
สตาร์ทอพัด้านเกษตร แหลง่เงนิทุนเกษตรกร 

“……….แต่ไม่เข้าตาครูนัก เพราะมันมีค าว่ากู้ยืม ครูต้ังใจให้ทุกคนได้เงินจากรัฐบาลฟรี  และเปน็นักวิจัย

เกษตรกร โดยท่ีเราไม่จ าเป็นต้องเรยีนสูงขนาดปลายต้นมะพร้าวหรือต้นตาล และก าลังเดินหน้าว่าถ้าคิด

จะให้เกษตรกรจริง ๆ ก้ออย่าท าเรื่องให้มันยากมากนักสิ จริงมั๊ยยยยย>”…………………………… 

“แต่ใจเย็น ๆ มีอีกเยอะ เด๋ียวจะทยอยเอามาเล่าให้ฟังพร้อมกับการฝึกเขียนขอทุนไปพร้อมกัน”  

กิตตินันต์  พิศสุวรรณ 

30/08/61 

 

เกษตรกรกว่า 70 เปอรเ์ซ็นต์ มีอายุมากกว่า 65 ปี พวกเขาค่อนข้างเรียนรู้การใช้งานแอพพลเิคช่ันได้ช้า เราจึง

ต้องก้าวข้ามอุปสรรคนี ้เพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถสือ่สารกับเกษตรกรที่เป็นผูสู้งอายุได ้

ประเทศไทยเราเองมทีุนฟรีให้เกษตรอย่างชัดเจนแต่นัอยคนนักที่จะขอทุนเหล่าน้ีเพราะคิดว่าเป็นเรื่องยาก 

ความจริงแล้วไม่ยากเลย 
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แต่ไม่เข้าตาครูนัก เพราะมันมีค าว่ากู้ยืม ครูตั้งใจใหทุ้กคนได้เงินจากรัฐบาลฟรี  และเป็นนักวิจัยเกษตรกร โดย

ที่เราไมจ่ าเป็นต้องเรียนสูงขนาดปลายต้นมะพร้าวหรือต้นตาล และก าลังเดินหน้าว่าถ้าคิดจะใหเ้กษตรกรจริง ๆ 

ก้ออย่าท าเรื่องให้มันยากมากนักสิ จริงมั๊ยยยยย แต่ใจเย็น ๆ มีอีกเยอะ เดี๋ยวจะทยอยเอามาเล่าให้ฟังพร้อมกับ

การฝกึเขียนขอทุนไปพร้อมกัน  

สตาร์ทอัพมองเห็นปญัหาทีเ่กิดข้ึนกบัเกษตรกรทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในอเมริกา ไลบีเรีย รวมทัง้ไทย พวกเขาจงึ
ต้องการสร้างพื้นทีก่ารท างานร่วมกับเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก ด้วยการเช่ือมโยง
การเกษตรเข้ากบัเทคโนโลย ีน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 

เกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่ก าลังเติบโตเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ขณะที่เทคโนโลยีก าลังเคลื่อนไปข้างหน้า แต่จะท า
อย่างไรใหเ้กษตรสามารถใช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลยเีหล่าน้ีได้ สตาร์ทอัพจึงน าโมเดลธุรกจิใหม่เข้ามาพฒันา
ธุรกิจเกษตรกรรม เกิดเป็นตัวช่วยด้านเงินทุนในแบบที่ไม่ต้องกู้ยืม ช่วยให้เกษตรกรที่ประสบปญัหาได้รบั
โอกาสในการพฒันาเกษตรกรรมของตนเองต่อไปได้ 

แพลตฟอร์มเชื่อมต่อเกษตรกรกับผู้บริโภคลงทุนและมีส่วนร่วมกับการผลิต 
ปัจจุบันธุรกิจเกษตรกรรมมีการขยายตัวข้ึนและมรีูปแบบทีเ่ปลี่ยนแปลงไป มีการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากขึ้น 
ต่างจากในอดีตทีก่ารท าเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมจะปลูกพืชหลายชนิดปะปนกัน ขณะเดียวกันเกษตรกรหันไป
พ่ึงพาธุรกิจประกัน มีการตามลา่ราคาผลผลิต และตกเป็นเบ้ียล่างของการตลาด และแนวโน้มเป็นเช่นน้ี
เหมือนกันท้ังโลก ประกอบกับปัญหาการขาดทักษะทางการตลาด ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในโลกธุรกิจและดจิิทลั 
ท าให้เกษตรกรตกอยู่ในสภาวะความกดดัน กับการพยายามต่อสู้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในการน า
ผลผลิตเข้าสู่ตลาด 

