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ตัวแบบจ�ำลองไร่นาเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนส�ำหรับเกษตรกรพันธุใ์ หม่
ในประเทศไทย
Farm Models of Sustainable Development for Novice Farmers in
Thailand

บทคัดย่อ

    ดร.วิทยา  เจียรพันธุ์1

โครงการวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาตัวแบบจ�ำลองไร่นาทีเ่ หมาะสมในการผลิตทางการเกษตรตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรพันธุ์ใหม่ในประเทศไทย โดยใช้ที่ดินการเกษตรของบริษัทบริหารสินทรัพย์
สุขุมวิท จ�ำกัด ที่อ�ำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นโครงการน�ำร่อง ตัวแบบจ�ำลองแผนการผลิตส�ำหรับเกษตรกร
พันธุ์ใหม่ในโครงการที่สร้างขึ้นมีดังนี้ (1) เกษตรกรได้รับการจัดสรรที่ดินรายละ 3 ไร่ (2) เกษตรกรทุกคนจะร่วม
กันกู้เงินจากสถาบันการเงินผู้ให้กู้มาช�ำระค่าที่ดินและค่าปัจจัยพื้นฐาน (3) ที่ดินของเกษตรกรรายละ 3 ไร่ จะแบ่ง
พื้นที่เป็นสามส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง สร้างที่พักอาศัย ปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ ส่วนที่สอง เป็นแปลงปลูก
พืชสมุนไพร เช่น ไพลหอม ขมิ้นชัน ตะไคร้ และหอม ส่วนที่สาม ปลูกไม้ยืนต้น มะม่วงน�้ำดอกไม้ และไผ่หวาน ผล
การวิเคราะห์ตัวแบบจ�ำลองแผนการผลิตจ�ำนวน 40 รูปแบบ พบว่า มีรูปแบบการผลิตที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าค่า
เสียโอกาสของเงินทุน ร้อยละ 8 เหมาะสมที่จะเป็นโครงการต้นแบบส�ำหรับเกษตรกรพันธุ์ใหม่จ�ำนวน 7 รูปแบบ
ค�ำส�ำคัญ: ตัวแบบจ�ำลองไร่นา การพัฒนาที่ยั่งยืน เกษตรกรพันธุ์ใหม่

Abstract
The objective of this project was to study farm models which were appropriate for farm production according to the guidelines of suffiffi ifi cient 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 follows: (1) Each farmer would be allocated three rais of land. (2) All farmers would be provided credits
from the ffi ifi nancial 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 ffi ifi rst 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�ำคัญของปัญหา

ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งซึ่ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้มพี ระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ความ
ว่า “ในการพัฒนาประเทศนัน้ จ�ำเป็นต้องท�ำตามล�ำดับขัน้
ตอน เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐานคือความมีกินมีใช้ของ
ประชาชนก่อน ด้วยวิธกี ารทีป่ ระหยัดและระมัดระวัง แต่
ถูกต้องตามหลักวิชา เมือ่ พืน้ ฐานเกิดขึน้ มัน่ คงพอควรแล้ว
จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญให้คอ่ ยเป็นค่อยไปตามล�ำดับ
ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และประหยัดนัน้ ก็เพือ่
ป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว และเพือ่ ให้บรรลุผลส�ำเร็จ
ได้แน่นอนบริบรู ณ์...” และพระราชด�ำรัสเนือ่ งในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิ าลัย พระราชวัง
ดุสติ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2517 “ขอให้ทกุ คนมีความ
ปรารถนาทีจ่ ะให้เมืองไทยพออยูพ่ อกิน ไม่ใช่วา่ จะรุง่ เรือง
อย่างยอด แต่วา่ มีความพออยูพ่ อกิน มีความสงบ เปรียบ
เทียบกับประเทศอืน่ ๆ ถ้าเรารักษาความพออยูพ่ อกินนีไ้ ด้
เราก็จะยอดยิง่ ยวดได้...” จากพระบรมราโชวาทและพระ
ราชด�ำรัสทีไ่ ด้พระราชทานตัง้ แต่ พ.ศ. 2517 พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงให้ความส�ำคัญกับแนวทางการ
พัฒนาบนพืน้ ฐานของการพึง่ ตนเอง ความพอมีพอกิน การ
รูจ้ กั ความพอประมาณ การค�ำนึงถึงความมีเหตุผล การ
สร้างภูมคิ มุ้ กันทีด่ ใี นตัว และทรงเตือนสติประชาชนคน
ไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาตามล�ำดับขั้น
ตอนทีถ่ กู ต้องตามหลักวิชา ตลอดจนมีคณ
ุ ธรรมเป็นกรอบ
ในการด�ำรงชีวติ ดังนัน้ หากเกษตรกรไทยทุกคนสามารถ
น�ำแนวปรัชญานี้มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
การเกษตรของตนเอง ก็คาดหมายได้วา่ จะประสบความ
ส�ำเร็จในการด�ำรงชีพจากอาชีพการเกษตร โดยปลอด
ความเสีย่ งจากสภาวะหนีส้ นิ ดังทีเ่ คยเกิดขึน้ กับเกษตรกร
ในยุคก่อนที่จะมีการรณรงค์การด�ำเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากรายงานการวิจยั เรือ่ ง การวิเคราะห์ปจั จัย
ทีม่ ผี ลต่อการเป็นหนีส้ นิ ของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือเปรียบเทียบกับภาคอื่นของประเทศไทยของวิทยา
เจียรพันธุ์ (2552) พบว่า เกษตรกรทุกภาคของประเทศ
ส่วนใหญ่มีอายุมาก การศึกษาเพียงระดับประถมศึกษา

