
โครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 

(พลิกชีวิตคนเมือง สู่ อาชีพเกษตรกรรมในบ้านเกิด) 
 
1. ชื่อโครงการ โครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 

2. เจ้าของโครงการ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา โดย 1 ใน 10 ของ
ประชากรเป็นคนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และจะเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ในปี 2564 คือ คนไทยจะมีอายุ 
60 ปี เพ่ิมขึ้นถึง 1 ใน 5 ของจ านวนประชากรทั้งประเทศ หรือร้อยละ 20 และจะเป็นสังคมสูงวัยอย่างเต็มที่
ภายในปี 2578 คือ ผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 30 และภายในปี 2583 (ค.ศ. 2040) ประชากรวัยท างานจะ
ลดลงกว่าร้อยละ 10 จากสังคมผู้สูงอายุดังกล่าวจะส่งผลทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ด้านภาคการผลิต ท าให้การผลิตและก าลังแรงงานน้อยลง ผลิตภาพการผลิตลดลง ค่าแรงงานสูงขึ้นหรือ  
เกิดการขาดแคลนแรงงาน ในขณะที่ความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นส่งผลให้คนไทยมีอายุ 
ที่ยืนยาวขึ้น โดยข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2558 คนไทยมีอายุเฉลี่ย 75 ปี และจากผลการส ารวจ
สภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตร ปี 2560/61 ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร จ านวนประชากรภาคเกษตร
มีทั้งสิ้น 24.53 ล้านคน ในจ านวนนี้เป็นผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี จ านวน 3.30 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13.49 
ของประชากรภาคเกษตรทั้งสิ้น ปัจจุบันแรงงานภาคเกษตรของไทยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่  58 ปี และก าลังเข้าสู่
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์หรือมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี ถึงร้อยละ 20 ในอีก 2 – 3 ปีข้างหน้า 

จากปัญหาภาคการเกษตรของไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ในขณะที่
ลูกหลาน ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่นิยมออกไปท างานในเมืองใหญ่ และไม่สนใจประกอบอาชีพเกษตรกรรม เกิดปัญหา
ท าให้แรงงานภาคเกษตรเริ่มขาดแคลน แรงงานภาคเกษตรมีอายุเพ่ิมขึ้น  ในขณะที่ภาคเกษตรเป็นแหล่งผลิต
อาหารที่ส าคัญเพ่ือการบริโภคของคนไทยทั้งประเทศและการสู่เป็นครัวของโลก รวมถึงความจ าเป็นต้องปรับตัว
ของสหกรณ์ภาคเกษตรเพ่ือสร้างสมาชิกเกษตรกรรุ่นใหม่ การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตและ
การบริหารจัดการ การพัฒนารูปแบบการผลิตของสมาชิกให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร และเพ่ือเตรียม
ความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลต่อภาคเกษตรในอนาคต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบาย
ที่จะสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาท าอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น หรือคนเมืองที่ประสบปัญหา 
ด้านการประกอบอาชีพในเมืองแต่มีที่ดินเพ่ือสร้างอาชีพและอยากกลับสู่ถิ่นเกิดเพ่ือท าอาชีพเกษตรกรรมที่
ยั่งยืนโดยความร่วมมือของสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่  โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์หาแนวทาง 
ในการสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรที่มีความเข้มแข็งให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหลานสมาชิกหรือบุคคลทั่วไป 
ที่ต้องการกลับมาพัฒนาถิ่นก าเนิด ในด้านการประกอบอาชีพการเกษตรเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 
อย่างมั่นคง รวมถึงสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ที่รักอาชีพเกษตรกรรมไม่ทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด และผลักดันแนวคิด 
การปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมง การใช้เทคโนโลยีการเกษตร ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และความต้องการ
ของตลาด 
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กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดท าโครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร 
โดยการสนับสนุนให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลทั่วไปที่จากบ้านไปประกอบอาชีพในกรุงเทพฯ หรือ 

