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ตวัแบบจ�าลองไร่นาเพือ่การพัฒนาทีย่ัง่ยนืส�าหรบัเกษตรกรพนัธุใ์หม่
ในประเทศไทย
Farm Models of Sustainable Development for Novice Farmers in 
Thailand
	 	 	 	 	 	 	 	 				ดร.วิทยา		เจียรพันธุ์1

บทคดัย่อ

	 โครงการวจิยัน้ีมีวัตถุประสงค์เพือ่ศึกษาตวัแบบจ�าลองไร่นาท่ีเหมาะสมในการผลิตทางการเกษตรตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรพันธุ์ใหม่ในประเทศไทย	 โดยใช้ที่ดินการเกษตรของบริษัทบริหารสินทรัพย์

สุขุมวิท	จ�ากัด	ที่อ�าเภอจอมบึง	จังหวัดราชบุรี	 เป็นโครงการน�าร่อง	ตัวแบบจ�าลองแผนการผลิตส�าหรับเกษตรกร

พันธุ์ใหม่ในโครงการที่สร้างขึ้นมีดังนี้	 (1)	เกษตรกรได้รับการจัดสรรที่ดินรายละ	3	ไร่	 (2)	เกษตรกรทุกคนจะร่วม

กันกู้เงินจากสถาบันการเงินผู้ให้กู้มาช�าระค่าที่ดินและค่าปัจจัยพื้นฐาน	(3)	ที่ดินของเกษตรกรรายละ	3	ไร่	จะแบ่ง

พื้นที่เป็นสามส่วน	คือ	ส่วนที่หนึ่ง	สร้างที่พักอาศัย	ปลูกพืชผักสวนครัว	และเลี้ยงสัตว์	ส่วนที่สอง	เป็นแปลงปลูก

พืชสมุนไพร	เช่น	ไพลหอม	ขมิ้นชัน	ตะไคร้	และหอม	ส่วนที่สาม	ปลูกไม้ยืนต้น	มะม่วงน�้าดอกไม้	และไผ่หวาน	ผล

การวิเคราะห์ตัวแบบจ�าลองแผนการผลิตจ�านวน	40	รูปแบบ	พบว่า	มีรูปแบบการผลิตที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าค่า

เสียโอกาสของเงินทุน	ร้อยละ	8	เหมาะสมที่จะเป็นโครงการต้นแบบส�าหรับเกษตรกรพันธุ์ใหม่จ�านวน	7	รูปแบบ	

ค�าส�าคัญ:	ตัวแบบจ�าลองไร่นา	การพัฒนาที่ยั่งยืน	เกษตรกรพันธุ์ใหม่	

1นายกสมาคมนักวิจัย	และ	กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชนในคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(กกอ.)

Abstract

	 The	objective	of	this	project	was	to	study	farm	models	which	were	appropriate	for	farm	pro-

duction	according	to	the	guidelines	of	suffififfiicient	economy	philosophy	for	novice	farmers	in	Thailand.	

The	farm	land	of	Sukhumvit	Assets	Management,	Co.	Ltd.	in	Chombueng	District,	Ratchaburi	Province	

was	used	as	the	pilot	project.	The	farm	models	for	the	novice	farmers	in	the	project	were	built	as	fol-

lows:	(1)	Each	farmer	would	be	allocated	three	rais	of	land.	(2)	All	farmers	would	be	provided	credits	

from	the	fififfiinancial	institution	to	pay	for	the	cost	of	land	and	infrastructure.	(3)	Three	rais	of	land	of	each	

farmer	would	be	divided	into	3	plots	as	follows:	The	fififfiirst	plot-used	for	building	a	house,	crop	farming,	

and	raising	animals.	The	second	plot-used	for	planting	herbs	such	as	fragrant	plai,	turmuric,	lemon	

grass,	and	onion.	The	third	plot-used	for	planting	trees,	fragrant	mango,	and	sweet	bamboo.	From	the	

result	of	analysis,	there	were	only	7	from	40	farm	models	that	showed	higher	return	on	investment	than	

the	opportunity	cost	of	the	capital	fund	at	8	percents,	and	suitable	to	be	farm	models	for	the	novice	

farmers.
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ความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหา
	 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึง

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัได้มพีระบรมราโชวาทในพธีิ

พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	เมือ่วนัท่ี	19	กรกฎาคม	พ.ศ.	2517	ความ

ว่า	“ในการพฒันาประเทศนัน้จ�าเป็นต้องท�าตามล�าดบัข้ัน

ตอน	 เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐานคือความมีกินมีใช้ของ

ประชาชนก่อน	ด้วยวิธกีารทีป่ระหยัดและระมดัระวัง	แต่

ถกูต้องตามหลกัวชิา	เมือ่พืน้ฐานเกดิขึน้มัน่คงพอควรแล้ว	

จงึค่อยสร้างเสรมิความเจรญิให้ค่อยเป็นค่อยไปตามล�าดบั	

ด้วยความรอบคอบ	 ระมดัระวัง	 และประหยัดน้ัน	 ก็เพือ่

ป้องกนัความผดิพลาดล้มเหลว	และเพือ่ให้บรรลผุลส�าเรจ็

ได้แน่นอนบรบูิรณ์...”	และพระราชด�ารัสเนือ่งในวโรกาส

วนัเฉลมิพระชนมพรรษา	ณ	ศาลาดสิุดาลยั	พระราชวงั

ดสุติ	วนัที	่4	ธนัวาคม	พ.ศ.	2517	“ขอให้ทุกคนมีความ

ปรารถนาทีจ่ะให้เมอืงไทยพออยู่พอกิน	ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรือง

อย่างยอด	แต่ว่ามคีวามพออยู่พอกิน	มคีวามสงบ	เปรียบ

เทยีบกบัประเทศอ่ืนๆ	ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนีไ้ด้	

เราก็จะยอดย่ิงยวดได้...”	 จากพระบรมราโชวาทและพระ

ราชด�ารสัทีไ่ด้พระราชทานตัง้แต่	 พ.ศ.	 2517	 พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทรงให้ความส�าคญักบัแนวทางการ

พฒันาบนพืน้ฐานของการพึง่ตนเอง	ความพอมพีอกิน	การ

รูจ้กัความพอประมาณ	 การค�านงึถงึความมเีหตุผล	 การ

สร้างภมูคุ้ิมกนัทีด่ใีนตวั	 และทรงเตอืนสตปิระชาชนคน

ไทยไม่ให้ประมาท	 ตระหนักถึงการพัฒนาตามล�าดับข้ัน

ตอนทีถ่กูต้องตามหลกัวชิา	ตลอดจนมคีณุธรรมเป็นกรอบ

ในการด�ารงชีวติ	ดงันัน้	หากเกษตรกรไทยทุกคนสามารถ

น�าแนวปรัชญานี้มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

การเกษตรของตนเอง	 กค็าดหมายได้ว่าจะประสบความ

ส�าเร็จในการด�ารงชีพจากอาชีพการเกษตร	 โดยปลอด

ความเสีย่งจากสภาวะหนีส้นิดงัท่ีเคยเกดิขึน้กบัเกษตรกร

ในยุคก่อนที่จะมีการรณรงค์การด�าเนินชีวิตตามแนว

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง	

	 	จากรายงานการวิจยั	เร่ือง	การวิเคราะห์ปัจจยั

ทีม่ผีลต่อการเป็นหนีสิ้นของเกษตรกรลกูค้าธนาคารเพือ่

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนือเปรียบเทียบกับภาคอ่ืนของประเทศไทยของวิทยา	

เจียรพนัธุ	์ (2552)	 พบว่า	 เกษตรกรทกุภาคของประเทศ	

ส่วนใหญ่มีอายุมาก	 การศึกษาเพียงระดับประถมศึกษา	

ปลกูพืชเชงิเดีย่ว	มเีงนิออมน้อย	ฯลฯ	จงึส่งผลต่อการเป็น

หนีภ้าคครวัเรอืนของเกษตรกร	รายงานวจิยัดงักล่าวให้ข้อ

เสนอแนะเชงินโยบายในการจดัการความรูข้ัน้อดุมศกึษา

โดยมุง่เน้นการส่งเสรมิเกษตรกรหรอืผูป้ระกอบการเกษตร

รุน่ใหม่ทีเ่ป็นบตุรหลานของเกษตรกร	แทนเกษตรกรรุน่พ่อ

แม่ทีอ่ยูใ่นวยัชรา	ทีเ่รยีกว่า	“เกษตรกรพนัธุใ์หม่”	เนือ่งจาก

เกษตรกรรุน่ใหม่เหล่าน้ียังอยู่ในวัยเยาว์และมีพืน้ฐานการ

ศกึษาทีส่งูขึน้	เป็นการสะท้อนถงึขดีความสามารถ	(Com-

petency)	ในการประกอบอาชพีการเกษตรหรอืเกีย่วเนือ่ง

การเกษตรให้ประสบความส�าเรจ็สงูกว่าเกษตรกรรุน่พ่อ

แม่	

	 บรษิทับรหิารสนิทรพัย์สขุมุวทิ	 จ�ากดั	 (บสส.)	

เป็นองค์กรทางการเงนิทีร่ฐับาลโดยธนาคารแห่งประเทศ

ได้จัดตั้งขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อแก้ไขสภาพคล่อง

ทางการเงินของสถาบันการเงินซึ่งได้ให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ

เอกชน	 แต่ต่อมาผูกู้ไ้ม่สามารถช�าระหนีต้ามก�าหนดได้จึง

กลายเป็นหนี้ด้อยคุณภาพ	 เพื่อบรรเทาปัญหาหนี้ด้อย

คณุภาพดงักล่าว	ด้วยการให้	บสส.	เข้าถือครองทรพัย์สนิ

ซึง่ผูกู้ไ้ด้จ�านองเป็นหลกัประกนัหนีเ้หล่านัน้	โดยเปลีย่นมอื

มาจากสถาบันการเงินผูใ้ห้กู้ในลักษณะของการซือ้ขายทอด

ตลาด	ซือ้หรอืรบัโอนสถาบนั	รบัช�าระหนี	้ซึง่ทรพัย์สนิท่ี	

บสส.	ได้เข้าถอืครองส่วนหน่ึงเป็นทีด่นิการเกษตรทีต่ัง้อยู่

ในท้องทีจ่งัหวัดต่างๆ	ท่ัวประเทศ	

	 ในบรรดากลุม่บคุคลประเภทต่างๆ	 ทีป่ระสงค์

จะเข้าสู่อาชีพการเกษตรหรือแม้แต่ผู้ที่เป็นเกษตรกรอยู่

ก่อนแล้ว	อาจกล่าวได้ว่า	 ”เกษตรกรพนัธ์ุใหม่”	 (Novice	

farmers)	 ต้องการทีดิ่นการเกษตรเพือ่ใช้ท�ากนิทีมี่ขนาด

เน้ือที่ไม่มากนัก	 เน่ืองจากเกินก�าลังความสามารถของ

ตนเองทีจ่ะด�าเนนิงานได้อย่างทัว่ถงึ	 ซึง่เกษตรกรเหล่านี้

เป็นจ�านวนมากท่ีมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 มี

ความหวงัและความต้องการทีจ่ะด�าเนนิชวีติตามวถิแีห่ง

ปรชัญาดงักล่าวหากได้รบัการจัดสรรทีด่นิเป็นของตนเอง	

ดังนั้นนโยบายในการบริหารทรัพย์สิน	 โดยเฉพาะที่ดิน

การเกษตรของ	บสส.	ทีไ่ด้ครอบครองไว้ทัว่ประเทศ	หาก

น�ามาพจิารณาจดัสรรให้แก่เกษตรกรเพือ่ใช้ประกอบอาชพี

การเกษตร	กจ็ะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกจิและ

สงัคมโดยรวมของประเทศชาตเิป็นอย่างมาก
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	 การศึกษาวิจยันี	้ผูวิ้จัยและ	บสส.	จงึได้ร่วมกนั

