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อรวรรณ  ฌานศรี I รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์

บทคัดย่อ

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์สำาคัญ คือ เพื่อนำาเสนอทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรไทยกับ          

การก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 โดยวิธีการศึกษาและรวบรวมเอกสารที่ได้จากงานวิจัย พบว่า การพัฒนา

ประเทศไทย 1.0 เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น แต่ก็มีต้นทุนการผลิตต่อไร่สูง และอำานาจต่อ

รองทางการตลาดของเกษตรกรรายย่อยลดลง เนื่องจากพืชเศรษฐกิจที่รัฐบาลส่งเสริมผลิตเพ่ือส่งออก 

ถูกกำาหนดราคาโดยตลาดกลาง ทำาให้เกษตรกรก้าวสู่เกษตรเชิงพาณิชย์จนถึงปัจจุบัน 

 ในชว่งประเทศไทย 2.0 สัดสว่นการผลิตของภาคการเกษตรมแีนวโนม้ลดลงอยา่งเห็นได้ชดั และ

ต้องแลกกับทุนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่เป็นผลพวงจากการพัฒนาในยุคประเทศไทย 1.0 ขณะที่

ประเทศไทย 3.0 ภาคการเกษตรเข้าสู่ระบบเกษตรพันธสัญญาอย่างเต็มรูปแบบ ราคาผลผลิตขึ้นอยู่กับ

พ่อค้าคนกลางหรือบริษัทแปรรูปสินค้าเกษตรรายใหญ่ ดังนั้นในช่วงประเทศไทย 3.0 จึงเกิดแนวคิดเรื่อง

ของเกษตรทางเลือก เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรพึ่งตนเอง เกษตรยั่งยืน วนเกษตร และ

เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น

 อย่างไรก็ตาม หากประเทศไทยจะก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหาร

จัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) สิ่งที่รัฐบาลควรให้ความสำาคัญและเร่งดำาเนินการส่งเสริมคือ 

ปัญหาด้านทักษะแรงงานเพื่อสร้างมูลค่าในการใช้ประโยชน์ที่ดิน การถือครองที่ดินและกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

การสรา้งอำานาจตอ่รองทางการตลาด ตลอดจนการสง่เสรมินวตักรรมทางดา้นเทคโนโลยทีางเกษตรทีเ่นน้

การพึง่พาตนเอง การจดัการฟารม์อยา่งยัง่ยนืและเปน็มติรกับสิง่แวดล้อม เพือ่ฟืน้ฟสูภาพความเสือ่มโทรม

ของทรัพยากรและการเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไรให้สูงขึ้น และการลดต้นทุนการผลิต โดยท่ีไม่นำาเอาวิธี

การผลิตแบบเดิมๆ มาเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจเกษตร

คำ�สำ�คัญ: ไทยแลนด์ 4.0, ภาคการเกษตร, การพัฒนา
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Abstract

 core development direction for agricultural economy. 

 The main objective of this paper is to shed light on the development direction of 

agricultural sector in Thailand during the time this country aims to transform itself into                    

the 4.0 era, also widely known as Thailand 4.0. The study, as a result of researching through 

the collection of academic papers, found that the development at the time of Thailand 1.0 

led Thai farmers obtained more income from the increase of yield per rai. However, the cost 

of production per rai was also increased. Moreover, the famers’ bargaining power was                  

decreased due to the uncontrollable price of those cash crops promoted by the government 

for the export. Thai farmers were thus made to work in agribusiness platform since this era 

onward.  

 During the period of Thailand 2.0, the contribution of agricultural output to the total 

economy clearly witnessed a decline; the growth of agricultural sector in Thailand 1.0 was 

then realized that it has been traded off with the depletion of natural resources and                       

environment. In Thailand 3.0, Thai farmers were introduced with a contract farming concept; 

product price was set by the middle men or those agro-industrial and food conglomerates. 

It was also during this period that many alternative agricultural practices were initiated such 

as organic agriculture, safety agriculture, self-reliance agriculture, sustainable agriculture, 

agroforestry, new theory agriculture etc. 

 The projection for agricultural sector in Thailand 4.0 is the modern practice applying 

new technology for farm management or so called smart farming. To achieve such scenario, 

the recommendations for the government are summarized as follows; (1) enhancing the skill 

of the farmers so they could make use of land efficiently, (2) fairly managing the ownership 

of land and the right in land, (3) strengthening the farmers’ bargaining power, and (4)                     

promoting new agricultural technology emphasized on self-reliance. After all, the government 

should encourage farmers to manage their farms sustainably and environmental friendly so 

they can help reviving natural resources, while increasing their yield per rai and lowering their 

cost of production. It is expected that they will no longer utilize those archaic production 

practices as their

Keywords: Thailand 4.0, Agricultural Sector, Development
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บทนำา

โ ครงสร้างเศรษฐกิจไทยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่4)                                 

เริ่มมีการติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตก และในสมัยน้ันชาติตะวันตกมีความต้องการข้าวมากขึ้น 
ทำาใหข้า้วกลายเปน็ผลผลติหลกัของประเทศไทยและกลายเปน็สินค้าสง่ออกทีส่ำาคัญ ตัง้แตใ่นยคุน้ันราษฎร

ก็สามารถซื้อขายสินค้าได้โดยอิสระ และในช่วงยุคเศรษฐกิจทุนนิยมจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหง่ชาติเป็นต้นมา กไ็ดม้กีารวางแนวทางของเศรษฐกจิไปในทิศทางตา่งๆ และนบัตัง้แตแ่ผนพฒันาฯ 

ฉบับที่ 1 (2504-2509) เป็นต้นมา ระบบโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยมีการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ 

หลากหลายสาขา เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้าและประปา คมนาคมขนส่ง การค้า

ปลกีและสง่ออก และมีสว่นของภาคเอกชนเขา้มาเกีย่วขอ้งไมว่า่จะเปน็เอกชนในประเทศไทยและตา่งชาติ

ได้ให้ความสนใจและเขา้มาลงทนุและมบีทบาทในระบบเศรษฐกจิไทยมากขึน้ ในชว่งของการเปลีย่นแปลง

และพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงนี้เอง ก็ได้เริ่มพัฒนากลายมาเป็น ประเทศไทย 1.0 เน้นการพัฒนาภาค

การเกษตร โดยปรบัเปลีย่นวถิกีารผลติจากเกษตรเพือ่ยังชพีหรอืเกษตรดัง้เดมิ เปน็เกษตรเชงิพาณชิยห์รอื

ที่เราเรียกกันว่า “ยุคปฏิวัติเขียว” ที่มีการขยายพื้นที่ทางการเกษตรและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้าน

วิทยาศาสตร์เกษตรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง การปรับปรุงพันธุพืช                       

ส่งผลให้จำานวนผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ซึ่งในยุคน้ันพบว่าการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย

ต้องแลกกับทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่มี เช่น พื้นที่ป่าไม้ ป่าชายเลน และความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

เป็นผลมาจากการพัฒนาในยุคที่เราให้วาทกรรมใหม่ที่เรียกว่า ประเทศไทย 1.0 ดังนั้นโครงสร้างสังคม

ให้ยุคนั้นจึงเป็นสังคมเกษตรกรรม ซึ่งประชากรของประเทศประมาณร้อยละ 76 ทำาอาชีพเกษตรกรรม 

(ลดาวัลย์ คำาภา, 2543) และเน้นการผลิตเพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรเป็นหลัก เช่น ข้าว มันสำาปะหลัง 

ยางพารา อ้อย เป็นต้น 

 ทัง้นี ้การพฒันาประเทศไทย 1.0 พบวา่ เกษตรกรมรีายไดจ้ากผลผลติตอ่ไรสู่งขึน้ แตก่ม็ตีน้ทนุ

การผลิตต่อไร่สูง และอำานาจต่อรองทางการตลาดของเกษตรกรรายย่อยลดลง เนื่องจากพืชเศรษฐกิจที่