ปลูกพืชเชิงเดีย่ ว มีเงินออมน้อย ฯลฯ จึงส่งผลต่อการเป็น
หนีภ้ าคครัวเรือนของเกษตรกร รายงานวิจยั ดังกล่าวให้ขอ้
เสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการความรูข้ นั้ อุดมศึกษา
โดยมุง่ เน้นการส่งเสริมเกษตรกรหรือผูป้ ระกอบการเกษตร
รุน่ ใหม่ทเี่ ป็นบุตรหลานของเกษตรกร แทนเกษตรกรรุน่ พ่อ
แม่ทอี่ ยูใ่ นวัยชรา ทีเ่ รียกว่า “เกษตรกรพันธุใ์ หม่” เนือ่ งจาก
เกษตรกรรุน่ ใหม่เหล่านีย้ งั อยูใ่ นวัยเยาว์และมีพนื้ ฐานการ
ศึกษาทีส่ งู ขึน้ เป็นการสะท้อนถึงขีดความสามารถ (Competency) ในการประกอบอาชีพการเกษตรหรือเกีย่ วเนือ่ ง
การเกษตรให้ประสบความส�ำเร็จสูงกว่าเกษตรกรรุน่ พ่อ
แม่
บริษทั บริหารสินทรัพย์สขุ มุ วิท จ�ำกัด (บสส.)
เป็นองค์กรทางการเงินทีร่ ฐั บาลโดยธนาคารแห่งประเทศ
ได้จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขสภาพคล่อง
ทางการเงินของสถาบันการเงินซึ่งได้ให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ
เอกชน แต่ตอ่ มาผูก้ ไู้ ม่สามารถช�ำระหนีต้ ามก�ำหนดได้จงึ
กลายเป็นหนี้ด้อยคุณภาพ เพื่อบรรเทาปัญหาหนี้ด้อย
คุณภาพดังกล่าว ด้วยการให้ บสส. เข้าถือครองทรัพย์สนิ
ซึง่ ผูก้ ไู้ ด้จำ� นองเป็นหลักประกันหนีเ้ หล่านัน้ โดยเปลีย่ นมือ
มาจากสถาบันการเงินผูใ้ ห้กใู้ นลักษณะของการซือ้ ขายทอด
ตลาด ซือ้ หรือรับโอนสถาบัน รับช�ำระหนี้ ซึง่ ทรัพย์สนิ ที่
บสส. ได้เข้าถือครองส่วนหนึง่ เป็นทีด่ นิ การเกษตรทีต่ งั้ อยู่
ในท้องทีจ่ งั หวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศ
ในบรรดากลุม่ บุคคลประเภทต่างๆ ทีป่ ระสงค์
จะเข้าสู่อาชีพการเกษตรหรือแม้แต่ผู้ที่เป็นเกษตรกรอยู่
ก่อนแล้ว อาจกล่าวได้วา่ ”เกษตรกรพันธุใ์ หม่” (Novice
farmers) ต้องการทีด่ นิ การเกษตรเพือ่ ใช้ทำ� กินทีม่ ขี นาด
เนื้อที่ไม่มากนัก เนื่องจากเกินก�ำลังความสามารถของ
ตนเองทีจ่ ะด�ำเนินงานได้อย่างทัว่ ถึง ซึง่ เกษตรกรเหล่านี้
เป็นจ�ำนวนมากที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มี
ความหวังและความต้องการทีจ่ ะด�ำเนินชีวติ ตามวิถแี ห่ง
ปรัชญาดังกล่าวหากได้รบั การจัดสรรทีด่ นิ เป็นของตนเอง
ดังนั้นนโยบายในการบริหารทรัพย์สิน โดยเฉพาะที่ดิน
การเกษตรของ บสส. ทีไ่ ด้ครอบครองไว้ทวั่ ประเทศ หาก
น�ำมาพิจารณาจัดสรรให้แก่เกษตรกรเพือ่ ใช้ประกอบอาชีพ
การเกษตร ก็จะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวมของประเทศชาติเป็นอย่างมาก
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การศึกษาวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั และ บสส. จึงได้รว่ มกัน
ก�ำหนดพืน้ ทีโ่ ครงการน�ำร่อง (Pilot project) โดยการใช้
ทีด่ นิ การเกษตรของ บสส. บริเวณหมูท่ ี่ 10 บ้านหนองตา
เนิด ต�ำบลปากช่อง อ�ำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็น
พื้ น ที่ ด� ำ เนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย รู ป แบบและแนวทางการ
พัฒนาทีด่ นิ เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร
พันธุใ์ หม่ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคาด
หวังว่าหากโครงการศึกษาวิจัยนี้มีความเป็นไปได้ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการทีจ่ ะน�ำไปสูแ่ นวทางในการต่อย
อดและปฏิบัติจริงเพื่อให้เกษตรกรพันธุ์ใหม่มีโอกาสเป็น
เจ้าของที่ดินและสามารถใช้ที่ดินแปลงดังกล่าวท�ำการ
เกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ส�ำเร็จและ
ด�ำรงชีพได้อย่างมัน่ คง

