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โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ วช. ที่
ให้การสนับสนุนทุนในการทำวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) แผนงาน
คนไทย 4.0 ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการทำงานทั้งในเชิงพื้นที่ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเพื่อให้โครงการ
สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ แม้จะประสบปัญหาการลงพื้นที่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ส่ งผลให้ การดำเนิ น โครงการมี ความล่ าช้ ากว่ ากำหนด ขอขอบพระคุ ณ
ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานอำนวยการแผนงานคนไทย 4.0 ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่าน
ได้ แก่ รศ.สมพร อิ ศวิลานนท์ รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิ งห์ และคุณสุ นันทา สมพงษ์ ที่ กรุณ าให้ คำแนะนำ
แนวทางในการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อการตอบโจทย์ แนวทางในการดำเนินกิจกรรมการวิจัย ตลอดจนข้อเสนอแนะ
ในการปรั บปรุ งรายงานให้ มี ความสมบู รณ์ มากยิ่ งขึ้ น และเกิ ดการใช้ประโยชน์ ที่ เป็ นรูป ธรรมแก่ หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ขอขอบคุณเกษตรกร ผู้นำเกษตรกร ผู้นำชุมชน หน่วยงานเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ บุคลากรของกรมปศุสัตว์ บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการ ที่
ความอนุเคราะห์ให้ความสะดวก และให้ข้อมูล รวมทั้งคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้จนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
หากมีข้อผิดพลาดหรือบกพร่อง คณะผู้วิจัยพร้อมนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสถัดไป
คณะผู้วิจัย
กันยายน 2563
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บทคัดย่อ
โครงการนี้ พยายามเสนอตัวอย่างโมเดลทางเลือกในการพัฒ นาบนพื้นที่สูง ที่ สอดรับ กับบริบทและ
ความหลากหลายของพื้นที่ โดยใช้วิธี Rapid appraisal วิเคราะห์ศักยภาพในท้องถิ่นและสแกนพืช สัตว์ และ
ประมง 82 รายการ เพื่ อ นำมาพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ต้ น ทุ น -ผลตอบแทน การศึ ก ษาได้ วิ เคราะห์ ด้ ว ยเทคนิ ค
ที่ห ลากหลายได้ แก่ Cost Benefit Analysis, Linear Programming, Focus Group Meetings, In-depth
Interview, Personas และ Design Thinking จากการศึกษามีข้อค้นพบสำคัญ คือ
1. น่านมีพื้นที่เหมาะสมต่อการเกษตรจำกัด พื้นที่เกษตรอยู่ที่สูงแต่น้ำอยู่ที่ลุ่ม ต้นทุนคมนาคมสูง
และเงื่อนไข คทช. ส่งผลให้การพัฒนาสินค้าเกษตรมีต้นทุนสูง และต้องการการจัดการดินและน้ำอย่างเป็นระบบ
2. เกษตรกรก่อหนี้เพื่อจุนเจือการบริโภคในครัวเรือน แม้ว่าบางรายสามารถใช้หนี้ได้ แต่ส่วนใหญ่
เป็นหนี้ตลอดชีวิต โดยมีกรมธรรม์เป็นหลักประกันการชำระหนี้
3. แม้ว่าทางเลือกเกี่ยวกับระบบเกษตรมีมากมายและหลากหลาย แต่ด้วยเงื่อนไขทางกายภาพและ
เศรษฐกิจครัวเรือนทำให้ทางเลือกเหลือน้อย การตัดสินใจของเกษตรต้องการข้อมูลผลตอบแทนและต้นทุนที่
ชัดเจน ทราบขนาดเงินลงทุน (หนี้สิน) และต้องให้ได้รายได้ไม่น้อยกว่า 1 แสนบาท/ปี/ครัวเรือน
4. ข้ าวโพด เป็ น ทางเลื อกที่ ล งทุ น น้ อ ย รายได้ ดี และมี ความเสี่ ยงด้ านตลาดต่ ำที่ สุ ด แต่ ต้ องใช้
พื้นที่มาก และใช้วิธีการเผาหลังเก็บเกี่ยวที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อให้มีรายได้ระดับเดียวกับข้าวโพด
กัญชง (ผลิตเส้นใย) หม่อน และกล้วยน้ำว้า เป็นสามทางเลือกที่ดีที่สุด และยังใช้พื้นที่น้อยกว่า ส่วนไม้ผลต้องใช้
เวลาอย่างน้อย 3 ปี และลงทุนสูง สำหรับการปลูกพืชผสมผสานที่เหมาะสมควรมี 2 ชนิด เนื่องจากจะมีรายได้
คุ้มค่ากับการลงทุน สำหรับปศุสัตว์อย่างแพะและไก่พื้นเมืองแม้ว่าใช้พื้นที่น้อยแต่ใช้เงินลงทุนสูง
5. ในพื้นที่ลุ่มน้ำหนึ่งและสอง กรณีที่มีป่าอยู่แล้ว
5.1 ไม่มีพืชเศรษฐกิจที่จะสามารถแซมลงไปในป่าเพื่อหารายได้ได้ในปีแรกที่จะทำให้ครัวเรือนมี
ชีวิตดีขึ้น
5.2 หากต้องการสร้างรายได้ในปีแรก ต้องเลี้ยงไก่พื้นเมือง 4 รุ่น/ปี (รุ่นละ 400 ตัว) จะใช้เงิน
ลงทุน 58,000 บาท สร้างรายได้สุทธิเท่ากับ 48,000 บาท
5.3 พืชที่ป ลูกใต้ป่ าได้ดีที่สุด แต่ต้องรอ 2 ปี จึงจะได้รายได้ ได้แก่ หวาย ผักหวาน บุก สร้าง
รายได้ได้ 98,000 95,000 และ 49,000 บาท/ปี ตามลำดับ โดยใช้เงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาท
6. ในพื้น ที่ลุ่ม น้ ำหนึ่ งและสอง กรณี ที่ปลู กพืช ไปพร้อมๆ กับปลูกไม้ป่ามีทางเลื อกค่อนข้างจำกัด
ทางเลือกที่ดีที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่
6.1 กล้วยน้ำว้า สามารถเก็บเกี่ยวได้ภายใน 1 ปี ปลูกคละกับป่าในพื้นที่ 20 ไร่ (2,400 ต้น) ลงทุน
และบำรุงรักษา 92,000 บาท ได้รับรายได้สุทธิ 84,000 บาท/ปี
6.2 มะขามเปรี้ยว จะเก็บเกี่ยวได้ภายใน 3 ปี ปลูก 16 ต้น/ไร่ ในพื้นที่ 20 ไร่ (320 ต้น) ลงทุน
และบำรุงรักษา 64,000 บาท ได้รายได้ 126,000 บาท/ปี
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6.3 มะไฟจีน จะเก็บเกี่ยวได้ภายในปีที่ 4 ปลูกแซมป่า 20 ไร่ (188 ต้น) ลงทุน 100,000 บาท
ได้รายได้ 135,000 บาท/ปี
7. พื้นทีล่ ุ่มน้ำสาม สี่ และห้า
7.1 การเพาะปลูกในลุ่มน้ำนี้ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องพืช ระบบเกษตรที่สร้างรายได้สูงกว่าพืชเชิงเดี่ยว
และระบบที่สร้างรายได้สูงสุดต่อพื้นที่ 20 ไร่ ได้แก่ กัญชง (ผลิตเส้นใย) หญ้าเนเปียร์ หม่อน กล้วยน้ำว้า โกโก้
และกาแฟ
7.2 การผลิตพืชใหม่ กัญชง (ผลิตเส้นใย) และหญ้าเนเปียร์ต้องสร้างตลาดใหม่ ส่วนโกโก้ต้องการน้ำ
กาแฟต้องการความสูงของพื้นที่ปลูก ดังนั้น กล้วยน้ำว้ามีความพร้อมมากที่สุด และมีห่วงโซ่อุปทานอยู่บ้างแล้ว
แต่ต้องมีการแปรรูปมากขึ้น
สำหรับทางเลือกการพัฒนาระดับโครงการต้องสร้างแรงจูงใจโดย
1. การจ่ายค่า คืน พื้น ที่ 5,000 บาท/ไร่ ควรทยอยจ่ายในลักษณะของการปลูก และดูแ ลป่า คือ
ค่า ปลูก และดูแ ลป่า ในปี แรก 2,000 บาท/ไร่ ค่าปลู กซ่อมและดูแลป่าในปีที่สองและสามปีละ 1,500 บาท/ไร่
ตามลำดับ ทั้งนี้ ในพื้นที่นี้จะไม่มีการปลูกพืชเกษตร
2. เกษตรกรเลือกปลูกข้าวโพดเพราะได้สินเชื่อ ง่าย จึงสามารถนำเงินในอนาคตมาใช้เพื่ออุปโภค
บริ โภคได้ ก่ อน ดั งนั้ น ในช่ วงเปลี่ ยนผ่ านอาจจะต้ องยอมให้ ปลู กข้ าวโพด แต่ ต้ องใช้ วิ ธี ไม่ เผาในพื้ นที่ คทช.
ควรต้องให้แรงจูงใจทำเกษตรไม่เผาสำหรับ ข้าวโพดในสามปีแรกที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยมีเงินสนับสนุน
ข้าวโพดไม่เผากิโลกรัมละ 2 บาท โดยเฉลี่ย 1 ไร่ จะได้ประมาณ 1,400 บาท/ไร่
3. การเปลี่ยนพืช เกษตรกรต้องเลือกเองตามศักยภาพของตน
4. การสนับสนุนการจัดการน้ำเป็นโอกาสลดความเสี่ยงและเพิ่มทางเลือกของเกษตรกร
5. การสนับสนุนด้านการปรับโครงสร้างสินเชื่อจะจำเป็นสำหรับเกษตรกรกลุ่มที่มีหนี้สะสมสูงมาก
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Abstract
This project has endeavored to provide alternative models for upland development.
These models are compatible with the context and variety of areas. The Rapid appraisal was
used to analyze the potential of communities. In addition, a scan of 82 plants, animals, and
fishes to develop the cost and return data for investment was carried out. Various tools
included Cost Benefit Analysis, Linear Programming, Focus Group Meetings, In-depth
Interview, Personas, and Design Thinking. The main findings were as follows:
1. Nan has a limited land for agricultural activities. Lands for agriculture are located
uphill while the water supply is far downhill. High cost of logistics and transportation as well
as the rules under National Land Policy Committee (NLPC) result in high cost of agricultural
products. In addition, good governance in soil and water is required.
2. Farmers are in debt due to daily household consumption. Some can pay off the
debt, while most are in debt for the whole of their lives with a mortgaged
property/collateral for repayment.
3. Although there are many choices of agricultural systems, the limitations of physical
features of the land and socio-economic situation of farmers lead to fewer options. The
decision of farmers depends on the clear data of cost and return for investment. They
would like to know how much they need to invest (loan) to generate income at least
100,000 Thai Baht/year/household.
4. Corn is the priority because of good income and low risk in marketing; however,
this plant depends upon large areas of land and subsequent burning after post-harvest. This
is detrimental to the environment and public health. To find similar levels of income from
corn cultivation, three alternative plants including hemp (for clothes and textile fibers),
Mulberry, cultivated banana (Namwa) might be suitable with less land degradation. Fruit
trees need a high investment and takes at least three years to gain an income. The
applicable companion plants or agroforest should have two types to gain an appropriate
profit. For livestock, like goat and native chicken, although less land is needed, high
investment is committed.
5. In sites one and two, where there are forests,
a. There is no economical crop which can be planted in the forest to gain
additional income in the first year to provide households with a better standard of living.
V

b. If farmers would like to earn an income in the first year, they must raise native
chicken (four crops/year: 400 chicken/crop). This requires 58,000 Baht for investment and
expected profit is 48,000 Baht.
c. The best companion crops in agroforest take two years to provide an additional
income including Rattan palms, sweet leaf (Phak wan), and Konjac. These crops could
provide an income of 98,000 95,000 and 49,000 Baht/year, respectively with not more than
100,000 Baht investment.
6. In sites one and two, in cases using agroforestry, there are a few options. The first
three priorities include:
a. The cultivated banana (Namwa) can be harvested within one year and it can be
assorted planting within an agroforestry area (2,400 banana trees in 20 Rai). The investment
and maintenance cost are approximately 92,000 Baht while the expected profit 84,000
Baht/year,
b. The sour tamarind will be harvested after three years: planting 16 tamarinds
/Rai in 20 Rai (320 Trees). The investment and maintenance costs are approximately 64,000
Baht while the expected profit 126,000 Baht/year,
c. The Wampee will be harvested after four years. This plant will be a companion
plant in agroforestry (188 trees in 20 Rai). The investment and maintenance costs iare
approximately 100,000 Baht while the expected profit is 135,000 Baht/year,
7. In sites, three, four, and five
a. There are no constraints on plant culture in these sites. Agricultural systems
with a better return than mono-cultivation are hemp (for clothes and textile fibers), Napier
Grass, Mulberry, cultivated banana (Namwa), Cacao and coffee tree,
b. There is a need to generate a new market for the development of new
potential economic crop. Cacao production needs a good water supply while coffee trees
need land with a high elevation. Thus, cultivated banana (Namwa) is the most appropriate
since there is some supply chain. However, various aspects of post processing are required
to be studied.
The success of the project for this alternative development depends on developing
motivation as follows:
1. The 5,000 Baht/Rai for area reimbursement, gradually paid in installments for
planting and taking care of forest; 2,000 Baht/Rai in the first year and 1,500 Baht/Rai in the
second and third year. There is no crop cultivation in this area,
VI

2. As farmers decide to grow corn due to easy access to a loan, they can allocate
some of the loan for daily consumption. In the interim, corn can be cultivated; however,
there is no burning in a restricted area (NLPC). Farmers should be encouraged not to burn
the cultivated and harvested areas in the first three years through a subsidy, two baht/kg of
corn without burning activities, approximately 1,400 Baht/Rai,
3. The plant replacement: farmers must select their own depending on their
potential,
4. Water governance and support are required to reduce the risk and increase
opportunities for alternative planting for farmers,
5. The credit or loan restructure is needed for farmers who have a high accumulated
debt.
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สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
1. กายภาพของพื้นที่ และกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สูงในจังหวัดน่าน
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โมเดลทางเลือกในการพัฒนาคนไทย 4.0 บนพื้นที่สูงในภาคเหนือตอนบน
กว่ากึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สถาบันวิจัยและพัฒ นาพื้นที่ สูง
โครงการหลวง หน่วยงานทหาร บริษัทเอกชนและ/รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น เข้าไปดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้
ความช่วยเหลือและพัฒนาพื้นที่ สูงในภาคเหนือตอนบนอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อความมั่นคง และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบนพื้นที่สูงให้มีความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมทั้ ง
ความพยายามลดการบุกรุกพื้นที่ป่าที่ถูกนำมาใช้เป็นพื้นที่ทำกิน รวมถึงปัญหาหมอกควันจากการเผาไร่ เช่น
ไร่ข้าวโพด เป็นต้น ภาคส่วนต่างๆ พยายามสร้างโอกาสทางอาชีพให้มีความหลากหลายมากขึ้น ให้ความรู้และ
เทคโนโลยีที่ทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับ
ผลิตผลที่ผลิต เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการผลิตและการประกอบอาชีพ รวมถึงการใช้ที่ดินของ
คนบนพื้นที่สูงที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างพื้นที่ทำกินกับพื้นที่ป่า
ปัจจุบันได้เกิดแนวโน้มสำคัญด้านนโยบายที่จะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ พื้นที่สูงใน
ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะในพื้ นที่ จัง หวัดน่ านได้มีโ ครงการบริห ารพื้นที่ รูป แบบพิเศษเพื่อการจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน : พื้นที่จังหวัดน่าน ที่เป็นพื้นที่ทดลองนวัตกรรมการบริหารจัดการ
ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนภายใต้คณะกรรมการดำเนินงานตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดิน
ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่จังหวัดน่าน จัดสรรสิทธิที่ทำกินตาม พ.ร.บ ของคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ให้ประชาชนสามารถอาศัยในพื้นที่อนุรักษ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและคืนสภาพป่า
ดังนั้นด้วยความพร้อมและความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ผลการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์
และเห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์ โครงการวิจัยนี้จึงเลือกพื้นที่จังหวัดน่านเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัย โดยมีตำบลนาไร่หลวง
อำเภอสองแคว และตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง เป็นกรณีศึกษา เนื่องจากมีข้อมูล และความพร้อมของทั้ ง
ภาคราชการและชุมชนสูงกว่าพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดน่าน รวมทั้งมีหน่วยงานที่สนใจนำผลผลิตของโครงการไปใช้
เช่น องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น หน่วยงานเกษตรและปศุสัตว์ ในระดับ อำเภอ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์
การศึกษาพอสังเขปดังนี้
1) ศึกษาปัจจัย เงื่อนไข และข้อจำกัดด้านกายภาพ กฏหมาย/ระเบียบ เศรษฐกิจครัวเรือนของการพัฒนา
บนพื้นที่สูง เพื่อประกอบการประเมินอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับภูมินิเวศของพื้นที่ ชุมชน
และครัวเรือน
2) ถอดบทเรียนการพัฒนาบนพื้นที่สูงเพื่อค้นหาเงื่อนไขและข้อจำกัดของการพัฒนาที่นำไปสู่การพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) เสนอโมเดลธุรกิจชุมชนที่เป็นทางเลือกที่สอดรับกับบริบทและความหลากหลายของพื้นที่
4) เสนอแนวทางยกระดับสมรรถนะเยาวชนบนพื้นที่สูงให้เป็นเกษตรกร 4.0 ที่รักหวงแหนบ้านเกิด
และมีจิตอาสาในการให้บริการสังคม
5) เสนอนโยบายและแนวทางการพัฒ นาคนบนพื้นที่ สูงที่ สอดประสานกับ เป้าหมายคนไทย 4.0
บนพื้นฐานของความหลากหลายของบริบทพื้นที่และสังคมบนพื้นที่สูง