รัฐบาลส่งเสริมผลิตเพื่อส่งออก ถูกกำาหนดราคาโดยตลาดกลาง หรือพ่อค้าคนกลาง เจ้าของโรงสี ทำาให้

เกษตรกรก้าวสู่การผลิตเชิงพาณิชย์จนถึงปัจจุบัน

 จากนัน้เศรษฐกจิไดข้ยบัมาสูก่ารพฒันาเศรษฐกจิในยคุอตุสาหกรรมเบา ในชว่งประเทศไทย 2.0 

สัดส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมและบริการมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง แรงงานราคาถูก เร่ิมใช้

ทรพัยากรธรรมชาตทิีมี่ และสัดสว่นการผลติของภาคการเกษตรมแีนวโนม้ลดลงอย่างเห็นไดช้ดั ประเทศ

ใหค้วามสำาคญักบัภาคอตุสาหกรรมและบรกิาร อยา่งไรกต็ามภาคการเกษตรนัน้กย็งัคงมบีทบาทและเปน็

ภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยอยู่ (รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์, 2554) และยังพบว่าการพัฒนาภาค

การเกษตรของไทยต้องแลกกับทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก

การพัฒนาในยุคประเทศไทย 1.0 ในการพัฒนายุคประเทศไทย 2.0 ประชาชนเร่ิมมีการศึกษามากขึ้น 
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เน้นการใช้แรงงานคนเป็นหลัก ในช่วงแรกเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือทดแทนการนำาเข้า หลังจาก

นั้นประเทศไทยก็เริ่มมีการส่งออกมาขึ้น 

 ในช่วงการพัฒนาประเทศไทย 2.0 ยังไม่สามารถแก้ปัญหาในหลายเรื่องจากการพัฒนา

ประเทศไทย 1.0 เชน่ ราคาผลผลติทีถ่กูกำาหนดราคาจากตลาดกลาง เปน็ตน้ และในชว่งนีเ้ริม่มกีารเชือ่ม

โยงระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม จึงได้เริ่มมีการเข้ามาของระบบเกษตรพันธสัญญา                 

โดยนำาผลผลิตที่ได้เข้าสู่การแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม มีรูปแบบการทำาเกษตรที่ต้องส่งผลผลิตให้ได้

ตามเวลาทีก่ำาหนด ราคารบัซือ้ขึน้อยูก่บับรษิทั เกษตรพนัธสญัญาเปน็สว่นสำาคัญทีท่ำาใหเ้กษตรกรมต้ีนทนุ

การผลิตสูงกว่าเดิมมากขึ้น  

 และจนกระทั่งประเทศไทยเร่ิมมีศักยภาพมากข้ึนและขยับเข้ามาเป็นประเทศไทย 3.0 ที่เน้น 

การให้ความสำาคัญกับอุตสาหกรรมหนัก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 

และไดมี้การเพิม่การลงทนุจากตา่งชาต ิจนท้ังโลกจบัตามองวา่ประเทศไทยเปน็บรูพาพยคัฆ ์(Asian Tiger) 

ในประมาณ พ.ศ. 2530 – 2534 GDP ประเทศไทยเติบโตด้วยตัวโตถึง 10% และหลังจากนั้นก็เติบโต

ใกล้เคียง 10% มาตลอด จนกระทั่งในช่วง พ.ศ.2540 ได้เกิดเหตุวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำากุ้ง ส่งผลทำาให้ค่า

เงนิบาทลดลง ธรุกจิเอกชนเกดิหนีเ้ปน็จำานวนมาก เปน็ตน้ เหตกุารณน์ีถื้อเปน็จดุเปลีย่นของประเทศไทย

ในดา้นสงัคมเศรษฐกจิของไทย และเปน็การจบสิน้ยคุทองของไทยทีเ่คยรุง่โรจนอ์ยูเ่กอืบ 2 ทศวรรษ หลงั

จากนั้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 – 2548 ประเทศไทยฟื้นตัว ตัวเลขของเศรษฐกิจ โต 4-8% แต่ปัจจุบันกลับ

เติบโตเพียง 3-4 % ต่อปี และประเทศไทยติดอยู่ในภาวะรายได้ปานกลางมานานเป็นระยะเวลาถึง                  

20 ปีแล้ว กับดักรายได้ปานกลางหมายถึง การมีระดับรายได้บางระดับที่เปรียบดัง กำาแพง คือ กำาแพง

ที ่1 เปน็รายไดต้อ่หัวประชากรเทา่กบั 7,250 ดอลลา่รส์หรฐั กำาแพงที ่2 เปน็ระดบัรายไดต้อ่หวัประชากร

เท่ากับ 11,750 ดอลล่าร์สหรัฐ และประเทศจะพ้นกับดักรายได้ปานกลางต้องข้ามกำาแพงแรกใน 28 ปี 

และกำาแพงชัน้ที ่2 ใน 14 ปี และสาเหตหุลกัทีป่ระเทศไทยตดิอยูใ่นกบัดกัรายไดป้านกลางเนือ่งมากจาก

วิธีการแบบเดิมๆ เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจหรือกล่าวคือ การผลิตท่ีอาศัยแรงงานราคา

ถูกโดยขาดแคลนนวัตกรรมใหม่ๆ อีกทั้งยังพึ่งพาการนำาเข้าของเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นหลัก               

(ฉากทัศน์ชีวิตคนไทยพุทธศักราช 2576, 2557) จึงเริ่มมีการนำาเสนอโมเดลประเทศไทย 4.0 ขึ้นมา 

เพื่อยกระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย

 ในช่วงของประเทศไทย 3.0 ภาคการเกษตรในช่วงแรกได้เข้าสู่การผลิตเพื่อป้อนผลผลิตเข้าสู่

โรงงานเป็นหลัก เข้าสู่ระบบเกษตรพันธสัญญาอย่างเต็มรูปแบบ เน้นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อส่งออก 

เกษตรกรไม่จำาเป็นต้องมีท่ีดินจำานวนมากก็สามารถเข้าสู่ระบบได้ ทำาให้เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ของ

ประเทศเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการตลาดเป็นการทำาเกษตรพันธสัญญา ส่งผลต่ออำานาจต่อรองของ

เกษตรกรรายย่อยที่ ราคาผลผลิตขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางหรือบริษัทแปรรูปสินค้าเกษตรรายใหญ่                   

และยงัรวมถงึตน้ทนุการผลิต คา่ปุย๋ คา่ยา ฯลฯ ทีร่าคากข็ึน้ตรงกบับรษิทั ในชว่งหลงัจึงเริม่มกีารส่งเสรมิ

ให้เกษตรกรทำาเกษตรแบบทางเลือกมากขึ้น ดังนั้นในช่วงประเทศไทย 3.0 แนวคิดเรื่องของเกษตรทาง
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เลือกจึงเกิดวาทกรรมที่เด่นชัดมากขึ้น จากปัญหาภาคการเกษตร เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย 

เกษตรพึ่งตนเอง เกษตรยั่งยืน วนเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งแนวคิดเหล่านี้ได้ถูกนำามาส่งเสริมให้กับ

เกษตรกรรายย่อย เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตที่ทำาลายสิ่งแวดล้อม และการผลิตบนฐานของความไม่ยั่งยืน 

และระยะยาวจะส่งผลตอ่การผลติภาคการเกษตร เนือ่งจากการตดิกัปดักรายไดต้่ำาของเกษตรกรและวงจร

อุบาศก์ที่ต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลาง 

 ต่อมารัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เน้นหลัก 

มัน่คง  มัง่คัง่ และยัง่ยนื ทีต่อ้งการปรบัเปล่ียนโครงสรา้งเศรษฐกจิ ไปสู ่“Value–Based Economy” หรอื 

“เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์”              

ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน

ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่                

การเน้นภาคบริการมากขึ้น ฉะนั้นแล้ว “ประเทศไทย 4.0” มีการเปลี่ยนวิธีการทำาที่มีลักษณะสำาคัญ                 

คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบพึ่งพาในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและ

เทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำารวยข้ึน และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneur) เปล่ียนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่

ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก 

Traditional Services ซึง่มกีารสรา้งมลูคา่คอ่นขา้งต่ำา ไปสู ่High Value Services และเปลีย่นจากแรงงาน

ทักษะต่ำาไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง (บวร เทศารินทร์, 2559)

 จากทีก่ลา่วขา้งตน้ พบว่าหากประเทศไทยเขา้สู่ ประเทศไทย 4.0 มโีอกาสทีจ่ะมสีว่นทำาใหห้ลดุ

พ้นจากกัปดักรายได้ปานกลางท่ีประเทศไทยประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบัน โดยแนวทางการพัฒนา

ประเทศไทย 4.0 จะมุ่งเน้นการส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี โดยที่ไม่นำาเอาวิธีการ

ผลติแบบเดมิๆ มาเป็นแนวทางหลกัในการพฒันาเศรษฐกจิ ดังน้ันในบทความน้ีจะชีใ้หเ้หน็การนำานโยบาย

ประเทศไทย 4.0 มาส่งเสริมและพัฒนาในภาคการเกษตร โดยจะนำาเสนอประเด็นออกเป็นดังนี้ (1) 

แนวคิดการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยตั้งแต่ อดีต – ปัจจุบัน – อนาคต ซึ่งในส่วนนี้จะอธิบายการนำา

แนวคดิมาใชใ้นการพฒันาและสง่เสรมิภาคการเกษตรไทย (2) สถานการณก์ารพฒันาภาคการเกษตร ใน

ส่วนนีจ้ะอธบิายถึงรายไดภ้าคการเกษตร การนำาเขา้และสง่ออกสนิคา้ภาคการเกษตร จำานวนของคนไทย

ที่ทำาอาชีพเกษตรกรรม และการถือครองที่ดินของภาคการเกษตร และ (3) ทิศทางการพัฒนาภาค

การเกษตรไทยกับการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 

1) แนวคิดการพัฒนาภาคการเกษตรไทยตั้งแต่ อดีต – ปัจจุบัน – อนาคต 

 ภาคการเกษตรเปน็สว่นสำาคญัในระบบของเศรษฐกจิในประเทศไทยมาโดยตลอด เนือ่งจากภาค

การเกษตรของประเทศไทยนั้นมีสินค้าส่งออกหลายชนิด ทั้งยางพารา ข้าว มันสำาปะหลัง และข้าวโพด 

เปน็ตน้ สนิคา้สง่ออกจากภาคการเกษตรเหลา่นีถื้อวา่ทำาเมด็เงนิใหก้บัประเทศจำานวนมาก เพราะเปน็ทัง้

อาหารและวตัถดุบิในการทำาอตุสาหกรรมตา่งๆ หลายประเภท จนเมือ่ประเทศไทยตดิอยูใ่นกบัดกัรายได้
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ปานกลางมาเปน็ระยะเวลานานกวา่ 20 ป ีจงึไดเ้ร่ิมมแีนวคดิและการนำาประเทศเขา้สู่โมเดล ประเทศไทย 

4.0 อีกทั้งในส่วนของกลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)                   

ถอืว่าเปน็เร่ืองทีใ่ห้ความสำาคญัมากในโมเดลนีเ้ชน่กนั และในบทความนีผู้เ้ขียนจะไดแ้บง่ยคุของการพฒันา

ภาคการเกษตรในประเทศไทย ออกเป็น 4 ยุค ได้แก่ 1) เกษตรดั้งเดิม 2) เกษตรเชิงพาณิชย์ 3) เกษตร

ยั่งยืน 4) นวัตกรรมการเกษตร

 •เกษตรดั้งเดิม (Traditional Agriculture)

 เกษตรแบบดั้งเดิมหรือเรียกกันว่า เกษตรยุคโบราณ เป็นการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมที่อาศัย

ธรรมชาติ เพาะปลูกตามฤดูกาล ไถกลบดินในฤดูใบไม้ผลิ หว่านเมล็ดปลูกในฤดูร้อน เก็บเกี่ยวผลผลิต

ในฤดูใบไม้ร่วง และหยุดพักงดการงานในฤดูหนาวที่ดำาเนินมาเป็นเวลาไม่ต่ำากว่าหลายพันปี ในเวลานั้น

ยงัไมม่ยีา และปุย๋เคม ีผลผลติตอ่ไรค่อ่นขา้งต่ำา ผลผลติของการเพาะปลกูขึน้อยูกั่บธรรมชาตดินิฟา้อากาศ 

เกษตรกรรมในประเทศไทยอาจสบืยอ้นไปไดผ้า่นแง่ประวตัศิาสตร ์ผา่นวรรณกรรมของสมเดจ็กรมพระยา

ดำารงราชานุภาพดังข้อความว่า

  “พวกชาวบ้านทำาไร่นาหาเลี้ยงตัวเองได้ โดยไม่จำาเป็นต้องใช้เงิน ความรู้สึกต้องการตัวเงินไม่

รุนแรง แต่จะว่ายากจนก็ไม่ได้เพราะเลี้ยงตัวได้โดยผาสุก ไม่อึดอัด” 

 จากข้อความดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ของชาวบ้านชนบทไทยที่ทรงได้บันทึกไว้  

เป็นสภาพที่เกิดขึ้นเมื่อพ.ศ. 2449 หรือเมื่อประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์การดังกล่าวแสดงให้

เหน็ว่าประเทศไทยเปน็ประเทศเกษตรกรรมมาชา้นาน ผูป้ระกอบอาชพีการเกษตรเปน็ประชากรสว่นใหญ่

ของประเทศ คนเหล่าน้ีสามารถเลี้ยงตนเองได้โดยผาสุกในฐานะของเกษตรกรแบบพอยังชีพ                          

(โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, 2549) 

 และจากการศึกษาของฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2553) ได้สะท้อนวิถีชีวิตของชนเผ่าไทในอดีตที่มี

ภูมิปัญญาการปลูกข้าวแบบเกษตรดั้งเดิม โดยพบว่าการปลูกข้าวจะทำาโดยวิธีสักข้าวคือ ใช้ไม้แทงดินให้

เปน็รแูลว้หยอดเมลด็ขา้วลงไปชนเผา่ไททำานาแบบไถหวา่นและปกัดำาในทีลุ่ม่ทีต่อ้งใชน้้ำาเปน็หลกั ซ่ึงกล่าว

ศกึษาดงักลา่วแสดงใหเ้หน็ถงึการทำาเกษตรในยคุแรกของประเทศไทย ในยคุทีเ่ราเรียกวา่ “เกษตรดัง้เดมิ”

ต่อมาอิทธิพลของชาวจีนและชาวยุโรปก่อให้เกิดธุรกิจการเกษตรและเร่ิมต้นความต้องการท่ีทำาให้เกิด             

การขยายตวัของเกษตรกรรมผา่นการเพิม่จำานวนของประชากร และมกีารริเร่ิมภาคเอกชนทีป่ระสบความ

สำาเร็จในภาคธุรกิจเกษตร ได้สนับสนุนให้ไทยเปล่ียนผ่านเป็นเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม (วรทัศน์               

วชัรวส,ี 2533) และรฐับาลไดเ้ริม่สง่เสรมิเกษตรกรใหป้รบัเปล่ียนการผลติเปน็เกษตรเชงิการคา้ทีมุ่ง่เนน้

การผลิตเพื่อการค้ามากขึ้นภายใต้แนวคิด “เกษตรเชิงพาณิชย์”

 •เกษตรเชิงพาณิชย์ (Commercial Agriculture)

 ตั้งแต่ปี 1960 หรือ พ.ศ. 2503 เป็นช่วงของการปฏิวัติเขียว (Green Revolution) การเกษตร

กรรมมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า                 

เช่น การใช้พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่ให้ผลผลิตสูง ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ไถพรวนได้ลึกมากขึ้นเพื่อ
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ทดแทนแรงงานสัตว์ สามารถผลิตได้ทุกช่วงเวลาและมีผลผลิตอย่างต่อเน่ือง ช่วยให้การผลิตพืชได้ใน

