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สว.สก.

เล�าสู�กันฟ�งจากงานวิจัย

แม้ว่าโครงการวิจัยเครือข่าย
คณุคา่ผลไมจ้นัทบรีุไดจ้บโครงการแลว้ไป
แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และยังสืบทอด
เจตนารมณ ์การทำาหนา้ทเีปน็ศนูยเ์รยีน
รู้มีชีวิต เพื่อการถ่ายโอนความรู้สู่ชุมชน 
และเมื่อได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 
สกว. ประจำาปี 2557 ประเภทรางวัล
กลุ่มงานด้านชุมชนและพื้นที่ นี่จึงเป็น
เหตผุลทีพ่วกเราไดมี้โอกาสกลับไปเยีย่ม
เยือนพ้ืนท่ีดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้
เราไปพรอ้มกบัทมีงานจาก สกว. นำาโดย 
รศ.ดร.ปทัมาวด ี โพชนกุลู รองผูอ้ำานวย
การและรกัษาการผูอ้ำานวยการฝา่ยชุมชน
และสงัคม เจา้หนา้ที ่สกว. และสือ่มวลชน 
เพื่อความสะดวก ขออนุญาตเรียกคณะ
เดนิทางคณะนีว่้า “คณะดูงาน” แลว้กนั

...เชา้วนัเสารท์ี ่4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558…
คณะดงูานออกเดนิทางจากทีพ่กั

ไปยังสวนเกษตรของพ่อวิชัย  ประกอบ

ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน”
จากผู้ประสานงานชุดโครงการ

วิจัย ก็ไปต่อยังนักวิจัยคนเก่งของเรา 
คณุศศธิร  วเิศษ เธอเริม่ตน้เรือ่งราวของ
โครงการนี้ด้วยปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำา
ในช่วงปี พ.ศ. 2548 ทำาให้เกษตรกร
ขาดทนุและเปน็หนีซ้้ำาซอ้น ดงันัน้ ตนจงึ
เข้ามาช่วยเหลอืดว้ยการทำาวจิยัทีต่ัง้เปา้
ใหเ้ปดิประโยชนก์บัสมาชกิและสหกรณ์
ที่ส่งเสริมอยู่ โดยสหกรณ์ที่นักวิจัยท่าน
นี้ยกตัวอย่างก็คือ สหกรณ์การเกษตร
เขาคิชฌกูฏ จำากัด สหกรณ์ที่ดำาเนิน

เยี่ยมชม
เครือข่ายคุณค่าผลไม้
กับสกว.

เยี่ยมชม
เครือข่ายคุณค่าผลไม้
กับสกว.

ทรัพย์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้มีชีวิต
ขาวสวนผลไมคุ้ณภาพ ณ อำาเภอคิชฌกฏู 
จังหวัดจันทุบรี เมื่อไปถึง ก็เริ่มเปิดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เหมือนเช่นทุกคร้ัง
ที่ผ่านมา 

เริม่แรก รศ.จุฑาทพิย ์ภทัราวาท 
ในฐานะผูป้ระสานงานวจิยั สกว.ได ้กลา่ว
ถึงความเปน็มาและพฒันาการของโครงการ
วิจัยดังกล่าว ซึ่งเกิดจากการต่อยอดนำา
เอาชุดความรู้เรื่อง “การเชื่อมโยงเครือ
ข่ายคุณค่า” มาร่วมกันออกแบบงาน
วิจัย โดยเมื่อปีที่เริ่มต้นโครงการระยะ
แรกราวปี2551นั้น ได้กำาหนดคำาถาม
วิจัยที่ท้าทายว่า “ทำาอย่างไรจึงจะธำารง
รกัษาพืน้ทีป่ลกูผลไมท้ีด่ทีีส่ดุของไทยไว้

