
“เกษตรกรบนพืน้ที่สูงในอนาคต”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กริตกิารกลุ
มหาวทิยาลยัแม่โจ้



Your Logo or Name Here

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

▪ 1.เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของเกษตรกร และอนาคต
ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง

▪ 2.เพ่ือน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือน าไปสู่
ระบบเกษตรบนที่สูงท่ีเหมาะสมด้วย เทคโนโลยี 
การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับโอกาสทางการ
ตลาด
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Your Logo or Name Here

พืน้ท่ีสงูประเทศไทย; ความสงูกว่า 500 เมตร 
จากระดบัน ้าทะเล

➢ ขนาดของพื้นที่ ร้อยละ 53 ของพื้นที่  20 จังหวัด (67.22 ล้านไร)่ 
➢ ขนาดประชากร  ประมาณ 1.1 ล้านคน ชนเผ่า 15 ชนเผ่า  ชุมชน 4,205

หมู่บ้าน
➢ การเปลี่ยนประชากร (อัตราการเพิ่มประชากร/การเคลื่อนย้ายประชากร)



ระบบเกษตรบนพืน้ทีสู่ง

➢ 1.ระบบเกษตรแบบผสมผสาน (พื้นท่ีและแรงงานจ ากดั)
➢ 2.ยงัมีความสัมพนัธ์ของชุมชนท่ีเขม้แขง็และเป็นสังคมช่วยเหลือและเก้ือกูล (โดยเฉพาะแรงงาน)
➢ 3.การเปล่ียนแปลงสูง (ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม)
➢ 4.จ านวนเกษตรกรมีแนวโน้มลดลง (คนรุ่นใหม่หันไปยึดอาชีพอ่ืนเพิ่มข้ึน) มีการปรับใช้

เทคโนโลยมีากข้ึน
➢มีการรวมกลุ่มพฒันาธุรกิจชุมชนดว้ยโซ่อุปทาน (พืชและสัตวเ์ศรษฐกิจ)



02

01 03

ปัจจยัการขบัเคล่ือน
อนาคตเกษตรพืน้ท่ีสงู

ปัจจยัด้านกฎระเบียบและนโยบาย
▪ กฎหมายทีด่นิ นโยบายภาครฐั การ
กระจายอ านาจสู่ทอ้งถิน่

ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ
▪ การตลาด ความรูแ้ละการ
จดัการดา้นความรู ้การ
ลงทุน การน าเขา้ส่งออก

ปัจจยัพืน้ฐาน
▪ ระบบน ้า การสื่อสาร คมนาคม



ฉากทัศน์อนาคตเกษตรกรพืน้ที่สูง



01
การใชท่ี้ดินพ้ืนท่ีล ุม่น ้าชัน้ 1 – 2 

จดัสรรท่ีดินแปลงรวม

03

ท าการเกษตร Part time (Hi-tech 

/ประหยดัแรงงาน)

05

ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร

02

พืชเศรษฐกิจรว่มกบัป่า04

สรา้งตลาดเฉพาะ

06
ขาดความสามารถในการแขง่ขนั 

/Logistic Cost สงู

เกษตรกรเป็นคนหน ุ่ม

สาว/สิทธิและความมัน่คง

ในท่ีดิน (พฤตินยั)

ฉากทศันท่ี์ 1 



▪ ผลกัดนันโยบายกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพ่ิมข ้น

▪ รวมกล ุม่ชมุชน แกไ้ขปัญหา 

(กฎระเบียบชมุชน)

▪ จดัการองคค์วามร ู/้เทคโนโลย ี

(สอดคลอ้งภมิูนิเวศล ุม่นัน้ 1,2)

นโยบาย

ฉากทศันท่ี์ 1



มีวิทธิความมัน่คงในพ้ืนท่ี

มลูค่าเศรษฐกิจสงู

มีขีดความสามารถ

การแข่งขนั

มีศกัยภาพการลงทนุขนาด

ใหญ่/เขา้ถ งสินเช่ือง่าย

ระบบการผลิตเกษตร 

พืชมลูค่าสงู ไมผ้ล

GAP ประหยดัแรงงาน

ฉากทศันท่ี์ 2

เกษตรกรเป็นคนหน ุ่มสาว/สิทธิและความมัน่คงในท่ีดิน (นิตินยั)



นโยบาย (ฉากทศันท่ี์ 2)

➢ การเช่ือมโยงโซ่อปุทาน สรา้ง

เศรษฐกจิหมนุเวียน

➢มาตรฐานการศ กษาคน

ร ุน่ใหม่ (ผ ูป้ระกอบการ

เพ่ือสงัคม)

➢ พ้ืนท่ีล ุม่น ้าชัน้ 1 – 2 ; สวนป่า

เกษตร/forest plantation 

➢ ศนูยบ์รกิารวิชาการเกาตร

ครบวงจร

➢เกษตรกรมืออาชีพ 

“รบัรองทกัษะเกษตรกร”



▪ ระบบเกษตรใกลเ้คียงปัจจบุนั (ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน/

ประสบการณ)์

▪ คนหน ุ่มสาวยา้ยไปท างานนอกพ้ืนท่ี

▪ พืชเศรษฐกิจ (ขา้วโพด ไผ่)

▪ การปลกูป่า; ป่ายางแบบยัง่ยืน

▪ ยางพารายงัเป็นพืชทดแทนขา้วโพด

ฉากทศันท่ี์ 3

เกษตรกรสงูอาย/ุมี

สิทธิและควมมัน่คง

(พฤตินยั)



นโยบายฉากทศันท่ี์ 3

กลไกพืชเศรษฐกิจ (กาแฟ 

กลว้ย) ดว้ยหน่วยงาน

พฒันา

01

มาตรการแรงจงูใจ/การสรา้ง

มลูค่าเพ่ิม

04

การรวมกล ุม่ธรุกิจชมุชน 

(โซ่อปุทาน GAP)

02

แกไ้ขปัญหา/ความชดัเจนกรรมสิทธ์ิ

หลงั 30 ปี คทช.

05

สง่เสรมิไมย้ืนตน้ผสมผสาน

ป่า (กาแฟ โกโก)้

03



ฉากทศันท่ี์ 4

เกษตรกรสงูอาย/ุมีสิทธิและความมัน่คงท่ีดิน (นิตินยั)

02

01

03 06

05

04

Post harvest (GMP) ขยายโอกาส

นอกพ้ืนท่ี/สง่ออก

ดแูลพ้ืนท่ีป่า

Carbon Credit

วยักลางคน (กลบัส ูร่ะบบ

เกษตรเพ่ิม)

การลงทนุเพ่ิม

ระบบเกษตรพ ่งพา เทคโนโลยี

ประหยดัแรงงาน/ท่ีดิน



01

02

03
04

05

มาตรการ/กฎหมาย 

พ้ืนท่ีล ุม่น ้าชัน้ 1-2 (สวน

ป่า) โดยชมุชนเพ่ือชมุชน

บ่มเพาะผ ูป้ระกอบการ

เพ่ือสงัคม

สรา้งแรงจงูใจ 

Young Smart Farmers

การรบัรอง/ใบ

อนญุาติ

ประกอบการเกษตร

สรา้งค่านิยมใหม/่

ภาพลกัษณเ์กษตรกร

นโยบาย (ฉากทศันท่ี์ 4)



ขอบคุณค่ะ
THANK YOU
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