ก�าหนดพ้ืนท่ีโครงการน�าร่อง	(Pilot	project)	โดยการใช้

ทีด่นิการเกษตรของ	บสส.	บริเวณหมูท่ี่	10	บ้านหนองตา

เนดิ	 ต�าบลปากช่อง	 อ�าเภอจอมบงึ	 จงัหวดัราชบรุ	ี เป็น

พื้นที่ด�าเนินการศึกษาวิจัยรูปแบบและแนวทางการ

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนนุและส่งเสรมิอาชพีของเกษตรกร

พนัธุใ์หม่ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง	โดยคาด

หวังว่าหากโครงการศึกษาวิจัยนี้มีความเป็นไปได้ตาม

วตัถปุระสงค์ของโครงการทีจ่ะน�าไปสูแ่นวทางในการต่อย

อดและปฏิบัติจริงเพื่อให้เกษตรกรพันธุ์ใหม่มีโอกาสเป็น

เจ้าของที่ดินและสามารถใช้ที่ดินแปลงดังกล่าวท�าการ

เกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ส�าเร็จและ

ด�ารงชพีได้อย่างมัน่คง	

วตัถุประสงค์ของการวจิยั
	 เพือ่ศกึษาศกัยภาพของทีด่นิ	 แรงงาน	 เงินทนุ

และการจัดการอันเป็นองค์ประกอบส�าคัญของการ

ประกอบการเกษตรในพื้นที่และน�าผลการศึกษาไป

พจิารณาความเป็นไปได้เบือ้งต้น	(Feasibility	study)	ใน

การปรบัปรงุและสร้างตวัแบบจ�าลองไร่นาทีเ่หมาะสมเพือ่

ให้ท�าการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรพันธุ์ใหม่ใน

พื้นที่ให้ประสบความส�าเร็จโดยน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุต์เข้ากบัการใช้ทรพัยากรใน

ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 และด้วยความร่วมมือ

ระหว่างสถาบนัและบคุคลต่างๆ	 ท่ีอยู่อาศัยในพืน้ทีน่ัน้ๆ	

ซ่ึงจะสามารถน�าแบบจ�าลองทีไ่ด้จากผลการศกึษามาจัด

ท�าโครงการพฒันาท่ีดนิในทางปฏบิตัติามวัตถุประสงค์ของ	

บสส.	ต่อไป

วธิกีารวจิยั
	 การศกึษาน้ีจะใช้วธิกีารศกึษาทัง้ในเชงิปรมิาณ

และคณุภาพเพ่ือให้บรรลวัุตถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้ในระยะ

ทีห่น่ึงของโครงการศึกษาวิจยั	 โดยเฉพาะอย่างยิง่เพ่ือให้

ได้ตวัแบบทางการเกษตร	(Farm	model)	ท่ีเหมาะสมกับ

สภาพทีต่ัง้ของโครงการ	รวมท้ังการศึกษาถึงความเป็นไป

ได้ในการคดัเลอืกเกษตรกรพนัธุใ์หม่มาเข้าร่วมด�าเนินการ

ตามโครงการอย่างย่ังยืน

เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั
	 	ผูว้จัิยใช้เครือ่งมอืวิจยั	(Research	tools)	ใน

การท�าวจิยัดงันี้

	 1)	แบบบนัทึก	 (Record	 form)	ใช้กบั	 ข้อมูล

ทางกายภาพของพืน้ทีโ่ครงการ

	 2)	แบบสมัภาษณ์เชงิลกึ	(In-dept	interview)	

ใช้กบั	เกษตรกร	สมาชกิองค์การบรหิารส่วนต�าบลปากช่อง	

ก�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน	ปราชญ์ชาวบ้าน	และพนกังานธนาคาร

เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

	 3)	แบบสนทนากลุม่แบบเจาะจง	(Focus	group	

discussion)	ใช้กบั	ภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง

	 4)	แบบจ�าลองเส้นตรง	(Linear	Programming)	

และแบบการวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทนุเชงิสนิทรพัย์	

(Financial	Internal	Rate	of	Return-FIRR)	เพือ่ตรวจ

สอบความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของแผนการผลิตและ

สอดคล้องกบัความต้องการของเกษตรกรพันธุใ์หม่

การวเิคราะห์ข้อมลู
	 ในการวเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้จากภาคสนาม	ใช้วิธี

การหลกัๆ	3	วิธ	ีดงันี้

	 1)	การวิเคราะห์แบบอปุนัย	(Analyzed	induc-

tion)	 เป็นการวเิคราะห์ปรากฏการณ์ทีไ่ด้พบเหน็ในภาค

สนาม	แล้วน�ามาเขียนรายงานสรปุตามประเดน็ต่างๆ	ที่

ก�าหนดไว้ในแนวค�าถามทัง้หมด

	 2)	การวเิคราะห์เชงิเน้ือหา	(Content	analysis)	