แม้ว่าเกษตรกรรมในอเมริกา จะเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญและถือเป็นกระดูกสันหลังอย่างหนึง่ ปัจจุบันมีพื้นที่
เพาะปลูกรวม 2,314 ล้านไร่ โดยในปีที่ผ่านมาท ารายไดป้ระมาณ 133 พันล้านดอลลาร์สหรฐั แต่กลับมี
จ านวนเกษตรกรเพียง 2.2 ล้านคน หรือคิดเป็น 2 เปอร์เซ็นต์ของประชากรเท่าน้ัน และมีแนวโน้มลดลง
เรื่อยๆ 

FarmAfield เป็นสตาร์ทอพัที่ก าเนิดจากเมืองลินคอล์น มลรัฐเนบราสกา สหรัฐอเมริกา ที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงรปูแบบการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรในแบบที่ไมเ่คยมีใครท ามาก่อน โดย Brennan 
Costello หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร หน่ึงในผู้ร่วมก่อตั้ง FarmAfield เล่าว่า FramAfield มี
แนวคิดส าคัญคือ การพัฒนาแพลตฟอร์ม www.farmafield.com ที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับ
กระบวนการผลิตของเกษตรกรได้ โดยเช่ือมตอ่ระหว่างผูบ้รโิภคและเกษตรกร ท าให้ผู้บริโภค (นักลงทุน) เป็น
เจ้าของเกษตรกรรมด้วยตัวเองผ่านการลงทุนในกลุ่มเกษตรกรท่ีเลือก โดยนักลงทุนสามารถเลือกระดับการ
ลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ดอลลาร ์หรือไม่กี่ร้อยบาท และจะไดร้ับหุ้นและก าไรเป็นผลตอบแทน 

https://www.farmafield.com/
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นักลงทุนได้ก าไรเกษตรกรได้ความมั่นคง 
Brennan ยังได้ยกตัวอย่างการท าเกษตรกรรมในประเทศไลบีเรีย ที่มีการปลูกมันส าปะลัง โดยหลงัจากที่ได้มี
โอกาสพูดคุยกบัเกษตรกรในพื้นที ่ก็พบว่า สิ่งท่ีสร้างความซับซ้อนให้กับการท าการเกษตรของชาวไลบีเรีย
คือ การไม่มีระบบสาธารณูปโภคและเงินทุนท่ีเพียงพอ ท่ีจะให้พวกเขาเริ่มต้นท าธุรกิจใหม่ๆ หรือทดลอง
ปลูกพืชชนิดใหม่เข้าสู่ตลาดได ้ด้วยข้อจ ากัดด้านสภาพอากาศที่รุนแรง และการเคลื่อนย้ายผลผลิตที่ยงัต้องใช้
จักรยาน ซึ่งแตกต่างจากเกษตรกรในอเมริกา ที่มีสาธารณูปโภคขนาดใหญ่สนับสนุนการท าเกษตรกรรม 

“เราคิดว่าจะหาวิธีการอย่างไร ที่จะสามารถสร้างเสถียรภาพด้านรายรบัให้กบัเกษตรกรทั้งในอเมริกาและ
ไลบีเรีย ขณะเดียวกันจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการท างานของเกษตรกร แต่จะต้องลดความเสี่ยงและให้ความ
มั่นคงในการพฒันาผลผลิต ซึง่เราพบว่า ผูบ้ริโภคในอเมริกา เริ่มคิดถึงทีม่าของผลิตภัณฑ์ทีเ่ขาบรโิภค และมี
ความคิดว่าเกษตรกรท าเกษตรกรรมด้วยวิธีไหนบ้าง ด้วยวิธีการนี้เอง จึงน ามาสู่วิธีการคิดทีจ่ะให้ผูบ้ริโภค
เช่ือมต่อเข้าสู่สายการผลิตโดยตรงผ่านกระบวนการท างานรว่มกับชาวนา ในการเลี้ยงดูปศุสัตว์ การเพาะปลกู” 
Brennan กล่าว 