ทั้งนี้ โครงการวิจัยนี้ยังอยู่ในระดับของการออกแบบโมเดลอาชีพทางเลือกในการพัฒนาคนบนพื้นที่สูง
ในภาคเหนือตอนบนที่ เป็น คนไทย 3.0 ที่เป็นการพัฒ นาบนพื้นฐานสมรรถนะการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
สร้างเครือข่าย สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ นำไปสู่การผลิตด้วยความรู้เหล่านั้น ทำงานน้อยลงแต่ได้ผลผลิตมากขึ้น
โดยมีวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานพอสรุปสังเขป ดังนี้
1) สำรวจและทบทวนศัก ยภาพของพื้ นที่ ในจังหวั ดน่านและตำบลนำร่องทั้ งสอง และบทเรียน
ความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาที่ผ่านมา โดยวิธีสัมภาษณ์และ Rapid appraisal
2) รวบรวมข้ อ มู ล พื ช ปศุ สั ต ว์ และประมงจากพื้ น ที่ สูง ในจั ง หวัด ต่า งๆ ของภาคเหนือ ตอนบน
ที่สามารถผลิตได้ในจังหวัดน่าน ก่อนพัฒนาเป็นฐานข้อมูลต้นทุน-ผลตอบแทน จำนวน 82 รายการ ที่มีศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจที่สามารถผลิตในจังหวัดน่าน
3) พั ฒ นาโปรแกรมเชิ ง เส้ น (Linear programming) จากฐานข้ อ มู ล ต้ น ทุ น -ผลตอบแทนพื ช
ปศุสัตว์และประมง จำนวน 82 รายการ เพื่อหาระบบการผลิตทางการเกษตรที่ให้ รายได้สูงสุดภายใต้เงื่อนไข
ของขนาดพื้นที่ การลงทุน และต้นทุนการดูแลบำรุงรักษา
4) สำรวจเศรษฐกิ จครัวเรือนเกษตรในตำบลนำร่อ งรายครัวเรือนตัวอย่างในเชิงลึก เพื่อนำข้อมู ล
มาจัดแบ่งกลุ่มและสร้างตัวแบบครัวเรือน (Personas) ที่เป็นตัวแทนกลุ่ม ครัวเรือนเป้าหมาย โดยพิจารณา
จากค่ากลางของตัวแปรและคุณสมบัติหลักของครัวเรือนเกษตร
5) เลือกตัวแบบครัวเรือนนำร่องที่สามารถพัฒนาได้ในระยะแรก มาวิเคราะห์หาทางเลือกของระบบ
การผลิตทางการเกษตรที่ เหมาะสมสำหรับ ครัวเรือนเกษตรในแต่ล ะกลุ่ม และสอดรับ กั บ เงื่อนไขการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย/ระเบียบ
6) ประยุกต์ใช้ Design thinking ออกแบบโมเดลทางเลือกในการพัฒนาในระดับโครงการ
สำหรับ แนวทางการยกระดับ สมรรถนะเยาวชนบนพื้นที่ สูง ดำเนินการโดยการออกแบบกิจกรรม
เตรียมความพร้อมเกษตรกร 4.0 ผ่านโครงการ “เยาวชนน่านรักบ้านเกิด” ที่เป็นการเชื่อมโยงกับฐานเรียนรู้
ในชุมชนที่แตกต่างกัน 4 รูปแบบ ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน (บวร + ชุมชน) ก่อนนำไปดำเนินการกับ
กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดน่าน
จากการศึกษาสามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ 6 ประเด็น พอสังเขป ดังนี้
1. กายภาพของพื้นที่ และกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สูงในจังหวัดน่าน
จังหวัดน่านมีพื้นที่ที่เป็นป่าต้นน้ำสำคัญของไทย โดยเป็นแหล่งน้ำท่าให้กับแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ
ร้อยละ 40 พื้นที่กว่าร้อยละ 84 เป็นที่สูงที่ มีความลาดชันเกิน 35% และมีพื้นที่ที่มีดินที่เหมาะสมต่อการเกษตร
(ปานกลางและเล็กน้อย) เพี ยงร้อยละ 11.14 แบ่งเป็น เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว พืชไร่/ไม้ผล/ไม้ยืนต้น
และพืชไร่และหญ้าเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 2.90 2.58 และ 5.66 ตามลำดับ ขณะเดียวกันด้วยปริมาณน้ำฝนที่ไม่สูง
และส่วนใหญ่มีปริมาณมากทางตอนเหนือและตะวันออกของจังหวัดที่เป็นภูเขาสูง (ภาพที่ 1) ที่เป็นพื้นที่เผาไหม้สูง
(ภาพที่ 2) และมีครัวเรือนยากจนมากกว่าพื้ นที่ อื่นๆ (ภาพที่ 3) รวมทั้ งเงื่อนไขของแรงงานที่ มี จำกัด ต้นทุ น
การคมนาคมที่สูงเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นในภาคเหนือ ส่งผลให้การพัฒนาการเกษตรในจังหวัดน่านจึงมีต้นทุนสูง
2

และต้องดำเนินการปลูกพืชที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ โดยมีการจัดการดินและน้ำอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้มีการใช้ที่ดินที่ยั่งยืนและมีความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งมีผลผลิตทางการเกษตรที่มีตลาดรับซื้อ

ภาพที่ 1 เส้นชั้นน้ำฝนของจังหวัดน่านในปี พ.ศ. 2556
ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2556)
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ภาพที่ 2 พื้นที่เผาไหม้บริเวณจังหวัดน่านช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ที่มา: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA (2562)

4

ภาพที่ 3 แผนที่ความยากจนของจังหวัดน่านในปี พ.ศ. 2560
ที่มา: ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (2562)
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จาก พระราชบัญ ญัติ อุท ยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญ ญั ติส งวนและคุ้ม ครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2562 “.....อนุ ญ าตให้ ผู้ที่ อ ยู่อาศัยในพื้ นที่ ป่ าอนุรักษ์ ดังกล่าวก่ อนวันที่ 30 มิ ถุ นายน 2541 สามารถ
อยู่ต่อได้อีก 20 ปี หากเข้ าโครงการอนุรัก ษ์ป่ าไม้ ของกรมอุท ยานแห่ งชาติ สัตว์ป่ าและพั นธุ์ พืช รวมทั้ ง
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่อนุญาตให้ผู้ที่อยู่อาศั ยในพื้นที่ป่าไม้ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1 และ 2
สามารถอยู่ต่อได้ หากอยู่มาก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2541” ซึ่งกรณีของจังหวัดน่านมีพื้นที่จำนวน 7,170,045 ไร่
หากจำแนกตามพื้นที่อ ยู่อ าศัยและพื้นที่ ทำกิ นในเขตป่าสงวนฯ ตามคุณภาพลุ่มน้ำชั้น ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5
สามารถจำแนกเป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ชั้นที่ 1, 2 จำนวน 9 แสนไร่ และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่ม น้ำ ชั้นที่
3, 4, 5 จำนวน 4.6 แสนไร่
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำนโยบายและแผนบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดิ นของประเทศ รวมถึงระเบียบและกฎหมายต่างๆ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง
หน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่ งโครงการบริห ารพื้ น ที่ รูป แบบพิ เ ศษเพื่ อ การจัด สรร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน: พื้นที่จังหวัดน่าน เป็นโครงการต้นแบบระดับจังหวัดที่นำนโยบาย
และแผนบริหารจัดการที่ดินในพื้นทีป่ ่าสงวนมาแก้ปญ
ั หาการบุกรุกพื้นที่ปา่ เพื่อปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ โดยการสร้าง
อาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร โครงการดังกล่าวเป็นนวัตกรรมนำร่องด้านการบริหารจัดการภายใต้
คณะกรรมการดำเนินงานตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 48/2561 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อขับเคลื่อนการ
แก้ ไขปั ญ หาที่ ดิ น ป่ าไม้ และการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ จั ง หวัด น่ าน จั ดสรรสิ ท ธิ ที่ ท ำกิ น ตาม พ.ร.บ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่ให้ประชาชนสามารถอาศัยในพื้นที่อนุรักษ์อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและคืนสภาพป่า จัดหาเงินทุนสนับสนุนการปรับเปลีย่ นระบบการผลิตทางการเกษตรและการเลี้ยงชีพ
ในช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนผ่านเป็นการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม องค์ความรู้ที่ ได้จากการแก้ไข
ปัญหานี้จะเป็นต้นแบบให้พื้นทีอ่ ื่นในประเทศไทยที่มีบริบทและปัญหาใกล้เคียงกันนำไปใช้ในการพัฒนาที่ยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการดำเนินงานของโครงการฯ ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังคง
มีปัญหาสำคัญคือ แนวทางการพัฒนาอาชีพ เกษตรกรรมให้ชุม ชนเกษตรอยู่รอด มีคุณภาพชี วิตที่ดี เพื่อให้
คนอยู่ร่วมกับป่าได้ ซึ่งการพัฒนาตามโครงการฯ ยังต้องการความต่อเนื่องและขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด
สำหรับ ข้อ มูล กายภาพของตำบลที่เป็นกรณีศึกษา พบว่า ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง มี พื้นที่ที่ มี
ความลาดชันสูงกว่า 35% ที่ควรเป็นพื้นที่ป่าไม้ จำนวน 21,503 ไร่ (หรือร้อยละ 39.80 ของพื้นที่ทั้งหมด)
และเมื่ อพิจ ารณาความเหมาะสมของดินเพื่ อการเกษตร พบว่า ตำบลเมืองจัง มี ดินตื้นประมาณ 6,880 ไร่
(หรือร้อยละ 12.73) นอกนั้นเป็นดินลึก พื้นที่ บริเวณที่ราบริมแม่น้ำน่านแนะนำให้ปลูกพืชผัก ข้าว ส่วนพื้นที่
อื่นๆ แนะนำให้ปลูกข้าวไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไผ่ และหญ้าเลี้ยงสัตว์ โดยควรมีการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกัน
ความเสื่อมโทรมของดิน ส่วนตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว มีพื้นที่ที่ มี ความลาดชันสูงกว่า 35% จำนวน
65,644 ไร่ (หรือร้อยละ 55.98 ของพื้นที่ทั้งหมด) พื้นที่ ที่มีความลาดชันต่ำกว่า 35% ซึ่งมีจำนวน 51,640 ไร่
ส่วนใหญ่เป็นดินลึกมี ความเหมาะสมปานกลางต่อการเกษตร พืชที่ แนะนำให้ปลูกคือ พืชผัก ข้าวไร่ ไม้ผ ล
ไม้ยืนต้น ไผ่ และหญ้าเลี้ยงสัตว์ โดยมีระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ

6

2. บทเรียนจากโครงการพัฒนาพื้นที่สูงที่ผ่านมา
จากการถอดบทเรียนทั้งทีป่ ระสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จของโครงการพัฒนาบนพื้นที่สูง
ที่ผ่านมา พบว่า โครงการเพื่อการพัฒนามีหลากหลายวัตถุประสงค์และหลายระดับ หากเป็นโครงการในระดับที่
ภาครัฐให้การสนับสนุน เช่น โครงการปิดทองหลังพระ โครงการภูฟ้า โครงการสร้างป่าสร้างอาชีพ โครงการหลวง
เป็นต้น จะมีก ารบูรณาการการทำงานจากหลายภาคส่วน และเป็นโครงการขนาดใหญ่ ใช้เวลาดำเนินงาน
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีเป้าหมายสำคัญ 2 ประการ คือ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และ
สร้างอาชีพ ซึ่งจุดแข็งของโครงการในระดับภาครัฐ คือ เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณรองรับอย่างต่อเนื่อง
มีความพร้อมในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์การพัฒนา มีพื้นที่ทดลองหลายพื้นที่ รวมทั้งมีกิจกรรมที่มีนักวิชาการ
จากสถาบันการศึกษาหลายแห่งร่วมเป็นเครือข่ายและฝังตัวทำงานร่วมกับทหารในพื้นที่ สำหรับลักษณะงานสร้าง
อาชีพส่วนใหญ่ เริ่มจากการสร้างรายได้ ด้วยการสร้างศรัทธา มี การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น น้ำและ
การจัดการน้ำ/ถนน เป็นต้น) ให้ความสำคัญกั บ การผลิตเพื่อบริโภคและเน้นปากท้ องเป็นลำดับแรก โดยใช้
ทรัพยากรในพื้นที่สร้างความมั่นคงทางอาหารและ/ความมั่นคงทางสังคม เพื่อดึงดูดให้ชุมชนร่วมแรง และยอมรับ
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต สำหรับการผลิตทางการเกษตรเชิงพาณิชย์จากพืชสายพันธุ์ใหม่ที่มี
มูลค่าสูงเป็นผลงานการวิจัยที่ผ่านการทดสอบในแปลงทดลองจากสถานีทดลองในพื้นที่ เพื่อทดสอบและพิสูจน์ว่า
มีศักยภาพในการส่งเสริมแก่เกษตรกรและชุมชนได้จริง รวมถึงมีตลาดรองรับผลผลิต มีตราสินค้าที่ขายได้เป็นที่รจู้ ัก
สามารถทำการตลาดทั้งภายในและนอกพื้นที่ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ขณะที่จุดอ่อนสำคัญของโครงการในระดับภาครัฐ ได้แก่ ความสำเร็จที่มุ่งเน้นสร้างความมั่นคงทางอาหาร
และ/ความมั่นคงทางสังคมมากกว่าสร้างรายได้/พัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน หากโครงการภาครัฐเหล่านี้ถอนตัวจากพื้นที่
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ สามารถพึ่ง พาตนเอง ไม่ส ามารถแข่งขัน ในเชิงธุร กิจ และไม่ สามารถขยายผลไปสู่
การสร้างอาชีพในชุมชนพื้นที่อื่นๆ เนื่องจากยังขาดการจัดการในการรวมกลุ่มเกษตรกร/ชุมชน ที่ทำให้เกิด
การแบ่งงานตลอดห่วงโซ่อุปทานจนสร้างตลาดที่ชัดเจน สร้างเครือข่ายการตลาดอย่างมืออาชีพที่ทำให้เกิด
ธุรกิจชุมชนที่แข่งขันได้
สำหรับโครงการในระดับชุมชน ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกิดจากการรวมกลุ่มของชุมชนโดยมี แกนนำ
ชุมชน วัด โรงเรียน องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานระดับท้องถิ่นร่วมกิจกรรม/ให้การสนับสนุน มีเป้าหมายในการ
สร้างรายได้เพื่อให้คนในชุมชนสามารถยึดเป็นอาชีพ กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานโดยท้องถิ่น/ชุมชน
มีส่วนร่วม มักต้องมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการบริหารจัดการ โครงการในระดับชุมชนมีจุดแข็ง
ที่สำคัญได้แก่ การเป็นโครงการขนาดเล็กที่มคี วามคล่องตัว การทำความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมภายในชุมชน
เพื่อเฟ้นหาเกษตรกร ผู้ประกอบการที่สมัครใจ มีความพร้อมในการลงทุน มีความเป็นเจ้าของ ไม่เพียงเป็นแค่
ผู้รับบริการ/ปัจจัยการผลิตฟรี แม้เป็นเกษตรกรรายย่อยแต่มีเป้าหมายร่วมกันก็สามารถพัฒนาเป็นธุรกิจชุมชน
ที่ประสบผลสำเร็จ ได้ แต่จุดอ่อนของโครงการในระดับชุมชนได้แก่ การมี งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดหา
สาธารณูปโภค/ลงทุนขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการผลิต ทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการแหล่งน้ำ
เพื่อการเกษตร การเพิ่ มประสิทธิภาพการผลิตในพืชที่ มี ศักยภาพและมีมู ลค่าสูง เกษตรกรส่วนใหญ่มี ปัญ หา
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เมื่อต้องการเงินลงทุนสูง และยังขาดความเข้มแข็งในส่วนกลางน้ำและปลายน้ำด้านการตลาดและการแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลค่าที่เป็นมืออาชีพ ต้องการองค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการให้เป็นธุรกิจชุมชนที่แข่งขันได้
จากการถอดบทเรียนโครงการพั ฒ นาบนพื้นที่สูงที่ ผ่านมาของทั้ งในระดับ ภาครัฐและระดับชุมชน
พอสรุปได้ว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญคือ ต้องมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางกายภาพ โดยเฉพาะ
การจัดการน้ำและการตลาดอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังต้องมีทุนให้แก่ครัวเรือนเพื่อเป็นแรงจูงใจ และต้องมีกิจกรรม
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างครบวงจรในพื้นที่ สำหรับความล้มเหลวทีเ่ กิดขึ้นเกิดจากความพยายามเข้าไปพัฒนา
ตามภารกิจเดียวหรือส่งเสริมในระดับครัวเรือนโดยตรง โดยไม่มีการลงทุนในโครงสร้ างพื้นฐานที่สำคัญอย่าง
การจัดการน้ำ การพัฒนาห่วงโซ่การผลิตและการตลาด
3. สภาพเศรษฐกิจและหนี้สินของครัวเรือนเกษตรบนพื้นที่สูง
จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและหนี้สินของครัวเรือนเกษตรตัวอย่างในพื้นที่สูง
พบว่า ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่มีจำนวนแรงงานน้อย (ประมาณ 2 คน) และกำลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (อายุ 50 ปี
ขึ้นไป) ซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญของการทำการเกษตรที่ต้องใช้ (กำลัง) แรงงาน และ/ใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ
พืชไร่อย่างข้าวโพดที่เป็นพืชเศรษฐกิจเดิมและยังคงมีความสำคัญกับบางครัวเรือน ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่มี
พื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่ป่าและไม่มีเอกสารสิท ธิ์ (มากกว่าร้อยละ 80 อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2)
โดยมีพื้นที่ทำกินประมาณครัวเรือนละ 3 แปลง ขนาดรวมกันประมาณ 15-30 ไร่ ปลูกพืช 3-5 ชนิด เพื่อให้มี
รายได้หลายช่วงในรอบปี (ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้เพียงครั้งเดียวในรอบปี) อย่างไรก็ตาม พืชไร่ เช่น
ข้าวโพด มันสำปะหลัง ข้าวไร่ (เพื่อบริโภค) เป็นต้น และไม้ผล เช่น มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย เป็นต้น ยังคงเป็นพืชที่
ครัวเรือนเกษตรนิยมปลูก โดยพึ่งพาน้ำฝนและแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นสำคัญ ดังนั้นในช่วงฤดูแล้งเกษตรกรจึง มัก
เผชิญกับปัญหาการขาดน้ำเป็นประจำทุกปี
ครัวเรือนเกษตรจะมี รายได้จากพืชไร่ในช่วงปลายปีถึงต้นปีถัดไป ส่วนกลางปีจะมีรายได้จากไม้ผ ล
(ปัจจุบันไม้ผลโดยเฉพาะลิ้นจี่เริ่มมีอายุมาก และเกษตรกรไม่ มีกำลังแรงที่จะทำพืชไร่เนื่องจากเริ่ม เข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ เข้าข่ายที่ว่า “ไม้ผลแก่ ไม่มีแรงทำพืชไร่”) ขณะที่การรับจ้างหรือการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร
จะเป็นตัวเสริมสภาพคล่อ งให้กับ ครัวเรือนในช่วงที่ รอรายได้จากภาคการเกษตร ทั้ งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ามีข้าว
ไว้บริโภคทั้งปี (ความมั่ นคงทางอาหาร) ครัวเรือนส่วนใหญ่ (โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ ) จะปลูกข้าวไว้บริโภค
ประมาณ 30-50 กระสอบ (ส่วนใหญ่หากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์จะปลูกข้าวไร่ ส่วนพื้นราบจะปลูกข้าวนา) และมีปศุ
สัตว์โดยเฉพาะหมูและไก่สำหรับใช้ในงานเทศกาลประเพณีต่างๆ เช่น งานปีใหม่ งานแต่งงาน งานศพ เป็นต้น
นอกจากนี้ บางครัวเรือนพึ่งพารายได้จากการผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายมากขึ้น แทนการพึ่งพาจากพืชไร่
อย่ างข้ าวโพดและไม้ ผ ลอย่ า งลิ้ น จี่ ลำไย มะม่ วง เพี ย งอย่ าเดี ยว โดยเกษตรกรส่ วนหนึ่ ง หั นไปปลู ก ผั ก
(ปลอดสารพิษ) ผลิตพืชผักโรงเรือน (เช่น พริกหวาน มะเขือเทศ) มันสำปะหลัง ยางพารา กาแฟ มะนาว ฯลฯ
ปศุสัตว์ และประมง เช่น โค หมู (ดำ) ไก่ (พื้ นเมือง) แพะ ปลาดุก กบ ฯลฯ รวมถึ งอาชีพนอกภาคเกษตร เช่น
การปักผ้า ขับรถรับส่ง ออกไปทำงานต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งทำให้ครัวเรือนเกษตรมีรายได้ (หรือมีเงินสด)
ไว้ใช้จ่ายตลอดทั้งปี
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การผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่พึ่ งพาทุ นจากการกู้ เงินที่ มี ก ารกู้ เป็นประจำทุ ก ปี
(กู้ ในช่วงต้นฤดูการผลิตและชำระหักคืนเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต) จากนโยบายของภาครัฐในปี พ.ศ. 2547 ทำให้
เกษตรกรกู้จากพ่อเลี้ยงน้อยลง (เกือบไม่มีแล้ว) และหันไปกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) และกองทุนหมู่บา้ นมากขึ้น ส่วนใหญ่มียอดเงินกู้มากกว่าต้นทุนการผลิต ทั้งนี้เกษตรกรจะจัดสรรเงินกู้
บางส่วนไปใช้นอกภาคการเกษตรซึ่งไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น ใช้ จ่ายเพื่อการบริโภค ใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรหลาน
ซื้อยานพาหนะ เป็นต้น โดยทั่วไปเกษตรกรจะใช้เงินกู้เพื่อการเกษตรเพียงครึง่ หนึ่ง ที่เหลือจะถูกใช้จ่ายในครัวเรือน
รวมถึงการใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้ องกับ บุตรหลาน นอกจากนี้ บางรายนำเงิน กู้ ทั้ง หมดมาซื้อสินทรัพย์โดยเฉพาะ
ยานพาหนะ และ/ใช้สร้างหรือ ปรับ ปรุง ที่อยู่อาศัย ดั้งนั้น หากรายรับจากการผลิตทางการเกษตรไม่เป็นไป
ตามที่คาดหมาย เช่น เกิดภัยพิบัติ (น้ำท่วม พายุ ภัยแล้ง) ราคาผลผลิตตกต่ำ เป็นต้น ก็จะนำมาสู่จุ ดเริ่มต้น
ของการสะสมเพิ่มพูนหนี้ของครัวเรือนเกษตร
แม้ว่าเกษตรกรจะทำการผลิตทางการเกษตรมากกว่า 1 ชนิด เพื่อให้ มีรายได้ทั้งปี แต่ยังคงมีรายได้
เป็นเงินก้อนมิใช่เป็นรายเดือนตามการใช้จ่าย (ส่วนใหญ่จะมีแบบแผนการผลิตทางการเกษตรในรอบปีที่มีกระแส
รายได้คล้ายคลึงกัน คื อ รายได้ปลายปี/ต้นปีจากพืชไร่ รายได้กลางปีจากไม้ผล ส่วนข้าวและปศุสัตว์ไว้บริโภค)
ทำให้เกษตรกรเผชิญกับการขาดสภาพคล่องในบางช่วงของปี และบางครัวเรือนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย
ในรอบปี เนื่องจาก ครัวเรือนเกษตรมีการใช้จ่ายที่จำเป็นเพิ่มขึ้น มากกว่าในอดีต โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ยานพาหนะ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าบำรุงรักษา) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสื่อสาร (ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรหลาน ดังนั้นครัวเรือนเกษตรจึงหารายได้ เพื่อเสริมสภาพคล่องด้วยการประกอบอาชีพ
นอกภาคเกษตรโดยใช้เวลาที่ เหลือ จากการทำการเกษตร เช่น การรับ จ้างนอกฤดูก ารผลิตและ/เก็ บเกี่ ยว
การค้าขายเล็กๆ น้อยๆ เป็นต้น สำหรับบางครัวเรือนมีรายได้เสริมทีเ่ ป็นเงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือน ซึ่งถือได้ว่า
เป็นหนึ่งในรายได้หลักและสำคัญสำหรับครัวเรือน ขณะที่เงินโอนจากภาครัฐในรูปแบบต่างๆ เช่น บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ บัตรผู้สูงอายุ ฯลฯ เป็นตัวช่วยเสริมสภาพคล่องสำหรับจับจ่ายซื้อของใช้ (อุปโภค) ในแต่ละเดือนของ
ครัวเรือนเกษตร (ดูรายละเอียดรายได้ในตารางที่ 1)
รายจ่ายด้านการบริโภคยังคงเป็นรายจ่ายหลักของครัวเรือนเกษตร และแปรผันตรงกับการเพิ่มขึ้นของ
รายได้ ของครัวเรื อนเกษตรตามสมมติ ฐานการบริโภคแบบรายได้ถาวรในวงจรชีวิ ต (Life cycle permanent
income hypothesis) กล่าวคือ ครัวเรือนเกษตรใช้จ่ายเพื่อการบริโภคตามระดับรายได้ที่ เพิ่มขึ้น โดยมี ระดับ
รายจ่ายด้ านการบริโ ภคในสั ด ส่ว นประมาณร้อ ยละ 30-45 ของค่ าใช้จ่ ายทั้ ง หมดของครัวเรือ นเกษตร
(ดูรายละเอียดรายจ่ายในตารางที่ 1) ส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคมนาคมสื่อสารและบุตรหลาน กลายมาเป็นหนึ่งใน
ค่าใช้จ่ายจำเป็นของครัวเรือน (มีสัดส่วนรวมกันสูงถึงร้อยละ 30-50 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือนเกษตร)
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานจะเพิ่มขึ้นเมื่อบุตรหลานมี การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (หากบุตรหลาน
เรียนระดับอุ ดมศึกษา เกษตรกรจะมีรายจ่ายมากกว่า 1 แสนบาท/ปี) ขณะที่ ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกั บการคมนาคม
ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลีย่ นไปของเกษตรกร โดยเกษตรกรนิยมเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจและ
ซื้อของใช้ในตัวเมือง (น่าน) เกือบทุกเดือน ซึ่งทำให้มีต้นทุนค่าคมนาคมสูงขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สุรา
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ไม่ได้สูงกว่าการแบ่งปันเงินไปออมในลักษณะของกองทุ น และงานสังคม/ทำบุ ญ โดยคนเมื องจะมี ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสุรามากกว่าชนบท
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ชาวบ้าน (บางราย) มีทัศนคติเกี่ยวกับหนี้เปลี่ยนไปจากในอดีต
โดยหนี้มิใช่ภาระแต่เป็นเงินยืมเพื่อการลงทุนทั้งในภาคการเกษตรและทรัพย์สิน (เช่น ยานพาหนะ สร้าง/ปรับปรุง
ที่พัก อาศัย) และเป็นที่ ม าของรายได้ส ำหรับ เสริมสภาพคล่องเมื่ อรายได้ห ลั ก ไม่ เพียงพอและ/ได้รับ ไม่ ทั น
ในช่วงเวลาที่มีรายจ่ายเข้าในแต่ละเดือน เช่น การใช้จ่ายเกีย่ วกับบุตรหลาน การบริโภคประจำเดือน การผ่อนชำระ
สิ่ง อำนวยความสะดวกในครัว เรื อ น เป็ น ต้ น ครั วเรื อ นเกษตรส่ ว นใหญ่ เ ป็ น หนี้ ธ.ก.ส สะสมประมาณ
100,000-200,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และกองทุนหมู่บ้านไม่เกิน 50,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ครึ่งหนึ่งของเงินกู้
ถูกใช้จ่ายทางการเกษตร (ยกเว้น กรณีซื้อและ/ลงทุนในสินทรัพย์ เช่น สร้างและ/ปรับปรุงที่อยู่อาศัย รถยนต์
และ/มอเตอร์ไชค์ ที่มีการนำเงินกู้ประมาณร้อยละ 80-100 มาใช้ในการลงทุนดังกล่าว) สำหรับการใช้จ่ายภายใน
ครัวเรือนและ/บุตรหลาน จะถูกจัดสรรจากยอดเงินกู้ประมาณร้อยละ 20-30 นอกจากแหล่งเงินกู้ทั้งสองแล้ว
ในทุกหมู่บ้านมีแหล่งเงินกู้เพิ่มขึ้น โดยเป็นลักษณะของกองทุนต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการออมร่วมกันของ
ชาวบ้านในลักษณะของการเป็นสมาชิก แล้วนำเงินดังกล่าวมาปล่อยกู้ โดยให้สมาชิกชำระดอกเบี้ ยตามที่กำหนด
ซึ่งกลายมาเป็ นเงินปั นผลประจำปี ให้กับสมาชิก (คล้ายกับระบบแชร์) ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า ครัวเรื อนที่ปลูก
ข้าวโพดและไม้ผล (โดยเฉพาะลิ้นจี่) จะมีระดับหนี้สินสูงกว่าการผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ส่วนครัวเรือนที่มีหนี้สูง
ส่วนใหญ่เป็นการกู้ ยืมระยะยาวเพื่ อใช้ลงทุนในทรัพย์สิน เช่น สร้างและ/ต่อเติม/ปรับปรุง/ตกแต่งที่ พักอาศัย
ซื้อที่ดิน ซื้อรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งจะมีทั้งที่กู้จากธนาคารออมสินและ/ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) เป็นสำคัญ มีบางรายที่กู้ยืมมาเพื่อลงทุนในอาชีพ เช่น เปิดร้านขายของ ซื้อรถบรรทุกเพื่อรับจ้างขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้ มีเพียงเล็กน้อยที่มูลค่าหนี้สินที่สูงเกิดจากการสะสมเพิ่ม พูนของหนี้ สิน
จากการผลิตทางการเกษตรที่อาจเป็นผลมาจากราคาผลผลิตต่ำกว่าที่คาดหมาย และ/การเผชิญกับภัยพิบัติ
อย่างน้ำท่วม ภัยแล้ง การระบาดของโรคพืชและ/แมลง เป็นต้น
สำหรับเหตุผลความจำเป็นในการก่อหนี้ นอกจากปัญหาการมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ภาระในเรื่อง
ของบุตรหลานเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ครัวเรือนเกษตรจำเป็นต้องก่อหนี้ (นอกจากสร้างหนี้เพื่อตัวเองยัง
สร้างหนี้เพื่อบุตรหลาน) บางครัวเรือนกู้เงินมาเพื่อสำรองให้กับบุตรหลาน (ค่าใช้จ่ายรายเดือน) โดยเฉพาะเมื่อมี
การเรี ยนในระดั บ มหาวิท ยาลั ย ครัวเรื อ นเกษตรส่ วนใหญ่ มี หนี้ สินจากการใช้ จ่ายเพื่อการอุ ปโภคบริโภค
ประจำเดือน เนื่องจากมีรายได้ตามฤดูกาลผลิตที่ถูกหักชำระหนี้สินที่กู้และ/หยิบยืมมาใช้ลงทุนทางการเกษตร
จึงเหลือเป็นเงินก้อนที่ต้องบริหารจัดให้สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีจนกว่าจะมีรายได้จากการผลิตทางการเกษตร
ในรอบใหม่ หากเดือนไหนไม่พ อใช้ก็จะหยิบยืมคนใกล้ชิดหรือพยายามหางานนอกภาคเกษตรทำ เช่น รับจ้าง
ปักผ้า ค้าขาย เป็นต้น แต่สำหรับครัวเรือนที่ขยันมักจะไม่มีปัญหาเรื่องรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า ภาระหนี้สินของหลายครัวเรือน ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้จ่ายในการบริโภค
ตามระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้น และรายได้ที่คาดหมายว่าจะได้รบั ในอนาคต กล่าวคือ เมื่อมีรายได้เพิม่ ขึ้นจากการเพิ่มขึ้น
ของราคาสินค้าเกษตร ก็จะใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ใช้จ่ายเพื่อการบริโภคเพิ่มขึ้น ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน
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ครัวเรือน เป็นต้น โดยไม่มีการเก็บออม หรือเมื่อเห็นว่าราคาพืชผลมีราคาดีก็มีการลงทุนมากขึ้น ซึ่งในที่สุดแล้ว
ในช่วงเก็บเกี่ยวราคาผลผลิตกลับตกต่ำเนื่องจากมีการผลิตกันมาก เป็นต้น
ตารางที่ 1 รายได้-รายจ่าย และภาระหนี้สินในรอบปีของครัวเรือนเกษตรบนพื้นที่สูง
พื้นที่ชนบท
(ตำบลนาไร่หลวง)

