรอมสําหรับการทําการเกษตรสมัยใหม
ไตหวันประกาศนโยบายสนับสนุนคนรุนใหม กลับมาทํา การเกษตรดวย
การรณรงค เ ปลี่ ย นเกษตรเป น อุ ต สาหกรรม โดยใช แ คมเปญ ว า “อุ ต สาหกรรมเกษตรสร า ง
ความมั่นคงดานรายได” เพื่อใหคนรุนใหมมั่นใจวาจะใชชีวิตไดไมยากลําบากเหมือนเกษตรกรรุนเกา
ความไดเปรียบอีกอยางหนึ่งของไตหวันคือ กําลังคนรุนใหมของไตหวันมีระดับการศึกษาสูง เรียนรูเร็ว
คุนเคยกับเทคโนโลยีสมัยใหม แตสิ่งที่ขาดคือ ทักษะ ความชํานาญในอาชีพซึ่งเปนทักษะเฉพาะของ
ภาคเกษตร
ในการปรับเปลี่ยนภาคเกษตรสูเกษตรดิจิทัลนี้ ไตหวันเชื่อมั่นวาเกษตร
คืออุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่ตองการปจจัยตั้งตนที่มีคุณภาพ เกษตรกรที่จะประสบผลสําเร็จและ
29
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สามารถดําเนินธุรกิจในระดับที่แขงขันได ตองเขาถึงความรู ที่ดิน เทคโนโลยี และเครื่องมือที่สามารถ
ทําการผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูง ไตหวันดําเนินการวิเคราะหลักษณะกําลังคน โดยแบงเกษตรกรรุน
ใหมออกเปน 3 กลุม เพื่อเตรียมพื้นฐานการพัฒนา คือ
1) คนที่มีความสนใจทําการเกษตร ตองเตรียมการเพื่อใหไดเรียนรูและ
เขาใจถึงการทําธุรกิจเกษตรอยางแทจริง และตองเปนการเรียนรูและเขาใจในทุกแงมุมของหวงโซ
อุตสาหกรรมการเกษตรอยางถองแท พรอมทั้งสามารถจัดการได
2) กลุมศึกษาฝกงานจะตองไดรับการพัฒนาที่สามารถปฏิบัติไดจริงและ
มั่นใจไดวาเมื่อจบการศึกษาจะเขาสูอาชีพเกษตรกรรมไดโดยมีอุปสรรคนอยที่สุด
3) ลูก หลานเกษตรกรที่ต องการกลับ มาทํ าอาชี พ เกษตรกรรมของ
ครอบครัว ตองสามารถสื่อสารระหวางวัย และรับชวงกิจกรรม สรางหรือขยายกิจการเดิมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4) ตองใหทุก ภาคสวนในทองถิ่นเขามามีบ ทบาทในการสนับสนุนให
เกษตรกรรุนใหมที่กลับมาทําการเกษตรไดเกิดเครือขายความรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
5) ตอ งใหห นว ยงานที่มี บ ทบาทหนา ที่ต างกัน หรื อซ อนกัน สามารถ
บูรณาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอยางแทจริง
Taiwan Agricultural Research Institute ที่มีการจัดตั้งขึ้นจากการ
ควบรวมหนวยงานดานการวิจัย สงเสริม และพัฒนาเขาดวยกัน ใหเปนสถาบันที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง
เพื่อเปนแหลงเตรียมคนภาคเกษตร โดยมีการจัดตั้งขึ้น 14 แหงทั่วประเทศ รับหนาที่เปน One–stop
Service ในการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
2.2.2.2 การดําเนินการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
ในป พ.ศ. 2556 สภาการเกษตรไตห วัน (Council of Agriculture:
COA) ซึ่งเปนหนวยงานที่มีลักษณะคลายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ของประเทศไทย ไดเ ริ่ม
ดําเนินการนโยบายการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมอยางจริงจัง โดย
1) จัดตั้ง Farmers’Academy ในป พ.ศ. 2552 เพื่อเปนศูนยฝกอบรม
เกษตรกร ที่ทําการสอนและฝกอบรมโดยบูรณาการงานวิจัย การศึกษาและการจัดการทรัพยากรเขา
ไวดายกัน เพื่อใหเกษตรกรรุนใหม สามารถเรียนรูไปพรอม ๆ กับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่
ทันสมัย โดยหลักสูตรที่ดําเนินการ เริ่มตั้งแตการรูจักการเกษตรไปจนถึงการพัฒนาการเกษตรดวย
เทคโนโลยี ทัน สมั ย รวมทั้ ง บู ร ณาการวิ ชาที่เ กี่ย วข องกับ การวางแผนธุร กิจ และการตลาด โดย
สภาการเกษตร คาดหวัง ใหวิ ท ยาลัย เกษตรกรเปน แหลง เรียนรูแ รกในการสรา งผูป ระกอบการ
อุตสาหกรรมเกษตรที่มีความสามารถในการแขงขัน
Farmer’s Academy นี้ ไดรับการสนับสนุนทางวิชาการจาก Taiwan
Agricultural Research Institute ในการจัดบุคลากรเพื่อสอนงานกับนักศึกษาฝกงาน เพื่อใหไดรับ
ประสบการณตรงในการทําการเกษตรกอนจบการศึกษาและเขาสูอาชีพ
หลักสูตรที่จัดสอนที่ Farmer’s Academy ประกอบดวย (1) หลักสูตร
ระยะสั้นเบื้องตนสําหรับผูสนใจทําการเกษตร (2) หลักสูตรระยะ 10–20วัน สําหรับผูเริ่มตน (3) หลักสูตร
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ระยะกลางสําหรับ เกษตรกรที่มีความชํานาญเพื่อเพิ่ม พูนทัก ษะสมัยใหม (4) หลัก สูตรกาวหนาที่
เกี่ยวของกับการบริหารธุรกิจชั้นสูง
สําหรับนักศึกษาฝกงาน รัฐบาลจะสนับสนุนใหเขาฝกงานจริงกับ
เกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญ โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินเดือนสวนหนึ่งและเจาของฟารมสนั บสนุนเงิน
อีกสวนหนึ่ง ผลที่ไดคือนักศึกษาฝกงานจะไดประสบการณและเจาของฟารมจะไดแรงงานคุณภาพมา
ชวยงาน Farmer’s Academy ทําหนาที่เชื่อมโยงระหวาง Taiwan Agricultural Research Institute
กับ สหกรณก ารเกษตรในทองถิ่น ในการสง เสริมใหที่มีเกษตรกรระดับ มืออาชีพ จัดฝก งานใหกับ
เกษตรกรรุนใหมในฟารม ในระหวางการฝกงาน การรับการฝกงาน การจัดอบรมดําเนินการบนระบบ
ออนไลนที่ดูแลโดย Farmer’s Academy รวมทั้งจัดระบบใหมีการศึกษาแบบตลอดชีวิตผานสื่อ
ออนไลน
2) จั ด ทํ า โครงการขยายการศึ ก ษาต อ จากการอบรมใน Farmer’s
Academy เพื่อใหเกษตรกรรรุนใหมไดรับโอกาสในการขยายวุฒิเพื่อความไดเปรียบในการดําเนิน
ธุรกิจในอนาคต
3) การจัดการอบรมแบบเขมขนเพื่อใหไดผูประกอบการที่มีการทํางาน
แบบเกษตร 4.0 สภาการเกษตรจัดใหมีโครงการ Spicial One–on–One Guidance Project ในป
พ.ศ. 2556 ซึ่ ง เป น โครงการที่ มี เ ป า หมายเพื่ อ พั ฒ นาเกษตรกรรุ น ใหม ใ ห เ ป น ผู ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมเกษตรชั้นนํา คัดเลือกเกษตรกรรุนใหมที่มีอายุระหวาง 18–45 ป เขารวมโครงการ ปละ
100 คน เขารับการอบรมพิเศษเฉพาะบุคคลกับ Taiwan Agricultural Research Institute ในพื้นที่
ตาง ๆ ทั่วทั้งไตหวัน รวม 7 สถานี และจากสถานีพัฒนาและเพาะเลี้ยงชา จํานวน 2 สถานี โดยเรียนรู
ครบวงจรทุก ขั้นตอนของการทําธุรกิจเกษตร ตั้งแตทุน ปจ จัยการผลิต วิธีการผลิต การออกแบบ
การตลาด เทคโนโลยีตาง ๆ แหลงทุน การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
เชิญ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ สินคาเกษตรนั้น ๆ เขารวมหารือวางแผนความรวมมือและความ
เชื่อมโยงเพื่อให มีตลาดรองรับ ที่แ นนอน โดยไดรับ การสนับ สนุนการลงทุนเป นระยะเวลา 2 ป
ในขณะเดียวกันโครงการจัดใหมีพี่เลี้ยงที่ทําหนาที่ดูแลตัวตอตัว