ปรมิาณทีม่ากขึน้ ใชเ้วลานอ้ยกวา่ ใชแ้รงงานเกษตรกรนอ้ยลง และในชว่งตอ่มาประเทศไทยกไ็ดม้กีารทำา

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติเพือ่สอดรบักบัความตอ้งการของโลก (เนตรนภา อินสลุด, ม.ป.ป)

 แนวทางการพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 – 3      

(ปี 2504 - 2519) มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร โดยเฉพาะแหล่งน้ำา เพื่อการ

ชลประทานและเสน้ทางคมนาคมขนสง่เชือ่มโยงตลาดสนิคา้เกษตรในทอ้งถิน่และภูมภิาคกบัตลาดกลาง

มีการพัฒนาตลาดสินเชื่อเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมของเกษตรกร นอกจากนี้ รัฐบาลได้เริ่มให้                

ความสำาคัญกบัการวจิยัและสง่เสรมิการเพิม่ประสทิธิภาพและปรมิาณการผลติสนิคา้เกษตร เพือ่ยกระดบั

รายได้ของเกษตรกรและตอบสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศ ซึ่งผลการพัฒนาที่ผ่านมาทำาให้

เศรษฐกิจการเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้น มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ข้าว ข้าวโพด                

มันสำาปะหลัง ยาสูบ และยางพาราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นำามาซึ่งปัญหาเสถียรภาพด้านราคาและรายได้

ของเกษตรกร

 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 -7 (ปี 2520 - 2539) รัฐบาลได้

ตระหนกัถงึทีด่นิทางการเกษตร ทีม่อียูอ่ยา่งจำากดั เนน้แนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพตอ่หนว่ยพืน้ที ่การ

อนรุกัษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาต ิทางการเกษตร การขยายตลาดสนิคา้เกษตร การเพิม่ความสามารถ

ในการแข่งขันในตลาดโลก พร้อมกับการหาแนวทางเพื่อลดความเหลื่อมล้ำาของการกระจายรายได้ที่ไม่

เท่าเทียมกัน โดยจัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรถึง 3 

แผน คือ แผนฟื้นฟูการเกษตร แผนปรับระบบการเกษตรในเขตชลประทานลุ่มน้ำาเจ้าพระยา และแผน

ปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559)

 หลังจากที่มีการปฏิวัติเขียวเข้ามาในประเทศไทย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

มกีารส่งเสรมิใหเ้กษตรกรขยายตลาดสนิคา้การเกษตรและนำาผลผลติสง่ออกมากขึน้ เกษตรกรหนัมาปลกู

พืชเชิงเดี่ยว ชาวนาไทยได้เปล่ียนวิถีการทำานาจากเพื่อกินเหลือกลายมาเป็นปลูกเพื่อขาย มีระบบ

ชลประทานและขา้วพนัธุใ์หมท่ำาใหเ้กษตรกรทำานาไดท้ัง้นาปรงัและนาป ีมกีลุม่บรษิทัเกีย่วขนาดใหญเ่ขา้

มาเกี่ยวข้องหรือที่เรียกว่าระบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) โดยบริษัทจะมีการจัดหาพันธุ์

พชื พนัสตัว ์อาหารสตัว ์และยาหรอืปุย๋ตา่งๆ โดยทีเ่กษตรกรตอ้งสง่ออกผลผลติตามระยะเวลาทีก่ำาหนด

และต้องใหไ้ดต้รงตามมาตรฐานตามทีก่ำาหนด ในชว่งของเกษตรเชงิพาณชิยน์ีจ้ะแตกตา่งกบัชว่งของเกษตร

แบบดั้งเดิมโดยสิ้นเชิง เนื่องจากบริบทของสังคมได้เปลี่ยนไปจากในช่วงของเกษตรแบบดั้งเดิม ที่ไม่ต้อง

ใชเ้งนิมาเปน็ตวัตัง้การปลกูพชืเลีย้งสตัว์กม็ไีวเ้พือ่บรโิภคกนัในครวัเรอืนเทา่นัน้ แตเ่กษตรเชงิพาณชิยน์ัน้

เกษตรกรตอ้งเรง่ทำาผลผลติใหไ้ดใ้นจำานวนมากเพือ่นำาไปขายและไดเ้งนิมาเพือ่ใชจ้า่ยในครวัเรอืนและเงนิ

อีกส่วนหนึ่งก็ต้องเก็บเพื่อมาเป็นทุนในการทำาเกษตรหลังจากผ่านพ้นฤดูเก็บเกี่ยว อีกทั้งต้นทุนการผลิต

ทีสู่งขึน้ เกดิการจา้งแรงงานและใชเ้ครือ่งจกัปุย๋เคมภีณัฑส์ารกำาจดัศัตรพูชืเพิม่มากขึน้ และชาวนากำาหนด

ราคาพืชผลเองไม่ได้ ราคาข้ึนอยู่กับพ่อค้าคนกลางและราคาตลาดโลก ทำาให้เกษตรกรเริ่มเข้าสู่ระบบ          
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การกู้ยืมเงินและง่ายต่อการเริ่มเป็นหนี้สิน 

 การทีเ่กษตรกรเรง่ใชส้ารเคม ีและทรพัยากรธรรมชาต ิในปรมิาณทีม่ากเพือ่เรง่ผลผลิต เมือ่เวลา

ผ่านไปหลายสิบปี ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำา และระบบนิเวศน์รอบๆ เสื่อมโทรมลง                             

จึงได้มีแนวคิด “เกษตรยั่งยืน” ขึ้นเพื่อให้ความสำาคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาที่

ยั่งยืนมากขึ้น

 •เกษตรยั่งยืน (Sustainable Agriculture)

 ระบบเกษตรยั่งยืนได้พูดถึงกันมาหลายปีและต่อมาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 เป็นต้นมา 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-9 (ปี 2540 – 2549) ได้มีการปรับเปลี่ยนทั้งแนวคิด ทิศทางและกระบวนการ

พฒันาจากเดิมทีมุ่ง่ให้ความสำาคญักบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิเปน็หลักมาเปน็การพฒันาดา้นทรพัยากร

มนุษย์และองค์กรเกษตร ให้ความสำาคัญกับความสามารถในการแข่งขัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 แนวทางการพัฒนายังคงต่อเนื่องจากแผน

พัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ซึ่งเน้นการพัฒนาคน รวมทั้งการปรับโครงสร้างการเกษตร เพื่อเพิ่มความสามารถใน

การแข่งขัน

 ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10-11 (ปี 2550 – 2559) ยังคงยึดคนเป็นศูนย์กลาง                

การพัฒนา โดยใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต               

โดยพิจารณาตลอดโซ่การผลิต รวมทั้งการผลิตสินค้าเกษตรที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเดิม สามารถแข่งขัน

กบัตา่งประเทศได ้โดยมุง่เนน้การพฒันาคณุภาพชวีติของเกษตรกรควบคูไ่ปกบัการพฒันาความสามารถ 

ในการผลิตการจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร สนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อมรวมถึงการเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรของอาเซียน (กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์, 2559)

 ตั้งแต่แผนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เป็นต้นมาจะเห็นว่าเกษตรยั่งยืนถูกนำามาให้ความสำาคัญกับ

ประเทศไทยเป็นอย่างมากโดยเนื่องจากในช่วงเกษตรเชิงพาณิชย์ ประเทศไทยของเราได้มีการพัฒนาไป

อย่างรวดเร็วมาก ซึ่งผลดีนั้นคือเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างรุนแรง และมีการเปลี่ยนจาก

เกษตรกรรมกลายเป็นอุตสาหกรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่รวดเร็วน้ีเอง ต้องแลกมาด้วย              

การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรไม่สามารถพึ่งตนเองได้เพราะ

ตอ้งพึง่พอ่คา้คนกลางในการดำารงชวีติ ดว้ยเหตเุหลา่นีเ้องจงึไดเ้ริม่คำานงึถงึระบบเกษตรกรรมแบบยัง่ยนื 

 ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture) หรือ ระบบเกษตรกรรมทางเลือก                  