เป็นการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยการบรรยายและอรรถาธบิาย

ตามความเป็นจรงิจากข้อมลูทตุยิภูม	ิและข้อมลูปฐมภูมทิี่

ได้รบัจากภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องในพืน้ทีโ่ครงการวจิยั	 แล้ว

น�ามาวเิคราะห์ร่วมกันในภาพรวมและรายประเดน็

	 3)	การวเิคราะห์หาผลตอบแทนของการผลติใน

รปูแบบต่างๆ	 โดยใช้แบบจ�าลองเส้นตรง	 (Linear	 pro-

gramming)	 ในการคดัเลอืกตวัแบบการผลติทีเ่หมาะสม	

แล้วใช้การวิเคราะห์ผลตอบแทนเชงิสนิทรพัย์	(FIRR)	เพ่ือ

แสดงถึงผลตอบแทนและความคุ้มค่าของแบบการผลิต

ต่างๆ	
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ
	 จากการเก็บรวบรวมข ้อ มูลและศึกษา

สงัเกตการณ์	 การมส่ีวนร่วม	 การสมัภาษณ์เชงิลึก	 การ

สนทนากลุม่	 ในระดบัอ�าเภอ	 ต�าบลและในพืน้ท่ีท่ีท�าการ

ศกึษาวจัิย	 ได้แก่	ผูน้�าชมุชน	หวัหน้าครวัเรอืน	ผูอ้าวโุสที่

มช่ืีอเสียงและเป็นทีย่อมรบัของชมุชน	แล้วน�ามาวเิคราะห์

แบบอุปนัยและเชิงเนื้อหาในรูปของการบรรยายและ

อรรถาธิบาย	มสีาระส�าคญั	ดงันี้

	 1.	ทีต้ั่งของโครงการ

	 ต้ังอยูบ้่านหนองตาเนดิหมูท่ี	่ 10	ต�าบลปากช่อง	

อ�าเภอจอมบึง	 จังหวัดราชบุรี	 เอกสารสิทธิ์ในที่ดินเป็น

หนังสอืรบัรองการท�าประโยชน์	(นส.3)	เนือ้ที	่65	ไร่	3	งาน	

50	 ตารางวา	 แต่เนือ่งจากมถีนนตดัผ่านท�าให้ทีด่นิถูกแบ่ง

ออกเป็น	2	ส่วน	ท�าให้เนือ้ท่ีในปัจจบุนั	เมือ่หกัส่วนของถนน

แล้วคงเหลอืประมาณ	58	ไร่	3	งาน	50	ตารางวา

	 ลกัษณะท่ีดนิเป็นรูปหลายเหลีย่มอาณาเขตตดิต่อ

ของทีดิ่นเป็นดังน้ี	คอื	ทศิเหนอืตดิทางสาธารณะระยะทาง	

257	เมตร	ทศิใต้ตดิทางสาธารณะ	ระยะทาง	250	เมตร	ทิศ

ตะวนัออกตดิทางสาธารณะ	ระยะทาง	496	เมตร	ทิศตะวัน

ตกติดล�าห้วย	ระยะทาง	332	เมตร

	 สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นท่ีราบเนิน	 เป็นท่ีดิน

เกษตรกรรมระดับดนิต�า่กว่าถนน	ประมาณ	0.50	เมตร	เป็น

ทีด่นิว่างเปล่าและมอีาคารบ้านเด่ียวอยู่ทางทิศตะวันตก	

สภาพแวดล้อมโดยทัว่ไปส่วนใหญ่มกีารใช้ประโยชน์ทาง

เกษตรกรรมเป็นไร่มนัส�าปะหลงั	อ้อย	ข้าวโพดและสวนผล

ไม้	ไม่มผู้ีอยูอ่าศยัในพืน้ที	่แต่มบ้ีานเรอืนใกล้เคยีงกระจาย

อยูใ่นรปูแบบหมูบ้่านชนบท

	 บรเิวณใกล้เคยีงมโีรงเรยีนบ้านหนองตาเนิด	อยู่

ทางตะวนัตกตดิกบัพืน้ทีโ่ครงการและวดัหนองตาเนดิ	 อยู่

ทางฝ่ังตะวนัตกเฉียงใต้	ห่างจากพืน้ทีป่ระมาณ	500	เมตร

	 2.	พชืผลในพืน้ทีโ่ครงการ

	 เนือ่งจากข้อจ�ากดัในสภาพของดนิและแหล่งน�า้	

ประกอบกบัความรูค้วามเข้าใจและความช�านาญในอาชพี

ของเกษตรกรในพืน้ที	่แหล่งเงนิทนุ	ขนาดของการถอืครอง

ทีด่นิ	 ความรูค้วามเข้าใจและข้อจ�ากัดทางด้านการตลาด

ผลผลติการเกษตร	ท�าให้เกษตรกรในพืน้ทีโ่ครงการปลกูพชื

เพยีงไม่กีช่นิด	พชืผลหลกัได้แก่	อ้อยโรงงาน	มนัส�าปะหลัง

และข้าวโพด	 ซ่ึงพชืผล	 3	 ชนดิดงักล่าว	 ปลกูอยูใ่นกลุม่

เกษตรกรผูถ้อืครองทีดิ่นขนาดใหญ่	ตัง้แต่	10	ไร่ขึน้ไป	สงูสดุ

ถึง	600	ไร่	ส�าหรบัเกษตรกรทีมี่พืน้ท่ีขนาด	50	ไร่ข้ึนไป	จะ

อาศยัแรงงานจ้างของผูรั้บจ้างในต่างท้องที	่ เช่น	 แรงงาน

จากทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ	ผูป้ลูกพชื