4) สนับสนุนใหสหกรณการเกษตรทองถิ่น จัดศูนยบริการขอมูลขาวสาร
และสงเสริมใหเกิดเครือขายของเกษตรกรรุนใหมในระดับชุมชน เพื่อเชื่อมโยงระหวาเกษตรกรรุนใหม
กับสมาชิกสมาคมเกษตรกร เปนการสรางการมีสวนรวมในระดับทองถิ่นเพื่อรวมกันในการดูแลและ
บริหารโครงการ
5) จัดทํามาตรการสงเสริม
5.1) โครงการสินเชื่อสําหรับ Start–up อุตสาหกรรมเกษตร จัดตั้ง
ขึ้นในป พ.ศ. 2555 โดยสนับสนุนสินเชื่อสูงสุดรายละ 5 ลานเหรียญไตหวัน ในอัตราดอกเบี้ย รอยละ
1.5 รวมทั้งมีโปรแกรมผอนผันพิเศษสําหรับเกษตรกรรุนใหมที่มีปญหาในเรื่องของการประกันเงินกู
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5.2) การเขาถึง ที่ดินทํา การเกษตร 30 รัฐบาลไตห วันมีนโยบาย
กระตุนการใชพื้นที่รกรางวางเปลาไปพรอม ๆ กับการดึงคนรุนใหมกลับเขาสูภาคเกษตร โดยการ
สงเสริมนโยบายการเชาที่เกษตรกรรมจากเจาของรายเล็กสูผูเชารายใหญ ดวยการกระตุนใหเกษตรกร
รุนใหมหรือกลุมเกษตรกร เชาที่ดินจากเกษตรกรที่ไมสามารถหรือไมตองการทําการเกษตร โดยรัฐ
เวนคืนที่ดินจากเจาของที่ดินที่มีที่ดินเกินกวา 2.907 เฮกตาร (18 ไร) และจายเงินคาตอบแทนใหกับ
เจาของที่ดินขนาดเล็กเพื่อกระตุนใหเจาของที่ดินเหลานั้นยอมปลอยที่ดินของพวกเขาใหผูเชาทีด่ นิ ราย
ใหญ ภายใตโครงการ Small Landlords and Big Tenants ซึ่งหมายถึง เกษตรกรมืออาชีพหรือ
เกษตรกรรุนใหม จะไดเชาทําการเกษตรดวยคาชดเชย 2.5 เทา ของปริมาณผลผลิตพืชหลักตอป และ
รัฐนําที่ดินที่ไดมาจากการเวนคืนใหเกษตรกรทําสัญญาเชาระยะยาวในอัตราคาเชาที่ทําใหเกษตรกร
ขยายขนาดพื้นที่ก ารผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economy of
Scale) หากเกษตรกรที่ตองการเชาตองการความชวยเหลือดานเงินทุน รัฐบาลจะใหความชวยเหลือ
ดานเงินทุนกูยืม ผานระบบธนาคาร และสนับ สนุนดานวิชาการอื่น ๆ แกผูเชาที่ดิ น นโยบายนี้เปน
ชองทางบริหารจัดการที่ดินในสภาวะที่มีที่ดินขนาดเล็ก ใหผลผลิตไมคุมคาตอการลงทุนและสภาวะที่
มีที่ดินทางการเกษตรที่ถือครองโดยเกษตรกรผูสูงอายุที่ไมมีลูกหลานสืบทอดกิจกรรมทางการเกษตร
ใหสามารถใชพื้นที่ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเพาะปลูกพืชที่สามารถทดแทนการนําเขาและมีลทู าง
การตลาด
5.3) การสรางสิ่งจูงใจใหแกเกษตรกรรุนใหม โดยการจัดหาแหลง
เงินทุน โดยใหเ งินกูและเงินอุดหนุน การจัดสรรที่ดินและการชวยเหลือสนับ สนุนอื่น ๆ รวมทั้ง
โครงการพัฒ นาทองถิ่นรวมกันระหวางอุตสาหกรรมและคนในชุม ชน เพื่อการปรับ ปรุง การผลิต
สิ่งแวดลอม และรูปแบบการดําเนินชีวิต หรืออุตสาหกรรมชนบท จัดสรรพื้นที่การเกษตร โดยจัดใหมี
สิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่เกษตร มีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายทั้ง
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน และการรักษาสิ่งแวดลอมไปพรอมกัน เพื่อคนรุนใหมจะได
ไมละทิ้งภาคเกษตรและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
5.4) การสรางระบบสวัสดิการและความมั่นคงของประชากรในภาค
เกษตร โดยจัดตั้งระบบการเกษียณอายุ จัดระบบจายบํานาญสําหรับเกษตรกรที่เกษียณ มีการยกเวน
ภาษีที่ดินและรายไดจากการเกษตร และจัดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับเกษตรกรที่เกษียณ เพื่อให
ที่ดินการเกษตรตกสูเกษตรกรรุนตอไป รวมทั้งจัดทําโครงการทุนการศึกษาสําหรับบุตรของเกษตรกร
และชาวประมง และการชวยเหลือเกษตรกรเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ เพื่อชวยบรรเทาและใหเกษตรกร
สามารถฟนฟูการผลิตของตนเองโดยเร็วที่สุด
5.5) โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณเกษตรกรรุนใหม ไตหวันมี
การดําเนินงานนโยบายระหวางประเทศที่ชัดเจนทั้งการดําเนินการผานรัฐบาลไตหวัน และหนวยงาน
เอกชนภายใตก ารสนับ สนุนของรัฐบาล ในสวนของเอเชีย ตะวันออกเฉียงใตรัฐบาลไตห วันไดใช
นโยบายมุงใต (New Southbound Policy) สรางโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการเริ่มตนการทํา
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“Small Landlords, Big Tenants” Policy, [Online], Available from: http://eng.coa.gov.tw/
theme_data.php?theme=eng_policies&sub_theme=eng_programs_services&id=17 [3 สิงหาคม 2560].
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ธุร กิ จ ร วมกั นสํ าหรับ เกษตรกรรุ นใหมข องไต ห วัน กับ เกษตรกรรุนใหม ในกลุม ประเทศอาเซี ย น
นอกจากนี้ ไตหวันยังดําเนินนโยบายโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางเกษตรกรรุนใหม และ
เจาหนาที่สงเสริมเกษตรกรรุนใหมอยางตอเนื่องภายใต ความรวมมือของสมาคมยุวเกษตรไตหวันกับ
ประเทศสมาชิก และสมาคมและเปลี่ยนเกษตรกรรรุนใหมนานาชาติดวย
ในป พ.ศ. 2556 สภาเกษตรไตห วัน ไดดําเนินการประเมินผลที่ไดรับ
พบวา เกษตรกรเขารวมโครงการ Project Guidance for Young Farmers : PGYF จํานวน 250
คน จากจํานวน 350 คน พบวามีจํานวน 47 คน เลือกดานการผลิตและการตลาด คิดเปนผลผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ จํานวน 68 ชนิด มีการตอยอดทําการวิจัย 38 หัวขอ และเกษตรกรรุนใหมภายใตโครงการ
อื่น ๆ ที่ผานการอบรมจาก Taiwan Agricultural Research Institute จํานวน 2,407 คน ไดมีการ
จัดทําแผนธุรกิจเปนบทเรียนเฉพาะบุคคลได 1,226 บทเรียน รวมไปถึงขยายชองทางการตลาดได
เพิ่มขึ้นถึง 115 ชองทาง นับเปนผลสําเร็จของโครงการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมของไตหวันที่สามารถ
สนับสนุนใหเกษตรกรรุนใหมกลับเขาสูภาคเกษตร และดําเนินอาชีพบนฐานนวัตกรรมตามที่กําหนด
เปาหมาย31
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
จากแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เ กี่ยวของ ประกอบกับการตั้ง คําถามหรือโจทยใน
การศึกษาครั้งนี้วา จะพัฒนาความสามารถของเกษตรกรรุนใหมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ภาคเกษตรไดอยางไร พบวา การพัฒนาความสามารถของเกษตรกรรรุนใหมใหมี สมรรถนะหรือ
ความสามารถในการสรางความสามารถในการแขงขันภาคเกษตรมีตัวแปรที่สําคัญ คือ ความรู ทักษะ
และ เจตคติ โดยตัวแปรทั้ง 3 นี้ จะตองที่มุงสูการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ซึ่งสามารถกําหนด
เปนแผนผังหรือกรอบแนวคิดได ดังนี้
ความสามารถใน
การแขงขันสินคา
เกษตรของไทย
เกษตรกรรุนใหม
แขงขันได

