
โคลนติดล้อเกษตรไทย 

เกษตรกรรมถือเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน เนื่องจากเป็น
ภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับแรงงานจ านวนมาก (ประมาณร้อยละ 35 ของประชากรทั้งประเทศ) ผลิตอาหาร
หล่อเลี้ยงคนทั้งในประเทศและโลก และเป็นรากฐานของกิจกรรมอ่ืนๆ ในห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการที่
เกี่ยวข้องอีกมากมาย อย่างไรก็ดี ภาคเกษตรไทยก าลังเผชิญกับปัญหาส าคัญ ทั้งปัญหาที่เป็นเชิงโครงสร้างและ
ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งปัญหาต่างๆ เปรียบเสมือนโคลนติดล้อที่ชะลอการขับเคลื่อนในภาคเกษตรไทย การเข้าใจ
ปัญหาและผลกระทบอย่างถูกต้องและรอบด้าน เป็นวิธีการที่ส าคัญในการหาหนทางการป้องกันและแก้ไขได้
อย่างตรงประเด็น 

ปัญหาภัยแล้ง : การขาดแคลนน้ าส าหรับกากรเกษตรถือเป็นปัญหาทั้งในเชิงโครงสร้างที่ขาดการ
เตรียมการและบริหารจัดการ และปัญหาเฉพาะหน้าที่เพ่ิมความรุนแรงของสถานการณ์ โดยปัจจุบัน ปริมาณ
น้ ากักเก็บที่สามารถใช้ได้ในเกษตรกรรมมีปริมาณน้อย และยิ่งน้อยลงไปทุกวัน ประกอบกับปริมาณฝนที่ตกลง
มาน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเกษตร โดยหลายพ้ืนที่จะต้องประสบปัญหาภัยแล้ง ใน
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 พบความเสียหายภาคเกษตรครอบคลุมพ้ืนที่กว่า 
2.86 ล้านไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบถึง 271,341 ราย โดยผลกระทบ ได้แก่ เกษตรกรไม่สามารถปลูกพืช
และท านาได้ตามฤดูกาล ซึ่งระยะยาวอาจท าให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.) ได้หารือเพ่ือจัดการปัญหาน้ าและภัยแล้ง 
เช่น การผันน้ าให้ตรงตามพ้ืนที่ การบริหารจัดการน้ าจากเขื่อนและแหล่งน้ าธรรมชาติให้มีใช้เพียงพอตลอด
หน้าแล้ง และใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงการรณรงค์ให้ความรู้ในการปลูกพืชหรือท า
เกษตรกรรมที่ใช้ปริมาณน้ าน้อย ลดการปลูกข้าวซึ่งเป็นพืชที่จ าเป็นต้องใช้ปริมาณน้ าจ านวนมาก เป็นต้น 

ปัญหาการขาดแคลนเทคโนโลยี : ในปัจจุบัน เกษตรกรไทยยังขาดการน าเทคโนโลยีหรือเครื่องจักร 
มาประยุกต์ใช้เข้าช่วยในการท าการเกษตรอยู่มาก ซึ่งสาเหตุประการหนึ่งมาจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรรายย่อย มีพ้ืนที่ท าการเกษตรขนาดเล็ก ท าให้ไม่เกิดความคุ้มทุนในการน าเทคโนโลยีมาใช้ การใช้
เทคโนโลยีสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในหลายๆ ด้าน เช่น ช่วยลดความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวน ช่วย
ลดปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิต เพ่ือลดต้นทุนและขายได้ก าไรมากขึ้น ช่วยให้เกษตรกรสามารถค านวณและ
วางแผนการผลิตได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ดังนั้น เทคโนโลยีจึงช่วยเพ่ิมผลผลิตและผลิตภาพให้กับเกษตรกร 
รวมทั้งช่วยสร้างความยั่งยืนได้อีกด้วย นอกจากเรื่องของการผลิตแล้ว เทคโนโลยียังช่วยในเรื่องของการค้า เช่น 
การใช้ช่องทาง E-Commerce แทนพ่อค้าคนกลาง เพ่ือลดปัญหาการโดนกดราคา หรือการใช้ Social Media 
ในการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ หรือเพ่ือขยายตลาดและฐานลูกค้า เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่ โดยให้
เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มและรวมพ้ืนที่การผลิตให้เป็นแปลงขนาดใหญ่ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้การถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากภาครัฐและเอกชนท าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดงบประมาณการสนับสนุน 
เกษตรกรมีอ านาจต่อรอง และเกิดความสะดวกมากขึ้น ทั้งการจัดหาปัจจัยการผลิตและการจ าหน่ายผลผลิต 

