เลาสูกันฟงจากงานวิจัย
วินัย เมฆดำ

กำรคุ้มครอง
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่ำงยั่งยืน
ควำมท้ำทำยของหน่วยงำนภำครัฐในงำนคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
อำชีพเกษตรกรรมของไทยเป็น แน่นอน หรือบำงรำยเลิกอำชีพไปเลย
ส�ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อ
อำชีพหลักของคนไทยส่วนใหญ่และจะ
จำกปัญหำดังกล่ำว เป็นผลมำ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นหน่วยงำน
ไม่มีวันหำยไปจำกวิถีชีวิต จริงหรือ !!! จำกคนไทยรุน่ ใหม่ไม่สนใจภำคกำรเกษตร ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรำอำจคงจะต้องกลับมำทบท ซึง่ เกิดจำกทัศนคติเชิงลบ ท�ำเกษตรแล้ว มีภำรกิจในกำรจัดที่ดินและที่อยู่อำศัย
วนกันใหม่ ควำมจริง อาชีพเกษตรกรรม จน เหนือ่ ย รวมทัง้ ขำดควำมรูแ้ ละปัจจัย ให้เกษตรกรและพัฒนำควำมรู้ ขีดควำม
ของไทยยังคงไม่สญ
ู หำย แต่สำ� คัญว่ำจะ สนับสนุนในกำรเริ่มต้นอำชีพ และที่ สำมำรถเกษตรกร ให้มีควำมมั่นคง
ยังคงอยูก่ บั เกษตรกรส่วนใหญ่หรืออยูใ่ น ส�ำคัญคือคนทีอ่ ยูใ่ นภำคเกษตรหรือทีเ่ รียก ในอำชีพทั้งนี้เพื่อคุ้มครองที่ดินเพื่อ
ระบบกำรจัดกำรของผูป้ ระกอบกำรรำย ว่ำเกษตรกร มีอำยุที่เพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบัน เกษตรกรรม ตำมที่กฏหมำยก�ำหนดไว้
ใหญ่เพียงไม่กรี่ ำย เพรำะควำมจริงประกำร อำยุเฉลี่ย สูงกว่ำ 50 ปี หำกยังไม่มีกำร ปัจจุบัน ส.ป.ก. จัดที่ดินให้กับเกษตรกร
หนึง่ คือ แรงงำนภำคกำรเกษตรก�ำลังลด แนวทำงกำรแก้ไขอย่ำงเป็นระบบอย่ำงถูก ไปแล้วกว่ำ 2.5 ล้ำนรำย เนื้อที่กว่ำ 35
ลงอย่ำงต่อเนื่อง เกษตรกรปัจจุบันส่วน ต้อง คำดกำรณ์ได้เลยว่ำเกษตรกรรำย ล้ำนไร่ ปัญหำต่ำง ๆ ของเกษตรกรใน
ใหญ่ไม่สำมำรถขยำยกิจกรรมอำชีพของ ย่อยจะหำยไปจำกสังคมไทย จะคงเหลือ เขตปฏิรูปที่ดินยังคงอยู่ ตำมที่กล่ำวมำ
ตนเองได้ จ�ำต้องลดจ�ำนวนพืน้ ทีก่ ำรผลิต เฉพำะผูร้ บั จ้ำงท�ำอำชีพเกษตรกรรมและ ข้ำงต้น และนับวันจะยิง่ ทวีควำมรุนแรง
ลงเนื่องจำกควำมเสี่ยงด้ำนแรงงำนที่ไม่ ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่เท่ำนั้น
มำกยิ่งขึ้น
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สหกรณ์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ได้มีข้อ
เสนอเชิงนโยบายในการ
ขยายผลการจัดตั้งและ
ดำ�เนินงาน “ธุรกิจฐาน
สังคม”เพื่อเป็นเครื่อง
มือภาครัฐในการใช้แก้
ปัญหาเศรษฐกิจ-สังคม
บนหลักการพึ่งพาร่วม
มือกัน โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบส่งเสริมเรียน
รูเ้ พือ่ ยกระดับสมรรถนะ
การแข่งขันผ่านเจ้าหน้าที่
รัฐ ด้วยการปรับเปลีย่ น
บทบาทการส่ ง เสริ ม
รูปแบบใหม่ ที่เอื้อต่อ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนอย่างเท่าเทียม
ตัวอย่างอาชีพเกษตรกรรมของคนไทย
ส.ป.ก. และ
จากผลงานชุ ด โครงการขั บ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัย
เคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการ เกษตรศาสตร์ โดยการสนับสนุนของ
ค้าทีเ่ ป็นธรรม โดย สถาบันวิชาการด้าน สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ได้

ดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม จ.ยโสธร

เรียนรู้พันธุ์ข้าวและการเก็บรักษาพันธุ์

ร่วมกันศึกษาระบบสนับสนุนและส่ง
เสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ
ของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เพือ่ สร้างผูน้ ำ�การ
เปลีย่ นแปลงทีม่ ขี ดี ความสามารถในทักษะ
3 มิติ ได้แก่ ทัศนคติ วิธีคิด และความรู้
พร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจการปฏิรูป
ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม เพือ่ ลดปัญหาและ
โอกาสในการละทิง้ ทีด่ นิ และอาชีพเกษตร
ของคนไทยรุน่ ใหม่ “คุม้ ครองทีด่ นิ เพือ่
เกษตรกรรมในแนวทางทีย่ งั่ ยืน” ทีเ่ ป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์สำ�คัญของรัฐบาล
ด้วยเจ้าหน้าทีร่ ฐั เป็นผูท้ มี่ บี ทบาทสำ�คัญ
ต่อการสานต่อนโยบาย สูก่ ารปฏิบตั เิ พือ่
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
การดำ�เนินงานได้เกิดตัวแบบ
หลักสูตรการพัฒนาผูน้ ำ�การเปลีย่ นแปลง
ในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนา

ดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ผลไม้คุณภาพ
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ที่ยั่งยืน(Smart officer) ยกระดับเจ้า
หน้าที่ ส.ป.ก. ให้เป็นนักส่งเสริมการ
จัดการภารกิจสู่เป้าหมายอย่างเป็นองค์
รวม ปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด และ
พฤติกรรมทีส่ อดคล้องกับเป้าหมายและ
บริบทที่หลากหลาย ขยายผลโครงการ
เชิงพื้นที่ (Project based leaning :
PBL) ในพืน้ ทีเ่ ขตปฏิรปู ทีด่ นิ 18 จังหวัด
จากกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ที่สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับสมรรถนะของเจ้าหน้าทีส่ .ป.ก.
ยังได้นำ�แนวคิดและหลักการไปขยายผล
หลักสูตรเกิดการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
ของ ส.ป.ก. ใช้ Project based leaning
(PBL) เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
ประจำ� สร้างความเชือ่ มัน่ แก่เจ้าหน้าทีใ่ น
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างยัง่ ยืน
กลไกการพัฒนาและส่งเสริม
เกษตรกรนั้น เจ้าหน้าที่รัฐจึงเป็นผู้ที่มี
บทบาทสำ�คัญต่อการสานต่อนโยบาย สู่
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การปฏิบตั อิ ย่างเป็นระบบ ในการพัฒนา
ระยะต่อไป ภายใต้ความร่วมมือกับ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มุง่ เน้นการ
ถ่ายโอนชุดความรู้ (ศูนย์เรียนรูม้ ชี วี ติ ) สู่
พืน้ ทีเ่ ขตปฏิรปู ทีด่ นิ ซึง่ จะทำ�ให้เกิดตัว
แบบระบบส่งเสริมการเรียนรูส้ ู่ Smart
Officers เกิดมีศนู ย์เรียนรูม้ ชี วี ติ ในชุมชน

ที่สามารถการยกระดับมูลค่าเพิ่มของ
ผลิตภัณฑ์ และภาคีเครือข่ายมาร่วม
กันพัฒนาการบริหารจัดการที่ดินให้
เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความเชื่อ

มั่นต่อคนรุ่นใหม่ให้กลับมาสนใจ
ในอาชีพเกษตรกรรม
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