ความรู
ความสามารถ
ในการแขงขัน

ทักษะ
เจตคติ

ภาพที่ 7 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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One–Stop Service for Young Farmers in Taiwan, [Online]. Available from:
http://ap.fftc.agnet.org/ap_db.php?id =328 [16 สิงหาคม 2560].

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถของเกษตรกรรุนใหมเพื่อสรางความสามารถใน
การแขงขันภาคเกษตรนี้ แบงออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ผลการศึกษาแนวทางและรูปแบบของการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมของไทยและ
ไตหวัน
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหแนวทางและรูปแบบการพัฒนาเกตรกรรุนใหมประไทยกับไตหวัน
โดยการนําเสนอผลการศึกษา จะใหความสําคัญกับขอคนพบที่เปนลักษณะเดนของแตละ
ประเทศเพื่อนํามาเปนขอเสนอในการจัดทําแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมของประเทศไทย โดย
ทั้ง 2 สวน ไดดําเนินการตามกรอบแนวคิดในการศึกษาที่อยูบนสมมติฐานที่วา “การพัฒนาเกษตรกร
รุนใหมเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันไดตองมีสมรรถนะ ประกอบดวย การสรางความรู การ
สรางทักษะ และการสรางเจตคติที่นํามาสูพฤติกรรมที่พึงประสงคสอดคลองตอเปาหมายของการสราง
ความเขมแข็งของภาคเกษตรและสามารถปฏิบัติและบรรลุไดจริงใหเกิดขึ้นในตัวของเกษตรกรรุนใหม”
3.1 ผลการการศึกษาแนวทางและรูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมของไทยและไตหวัน
3.1.1 ประเทศไทย
3.1.1.1 ลักษณะเดนที่เปนพื้นฐานของการพัฒนา
1) มีการประกาศนโยบายขับเคลื่อนงานเกษตรกรรุนใหมปรากฏทั้งใน
แผนพัฒนาการเกษตรและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 และ โมเดลการพัฒนาประเทศไทยสู Thailand 4.0
2) มีอ งค ก รหลายองค ก รที่ มีค วามพรอ มในการรว มพัฒ นา ซึ่ ง จาก
การศึกษาเอกสารพบวา อยางนอยที่สุดมี 5 องคกร ที่มีการสรางความรวมมืออยางไมเปนทางการใน
การพัฒนาเกษตรกรรุนใหม คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการนโยบายนวัตกรรมแหงชาติ และสถาบันการศึกษา32
3) มีโครงสรางคณะทํางานในระดับกระทรวงของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณที่พรอมจะขับเคลื่อนงาน
3.1.1.2 ความจําเปนที่ตองพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
ปญหาดานคุณภาพแรงงานในภาคเกษตร การที่แรงงานภาคเกษตรเขาสู
สัง คมสู ง วัย และการประกาศนโยบายขับ เคลื่อนประเทศไทยสู ก ารเปน Thailand 4.0 ที่ตอ ง
ขับเคลื่อนประเทศใหเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนพื้นฐานของการสรางมูล
คาที่ใชภูมิปญญาและนวัตกรรม โดยใหภาคการผลิตตองกาวสูการเปนเกษตร 4.0 เปนศูนยกลางของ
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อางจากกิจกรรมโครงการจัดทําคายนวัตกรรมเกษตรและอาหารสรางสรรค, หนา 24.
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ผลิตผลการเกษตรและอาหารระดับพรีเมียม เปนผูสงออกเทคโนโลยีดานการเกษตร เปนเหตุผลสําคัญ
ทําใหภาคเกษตรตองการเกษตรกรรุนใหม เขามาเปนกําลังสําคัญในการผลักดันใหนโยบายดังกลาว
บรรลุผลพรอม ๆ กับการสรางคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสังคมเกษตรกรโดยรวม โดยใหเกษตรกร
รุนใหมเปน ผูประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม (Smart Farmers) ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มี
ตนทุนการผลิตต่ํา สามารถเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตรจากการแปรรูป
3.1.1.3 ลักษณะเดนการจัดกระบวนการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
1) การสรางเจตคติตออาชีพ
1.1) ประเทศไทยใชการประชาสัมพันธ ผานสื่อตาง ๆ ที่โดยใชการ
ดําเนินชีวิตของเกษตรกรรุนใหมที่ผานการพัฒนามาเปนผูบอกเลาเรื่องราว กระตุนใหคนรุนใหมเขามา
สูอาชีพเกษตรกร
1.2) มีก ารใชก ระบวนการอบรมและกระบวนการเครือขาย เปน
เครื่องมือสําคัญในการสรางทัศนคติ และจริยธรรมอาชีพ รวมทั้งการจูงใจใหเกษตรกรรุนใหมใหความ
สนใจเขารวมกระบวนการพัฒนา
2) การพัฒนาความรูและทักษะ
2.1) มี ก ารจั ด ทํ า แนวทางการพั ฒ นาทั ก ษะที่ เ น น หนั ก ด า นการ
บริหารจัดการ ไดแก
– การปรับประบวนทัศน
– การพัฒนาทักษะเบื้องตน (ดานการจัดการ)
– การพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ ( ดานการจัดการ)
– การพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการสากล (การจัดการ)
2.2) มีก ารจั ดทํ าหลัก สูต รที่ ร องรั บ การพั ฒ นาอยา งเปน ขั้น ตอน
ไดแก ใหความสําคัญกับความสามารถในการออกแบบการเรียนรูดวยตนเองที่สนับสนุนการเรียนรู
ตลอดชีวิตของเกษตรกร
2.3) การจัดระบบสนับสนุนการพัฒนา ไดแก
– มีการสรางกลไกการมีสวนรวมของหนวยราชการ
– มีการสรางความรวมมือระหวางประเทศที่เนนการเรียนรูดาน
เทคโนโลยีและการจัดการ
จะเห็นไดวาการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมของประเทศไทยมีจุดเดนอยูที่การสรางเจตคติ
การสรางแนวทางการพัฒนาทักษะและมีการสรางโครงสรางการบริหารจัดการในเชิงบูรณาการที่จะ
สามารถขับเคลื่อนงานไดหากไดมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมองเห็นเปาหมายความสําเร็จ
3.1.2 ไตหวัน
จากการศึกษาขอมูลการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมของไตหวัน พบวา ไตหวันมีจุดเดน
ในการพัฒนาการเกษตรในหลายดาน ประกอบดวย
3.1.2.1 ลักษณะเดนที่เปนพื้นฐานของการพัฒนา
1) การมีฐานเทคโนโลยีและทักษะแรงงานชั้นสูงในการผลิต
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2) สามารถนํ า ทัก ษะดั ง กล าวมาปรั บ และประยุ ก ต เ พื่ อ การพั ฒ นา
เทคโนโลยีของภาคเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการใชเทคโนโลยี ชีวภาพ เซนเซอร หรือการใช
ความรูดานชั้นสูงมาเปนฐานในการผลักดันและขับเคลื่อนภาคเกษตรใหเติบโต และแขงขันไดในหลาย
สินคาเกษตร
3) มีการกําหนดนโยบายและขับเคลื่อนนโยบายไดอยางเปนรูปธรรม
การพัฒนาการเกษตรสามารถดําเนินไดอยางมีประสิทธิภาพ ยกตัวอยางเชนการบูรณาการหนายงาน
ดานการวิจัยพัฒนาหนวยการศึกษา และอบรม และกระจายศูนยวิจัยแลพัฒนาออกไปทั่วภูมิภาค
4) มีก ารแกไขกฎหมายและตรากฎหมายเพื่อ สนับ สนุนใหเกษตรกร
เริ่มตนโดยไมมีอุปสรรคพื้นทางดานที่ดิน และแหลงทุน
5) มีการใชองคกรภาคเกษตรที่มีอยูคือ สมาคมเกษตรกรเปนฐานสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
3.1.2.2 ความจําเปนที่ตองพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
โครงสรางดานประชากรและแรงงานภาคเกษตรของไตหวันเปนสาเหตุ
สําคัญ ที่ไตห วัน นํานโยบายการพัฒ นาเกษตรกรรุนใหม มาเป นนโยบายสําคัญ ของภาคเกษตร
นอกจากนี้อีกสาเหตุหนึ่งคือการที่ไตหวันกําหนดนโยบายดานการเกษตรใหมดานการพัฒนาการ
เกษตรดวยเทคโนโลยีชั้นสูง โดยการประกาศเปนประเทศเกษตรกรรม 4.0 ในป พ.ศ. 2563 สงผลให
ไตหวันใหความสําคัญและขับเคลื่อนคนรุนใหมอยางจริงจัง
ความมุง หวัง “ผูป ระกอบการอุตสาหกรรมเกษตรมีความมั่นคงดา น
รายได”
3.1.2.3 ลักษณะเดนของการจัดกระบวนการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
1) การสรางเจตคติตออาชีพ ไตห วันมีก ารสร างค านิยมใหมใ นดา น
การเกษตรใหเกิดขึ้นกับประเทศเพื่อจูงใจใหคนรุนใหมหันมาใหความสนใจ
1.1) นําเอาเจตคติที่สังคมใหคุณคาในทางลบเกี่ยวกับเกษตรกรมา
สรางเปนแคมเปญเพื่อจูงใจใหเกษตรกรรุนใหมหันมาสนใจในการทําการเกษตร คําขวั ญเหลานั้น
ไดแก
– จากเกษตร เปน อุตสาหกรรม จากหนัก เปน เบา จากไม
แนนอน เปน มั่นคง
– “อุตสาหกรรมเกษตรสรางความมั่นคงดานรายได”
1.2) การกําหนดเปาหมายรวม(Common Goal) ที่ชัดเจน “เปน
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรที่ผลิตสินคาคุณภาพสูงดวยเทคโนโลยีระดับสูง” เกษตรกรรุนใหม
มองเห็นจับตองได
1.3) สรางระบบใหรางวัลเพื่อสรางความเชื่อมั่น (ประกวด)
2) การพัฒนาความรูและทักษะ
ไตหวันมีการจัดกลุมของเกษตรกรรุนใหมออกตามทักษะเปน 3 กลุม
คือ กลุมคนทั่วไปที่สนใจ นักศึกษาฝกงาน ลูกหลานเกษตรกร เปนขอดีของไตห วันที่ไมมีปญหาดาน
การศึกษา
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3) ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะเกษตรกร มีการดําเนินการดังนี้
3.1) มี ก ารจั ด ทํ า หลั ก สู ต รที่ ห ลากหลายรองรั บ ความต อ งการ
การพัฒนาอยางเปนระบบ มีขั้นตอน และสอดรับกับกลุมเปาหมายที่ไดมีการจําแนกไว ไดแก
– การปฐมนิเทศ
– การพัฒนาทักษะเบื้องตน
– การพัฒนาทักษะขั้นสูง
– การสรางผูประกอบการชั้นนํา
– การสรางกลุม Talent และ Start up
– จัดระบบการใหคําปรึกษา
– จัดระบบฝกปฏิบัติจริงกอนประกอบอาชีพ
3.2) การจัดระบบสนับ สนุนการพัฒ นา เพื่อรองรับ ความตองการ
การพัฒนาของเกษตรกรตามกลุมเปาหมาย โดยการทํางานแบบบูรณาการหนวยงานทั้งของภาครัฐ
เอกชน และทองถิ่น อยางชัดเจน ไดแก
(1) จัดตั้งสถาบันพัฒนารองรับ ไดแก Taiwan Agricultural
Research Institute ซึ่งใหความรูและการวิจัยพัฒนาเฉพาะทางเปนศูนยบมเพาะ และ Farmers’
Academy เปนศูนยใหคําปรึกษาและบมเพาะในระดับชุมชนเชื่อมเทคโนโลยีเขากับภูมิปญญาของ
เกษตรกรมืออาชีพ
(2) วางระบบการจัดสรรที่ดินเพื่อใหเกษตรกรรุนใหมสามารถ
เริ่มตนทําการเกษตรไดดวยตนทุนที่ต่ํา
(3) การจัดระบบการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อ
การทําการเกษตร ระบบฐานขอมูล การตลาด และกลไกประกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
(4) มีการวางระบบการอุดหนุนทั้งใหเปลา และเงินกู โดยผาน
สถาบันการเงินที่จัดตั้งโดยสมาคมเกษตรกร
(5) สรางกลไกการมีสวนรวมของทองถิ่นในการพัฒนา และ
สรางเครือขายการพัฒนาในระดับพื้นที่
(6) มีการสรางความรวมมือระหวางประเทศอยางเปนระบบ
เพื่อปูทางในการสรางผูประกอบการรุนใหมในเวทีระหวางประเทศ และการสรางพันธมิตรการคาใน
อนาคต
โดยสรุป เห็นไดวาไตหวันใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบาย และการขับเคลื่อน
นโยบายอยางจริงจัง โดยเนนการบูรณาการทุก ภาคสวน และบูรณาการทั้งทรัพยากรพื้นฐาน การ
จัดเตรียมระบบสนับ สนุนการพัฒ นาใหพรอมกอน มีก ารการกําหนดเปาหมายสมรรถนะดานการ
แขงขันที่ชัดเจนสอดรับกับเปาหมายการแขงขันของประเทศ มีการวางระบบการพัฒนาบุคลากรที่
ชัดเจนสอดคลองกัน ทําใหการพัฒนาความรูและทักษะเดินควบคูไปกับการสรางเจตคติในอาชีพมีการ
สรางคานิยมใหมเ พื่อใหคนรุนใหมใหความสนใจในอาชีพเกษตรกรพรอม ๆ กับ การสรางระบบ
สนับสนุนที่สรางความมั่นใจวาอาชีพเกษตรจะเปนอาชีพที่มั่นคง และมีระบบการปฏิบัติในฟารมทีส่ อด
รับ กับ บุคลิก ภาพของคนรุนใหมในประเทศ ทั้ง นี้ จะเห็นไดวา ในระยะเวลา 3 ป จากการจัดตั้ง
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Taiwan Agricultural Research Institute ไตหวันสามารถพัฒนาเกษตรกรรุนใหมที่มีความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีชั้นสูงที่จะเขามาทดแทนแรงงานสูงวัย ไดถึง 2,575 คน คิดเปนรอยละ 0.4 ของ
กําลัง แรงงานทั้งหมดของภาคเกษตร จึง นับ วาเปนความสําเร็จในการสรางเกษตรกรรุนใหมที่มี
ความสามารถในการแขงขันเขาสูภาคเกษตรของไตหวัน
3.2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบกับการดําเนินงานของประเทศไทยกับไตหวัน
ในการวิเคราะหเปรียบเทียบกับการดําเนินงานของประเทศไทยกับไตหวันนี้ ผูศึกษาใชการ
วิเคราะหเชิงเนื้อหา ดําเนินการเปรียบเทียบโดยใชตารางเปรียบเทียบ ที่ละสวนตามกรอบแนวคิดของ
การศึก ษาวิจัย โดยเริ่ม จากการเปรียบเทียบเปาหมายความสามารถในการแขง ขัน การกําหนด
เกษตรกรเปาหมาย การจัดกระบวนการดําเนินงานที่ใหเกษตรกรรุนใหมมี ความรู ทักษะ และมีเจตคติ ที่
นําไปสูการเพิ่มความสามารถในการแขงขันได ซึ่งผลการศึกษาการดําเนินงานพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
ของทั้ง 2 ประเทศ ปรากฏตามตารางที่ 1 เปรียบเทียบการดําเนินงานพัฒนาเกษตรกรรุนใหมของ
ประเทศไทยและไตหวัน
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการดําเนินงานพัฒนาเกษตรกรรุนใหมของประเทศไทยและไตหวัน
ประเด็น
1. การกําหนด
เปาหมาย
ความสามารถ
ในการแขงขัน
ภาคการ
เกษตร