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั

ผูว้ จิ ยั ใช้เครือ่ งมือวิจยั (Research tools) ใน
การท�ำวิจยั ดังนี้
1) แบบบันทึก (Record form) ใช้กบั ข้อมูล
ทางกายภาพของพืน้ ทีโ่ ครงการ
2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept interview)
ใช้กบั เกษตรกร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบลปากช่อง
ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น ปราชญ์ชาวบ้าน และพนักงานธนาคาร
เพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3) แบบสนทนากลุม่ แบบเจาะจง (Focus group
discussion) ใช้กบั ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
4) แบบจ�ำลองเส้นตรง (Linear Programming)
และแบบการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนเชิงสินทรัพย์
(Financial Internal Rate of Return-FIRR) เพือ่ ตรวจ
สอบความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของแผนการผลิตและ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพือ่ ศึกษาศักยภาพของทีด่ นิ แรงงาน เงินทุน สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรพันธุใ์ หม่
และการจั ด การอั น เป็ น องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ของการ
ประกอบการเกษตรในพื้ น ที่ แ ละน� ำ ผลการศึ ก ษาไป การวิเคราะห์ขอ
้ มูล
พิจารณาความเป็นไปได้เบือ้ งต้น (Feasibility study) ใน
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากภาคสนาม ใช้วธิ ี
การปรับปรุงและสร้างตัวแบบจ�ำลองไร่นาทีเ่ หมาะสมเพือ่ การหลักๆ 3 วิธี ดังนี้
ให้ท�ำการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรพันธุ์ใหม่ใน
1) การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analyzed inducพื้ น ที่ ใ ห้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ โดยน� ำ หลั ก ปรั ช ญาของ tion) เป็นการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทไี่ ด้พบเห็นในภาค
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เข้ากับการใช้ทรัพยากรใน สนาม แล้วน�ำมาเขียนรายงานสรุปตามประเด็นต่างๆ ที่
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด และด้วยความร่วมมือ ก�ำหนดไว้ในแนวค�ำถามทัง้ หมด
ระหว่างสถาบันและบุคคลต่างๆ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ
2) การวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา (Content analysis)
ซึง่ จะสามารถน�ำแบบจ�ำลองทีไ่ ด้จากผลการศึกษามาจัด เป็นการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการบรรยายและอรรถาธิบาย
ท�ำโครงการพัฒนาทีด่ นิ ในทางปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์ของ ตามความเป็นจริงจากข้อมูลทุตยิ ภูมิ และข้อมูลปฐมภูมทิ ี่
บสส. ต่อไป
ได้รบั จากภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีโ่ ครงการวิจยั แล้ว
น�ำมาวิเคราะห์รว่ มกันในภาพรวมและรายประเด็น
3) การวิเคราะห์หาผลตอบแทนของการผลิตใน
วิธกี ารวิจยั
การศึกษานีจ้ ะใช้วธิ กี ารศึกษาทัง้ ในเชิงปริมาณ รูปแบบต่างๆ โดยใช้แบบจ�ำลองเส้นตรง (Linear proและคุณภาพเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ในระยะ gramming) ในการคัดเลือกตัวแบบการผลิตทีเ่ หมาะสม
ทีห่ นึง่ ของโครงการศึกษาวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพือ่ ให้ แล้วใช้การวิเคราะห์ผลตอบแทนเชิงสินทรัพย์ (FIRR) เพือ่
ได้ตวั แบบทางการเกษตร (Farm model) ทีเ่ หมาะสมกับ แสดงถึงผลตอบแทนและความคุ้มค่าของแบบการผลิต
สภาพทีต่ งั้ ของโครงการ รวมทัง้ การศึกษาถึงความเป็นไป ต่างๆ
ได้ในการคัดเลือกเกษตรกรพันธุใ์ หม่มาเข้าร่วมด�ำเนินการ
ตามโครงการอย่างยัง่ ยืน
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางกายภาพ

จากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และศึ ก ษา
สังเกตการณ์ การมีสว่ นร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สนทนากลุม่ ในระดับอ�ำเภอ ต�ำบลและในพืน้ ทีท่ ที่ ำ� การ
ศึกษาวิจยั ได้แก่ ผูน้ ำ� ชุมชน หัวหน้าครัวเรือน ผูอ้ าวุโสที่
มีชอื่ เสียงและเป็นทีย่ อมรับของชุมชน แล้วน�ำมาวิเคราะห์
แบบอุปนัยและเชิงเนื้อหาในรูปของการบรรยายและ
อรรถาธิบาย มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. ทีต่ งั้ ของโครงการ
ตัง้ อยูบ่ า้ นหนองตาเนิดหมูท่ ี่ 10 ต�ำบลปากช่อง
อ�ำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เอกสารสิทธิ์ในที่ดินเป็น
หนังสือรับรองการท�ำประโยชน์ (นส.3) เนือ้ ที่ 65 ไร่ 3 งาน
50 ตารางวา แต่เนือ่ งจากมีถนนตัดผ่านท�ำให้ทดี่ นิ ถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ท�ำให้เนือ้ ทีใ่ นปัจจุบนั เมือ่ หักส่วนของถนน
แล้วคงเหลือประมาณ 58 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา
ลักษณะทีด่ นิ เป็นรูปหลายเหลีย่ มอาณาเขตติดต่อ
ของทีด่ นิ เป็นดังนี้ คือ ทิศเหนือติดทางสาธารณะระยะทาง
257 เมตร ทิศใต้ตดิ ทางสาธารณะ ระยะทาง 250 เมตร ทิศ
ตะวันออกติดทางสาธารณะ ระยะทาง 496 เมตร ทิศตะวัน
ตกติดล�ำห้วย ระยะทาง 332 เมตร
สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบเนิน เป็นที่ดิน
เกษตรกรรมระดับดินต�ำ่ กว่าถนน ประมาณ 0.50 เมตร เป็น
ทีด่ นิ ว่างเปล่าและมีอาคารบ้านเดีย่ วอยูท่ างทิศตะวันตก
สภาพแวดล้อมโดยทัว่ ไปส่วนใหญ่มกี ารใช้ประโยชน์ทาง
เกษตรกรรมเป็นไร่มนั ส�ำปะหลัง อ้อย ข้าวโพดและสวนผล
ไม้ ไม่มผี อู้ ยูอ่ าศัยในพืน้ ที่ แต่มบี า้ นเรือนใกล้เคียงกระจาย
อยูใ่ นรูปแบบหมูบ่ า้ นชนบท
บริเวณใกล้เคียงมีโรงเรียนบ้านหนองตาเนิด อยู่
ทางตะวันตกติดกับพืน้ ทีโ่ ครงการและวัดหนองตาเนิด อยู่
ทางฝัง่ ตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากพืน้ ทีป่ ระมาณ 500 เมตร
2. พืชผลในพืน้ ทีโ่ ครงการ
เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดในสภาพของดินและแหล่งน�ำ 
้
ประกอบกับความรูค้ วามเข้าใจและความช�ำนาญในอาชีพ
ของเกษตรกรในพืน้ ที่ แหล่งเงินทุน ขนาดของการถือครอง
ทีด่ นิ ความรูค้ วามเข้าใจและข้อจ�ำกัดทางด้านการตลาด
ผลผลิตการเกษตร ท�ำให้เกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการปลูกพืช
เพียงไม่กชี่ นิด พืชผลหลักได้แก่ อ้อยโรงงาน มันส�ำปะหลัง
และข้าวโพด ซึง่ พืชผล 3 ชนิดดังกล่าว ปลูกอยูใ่ นกลุม่
เกษตรกรผูถ้ อื ครองทีด่ นิ ขนาดใหญ่ ตัง้ แต่ 10 ไร่ขนึ้ ไป สูงสุด