พื้นที่ใกล้เมือง
(ตำบลเมืองจัง)

1. ที่มาของรายได้ในรอบปี
- ภาคการเกษตร (หักต้นทุนการผลิต)
• ภาคการเกษตร (ไม่หักต้นทุนการผลิต)
- นอกภาคการเกษตร
• เงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือน
• รับจ้าง
• สวัสดิการของภาครัฐ

68,000
90,000
46,000
25,000
14,000
7,000

65,000
95,000
69,000
36,000
24,000
9,000

รายได้รวมต่อปี (หักต้นทุนทางการเกษตร)

114,000

134,000

2. ภาระรายจ่ายในรอบปี
- การบริโภค
- การคมนาคมสื่อสาร (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและโทรศัพท์)
- ทำบุญและงานสังคม
- กองทุน (โดยเฉพาะ ฌาปณกิจ)
- สุรา/บุหรี่ (ส่วนใหญ่เป็นสุรา)
- เกี่ยวกับบุตรหลาน (เฉพาะที่มีบุตรหลาน)

48,000
28,000
5,000
6,500
4,500
23,000

55,000
17,000
3,000
4,400
6,100
51,000

รายจ่ายรวมต่อปี (ไม่รวมบุตรหลาน)
3. ยอดเงินกู้สำหรับการผลิตทางการเกษตรในรอบปี

154,000
54,000

145,000
86,000

รายการ

4. ภาระหนี้สินสะสม
130,000
170,000
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
• ยอดเงินที่นิยมกู้
100,000
100,000
• ภาระหนี้สินสะสม
100,000
130,000
- กองทุนหมู่บ้าน
40,000
40,000
ที่มา: ประมวลและสังเคราะห์ จากข้อมูลการสัมภาษณ์ ครัวเรือนตัวอย่างในตำบลนาไร่หลวงและตำบลเมืองจัง จำนวน 101 ครัวเรือน ในเชิงลึก
ร่วมกับการประยุกต์ใช้วิธี Bootstrapped confidence intervals for a mean ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95

จากการสำรวจสภาพเศรษฐกิ จ และหนี้ สินของครัวเรือนเกษตรในเชิ งลึ ก พอสรุปได้ว่า รายได้ของ
ครัวเรือนเกษตรบนพื้นที่สูง (โดยเฉพาะรายได้ นอกภาคเกษตร) เกษตรกรมีภาระหนี้สินสะสมสูงประมาณ
สองหรือสามเท่ าของรายได้ต่อปี (ประมาณ 100,000 บาทต่อครัวเรือน) ธ.ก.ส. เป็น แหล่งเงินกู้สำคัญของ
ครัวเรือนเกษตร ขณะที่กองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งเงินกู้ที่เป็นข้อต่อสำคัญให้ครัวเรือนเกษตรสามารถชำระหนี้และ
เริ่มการกู้ใหม่ในฤดูการผลิตถัดไป หนี้สินรายการใหญ่จะเป็นหนี้สินที่นำมาลงทุนในสินทรัพย์ เช่น ซื้อที่ดิน สร้าง
และ/ปรับ ปรุง ที่ อ ยู่อ าศัย ผ่ อ นยานพาหนะ เป็ นต้น (ของมั นต้ องมี ) หนี้สิ น การเกษตรที่ กู้ ม าจาก ธ.ก.ส.
ประมาณครึ่งหนึ่งถูกใช้ในการผลิตทางการเกษตรจริง ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า รายจ่ายด้านคมนาคมและการสื่อสาร
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เป็นรายจ่ายจำเป็นทีม่ ีสดั ส่วนค่อนข้างสูง ดังนั้นระบบเกษตรที่เป็นตัวเลือกควรสามารถสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า
100,000 บาท/ปี และยังต้องมีรายได้เหลือสำหรับนำไปชำระคืนหนี้สินสะสมที่มีกว่า 100,000 บาท/ครัวเรือน
ขณะเดียวกันควรหาแหล่งเงินกู้สำหรับใช้ในการลงทุนให้กับเกษตรกรในช่วงแรกของการปรับเปลี่ยนอาชีพ
4. โมเดลทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่สูงในตำบลนำร่อง
หัวข้อนี้พยายามตอบคำถามสำคัญ 4 คำถาม ได้แก่ 1) ระบบเกษตร (พืช ปศุสัตว์ และประมง) อะไรที่
จะเป็นตัวสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 2) ระบบเกษตรที่เป็นตัวเลือกสำคัญ
และมีศักยภาพมีความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานอย่างไรบ้าง 3) ภายใต้เงื่อนไขเชิงกายภาพและเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนเกษตร (เป้าหมาย) ระบบเกษตรอะไรเป็นตัวเลือกในการสร้างรายได้ที่ดีที่สุดสำหรับครัวเรือนเกษตร
และ 4) โมเดลทางเลือกในการพัฒ นาพื้นที่ สูงในระโครงการมีอะไรบ้าง โดยมี รายละเอียดในแต่ละประเด็น
พอสังเขปดังนี้
4.1 ระบบเกษตรที่จะเป็นตัวสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรที่ดีกว่าปัจจุบัน
จากการประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้น (Linear programming) วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน-ผลตอบแทน
ของการผลิตพืช ปศุสัตว์ และประมง จำนวน 82 รายการ ค้นหาทางเลือกระบบเกษตรที่จะทำให้ ครัวเรือนเกษตร
มีรายได้สุทธิที่สอดคล้องกั บภาระค่าใช้จ่ายต่อปี ใน 3 ระดับ คือ 100,000 150,000 และ 200,000 บาท/ปี
และมีการใช้พื้นที่น้อยกว่าการปลูกข้าวโพด โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์ที่สำคัญ คือ 1) ในต้นทุน
การผลิตได้รวมค่าจ้างแรงงานและค่าเสียโอกาสของการใช้ที่ดินไว้แล้ว 2) สำหรับพืชและ/ปศุสัตว์ที่มิได้ให้ผล
ผลิตภายใน 1 ปี ได้รวมค่าดูแลก่อนการให้ผลผลิตไว้ในเงินลงทุนทีค่ ิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน และ 3) ในการวิเคราะห์
ไม่ ได้รวมเงื่อนไขทางกายภาพ และได้นำไปขอความเห็ นจากผู้เชี่ยวชาญและชุม ชนแล้ว โดยสามารถสรุป ผล
การวิเคราะห์ได้พอสังเขปดังนี้ (ดูรายละเอียดในตารางที่ 2 และ 3)
กรณีพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 3, 4, 5 (ดูรายละเอียดในตารางที่ 2)
ก. กรณีพื ชเชิงเดี่ยวที่เก็บเกี่ยวภายใน 1 ปี พบว่า ข้าวโพดเป็นตัวเลือกที่ มีเหตุผลของชาวบ้าน
เนื่องจากมีการลงทุนต่ำ แต่ถ้าต้องการรายได้สูงจะใช้พื้นที่มาก และนิยมใช้วิธีการเผาหลังเก็บเกี่ยว ซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หากจะออกจากข้าวโพด พืชที่เสนอตามลำดับเงินลงทุนและพื้นที่ พบว่า กัญ ชง
(ผลิต เส้น ใย) เป็น พืช ทางเลือกที่ ให้ผลตอบแทนสูงแต่มี ตลาดจำกัด เช่นเดียวกั บ หม่ อนที่ เป็นพื ชทางเลือก
ในลำดั บรองลงมา ทั้ งนี้เนื่ อ งจากเป็ นพื ชใหม่ จึง ต้ องทำการตลาด (ไม่ มี ตลาดในท้ องถิ่น ) รวมถึ งการศึ ก ษา
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) สำหรับกล้วยน้ำว้าเป็นพืชทางเลือกที่มีความพร้อมมากที่สุด จาก 3 ลำดับพืช
ที่มีศักยภาพในการทดแทนข้าวโพด และยังมีห่วงโซ่อุปทานที่สามารถต่อยอดได้ในจังหวัดน่าน โดยการปลูกพืช
ทั้ง 3 รายการ จะใช้พื้นที่น้อยกว่าข้าวโพดไม่น้อยกว่าร้อยละ 26 เพื่อให้ได้รายได้ระดับเดียวกับข้าวโพด
ข. กรณีไม้ ผลและ/ไม้ ยืนต้น พบว่า โกโก้เป็นตัวเลือกที่ดีที่ สุดในกรณีนี้ รองลงมาได้แก่ มะม่วง
น้ำดอกไม้ และกาแฟอาราบิก้า ส่วนมะขามเปรี้ยวและไผ่ซางเป็นสองตั วเลือกสุดท้ายใน 5 อันดับแรก ทั้งนี้
ในการผลิตไม้ผลและ/ไม้ยืนต้นต้องใช้เวลา 3 ปี ถึงจะได้ผลผลิต และต้องการการลงทุนที่สูงขึ้น ยกเว้น ยางพารา
ที่ต้องใช้เวลาถึง 7 ปี ถึงจะกรีดได้ และสามารถกรีดได้ประมาณ 13 ปี ดังนั้น ในช่วงก่อนที่ไม้ผลและ/ไม้ยืนต้น
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จะให้ผลผลิตจำเป็นต้องมีอาชีพเสริมให้กับชาวบ้าน หรืออาจอนุโลมให้ชาวบ้านสามารถปลูกข้าวโพดและ/พืชไร่
ที่เหมาะสมโดยไม่เผาไร่ควบคู่กับการปลูกไม้ผลและ/ไม้ยืนต้น หรือส่งเสริมการผลิตพืชผัก ปลอดภัยโดยเน้น
ตลาดในระดับชุมชน อำเภอ จังหวัด รวมถึงตลาดขาจร ควบคู่ไปด้วยในระหว่างที่รอผลผลิตจากไม้ผลและ/ไม้ยืนต้น
ค. กรณีปลูกแบบผสมผสาน พบว่า การปลูกพืชผสมผสานที่เหมาะสมควรมีเพียง 2 ชนิด เนื่องจาก
การผสมผสานพืชมากกว่านี้จะได้รายได้เพิ่มขึ้นไม่คุ้มค่ากับการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ระบบเกษตรที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
ในกรณีนี้ คือ การปลูกมะม่ วงน้ำดอกไม้ควบคู่กับ โกโก้ รองลงมาได้แก่ การปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ ควบคู่กั บ
กล้วยน้ำว้า/กาแฟ เป็นที่น่าสังเกตว่า มะม่วงน้ำดอกไม้จะเป็นพืชทางเลือกที่ยืนพื้นในการผสมผสานกับพืชอื่นๆ
เนื่องจาก เป็นหนึ่งในไม้ผลที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนสูง และยังมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 4 ปี
ตารางที่ 2 ทางเลือกระบบเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 3, 4, 5
รายการพืช

รายได้สุทธิ 100,000 บาท/ปี รายได้สุทธิ 150,000 บาท/ปี รายได้สุทธิ 200,000 บาท/ปี
พื้นที่ (ไร่) เงินลงทุน (บาท) พื้นที่ (ไร่) เงินลงทุน (บาท) พื้นที่ (ไร่) เงินลงทุน (บาท)

ก. พืชเดี่ยวที่เก็บเกี่ยวใน 1 ปี
ข้าวโพด
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1. กัญชง (ผลิตเส้นใย)
4
2. หม่อน
7
3. กล้วยน้ำว้า
14
ข. ไม้ผลและ/ไม้ยืนต้น
1. โกโก้
7
2. มะม่วงน้ำดอกไม้
10
3. กาแฟอาราบิก้า
18
4. มะขามเปรี้ยว
16
5. ไผ่ซาง
11
ค. ปลูกพืชแบบผสมผสาน
1. มะม่วงน้ำดอกไม้ + โกโก้
4.0 : 4.0
2. มะม่วงน้ำดอกไม้ + กล้วยน้ำว้า 7.0 : 5.0
3. มะม่วงน้ำดอกไม้ + กาแฟ
6.5 : 7.0

60,000
50,000
72,000
110,000

27
6
10
22

89,000
75,000
110,000
160,000

36
8
14
29

120,000
100,000
150,000
220,000

94,000
120,000
140,000
52,000
180,000

10
15
27
25
16

140,000
170,000
210,000
77,000
280,000

14
21
35
33
21

190,000
230,000
280,000
100,000
370,000

100,000
110,000
120,000

5.5 : 7.0
11.0 : 6.5
11.0 : 8.0

150,000
170,000
180,000

6.5 : 10.0
15.5 : 8.0
15.5 : 9.0

200,000
230,000
240,000

หมายเหตุ: การเลือกระบบเกษตรแต่ละรายการพิจารณาเรียงลำดับจากขนาดของพื้นที่และเงินลงทุน

กรณีพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1, 2 (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3)
จากข้อ จำกั ดตามเงื่อ นไขของ คทช. และกรมป่าไม้ โดยที่ ก รมป่ าไม้ ได้ก ำหนดคุณ ลั ก ษณะ
ของพื้นที่ป่าไว้ว่า ต้องมีไม้เดิมที่มีเรือนยอดสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร ปกคลุมมากกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ ดังนั้น
พืชทางเลือกที่เสนอในกรณีลุ่มน้ำชั้นที่ 1, 2 จึงเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตภายใต้ภูมินิเวศและอยู่ร่วมกับป่า
ได้ในลักษณะปลูกแซมกับไม้เดิม
ก. กรณีปลูกพื ชอย่างเดียว พบว่า มะขามเปรี้ยวเป็นทางเลือกที่ใช้พื้นที่และเงิ นลงทุนน้อยที่สุด
โดยใช้ระยะเวลาปลูก 3 ปี ก็สามารถเก็ บเกี่ ยวผลผลิตได้ จึงเป็นทางเลือกที่ ดีกว่าผักหวานป่ า และยางพารา
13

(พิจารณาในแง่ของการใช้พื้นที่และเงินลงทุน) สำหรับยางพาราเป็นไม้ยืนต้นที่ใช้เวลาถึง 7 ปี จึงสามารถกรีดได้
และมีระยะเวลากรีดประมาณ 13 ปี ทั้งนี้ หากต้องการให้มีการใช้พื้นที่น้อยลง ควรเพิ่มทางเลือกปศุสั ตว์ ได้แก่
แพะ ไก่พื้นเมือง และโคพื้นบ้าน ร่วมกับการปลูกพืช
ข. กรณีปลูกพืช + ปศุสัตว์ พบว่า การทำปศุสัตว์แม้ว่าจะใช้เงินลงทุนสูง (ไม่น้อยกว่า 1 แสนบาท)
แต่ก็ให้รายได้สูงเช่นเดียวกัน ดังนั้นทางเลือกที่ เหมาะสมสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1, 2 คือ ปลูกป่า (/ไม้ยืนต้น)
+ ปศุสัตว์ โดยทางเลือกที่ดีที่สุดในกรณีนี้ ได้แก่ การปลูกมะขามเปรี้ยวร่วมกับการเลี้ยงแพะ รองลงมาได้แก่
การปลูกไผ่ซางร่วมกับการเลี้ยงแพะ
ตารางที่ 3 ทางเลือกระบบเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1, 2
รายได้สุทธิ 100,000 บาท/ปี

รายได้สุทธิ 150,000 บาท/ปี

พื้นที่ (ไร่)

เงินลงทุน (บาท)

พื้นที่ (ไร่)

2. ผักหวานป่า

16
15

52,200
105,000

25
22

77,000
157,000

33
29

100,000
210,000

3. ยางพารา

14

340,000

21

500,000

29

670,000

-

-

7.5

153,000

15.5

179,000

5.0

210,000

10.0

300,000

รายการพืช
ก. ปลูกพืชอย่างเดียว
1. มะขามเปรี้ยว

รายได้สุทธิ 200,000 บาท/ปี

เงินลงทุน (บาท) พื้นที่ (ไร่)

เงินลงทุน (บาท)

ข. ปลูกพืข + ปศุสัตว์
1. มะขามเปรี้ยว + แพะ
2. ไผ่ซาง + แพะ

หมายเหตุ: การเลือกระบบเกษตรแต่ละรายการพิจารณาเรียงลำดับจากขนาดของพื้นที่และเงินลงทุน