ผลการเปรียบเทียบ

ประเทศไทย
ปรากฏในแผนฯ 12 และ โมดุลการพัฒนาประเทศไทย 4.0
ผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของผลิตผลการเกษตรและอาหารระดับพรีเมียม
เปนผูส งออกเทคโนโลยีดานการเกษตร เมล็ดพันธุ วัคซีน
ไตหวัน
นําประเทศไปสู การเกษตร 4.0 ในป พ.ศ. 2563 โดย 10 สินคาเกษตรหลักที่จะ
ดําเนินการกอนคือ กลวยไม เมล็ดพันธุ เห็ด สัตวน้ํา ปศุสัตว ผลิตภัณฑนม ประมง
อุปกรณในระบบผลิต และ ระบบตรวจสอบรับรองยอนกลับ เปนตน
ผลวิเคราะห
ทั้ง 2 ประเทศมีนโยบายการพัฒนาในทิศทางเดียวกันคือ การกาวสูการเปนเกษตรกรรม
4.0 โดยไตหวันมีการกําหนดสินคาชัดเจน และมีการกําหนดกรอบระยะเวลาของการ
พัฒนาสินคาใหสามารถแขงขันไดจริง ในขณะที่ประเทศไทยเปนการกําหนดกวาง ๆ
และยังไมมีการกําหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน
2. เปาหมาย ประเทศไทย
เกษตรกรรุน ผูประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม (Smart Farmers) ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ใหมให
มีตนทุนการผลิตต่ํา สามารถเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตรจากการแปรรูป
สามารถ
ไตหวัน
แขงขันได ผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหมรายไดมั่นคง
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ผลการวิเคราะห
การวางเปาหมายความสามารถในการแขงขันของเกษตรกรของไตหวันไปทีป่ ลายทาง
ของการแขงขันไดจริงคือรายได ในขณะที่ของประเทศไทยมองปลายทางทีก่ ารจัด
กระบวนการผลิต
3. กระบวนการ ประเทศไทย
สรรหา
กําหนดคุณสมบัติ ชวงอายุปลายทางที่ อายุ 45
คัดสรรจากบุคคลทั่วไปที่อยูในอาชีพที่หลากหลายรวมทั้งผูที่อยูในอาชีพเกษตร ไมมี
การจําแนกกลุม
ไตหวัน
กําหนดคุณสมบัติ ชวงอายุปลายทางที่ 45 ป
คัดสรรจากบุคคล 3 กลุม คือ
– นักศึกษาฝกงานดานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตร
– ผูสนใจทั่วไปที่ตองการเปนเกษตรกร
– ลูกหลานเกษตรกรทีจ่ ะเขาทําหนาที่แทนรุนเดิม
โดยพิจารณาถึงทักษะความพรอมเพื่อจัดกระบวนการพัฒนาใหสอดคลอง
ผลการวิเคราะห
พบวาการกําหนดกลุมเปาหมายของไตหวันจะชวยในการจัดการการพัฒนาไดอยาง
เหมาะสม และสามารถประเมินผลไดชัดเจน (จากผลการประเมินความสําเร็จของ
โครงการของไตหวัน) ซึ่งเปนประเด็นที่นาสนใจที่ไตหวันใหความสําคัญกับนักศีกษา
ฝกงาน พรอมทั้งจัดระบบเงินเดือนระหวางฝกงาน ซึ่งเรื่องนี้ชวยแกไขปญหาแรงาน
ของทั้งระยะสัน้ และระยะยาว ทําใหไดกําลังคนคุณภาพทันทีที่เขาสูระบบแรงงาน และ
เกิดการถายทอดภูมิปญญาโดยอัตโนมัติ
4.การจัดการ
การพัฒนา
4.1 การสราง ประเทศไทย
เจตคติ
ใชการประชาสัมพันธ กระบวนการฝกอบรม และกระบวนการเครือขายเปน เครื่องมือ
สําคัญในการสรางเจตคติตออาชีพ
ไตหวัน
สรางแคมเปญระดับชาติ เปลี่ยนอาชีพเกษตรเปนอุตสาหกรรมเกษตร สรางความรูสึก
มั่นคง เชื่อมั่น
ผลการวิเคราะห
พบวา ในขณะที่ประเทศไทยใชการประชาสัมพันธที่แสดงถึงการใชชีวิตเกษตรที่สบาย
ไมมีขอผูกพัน ไตหวันมุงการสรางเจตคติตอการสรางความสามารถในการแขงขันที่
ตองการ ขอที่นาพิจารณาประการหนึง่ ของการสรางเจตคติของไทยคือการใชเครือขาย
ซึ่งเปนระบบความสัมพันธหนึ่งในสังคมเปนเครื่องมือในการสรางเจตคติซึ่งอาจชวยให
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เจตคติเปนคานิยมที่ฝงลึกไดหากสาระของเจตคตินนั้ มุงตรงไปที่เปาหมายการพัฒนา
เชนเดียวกันกับของไตหวัน ในขณะที่ไตหวันถือเปนวาระของชาติในการปรับเปลี่ยน
เจตคติดานอาชีพซึ่งเปนภาพรวมของประเทศไมใชเฉพาะในกลุมเทานั้น
4.2 การสราง ประเทศไทย
ความรู
เนนกระบวนการอบรมแบบมีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหเกษตรกรไดเขามาทําหนาที่ใน
การจัดการเรียนรูดวยตนเอง แตไมมีหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูเรื่อง
เทคโนโลยีอยางเปนระบบ
ไตหวัน
มีการจัดระบบการใหความรูที่ชัดเจนเปนระบบ ผสมผสานระหวางการให ความรู
กับการพัฒนาทักษะและมีการใช IOT มาใชในการะบวนการใหความรู
ผลการวิเคราะห
พบวาทั้ง 2 ประเทศมีลักษณะเดน โดยประเทศไทยจะเปนการสรางใหเกิดการเรียนรู
และจัดการเรียนรู ในขณะที่ไตหวันเริ่มพัฒนาฐานขอมูล Big data และพัฒนา IOT มา
ใชในการจัดการความรูทําใหเกษตรกรคุนเคยกับการใชเทคโนโลยีการสื่อสารชั้นสูง ซึ่ง
สอดรับกับเปาหมายการพัฒนา
4.3 การพัฒนา ประเทศไทย
ทักษะ
มีการวางขั้นตอนทักษะที่ตองการเปน 4 ระดับแตกระบวนการพัฒนายังไมมีการ
สนับสนุนใหดําเนินการอยางครบถวนทั้งกระบวนการ
ไตหวัน
มีการวางระบบการจัดการพัฒนาดานทักษะที่ชัดเจน ไดแก
– การจัดตั้ง Taiwan Agricultural Research Institute ขึ้นทั่วประเทศ ปรับบทบาท
ใหสามารถเปนทัง้ ศูนยวิจัย ศูนยพัฒนา และเปนแหลงเรียนรูท ี่เกษตรกรจะสามารถ
ทําการวิจัยพัฒนารวมกับนักวิจัยไดทันที โดยไมตองผานสถาบันวิจัยภายนอก
– มีการจัดตั้ง Farmers’Academy ที่ทําทั้งการฝกอบรบเพิ่มพูนทักษะเฉพาะดานการ
ผลิตทีส่ ามารถเชื่อมโยงระหวางเกษตรกรมืออาชีพกับนักวิจัยและเกษตรกร มีการ
จัดระบบใหสหกรณการเกษตรกรเขามามีบทบาทในการเชื่อมโยงขอมูลและเรียนรู
การบริหารจัดการ
– มีการจัดทําหลักสูตรบมเพาะระยะยาวสําหรับการเปนผูประกอบการชั้นนําและการ
สรางกลุม Talent ที่จะเปน ผูประกอบการ Star–up ดานเทคโนโลยีเกษตรชั้นสูง
รวมทั้งวางหลักสูตรมุง บรรลุผลเปนรายบุคคล จากการเปนนักศึกษาฝกงานจนถึง
ผูประกอบการเริ่มตนถึงการเปน Start–up
ผลการวิเคราะห
พบวา ไตหวันใชการจัดวางแผนพัฒนากําลงคนอยางเปนระบบโดยเฉพาะการสราง
ทักษะที่สอดรับกับระดับการเปนผูป ระกอบการ มีการจัดระบบสนับสนุนการพัฒนา
รองรับตัง้ แตระดับพื้นที่ รวมทั้งสรางการมีสวนรวมระหวางทองถิ่นกับสวนราชการ
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ผลการเปรียบเทียบ
นอกจากนี้การใหเกษตรกรมืออาชีพเขามาชวยสอนและเปดฟารมใหเขาฝกงานทําให
Tasit Knowledge ไดรับการถายทอดโดยตรงแบบตัวตอตัว
5. การจัดระบบ ประเทศไทย
สนับสนุนการ มีการวางระบบการสรางความรวมมือระหวางประเทศโดยเฉพาะในกลุมประเทศอาเซียน