ถึง 600 ไร่ ส�ำหรับเกษตรกรทีม่ พี นื้ ทีข่ นาด 50 ไร่ขนึ้ ไป จะ
อาศัยแรงงานจ้างของผูร้ บั จ้างในต่างท้องที่ เช่น แรงงาน
จากทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูป้ ลูกพืช
ผลกลุม่ ดังกล่าวอาศัยแหล่งเงินทุนจากหัวหน้าโควต้าโดย
เฉพาะผูป้ ลูกอ้อยและมันส�ำปะหลัง จะขายผลผลิตให้กบั หัว
หน้าโควต้าหรือโรงงานมันเส้น หรือโรงงานแป้งมันในพืน้ ที่
หรือพืน้ ทีใ่ กล้เคียง และกิจการตลาดเป็นภารกิจของหัวหน้า
โควต้าหรือเจ้าของโรงงานเป็นผูด้ ำ� เนินการ เมือ่ หัวหน้า
โควตาหักเงินกูแ้ ละหนีส้ นิ ต่างๆ แล้ว ในบางปีแทบจะไม่มี
เงินเหลือให้แก่เกษตรกร และต้องกูย้ มื เงินมาท�ำการเกษตร
ในปีตอ่ ไป
เกษตรกรผูถ้ อื ครองทีด่ นิ รายย่อยในพืน้ ทีโ่ ครงการ
มีพนื้ ทีท่ ำ� การเกษตรไม่มากนัก รวมถึงผูเ้ ช่าทีด่ นิ ในพืน้ ที่
ส่วนใหญ่จะปลูกพืชผักและพืชอายุสนั้ เช่น พืชผักชนิดต่างๆ
ถัว่ ชนิดต่างๆ ข้าวโพดหวาน มะละกอ ฟักทอง มันฝรัง่ ส่วน
พืชระยะยาวและพืชยืนต้น เช่น หน่อไม้ฝรัง่ มะนาว มะม่วง
ชนิดต่างๆและมีผทู้ ดลองปลูกไผ่หวานในพืน้ ที่ ปรากฏว่าโต
เร็วและให้ผลผลิตเป็นทีน่ า่ พอใจ ซึง่ พืชผลดังกล่าวปลูก
เนือ้ ทีไ่ ม่มากนักเพราะต้องอาศัยน�ำ้ ฝนตามธรรมชาติ พืน้ ที่
มีขอ้ จ�ำกัดในด้านแหล่งน�ำ้ ในฤดูแล้งเป็นอย่างมาก
เกษตรกรในเขตพืน้ ทีโ่ ครงการบางรายมีอาชีพ
การเพาะเห็ดเพือ่ ส่งขายที่ ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี
ตลาดไท จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี และตลาดสี่ มุ ม เมื อ ง
กรุงเทพมหานคร
3. เกษตรกรเป้าหมายทีจ่ ะเข้าร่วมโครงการ
จากกรอบแนวคิดและสมมุตฐิ านในการศึกษา
วิจยั ครัง้ นี้ โดยศึกษากลุม่ บุคลากรเป้าหมายในชุมชนบริเวณ
พืน้ ทีโ่ ครงการและบริเวณใกล้เคียงเพือ่ พิจารณาความเป็น
ไปได้ในการคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายตามที่ก�ำหนดใน
แผนการศึกษาวิจยั ผลการศึกษาได้กำ� หนดกลุม่ เป้าหมาย
เป็น 3 กลุม่ ได้แก่ (1) บุตรหลานของเกษตรกร (2) เกษตรกร
ในพืน้ ทีแ่ ละใกล้เคียงผูซ้ งึ่ ประกอบอาชีพการเกษตรอยูแ่ ล้ว
แต่ไม่มที ดี่ นิ ท�ำกินเป็นของตนเอง รวมถึงผูต้ อ้ งการทีด่ นิ ท�ำ
กินเพือ่ ขยายการผลิตและมีรายได้มากขึน้ และ (3) บุคคล
อาชีพอืน่ แต่มคี วามสนใจในการท�ำการเกษตรเป็นรายได้
เสริม
4. ลักษณะและคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของ
เกษตรกรพันธุใ์ หม่ผจู้ ะเข้าร่วมโครงการ
1) มี สั ญ ชาติ ไ ทยและภู มิ ล� ำ เนาอยู ่ อ าศั ย
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ประกอบอาชีพการเกษตรหรือแรงงานรับจ้างการเกษตร
ในพืน้ ทีโ่ ครงการหรือในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
3 ปี
2) มีอายุไม่ตำ�่ กว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี
3) มีแรงงานในครัวเรือนทีจ่ ะท�ำงานในโครงการ
ไม่นอ้ ยกว่า 2 คน แต่ละคนสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจติ ใจ
มุ่งมั่นแน่วแน่สามารถท�ำการเกษตรได้โดยไม่มีอุปสรรค
ด้านร่างกายและจิตใจ
4) มีความช�ำนาญและมีประสบการณ์ในด้าน
การประกอบอาชีพการเกษตร คือการท�ำไร่ ท�ำนา ท�ำสวน
ปลูกพืช เลีย้ งสัตว์ การเพาะเห็ดหรือการปลูกพืชเศรษฐกิจ
มาเป็นระยะเวลาพอสมควร
5) เป็นผูม้ นี สิ ยั ขยัน ประหยัด อดออม ไม่เป็น
คนฟุม่ เฟือยสุรยุ่ สุรา่ ย
6) ไม่เคยมีประวัตใิ นการท�ำผิดกฎหมาย เล่น
การพนัน ติดสุรายาเมาหรือเกีย่ วข้องในยาเสพติด ไม่วา่
จะเป็นผูร้ ว่ มขบวนการ ผูข้ ายหรือผูเ้ สพ
7) เป็นคนดีมีศีลธรรมและจริยธรรม สุภาพ
เรียบร้อย กิริยาวาจาอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นที่ยอมรับใน
สังคม
8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือมีหนีส้ นิ ล้นพ้น
ตัว หรือเคยมีประวัติเสื่อมเสียด้านการเงินกับบุคคล
องค์กร หรือสถาบันการเงิน
9) มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ขดั ต่อระเบียบและข้อบังคับ
ของสถาบันหรือองค์กรทีจ่ ะให้การสนับสนุนโครงการทาง
ด้านวิชาการ ด้านการบริการ การจัดการและหรือด้านการ
เงินโครงการ
10) มีคณ
ุ สมบัตอิ นื่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการคัด
เลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจะก�ำหนดขึ้นตามความ
เหมาะสม เป็นกรณีไป
5. การจัดสรรทีด่ นิ การเกษตรตามโครงการให้
แก่เกษตรกรพันธุใ์ หม่
จากพืน้ ทีโ่ ครงการ 58 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา
หักพืน้ ทีบ่ อ่ ผิวดินประมาณ 4 ไร่ และถนนภายในพืน้ ที่
โครงการและที่ ดิ น กั น ไว้ เ พื่ อ ประโยชน์ ส ่ ว นรวมของ
โครงการแล้ว จะเหลือเนือ้ ทีซ่ งึ่ จะจัดสรรให้แก่เกษตรกรผู้
ได้รบั การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้ประมาณ 48 ไร่ หาก
จัดสรรให้คนละ 3 ไร่ ก็จะได้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
16 ราย