นอกจากนี้ ในกรณีของยางพาราซึ่งใช้เวลา 7 ปี ถึงจะเก็บ เกี่ ยวผลผลิตได้จ นถึง 13 ปี เป็นหนึ่งใน
ทางเลือกที่ดีสำหรับลุ่มน้ำ ชั้น ที่ 3, 4, 5 แต่สำหรับพื้นที่ ลุ่มน้ำ ชั้น ที่ 1, 2 ยางพาราไม่ถือว่าเป็นไม้ป่า แต่มี
ครัวเรือนเกษตรบางรายที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1, 2 และกำลังอยู่ในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต การให้
ชาวบ้านตัดโค่นยางพาราในพื้นที่ลุ่มน้ำ ชั้นที่ 1, 2 ไม่ใช่ทางเลือกสำหรับชาวบ้าน เพราะหากยางพาราพร้อม
กรีดชาวบ้านจะลงทุ นไปแล้ว 470,000 บาท ต่อพื้นที่ 20 ไร่ และคาดหวังจะมีร ายได้ปีละ 220,000 บาท
ดังนั้น จึงควรผ่อนปรนให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยไม่ต้องตัดในห้าปีแรก และให้มีการทยอยตัดยางพาราปี
ละ 20% เพื่อเปลี่ยนพืชในปีที่หก ระหว่างนี้ก็ให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจภายใต้ร่ม ต้นยางพาราได้ เมื่อสภาพป่า
สมบูรณ์ การเลี้ยงผึ้งเชิงพาณิชย์จะมีศักยภาพในการสร้างรายได้ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1, 2 ที่เป็นพื้นที่ คทช. ดังนั้น
ควรผ่อนปรนให้มีการเลี้ยงผึ้งเชิงพาณิชย์ได้
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4.2 ห่วงโซ่อุปทานการผลิตทางการเกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัดน่าน
การจัดการห่วงโซ่ อุปทานอย่างครบวงจรในพื้นที่เป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ สำคัญของ
การพัฒนาบนพื้นที่สูง และยังเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคั ญในการออกแบบโมเดลอาชีพทางเลือกที่ เป็นต้นน้ำของ
การผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ เพื่อให้โมเดลการพัฒนามีความต่อเนื่องและประสบความสำเร็จ รวมทั้งเป็น
อาชีพทางเลือกที่สามารถทดแทนการปลูกข้าวโพดได้นั้น จำเป็นต้องพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อ เพิ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์ทางการตลาด ซึ่งจากต้นทุน-ผลตอบแทนของเมนูอาชีพทางเลือก และเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพ
การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน 3 เกณฑ์ ได้แก่ 1) ความเหมาะสมด้านกายภาพในพื้นที่ที่สามารถทำการผลิตซึ่งเป็น
ส่วนต้นน้ำของโซ่อุปทานได้ 2) มีศักยภาพการรวมกลุ่มในรูป แบบของวิสาหกิจชุมชนบ้างแล้ว/มีตลาดในพื้นที่
รองรับ และ 3) มีเทคโนโลยีที่สามารถนำทรัพยากรในพื้นที่มาลดต้นทุน/เพิ่มมูลค่าได้ พบว่า ในกรณีพื้นที่สูง
ของจั ง หวั ด น่ า นมี เ มนู อ าชี พ ทางเลื อ กที่ มี ศั ก ยภาพเพี ย งพอจะพั ฒ นาห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน ได้ 10 รายการ
ประกอบด้วย 1) กลุ่มพืช 6 รายการ ได้แก่ ลำไย (เป็นไม้ผลเดิมที่มีห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็ง) มะม่วงน้ำดอกไม้
โกโก้ ไผ่ซาง กาแฟ และมะม่วงหิมพานต์ 2) ปศุสัตว์ 3 รายการ ได้แก่ โคเนื้อ ไก่พื้นเมือง และแพะ 3) ประมง 1
รายการ ได้แก่ ปลาดุก
จากการวิเคราะห์แบบแผนการจัด การห่วงโซ่อุป ทานของเมนูทางเลือกการผลิตทางเกษตรทั้ ง
10 รายการ ร่วมกั บ ประเมิ น ความเข้ม แข็ ง ของโซ่ อุ ป ทานการผลิต ในจั ง หวัดน่ าน พบว่ า เมนู ท างเลื อ ก
การผลิตทางเกษตรทั้ง 10 มีการรวมกลุ่มในรูป ของวิสาหกิจชุม ชน/มีตลาดในพื้นที่รองรับและมี เทคโนโลยี
ที่สามารถนำทรัพยากรในพื้นทีม่ าลดต้นทุน/เพิ่มมูลค่าได้ แต่ในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนควรมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบระบบการผลิตของเมนูต่างๆ เพิ่มเติม ตลอดจนความได้เปรียบเสียเปรียบของแต่ละเมนูการผลิต
ซึ่งห่วงโซ่อุปทานที่มีการบริหารจัดการและมีความเข้มแข็งจะมีขี ดความสามารถที่จะพัฒนาเป็นธุรกิจชุมชน
ที่พึ่งพาตนเองและสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมมีจำนวน 8 ห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ ลำไย มะม่วงน้ำดอกไม้
โกโก้ โคเนื้อ ไก่พื้นเมือง ไผ่ซาง กาแฟ และแพะ ตามลำดับ สำหรับปลาดุกและมะม่วงหิมพานต์ ห่วงโซ่อุปทาน
ยังขาดความเข้ม แข็ง เนื่ อ งจาก ขาดการเชื่อ มโยงอย่างเป็ นระบบและมี ความเสียเปรียบในด้านคุ ณภาพ
การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มยังต้องอาศัยเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อพัฒนาให้เกิด ผลิตภัณฑ์
หลากหลายรูปแบบ ที่สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภค รวมถึงการจัดการโซ่ปลายน้ำ ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 4
นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังเป็นอีกหนึ่งในเครื่องมือสำหรับเพิ่มมูลค่า (Add value) ให้กับผลผลิต
ทางการเกษตรในฐานะของการเป็นผู้ใช้ผลิตผลทางการเกษตร โดยการเชื่อมต่อโซ่อุปทานของการผลิตทาง
การเกษตรกั บภาคการท่ องเที่ ยวภายในจังหวัด โดยเฉพาะโซ่อุป ทานของผัก ซึ่ง มีโ อกาสสูง กว่าผลิตผลทาง
การเกษตรอื่ น ๆ การเชื่อ มต่ อ ดั ง กล่ าว ตั วเกษตรกรต้ องมี ก ารรวมกลุ่ ม และบริ ห ารจัด การในเรื่ อ งของ
ความต่อเนื่องที่ต้องสอดคล้องกับความต้องการที่มีความเป็นฤดูกาล รวมถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตผล
ทางการเกษตรที่จะป้อนให้กับ สถานที่พักแรมและร้านอาหาร นอกจากเชื่อมต่อโซ่อุปทานของการผลิตทาง
การเกษตรแล้ว ยังสามารถใช้การท่อ งเที่ยวดึงตลาดเข้ามาซื้อสินค้าและบริการภายในชุมชน ในลักษณะของ
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การจัดการการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรนิเวศน์โดยชุมชน ด้วยการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ให้ผู้มาเยือน
ได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้การทำการเกษตร และ/วิถีชีวิตชนบทของภาคเกษตรไทย ซึ่งสามารถเรียนรู้
และ/ดูตัวอย่างได้ในหลายพื้นที่ทั้งภายในตัวจังหวัดน่าน อย่างเช่น ที่อำเภอปัว บ่อเกลือ หรือต่ างจังหวัด เช่น
ตำบลออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ นาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัน บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย เป็นต้น เพื่อเป็นการ
เพิ่มเติมความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวให้กับจั งหวัดน่าน และยังสามารถใช้การท่ องเที่ยวเป็น
เครื่องมือในการเพิ่มมูลค่าและเชื่อมต่อโซ่อุปทานของการเกษตรได้อีกด้วย
ตารางที่ 4 ห่วงโซ่อุปทานการผลิตเกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัดน่าน
เมนูการผลิต

ห่วงโซ่อุปทานการผลิต

ความได้เปรียบ/เสียเปรียบ

1. ลำไย

- พร้อมลงทุน

2. มะม่วงน้ำดอกไม้

- พร้อมลงทุนเพิ่มในกลางน้ำถึงปลาย - สามารถเชื่อมโยงโซ่การผลิตต้นน้ำกับลำไย
น้ำ
- มีการสนับสนุนของภาครัฐเพื่อการยกระดับ
- ต้องลงทุนเพิ่มในโซ่กลางน้ำถึงปลาย - สามารถเชื่อมโยงกับกาแฟ
น้ำ
- กลางน้ำและปลายน้ำมีน้อยราย

3. โกโก้
4.โคเนื้อ

5. ไก่พื้นเมือง

6. ไผ่ซาง

- มีการสนับสนุนของภาครัฐเพื่อการยกระดับ

- มีอยู่ บ้า งแล้ ว แต่ ต้อ งเชื่อมโยงกลาง - มีการสนับสนุนของภาครัฐ
น้ำถึงปลายน้ำ
- แนวโน้มตลาดดีทั้งส่งออกและภายในประเทศ
- มีรูปธรรมของการเชื่อมโซ่อุปทาน
- มี เป็ น รูป ธรรม สามารถพั ฒ นาเป็ น - มีเครือข่ายเชื่อมทั้งระดับจังหวัดและภาค
ธุรกิจชุมชน
- มีมูลค่าต่อหน่วยและผลตอบแทนระยะสั้น
- เกษตรกรพร้อมลงทุน
- มีการสนับสนุนของหน่วยงานภาครับ
- ยังไม่มีการเชื่อมต่อที่ชัดเจน
- ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม/แปรรูปได้หลากหลาย
- ต้องพัฒนากลางน้ำและปลายน้ำ
- ต้นทุนขนส่งสูง หากอยู่ในห่างไกล

7. กาแฟ

- มีศักยภาพแต่ต้องลงทุนเพิ่ม

- เชื่อมโยงกับโกโก้ได้
- มีรปู ธรรมของการเชื่อมโซ่อุปทาน

8. แพะ

- มี อ ยู่ บ้ าง สามารถพั ฒ นาเป็ น ธุ รกิ จ - มีการสนับสนุนจากภาครัฐ
ชุมชน
- มีตลาด/ข้อตกลงกับผู้ประกอบการรองรับผลผลิต
- เกษตรกรพร้อมลงทุน

9. ปลาดุก

- ไม่มีการเชื่อมโยง แต่มีศักยภาพในการ - ตลาดในพื้นที่สูงมีแนวโน้มดี (แหล่งอาหารโปรตีน)
พัฒนา
- ลงทุนต่ำ ผลตอบแทนสูง (เทียบกับปศุสัตว์)

10. มะม่วงหิมพานต์

- ไม่มีความพร้อมในโซ่อุปทานการผลิต

- เสียเปรียบในด้านคุณภาพ
- การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต้องอาศัยเทคโนโลยี
- ยังขาดการจัดการโซ่ปลายน้ำที่ชัดเจน
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ความเข้มแข็ง
ของห่วงโซ่อุปทาน

4.3 ระบบเกษตรที่เป็นตัวเลือกในการสร้างรายได้สำหรับครัวเรือนเกษตร
การออกแบบระบบเกษตรทางเลือกในการสร้างรายได้ส ำหรับ ครัวเรือนเกษตร (โมเดลอาชีพ
ทางเลือก) จำเป็นต้องสร้างตัวแบบครัวเรือนเกษตร (Personas) เป้าหมายที่จะเข้าไปดำเนินการ ซึ่งจากข้อมูล
การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและหนี้สินของครัวเรือนเกษตรในเชิงลึกของตำบลนำร่องทั้งสอง สามารถนำมาใช้
สร้างตัวแบบครัวเรือนเกษตร เพื่อออกแบบระบบเกษตรทางเลือกที่สอดรับกับแนวทางการจัดการพื้นที่ป่าตาม
นโยบายของ คทช. ที่ส่งผลให้เกษตรกรลดพื้นที่ทำการเกษตร และบางรายต้องเลิกปลูกข้าวโพด (ที่มีการเผา)
โดยสามารถแบ่งตัวแบบครัวเรือนเกษตรกรได้ 4 กลุ่ม (ดูรายละเอียดในตารางที่ 5) ได้แก่
1. กลุ่มครัวเรือนเกษตรที่พึ่งพาตัวเองได้ เป็นกลุ่มที่มีรายได้เพียงพอต่อรายจ่าย มีหนี้สินไม่มาก
ส่วนใหญ่มีที่ดินทำกินที่มีสภาพดินและน้ำดี จึงนิยมทำการผลิตทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูง เช่น กาแฟ พืชผัก
โรงเรือน หม่อนไหม ไม้ผล (เงาะ ลำไย มะม่วง) เป็นต้น จึงทำให้มีรายได้จากภาคการเกษตรที่ค่อนข้างมั่นคง
2. กลุ่มครัวเรือนเกษตรที่ต้องการระยะเวลาในการปรับตัว เป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย
ประมาณร้อยละ 10-20 มีหนี้สินสะสมประมาณ 130,000-190,000 บาท ส่วนใหญ่จะปลูกไม้ผลและ/ไม้ยืน
ต้น เช่น มะม่ วง ยางพารา เป็นต้น แต่เริ่ม ปรับ เปลี่ยนมาผลิตพื ชหลากหลายชนิดมากขึ้น หรือปลูก แบบ
ผสมผสาน
3. กลุ่มครัวเรือนเกษตรที่ต้องเปลี่ยนอาชีพใหม่ เป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายประมาณ
ร้อยละ 20-30 มีหนี้สินสะสมประมาณ 1 เท่าของรายได้ (ประมาณ 150,000 บาท) ส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพดกับไม้ผล
เช่น ลิ้นจี่ มะม่วง เป็นต้น และพึ่งพาเงินลงทุนทางการเกษตรจากการกู้ยืมเป็นสำคัญ
4. กลุ่ ม ครั ว เรื อ นเกษตรที่ ต้ อ งเปลี่ ย นอาชี พ และปรั บ โครงสร้ า งหนี้ เป็ น กลุ่ ม ที่ มี ร ายได้
น้อยกว่ารายจ่ายประมาณร้อยละ 20-30 เช่นเดียวกับกลุ่มที่ 3 แต่มีหนี้สินสะสมในจำนวนที่สูงมาก (ประมาณ
300,000-540,000 บาท) ส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพดกับไม้ผลที่มีอายุมากและ/ให้ผลผลิตน้อย เช่น ลิ้นจี่ เป็นต้น
การผลิตทางการเกษตรของครัวเรือนกลุ่มนี้พึ่งพาเงินทุนจากการกู้ ยืม แต่มีการนำเงินกู้ทางการเกษตรมาใช้ใน
กิจกรรมนอกภาคการเกษตร เช่น ผ่อนชำระทรัพย์สิน ซื้อสินทรัพย์ ใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรหลาน เป็นต้น (ประมาณ
ร้อยละ 30-50 ของยอดเงินกู้ทางการเกษตรทั้งหมด)
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ตารางที่ 5 ตัวแบบครัวเรือนเกษตร (Personas)
ตัวแบบครัวเรือนที่ 1:
พึ่งพาตัวเองได้
- มีรายได้มากกว่ารายจ่าย

ตัวแบบครัวเรือนที่ 2:
ต้องการระยะเวลาปรับตัว

ตัวแบบครัวเรือนที่ 3:
ต้องปรับเปลี่ยนอาชีพใหม่

- มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย
ประมาณ 10-20%
- มีหนี้สินประมาณ
130,000-190,000 บาท
- มีที่ดินประมาณ 30 ไร่

- มีหนี้สินไม่เกิน 50,000 บาท
- มีที่ดินประมาณ 25 ไร่ ที่ดินมี
สภาพดินและน้ำดี
- การผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่มี
- การผลิตทางการเกษตร
มูลค่าสูง เช่น กาแฟ พืชผักโรงเรือน
ส่วนใหญ่เป็นไม้ผล/ไม้ยืนต้น
หม่อนไหม ไม้ผล (เงาะ ลำไย มะม่วง) เช่น มะม่วง ยางพารา เป็นต้น
- รายได้จากภาคการเกษตร
- เริม่ มีการปรับเปลี่ยนการผลิต
เริ่มมีความมั่นคง
ไปปลูกพืชที่หลากหลายมากขึ้น

ตัวแบบครัวเรือนที่ 4:
เปลี่ยนอาชีพ&ปรับโครงสร้างหนี้

- มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย
- มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย
ประมาณ 20-30%
ประมาณ 20-30%
- มีหนี้สินสูงกว่ารายได้ประมาณ - มีหนี้สินสะสมประมาณ
1 เท่า (ประมาณ 150,000 บาท)
300,000-540,000 บาท
- มีที่ดินประมาณ 20 ไร่
- มีที่ดินประมาณ 20 ไร่
- การผลิตส่วนใหญ่เป็นข้าวโพด
ร่วมกับไม้ผล เช่น ลิ้นจี่ มะม่วง
เป็นต้น
- การผลิตทางการเกษตรพึ่งพา
เงินทุนจากการกู้ยืม

- การผลิตส่วนใหญ่เป็นข้าวโพด/
ไม้ผล เช่น ลิ้นจี่ มะม่วง เป็นต้น
ที่มีอายุมาก/ให้ผลผลิตน้อย
- การผลิตทางการเกษตรพึ่งพาเงินทุน
จากการกู้ยืม ซึ่งมีการนำไปใช้
นอกวัตถุประสงค์ประมาณ 30-50%