เรียนรูและ ผานกลไก คณะกรรมการความมั่นคงดานการเกษตรและปาไมอาเซียน
การพัฒนา ไตหวัน
ทักษะเพื่อ – มีการวางระบบไดครบถวน ทั้งการวางระบบ IOT เพื่อการเรียนรูและการจัดการใน
เปลี่ยนแปลง ระบบธุรกิจ มีการจัดการระบบฐานขอมล Big data
พฤติกรรม – มีการระบบการอบรมโดยการกอตั้งสถาบัน วิทยาลัย การเชื่อมโยงการเรียนรูธุรกิจรวมกับ
ไปสูการเปน ภาคเอกชนอยางเปนระบบ เชื่อมโยงการเรียนรู การวิจัย และการพัฒนาไวดวยกัน
ผูประกอบการ – มีการวางระบบการจัดการทุนทัง้ ที่ดินและเงินทุนสําหรับธุรกิจ เพื่อให เกษตรกร
ที่สามารถ
รุนใหมเริ่มตนอุตสาหกรรมของตนไดงายขึ้น
แขงขันได – มีการวางระบบการสรางความรวมมือระหวางประเทศ ยกตัวอยางเชนนโยบายมุงใต
ที่เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเกษตรกรรุนใหมกับประเทศในกลุมเอเชียตะวันออก
เฉียงใตเพื่อสรางฐานพันธมิตรการคาในอนาคต
ผลการวิเคราะห
พบวา ไตหวันมีการเตรียมความพรอมอยางเปนระบบเพื่อการเตรียมกําลังคนภาค
เกษตรชุดใหมที่มีความเปนผูป ระกอบการอุตสาหกรรมเกษตรชั้นสูง ยุทธศาสตร
ประเทศและยุทธศาสตรรายอุตสาหกรรมสอดคลองและเดินไปดวยกันอยางเปน
ระบบ ทําใหการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3.3 ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
จากตารางเปรียบเทียบขางตน เห็นไดวา ทั้งประเทศไทยและไตหวันตางมีจุดมุงหมายใน
การพัฒนาที่เหมือนกัน คือการนําภาคเกษตรไปสูการเปนประเทศที่มีความสามารถในการแขงขันดาน
การเกษตรดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง แตการเตรียมการและความพรอมมีความแตกตางกัน
มาก ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาหากประเทศไทยจะพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหมีความสามารถในการ
แขงขันไดจริงจะตองดําเนินการ
1) เตรียมความพรอมในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานนี้อยางจริงจัง โดยมี
การกําหนดนโยบายที่ชัดเจน กําหนดเปาหมายที่จับตองได การวางแผนการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน
และตอเนื่องใหเกษตรกรรุนใหม สามารถพัฒนาทั้งทางความรู ทักษะ และเจตคติตออาชีพ ตอสังคม
และสามารถพัฒนาตนเองใหดํารงชีวิตอยูไดอยางมั่นคง นอกจากสงผลตอบุคคลนั้นแลว ยังสงผลตอ
การพัฒนาความสามารถและการเติบโตของประเทศในทิศทางที่กําหนด
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2) สรางเจตคติใหมใหเห็นคุณคาของงานเกษตร และความเปนเกษตรกรรุนใหมอยางเปน
รูปธรรม ใหเปนคานิยมใหมของประเทศ โดยพิจารณาถึงพื้นฐานสังคมและวัฒนธรรม เชนเดียวกับที่
ไตหวันประกาศเปลี่ยนเกษตรเปนอุตสาหกรรมเกษตรที่สรางความมั่นคงดานรายได
3) ทําการกําหนดกลุมเปาหมายเกษตรกรรุนใหมที่ชัดเจนรองรับไดเปนชวง มีการจัดวาง
ระดับของธุรกิจที่ตองไปใหถึงมีกระบวนการคัดกรองดวยการอบรมพัฒนา
4) วางระบบการพัฒนา ความรูและทักษะ โดยใหเกษตรกรรุนใหมเขาถึงงานวิจัย พัฒนา
และการเพิ่มพูนทักษะได โดยการจัดใหเปน One–stop service สรางการมีสวนรวมใหเกษตรกรมือ
อาชีพไดเขามามีบทบาทในการสรางการสืบทอดอาชีพ ซึ่งในประเด็นนี้อาจเปนเรื่องยากของประเทศไทย
ในการยุบตัดอัตราและจัดตั้งหนวยงานใหม แตอาจเปนไปไดในกรณีของการบูรณาการงาน วางระบบ
สงเสริมและใหคําปรึกษาใหม โดยอาจปรับบทบาทศูนยวิจัยและพัฒนาตาง ๆ ที่มีอยู ใหมีภารกิจหนึ่ง
ในการทํางานรวมกับเกษตรกรรุนใหม และในระดับพื้นที่อาจปรับศูนยเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตรในระดับ อําเภอใหเ ปน Smart Learning Center ใชเ ทคโนโลยีที่สูง ขึ้น
ที่เกษตรกรรุนใหมสามารถเขามารวมเรียนรูได และอาจการจัดตั้งศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม จาก
เกษตรกรรุนใหมที่ประสบผลสําเร็จ โดยภาครัฐใหก ารสนับสนุนทั้งนัก วิจัย และนัก พัฒนา เขามา
ทํางานรวมกับเกษตรกรรุนใหมเจาของศูนย
5) จัดใหมีโครงการฝกงานเกษตรกับเกษตรกรมืออาชีพ แกเกษตรกรรุนใหมและนักศึกษา
ฝกงานไดมีโอกาสเรียนรูทักษะเฉพาะกับเกษตรกรมืออาชีพ โดยรัฐสนับสนุนคาใชจายบางสวน ซึ่ง
นอกจากสรางการมีสวนรวมใหเกษตรกรมืออาชีพไดเขามามีบทบาทในการสรางการสืบทอดอาชีพ ยัง
เปนการแกไขปญหาแรงงานขาดแคลนและลดการจางแรงงานตางดาวมาทํางานทัก ษะพิเศษของ
เกษตรกร
6) การจัดหลักสูตรใหมที่เปดโอกาสใหเกษตรกรรุนใหมไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มี
การคัดกรองและสงตอจนสามารถเปนผูประกอบการธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง มีการจัดระบบการให
การใหการชวยเหลือแบบตัวตอตัวรวมทั้งมีการคัดกรองเพื่อเพิ่มระดับความสามารถ
7) การจั ดระบบสนับ สนุนการพั ฒ นาในฟารม การตลาด ระบบฐานขอ มูล ต าง ๆ ใน
ประเด็นนี้ถือเปนจุดแข็งของไตห วันที่มีความพรอมทางเทคโนโลยี บุคลากรงบประมาณ สําหรับ
ประเทศไทยอาจเปนอุปสรรคสําคัญ ที่ตองอาศัยการบูร ณาการในภาพใหญใหเพื่อตอบโจทยการ
พัฒนาทั้งระบบ ไมใชเพียงแคสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม อยางไรก็ตาม ในเรื่องของทุนเพื่อ
การพัฒนาของเกษตรกรเปนปญ หาใหญ เกษตรกรรุนใหมที่ไดรั บการพัฒ นาทัก ษะควรไดรับการ
สนับสนุนควบคูไปกับการพัฒนาความรูความสามารถ
8) ขยายความรวมมือระหวางประเทศ โดยทํางานรวมกับกระทรวงการตางประเทศและ
กระทรวงพาณิชย และหนวยงานดานการตางประเทศ โดยวางกลไกความรวมมือที่มีการดําเนินการ
เชื่อมเปน ระบบกับ ทุก มิติ ควรขยายความร วมมื อไปยัง นานาประเทศ โดยใหห น วยงานที่ ตั้ง ใน
ตางประเทศทําหนาที่ชี้นํา การคัดสรรเกษตรกรควรไปเพื่อใหกลับมาไดประโยชนสูงสุด ทั้งตอการ
พัฒนาตนเองและการพัฒนาการเกษตรในภาพรวม
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9) ประเทศไทยมีความแข็งแกรงมากกวา คือ การรวมตัวกันเปนเครือขายของเกษตรกรรุน ใหม
ประเทศไทยอาจใชจุดแข็งนี้ในการเสริมกระบวนการพัฒนาทักษะการเปนผูนํา การเปนผูบริหาร และ
ทักษะการจัดการขอมูลขนาดใหญเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการเริ่มธุรกิจแบบเครือขาย
พันธมิตร