ยกตัวอย่าง เช่น การใหผู้้บริโภคเข้ามาลงทุนและเป็นเจ้าของวัวเนื้อร่วมกบัเกษตรกรที่เลี้ยงวัวเนื้อ โดย
เกษตรกรจะเป็นผูเ้ลี้ยงดูสัตว์เหล่าน้ี และคอยแลกเปลี่ยนข้อมูลใหผู้ล้งทุนทราบว่า วัวเป็นอย่างไร และเมื่อขาย
สู่ตลาดแล้ว ผูล้งทุนจะไดร้ับทุนคืนพร้อมทั้งผลก าไร 

“เราเปลี่ยนวัวเป็นการลงทุนผ่านการท าสญัญาการผลิต นักลงทุนจะจ่ายเงินส าหรบัเลี้ยงวัวให้กบัเกษตรกร 
วิธีการดังกล่าว จะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนเลี้ยงวัวของเกษตรกร ท าให้เขาสามารถปรับตัวเข้ากบัแหล่ง
เงินลงทุนใหม่ๆ ได้ ช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพิม่ผลผลิต ซึ่งหากเราไม่ใช้วิธีการนี้เกษตรกรจะต้องเผชิญกับ
ความผันผวนของราคาในตลาดวัวเนื้อ และไมส่ามารถลงทุนกับผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ได้ ดังนั้นการเปิด
โอกาสให้เกษตรกรรับเงินทุนจากภายนอก จะช่วยให้ฟารม์เล็กๆ อย่างในไลบเีรีย สามารถมรีายรบัที่มั่นคง 
และพัฒนาเกษตรกรรมของเขาข้ึนไปได้” Brennan กล่าว 

พัฒนาแอพพลิเคชั่นรองรับสร้างสัมพันธ์กับเกษตรกรและชุมชน 
ปัจจุบันมีนกัลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนผ่านแพลตฟอร์ม www.farmafield.com แล้ว 20 ราย หลงัจากที่เปิดตัว
ได้เพียง 2 สัปดาห์ ซึง่ Brennan มองว่าในเฟสถัดไป นอกจากการเพ่ิมจ านวนผู้ลงทุนแล้ว จะน าเงินทุนมา
ขยายสู่เกษตรกรให้กว้างยิ่งขึ้นท้ังในอเมริกาและไลบีเรีย พร้อมท้ังพัฒนาแอพพลิเคชั่นส าหรับ Android 
และ iOS ซึ่งหลงัจากนีจ้ะต้องรอดูว่าแพลตฟอรม์ของพวกเขาจะพัฒนาอย่างไรต่อไป 

เกษตรกรกว่า 70 เปอรเ์ซ็นต์ มีอายุมากกว่า 65 ปี พวกเขาค่อนข้างเรียนรู้การใช้งานแอพพลเิคช่ันได้ช้า เราจึง
ต้องก้าวข้ามอุปสรรคนี ้เพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถสือ่สารกับเกษตรกรที่เป็นผูสู้งอายุได ้

https://www.farmafield.com/
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“นอกจากการน าเทคโนโลยีเข้าไปเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการช่วยเหลอืเกษตรกรแล้ว มองว่าสิง่ส าคัญอีก

ประการคือ การสร้างความสัมพันธ์กับเกษตรกร และการท างานในพื้นที่ชุมชน ในลักษณะพาร์ตเนอร ์พร้อมทั้ง

สร้างความน่าเช่ือถือ เพื่อใหเ้กษตรกรเกิดความเช่ือมั่น และเข้ามาร่วมเป็นส่วนสนบัสนุนในการสร้างชุมชนและ

ทีมกับเรา” 

ใช้ Blockchain ช่วยเกษตรกร แก้ปัญหาความยากจน 

ด้านเกษตรกรไทย ที่ปญัหาความยากจนยังคงเป็นปัญหาเรื้อรัง โดยพบว่า ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา เกษตรกรกว่า 

20 ล้านคน หรอืคิดเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ของประชากรไทยทัง้หมด ต้องเผชิญกบัสภาวะขาดทุนต่อเนื่อง เพื่อ