ปัญหาสินค้าเกษตรส่งออกขาดความหลากหลาย : การส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยยังขาด
ความหลากหลาย มีการกระจุกตัวอยู่มากในสินค้าเพียงไม่กี่ชนิด โดยจากการวิเคราะห์ของสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า สินค้าเกษตรส่งออกของไทย 7 อันดับแรก เช่น ข้าว 
ยางธรรมชาติ ปลา ผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ มีมูลค่ารวมเกือบร้อยละ 50 ของมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมด 



(230 รายการ) และสินค้าเกษตรเพียง 21 รายการแรก มีมูลค่าเกือบร้อยละ 80 ของมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตร
ทั้งหมด นอกจากนี้ ตลาดส่งออกสินค้าเกษตรของไทยก็มีการกระจุกตัวอยู่เพียงไม่กี่ประเทศ โดยจากการ
วิเคราะห์พบว่า ตลาดส่งออกสินค้าเกษตรของไทย 6 อันดับแรก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย 
เวียดนาม อินโดนีเซีย มีมูลค่าคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมด ซึ่งการส่งออก
ที่ขาดความหลากหลายทั้งในแง่ชนิดสินค้าและตลาดนี้ ท าให้สินค้าเกษตรไทยมีลักษณะการพ่ึงพาสูง และมี
ความเสี่ยงที่จะเผชิญกับความผันผวนที่เกิดข้ึนในตลาดและสินค้าเหล่านี้ได้ 

ปัญหาการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร : ภาคเกษตรไทยยังขาดรูปแบบและวิธีการสร้างมูลค่าเพ่ิม
สินค้าเกษตรที่หลากหลายและเหมาะสม โดยเฉพาะการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่ าให้เหมาะสม และ
การปรับรูปแบบและวิธีการผลิตสินค้าเกษตรให้ตรงกับแนวโน้มและความต้องการของโลก อาทิ การท าเกษตร
แปรรูป เกษตรอินทรีย์ การสร้างแบรนด์สินค้าโดยใช้เอกลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (GI) และการพัฒนามาตรฐาน
สินค้าเกษตร ซึ่งเหล่านี้จะช่วยให้สินค้าเกษตรไทยมีโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้แก่เกษตรกรได้เพ่ิมขึ้น 

นอกจากปัญหาที่กล่าวมาแล้ว ภาคเกษตรไทยยังประสบปัญหาอื่นๆ เช่น ที่ดินตกอยู่ในมือของคนนอก
ภาคเกษตรกรรมมากขึ้น พ้ืนที่เพาะปลูกไม่เหมาะสม ความยากจนและหนี้สินของเกษตรกร แรงงานสูงอายุ 
ผลิตภาพแรงงานต่ า และการขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง เป็นต้น โดยปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นปัญหาที่สั่ง
สมมานาน การแก้ปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาล ซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบาย 
จะต้องมีการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามที่รัฐบาลจะมีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี จะต้องมีเป้าหมายที่
ชัดเจนว่าในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า ภาคการเกษตรของไทย จะมีบทบาทอย่างไรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของไทย ส าหรับเกษตรกรเอง จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง ทั้งในเรื่องการเพาะปลูก ที่ต้องเน้นปลูก
พืชที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพ่ือลดความเสี่ยงเรื่องผลผลิตล้นตลาด ซึ่งน ามาสู่ปัญหาด้านราคา หรือ
บรรเทาผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง โดยหันไปปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อย รวมทั้งจะต้องมีการรวมกลุ่มกันให้เข้มแข็ง
มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองให้กับเกษตรกรไทย ตลอดจนภาคเอกชน ที่จะต้องร่วมลงทุนลงแรงคิดค้น
หนทางใหม่ๆ เพ่ือร่วมกันสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตผลการการเกษตรและพัฒนาให้ภาคเกษตรไทยมี
ความก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งจะเป็นหนทางหนึ่งที่สามารถช่วยผลักดันให้ประเทศไทยสามารถหลุดกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ได้ และก้าวไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วในที่สุด  

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เห็นความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้
ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด าเนินโครงการจัดท ายุทธศาสตร์
การสร้างความเข้มแข็งทางการค้า แผนงานจัดท ายุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ซึ่ง
ความคืบหน้าขณะนี้ นี้ได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ใน 5 จังหวัดทั่วประเทศก่อน
การจัดท าร่างยุทธศาสตร์ไปแล้ว (กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น และชลบุรี) รวมถึงมีการสัมภาษณ์
หน่วยงาน บุคคลเกี่ยวข้องในสาขาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก่อนที่จะ
น าร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว มารับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่ง 

 

*บทความนี้ตีพิมพ์ในนิตยสาร Advanced Business Magazine เรียบเรียงโดยนายธนัช พรหมชัยวัฒนา และคณะ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของคณะท างานโครงการการจัดท ายุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งทางการค้า แผนงานจัดท ายุทธศาสตร์การค้าสินค้า
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ โดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วยศูนย์วิจัยและให้
ค าปรึกษา สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Sasin Management Consulting (SMC) 



 