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษา เรื่องการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันภาคเกษตรนี้
สรุปผลได ดังนี้
4.1.1 ผลการการศึกษาแนวทางและรูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมของไทยและ
ไตหวัน
ผลการศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรุนของประเทศไทย พบวา
1) ประเทศไทยจําเปนตองพัฒนาเกษตรกรรุนใหมเนื่องจากประเทศไทยไดมีการ
กําหนดเปาหมายการการพัฒนา ภาคเกษตรไปสูการเปนประเทศเกษตรกรรม 4.0 เปนศูนยกลางของ
ผลิตผลการเกษตรและอาหารระดับพรีเมียม เปนผูสงออกเทคโนโลยีดานการเกษตร ซึ่งภาคเกษตร
ตองการแรงงานคุณภาพที่มีความพรอมทําหนาที่ขับเคลื่อนภาคเกษตรใหบรรลุตามเปาหมาย ทั้งนี้ได
กํา หนดเป า หมายการพัฒ นาเกษตรกรว า ต อ งผู ป ระกอบการทางการเกษตรสมั ย ใหม (Smart
Farmers) ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีตนทุนการผลิตต่ํา สามารถเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตรจาก
การแปรรูป
2) การกําหนดกลุมเปาหมายเกษตรกรรุนใหมของไทยกําหนดไวกวาง ๆ เฉพาะ
ชวงอายุกับความสนใจวนการพัฒนาตนเองเปนเกษตรกร
3) กระบวนการในการพัฒนาเกษตรกรใหสามารถในการแขง ขันยัง ไมมีความ
ชัดเจน อยางไรก็ตาม พบวา การพัฒนาเกษตรกรรุนใหมของประเทศไทยไดมีการจัดทําแผนการ
พัฒนาไวแลวมีการตั้งคณะกรรมการระดับกระทรวงเพื่อเตรียมการในการขับเคลื่อน
4) กระบวนการพัฒนาที่มุงตอบการสรางเจตคติ การสรางความรู และการสราง
ทักษะ ยังดําเนินการอยางไมเปนระบบ ในการสรางเจตคติประเทศไทยใชการประชาสัมพันธเพื่อสราง
เจตคติที่ดีตออาชีพ และเปนสําหรับการพัฒนาความรูไดมีการวางแนวทางใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
และการเรียนรูร ะหวางเพื่อน ในขณะที่การพัฒนาทักษะจําเปนตอการสรางความสามารถในการ
แขง ขันสําหรับโลกอนาคต ยัง ไมมีก ารดําเนินการ จุดเดนของประเทศไทยคือการใชกระบวนการ
เครือขายของเกษตรกรรุนใหมเพื่อสรางการรับรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู
5) การจั ดระบบสนับ สนุน การพั ฒ นา เชน การจั ดการอบรมความรู ที่นํ าไปสู
นวัตกรรม การสนับสนุนดานเทคโนโลยีชั้นสูง การสนับสนุน การวิจัย พัฒนา และการสรางทักษะ ยังไมได
มีการดําเนินการใหเปนระบบและยังไมมีการบูรณาการระหวางหนวยงานที่มีความสามารถเฉพาะดาน
6) มีการวางนโยบายความรวมมือระหวางประเทศในกลุมเอเชียและกลุมประเทศ
อาเซียนในดานการพัฒนาเทคโนโลยี
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ผลการศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมของไตหวัน
1) พบวา ไตหวันจําเปนตองมีก ารพัฒนาเกษตรกรรุนใหมเ พราะตองการแกไข
ปญ หาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรและการเขาสูสัง คมสูง วัยอยางสมบูรณ ไตห วันใชความ
แข็งแกรงดานเทคโนโลยีขั้นสูงมาปรับปรุงระบบการผลิตทางการเกษตรและสามารถขับเคลื่อนภาค
เกษตรใหกลับมาเปนภาคเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ ไตหวันประกาศให ปพ .ศ. 2563 เปนปที่
ไตหวันมีความพรอมในการเปนประเทศเกษตรกรรม 4.0 โดยมีสินคา 10 ประเภทประกอบดาย
ผลผลิต และ ระบบเพื่อการผลิต ที่มีคุณภาพสูงและผลิตดวยกรรมวิธีทางเทคโนโลยีชั้นสูง สงผลให
ไตหวันใหความสําคัญและขับเคลื่อนเกษตรกรรุนใหมอยางจริงจัง มีการวางแผนงานอยางเปนระบบ
ทั้งนี้ไดกําหนดเปาหมายใหเกษตรกรรุนใหมเปน “ผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรมีความมั่นคง
ดานรายได”
2) การกําหนดกลุม เปาหมายเกษตรกรรุนใหม ไตหวันมีการกําหนดเกษตรกร
เปาหมายที่ชัดเจนเพื่อเตรียมความพรอมในการวางแผนพัฒนา โดยครอบคลุมถึงกลุมประชากรที่
กําลังจะเขาสูระบบอาชีพ โดยแบงออกเปน 2 กลุมคือ กลุมนักศึกษาฝกงาน ผูสนใจทั่วไปที่ตองการ
ประกอบอาชีพ และลูกหลานเกษตรกรที่ตองการทดแทนแรงงาน โดยมีอายุไมเกิน 45 ป
3) กระบวนการเตรียมการในการพัฒนาเพื่อสรางใหเกษตรกรสามารถแขงขันได
และใหภาคเกษตรเติบโตไปในทิศทางที่ตองการไดมีก ารวางแผนอยางเปนระบบมีการบูรณาการ
หนวยงานจัดตั้ง เปนสถาบันวิจัยและพัฒ นาที่มีความพรอมดานวิจัย พัฒนาและฝก อบรมอยูในที่
เดียวกัน รวม 14 แหงทั่วประเทศ โดยเกษตรกรรุนใหมสามารถใชศูนยนี้ในการสรางนวัตกรรมรวมกับ
นักวิจัยและนักพัฒ นา รวมทั้งมีการางโครงขายการพัฒนาลงถึงระดับพื้นที่ เปนวิทยาลัยเกษตรกร
และการใชสมาคมเกษตรกรหนวยประสานงานดานขอมูลระดับพื้นที่ เพื่อรองรับเกษตรกรุนใหมที่จะ
เขารับการพัฒนา มีการจัดทําระบบฐานขอมูล big data เพื่อรองรับการเรียนรู และการทําการตลาด
ดวยตนเอง
4) กระบวนการพัฒนาเพื่อสรางเจตคติ ความรู และทักษะที่สนองตอเปาหมาย
การพัฒนา ไตหวันกําหนดแนวทางใหแตละสถาบันฯ เปนศูนยกลางในการพัฒนาโดยจัดทําหลักสูตรที่
ครอบคลุมการพัฒนาสินคาและความตองการสินคาในพื้นที่ มีการสรางคานิยมใหมโดยการปรับเจคติ
ของเกษตรกรรุนใหมใหหันมาทําการเกษตร ประกาศใหอาชีพเกษตรเปนอุตสาหกรรมเกษตรที่สราง
ความมั่นคงดานรายได มีการอบรมในหลักสูตรขันปฐมนิเทศ ขั้นตน ขั้นกลาง ชั้นสูง และกลุม Talent
Start–up โดยมีโครงการทีบมเพาะเกษตรกรใหเปนผูประกอบการดวยเทคโนโลยีขั้นสูง โดยสนับสนุน
เงินและอุป กรณ ความรูและที่ป รึก ษาเฉพาะคน เปนระยะเวลา 2 ป สนับ สนุนการตั้ง วิท ยาลั ย
เกษตรกรเพื่อเปนศูนยอบรมพัฒนาในพื้นที่ ที่มีเกษตรกรมืออาชีพใหคําแนะนํา รวมทั้งเปดฟารมใหฝก
ปฏิบัติ เกษตรกรรุนใหมที่เปนนักศึกษาฝกงานจะไดรับเงินเดือนระหวางฝกงานจากรัฐบาลสวนหนึ่ง
ไตหวันผสมผสานการสรางเจตคติ การพัฒนาความรูและการพัฒนาทักษะไวใน
หลักสูตรเดียวกัน ไตหวันใชเวลาเพียง 3 ป ในการผลิตเกษตรกรรุนใหมที่พรอมเปนผูประกอบการ
ธุรกิจถึง 2,575 คน และในจํานวนนี้ 250 คน เปนผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรที่มีแผนงานใช
นวัตกรรมใหมที่คิดขึ้นจากการเขารับการพัฒนา
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5) การจัดระบบสนับสนุนการพัฒนา ไตหวันมีแผนการในการสนับสนุนที่ชัดเจน
ประกาศเปนนโยบายและมีการปฏิบัติใหเห็นผลในระยะสั้น ไดแก การจัดระบบเวนคืนที่ดินและการให
เชาที่ การสนับ สนุนสินเชื่อโดยการสง เสริม ใหสมาคมเกษตรจัดตั้ง ธนาคารเพื่อรองรับการบริการ
จัดระบบโครสรางพื้นฐานในฟารม และระบบ digital
6) การวางนโยบายความสัมพันธระหวางประเทศในการและเปลี่ยนเกษตรกรรุน
ใหมและการสรางพันธมิตรทางการคารุนใหมมีการดําเนินการควบคูไปกับการพัฒนาในประเทศและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
4.1.2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมของไทยและ
ไตหวัน
ประเทศไทยและไตหวันตางมีจุดเริ่มตนในการพัฒนาที่เหมือนกัน คือ การนําภาค
เกษตรไปสูก ารเป นประเทศที่ มีความสามารถในการแขง ขั นดานการเกษตรดวยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีขั้นสูง แตการเตรียมการและความพรอมมีความแตกตางกันมาก ผลการศึกษา ชี้ใหเห็นวา
หากประเทศไทยจะพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหมีความสามารถในการแขงขันไดจริง จะตองเตรียมความ
พรอมในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานนี้อยางจริงจัง ตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
เป นขั้ น ตอนให ท รัพ ยากรมนุ ษ ยอั น มีค า ได รับ การพั ฒ นาจนสามารถสรา งคุณ ค าให กับ องค ก ร
การกํ า หนดกลุ ม เป า หมายเกษตรกรรุ น ใหม ที่ ชั ด เจน จั ด วางระดั บ ของธุ ร กิ จ ที่ ต อ งไปให ถึ ง มี
กระบวนการคัดกรองดวยการอบรมพัฒนาที่เปนระบบ และสรางแรงจูงใจอยางตอเนื่องใหเกษตรกร
รุนใหมมีความภาคภูมิใจในอาชีพ
สรางเจตคติใหมใหเห็นคุณคาของงานเกษตรเปนเรื่องสําคัญที่ รวมทั้งการกําหนด
ภาพลักษณความเปนเกษตรกรรุนใหมอยางเปนรูปธรรมโดยพิจารณาถึงพื้นฐานสังคมและวัฒนธรรม
ซึ่งแนวทางดําเนินการของไตหวันสามารถนํามาปรับใชไดดี นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึง การใหความรู
และการเพิ่มพูนทักษะ แนวทางดานการสราง one stop service สรางการมีสวนรวมใหเกษตรกรที่
เปนมืออาชีพไดเขามามีบทบาทในการสรางการสืบทอดอาชีพ เปนแนวทางที่ประเทศไทยควรนํามา