...ทำาอย่างไร เพื่อรักษาพื้นที่ปลูกผลไม้ที่ดี
ที่สุดของประเทศไทยให้คงอยู่...
                        จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
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ได้ปรึกษาหารือ และทางอาจารย์ชวน
วเิคราะหส์ถานการณ ์ทีช่ีใ้หเ้หน็ภาพใหญ ่
และความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
ชาวสวนผลไม ้จงึไดต้กลงใจทีจ่ะเขา้รว่ม
การวิจัย โดยต่อยอดกลุ่มชาวสวนผลไม้
คณุภาพไปเชือ่มโยงใหเ้ปน็เครอืขา่ย และ
มีการวางแผนในกิจกรรม ท้ังด้านการ
วางแผนในระดบัสวนผลไม้ การเชือ่มโยง
ธุรกิจกับพ่อค้า ผ่านกลไกสหกรณ์ โดย
เราเหน็ดว้ยวา่ทัง้หมดทัง้ปวงนัน้เปน็เรือ่ง
ทีต่อ้งเนน้เรือ่งการพฒันาคน โดยเฉพาะ
เรือ่งทายาททีจ่ะมาสานตอ่อาชพีของพอ่
แมต่อ่ไป อนันีเ้หน็ดว้ยวา่เปน็เรือ่งสำาคญั

 

ธรุกจิภายใตก้ารคน้หาความตอ้งการของ
สมาชกิเปน็ทีต่ัง้ มกีารพดูคยุกนัระหว่าง
คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและสมาชิก
ว่า “ทำาอย่างไรให้สมาชิกกินดีอยู่ดีโดย
มีระบบสหกรณ์สนับสนุน”

 

ถัดจากนักวิจัยก็มาสู่คนสำาคัญ
นั่นคือ คุณวิชัย  ประกอบทรัพย์ หรือที่
เราเรียกกันว่า “พ่อวิชัย” เป็นแกนนำา
ในการจดัตัง้กลุม่ชาวสวนผลไมค้ณุภาพ 
พ่อวิชัยเล่าให้เราฟังว่า ก่อนทำางานวิจัย
กบัอาจารยจ์ฑุาทพิย ์กไ็ดท้ำางานวจิยัเพือ่
พฒันาคณุภาพผลไมม้ากอ่นแลว้ แตก่เ็จอ
ทางตนัในเรือ่งการตลาด อกีทัง้ผลกระทบ
จากนโยบายรัฐท่ีสร้างแรงจงูใจใหช้าวสวน
หนัไปปลกูยางพารา อนัเนือ่งมาจากราคา
ผลไม้ตกต่ำาและผันผวนไม่แน่นอน เมื่อ

พอ่วิชยัยงับอกกบัเราอกีวา่ ตอ้ง
มศีรัทธาในอาชีพชาวสวนผลไมแ้ละการ
ทำาผลไม้ที่มีคุณภาพนั้นต้องเริ่มจาก
ชาวสวนที่มีคุณภาพก่อน  อีกทั้งต้องมี
การวางแผนการผลติและการตลาดควบคู่
กันไป สำาหรับวิถีการตลาดก็ทำางานร่วม
กบัสหกรณ ์เพือ่คน้หาความตอ้งการของ
ผู้บริโภค  ดังนั้น ความยั่งยืนที่คนรุ่นลูก
ต้องมองกันต่อไปจึงหนีไม่พ้นเรื่อง “เรา
จะสรา้งผลผลติอยา่งไรใหผู้บ้ริโภคศรัทธา
และเช่ือมั่นในสินค้า (ผลไม้) คุณภาพ
ของเรา”

ตอ่จากพอ่วชัิย กม็าถงึรุน่ลกูคอื  
คณุวฒุชัิย  ประกอบทรพัย ์ตัวแบบทายาท
เกษตรกร คุณวุฒิชัยเล่าว่า จากการทำา
วิจัยที่ทำามาอย่างต่อเนื่องได้พัฒนามา
จนมกีารเกบ็ขอ้มลูเปรยีบเทยีบระหวา่ง
พืช 5 ชนิด (ได้แก่ ยางพารา ทุเรียน 
มังคุด ลองกอง และกล้วยไข่) ทำาให้พบ
ว่ายางพาราและทุเรียนมีรายได้สูสีกัน 
และการจัดการข้อมูลนี่ทำาให้ตนเลือก
ปลูกทุเรียนซึ่งก็ไม่ผิดหวัง ดังนั้น การ
เลอืกปลกูพชืชนิดไหน ไมไ่ดข้ึน้กบัปจัจยั
ทางเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่รวมถึงการ
จัดการข้อมูลอย่างแม่นยำาด้วย