ผลกลุ่มดงักล่าวอาศยัแหล่งเงินทนุจากหัวหน้าโควต้าโดย

เฉพาะผูป้ลูกอ้อยและมันส�าปะหลัง	จะขายผลผลิตให้กบัหวั

หน้าโควต้าหรอืโรงงานมันเส้น	หรอืโรงงานแป้งมันในพืน้ท่ี

หรอืพืน้ทีใ่กล้เคียง	และกจิการตลาดเป็นภารกจิของหวัหน้า

โควต้าหรอืเจ้าของโรงงานเป็นผูด้�าเนนิการ	 เมือ่หวัหน้า

โควตาหักเงินกู้และหน้ีสนิต่างๆ	แล้ว	 ในบางปีแทบจะไม่มี

เงินเหลือให้แก่เกษตรกร	และต้องกู้ยืมเงินมาท�าการเกษตร

ในปีต่อไป

	 เกษตรกรผูถื้อครองทีด่นิรายย่อยในพืน้ทีโ่ครงการ	

มพีืน้ทีท่�าการเกษตรไม่มากนกั	 รวมถงึผูเ้ช่าทีด่นิในพืน้ที่	

ส่วนใหญ่จะปลูกพชืผกัและพชือายสุัน้	เช่น	พชืผกัชนิดต่างๆ	

ถ่ัวชนดิต่างๆ	ข้าวโพดหวาน	มะละกอ	ฟักทอง	มันฝรัง่	ส่วน

พชืระยะยาวและพชืยืนต้น	เช่น	หน่อไม้ฝรัง่	มะนาว	มะม่วง

ชนิดต่างๆและมีผูท้ดลองปลูกไผ่หวานในพืน้ท่ี	ปรากฏว่าโต

เร็วและให้ผลผลิตเป็นทีน่่าพอใจ	 ซึง่พชืผลดงักล่าวปลูก

เน้ือท่ีไม่มากนักเพราะต้องอาศัยน�า้ฝนตามธรรมชาต	ิพืน้ท่ี

มีข้อจ�ากัดในด้านแหล่งน�า้ในฤดแูล้งเป็นอย่างมาก

	 เกษตรกรในเขตพืน้ท่ีโครงการบางรายมีอาชพี

การเพาะเห็ดเพือ่ส่งขายท่ี	 ตลาดศรเีมือง	 จังหวัดราชบุร	ี

ตลาดไท	 จังหวัดปทุมธานี	 และตลาดสี่มุมเมือง	

กรงุเทพมหานคร	

	 3.	เกษตรกรเป้าหมายท่ีจะเข้าร่วมโครงการ

	 จากกรอบแนวคดิและสมมุติฐานในการศึกษา

วจิยัครัง้นี	้โดยศกึษากลุม่บคุลากรเป้าหมายในชมุชนบริเวณ

พืน้ทีโ่ครงการและบรเิวณใกล้เคยีงเพือ่พจิารณาความเป็น

ไปได้ในการคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายตามที่ก�าหนดใน

แผนการศกึษาวจิยั	 ผลการศกึษาได้ก�าหนดกลุม่เป้าหมาย

เป็น	3	กลุม่	ได้แก่	(1)	บตุรหลานของเกษตรกร	(2)	เกษตรกร

ในพืน้ทีแ่ละใกล้เคยีงผูซ้ึง่ประกอบอาชพีการเกษตรอยูแ่ล้ว

แต่ไม่มีท่ีดนิท�ากินเป็นของตนเอง	 รวมถึงผูต้้องการทีด่นิท�า

กินเพือ่ขยายการผลิตและมีรายได้มากข้ึน	และ	(3)	บุคคล

อาชพีอืน่	 แต่มคีวามสนใจในการท�าการเกษตรเป็นรายได้

เสรมิ	

	 4.	 ลักษณะและคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของ

เกษตรกรพนัธุใ์หม่ผูจ้ะเข้าร่วมโครงการ

	 1)	 มีสัญชาติไทยและภูมิล�าเนาอยู ่อาศัย
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ประกอบอาชพีการเกษตรหรือแรงงานรับจ้างการเกษตร

ในพืน้ทีโ่ครงการหรอืในพืน้ทีใ่กล้เคยีงมาแล้วไม่น้อยกว่า	

3	ปี

	 2)	มอีายุไม่ต�า่กว่า	20	ปี	แต่ไม่เกิน	40	ปี	

	 3)	มแีรงงานในครวัเรอืนทีจ่ะท�างานในโครงการ

ไม่น้อยกว่า	2	คน	แต่ละคนสุขภาพร่างกายแข็งแรง	มจีติใจ

มุ่งมั่นแน่วแน่สามารถท�าการเกษตรได้โดยไม่มีอุปสรรค

ด้านร่างกายและจติใจ

	 4)	 มคีวามช�านาญและมปีระสบการณ์ในด้าน

การประกอบอาชพีการเกษตร	คอืการท�าไร่	ท�านา	ท�าสวน	

ปลกูพชื	เลีย้งสตัว์	การเพาะเหด็หรอืการปลกูพชืเศรษฐกจิ

มาเป็นระยะเวลาพอสมควร

	 5)	เป็นผู้มนีสัิย	ขยัน	ประหยัด	อดออม	ไม่เป็น

คนฟุม่เฟือยสุรุ่ยสุร่าย

	 6)	 ไม่เคยมปีระวตัใินการท�าผดิกฎหมาย	 เล่น

การพนนั	 ตดิสุรายาเมาหรือเก่ียวข้องในยาเสพตดิ	 ไม่ว่า

จะเป็นผูร่้วมขบวนการ	ผูข้ายหรือผูเ้สพ

	 7)	 เป็นคนดีมีศีลธรรมและจริยธรรม	 สุภาพ

เรียบร้อย	 กิริยาวาจาอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นที่ยอมรับใน