พิจารณา ดําเนินการใหเหมาะสมกับความสามารถในการปฏิบัติได การจัดหลักสูตร ที่เปดโอกาสให
เกษตรกรรุนใหมไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีการคัดกรองและสงตอจนสามารถเปนผูประกอบการ
ธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง นาจะเปนประเด็นที่ประเทศไทยนํามาดําเนินการไดเนื่องจากประเทศไทยมี
รูปแบบการดําเนินงานในกลุมธุรกิจและอุตสาหกรรมบางกลุมอยูแลว
ประเด็นที่เ ปนอุ ป สรรคสํา คัญ คือ การจัดระบบสนั บ สนุ นเพื่อ การพัฒ นาฟาร ม
การตลาด ระบบฐานขอมูลตาง ดวยเทคโนโลยีขั้นสูงสําหรับประเทศไทยอาจตองใชเวลาและไมใช
ดําเนินการเพื่อเกษตรกรรุนใหมเทานั้น ประเด็นที่ไตหวันดําเนินการและประเทศไทยนาจะหยิบยกมา
ทําไดเลยคือการบริหารเงินทุน การจัดตั้งกองทุนเฉพาะ ทั้งในลักษณะใหเปลา ปลอดดอกเบี้ย และ
ดอกเบี้ยต่ํา ควรสนับสนุนใหกับเกษตรกรรุนใหมที่มีความพรอมในดานทักษะเพื่อใหสามารถตอยอด
กิจการไดทันที
การสรางความรวมมือระหวางประเทศไทยควรใชแนวทางเดียวกับไตหวันในการ
สรางความรวมมือระหวางประเทศเปนทั้งกลไกทางการศึกษา และการคา และมีการดําเนินการเชื่อม
เปนระบบกับทุกมิติ และควรเชื่อมโยงกับกระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงพาณิชยอยางเปน
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ระบบเพื่อใหความรวมมือระหวางประเทศไดเปนกลไกสําคัญอันหนึ่งที่สรางผูประกอบการเกษตรใหม
ที่มีความเปนสากล
4.2 ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
4.2.1 เตรียมความพรอมในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานนี้อยางจริงจัง โดย
มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนวางแผนการพัฒนาอยางเปนขั้นตอนและตอเนื่องใหเกษตรกรรุนใหม
สามารถพัฒ นาทั้ง ทางความรู ทักษะ และเจตคติตออาชีพ ตอสังคม และสามารถพัฒนาตนเองให
ดํารงชีวิตอยูไดอยางมั่นคง
4.2.2 สรางเจตคติใหมใหเห็นคุณคาของงานเกษตร และความเปนเกษตรกรรุนใหมอยาง
เปนรูปธรรม ใหเปนคานิยมใหมของประเทศ
4.2.3 กําหนดกลุมเปาหมายเกษตรกรรุนใหมใหชัดเจน มีการจัดวางระดับของธุรกิจ มี
กระบวนการคัดกรองดวยการอบรมพัฒนา
4.2.4 วางระบบการพั ฒนา ความรูและทัก ษะ โดยใหเ กษตรกรรุนใหมเขาถึง งานวิจัย
พัฒ นาและการเพิ่มพูนทักษะได โดยการจัดใหเ ปน One–stop service สรางการมีสวนรวมให
เกษตรกรมืออาชีพไดเขามามีบทบาทในการสรางการสืบทอดอาชีพ
4.2.5 สรางการมีสวนรวมใหเกษตรกรมืออาชีพไดเขามามีบทบาทในการสรางการสืบทอด
อาชีพ ยังเปนการแกไขปญหาแรงงานขาดแคลนและลดการจางแรงงานตางดาวมาทํางานทักษะพิเศษ
ของเกษตรกร
4.2.6 โอกาสให เ กษตรกรรุ น ใหม ไ ด พั ฒ นาตนเองอย า งต อ เนื่ อ ง จนสามารถเป น
ผูประกอบการธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง
4.2.7 การจัดระบบสนับสนุนการพัฒนาในฟารม การตลาด ระบบฐานขอมูลตาง เนน
การบูรณาการเพื่อตอบโจทยการพัฒนาทั้งระบบ สนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาของเกษตรกรควบคูไป
กับการพัฒนาความรูความสามารถ
4.2.8 ขยายความรวมมือระหวางประเทศ โดยวางกลไกความรวมมือที่มีการดําเนินการ
เชื่อมเปนระบบกับทุกมิติ โดยใหหนวยงานที่ตั้งในตางประเทศทําหนาที่ชี้นํา
4.2.9 เสริม กระบวนการพัฒนาทัก ษะการเปนผูนํา การเปนผูบริห าร และทักษะการ
จัดการขอมูลขนาดใหญแกแกนนําเครือขายเกษตรกรรุนใหม เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
การเริ่มธุรกิจแบบเครือขายพันธมิตร
4.3 ขอเสนอแนะ
4.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) เร ง นํ า นโยบายมาสู ก ารปฏิ บั ติ อ ย า งเป น รู ป ธรรม โดยควรมี ก ารกํ า หนด
เปาหมายการพัฒ นาเกษตรกรรุนใหม ใหส ามารถจําแนกกลุม เปาหมายไดอ ยางชัดเจน กําหนด
ผลสําเร็จของการพัฒนาแตละกลุมเพื่อใชเปนทิศทางการการดําเนินงานวา กลุมใดจะทําการพัฒนา
ดวยวิธีการใด โดยคํานึงถึงการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งการสรางความรู ทักษะ และเจตคติ ตออาชีพ ตอ
สัง คม และตอเปาหมายประเทศ มีแผนการพัฒนาที่ครอบคลุม ทุกเปาหมายเห็นพัฒ นาการของ
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เกษตรกร และปรับ ระบบการจัดทํางบประมาณที่ใหความสําคัญกับความตอเนื่องของงาน ไมเปน
งบประมาณรายป เพื่อใหสามารถมองเห็นการผลของการพัฒนาเปนรายบุคคล และสะทอนผลสําเร็จ
ในภาพรวม
2) ควรจัดใหมีก ลไกการบูร ณาการงาน ดานวิจัย พั ฒ นา และงานสง เสริม ที่
ชัดเจน และปฏิบัติไดในทุกระดับ และแกไขขอจํากัดดานการสนับสนุนงานวิจัยแกเกษตรกรรุนใหมที่
สามารถปฏิบัติไดจริง โดยหนวยงานตองมีการทํางานที่มีเ ปาหมายสอดคลองกัน ในลัก ษณะคลาย
One–stop Service ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ อาจพัฒนาศูนยวิจัยการเกษตรที่มี อยูมาทํา
เปนศูนยบมเพาะโดยทํางานรวมกับเกษตรกรโดยตรง มีกระบวนการในการคัดกรองและสนับสนุน
งานวิจัยเทคโนโลยีชั้น สูง ใหแกเ กษตรกรรรุนใหมเ พื่อสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง รวมทั้ง มีก ลไก
สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมที่เกษตรกรรุนใหมคนคิดได ใหสามารถดําเนินการเชิงพาณิชย
ไดทันที ซึ่งอาจตองมีการปรับกฎเกณฑ ระเบียบ กฎหมาย ใหเอื้อใหแกเกษตรกรรุนใหม และเปน
ธรรมแกเกษตรกรกลุมอื่น
3) การสนับ สนุ นด า นโครงสรา งพื้ น ฐานในการประกอบกิ จ การ เช น ระบบ
ฐานขอมูล การสนับสนุนระบบน้ํา และที่ดินทํากิน ควรไดมีการวางแผนพัฒนาใหครอบคลุมกับการ
พัฒนาเกษตรกรรุนใหม รวมทั้งการจัดการสนับสนุนทุนสําหรับดําเนินกิจการ ทั้งในลักษณะใหเปลา
ปลอดดอกเบี้ย และดอกเบี้ยต่ํา ใหกับเกษตรกรรุนใหมที่มีความพรอมในดานทักษะเพื่อใหสามารถตอ
ยอดกิจการไดทันที เปนการจูงใจใหเกษตรกรรุนใหม พัฒนากิจการของตนเปนกิจการที่ใชนวัตกรรม
และเทคโนโลยีขั้นสูงได
4) ควรมีการกําหนดใหมีนโยบายดานความรวมมือระหวางประเทศเกี่ยวกับการ
พัฒนาเกษตรกรรุนใหม ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานเทคโนโลยี และการคาสินคาเกษตร การเปด
โอกาสใหเขารวมงานแสดงนวัตกรรมเกษตรนานาชาติ การแสดงสินคาเกษตร และการรวมในการ
เจรจาธุรกิจ เพื่อเปดโอกาสใหเกษตรกรุนใหมไดมีโลกทัศนที่กวางขึ้นเปนผูประกอบการสากล และ
สามารถกาวขึ้นเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.3.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
1) กระบวนการเครือขายที่มีความเขมแข็งในปจจุบัน และเปนจุดแข็งของการ
พั ฒ นาเกษตรกรรุ น ใหม ควรได รั บ การพั ฒ นาให เ ป น กลไกที่ มี ก ารบริ ห ารงานในแบบองค ก ร
อิเล็กทรอนิก ส เชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางเกษตรกรรุนใหมดวยกันเองและ เชื่อมโยงกับ
ภาครัฐและเอกชน รัฐควรใหการสนับสนุนอยางจริงจังและเปนระบบ ใหแกนนําเครือขายมีความรู
ความสามารถในการบริหารขอมูล บริหารงานที่จะนําไปสูการบริหารนโยบาย การสนับสนุนกิจการ
ของสมาชิก และการสรางคุณภาพและมาตรฐาน เปนการสรางเครือขายของเกษตรกรในอนาคตที่เปน
ตัวแทนภาคเกษตรกรที่มีคุณภาพ
2) ควรสนับสนุนใหมีการสรางความรวมมือในระดับทองถิ่น ทั้งสถาบันการศึกษา
กลุมการคาในระดับจังหวัด เพื่อใหเกษตรกรรุนใหมไดรับโอกาสในการเพิ่มพูนทักษะในการจัดการใน
หวงโซการผลิต การการคนคิดกิจกรรมที่ขยายโอกาสในการแขงขัน
3) ควรจัดใหมีก ระบวนการในการยกยองเชิ ดชูเกียรติแกเกษตรกรรุนใหม เชน
การพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนเกษตรกรรุนใหมมืออาชีพ สนับสนุนใหเปนศูนยบมเพาะเกษตรกร
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รุนใหมในพื้นที่ ทําหนาที่ในการสรางความรูและทัก ษะพื้นฐานแกเ กษตรกรรุนใหมที่เ พิ่ง เขารวม
โครงการ รวมทั้งเชื่อมโยงกับเกษตรกรมืออาชีพในพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ พื่อพัฒนาทักษะที่
เปน Tasit Knowledge ของเกษตรกรเดิม
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ภาคผนวก ก.
ผลผลิต ผลผลิตตอไร ราคาที่เกษตรกรขายได มูลคาการผลิต และตนทุนการผลิตสินคาเกษตร
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10–11
รายการ