คณุวฒุชิยัมองถงึอนาคตวา่ อาจ
ตอ้งมพีชืบางชนดิทีห่ายไป ท้ังนีเ้ปน็เพราะ
รสชาติไม่ถูกปากคนไทย หรือเป็นพืชที่
จัดการผลผลิตได้ยาก ดังเช่นกรณีของ
ลองกองหรือชมพู่ และถึงท้ายที่สุดจะ
น้อยลงไป แต่ตนเองจะยังมีการผลิตอยู่
บ้างเพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้

 

ถัดจากนักวิจัยก็มาสู่คนสำาคัญ
นั่นคือ คุณวิชัย  ประกอบทรัพย์ หรือที่นั่นคือ คุณวิชัย  ประกอบทรัพย์ หรือที่
เราเรียกกันว่า “พ่อวิชัย” เป็นแกนนำา
ในการจดัตัง้กลุม่ชาวสวนผลไมค้ณุภาพ 
พ่อวิชัยเล่าให้เราฟังว่า ก่อนทำางานวิจัย
กบัอาจารยจ์ฑุาทพิย ์กไ็ดท้ำางานวจิยัเพือ่
พฒันาคณุภาพผลไมม้ากอ่นแลว้ แตก่เ็จอ
ทางตนัในเรือ่งการตลาด อกีทัง้ผลกระทบ
จากนโยบายรัฐท่ีสร้างแรงจงูใจใหช้าวสวน
หนัไปปลกูยางพารา อนัเนือ่งมาจากราคา
ผลไม้ตกต่ำาและผันผวนไม่แน่นอน เมื่อ

ตอ้งมพีชืบางชนดิทีห่ายไป ท้ังนีเ้ปน็เพราะ
รสชาติไม่ถูกปากคนไทย หรือเป็นพืชที่
จัดการผลผลิตได้ยาก ดังเช่นกรณีของ
ลองกองหรือชมพู่ และถึงท้ายที่สุดจะ
น้อยลงไป แต่ตนเองจะยังมีการผลิตอยู่
บ้างเพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้

นั่นคือ คุณวิชัย  ประกอบทรัพย์ หรือที่

...เราไม่คิดว่ามาทำางานวิจัย 
เราแค่มาดูแลสหกรณ 
ไม่อยากเห็นสมาชิก
ไม่ภาคภูมิใจในอาชีพ...

                        ศศิธร วิเศษ

...ในการพัฒนาผลผลิต เรา
มุง่เนน้การพฒันาคน...พฒันา
อยา่งตอ่เนือ่งและมองถงึความ
ยัง่ยนืกค็อืคน ถงึจะยัง่ยนื ไมใ่ช่
ต้นไม้ ไม่ว่าคนไปอยู่ในช่วง
เวลาไหน ปัญหาอะไรก็แก้
ปัญหาได้...

           วิชัย ประกอบทรัพย์
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จากเกษตรกรลองมาดูมุม
มองของสหกรณ์บ้างวันนั้น ผู้จัดการ
สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำากัด 
คุณสุรางค์  พุ่มโพธิ์ทอง และผู้จัดการ
สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำากัด(คุณ
พฐิชญาณ์  ผลมาก) ได้สรปุประเดน็ได้
น่าสนใจว่า เกษตรกรสมาชกิมคีวามเดอืด
ร้อนเรือ่งราคาผลไม้ทีต่กตำา่ ตลาดทีม่ไีม่มี
ความแน่นอน สหกรณ์จึงเข้ามาช่วยแก้
ปัญหา โดยใช้ประโยชน์จากการวจิยัและ
สหกรณ์ได้หันมาใส่ใจในเรื่อง การเชื่อม
โยงพนัธมติรธรุกิจ และให้การสนบัสนนุ
กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ เวลาที่กลุ่ม
เกษตรกรประชุมกนัแล้วมคีวามต้องการ
อย่างใด ๆ สหกรณ์ก็จะไปประสานงาน
ให้ เช่น หากสมาชิกอยากอบรมเรื่องใด 
สหกรณ์กจ็ะประสานวทิยากรมาให้ โดย
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นำามาจากการจัดสรร