(Alternative Agriculture) หรือ ระบบเกษตรกรรมถาวร (Permanent Agriculture หรือ Permacutlure) 

ล้วนเป็นระบบเกษตรกรรมที่มีหลักการใหญ่ๆ คล้ายคลึงกัน มีผู้ให้คำาจำากัดความและความหมายของ

แนวทางเกษตรกรรมทางเลือก-เกษตรกรรมยั่งยืนไว้มากมาย แต่ส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกัน โดยให้                  

ความสำาคัญกับสมดุลของระบบนิเวศ ผลผลิต คุณภาพที่ดี และเพียงพอต่อเกษตรกรและผู้บริโภค                 

การพึ่งพาตนเอง รวมทั้งการให้ความสำาคัญกับชุมชนท้องถิ่น หลักการสำาคัญที่สุดที่มีร่วมกันของ



70   

อรวรรณ  ฌานศรี I รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์

เกษตรกรรมทางเลือก-เกษตรกรรมยั่งยืน คือ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการผลิตอาหารและปัจจัยท่ีจำาเป็นต่อ                  

การดำารงชีวิตมากกว่าผลิตเพื่อการส่งออก (เกษตรกรจึงไม่ต้องวิ่งไปตามกระแสของตลาด) มีการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ระบบการผลิต การบริโภค 

และการใช้ทรัพยากรในท้องถ่ินมีความสมดุล อาหารท่ีผลิตได้เป็นอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสาร

พิษตกค้าง และเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวสามารถทำางานร่วมกันได้อย่างมีความสุข สามารถใช้

ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ทำาให้ระบบเกษตรกรรมเหล่านี้ดำาเนินต่อเนื่องไปได้นานที่สุด 

โดยไม่มีผลกระทบด้านลบต่อระบบนิเวศวิทยา และไม่เกิดปัญหาท้ังด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ 

(มูลนิธินวชีวัน, 2555)

 และในช่วงเวลาของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป หลายอย่างได้พัฒนาขึ้นรวมถึงเทคโนโลยี              

แต่เกษตรกรของประเทศไทยเราทำาการเกษตรแบบเดิมและยังไม่รายได้ที่ต่ำาอยู่เหมือนเดิม ซึ่งนั่นไม่

สามารถตอบโจทย์หรือแกไ้ขปญัหาเกษตรกรได้ เพราะวา่เกษตรกรยงัทำางานเหน่ือยมากแตก่ลบัไดค่้าแรง

ที่มีราคาต่ำา จึงได้มีแนวคิดใหม่เกิดข้ึนมา นั่นคือ “นวัตกรรมการเกษตร” การบูรณาการของเทคโนโลยี

สารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยต่างๆ เข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณภาพของผลิตผลเพ่ือนำามาสู่การพัฒนา             

ที่ทันสมัย

  •นวัตกรรมการเกษตร (Innovation Agriculture)

 ยุคนวัตกรรมการเกษตรเป็นยุคท่ีคาดว่าประเทศจะก้าวไปสู่จุดที่เกษตรกรในประเทศไทย                 

เป็น Smart Farming หรือยุคการเกษตรสมัยใหม่ จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) วิสัยทัศน์ของแผนได้กล่าวไว้ว่า 

ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนำาการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากร

การเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน และนโยบายของประเทศที่ได้สอดรับกับโมเดลประประเทศไทย 4.0 

 นับตัง้แตป่ระเทศไทย 1.0 จนถงึประเทศไทย 3.0 นัน้จะเห็นไดช้ดัวา่ในสว่นของภาคการเกษตร

จะถูกเน้นมากเป็นพิเศษแค่ช่วงประเทศไทย 1.0 ที่ให้ความสำาคัญกับภาคการเกษตรอย่างจริงจัง จากนั้น

ตอ่มาไดม้กีารหนัมาเน้นในเรือ่งอสุาหกรรมและเศรษฐกจิเปน็สว่นใหญ ่ประเทศไทย 4.0 เปน็การเปลีย่น

รูปแบบโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี เปลี่ยน

จากเดิมที่ทำามากได้น้อย เป็นทำาน้อยได้มาก เปลี่ยนรูปแบบของสิ่งต่างรอบตัวที่มีอยู่แบบเดิมๆ                           

ใสน่วตักรรมความรูแ้ละความคดิสรา้งสรรคเ์พิม่ลงไป โดยการเตมิเตม็ดว้ยวทิยาการ ความคดิสรา้งสรรค ์

นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา ประเทศไทย 4.0 ได้หันมาให้ความสำาคัญ

กับภาคการเกษตร มีการเปล่ียนวิธีการทำาท่ีมีลักษณะสำาคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบพึ่งพาใน

ปจัจบุนั ไปสูก่ารเกษตรสมยัใหม ่ทีเ่นน้การบรหิารจดัการและเทคโนโลย ี(Smart Farming) โดยเกษตรกร

ตอ้งร่ำารวยขึน้ และเปน็เกษตรกรแบบเปน็ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) เปลีย่นจาก Traditional SMEs 

หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises                
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และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อน

ขา้งต่ำา ไปสู ่High Value Services และเปลีย่นจากแรงงานทกัษะต่ำาไปสูแ่รงงานทีม่คีวามรู้ ความเชีย่วชาญ 

และทักษะสูง 

 2) สถานการณ์การพัฒนาภาคการเกษตร 

 ภาคการเกษตรมีบทบาทสำาคัญกับการพัฒนาประเทศในหลายมิติ อกีทั้งยังถือว่าเป็นเศรษฐกิจ

พื้นฐานของประเทศไทย เป็นรากฐานการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศและของโลก การส่ง

ออกสินคา้เกษตรสามารถสรา้งรายไดเ้ขา้ประเทศไดอ้ยา่งมมีลูคา่ทีส่งู ประชากรสว่นใหญข่องประเทศอยู่

ในภาคการผลติทางการเกษตร แตใ่นชว่งการพฒันาการเกษตรของประเทศไทยในปัจจบุนั ภาคการเกษตร

มบีรบิทหลายอยา่งทีเ่ปลีย่นแปลงไป ตวัเกษตรกรในปจัจบุนัมวีถิกีารทำาเกษตรไมต่า่งกบัเมือ่ในสมยัอดตี

ราว 50 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตร หรือการขายสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง 

เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เองที่ส่งผลกระทบต่อตัวเกษตรกรในหลายด้าน เช่น เกษตรกรทำางานหนักและเหนื่อย

แต่กลับได้รายได้ที่ยังน้อยอยู่ รัฐบาลจึงได้วางแผนอนาคตไว้ว่า “อนาคตข้างหน้าเกษตรกรของประเทศ

จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีรายได้สูงไม่แพ้อาชีพอื่น” และในส่วนน้ีผู้เขียนแบ่งสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องของ

ภาคการเกษตรออกเป็น 1) รายได้ภาคการเกษตรในประเทศไทย 2) การนำาเข้าและส่งออกสินค้า

เกษตรกรรม 3) จำานวนประชากรที่ทำาอาชีพเกษตรกรรม และ 4) การถือครองที่ดินของเกษตรกร

 •รายได้ภาคการเกษตรในประเทศไทย 

 ประเทศไทยกับอาชีพเกษตรกรรมนั้นถือว่าเป็นของคู่กัน ทั้งลักษณะภูมิศาสตร์ที่ความเหมาะ

สมในการทำาเกษตรกรรม จงึทำาใหมี้ประชากรประกอบอาชพีเกษตรกรรมเปน็หลกั อกีทัง้อาชพีเกษตรกรรม

ยังมีการผลิตเพื่อบริโภคเองภายในประเทศและมีการส่งออกสินค้าทางการเกษตรเป็นอันดับต้นๆ                 

ของโลก แต่พบว่า เกษตรกรไทยกว่า 7 ล้านคนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่ำากว่าระดับเส้นความยากจนคือ 

คนละ 18,948 บาทตอ่ปโีดยเกษตรกรจำานวนดงักลา่วมรีายไดเ้ฉลีย่คนละ 11,000 บาทตอ่ป ีหรอืคนละ 