ขาวนาป

ขาว
นาปรัง

ขาวโพด
เลี้ยงสัตว

ออย
โรงงาน

ผลผลิต
ผลิตตอไร
ราคา
มูลคา
ตนทุน
สัดสวนตนทุน
ตอราคา
ผลผลิต
ผลผลิตตอไร
ราคา
มูลคา
ตนทุน
สัดสวนตนทุน
ตอราคา
ผลิต
ผลผลิตตอไร
ราคา
มูลคา
ตนทุน
สัดสวนตนทุน
ตอราคา
ผลผลิต
ผลผลิตตอไร
ราคา
มูลคา
ตนทุน
สัดสวนตนทุน
ตอราคา

(พันตัน)
(กก.)
(บาท/ตัน)
(ลานบาท)
(บาท/ตัน)
(รอยละ)

แผนฯ 10
แผนฯ 11
ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557
25,867 27,234 27,090 26,270
396
419
436
432
11,671 11,245 10,015 9,130
301,894 306,246 271,306 239,845
10,399 10,521 10,705 10,885
89.1
93.56 106.89 119.22

ป 2558
23,478
414
9,142
214,636
10,292
112.58

(พันตัน)
(กก.)
(บาท/ตัน)
(ลานบาท)
(บาท/ตัน)
(รอยละ)

10,261 12,235 10,766
637
676
669
8,447 10,172
9,764
86,675 124,454 105,119
7,776
8,230
8,736
92.06
80.91
89.47

9,672 5,347
642
632
7,363 7,747
71,215 41,423
9,238 9,135
125.47 117.92

(พันตัน)
(กก.)
(บาท/กก.)
(ลานบาท)
(บาท/กก.)
(รอยละ)

4,973
672
7.63
37,944
5.95
77.98

4,948
657
9.34
46,214
6.47
69.27

4,730 4,611
654
644
7.31
7.73
34,576 35,643
7.2
7.31
98.5 94.57

(พันตัน)
(ตัน)
(บาท/ตัน)
(ลานบาท)
(บาท/ตัน)
(รอยละ)

95,950
12.19
908
87,123
663
73.02

98,400 100,096 103,697 106,327
12.28
12.12 12.26 11.09
954
917
855
850
93,874 91,788 88,661 90,378
711
787
822 1,097
74.53
85.82 96.14 129.06

4,876
657
7.01
34,181
6.72
95.86
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รายการ

มัน
สําปะหลัง

ปาลม
น้ํามัน

ยางพารา

ผลผลิต
ผลผลิตตอไร
ราคา
มูลคา
ตนทุน
สัดสวนตนทุน
ตอราคา
ผลผลิต
ผลผลิตตอไร
ราคา
มูลคา
ตนทุน
สัดสวนตนทุน
ตอราคา
ผลผลิต
ผลผลิตตอไร
ราคา
มูลคา
ตนทุน
สัดสวนตนทุน
ตอราคา
ผลผลิต

(พันตัน)
(กก.)
(บาท/กก.)
(ลานบาท)
(บาท/กก.)
(รอยละ)

แผนฯ 10
แผนฯ 11
ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558
21,912 29,848 30,228 30,022 32,358
3,088
3,506
3,492 3,561 3,611
2.68
2.09
2.12
2.13
2.22
58,724 62,382 64,083 63,947 71,835
1.68
1.73
1.81
1.87
1.89
62.69
82.78
85.38 87.79 85.14

(พันตัน)
(กก.)
(บาท/กก.)
(ลานบาท)
(บาท/กก.)
(รอยละ)

10,760
3,018
5.34
57,458
2.77
51.87

11,312
3,057
4.91
55,542
2.85
58.04

12,435
3,296
3.54
44,020
2.64
74.58

12,473 11,016
3,100 2,576
4.27
4.04
53,260 44,505
2.84
3.13
66.51 77.48

(พันตัน)
(กก.)
(บาท/กก.)
(ลานบาท)
(บาท/กก.)
(รอยละ)

10,760
3,018
5.34
57,458
2.77
51.87

11,312
3,057
4.91
55,542
2.85
58.04

12,435
3,296
3.54
44,020
2.64
74.58

12,473 11,016
3,100 2,576
4.27
4.04
53,260 44,505
2.84
3.13
66.51 77.48

(ลานตัว)
11.89
12.83
13.07 13.04
(ลานตัน)
1.19
1.28
1.31
1.3
ราคา
(บาท/กก.)
65.54
56.67
65.35 75.08
สุกร มูลคา
(ลานบาท)
77,993 72,538 85,609 97,604
ตนทุน
(บาท/กก.)
60.91
58.67
59.48 71.75
สัดสวนตนทุน (รอยละ)
92.94 103.53
91.02 95.56
ตอราคา
ผลผลิต
(ลานตัว)
994.32 1,055.13 1,103.32 1,209.52
(ลานตัน) 2,127.84 2,257.98 2,361.10 2,588.37
ไกเนื้อ ราคา
(บาท/กก.)
46.81
42.03
43.25 42.34
มูลคา
(ลานบาท)
99,604 94,903 102,118 109,592
ตนทุน
(บาท/กก.)
34.44
34.51
35.59 34.81

13.57
1.36
66.08
89,869
69.88
105.75
1,338.94
2,865.33
38.34
109,857
35.09
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แผนฯ 10
แผนฯ 11
ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557
สัดสวนตนทุน (รอยละ)
73.57
82.11
82.29 82.22
ตอราคา
ผลผลิต
(ลานตัน)
0.601
0.587
0.308 0.262
ผลผลิตตอไร (กก./ไร)
2,228
2,219
1,487 1,390
ราคา
(บาท/กก.) 128.91 126.64 197.66 222.58
กุงขาว
มูลคา
(ลานบาท)
77,475 74,338 60,879 58,316
แวนนาไม
ตนทุน
(บาท/กก.)
99.35 102.54 105.58 108.46
สัดสวนตนทุน (รอยละ)
77.07
80.97
53.41 48.73
ตอราคา
รายการ

ป 2558
91.52
0.273
1,424
186.68
50,964
110.74
59.32
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ภาคผนวก ข.
เกณฑประเมินคุณสมบัติของเกษตรกรรุนใหม เปน Young Smart Farmer
ดานรายไดไมต่ํากวา 180,000 บาท/ครัวเรือน/ป และผานคุณสมบัติพื้นฐานครบ 6 ขอ โดยผาน
ตัวบงชี้ อยางนอย 1 ตัวในแตละคุณสมบัติ ทั้งนี้ คุณสมบัตขิ องเกษตรกรปราชญเปรื่องที่
คุณสมบัติ
1. มีความรูในเรื่องที่ทําอยู

ตัวบงชี้
1.1 สามารถเปน วิ ท ยากรถา ยทอดเทคโนโลยี ห รือ ให คํ าแนะนํ า
ปรึกษาใหกับผูอื่นได
1.2 สามารถเปนเกษตรกรตนแบบหรือจุดเรียนรูใหกับผูอื่น
2. มีขอมูลประกอบการตัดสินใจ 2.1 สามารถเขาถึงแหลงขอมูลทั้งจากเจาหนาที่และผานทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอื่น ๆ (Internet Mobile
Phone , Smart Phone เปนตน)
2.2 มี ก ารบั น ทึ ก ข อ มู ล และใช ข อ มู ล มาประกอบการวิ เ คราะห
วางแผนก อ นเริ่ ม ดํ าเนิ น การ และบริ ห ารจั ด การผลผลิ ต ให
สอดคลองกับความตองการของตลาด
2.3 มีการนําขอมูลมาใชในการแกไขปญหาและพัฒนาอาชีพตนเอง
3. มีการบริหารจัดการผลผลิต 3.1 สามารถบริหารจัดการปจจัยการผลผลิตแรงงาน ทุน ฯลฯ
และการตลาด
3.2 สามารถในการเชื่อมโยงการผลิต และการตลาดเพื่อใหขาย
ผลผลิตได
3.3 มีการจัดการของเหลือจากการผลิตที่มีป ระสิท ธิภาพ (Zero
waste management)
4. มีความตระหนักถึงคุณภาพ 4.1 มีความรูห รือไดรับ การอบรมเกี่ยวกับ มาตรฐาน GAP GMP
สินคาและความปลอดภัย
เกษตรอินทรีย หรือ มาตรฐานอื่น ๆ
ของผูบริโภค
4.2 มีกระบวนการผลิตที่สอดคลองกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตร
อินทรีย หรือ มาตรฐานอื่น ๆ
5. มีความรับผิดชอบตอ
5.1 มี ก ระบวนการผลิ ต ที่ ไ ม ก อ ให เ กิ ด มลภาวะ และไม ทํ า ลาย
สิ่งแวดลอมและสังคม
สิ่งแวดลอม (Green Economy)
5.2 มีกิจกรรมชวยเหลือชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง
6. มีความภูมิใจในความเปน 6.1 มีความมุงมั่นในการประกอบอาชีพการเกษตร
เกษตรกร
6.2 รักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพทางการเกษตรไวใหรุนตอไป
6.3 มีความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชีพ
ที่มา: คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (2556: 18–19)
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