.ทุกวันนี้ สมาชิกเวลามา
ชำาระหนีก้บัสหกรณ สมาชกิ
กม็คีวามสขุ แถมมเีงนิเหลอื
ฝากด้วย พอ
สมาชิกเติบโตสหกรณก็ได้
อานิสงค สหกรณก็เติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืน…

            พิฐชญาณ์ ผลมาก

กำาไรสุทธิของสหกรณ์
ข้างฝ่ายฝ่ายองค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่นบ้าง คุณเรวัต  นิยมวงศ์  
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำาบลชาก
ไทย ไดส้ะทอ้นบทบาทของทอ้งถิน่เอาไว้
อย่างน่าสนใจว่า งานท้องถิ่นมีอยู่หลาย
ดา้น แตค่นมกัสนใจแตง่านดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน ทัง้ทียั่งมงีานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
พฒันาคณุภาพชวีติอกีดว้ย อกีทอ้งทอ้ง
ถิ่นมีอำานาจจำากัด ทั้งโดยทางกฎหมาย 
และกรอบทางราชการ การส่งเสริมให้
คนในท้องถิ่นเรียนรู้ต้องมีงานวิชาการ
เขา้มาชว่ย งานวจิยัทีค่นืมาใหช้มุชนเชน่
กรณีนี้ถือเป็นเรื่องที่ดี

วันนี้ หลาย ๆ พื้นที่ได้นำา
เอาแนวคิดการจัดการกลุ่ม
ของคุณวิขัยมาใช้ในการ
รวมกลุม่กนั แสดงใหเ้หน็วา่ 
การเป็นเครอืข่ายกนัสามารถ
นำาหลักคดิการจดัการขอ้มลู
ไปใช้พัฒนาได้ โดยไม่ลอก
กระบวนการไป

                 เรวัต นิยมวงศ์

...จะทำาอยา่งไรใหผู้บ้รโิภค
ทราบถึงการผลไม้ที่ถูก
ต้อง ทางเราเองก็ขาดการ
ประชาสัมพันธ เรายัง
มองหาภาคีมาร่วมกัน
ประชาสัมพันธ...

         วฒุชิยั ประกอบทรพัย์
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ตัดภาพจากเวทีไปสู่สวนเกษตรกันบ้าง สวนแรก
ที่คณะดูงานไปชมกันก็คือ สวนของพ่อวิขัยนั่นเอง ซึ่งจาก
ภาพ จะเห็นแนวทางการจัดการสวนผลไม้คุณภาพอย่าง
มืออาชีพ  โดยมีทั้งการวางแผนใช้พื้นที่ ที่ต้องสอดคล้อง
กับแรงงานท่ีมี การวางแผนเร่ืองชนิดพืชที่ต้องมีการปรับ
เปลี่ยนให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจที่กำาหนดร่วมกับสหกรณ์ 
และพ่อค้า การบำารุงดิน และการจัดการเรื่องนำ้าก็สำาคัญไม่
ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน พ่อวิชัยชี้ว่า การทำาสวนผลไม้คุณภาพ
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นั้น ชาวสวนไม่ต้องใช้ที่ดินมากก็สามารถมีรายได้ดี หาก
มีการจัดการที่ดี

จากสวนเกษตรของพ่อชัย เราลองไปสวนเกษตร
ของทายาทรุ่นใหมน่าม คณุมด กนั จุดเดน่ของทีน่ีค่อื คณุ
มดซ่ึงจบการศึกษาระดบัมหาบณัฑติ แตห่นัมาเอาดใีนอาชพี
ชาวสวนตอ่จากคณุแม ่คณุมดมผีลไมห้ลายชนดิท้ัง ทุเรยีน 
ลองกอง เงาะ และสละโดยใช้การจัดการข้อมูลด้วยการติ
ดสตรปิเขยีนวนัเดอืนปไีวท้ีก่ิง่ผลไม ้เพือ่ใหท้ราบประวัตกิาร
จัดการพืช คุณมดบอกว่า การจดบันทึกข้อมูลการปฏิบัติ