6. ความต้องการเงินทุนและแหล่งเงินทุน

โครงการ
ความต้องการเงินทุนของโครงการก�ำหนดเป็น 2 ส่วน
ได้แก่ (1) ความต้องการเงินทุนเพือ่ สร้างปัจจัยพืน้ ฐาน
(Infrastructure) ในพืน้ ทีโ่ ครงการเป็นเงินลงทุนในปัจจัย
โครงสร้างพืน้ ฐานโครงการ เป็นส่วนทีโ่ ครงการต้องด�ำเนิน
การจัดหาและด�ำเนินการ ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้รวมกัน
โครงการจะน�ำไปเฉลีย่ และเรียกเก็บจากผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
และ (2) ค่าลงทุน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและด�ำเนิน
กิจกรรมในพืน้ ทีข่ องเกษตรกรแต่ละราย (Individual Onfarm Development) เป็นภาระทีเ่ กษตรกรจะต้องรับผิด
ชอบเอง ด้วยการใช้ทนุ ของตนเองบางส่วนและบางส่วนกู้
ยืมจากสถาบันการเงินในพืน้ ทีโ่ ครงการ

ผลการวิจยั

1. แผนการผลิต
จากการศึกษาข้อมูลในพืน้ ทีโ่ ครงการและพืน้ ที่
ใกล้เคียง สามารถน�ำมาประมวลเป็นแบบจ�ำลองส�ำหรับ
การก�ำหนดแผนการผลิตในพืน้ ทีโ่ ครงการได้ดงั นี้
1) การน�ำทีด่ นิ ของโครงการมาท�ำการเกษตรให้
มีรายได้คุ้มราคาที่ดินนั้น จะต้องเลือกการผลิตทางการ
เกษตรทีใ่ ห้ผลตอบแทนต่อไร่สงู กว่าพืชไร่ทปี่ ลูกกันอยูใ่ น
ขณะนี้ ดังนัน้ ถ้าหาก บสส. จะจ�ำหน่ายทีด่ นิ ให้เกษตรกร
ในโครงการในราคาทีต่ ำ�่ กว่าราคาตลาด ก็จะท�ำให้เกิดการ
แก่งแย่งกันเข้าร่วมโครงการจนมีปญ
ั หาในการเลือกผูเ้ ข้า
ร่วมโครงการ ดังนัน้ การพัฒนาทีด่ นิ และปัจจัยโครงสร้าง
ให้พร้อมแล้วก�ำหนดราคาทีด่ นิ ตามราคาตลาด ประกอบ
กับการใช้มาตรการลดหย่อนในเรือ่ งของการปลอดช�ำระ
หนีใ้ นช่วงสองสามปีแรก น่าจะมีเหตุผลจูงใจให้มเี กษตรกร
มาเข้าร่วมโครงการในลักษณะทีเ่ ป็นธรรมกับทุกฝ่าย
2) การปรับปรุงคุณภาพของดินและแหล่งน�ำ้
ก่อนเริ่มโครงการ การปรับปรุงคุณภาพของดินในพื้นที่
โครงการน่าจะท�ำได้ง่ายกว่า เนื่องจาก ดินส่วนใหญ่มี
คุณภาพดี การก�ำหนดให้เกษตรกรพันธุใ์ หม่ทกุ รายต้องเข้า
รับการอบรมวิธที ำ� การเกษตรและการด�ำรงชีวติ จาก “เนิน
พอกิน” อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ของสมณะเสียงศีล ชาต
วโร ในเรือ่ งของการน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการท�ำการเกษตรเสียก่อน จะช่วยแก้ปญ
ั หาในเรือ่ ง
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ของดินและการบ�ำรุงดินได้โดยไม่ยากนัก