สงัคม

	 8)	 ไม่เป็นบคุคลล้มละลายหรือมหีน้ีสินล้นพ้น

ตัว	 หรือเคยมีประวัติเสื่อมเสียด้านการเงินกับบุคคล	

องค์กร	หรือสถาบนัการเงิน

	 9)	 มคุีณสมบติัไม่ขัดต่อระเบยีบและข้อบงัคบั

ของสถาบนัหรือองค์กรท่ีจะให้การสนบัสนนุโครงการทาง

ด้านวชิาการ	ด้านการบรกิาร	การจดัการและหรอืด้านการ

เงนิโครงการ

	 10)	 มคีณุสมบตัอิืน่ใดตามท่ีคณะกรรมการคดั

เลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจะก�าหนดข้ึนตามความ

เหมาะสม	เป็นกรณไีป

	 5.	 การจดัสรรท่ีดินการเกษตรตามโครงการให้

แก่เกษตรกรพนัธุใ์หม่

	 จากพืน้ท่ีโครงการ	58	ไร่	3	งาน	50	ตารางวา	

หักพืน้ทีบ่่อผวิดนิประมาณ	 4	 ไร่	 และถนนภายในพืน้ที่

โครงการและท่ีดินกันไว้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของ

โครงการแล้ว	จะเหลอืเนือ้ทีซ่ึง่จะจดัสรรให้แก่เกษตรกรผู้

ได้รบัการคดัเลอืกเข้าร่วมโครงการได้ประมาณ	48	ไร่	หาก

จัดสรรให้คนละ	 3	 ไร่	 กจ็ะได้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	

16	ราย	

	 6.	 ความต้องการเงินทุนและแหล่งเงินทุน

โครงการ

ความต้องการเงินทุนของโครงการก�าหนดเป็น	 2	 ส่วน	

ได้แก่	 (1)	 ความต้องการเงินทุนเพือ่สร้างปัจจัยพืน้ฐาน	

(Infrastructure)	 ในพืน้ทีโ่ครงการเป็นเงินลงทนุในปัจจยั

โครงสร้างพืน้ฐานโครงการ	เป็นส่วนทีโ่ครงการต้องด�าเนิน

การจัดหาและด�าเนินการ	 ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนน้ีรวมกัน	

โครงการจะน�าไปเฉลีย่และเรยีกเกบ็จากผู้เข้าร่วมโครงการ	

และ	 (2)	 ค่าลงทุน	 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและด�าเนิน

กจิกรรมในพืน้ทีข่องเกษตรกรแต่ละราย	(Individual	On-

farm	Development)	เป็นภาระทีเ่กษตรกรจะต้องรบัผดิ

ชอบเอง	ด้วยการใช้ทนุของตนเองบางส่วนและบางส่วนกู้

ยมืจากสถาบนัการเงนิในพืน้ทีโ่ครงการ

ผลการวจิยั
	 1.	แผนการผลติ

	 จากการศกึษาข้อมูลในพืน้ทีโ่ครงการและพืน้ที่

ใกล้เคยีง	 สามารถน�ามาประมวลเป็นแบบจ�าลองส�าหรบั

การก�าหนดแผนการผลติในพืน้ทีโ่ครงการได้ดงันี้

	 1)	การน�าท่ีดนิของโครงการมาท�าการเกษตรให้

มีรายได้คุ้มราคาที่ดินน้ัน	 จะต้องเลือกการผลิตทางการ

เกษตรท่ีให้ผลตอบแทนต่อไร่สูงกว่าพชืไร่ท่ีปลูกกันอยู่ใน

ขณะน้ี	ดงันัน้	ถ้าหาก	บสส.	จะจ�าหน่ายทีดิ่นให้เกษตรกร

ในโครงการในราคาท่ีต�า่กว่าราคาตลาด	ก็จะท�าให้เกิดการ

แก่งแย่งกนัเข้าร่วมโครงการจนมปัีญหาในการเลอืกผูเ้ข้า

ร่วมโครงการ	ดงันัน้	การพฒันาทีด่นิและปัจจยัโครงสร้าง

ให้พร้อมแล้วก�าหนดราคาทีดิ่นตามราคาตลาด	 ประกอบ

กบัการใช้มาตรการลดหย่อนในเรือ่งของการปลอดช�าระ

หน้ีในช่วงสองสามปีแรก	น่าจะมีเหตผุลจูงใจให้มีเกษตรกร

มาเข้าร่วมโครงการในลกัษณะท่ีเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย

	 2)	 การปรบัปรงุคณุภาพของดนิและแหล่งน�า้

ก่อนเร่ิมโครงการ	 การปรับปรุงคุณภาพของดินในพ้ืนที่

โครงการน่าจะท�าได้ง่ายกว่า	 เนื่องจาก	 ดินส่วนใหญ่มี

คณุภาพด	ีการก�าหนดให้เกษตรกรพนัธุใ์หม่ทกุรายต้องเข้า

รบัการอบรมวิธีท�าการเกษตรและการด�ารงชวีติจาก	“เนนิ

พอกิน”	อ.ท่าม่วง	จ.กาญจนบรุ	ีของสมณะเสยีงศลี	ชาต

วโร	 ในเร่ืองของการน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมา

ใช้ในการท�าการเกษตรเสยีก่อน	 จะช่วยแก้ปัญหาในเรือ่ง
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ของดินและการบ�ารุงดนิได้โดยไม่ยากนกั	