...การเก็บข้อมูลจะทำาให้รู้ว่า พืชชนิดไหนที่พิจารณา
แลว้จดัการไดย้ากและมพีชืชนดิอืน่ทีท่ำารายไดม้ากกวา่ 
ต้องตัดออก เพราะถ้าไม่ตัดออกก็จะมีพืชสองชนิดหรือ
กวา่นัน้แยง่แรงงานในการดแูลและจัดการ ซ่ึงรวมไปถงึ
พืชในแปลงที่อยู่นอกแผนการผลิต ต้องตัดออกเช่นกัน 
เพราะการกลับมาจัดการใหม่หรือการฟื้นฟูต้องใช้ทุน
ปจัจยัตา่ง ๆ  ซึง่ไมคุ่ม้คา่ อนาคตจะตอ้งเปน็การปลูกพชื
ในลกัษณะโซนเดีย่ว แตจ่ดัแปลงจดักลุม่ให ้มกีารจดักลุม่
ตน้ไม ้แบง่รอบเพือ่จดัการ แบง่รอบเกบ็เกี่ยว นอกจาก
การปลกูตามแผนการผลติแลว้ ยงัมกีารปลกูสำาหรบัการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาสู่แผนการผลิตรอบต่อ ๆ ไป...
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งานของเราทกุขัน้ตอน เพือ่ใหท้ราบวา่ทำา
อะไรไปบา้ง แลว้พอเราขายผลผลติแลว้ 
จะได้รู้ข้อมูลป้อนกลับต่างๆ ก็จะทราบ
วา่การจดัการพชืทีไ่ดท้ำาไปนัน้กอ่ใหเ้กดิ
ผลอะไร เช่น พ่อค้าซื้อสละไป แล้วติว่า
สละรสชาติเปรี้ยว จะได้รู้ว่าเราตัดสละ
พลาดไปอย่างไร พลาดที่วันที่ สภาพ
อากาศ ปุ๋ยหรือสารเคมีใดที่ใช้ไป การ
จดบันทึกที่กอสละโดยตรง ทำาป้ายเอา
ไว้ จึงทราบว่า ผลผลิตนั้นทำาวันไหน จะ
ตัดได้อกีนานแคไ่หน ทีส่ำาคญั ยงัสามารถ
สัง่งานได้งา่ย เชน่ วนันีต้ดัปา้ยสแีดง สง่
ผลให้ผลผลิตของเรามีคุณภาพ 

คุณมดยังมองไปถึงอนาคตว่า 
ผลผลิตจะเยอะ ราคาลดลง ซึ่งลดได้
ยาก ต้องมุ่งเน้นทำาผลผลิตท่ีมีคุณภาพ

แลว้ไปแขง่ดกีวา่ ให้ลกูคา้ตดิชือ่
ประเทศดกีวา่ แบบนีจ้ะไปได ้ถงึ
จีนไม่ซื้อ ประเทศอื่นก็ยังซื้ออยู่ 

วนันัน้หลงัจากเยีย่มชม
สวนผลไม้แล้ว รศ.ดร.ปัทมาวดี  
โพชนกุลู ไดใ้หข้้อคดิดีๆ แกพ่วก
เราว่า

“พ่อวิชัยมีผลไม้หลาย
อย่าง แต่สิ่งที่น่าสนใจมากคือ
พอ่วชัิยรูจ้กัสวนของตวัเองดมีาก 
และมกีารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยี
ตา่ง ๆ  ทีเ่หมาะกับสภาพของพ้ืนที ่
ตวัอยา่งงา่ย ๆ  เชน่ การทีรู่ว้า่พชื
บางพืช ต้นไม้บางต้นอาจจะอยู่
เหนอืการจดัการ หรอืการเขา้ไป
จัดการอาจจะไม่คุ้มค่าใช้จ่าย 

...ถ้าอยากจะทำาสวนต้อง
พิจารณาความพร้อมก่อน 
ต้องการอะไรจากการทำาสวน 
ตนทำาสวนเพราะมคีวามสขุใน
อาชพีทีท่ำา รูส้กึวา่ทำาได ้พฒันา
มาจากกรุ่นพ่อรุ่นแม่ แม้ว่าจะ
ยงัแขง่ขนักับต่างประเทศไม่ได้…