จากตั วแบบครัวเรือ นเกษตรทั้ ง 4 แบบ เพื่อให้ได้ม าซึ่ง โมเดลทางเลือกการพั ฒ นาที่ ชัดเจน
ในการศึกษาจะเลือกตัวแบบครัวเรือนเกษตรที่ 2 และ 3 มานำร่อง เนื่องจากมีศักยภาพและความพร้อมที่จะ
ปรับเปลีย่ นอาชีพ เมื่อเทียบกับตัวแบบครัวเรือนเกษตรที่ 4 ที่ต้องเข้าไปจัดการเรื่องหนี้สนิ เพิ่มเติม ขณะที่ตัวแบบ
ครัวเรือนเกษตรที่ 1 นั้น เริ่มมีความมั่นคงของรายได้จากภาคการเกษตรแล้ว โดยมีเงื่อนไขการเลือกระบบเกษตร
ที่สำคัญ คือ กำหนดให้มีพื้นที่ทำกินไม่เกิน 20 ไร่ มีเงินลงทุนในปีแรกไม่เกิน 100,000 บาท และมีความเป็นได้
ในการพัฒนาโซ่อุปทานเพิ่มเติม ซึ่งสามารถกำหนดระบบเกษตรทางเลือก มาตรการ และแนวทางช่วยเหลือ
สำหรับตัวแบบครัวเรือนเกษตรที่ 2 และ 3 ได้ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ระบบเกษตรทางเลือก มาตรการ และแนวทางช่วยเหลือสำหรับตัวแบบครัวเรือนที่ 2 และ 3
รายการ

ตัวแบบครัวเรือนที่ 2: ต้องการระยะเวลาปรับตัว

ตัวแบบครัวเรือนที่ 3: ต้องปรับเปลี่ยนอาชีพใหม่

ระบบเกษตรทางเลือก

- หากพื้นที่เหมาะสมควรส่งเสริมให้ปลูกกาแฟ
- เพิ่มปศุสัตว์ เช่น แพะ ไก่พื้นมือง โคพื้นบ้าน

- ปรับเปลี่ยนการผลิตพืชเป็นไผ่ซาง กัญชง (ผลิตเส้นใย)
กาแฟ ไม้ผล/ไม้ยืนต้น เช่น มะขามเปรี้ยว เป็นต้น
- เพิ่มประมง ได้แก่ กบ และ/ปลาดุก

มาตรการ

- ยังคงกรีดยางพาราและ/เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 10 ปี
- ปรับลดพื้นที่ 20% ในปีที่ 6 ต่อเนื่องจนถึงปีที่ 10

- อุดหนุนเพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวโพด 2,000 บาท/ไร่
- ผ่อนปรนให้สามารถแลกเปลี่ยนพื้นที่ได้

แนวทางช่วยเหลือ

- พัฒนาอาชีพเลี้ยงปศุสัตว์ตลอดโซ่อุปทานตั้งแต่การหา
แหล่งสินเชื่อจนถึงการเชื่อมโยงกลุ่มโซ่อุปทานกลางน้ำ
และปลายน้ำ
- กรณีที่ จำเป็นต้องปลูกข้าวโพดเพื่อให้มีรายได้ ในช่วง
ของการปรับ เปลี่ ย นใน 3 ปี แรก จะมี ก ารอุ ด หนุ น
ข้าวโพดไม่เผา 2 บาท/กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3 ปี

-

ประสานงานแหล่งเงินกู้ในการพัฒนาอาชีพ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนในลักษณะ Sharing economy
กรณีที่จำเป็นต้องปลูกข้าวโพดเพื่อให้มีรายได้ในช่วง
ของการปรับเปลี่ยนใน 3 ปีแรก จะมีการอุดหนุน
ข้าวโพดไม่เผา 2 บาท/กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3 ปี
หมายเหตุ: กรณีอุดหนุนข้าวโพดไม่เผา 2 บาท/กิโลกรัม คิดจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการไถกลบ อย่างไรก็ตาม ในการนำไปใช้ในทางปฏิบัติควรมี
การศึกษาวิจัยเพิ่มเติมว่าจะคิดค่าอุดหนุน ณ ราคาตลาดที่หน้าฟาร์ม หรือราคานำเข้า
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จากการที่ เ กษตรกรส่วนใหญ่ มี พื้ น ที่ ท ำกิ น ในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ ำ ชั้น ที ่ 1และ 2 ดั ง นั้น ระบบเกษตร
ทางเลือกที่เหมาะสมในกรณีนี้แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่
1. กรณีที่มีป่าอยู่แล้วพบว่า ไม่มีพืชเศรษฐกิจทีส่ ามารถปลูกแซมลงในป่าแล้วทำให้ครัวเรือนเกษตร
มีรายได้และ/ชีวิ ตที่ ดีขึ้นในปีแรก ดังนั้นในปีแรกจึง จำเป็นต้องส่งเสริมให้มีการเลี้ยงไก่ พื้นเมืองขุน เพื่อให้
ครัวเรือนเกษตรมี รายได้ในปีแรก โดยขนาดที่ เลี้ยงควรเป็นขนาด 400 ตัวต่อรุ่น เลี้ยงปีละ 4 รุ่น จะใช้เงิน
ลงทุ นประมาณ 58,000 บาท/ปี และจะมี รายได้สุทธิ ป ระมาณ 48,000 บาท/ปี สำหรับ พื ชใต้ป่าที่ ดีที่ สุด
ที่ ท ำให้ค รัวเรือ นได้รับ รายได้ในปี ที่ 2 ด้วยเงื่อนไขว่า มี เงิน ลงทุ นเริ่ม ต้น ไม่ เกิ น 100,000 บาท ในปี แรก
ประกอบด้วยพืชเพียง 3 ชนิด ได้แก่ (เรียงตามลำดับขนาดพื้นที่ และรายได้สุทธิ)
- หวาย
ขนาดพื้นที่ปลูก 10 ไร่
รายได้สุทธิ
98,000 บาท/ปี
- ผักหวาน ขนาดพื้นที่ปลูก 14 ไร่
รายได้สุทธิ
95,000 บาท/ปี
- บุก
ขนาดพื้นที่ปลูก 19 ไร่
รายได้สุทธิ
49,000 บาท/ปี
2. กรณีที่ปลูกพืชพร้อมการปลูกป่า มีทางเลือกค่อนข้างจำกัดบนเงื่อนไขที่ว่า มีเงินลงทุนเริ่มต้น
และค่าบำรุงรักษาต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท มีพื้นที่ปลูกไม่เกิน 20 ไร่ โดยตัวเลือกที่ดีที่สุด 3 ลำแรก ได้แก่
- กล้ วยน้ ำว้า: สามารถเก็ บ เกี่ ยวผลผลิ ตได้ ในปี แรก มี ขนาดการปลูก 120 ต้ น/ไร่ รวม
2,400 ต้นต่อพื้นที่ 20 ไร่ มีเงินลงทุนและค่าบำรุงรักษาในแต่ละปีประมาณ 92,000 บาท
และมีรายได้สุทธิประมาณ 84,000 บาท/ปี
- มะขามเปรี้ยว: สามารถเก็บเกี่ยวได้ในปีที่สาม มีขนาดการปลูก 16 ต้น/ไร่ รวม 320 ต้น
ต่ อ พื้ น ที่ 20 ไร่ โดยมี เ งิ น ลงทุ น ก่ อ นให้ ผ ลผลิ ต สะสมเท่ า กั บ 64,000 บาท มี ค่ า
บำรุง รัก ษาหลั ง ให้ ผ ลผลิ ต ประมาณ 59,000 บาท/ปี และมี ร ายได้ สุ ท ธิ ป ระมาณ
126,000 บาท/ปี
- มะไฟจีน: สามารถเก็บเกี่ยวได้ในปีที่สี่ มีขนาดการปลูกประมาณ 9 ต้น/ไร่ รวม 188 ต้น
ต่อพื้นที่ 20 ไร่ โดยมีเงินลงทุนก่อนให้ผลผลิตสะสมเท่ากับ 100,000 บาท มีค่าบำรุงรักษา
หลังให้ผลผลิตประมาณ 26,000 บาท/ปี และมีรายได้สุทธิประมาณ 135,000 บาท/ปี
จากระบบเกษตรทางเลือก มาตรการ และแนวทางช่วยเหลือ จะทำให้ครัวเรือนเกษตรที่มีพื้นที่ทำกิน
ในพื้นที่ลุ่ม น้ำชั้นที ่ 1 และ 2 มีรายได้จากภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นแตกต่างกัน จากตารางที่ 7 พบว่า ครัวเรือน
เกษตรในกลุ่มตัวแบบครัวเรือนที่ 2 ที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพดร่วมกับไม้ผล และไม่มีกำลังแรงงานเพียงพอสำหรับ
ทำการผลิ ตทางการเกษตรประเภทพื ชเพิ่ม เติมแต่ส ามารถทำปศุสัตว์ได้ โดยแบ่ งครัวเรือนออกเป็น 3 กลุ่ม
ตามรูปแบบการผลิตที่แตกต่างกัน ได้แก่ (ดูรายละเอียดในตารางที่ 7)
1) กลุ่มเลี้ยงแพะ (11 ตัว) จะมี รายได้สุท ธิตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไปจนถึง ปีที่ 10 เฉลี่ยประมาณ
124,800 บาท/ปี สูงกว่ารายได้เดิมจากภาคการเกษตร และทั้งหมดประมาณร้อยละ 128 และร้อยละ 14
ตามลำดับ
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2) กลุ่มที่ปลูกกล้วยน้ำว้า 5 ไร่ (เพื่อให้มีรายได้ปีแรก) ร่วมกับมะขามเปรี้ยว 15 ไร่ (ให้ผลผลิตปีที่ 3)
จะมีรายได้สุทธิในสองปีแรกประมาณ 34,000 บาท/ปี และตั้งแต่ปีที่ 3 จะมีรายได้สุทธิประมาณ 128,500 บาท/ปี
สูงกว่ารายได้เดิมจากภาคการเกษตร และทั้งหมดประมาณร้อยละ 157 และร้อยละ 29 ตามลำดับ
3) กลุ่มที่ปลูกกล้วยน้ำว้า 5 ไร่ ร่วมกับมะไฟจีน 5 ไร่ (ให้ผลผลิตในปีที่ 4) จะมีรายได้ในสามปีแรก
ประมาณ 34,000 บาท/ปี และตั้ ง แต่ ปี ที่ 4 เป็ น ต้ น ไป จะมี ร ายได้ สุ ท ธิ ป ระมาณ 124,100 บาท/ปี
สูงกว่ารายได้เดิมจากภาคการเกษตร และทั้งหมดประมาณร้อยละ 148 และร้อยละ 24 ตามลำดับ
ตารางที่ 7 ประมาณการรายได้ของตัวแบบครัวเรือนที่ 2
หน่วย: บาทต่อครัวเรือน

อาชีพทางเลือก

ปีที่ 1-2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ยังไม่ได้กำไร

113,900

116,400

2. กล้วยน้ำว้า 5 ไร่ + มะขามเปรี้ยว 15 ไร่

34,000

128,500

128,500

3. กล้วยน้ำว้า 5 ไร่ + มะไฟ 5 ไร่

34,000

124,100

124,100

1. แพะ 11 ตัว (ได้กำไรปีที่ 3)

เทียบกับรายได้สุทธิเดิม
(หน่วย: ร้อยละ)
ภาคการเกษตร = 128
ทั้งหมด
= 14
ภาคการเกษตร = 157
ทั้งหมด
= 29
ภาคการเกษตร = 148
ทั้งหมด
= 24

หมายเหตุ: รายได้สุทธิเดิมจากภาคการเกษตรประมาณ 50,000 บาทต่อปี และทั้งหมดประมาณ 100,000 บาทต่อปี

สำหรับครัวเรือนเกษตรที่อยู่ในตัวแบบครัวเรือนที่ 3 ซึ่งส่วนใหญ่พึ่งพารายได้จากข้าวโพดเป็นสำคัญ
จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดมาปลูกกล้วยน้ำว้าอย่างเดียวและ/พร้อมทั้งเลี้ยงไก่พื้นเมืองขุน เพื่อให้
มีรายได้ในปีแรกมากกว่ารายได้จากภาคเกษตรเดิม ขณะเดียวกันก็ลงทุนปลูกพืชที่อยู่ร่วมกับป่าอย่างผักหวานป่า
หวาย และบุกที่จะให้ผลผลิตในปีที่สอง สำหรับมะขามเปรี้ยวซึ่งเป็นพืชที่ ปลูกพร้อมกับป่าจะเริ่มปลูกในปีที่ 2
เนื่องจากในปีแรกมีเงินลงทุนไม่พอกับการลงทุนกับการปลูกมะขามเปรี้ยว โดยแบ่งครัวเรือนออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่
ได้แก่ (ดูรายละเอียดในตารางที่ 8)
1) กลุ่มที่พึ่งพารายได้ปีแรกจากกล้วยน้ำว้า 10 ไร่ ซึ่งจะมีรายได้ในแรกประมาณ 68,000 บาท
ส่วนรายได้ในปีที่ 2-4 ขึ้นอยู่กับว่าจะปลูกร่วมกับอะไร และขนาดพื้นที่เท่าไหร่ ดังนี้
- ปลูก ผั ก หวานป่ า 3 ไร่ ในปี แรก และมะขามเปรี้ยว 7 ไร่ ในปี ที่ 2 ทำให้ ในปี ที่ 2 -3
จะมีรายได้สุทธิประมาณ 89,000 บาท และในปีที่ 4 จะมีรายได้เพิ่มเป็น 133,000 บาท
ซึ่งสูงกว่ารายได้เดิมจากภาคการเกษตร และทั้งหมดประมาณร้อยละ 166 และร้อยละ
33 ตามลำดับ
- ปลู ก หวาย 4 ไร่ ในปีแ รก และมะขามเปรี้ยว 6 ไร่ ในปีที่ 2 ทำให้ ในปี ที่ 2 -3 จะมี
รายได้สุทธิประมาณ 108,500 บาท และในปีที่ 4 จะมี รายได้เพิ่ม เป็น 146,300 บาท
ซึ่ ง สู ง กว่ า รายได้ เดิ ม จากภาคการเกษตร และทั้ ง หมดประมาณร้ อ ยละ 193 และ
ร้อยละ 46 ตามลำดับ
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- ปลู ก บุ ก 5 ไร่ ในปี แ รก และมะขามเปรี้ ย ว 5 ไร่ ในปี ที่ 2 ทำให้ ในปี ที่ 2 -3 จะมี
รายได้สุท ธิป ระมาณ 81,100 บาท และในปีที่ 4 จะมี รายได้เพิ่มเป็น 112,600 บาท
ซึ่ ง สู ง กว่ า รายได้ เดิ ม จากภาคการเกษตร และทั้ ง หมดประมาณร้ อ ยละ 125 และ
ร้อยละ 13 ตามลำดับ
2) กลุ่มที่พึ่งพารายได้ปีแรกจากไก่พนื้ เมืองขุนร่วมกับปลูกกล้วยน้ำว้า 2 ไร่ ซึ่งจะมีรายได้ในแรก
ประมาณ 62,000 บาท ส่วนรายได้ในปีที่ 2-4 ขึ้นอยู่กับว่าจะปลูกร่วมกับอะไร และขนาดพื้นที่เท่าไหร่ ดังนี้
- ปลูก ผักหวานป่า 10 ไร่ ในปีแรก และมะขามเปรี้ ยว 8 ไร่ ในปีที่ 2 ทำให้ในปีที่ 2-3
จะมี ร ายได้ สุ ท ธิ ป ระมาณ 131,000 บาท และในปี ที่ 4 จะมี ร ายได้ เ พิ่ ม เป็ น
181,300 บาท ซึ่งสูงกว่ารายได้เดิมจากภาคการเกษตร และทั้งหมดประมาณร้อยละ 263
และร้อยละ 81 ตามลำดับ
- ปลู ก หวาย 6 ไร่ ในปี แรก และมะขามเปรี้ ยว 12 ไร่ ในปี ที่ 2 ทำให้ ในปี ที่ 2-3 จะมี
รายได้ สุทธิป ระมาณ 123,000 บาท และในปีที่ 4 จะมีรายได้เพิ่มเป็น 199,000 บาท
ซึ่ ง สู ง กว่ ารายได้ เดิ ม จากภาคการเกษตร และทั้ ง หมดประมาณร้ อ ยละ 298 และ
ร้อยละ 99 ตามลำดับ
ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนอาชีพควรมีแนวทางการการดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้
1) กรณีเกษตรกรในกลุ่มตัวแบบครัวเรือนที่ 2 การพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ควรมีการประสานงาน
กับปศุสัตว์จังหวัดเพื่อหาเงินกู้ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาตรฐานฟาร์ม การวางระบบพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่
การกำหนดและจัดทำพื้นที่กักสัตว์ และการพัฒนากลุ่มโซ่อุปทาน
2) กรณีเกษตรกรในกลุ่มตัวแบบครัวเรือนที่ 3 ให้ความสำคัญ กับการพัฒ นาวิสาหกิจชุมชนใน
ลักษณะระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน
3) ควรศึกษาอาชีพทางเลือกอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร เช่น การแปรรูป
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศน์ สินค้า OTOP อื่นๆ ฯลฯ ทั้งนี้อาจต้องมีการศึกษาเรื่องการตลาดและการพัฒนา
ตราสินค้า และการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
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ตารางที่ 8 ประมาณการรายได้ของตัวแบบครัวเรือนที่ 3
หน่วย: บาทต่อครัวเรือน