	 3)	ในเขตพืน้ท่ีโครงการนัน้	นอกจากพชืไร่แล้ว	

มกีารผลติพชืและผลติผลเกษตรทีม่มีลูค่าสงู	 ได้แก่	 ไพล

หอม	ขมิน้ชนั	ว่านหวัเดยีวและเหด็ชนดิต่างๆ	โดยเฉพาะ

เหด็	มผีูร้วบรวมผลผลติส่งตลาดในพืน้ท่ี	ตลาดส่ีมมุเมือง

และตลาดไทอยูแ่ล้ว	แต่มปัีญหาการก�าหนดราคาในขณะ

ซื้อขาย	 แต่ถ้าผลิตกันมาก	 และสามารถรวมกลุ่มกัน

จ�าหน่ายกจ็ะช่วยบรรเทาปัญหาน้ีได้

	 4)	ในบรรดาพชืท่ีสามารถปลูกได้ดใีนเขตพืน้ที่

โครงการ	 นอกจาก	 ไม้ผล	 เช่น	 มะม่วงน�้าดอกไม้และ

มะละกอ	และไผ่หวานแล้ว	ยงัมพีชืระยะสัน้	เช่น	ข้าวโพด

ฝักอ่อน	 มะเขือเปราะ	 มะเขือพวง	 ถั่วเขียว	 ถั่วแขก	

ถัว่ฝักยาว	ผกับุง้	พริกข้ีหน	ูฟักทอง	มนัฝร่ัง	และหน่อไม้

ฝรัง่	 ในเรือ่งนี	้ จากการประชมุสนทนากลุม่เมือ่วนัที	่ 29	

กรกฎาคม	 2553	 ที่ประชุมมีความเห็นว่า	 เกษตรกรใน

โครงการควรปลกูพืชผกัสวนครัวไว้ส�าหรับบริโภคในครัว

เรือนและเป็นพืชหมุนเวียนไห้มีรายได้เป็นประจ�า	 และ

ปลกูมะม่วงไว้รอบ	ๆ	พืน้ท่ี

	 5)	อ�าเภอจอมบงึ	จงัหวัดราชบรีุ	มสีถานท่ีท่อง

เที่ยวหลายแห่ง	 เช่น	 ถ�้าฤาษีเขางู	 ถ�้าเขาบิน	 สวน

พฤกษศาสตร์ถ�า้จอมพล	 สถานวิีจยัการเลีย้งสตัว์ป่าเขา

ประทับช้าง	 โอกาสที่เกษตรกรในเขตโครงการหรือ

เกษตรกรพันธุ์ใหม่จะปลูกพืชสมุนไพรที่ใช้กับธุรกิจนวด

แผนโบราณและสปากจ็ะมมีากขึน้	รวมถงึความสนใจของ

นกักฬีากอล์ฟจากราชบรุคีนัทรคีลบัทีจ่ะมาซือ้ผลติภณัฑ์

และมาใช้บรกิารดงักล่าว	 ประกอบกับโอกาสท่ีเกษตรกร

พันธ์ใหม่ในโครงการที่จะพัฒนาหมู่บ้านของตนให้เป็น

แหล่งท่องท่องเชงิเกษตรควบคูก่นัไปกบัสนิค้าโอทอปอืน่ๆ	

ทีม่มีาก่อนแล้วในต�าบลปากช่องในขณะน้ี	 ได้แก่	 ไข่เค็ม

บ้านเขาประทบัช้าง	 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยบ้านเขา

ประทบัช้าง	ตะกร้าไปวดัท�าจากเถาวัลย์	และไข่เคม็ไฮเทค

เป็นต้น

	 2.	แบบจ�าลองแผนการผลติของเกษตรกรพนัธุ์

ใหม่

	 เมือ่น�าข้อมลูต่างๆ	 ข้างต้นมาพจิารณาร่วมกนั

แล้ว	 ผู้วิจัยได้จัดท�าแบบจ�าลองแผนการผลิตส�าหรับ

เกษตรกรพันธุ์ใหม่ในโครงการที่ต�าบลปากช่อง	 อ�าเภอ

จอมบงึ	 จังหวดัราชบรุภีายใต้ข้อสมมตฐิานซึง่ใช้เป็นข้อ

ก�าหนดในการสร้างแบบจ�าลองเพื่อค้นหาและน�าเสนอ	

แผนการผลติทีม่คีวามเหมาะสมทางเศรษฐกิจต่อไปดงันี้

	 2.1	 เกษตรกรพนัธุใ์หม่แต่ละรายจะได้รบัการ

จดัสรรทีด่นิในโครงการรายละ	3	 ไร่	ประมาณ	16	ราย	

เป็นเนือ้ทีท่ัง้หมด	48	ไร่	โดยทกุคนจะได้รับทีด่นิซึง่ได้การ

พฒันาปัจจัยพืน้ฐานต่างๆ	เพือ่สามารถเพาะปลูกและเล้ียง

สตัว์ได้ตลอดปี	รวมถงึ	สถานทีร่วบรวมผลติผลเพ่ือน�าไป

จ�าหน่ายร่วมกนั

	 2.2	 การจัดหาแหล่งเงนิทนุและเงนิหมุนเวยีน	

เกษตรกรทกุคนตกลงทีจ่ะร่วมกนักูเ้งนิจากแหล่งเงนิทนุมา

ช�าระค่าทีด่นิและค่าปัจจยัพ้ืนฐาน	ดงันี้

	 1)	จ่ายคนืค่าทีด่นิในจ�านวน	3	ไร่	และทีด่นิส่วน

กลางอกีรวม	12	ไร่หรอืรายละ	0.75	ไร่

	 2)	การขุดลอกบ่อน�า้ผวิดนิในพืน้ทีโ่ครงการเพือ่

ให้เก็บกกัน�า้ได้มากข้ึน	 เป็นเงนิประมาณ	800,000	บาท	

หรอืรายละ	50,000	บาท

	 3)	 ขดุเจาะบ่อบาดาล	 พร้อมระบบสบูน�า้และ

จ่ายน�า้	ประมาณ	200,000	บาท	หรอืรายละ	12,500	บาท

	 4)	ท�าสถานสีบูน�า้และวางท่อส่งน�า้ให้สามารถ

ส่งน�้าเข้าทุกแปลงในโครงการคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวม	