ในต่างจังหวัด กลับมาท าการเกษตรที่บ้านเกิด โดยการส่งเสริมและแนะน าบูรณาการให้เกษตรกรเข้ามาร่วม
เป็นสมาชิกสหกรณ์ในท้องถิ่น สนับสนุนการรวมกลุ่มการผลิตตลอดจนการจัดหาตลาดรองรับ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาและให้แนะน าแก่สหกรณ์และสมาชิก
เกษตรกร พร้อมทั้ง ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิต 
ส่งผลให้เกษตรกรได้มีอาชีพที่ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือสนับสนุนให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลทั่วไปกลับมาท าอาชีพเกษตรกรรมในบ้านเกิด
ของตนเอง และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตร 
 4.2 เพ่ือให้สหกรณ์การเกษตรเป็นศูนย์กลางในสร้างอาชีพทางการเกษตรที่มั่นคง และมีการบริหาร
จัดการครบวงจรตั้งแต่การผลิตจนถึงการจัดหาช่องทางการจ าหน่าย รวมทั้งสามารถยกระดับสหกรณ์ให้เป็นที่พ่ึง
ของสมาชิกอย่างแท้จริง 

 

5. เป้าหมาย  
 ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ และบุคคลทั่วไป จ านวน 500 คน 

  
6. พื้นที่ด าเนินการ 
 สหกรณ์การเกษตรใน 77 จังหวัด 
 
7. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  
 7.1 งบประมาณกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 

1) ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ การสร้างอาชีพ เทคโนโลยีการผลิต 
การตลาด และการศึกษาดูงาน  ปีแรก (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  

2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและการประชาสัมพันธ์ 
เปิดตัวโครงการ (ปีแรก)  
 7.2 สหกรณข์อรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ดอกเบี้ยต่ า เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิก
ที่เข้าร่วมโครงการกู้ยืมในการประกอบอาชีพ 3 ปี  
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8. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  3  ปี  (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565) 
 8.1 ปี 2563 ด าเนินการรับสมัครลูกหลานสมาชิกและบุคคลทั่วไป และรับสมัครสหกรณ์การเกษตร 
เข้าร่วมโครงการ การคัดเลือก การวางแผนอาชีพ/การตลาด และการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ 
แก่ผู้เข้าร่วมโครงการและด าเนินงานตามโครงการ 
 8.2 ปี 2564 – 2565 ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการเพ่ือสร้างอาชีพการเกษตรแก่สมาชิกที่เข้าร่วม
โครงการและให้เกิดรายได้ที่ม่ันคงแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

9. วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 9.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแก่ข้าราชการจังหวัดและ
สหกรณก์ารเกษตรทราบ และประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการ (Kick off) 
 9.2 รับสมัครบุตรหลานเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไปเพ่ือเข้าร่วมโครงการในปีแรก จ านวน 500 คน  
โดยก าหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) บุตร หลาน สมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลทั่วไปและต้องการกลับท าอาชีพเกษตรกรรม 
2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และมีอายุไม่เกิน 50 ปี 
3) เป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีความพร้อมที่จะท าอาชีพเกษตรกรรมเพ่ือพัฒนา 

บ้านเกิด 
4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
5) มีที่ดินหรือสามารถเช่าที่ดินท าการเกษตร 
6) สมัครใจและสมัครเข้าร่วมโครงการไว้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์การเกษตรภายใน

ระยะเวลาและช่องทางการรับสมัครเข้าร่วมโครงการที่ก าหนด  
เงื่อนไขการคัดเลือก  

1) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร หากได้รับการคัดเลือก 
จะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่ท ากินนั้นๆ เพ่ือประโยชน์ในการเข้าไปช่วยเหลือของสหกรณ์
หรือไม่เป็นสมาชิกก็ได้  

2) ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการยินดีและยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงกับสหกรณ์และกรมส่งเสริม
สหกรณ ์หรืออาจให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามที่โครงการก าหนด (ถ้ามี) 

ช่องทางการสมัคร 
1) สมัครทาง Website กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2) สหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ 

 9.3 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดรับสมัครสหกรณ์การเกษตรที่จะเข้าร่วมโครงการในปีแรก โดยมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

1) เป็นสหกรณ์ที่มีความพร้อม สมัครใจและประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเพ่ือให้ลูกหลานสมาชิก
หรือบุคคลทั่วไปที่มีท่ีดินท ากินกลับมาท าอาชีพเกษตรกรรมในแดนด าเนินงานของสหกรณ์ 

2) เป็นสหกรณ์ที่มีความต้องการที่จะช่วยเหลือบุคคลเป้าหมาย ทั้งด้านองค์ความรู้ เงินทุน 
อุปกรณ์เครื่องมือ รวมถึงการจัดหาตลาด 
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 9.4 จัดให้มีคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีผู้แทน
สหกรณ์ภาคการเกษตรร่วมเป็นกรรมการด้วย 
 9.5 ด าเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณาจากความพร้อม ความสมัครใจและ
ศักยภาพของผู้สมัคร และประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 
 9.6 การขับเคลื่อนโครงการ ประกอบด้วย 