อาชีพทางเลือก
1. กล้วยน้ำว้า 10 ไร่ + ผักหวานป่า 3 ไร่
+ มะขามเปรี้ยว 7 ไร่ (ปลูกปีที่ 2)
2. กล้วยน้ำว้า 10 ไร่ + หวาย 4 ไร่
+ มะขามเปรี้ยว 6 ไร่ (ปลูกปีที่ 2)
3. กล้วยน้ำว้า 10 ไร่ + บุก 5 ไร่
+ มะขามเปรี้ยว 5 ไร่ (ปลูกปีที่ 2)
4. ไก่ 4 รุ่นๆ ละ 400 ตัว + กล้วยน้ำว้า 2 ไร่
+ ผักหวานป่า 10 ไร่ + มะขามเปรี้ยว 8 ไร่
(ปลูกปีที่ 2)
5. ไก่ 4 รุ่นๆ ละ 400 ตัว + กล้วยน้ำว้า 2 ไร่
+ หวาย 6 ไร่ + มะขามเปรี้ยว 12 ไร่
(ปลูกปีที่ 2)

เทียบกับรายได้สุทธิเดิม
(หน่วย: ร้อยละ)
ภาคการเกษตร = 166
ทั้งหมด
= 33
ภาคการเกษตร = 193
ทั้งหมด
= 46
ภาคการเกษตร = 125
ทั้งหมด
= 13

ปีที่ 1

ปีที่ 2-3

ปีที่ 4

68,000

89,000

133,000

68,000

108,500

146,300

68,000

81,100

112,600

62,000

131,000

181,300

ภาคการเกษตร = 263
ทั้งหมด
= 81

62,000

123,000

199,000

ภาคการเกษตร = 298
ทั้งหมด
= 99

หมายเหตุ: รายได้สุทธิเดิมจากภาคการเกษตรประมาณ 50,000 บาทต่อปี และทั้งหมดประมาณ 100,000 บาทต่อปี

4.4 โมเดลทางเลือกการพัฒนาระดับโครงการ
การออกแบบทางเลือกการพัฒนาในรายงานฉบับนี้ เป็นกรณีตัวอย่างของการออกแบบโมเดลทางเลือก
การพัฒนาคนอยู่กับป่าของรัฐในระดับโครงการ โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นที่ใช้ออกแบบทางเลือกในการพัฒนาดังนี้
1. กำหนดให้การเยียวยาการคืนพื้นที่ ป่าเป็นไปตามข้อมู ล จากการสัมภาษณ์นายกองค์ก าร
บริหารส่วนตำบลนาไร่หลวงเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ว่า ชุมชนจะคืนพื้นที่ล่าสุดประมาณ 4,000 ไร่
โดยได้รับเงินสนับสนุนการคืนพื้นที่ไร่ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000,000 บาท โดยในเบื้องต้นสมมติให้
เท่ากันทั้งสองตำบล และควรทยอยจ่ายเป็นงวดในลักษณะของการปลูกและดูแลป่า คือ ค่าปลูกและดูแลป่า
ในปีแรก 2,000 บาท/ไร่ ค่าปลูกและดูแลป่าในปีที่สองและสามปีละ 1,500 บาท/ไร่ ตามลำดับ รวม 5,000 บาท/ไร่
ทั้งนี้ในพื้นที่นี้จะไม่มีการปลูกพืชเกษตร
2. เกษตรกรเลือกปลูกข้าวโพดเพราะได้สินเชื่อง่าย จึงสามารถนำเงินในอนาคตมาใช้เพื่ออุปโภค
บริโภคได้ก่อน ดังนั้นในช่วงเปลี่ยนผ่านอาจยอมให้ปลูกข้าวโพด แต่ต้องไม่มีการเผาในพื้นที่ คทช. โดยใช้แรงจูงใจ
ด้วยการเพิ่มราคาให้กับข้าวโพดที่ไม่เผากิโลกรัมละ 2 บาท จากระดับราคาตลาด1 (รัฐบาลควรปรับเปลี่ยนจาก
การประกันราคาทัว่ ไปเป็นการประกันราคาข้าวโพดไม่เผาแทน) จากข้อมูลในระดับพื้นที่พบว่า ตำบลนำร่องทั้งสอง
มีผลผลิตของข้าวโพดเฉลี่ยประมาณ 700 กิโลกรัมต่อไร่ ดังนั้นส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายประมาณไร่ละ 1,400 บาท2

1

กรณี อุ ด หนุ น ข้ าวโพดไม่ เผา 2 บาท/กิ โลกรั ม คิ ด จากต้ น ทุ น ที่ เพิ่ ม ขึ้ น จากการไถกลบ อย่ า งไรก็ ต าม ในการนำไปใช้ใ นทางปฏิ บั ติ ค วรมี
การศึกษาวิจัยเพิ่มเติมว่าจะคิดค่าอุดหนุน ณ ราคาตลาดที่หน้าฟาร์ม หรือราคานำเข้า
2 ข้อมูลการสำรวจรายแปลงของน่านแซนด์บ็อกซ์พบว่า ตำบลนาไร่หลวงมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ป่า 2,050 ไร่ ส่วนตำบลเมืองจังมี 3,000 ไร่
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3. การสนั บ สนุ น การจัด การน้ ำ เป็ น โอกาสลดความเสี่ย งและเพิ่ ม ทางเลือ กของเกษตรกร
โดยกำหนดให้ค่าใช้จ่ายในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชนเป็นไปตามข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายก
องค์ก ารบริห ารส่วนตำบลนาไร่ห ลวงเมื่ อวันที่ 9 กุ ม ภาพั นธ์ พ.ศ. 2563 ที่ ว่า ชุม ชนต้องการงบประมาณ
ในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรประมาณ 60,000,000 บาท เป็นระบบการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากพื้นราบขึ้นไปสำรอง
ไว้บนที่สูงก่อนกระจายกลับมาให้พื้นที่ทำการเกษตร โดยให้เท่ากันทั้งสองตำบลในเบื้องต้น
4. เพื่ อให้ โครงการมี การขับเคลื่อนอย่างเป็ นรูปธรรม จึงจำเป็ นต้องจัดตั้งหน่วยประสานงาน
เพื่อการพั ฒ นาชุม ชน โดยกำหนดให้มี ก ารดำเนินงานเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งคาดว่าจะมี ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานของหน่วยประสานงานฯ พอสังเขปดังนี้
- เงินเดือนผู้จัดการหน่วยฯ
จำนวน 1 คน
50,000 บาท/เดือน
- เบี้ยเลี้ยงลงพื้นที่ของผู้จัดการ
จำนวน 20 วัน/เดือน
1,000 บาท/วัน
- ค่าเช่ารถรวมน้ำมัน
จำนวน 20 วัน/เดือน
1,000 บาท/วัน
- เจ้าหน้าที่ประจำ office
จำนวน 2 คน
15,000 บาท/คน/เดือน
- เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสินเชื่อ (หากต้องมี) จำนวน 1 คน
15,000 บาท/คน/เดือน
- ค่าบริหาร office
5,000 บาท/เดือน
5. ครัวเรือนเกษตรที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินงานระยะแรก เป็นครัวเรือนตัวแบบที่ 2 และ 3
ที่ มี ร ะดับ รายได้ จ ากภาคการเกษตรประมาณ 50,000 บาท/ครัวเรือ น/ปี ดั ง นั้ น โมเดลอาชี พ ทางเลื อ ก
ที่เสนอต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าระดับดังกล่าว
6. กำหนดครัวเรือนเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 จำนวน 210 ดังนี้
- ครัวเรือ นตัวแบบที่ 2 มีจ ำนวนครัวเรือนเป้าหมาย 100 ครัวเรือน มี รูป แบบอาชี พ
ทางเลือก 3 รูปแบบ สำหรับส่งเสริมและสนับสนุน ดังนี้
• แพะ 11 ตัว/ครัวเรือน
ครัวเรือนเป้าหมาย 50 ครัวเรือน
• กล้วยน้ำว้า 5 ไร่ + มะขามเปรี้ยว 15 ไร่ ครัวเรือนเป้าหมาย 25 ครัวเรือน
• กล้วยน้ำว้า 5 ไร่ + มะไฟ 5 ไร่
ครัวเรือนเป้าหมาย 25 ครัวเรือน
- ครัวเรือ นตัวแบบที่ 3 มี จ ำนวนครัวเรือนเป้ าหมาย 110 ครัวเรือน มี รูป แบบอาชี พ
ทางเลือก 5 รูปแบบ สำหรับส่งเสริมและสนับสนุน ดังนี้
• กล้วยน้ำว้า 10 ไร่ + ผักหวานป่า 3 ไร่
+ มะขามเปรี้ยว 7 ไร่
ครัวเรือนเป้าหมาย 30 ครัวเรือน
• กล้วยน้ำว้า 10 ไร่ + หวาย 4 ไร่
+ มะขามเปรี้ยว 6 ไร่
ครัวเรือนเป้าหมาย 10 ครัวเรือน
• กล้วยน้ำว้า 10 ไร่ + บุก 5 ไร่
+ มะขามเปรี้ยว 5 ไร่
ครัวเรือนเป้าหมาย 20 ครัวเรือน
• ไก่ 4 รุ่นๆ ละ 400 ตัว + กล้วยน้ำว้า 2 ไร่
+ ผักหวานป่า 10 ไร่ + มะขามเปรี้ยว 8 ไร่ ครัวเรือนเป้าหมาย 30 ครัวเรือน
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• ไก่ 4 รุ่นๆ ละ 400 ตัว + กล้วยน้ำว้า 2 ไร่

+ หวาย 6 ไร่ + มะขามเปรี้ยว 12 ไร่
ครัวเรือนเป้าหมาย 20 ครัวเรือน
7. กำหนดให้ทางเลือกในการพัฒนามี 3 รูปแบบ (ดูความแตกต่างในตารางที่ 9) ได้แก่
ทางเลือกที่ 1: จ่ายเงินค่าเยียวยาการคืนพื้นที่ป่า และอุดหนุนราคาข้าวโพดไม่เผาเป็นระยะเวลา
1 ปี แต่ไม่ มี ก ารลงทุนจัดการน้ำ และให้ ห น่วยประสานและพัฒ นาดำเนินงาน
ประสานกั บ หน่ ว ยงานและภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกั บ การให้ สิ น เชื่ อและ
ความช่วยเหลือต่างๆ เช่น การยืมพ่อ-แม่พันธุ์ การให้ความรู้และเทคโนโลยี เป็นต้น
ทางเลือกที่ 2: จ่ายเงินค่าเยียวยาการคืนพื้นที่ป่า อุดหนุนราคาข้าวโพดไม่เผาเป็นระยะเวลา 1 ปี
และลงทุนจัดการน้ำ ขณะที่ หน่วยประสานและพัฒ นาดำเนินงานประสานกั บ
หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและความช่วยเหลือต่างๆ
เช่น การยืมพ่อ-แม่พันธุ์ การให้ความรู้และเทคโนโลยี เป็นต้น
ทางเลือกที่ 3: เป็นทางเลือกการพัฒนาที่ Full option โดยมีการจ่ายเงินค่าเยียวยาการคืนพื้นทีป่ ่า
อุดหนุนราคาข้าวโพดไม่ เผาเป็นระยะเวลา 1 ปี และลงทุ นจัดการน้ำ รวมทั้งการ
จัดหาแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรกู้ยืมเพื่อใช้ในลงทุนในการผลิตปีแรก
ตารางที่ 9 ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละทางเลือกในการพัฒนา
รายการค่าใช้จ่าย
1)
2)
3)
4)
5)

เยียวยาการคืนพื้นที่ป่า ( 4,000 ไร่)
อุดหนุนข้าวโพดไม่เผา (( 2,050 ไร่)
ลงทุนในการจัดการน้ำ
ค่าดำเนินงานของหน่วยประสานและพัฒนา
หาแหล่งสินเชื่อสำหรับการผลิต
ทางการเกษตร
ครัวเรือนตัวแบบที่ 2 จำนวน 100 ครัวเรือน
- แพะ 11 ตัว
50 ครัวเรือน
- กล้วยน้ำว้า
+ มะขามเปรี้ยว/มะไฟ
50 ครัวเรือน
ครัวเรือนตัวแบบที่ 3 จำนวน 110 ครัวเรือน
- กล้วยน้ำว้า + ผักหวานป่า/หวาย/บุก
+ มะขามเปรี้ยว
60 ครัวเรือน
- ไก่พื้นเมืองขุน + กล้วยน้ำว้า
+ ผักหวานป่า/หวาย
+ มะขามเปรี้ยว (ปลูกปีที่ 2) 50 ครัวเรือน
ประมาณการค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

รายละเอียด
ทางเลือกที่ 1
ทางเลือกที่ 2
ทางเลือกที่ 3
ค่าใช้จ่าย ประสานกับกลไกรัฐ + การจัดการน้ำ + หาแหล่งสินเชื่อ
20,000,000
20,000,000
5,000 บาท/ไร่
20,000,000
8,610,000
8,610,000
2 บาท/กิโลกรัม
8,610,000
60 ล้านบาท
60,000,000
60,000,000
ดำเนินงาน 3 ปี
4,500,000
4,500,000
4,500,000
-

-

-

27,727,300
8,877,500
4,737,500

7,308,500
6,803,800
รวม
210 ครัวเรือน
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33,110,000