320,000	บาท	หรอืประมาณรายละ	20,000	บาท

	 5)	 สร้างโรงเรอืนส่วนกลาง	 เช่น	 ห้องประชมุ	

โรงรวบรวมและคดัพชืผล	หรอือืน่ๆ	คดิเป็นเงนิ	160,000	

บาทหรอืรายละ	10,000	บาท

	 2.3	ในเน้ือที	่3	ไร่ทีเ่กษตรกรพันธุใ์หม่ได้รบั	จะ

แบ่งใช้ในกจิกรรมเป็นสามส่วน	ดังนี้

	 1)	ส่วนทีห่นึง่ใช้ปลกูบ้านพกัอาศยัและการปลกู

พืชผักสวนครัว	 และเลี้ยงสัตว์ที่จะใช้เป็นอาหารในครัว

เรอืน	อาจมีส่วนเหลอืเพือ่ขายและส่วนหนึง่เพ่ือสร้างโรง

เรอืนส�าหรบัเพาะเหด็ฟาง

	 2)	ส่วนทีส่องใช้ทีด่นิเป็นแปลงปลกูพชืสมนุไพร	

เช่น	ไพลหอม	ขมิน้ชนั	ตะไคร้	หอม	ฯลฯ

	 3)	ส่วนทีส่ามใช้ปลูกไม้ยนืต้น	มะม่วงน�า้ดอกไม้	

ไผ่หวาน	มะนาว	ฯลฯ

	 3.	 ผลวิเคราะห์หาผลตอบแทนการลงทุนจาก

แบบจ�าลองไร่นารูปแบบต่างๆ	 ได้ตัวแบบจ�าลองไร่นาที่

เหมาะสมส�าหรบัเกษตรกรพนัธุใ์หม่	 จ�านวน	 7	 รปูแบบ	

ดงันี้
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แบบที่ แบบแผนการปลูกพืช อัตราผลตอบแทนเชิงสินทรัพย(FIRR) % 
1 ไพลหอม1ไร-สมุนไพร1ไร-มะมวง 1 ไร 11 
2 ไพลหอม1ไร-สมุนไพร1ไร-มะมวง 1 ไร-เห็ด 15 
3 ไพลหอม 1ไร-มะมวง 1 ไร-เห็ด-มะนาว 1 ไร 15 
4 ไพลหอม2ไร-มะมวง 1ไร-เห็ด 19 
5 มะนาว 1 ไร-ไผหวาน 1 ไร 31 
6 มะนาว 1ไร-ไผหวาน 1ไร-มะมวง 1 ไร 34 
7 มะนาว 1 ไร-ไผหวาน 1 ไร-เห็ด 35 

 

บทสรุป
	 จากผลการวเิคราะห์หาผลตอบแทนการลงทนุ

ในโครงการ	 สรุปได้ว่า	 ตัวแบบจ�าลองไร่นาที่เหมาะสม

ส�าหรับเกษตรกรพันธุ์ใหม่ในพ้ืนท่ีโครงการ	 โดยมีผล

ตอบแทนทางการเงินท่ีสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอัตรา

ดอกเบีย้เงินฝากสถาบนัการเงิน	มจี�านวน	7	รปูแบบ	ดงัน้ี

	 แบบท่ี	1	ปลกูพืชสมนุไพรชนดิต่างๆ	1	ไร่	ไพล

หอม	1	ไร่	และมะม่วงรอบพืน้ท่ี	มผีลตอบแทนร้อยละ	11

	 แบบท่ี	2	ปลกูพืชสมนุไพรชนดิต่างๆ	1	ไร่	ไพล

หอม	1	ไร่	มะม่วงรอบพืน้ท่ี	และเพาะเหด็	15	รุน่ได้ผล

ตอบแทนร้อยละ	15

	 แบบท่ี	3	ปลกูพืชไพลหอม	1	 ไร่	มะม่วงรอบ

พืน้ท่ี	เพาะเหด็	15	รุ่น	และปลกูมะนาวในห่วงซเีมนต์	1	

ไร่	ได้ผลตอบแทนร้อยละ	15

	 แบบที	่ 4	ปลกูพืชไพลหอม	2	 ไร่	มะม่วงรอบ

พืน้ท่ี	และเพาะเหด็	15	รุ่น	ได้ผลตอบแทนร้อยละ19

	 แบบที	่5	ปลกูมะนาวในห่วงซเีมนต์	1	ไร่และ

ไผ่หวาน	1	ไร่	ได้ผลตอบแทนร้อยละ	31

	 แบบที	่6	ปลกูมะม่วงรอบพืน้ที	่ปลกูมะนาวใน

ห่วงซเีมนต์	1	ไร่และปลกูไผ่หวาน	1	ไร่	ได้ผลตอบแทน

ร้อยละ	34

	 แบบที	่7	เพาะเหด็	15	รุน่	ปลกูมะนาวในห่วง

ซเีมนต์	1	ไร่	และปลกูไผ่หวาน	1	ไร่	ได้ผลตอบแทนร้อย

ละ	35