แก้ไขปัญหาทัง้ด้านการจัดการและเงินทุน จึงเกิดเป็นโครงการ Farmerhope จากทมีสานฝัน สตารท์อัพที่จะ

เป็นบริการตัวกลางระดมทุน ในรูปแบบ Social Business โดยเปิดรบัเงินบริจาคผ่านระบบ Blockchain เพื่อ

น าไปจัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์การเกษตร รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการ

ได้ดีข้ึนและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยผู้บรจิาคสามารถติดตามผา่นระบบได้ว่าเงินบริจาคของตัวเองถูกน าไปใช้ด้าน

ใดบ้าง 

คนไทยมีการบรจิาคเงินสูงถึงปีละ 7 หมื่นล้านบาท แต่ผู้บรจิาคกลบัไม่สบายใจว่าเงินบริจาคไปถึงมือผูร้ับจริง

หรือไม ่ดังนั้นสานฝันจึงน าประโยชน์ของเทคโนโลยี Blockchain ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เข้ามาช่วย

เรื่องความปลอดภัยและความโปร่งใส 

โดยข้อมูลทกุอย่างจะเป็นสาธารณะตั้งแต่เริ่มต้นเข้าสู่ www.farmerhope.fund ผู้บรจิาคเงินสามารถติดตาม

ได้ว่า เงินของคุณน าไปช่วยเหลือชาวนากลุม่ไหน ในจังหวัดอะไร และน าไปใช้ท าอะไรบ้าง จนไปสูผ่ลลัพธ์ด้าน

การท ารายได้ โดยผู้บริจาคจะเห็นเป็นก าไรสะสมอีกด้วย 

“เราช่วยเหลือเกษตรกรผ่าน 2 แนวทาง โดยการน าเทคโนโลยีเข้าไปแก้ไขปญัหาที่ต้นเหตุ เพื่อใหผู้้บริจาคเห็น
ว่า เงินทีพ่วกเขาบริจาคนั้นเข้าถึงเกษตรกรจรงิ ไม่ใช่เป็นการให้เงินแล้วหมดไป แนวทางต่อมาคือ การน าเงิน
มาเป็นทุนให้กบัคนเกษตรกรในลักษณะการยืมเป็นทุนพัฒนาความรู้ โดยเรามกีารดูแลและผลกัดันเกษตรกร
อย่างใกล้ชิด โดยการท างานร่วมกับผู้เช่ียวชาญด้านการปฏิบัติ หรือผู้น าชุมชน เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถสร้าง
ก าไรได้อย่างแท้จริง และเมือ่พวกเขาท าก าไรได้ จะมีการคืนเงินเข้าสู่ระบบเพื่อหมุนเวียนไปช่วยเหลอืคนอื่น
ต่อไป” เจนจิรา กล่าว 

เจนจิรา ยังกล่าวอีกว่า ในฐานะที่ตนคุ้นเคยกับการท าเกษตรกรรม เช่ือว่า เกษตรกรไทยมีประสทิธิภาพที่
สามารถพฒันาคุณภาพการท างานได้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผลิตผล การลดต้นทุน โดยเมือ่เทียบกบัต่างประเทศ
แล้ว เช่ือว่ายังสามารถพฒันาได้อีกมาก แต่ทั้งนี้ทัง้นั้นจะต้องอาศัยการปรบัวิธีการท างาน ยกตัวอย่างเช่น แต่

https://www.farmerhope.fund/
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เดิมการปลูกขา้วหน่ึงไร่จะต้องใช้ข้าวถึง 25 กิโลกรัม แตถ่้าใช้เครื่องหยอดข้าวเข้ามาช่วย จะใชข้้าวเพียง
แค่ 8 กิโลกรัมต่อไร ่หากท าเช่นน้ีแล้ว จะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน และมีรายได้เพ่ิมขึ้น รวมถึง
ผลิตผลที่เพิม่มากข้ึนด้วย 

เอกสารอ้างอิง 

https://www.digitalagemag.com/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B

9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8

%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3-

%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%

E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E

0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3/ 

 

 

https://www.digitalagemag.com/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3/
https://www.digitalagemag.com/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3/
https://www.digitalagemag.com/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3/
https://www.digitalagemag.com/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3/
https://www.digitalagemag.com/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3/
https://www.digitalagemag.com/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3/