93,110,000

120,837,300

จากข้อตกลงเบื้องต้นทั้ง 7 สามารถนำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการพัฒนาตามแนวทาง
แต่ละทางเลือ ก โดยในกรณีท างเลือ กที่ 1 จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 33.11 ล้านบาท สำหรับ ทางเลือกที่ 2
ซึ่งเพิ่มการลงทุนในการจัดการน้ำ 60 ล้านบาท ทำให้มีค่าใช้จ่ายรวมสำหรับทางเลือกนี้ประมาณ 93.11 ล้านบาท
ส่วนทางเลือกที่ 3 ต้องหาแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรในปีแรก จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 120.84 ล้านบาท
แต่หลังจากนั้นเกษตรจะผ่อนชำระคืนสินเชื่อประมาณ 27.73 ล้านบาท (ดูรายละเอียดในตารางที่ 9)
5. แนวทางยกระดับสมรรถนะเยาวชนบนพื้นที่สูง
แนวทางการยกระดับ สมรรถนะเยาวชนบนพื้นที่ สูง อยู่บ นพื้นฐานคุณลักษณะคนไทย 4.0 ที่สำคัญ
4 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านสมรรถนะเชิ ง ดิ จิ ทั ล 2) ด้ านสมรรถนะเชิ งเศรษฐกิ จ แบบใหม่ ใ นยุค โลกาภิว ัต น์
3) ด้านสมรรถนะเชิงสังคม-วัฒนธรรมไทย และ 4) ด้านสมรรถนะเชิงจิตสาธารณะ โดยมี การดำเนินกิจ กรรม
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับเยาวชน ผ่ านฐานเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่ บ้าน (ครัวเรือน) วัด โรงเรียน
และชุมชน ซึ่งเป้าหมายของกิจกรรมที่ดำเนินการมุ่ งเน้นวิธีคิดใหม่ (New Mindset) ให้กับเยาวชนบนพื้นที่สูง
ที่ประกอบด้วย 1) การเป็นผู้ประกอบการในท้องถิ่น (Home-based entrepreneurs) ที่ไม่ต้องเข้าไปทำงาน
ในกรุงเทพฯ หรือในเมือ ง 2) การเกษตรยุคใหม่ที่ไม่ใช่แค่การผลิต หรือเกี่ยวกับ พืชเท่านั้น (Agri-oriented
activates) และ 3) การตลาดที่ไม่ใช่แค่ตลาดในพื้นที่ อาจรวมถึงตลาดออนไลน์ (Online enterprise) ทั้งนี้
เพื่อสนับสนุนให้เกิดเยาวชนที่รักหวงแหนบ้านเกิด เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ในท้องถิ่น และมีจิตอาสาในการ
ให้บริการสังคม เพื่อให้เป็นแกนนำที่มีจิตอาสาร่วมกันพัฒนาชุมชนในอนาคต และลดการอพยพเข้าเมืองของ
คนรุ่นใหม่ โดยมีแนวทางการยกระดับสมรรถนะของเยาวชนบนพื้นที่สูง ทั้ง 4 ด้าน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดัง มี
รายละเอียดพอสังเขปดังนี้
1. แนวทางการยกระดับ สมรรถนะเชิงดิจิทั ล : จัดกิ จกรรมเสริม สร้างทั กษะและสมรรถนะที่ เป็น
ความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญ เข้าใจใช้และพัฒนาสื่อดิจิทัล (สืบค้นและใช้งาน สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็น
เอกลักษณ์) รวมถึงการสื่อสารและประสานงาน
2. แนวทางการยกระดับสมรรถนะเศรษฐกิจแบบใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์: จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ
และสมรรถนะที่ เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ส ถานการณ์ เศรษฐกิ จ ภายนอกให้ ส ามารถเชื่อมโยงกั บ
เศรษฐกิจชุมชน
3. แนวทางการยกระดับ สมรรถนะเชิงสัง คม-วัฒ นธรรมไทย: จัดกิ จ กรรมเสริม สร้างทั ก ษะและ
สมรรถนะที่นำมาสู่การรักถิ่นฐาน รักบ้านเกิด (อยู่บ้าน) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนที่เป็นทุนสังคม (Social
capital) ในการขับเคลื่อนสังคมร่วมกัน และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างกลุ่มต่างๆ
ภายในชุมชน
4. แนวทางการยกระดับสมรรถนะเชิงจิตสาธารณะ: จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่
กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือชุมชนและ/สังคม และรู้จักแบ่งปัน
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สำหรับขั้นตอนการยกระดับสมรรถนะของเยาวชนบนพื้นที่สูง มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. สำรวจศัก ยภาพเครือ ข่าย และความพร้อ มของพื้น ที่ : สำรวจสภาวะแวดล้ อม เพื่ อประเมิ น
ศักยภาพและความพร้อมด้ านบุคลากร องค์ความรู้ และสถานที่ ของเครือข่ายและฐานเรียนรู้ต่างๆ ในพื้นที่
เช่น โรงเรียน ชุม ชนเกษตร วัด ครัวเรือน สภาชุมชน กลุ่มแม่บ้าน วิส าหกิจชุมชน แกนนำเกษตรกร ฯลฯ
รวมถึงเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย
ผลผลิตของขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ 1) ฐานเรียนรู้ที่มีศักยภาพและพร้อ มดำเนินงาน 2) องค์ความรู้
สำหรับออกแบบกิจกรรมฐานเรียนรู้ เช่น ความรู้ด้านการผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง ความรู้ด้านการตลาด เป็น ต้น
และ 3) เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย
2. การพัฒนาและออกแบบกิจกรรม: 1) ประชุมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรง 2) ออกแบบกิจกรรมในฐานเรียนรู้และสร้างตัวชี้วัด 3) วางแผนและปฏิทินการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาที่ ส ะดวกของผู้ที่ เ กี่ ยวข้อ ง 4) สร้างและเตรี ยมเครื่อ งมื อ/อุป กรณ์ ส ำหรับ ดำเนิน กิ จ กรรม และ
5) ประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน
ผลผลิตของขั้นตอนที่ 2 ได้แก่ 1) คณะทำงานและผู้มีส่วนร่วม 2) กิจกรรมการยกระดับสมรรถนะ
เยาวชนพร้อมตัวชี้วัด และ 3) เครื่องมือ/อุปกรณ์สำหรับดำเนินกิจกรรม
3. การดำเนินกิจกรรม: 1) ติดตั้งและทดสอบระบบ พร้อมทั้งประชุมทำความเข้าใจกับทีมดำเนิน
กิจกรรม และ 2) ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้
ผลผลิตของขั้นตอนที่ 3 ได้แก่ 1) กระบวนการเรียนรู้ เพื่อยกระดับสมรรถนะเยาวชน 2) กลุ่มเยาวชน
ที่ได้รับการยกระดับสมรรถนะ และ 3) ผลผลิตสืบเนื่องจากกิจกรรม เช่น ผลผลิตทางการเกษตร รายได้จาก
การขายสินค้า เป็นต้น
4. การติดตามและประเมินผล: การติดตามมีเป้าหมายเพื่อ 1) ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2) รับฟังปัญหา
และแนวทางการแก้ไขปัญหา และ 3) ค้นหาองค์ความรู้ หรือกระบวนการเรียนรู้ใหม่ของเยาวชน โดยประยุกต์ใช้
แนวทางปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory) และวิธีติดตามที่เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มเยาวชน และ
ทำการวัดและประเมิ น ผลสัมฤทธิ์ในทุกฐานและทุ กขั้นตอน โดยนำผลได้ตามตัวชี้วัดจากการดำเนินงานมา
เทียบกับค่าเป้าหมาย
ผลผลิตของขั้นตอนที่ 4 ได้แก่ 1) เครื่องมือติดตามการดำเนินกิจกรรม 2) แนวทางแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า และ 3) ผลสัมฤทธิ์ที่แสดงถึงทักษะและสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น
6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาบนพื้นที่สูง
จากการศึกษาสามารถแบ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือน
1) เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมากมีทักษะและประสบการณ์กับอาชีพเดิมอย่างพืชไร่และไม้ผ ล
ดังนั้นอาชีพทางเลือกใหม่ควรสอดคล้องกับทักษะและประสบการณ์เดิม และควรเป็นอาชีพที่ใช้กําลังแรงงาน
และพื้นที่น้อย แต่ใช้ความใส่ใจและประณีต เช่น พืชผักปลอดภัย พืชผักโรงเรือน ปศุสัตว์ ประมง เป็นต้น หรือ
มีการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสม
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2) เนื่ อ งจากแรงงานเกษตรของครัว เรือนมี น้อ ยและสู ง อายุ ดั งนั้ น ในการผลิ ตพื ชไร่ต้ องมี
การรวมกลุ่ม (และ/วิส าหกิ จ ) แล้ว ทำการผลิตในลัก ษณะแปลงใหญ่ ที่ ใช้เทคโนโลยีช่วยในการผลิต เช่น
เครื่องจักรกล ระบบการให้น้ำ เป็นต้น เพื่อแชร์ต้นทุน ขณะเดียวกันก็เพื่อได้ปริมาณผลผลิต ที่คุ้มกับต้นทุ น
การขนส่งไปจําหน่ายเอง ณ ตลาดปลายทาง รวมทั้งมีการวางแผนการผลิตและการจัดการร่วมกัน เพื่อเชื่อมโยง
เกษตรกรรมแปลงเล็กแปลงน้อยให้มีขนาดที่สามารถรองรับเทคโนโลยีและการจัดการการผลิตใหม่ๆ โดยอาจมี
คนวัยหนุ่มสาวเป็นผู้ให้บริการ (Service provider) ที่ไม่ใช่ผู้ผลิต แต่เป็นผู้ประสานงานภายในชุมชน
3) เนื่ อ งจากไม้ ผ ลเศรษฐกิ จ ที่ ส ำคั ญ ของครัว เรื อ น เช่ น ลิ้ น จี่ ส้ ม เป็ น ต้ น ปั จ จุ บั น มี อ ายุ
ค่อนข้างมาก ต้องพึ่งพาสภาพอากาศหนาวเย็น และใช้เคมีภัณฑ์เพื่อการผลิตสูงจึงจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
ตรงกั บ ความต้องของการตลาด อย่างไรก็ตาม เกษตรกรมี ทั ศนคติที่ต้องการจะลดการใช้เคมี ภัณฑ์ เหล่ านี้
ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนประเภทของไม้ผล โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่และ
โอกาสทางการตลาด เช่น มะม่วง เงาะ ฯลฯ เป็นต้น หรือเปลี่ยนเป็นไม้ยืนต้นที่สามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปีอย่าง
ยางพารา แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่และ/ให้ ใช้วิธีการปลูกที่แตกต่างจากเดิม เช่น ในกรณีของ
ยางพาราในพื้นที่สูงชัน ควรปลูกด้วยเมล็ดแล้วค่อยติดตา แทนการปลูกยางชําถุง เป็นต้น
4) เนื่องจากบางนโยบายของภาครัฐอาจนํามาสู่ก ารผลิตที่ ไม่ มี ประสิท ธิภาพและ/เกษตรกร
ผลิตแบบไม่ตั้งใจ เช่น นโยบายการช่วยเหลือในลักษณะของการประกันราคาและ/การจํานองผลผลิต เป็นต้น
ดังนั้นภาครัฐควรใช้นโยบายในลักษณะอื่นที่กระตุ้นให้เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพและ/ตั้งใจในการผลิต เช่น
การสนับสนุนงบประมาณให้ครัวเรือนเกษตรที่ผลิตผลผลิตเหมือนกัน ตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่ อรวบรวมผลผลิต
แล้วนําไปขายต่อให้กับตลาดปลายทาง เพื่อให้เกิดกลไกการควบคุมคุณภาพภายในกลุ่มผู้ผลิต เป็นต้น
5) เนื่องจากจังหวัดน่านมีข้อจํากัดในเรื่องของต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูงกว่าพื้นที่อื่นๆ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
เงื่อนไขที่ทำให้ต้องมีผลผลิตที่เพียงพอต่อการขนส่ง ดัง นั้นภาครัฐจึงควรการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดร้านค้า
ชุมชนและ/แหล่งรวบรวมผลผลิตภายในชุมชนเพื่อเป็นศูนย์กลางติดต่อและขายผลผลิตให้กับผู้รับซื้อภายนอก
นอกจากนี้ จากการขยายตัวของธุรกิ จส่งของและการเปลี่ยนพฤติก รรมของผู้บริโภคที่หันไปสั่งซื้อของทาง
Online มากขึ้น ภาครัฐควรพัฒนา Platform ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับให้ชุมชนค้าขายผลผลิตบางประเภท
ทั้งภายในพื้นที่ ชุมชน/ต่างอำเภอ/ต่างจังหวัด (ขยายตลาดให้กว้างมากขึ้น)
6) ในการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรควรเลือกกิจกรรมการผลิตที่สามารถส่งเสริม ได้ตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการการสร้างมูลค่าเพิ่มที่มาจากการแปรรูปและ
การมีตลาดรองรับที่แน่นอน เช่น กรณีไก่พื้นเมืองที่ต้องส่งเสริมตั้งแต่การผลิตลูกไก่ การเลี้ยงไก่ขุน การชําแหละ
การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จนถึงการทำการตลาดทั้งภายในชุมชนที่เป็นตลาดท้องถิ่น (รองรับที่ แน่นอน)
และนอกชุมชนที่ต้องอาศัยการพัฒนามาตรฐาน
6.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับโมเดลอาชีพทางเลือกและห่วงโซ่อุปทาน
1) โมเดลอาชีพทางเลือกในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ที่ 1, 2 ซึ่งมี พื้นที่กว่า 9 แสนไร่ ในจังหวัดน่าน การ
พัฒนาอาชีพเกษตรที่ยั่งยืน ควรพัฒนาระบบเกษตรให้เปลี่ยนผ่านจากระบบการผลิตเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นระบบ
เกษตรผสมผสานและบูรณาการการปลูกพืชที่มีศักยภาพ 2 ชนิด และเสริมด้วยปศุสัตว์หรือประมง ทั้งนี้ต้องมี
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การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการน้ำ และมีการจัดการโครงการพัฒนาแบบบูรณา
การในพื้นที่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิต พี่ เลี้ยงและหน่วยประสานงานในพื้นที่ พร้อมทั้ งสนับสนุนให้เกิ ด
การเข้าถึงแหล่ง เงินทุ นและโอกาสทางการตลาดให้แก่ เกษตรกรที่ ต้องการระยะเวลาปรับ ตัว (กลุ่ม ที่ ต้อง
ปรับเปลี่ยนอาชีพ) และกลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้สูง (ต้องการการปรับโครงสร้างหนี้)
2) ทางเลือ กสำหรับ ระบบการผลิต การเกษตรใหม่ เช่น กัญ ชง (ผลิตเส้นใย) หม่อน ผึ้ง แพะ
ประมง เป็นต้น ต้องมีการทดสอบความเป็นไปได้ของพืช/ปศุสัตว์ในพื้นที่จริงก่อนที่จะดำเนินการจัดทำเป็น
โครงการส่งเสริมและจัดการในระดับพื้นที่
3) การพัฒนาโซ่อุปทานสำหรับเมนูอาชีพที่มีศักยภาพ มีความจำเป็นต้องพัฒนาต่อยอดให้เกิ ด
มูลค่าเพิ่มในการแปรรูปและการตลาด จนกว่าธุรกิจชุมชนของเกษตรกรจะเข้มแข็งและแข่งขันได้ ดังนั้นจึงต้อง
ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ การจัดการตลาด และสนับสนุน
การสร้างอาชีพใหม่ ซึ่งต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
4) การพัฒนาอาชีพการเกษตรสำหรับเกษตรกรที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ และกลุ่มเกษตรกรที่ยัง
พึ่งพาตนเองไม่ได้ ซึ่งมีพื้นที่จำกัด/ห่างไกล/ดินไม่อุดมสมบูรณ์ ควรพัฒนาให้เป็นวิสาหกิ จชุมชนในลักษณะ
เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing economy) เพื่อ ให้เกิดการจัดการพื้นที่ ขนาดใหญ่ร่วมกัน เกิดการใช้ประโยชน์
ในโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐได้ลงทุนไว้ และทำให้เกิดความสามารถในการชำระหนี้
5) การนำโมเดลอาชีพทางเลือกไปขยายผลให้เกิดความสมดุลของมิติ ด้านเศรษฐกิ จ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้ นที่ สูงอื่นๆ ของจัง หวัด น่าน หรือในพื้นที่ จังหวัด อื่นในภาคเหนือตอนบนที่ มีบริบท
คล้ายคลึงกัน โดยมีงบประมาณสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเอกชน เช่น เยียวยาการคืน
พื้นที่ป่า อุดหนุนข้าวโพดไม่เผา เป็นต้น ภาครัฐควรมีนโยบายและมาตรการสนับสนุน เช่น ลงทุนในการจัดการน้ำ
หาแหล่งสินเชื่อ เป็นต้น ที่มีเป้าหมายของระยะเวลาการปรับเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 5 ปี
6) โมเดลอาชีพทางเลือกจากการศึกษาในครั้งนี้ ควรนำไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิดเป็นเครือข่ายหรือ
ธุรกิจชุมชนในพื้นที่จริง โดยเฉพาะโมเดลอาชีพทางเลือกที่เสริมด้วยปศุสัตว์/ประมง หรือพืชใหม่ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน เพื่ อนำไปสู่การเป็นต้นแบบและเกิดการขยายผลในจังหวัดน่าน หรือพื้ นที่ภาคเหนือ
ตอนบนที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน
6.3 ข้อเสนอแนะเชิงโยบายสำหรับการยกระดับสมรรถนะเยาวชน
1) เยาวชนบนพื้นที่สงู ควรได้รบั การเสริมสร้างสมรรถนะอย่างน้อย 2 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจยุคใหม่
และด้านดิจิทัล เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ด้านอาชีพให้สามารถเข้าสู่งานบริการและงานวิชาชีพเฉพาะ โดยการ
รวมกลุ่มเยาวชนให้เกิดวิสาหกิจเยาวชนในพื้นที่ ด้วยการจัดทำโครงการเชื่อมโยงหน่วยงานที่สนับสนุนในพื้นที่
สร้างเครือข่ายให้ เยาวชน เพื่ อ พั ฒ นาห่ วงโซ่อุ ป ทานสิ นค้าเกษตรที่ มี ศัก ยภาพในชุ ม ชนให้ ส ามารถสร้าง
platforms การตลาดออนไลน์ และการตลาดแบบ pre-order แก่ เยาวชนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการ
แก้ปัญหาด้านการตลาดและการสร้างเครือข่ายการตลาด
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2) แนวทางการส่งเสริมยกระดับสมรรถนะเยาวชน ควรผ่านสถาบัน หรือสื่ออันมีองค์ประกอบ
5 ส่วน ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เยาวชนรู้ทันสถานการณ์ และ
ปรับตัวให้ทันกับโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะการค้นคว้าข้อมูลการเรียนรู้นอกห้องเรียน ดังนั้นภาครัฐควรให้
การสนับสนุนในการลดความเหลื่อมล้ำของเยาวชนบนพื้นที่สูงกับเยาวชนในชุมชนเมืองในการเข้าถึงการใช้
ประโยชน์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) เยาวชนสนใจอาชีพการเกษตรในฐานะอาชีพเสริม การลดการเคลื่อนย้ายเยาวชนจากชุมชนสู่
ชุมชนเมือง/เมืองหลวง ควรขยายโอกาสหรือสร้างแนวทางการเป็นผู้ประกอบการ/ผู้แปรรูป หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม
ที่ชุม ชนมี ศักยภาพการผลิต โดยอุ ตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สามารถสร้างความร่วมมือในการพัฒนาสนับสนุนและผลักดันเพื่อ สร้างเยาวชนให้เป็น
นักธุรกิจกลุ่ม start up
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