916 บาทตอ่เดอืนเทา่นัน้ จากขอ้มลูของสำานกังานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบ

ว่า ปีเพาะปลูก 2554/2555 เฉลี่ยเกษตรกรครอบครัวหนึ่งมีประมาณ 4 คน รายได้จากการเกษตรต่อ

ครอบครัวเมื่อหักต้นทุนแล้ว อยู่ที่ 57,448 บาทหรือประมาณ 40 บาทต่อวัน (ไทยรัฐออนไลน์, 2554)
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ตารางที่ 1 ตารางบอกรายได้และรายจ่ายของภาคการเกษตร
                                                                                                                                      หน่วย: บาท/ครัวเรือน

            รายการ แผนฯ 8 แผนฯ 9 แผนฯ 10 แผนฯ 11

รายได้เงินสดทางการเกษตร 76,501 114,631 142,039 148,390

- รายได้เงินสดเกษตรทางพืช 53,510 89,182 110,685 114,173

- รายได้เงินสดเกษตรทางสัตว์ 18,106 18,253 26,767 28,667

- รายได้เงินสดเกษตรอื่นๆ 4,885 7,196 4,587 5,550

รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร 44,392 64,261 83,781 91,327

- รายจ่ายเงินสดเกษตรทางพืช 26,659 42,825 59,775 64,231

- รายจ่ายเงินสดเกษตรทางสัตว์ 9,605 11,862 10,660 12,873

- รายจ่ายเงินสดเกษตรอื่นๆ 8,128 9,574 13,346 14,223

รายได้เงินสุทธิทางการเกษตร 32,109 50,370 58,258 57,063

ที่มา: แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

 

 รายไดข้องเกษตรกรของไทยอยูใ่นระดบัต่ำาและไมแ่น่นอน ปญัหาน้ีเปน็ปญัหาทีม่มีานานซ่ึงราย

ด้ายเหล่านั้นส่งผลต่อการดำาเนินชีวิตของเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชเกษตร ที่ยังต้อง

พึง่พาสภาพของดนิ ฟา้ และอากาศ ทำาให้ราคาสนิคา้เกษตรมคีวามออ่นไหวกระทบตอ่รายไดท้ีไ่มแ่นน่อน 

อีกทั้งเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติ บางฤดูของการเพาะปลูกเจอกับปัญหาภัยแล้งรุนแรง หรือบางฤดู

อาจเจอน้ำาท่วม ทำาให้พืชผลของเกษตรกรเสียหายต่อผลผลิตและรายได้เกษตรกร และจากตารางบอก

รายได้และรายจ่ายของภาคการเกษตรข้างต้นนี้ จะเห็นว่าเกษตรกรนั้นเมื่อมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นรายจ่ายก็จะ

เพิ่มขึ้นตามมาด้วย เน่ืองจากปัจจุบันการทำาการเกษตรนั้นมีต้นทุนการผลิตที่นับได้ว่าเพ่ิมขึ้นสูงมากขึ้น

เรื่อยๆ ในทุกๆ ปี ไม่ว่าจะเป็น ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าสารเคมีเกษตร ค่าปุ๋ย ค่าน้ำามันเชื้อเพลิง และค่าจ้าง

แรงงาน เป็นต้น จึงมีครอบครัวเกษตรกรหลายครอบครัวที่ผ่านพ้นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวไปแล้วก็จะหารายได้

เสริมจากนอกภาคการเกษตรเพื่อมาจุนเจือครอบครัว

 •การนำาเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรกรรม

 ประเทศไทยมีสินค้าทางการเกษตรอยู่มากมายหลายชนิด และสินค้าเหล่าน้ีเป็นรายได้ให้กับ

เกษตรกรรายย่อยและรวมถึงรายได้ของประเทศ ประเทศไทยมีสินค้าการเกษตรท่ีส่งออกและนำารายได้

เข้าประเทศ เช่น ยางพารา ข้าว มันสำาปะหลัง เป็นต้น แต่ผลผลิตของการส่งออกในแต่ละปีก็จะไม่เท่า

กันซึ่งในปี 2558 เป็นปีที่มีปัญหาเรื่องผลผลิตทางการเกษตรจำานวนน้อยกว่าปกติ ส่งผลให้จีดีพีเกษตร

ติดลบในรอบ 36 ปี เนื่องจากปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง ภาวะฝนแล้งในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจาก

ปรากฏการณ์เอลนินโญ่ (ฝนแล้ง) ซึ่งเกิดขึ้นสลับกับ ลานินญ่า (ฝนชุก) นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างดัชนีวัด

ปรากฏการณ์ทั้งสองที่เรียกว่า ดัชนี ENSO สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้นำาสถิติ
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ดงักลา่วมาหาสหสมัพนัธก์บัคา่ความผดิปกตขิองผลผลติเกษตร (Yield Anomaly) พบวา่ เมือ่ไรทีม่ภีาวะ

ฝนแลง้ ผลผลติเกษตรทีส่ำาคญัของไทยและเอเชยีโดยเฉพาะขา้วโพดจะลดลงมากทีส่ดุ รองลงมาคอืออ้ย

และข้าว (อติญา, 2558)

ตารางที่ 2 มูลค่าการนำาเข้า – ส่งออก และดุลการค้าของภาคการเกษตร

                                                                                               หน่วย: ล้านบาท

       รายการ ปี 2549 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

มูลค่าการส่งออก

- เกษตรแลผลิตภัณฑ์ 833,078 1,444,996 1,341,826 1,268,217 1,308,707 1,211,164

มูลค่าการนำาเข้า

- เกษตรแลผลิตภัณฑ์ 243,056 379,704 433,841 430,542 447,167 465,002

ดุลการค้า

- เกษตรแลผลิตภัณฑ์ 570,319 1,065,692 907,985 857,943 861,926 746,802

ที่มา: แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

 จากข้อมูลของอติญาได้สอดคล้องกับตารางข้างต้นปี จะเห็นได้ชัดว่าในปี 2558 มูลค่าการส่ง

ออกสินคา้เกษตรและผลติภณัฑล์ดลง สง่ผลทำาใหด้ลุการคา้ของเกษตรและผลติภัณฑล์ดลงตาม  เนือ่งจาก

เกษตรกรรมน้ันเป็นอาชีพที่ส่วนหน่ึงต้องขึ้นอยู่กับ สภาพดินฟ้า อากาศ ดังน้ันเมื่อเกิดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติที่รุนแรง ในปี 2558 ท่ีเกิดภัยแล้งนั้น ส่งผลกระทบตั้งแต่ระดับเกษตรกรรายย่อยไปยันภาค

เศรษฐกิจของประเทศเลยก็ว่าได้

 •จำานวนประชากรของคนที่ทำาอาชีพเกษตรกรรม

 การที่บุคคลหนึ่งจะสมัครใจเลือกทำาอาชีพมากน้อยเพียงใดนั้นหรือการที่กำาลังแรงงานจะเลือก

เกษตรกรรมเป็นอาชีพ อย่างน้อยที่สุดจะต้องเป็นอาชีพที่ทำาให้คนเหล่าน้ันมีรายได้ท่ีตอบแทนพอเพียง

แก่การดำารงชีวิต จากข้อมูลของสำานักงานสถิติแห่งชาติที่ทำาการสำารวจลักษณะการทำางานของประชากร 

ปี 2557 ประเทศไทยมีผู้ประกอบอาชีพ 38.07 ล้านคน ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (เกษตรกร) 12.3 

ล้านคน (34%) ซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดของผู้ประกอบอาชีพในประเทศไทย อาชีพเกษตรกรรมเป็น

อาชีพที่มีรายได้ต่อหัวค่อนข้างต่ำา และเป็นอาชีพที่ทำางานหนัก เกษตรกรในยุคหนึ่งพยายามทำางานเพื่อ

จะส่งแรงงานสมาชิกในครัวเรือนหรือคนรุ่นใหม่ ออกไปทำางานในภาคเศรษฐกิจ เน่ืองจากการศึกษาที่