3) ในเขตพืน้ ทีโ่ ครงการนัน้ นอกจากพืชไร่แล้ว
มีการผลิตพืชและผลิตผลเกษตรทีม่ มี ลู ค่าสูง ได้แก่ ไพล
หอม ขมิน้ ชัน ว่านหัวเดียวและเห็ดชนิดต่างๆ โดยเฉพาะ
เห็ด มีผรู้ วบรวมผลผลิตส่งตลาดในพืน้ ที่ ตลาดสีม่ มุ เมือง
และตลาดไทอยูแ่ ล้ว แต่มปี ญ
ั หาการก�ำหนดราคาในขณะ
ซื้อขาย แต่ถ้าผลิตกันมาก และสามารถรวมกลุ่มกัน
จ�ำหน่ายก็จะช่วยบรรเทาปัญหานีไ้ ด้
4) ในบรรดาพืชทีส่ ามารถปลูกได้ดใี นเขตพืน้ ที่
โครงการ นอกจาก ไม้ผล เช่น มะม่วงน�้ำดอกไม้และ
มะละกอ และไผ่หวานแล้ว ยังมีพชื ระยะสัน้ เช่น ข้าวโพด
ฝักอ่อน มะเขือเปราะ มะเขือพวง ถั่วเขียว ถั่วแขก
ถัว่ ฝักยาว ผักบุง้ พริกขีห้ นู ฟักทอง มันฝรัง่ และหน่อไม้
ฝรัง่ ในเรือ่ งนี้ จากการประชุมสนทนากลุม่ เมือ่ วันที่ 29
กรกฎาคม 2553 ที่ประชุมมีความเห็นว่า เกษตรกรใน
โครงการควรปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำ� หรับบริโภคในครัว
เรือนและเป็นพืชหมุนเวียนไห้มีรายได้เป็นประจ�ำ  และ
ปลูกมะม่วงไว้รอบ ๆ พืน้ ที่
5) อ�ำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีสถานทีท่ อ่ ง
เที่ยวหลายแห่ง เช่น ถ�้ำฤาษีเขางู ถ�้ำเขาบิน สวน
พฤกษศาสตร์ถำ�้ จอมพล สถานีวจิ ยั การเลีย้ งสัตว์ปา่ เขา
ประทั บ ช้ า ง โอกาสที่ เ กษตรกรในเขตโครงการหรื อ
เกษตรกรพันธุ์ใหม่จะปลูกพืชสมุนไพรที่ใช้กับธุรกิจนวด
แผนโบราณและสปาก็จะมีมากขึน้ รวมถึงความสนใจของ
นักกีฬากอล์ฟจากราชบุรคี นั ทรีคลับทีจ่ ะมาซือ้ ผลิตภัณฑ์
และมาใช้บริการดังกล่าว ประกอบกับโอกาสทีเ่ กษตรกร
พันธ์ใหม่ในโครงการที่จะพัฒนาหมู่บ้านของตนให้เป็น
แหล่งท่องท่องเชิงเกษตรควบคูก่ นั ไปกับสินค้าโอทอปอืน่ ๆ
ทีม่ มี าก่อนแล้วในต�ำบลปากช่องในขณะนี้ ได้แก่ ไข่เค็ม
บ้านเขาประทับช้าง ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยบ้านเขา
ประทับช้าง ตะกร้าไปวัดท�ำจากเถาวัลย์ และไข่เค็มไฮเทค
เป็นต้น
2. แบบจ�ำลองแผนการผลิตของเกษตรกรพันธุ์
ใหม่
เมือ่ น�ำข้อมูลต่างๆ ข้างต้นมาพิจารณาร่วมกัน
แล้ว ผู้วิจัยได้จัดท�ำแบบจ�ำลองแผนการผลิตส�ำหรับ
เกษตรกรพันธุ์ใหม่ในโครงการที่ต�ำบลปากช่อง อ�ำเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรภี ายใต้ขอ้ สมมติฐานซึง่ ใช้เป็นข้อ
ก�ำหนดในการสร้างแบบจ�ำลองเพื่อค้นหาและน�ำเสนอ