1) จัดประชุมชี้แจงโครงการ สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพการเกษตร แนวทางการ
ส่งเสริมอาชีพ นวัตกรรมและเทคโนโลยี แหล่งเงินทุน ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) สหกรณ์เป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ ด าเนินการจัดท าข้อมูลและวางแผนการส่งเสริมอาชีพ 
จัดหาช่องทางการตลาด ร่วมกับส านักงานสหกรณ์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3) สหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยเหลือประสานผู้รับซื้อ
ผลผลิตจากเกษตรกร โดยสหกรณ์อาจจะเป็นคนกลางในการรวบรวมผลผลิต หรือจัดการด้านการตลาดผลผลิต
ให้สมาชิก 

4) จัดอบรมบ่มเพาะการใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
ตามกลุ่มเป้าหมายด้านอาชีพ และการตลาดทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยค านึงถึงความต้องการและ 
ความเหมาะสมของอาชีพนั้นๆ 

5) สหกรณอ์าจจัดหาเงินทุน รวมถึงปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

6) ผู้เข้าร่วมโครงการด าเนินการตามแผนประกอบอาชีพ รวมทั้งการบันทึกข้อมูล การจัดท าบัญชี
ฟาร์ม เพ่ือให้ทราบถึงการพัฒนาอาชีพ 
 9.7 ติดตามประเมินผลโครงการทุก 2 เดือน ทุกสิ้นปีงบประมาณและเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
   

10. ตัวช้ีวัดโครงการ 

 10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีอาชีพทางการเกษตรที่มั่นคงและมีรายได้หลักจากการท าการเกษตร 
ที่สามารถด ารงได้อย่างยั่งยืน ภายใน 3 ปี 
 10.2 สหกรณ์การเกษตรได้เกษตรกรต้นแบบการพัฒนาอาชีพการเกษตร หรือการเกษตรสมัยใหม่  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้าร่วม  
  

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 11.1 สหกรณ์สามารถน าลูกหลานสมาชิกและบุคคลทั่วไป เข้ามาท าอาชีพการเกษตรที่บ้านเกิดของ
ตนเอง  

11.2 เกษตรกรมีรายได้ท่ีมั่นคงในการด ารงชีวิต 

 11.3 สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งเป็นที่พ่ึงให้กับมวลสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 

 

************************************************ 
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ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ 

1. ต้องมุ่งมั่นตั้งใจ ต้องมีใจรักท าการเกษตร 

2. ต้องมีเงินทุนเริ่มต้นจ านวนหนึ่ง และต้องไม่พกหนี้กลับบ้าน  
3. จะต้องมีที่ดินหรือที่เช่า และระบบน้ าบนดิน/ใต้ดิน 

4. ใฝ่หาความรู้ 
5. อาจต้องแบกรับภาระความเสี่ยงในอาชีพการเกษตร ควรเตรียมแผนรองรับในกรณีเจ็บป่วย หรือเกิดภัยพิบัติ 
โดยการประกันชีวิตและประกันภัยพิบัติไว้ 
6. ในช่วง 3 เดือนแรกจะสับสนในอาชีพใหม่  
7. ต้องมีการวางแผนที่ดี เช่น ศึกษาทิศทางการตลาดสินค้าเกษตร หรือประสานการตลาดก่อนการผลิต  
8. เตรียมวางแผนรองรับ โดยเตรียมพื้นท่ี/เพาะปลูก/ลงทุนฟาร์มหรือความพร้อมอย่างน้อย 30%  ก่อนลาออก
จากงาน   
9. ต้องใช้เทคโนโลยีช่วยในการผลิต เพ่ือจะได้มีเวลาไปวางแผน/พัฒนางาน และการตลาด 

10. ระหว่างการท าเกษตรเริ่มต้น ต้องหาช่องทางท าอย่างอ่ืนควบคู่ไปด้วย (การแปรรูป การใช้สื่อออนไลน์ 
สร้างกลุ่มเพื่อรองรับตลาดที่กว้างข้ึน/ความต้องการสินค้าของตลาดที่เพ่ิมขึ้น) 
11. ควรเชื่อมโยงความรู้/ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการกับสหกรณ์  
 