กระจายตัวลงไปทั่วภูมิภาค ทำาให้แรงงานในครัวเรือนของเกษตรกรมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น                        

จึงส่งผลต่อการเลือกอาชีพในภายหลัง คนรุ่นใหม่ก็ไม่ต้องการจะเข้าสู่ภาคเกษตร จากการศึกษาพบว่า

เกษตรกร 80.5% ไม่อยากใหล้กูหลานทำางานภาคเกษตร น่ีเปน็ทศันคตทิีเ่กดิขึน้ ในสาขาวชิาทีเ่รยีน ของ

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย คณะเกษตรฯ เองก็มีนักศึกษาเข้าเรียนลดลงปีละ 5-8%” (ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์,2557)
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ตารางที่ 3 จำานวนแรงงานภาคการเกษตร

รายงาน ปี 2544 ปี 2549 ปี 2554 ปี 2557

แรงงานรวม (ล้านคน) 36.64 36.24 38.92 38.58

แรงงานภาคเกษตร (ล้านคน) 19.32 15.84 16.98 17.78

ร้อยละ 52.73 43.71 43.62 46.09

แรงงานนอกภาคเกษตร (ล้านคน) 17.32 20.40 21.94 20.79

ร้อยละ 47.27 56.29 56.38 53.91

ที่มา: แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

 สัดส่วนแรงงานในภาคเกษตรของไทยลดลงอย่างเห็นชัดเจนเมื่อเทียบกับสมัยอดีตที่ผ่านมา                

จากปี 2516 - 2520 ที่มีแรงงานภาคเกษตรสูงเกือบ 2 ใน 3 ของผู้มีงานทำาทั้งหมด (ร้อยละ 67) เหลือ

เพียงร้อยละ 41.1 ในปี 2554 ในทางกลับกันแรงงานได้เข้าไปทำางานในภาคบริการ และภาคการผลิต

เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคบริการ เช่น การขายส่ง การขายปลีก โรงแรมและภัตตาคาร การขนส่ง เป็นต้น 

(สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557)

 จากตารางข้างต้นได้สอดคล้องกับข้อมูลของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติในปี 2544 จำานวนแรงงานภาคการเกษตรยังมีจำานวนสูงกว่าแรงงานนอกภาคการเกษตร 

และตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมาจำานวนแรงงานภาคการเกษตรของประเทศได้มีจำานวนที่ลดน้อยลง             

แตจ่ำานวนแรงงานนอกภาคการเกษตรมจีำานวนทีเ่พิม่มากขึน้ และในอนาคตแรงงานภาคการเกษตรมแีนว

โน้มที่จะลดลงไปอีกอย่างแน่นอน เพราะจากที่ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ได้บอกว่าเกษตรกรไม่อยากให้

ลูกหลานทำางานภาคเกษตรทศันคตทิีเ่กดิขึน้เหลา่นีข้องเกษตรกรรายยอ่ยทำาใหลู้กหลานไมอ่ยากทำาอาชพี

เกษตรกรรมเพราะเป็นอาชีพท่ีทำางานหนักแต่ได้ค่าตอบแทนที่น้อย และเมื่อขาดคนรุ่นใหม่มาทำา

เกษตรกรรมในอนาคต แสดงวา่ภาคการเกษตรของประเทศไทยกม็แีนวโนม้เริม่ขาดความเขม้แขง็ของภาค

การเกษตรจะถดถอยลงในอนาคตอย่างแน่นอน

 •การถือครองที่ดินของเกษตรกร

 ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด 321 ล้านไร่ ปี 2554 มีพื้นที่เกษตรประมาณ 131 ล้านไร่              

แต่เนื่องจากรัฐสนับสนุนการทำาสวนยางและการปลูกข้าวโพด ปัจจุบันพื้นที่เกษตรของไทยจึงเพ่ิมเป็น 

150 ล้านไร่ นั่นหมายความว่าพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศทำาเกษตรกรรม ส่วนที่เหลือคือพื้นที่

อยู่อาศัย พื้นที่ป่า และพื้นที่ทะเล การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในช่วง พ.ศ. 2549-2558 พบว่ามีสัดส่วนพื้นที่

เกษตรกรรมมากที่สุด รองลงมาคือ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เบ็ดเตล็ด และพื้นที่

แหล่งน้ำา ตามลำาดับ ใน พ.ศ. 2558 มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ร้อยละ 62.39 มีพื้นที่

ป่าไม้ ร้อยละ 23.90 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 6.34 พื้นที่แหล่งน้ำา ร้อยละ 3.21 และ พื้นที่

เบ็ดเตล็ด ร้อยละ 5.51 (สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560)
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                                        ที่มา : กรมพัฒนาที่ดินปี 2559

 ถงึแม้ทีด่นิในประเทศสว่นมากจะเปน็ทีดิ่นทำาการเกษตร แตเ่กษตรกรหลายครวัเรอืนในประเทศ

ไม่มีที่ดินในการทำาเกษตรกรรมเป็นของตนเอง ปัญหาความเหลื่อมล้ำาในการใช้ทรัพยากรภายในประเทศ

ที่กระจายตัวไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ที่มีรายได้น้อยและคนรวย คนท่ีมีโฉนดท่ีดินมากท่ีสุดร้อยละ 10  

มีที่ดินรวมกันถึงร้อยละ 62 ของที่ดินที่มีโฉนดทั้งหมดทั่วประเทศ ขณะท่ีคนระดับล่างท่ีมีที่ดินร้อยละ 

50 มีที่ดินรวมกันเพียงร้อยละ 2 ของโฉนดที่ดินทั่วประเทศเท่านั้น จากการสำารวจในปี 2554 พบว่า 

เกษตรกรไทยทั้งประเทศ 5,871,048 ครัวเรือน มีการเช่าที่ดินเพื่อทำาการเกษตรประมาณ 45% เป็น

จำานวนที่ดินรวม 30,597,882 ล้านไร่ โดยชาวนาภาคกลางมีสัดส่วนการเช่าท่ีดินมากท่ีสุด 45.05% 

จากครัวเรือนเกษตรกรภาคกลาง 844,831 ครัวเรือน รองลงมาคือภาคเหนือ 37.84% จากครัวเรือน

เกษตร 1,348,387 ครัวเรือน ภาคอีสาน 15.4% จาก 2,755,002 ครัวเรือน และภาคใต้ 6.29%               

จาก 922,828 ครัวเรือน (ไทยรัฐออนไลน์,2556) และยังมีเกษตรกรอีกจำานวนมากที่ยังคงต้องสูญเสีย

ที่ดินทำากินให้กับสถาบันการเงิน 

 ทีด่นิทำากนิเปน็ปจัจยัสำาคญัตอ่เกษตรกรมาก แตจ่ากขอ้มลูขา้งตน้เกษตรเกษตรกรไทยประมาณ 

45% เปน็เกษตรกรทีเ่ชา่ทีด่นิ กลบัไมม่ทีีด่นิเปน็ของจนเอง ไมส่ามารถเขา้ถงึทีด่นิทำากนิ ระบบชลประทาน 

และเงินกู้ได้ โดยมีหลักฐานช้ีให้เห็นว่า เกษตรกรไทยนั้นอยู่ในภาวะสูญเสียที่ดินมากขึ้น สถิติทางการ

ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาแสดงให้เห็นว่า คนไทยราว 2.2 ล้านคนอยู่ในสภาวะเปราะบางเนื่องมาจาก

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน เมื่อเกษตรกรเช่าที่ดินส่งผลถึงต้นทุนการผลิตที่สูงอยู่แล้วนั้น สูงมากขึ้นไปอีก 

ทำาให้เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตรส่วนหนึ่งที่หมดไปกับการเช่าที่ดิน 

 3) ทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรไทยกับการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 

 ในป ี2015 ประชากรโลกเพิม่ขึน้เปน็กวา่เจ็ดพนัสองรอ้ยลา้นคน องคก์ารอาหารและการเกษตร

แห่งสหประชาชาติ (FAO: Food and Agriculture Organization) ได้วิเคราะห์ว่า จำานวนประชากรโลก