                          คุณมด

เทคโนโลยี การเกษตร ศาสตร์เรื่องการ
จัดการ การจัดการแรงงาน การจัดการ
น้ำา การเขา้ใจตลาด การมีม่มุมองทีช่ดัเจน
จากประสบการณ์ของตนเอง 

ประเด็นสำาคัญที่ได้ยินคือ การ
ขยายตลาด จะทำาอย่างไรถึงจะขยาย
ตลาดแต่พ่อวิชัยมีวิธีคิดที่น่าสนใจ คือ 
ตลาดจะเข้ามาหาเรา ถ้าเราสามารถ
จัดการผลผลิตของเราได้ดี หลักคิดตรง
นี้น่าสนใจ

ในส่วนของสกว. เอง ส่ิงที่น่า
สนใจมากคือ การมทีายาทรุน่ตอ่ไป การ
สร้างพลงั เพราะโจทยข์องภาคการเกษตร
ของประเทศ คือ ภาคเกษตรจะอยู่กัน
อย่างไร การมีต้นแบบที่ดีอย่างเดียวไม่
พอ ตอ้งมกีารสรา้งคนรุ่นใหม ่ซึง่พอ่วชิยั
ก็มองในจุด ๆ นี้ 

น่าดีใจว่าพื้นที่นี้มีเกษตรกร
รุ่นใหม่ หลายคนมีความรึเริ่มท่ีดี ตอน
น้ีจากประสบการณ์ของตนเอง คนรุ่น

บางต้นอาจต้องตัดไป จะทำาแบบนี้ต้อง
มีข้อมูล ข้อมูลที่รู้ว่าอะไรดีที่สุดสำาหรับ
การจดัการแบบนี ้เพราะฉะนัน้ไมม่สีตูร
ตายตัว ทำาให้นึกถึงกระบวนการพัฒนา
ที่หน่วยงานภาครัฐอาจจะมีโมเดลหน่ึง
อย่างแล้วพยายามใช้กับทุกพื้นที่ อัน
นั้นคงใช้ไม่ได้ จากประสบการณ์ที่ลง
มาคุยกับพ่อวิชัยจึงรู้ว่าสิ่งท่ีสำาคัญคือ 
ความรู้และข้อมูลที่อยู่ในตัวผู้จัดการ ผู้
ประกอบการเอง

 ต้องบอกว่าตนมาลงพื้นที่ใน
ระยะเวลาสั้น ได้เรียนรู้เยอะ แต่ถาม
ว่า สกว. จะทำาอะไรต่อไปกับเรื่องเหล่า
นี้ อย่างน้อยที่สุด ประการแรก คือ บท
เรียนนของพ่อวิชัย จะทำาอย่างไรให้ที่
อื่นได้เรียนรู้ให้มากที่สุด กำาลังนึกถึง
เรื่องการสื่อสาร นึกถึงการเรียนรู้ของ
เกษตรกร นึกถงึการเรยีนรูแ้มก้ระทัง่ของ
นกัวชิาการเอง ศาสตรท์ีพ่อ่วชิยัทำาอยูเ่ปน็
ศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์ด้าน
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ใหมอ่ยากมกีจิการเปน็ของตวัเอง ความ
เป็นอิสระ แต่หลายคน ๆ คิดไปคิดมา
นึกถึงการเปิดร้านกาแฟ การขายของ
ทางอินเตอร์เน็ต แต่ว่าจริง ๆ อาชีพ
เกษตรกรมีความเป็นอิสระ แล้วถามว่า
อาชีพเกษตรกรมีโอกาสหรือไม่ ตนเห็น
บริษัทใหญ่ ๆ ไปได้ จริง ๆ เกษตรกรมี
โอกาสแน ่ๆ  เพราะคนยงัตอ้งกนิ ตอ้งอยู ่
อยู่ที่ว่าเรามองเห็นโอกาสตรงนี้อย่างไร 

ยังเชื่อว่า คนรุ่นใหม่ ด้วยความ
รู้ใหม่ ๆ ที่สามารถหาได้จากนอกพื้นที่ 
จากสื่อต่าง ๆ จากอินเตอร์เน็ต จาก