แผนการผลิตทีม่ คี วามเหมาะสมทางเศรษฐกิจต่อไปดังนี้
2.1 เกษตรกรพันธุใ์ หม่แต่ละรายจะได้รบั การ
จัดสรรทีด่ นิ ในโครงการรายละ 3 ไร่ ประมาณ 16 ราย
เป็นเนือ้ ทีท่ งั้ หมด 48 ไร่ โดยทุกคนจะได้รบั ทีด่ นิ ซึง่ ได้การ
พัฒนาปัจจัยพืน้ ฐานต่างๆ เพือ่ สามารถเพาะปลูกและเลีย้ ง
สัตว์ได้ตลอดปี รวมถึง สถานทีร่ วบรวมผลิตผลเพือ่ น�ำไป
จ�ำหน่ายร่วมกัน
2.2 การจัดหาแหล่งเงินทุนและเงินหมุนเวียน
เกษตรกรทุกคนตกลงทีจ่ ะร่วมกันกูเ้ งินจากแหล่งเงินทุนมา
ช�ำระค่าทีด่ นิ และค่าปัจจัยพืน้ ฐาน ดังนี้
1) จ่ายคืนค่าทีด่ นิ ในจ�ำนวน 3 ไร่ และทีด่ นิ ส่วน
กลางอีกรวม 12 ไร่หรือรายละ 0.75 ไร่
2) การขุดลอกบ่อน�ำ้ ผิวดินในพืน้ ทีโ่ ครงการเพือ่
ให้เก็บกักน�ำ้ ได้มากขึน้ เป็นเงินประมาณ 800,000 บาท
หรือรายละ 50,000 บาท
3) ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบสูบน�ำ้ และ
จ่ายน�ำ 
้ ประมาณ 200,000 บาท หรือรายละ 12,500 บาท
4) ท�ำสถานีสบู น�ำ้ และวางท่อส่งน�ำ้ ให้สามารถ
ส่งน�้ำเข้าทุกแปลงในโครงการคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวม
320,000 บาท หรือประมาณรายละ 20,000 บาท
5) สร้างโรงเรือนส่วนกลาง เช่น ห้องประชุม
โรงรวบรวมและคัดพืชผล หรืออืน่ ๆ คิดเป็นเงิน 160,000
บาทหรือรายละ 10,000 บาท
2.3 ในเนือ้ ที่ 3 ไร่ทเี่ กษตรกรพันธุใ์ หม่ได้รบั จะ
แบ่งใช้ในกิจกรรมเป็นสามส่วน ดังนี้
1) ส่วนทีห่ นึง่ ใช้ปลูกบ้านพักอาศัยและการปลูก
พืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ที่จะใช้เป็นอาหารในครัว
เรือน อาจมีสว่ นเหลือเพือ่ ขายและส่วนหนึง่ เพือ่ สร้างโรง
เรือนส�ำหรับเพาะเห็ดฟาง
2) ส่วนทีส่ องใช้ทดี่ นิ เป็นแปลงปลูกพืชสมุนไพร
เช่น ไพลหอม ขมิน้ ชัน ตะไคร้ หอม ฯลฯ
3) ส่วนทีส่ ามใช้ปลูกไม้ยนื ต้น มะม่วงน�ำ้ ดอกไม้
ไผ่หวาน มะนาว ฯลฯ
3. ผลวิเคราะห์หาผลตอบแทนการลงทุนจาก
แบบจ�ำลองไร่นารูปแบบต่างๆ ได้ตัวแบบจ�ำลองไร่นาที่
เหมาะสมส�ำหรับเกษตรกรพันธุใ์ หม่ จ�ำนวน 7 รูปแบบ
ดังนี้
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แบบที่
1
2
3
4
5
6
7

บทสรุป

แบบแผนการปลูกพืช
ไพลหอม1ไร-สมุนไพร1ไร-มะมวง 1 ไร
ไพลหอม1ไร-สมุนไพร1ไร-มะมวง 1 ไร-เห็ด
ไพลหอม 1ไร-มะมวง 1 ไร-เห็ด-มะนาว 1 ไร
ไพลหอม2ไร-มะมวง 1ไร-เห็ด
มะนาว 1 ไร-ไผหวาน 1 ไร
มะนาว 1ไร-ไผหวาน 1ไร-มะมวง 1 ไร
มะนาว 1 ไร-ไผหวาน 1 ไร-เห็ด

จากผลการวิเคราะห์หาผลตอบแทนการลงทุน
ในโครงการ สรุปได้ว่า ตัวแบบจ�ำลองไร่นาที่เหมาะสม
ส�ำหรับเกษตรกรพันธุ์ใหม่ในพื้นที่โครงการ โดยมีผล
ตอบแทนทางการเงินที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอัตรา
ดอกเบีย้ เงินฝากสถาบันการเงิน มีจำ� นวน 7 รูปแบบ ดังนี้
แบบที่ 1 ปลูกพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ 1 ไร่ ไพล
หอม 1 ไร่ และมะม่วงรอบพืน้ ที่ มีผลตอบแทนร้อยละ 11
แบบที่ 2 ปลูกพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ 1 ไร่ ไพล
หอม 1 ไร่ มะม่วงรอบพืน้ ที่ และเพาะเห็ด 15 รุน่ ได้ผล
ตอบแทนร้อยละ 15
แบบที่ 3 ปลูกพืชไพลหอม 1 ไร่ มะม่วงรอบ
พืน้ ที่ เพาะเห็ด 15 รุน่ และปลูกมะนาวในห่วงซีเมนต์ 1
ไร่ ได้ผลตอบแทนร้อยละ 15

อัตราผลตอบแทนเชิงสินทรัพย(FIRR) %
11
15
15
19
31
34
35

แบบที่ 4 ปลูกพืชไพลหอม 2 ไร่ มะม่วงรอบ
พืน้ ที่ และเพาะเห็ด 15 รุน่ ได้ผลตอบแทนร้อยละ19
แบบที่ 5 ปลูกมะนาวในห่วงซีเมนต์ 1 ไร่และ
ไผ่หวาน 1 ไร่ ได้ผลตอบแทนร้อยละ 31
แบบที่ 6 ปลูกมะม่วงรอบพืน้ ที่ ปลูกมะนาวใน
ห่วงซีเมนต์ 1 ไร่และปลูกไผ่หวาน 1 ไร่ ได้ผลตอบแทน
ร้อยละ 34
แบบที่ 7 เพาะเห็ด 15 รุน่ ปลูกมะนาวในห่วง
ซีเมนต์ 1 ไร่ และปลูกไผ่หวาน 1 ไร่ ได้ผลตอบแทนร้อย
ละ 35
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