จะเพิ่มขึ้นอีกพันล้านคนจากปัจจุบันไปที่แปดพันล้านคนภายในปี 2025 และเก้าพันห้าร้อยล้านคนในปี 
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2050 เม่ือประชากรของโลกมแีนวโนม้ทีจ่ะสงูมากขึน้ ความตอ้งการอาหารกส่็งผลควบคูต่ามมาดว้ยเชน่

กัน ดังนั้นโลกจำาเป็นจะต้องมีอาหารเล้ียงประชากรท่ีเพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ ประเทศไทยจึงมีความหวัง

และถือว่าเป็นความได้เปรียบที่จะกลายเป็น “ครัวของโลก” 

 โดยประเทศไทย 4.0 ด้านกลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพนั้น จากเกษตรกรที่เคยทำา

เกษตรกรรรมแบบด้ังเดิมก็นำาไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ท่ีเน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยีนำาไปสู่ 

Smart Farming หรือการเกษตรอัจฉริยะ เพราะถ้าเกษตรกรส่วนมากยังทำาการเกษตรแบบพึ่งพาอยู่จะ

ไม่สามารถมีผลผลิตที่เพียงพอต่อการเลี้ยงประชากรทั่วโลกที่มีความต้องการมากขึ้นได้ จะทำาอย่างไรให้

เกษตรกรมีพื้นที่ที่มีจำานวนจำากัดแต่ได้ผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันการทำาการเกษตรยังไม่มี

ประสิทธิภาพมากนัก โดยเฉพาะระบบการจัดการน้ำาคาดว่ายังมีการใช้น้ำาอย่างไม่เกิดประโยชน์ถึง 90% 

อีกทั้งฟาร์มทั่วโลกกว่า 40% ใช้ปุ๋ยและสารเคมีมากเกินไป ทำาให้ดินเสียและส่งผลกระทบต่อผลผลิตต่อ

ไร่ในอนาคต ขณะที่ฟาร์มบางแห่งก็ใช้ปุ๋ยน้อยเกินไปจนทำาให้ได้ผลผลิตต่อไร่น้อยกว่าที่ควรจะเป็น                  

(Brand Inside, 2559) รวมถึงสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรงท่ีส่งผลถึงผลผลิตในแต่ละ                          

ปีที่ออกมา 

 ประเทศไทยมีขอ้ไดเ้ปรยีบตรงทีเ่ปน็ประเทศทีม่ทีรพัยากรการทำาการเกษตรทีเ่หมาะสมเปน็ทนุ

เดมิอยู่แลว้ยิง่ถา้มีการบรหิารจดัการทรพัยากรเหลา่นีใ้หด้แีละเกิดประโยชนท์ีสู่งสดุตอ่แปลงเกษตรเหลา่

นี้ก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าไปได้อีกในระดับหนึ่ง ยิ่งเกษตรกรก้าวเข้าสู่เกษตรสมัยใหม่แบบเต็มตัว Smart 

Farming หรือเกษตรอัจฉริยะ มีการนำานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาให้กลุ่มเกษตรกรได้ใช้จะ

ส่งผลให้เพิ่มผลผลิตในแปลงเกษตรมากขึ้น การเกษตรอัจฉริยะจะมีการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น 

GPS service, Sensor Technology, Big Data Analytic เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการผลิตและเป็นก

ระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อช่วยเข้ามาสร้างระบบการตัดสินใจ เพ่ือทดแทนการใช้การคาดเดาของ

เกษตรกร (เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, 2559) หรือแม้กระทั่งการมีอุปกรณ์ที่ช่วยให้เหล่าเกษตรกรบริหาร

จัดการน้ำาได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ได้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นเกษตรอัจฉริยะจะมีความต้องการใช้

ความเช่ียวชาญในหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในด้านการทำาการเกษตรอย่างชำานาญการและ

ความรู้ใหม่ๆ ในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร และในส่วนของสำาหรับยุคเกษตรอัจฉริยะผู้บริโภคสามารถ

ตรวจผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านี้ได้ ว่ามาจากแหล่งใด ผลิตวันไหน ปลอดสารหรือใส่สารเคมีมากน้อยเพียง

ใด แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึนบนโลกใบนี้ บางประเทศมีการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มานานนับ 

10 ปี แล้ว เช่น ข้าวโพดของไทยที่มีผลผลิตต่อไร่เพียง 644 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ข้าวโพดของอเมริกา

ซึ่งเป็นประเทศที่มีการนำาเทคโนโลยีการเกษตรมาใช้สูง มีผลผลิตต่อไร่สูงถึง 1,691 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ 

เกาหลีใตท้ีมี่การนำาเทคโนโลยมีาจดัการน้ำาในการเพาะปลกูให้เกิดประสทิธภิาพอยา่งสงูสดุ หากเกษตรกร

ในประเทศไทยมกีารนำาเทคโนโลยมีาปรบัใชใ้หเ้ปน็ประโยชนจ์ะสง่ผลดตีอ่ภาคการเกษตรตามมานนัน่เอง 

(ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2559)
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 อย่างไรก็ตาม ท่ีดินในประเทศไทยเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่เชื่อมต่อกับระบบชลประทาน              

โดยร้อยละ 41 ของที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตภาคกลาง ทำาให้เกษตรกรในชนบทที่ยากจนต้องอาศัยน้ำาฝน

เพียงอย่างเดียว สำาหรับคนยากจนนั่นหมายถึงพวกเขาต้องอาศัยแหล่งเงินกู้ แต่การเข้าถึงเงินกู้ในระบบ

จำาเปน็ตอ้งใชโ้ฉนดทีด่นิ ทำาใหเ้หลา่เกษตรกรตอ้งหนัไปหาเงนิกู้นอกระบบทีอ่ตัราดอกเบีย้สงูกวา่ในระบบ 

(Isranews, 2560) ถือว่าเป็นข้อกำาจัดที่ส่งผลมากที่เกิดขึ้นภายในประเทศ สิ่งเหล่านี้ยากในการก้าวข้าม

เพื่อจะนำาไปสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 ที่วางไว้ อย่างที่ต้องการขับเคลื่อนนโยบายการเตรียมความพร้อม

สู่ Smart Farming หรือฟาร์มอัจฉริยะ

 จากประเด็นปัญหาที่ได้กล่าวข้างต้นนั้น ส่งผลทั้งหมดในการเป็น Smart Farming หรือฟาร์ม

อัจฉรยิะ รัฐบาลจะตอ้งมาพจิารณา เรือ่งเกษตรทางเลอืกใหก้บัเกษตรกร และวสิาหกจิชุมชน ใหเ้กษตรกร

ได้จัดการกับชุดความรู้เดิมที่เกษตรกรมี แล้วนำามาบูรณาการกับความรู้ชุดใหม่ท่ีหน่วยงานภาครัฐจะใส่

ใหล้งไป การบรูณาการความรูแ้ละการสรา้งความสัมพนัธ์ในรปูแบบใหม่ๆ  เหลา่นี ้นำาไปสูก่ารสรา้งความ

เขม็แขง็ของชมุชน ในแตล่ะพืน้ทีก่จ็ะไมเ่หมอืนกนัเนือ่งจากบริบทของพ้ืนที ่ทีแ่ตกตา่งกันออกไป ผลิตภณัฑ์

ที่ได้ออกมาจะมีความหลากหลายไปตามบริบทพื้นท่ีป้องกันความเส่ียงจากการถูกกดราคาจากพ่อค้า

คนกลาง เพราะลดจำานวนผลผลิตล้นตลาด ถ้าหากเกษตรกรรายย่อยของประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ 

โมเดลประเทศไทย 4.0 ก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสำาหรับเกษตรกรไทย เพราะนโยบายที่ดีและสมบูรณ์

จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงต้องเป็นนโยบายที่มาจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบน ถ้าหากพลเมืองมี

ความเข้มแข็ง รัฐชาติก็จะเป็นรัฐชาติที่แข็งแรงและมั่นคงอย่างแน่นอน  
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