หนังสือ จากทางวิชาการ ประกอบกับ
ประสบการณ์ที่ได้โดยตรงจากรุ่นพ่อรุ่น
แม ่ตรงนีน้า่จะเปน็พลงัทีส่ำาคญั คำาถาม
คือ เราจะสามารถขยาย ทำาใหเ้กิดทายาท
เกษตรกรรุ่นใหม่ได้อย่างไร ตนไม่คิดว่า
เกษตรกรจะตอ้งจนเสมอ มปีระสบการณ์
ของคนท่ีประสบความสำาเรจ็ ประสบการณ์
ของบริษัท ประสบการณ์ระดับประเทศ
ของหลายประเทศที่ใช้ภาคเกษตรเป็น
ตัวนำาในการพัฒนาประเทศของเขาไป
ได้ ตนคิดว่าประเทศไทยต้องการความ
คดิไหม ่ๆ  แลว้เรากน็า่จะสามารถไปขา้ง

หนา้ได้อกีด้วยภาคการเกษตร และภาค
เกษตรก็สามารถสร้างโซ่คุณค่า (Value 
Chain) ได้มากมาย 

หลายคนบอกว่าภาคเกษตรมี
สัดส่วนในGDP น้อย แต่หากตัดเรื่องนี้
ออกไป GDP ประเทศไทยจะหายไปเยอะ 
เพราะคนท่ีมองนโยบายไมเ่หน็ความเชือ่ง
โยงระหวา่งภาคเกษตรและภาคสว่นอืน่ 
ๆ ในสงัคม  อยา่งไร ภาคเกษตรก็ยงัเปน็
ฐานสำาคัญของประเทศไทย

ตนทำางานในเชิงพื้นที่อยู่เยอะ 
ภาคเกษตรยังเป็นฐาน เป็นหัวใจสำาคัญ
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อยูใ่นหลาย ๆ  พืน้ที ่แตไ่ปดว้ยเกษตรกร
อยา่งเดยีวไมพ่อ ตอ้งมหีลาย ๆ  ภาคสว่น
เข้ามาช่วยหนุนเสริมกัน ภาควิชาการก็
ส่วนหนึ่ง แต่ส่วนสำาคัญคือในพื้นที่เอง 
ไม่ว่าจะเป็นชุมชน หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถตัง้เปา้หมายในการพฒันาคณุภาพ
ชีวติ ถา้มาลงพืน้ท่ีแบบน้ีจะเหน็วา่โอกาส
และศักยภาพของพื้นที่มีสูง เพียงแต่ว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้ามา
ร่วมเรียนรู้ เข้าใจ เปิดโอกาสเหล่านี้ขึ้น

ไปต่อยอดได้อย่างไร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี

ศกัยภาพมากในการประสานกบัหนว่ยงาน
อืน่ ๆ  ภาครฐั ไมใ่ชแ่คท่ำางานกบัชาวบา้น 
แต่สามารถประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ 
ในพื้นที่ได้ ถ้า อปท. ทำาหน้าที่คล้ายกับ
เปน็นกัประสานงานชมุชน อปท. อาจจะ
ทำาบางอยา่งเองไมไ่ดด้ว้ยขอ้จำากดั แตม่ี
ศกัยภาพทีจ่ะประสานกบัหนว่ยงานอืน่ ๆ  
มีภาคเอกชน มี ธ.ก.ส. มีหน่วยงานภาค
รัฐต่าง ๆ เพราะฉะนั้น อปท. น่าจะเข้า
มาเรยีนรูแ้ละชว่ยกนัยกระดบั คดิวา่ยงัมี

โอกาสอยู่เยอะ แรกเริ่มที่สุด อปท. ต้อง
ลงมาเห็นก่อน ลงมาเรียนรู้ร่วมกันก่อน 

สกว. กอ็ยากทีจ่ะสนบัสนนุและ
เชือ่มรอ้ยภาคสว่นตา่ง ๆ  ในการขบัเคลือ่น
กลไกตรงน้ีไป หวังว่าพื้นที่นี้จะเป็นอีก
พื้นที่หนึ่งที่ สกว. มองไว้อย่างรู้สึกดีใจ
และมีความหวัง”


