
ในปี 2563 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรของ
ไทยมีสัดส่วนเพียงรอ้ยละ 8 แต่ไทยมีแรงงานภาคเกษตรในปีเดียวกัน
สูงถึงรอ้ยละ 33 ของแรงงานทั�งหมด การที�สัดส่วนของจำานวนแรงงาน
และรายไดไ้ม่สมดุลกันทำาให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ของนอก
ภาคเกษตรและภาคเกษตร ยิ�งไปกว่านั�น ครวัเรอืนในชนบทถึง 1 ใน 3 
มีรายไดไ้ม่พอยังชีพ และครวัเรอืนเกษตรรอ้ยละ 40 ต้องพึ�งพาเงินโอน
จากญาติที�ยา้ยถิ�นไปทำางานที�อื�น ดังนั�นเกษตรอัจฉรยิะ (smart farming) 
ที�เน้นองค์ความรูใ้นเรื�องเครื�องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และ
เทคโนโลยีดิจิทัล จึงเป็นทางออกของประเทศไทยในระยะยาวที�จะช่วย
ยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยได้ บทความนี�เป็นการอภิปรายถึง
การปรบัโครงสรา้งภาคเกษตรของไทย ประกอบดว้ยแนวโน้มการเปลี�ยนแปลง
ที�เกิดขึ�น ผลกระทบของโควิด-19 ต่อภาคเกษตร การปฏิรูปภาคเกษตรและ
การพฒันา smart farming และขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย

ภาพรวิมูโครงสร้างภาคเกษตัร
ท้�กำาลังเปล้�ยนุแปลงข้องไทย

สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้รายงานว่าในป ี2563 มลูค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสาขาเกษตร
มสัีดส่วนเพยีงรอ้ยละ 8 ของรายได้รวมทั�งหมด 
ลดลงจากปี 2533 ที�มี สัดส่วนร้อยละ 10 
ในขณะที�สำานักงานสถิติแหง่ชาติรายงานว่ายงัคงมี
แรงงานภาคเกษตรในปี 2563 สงูถึงรอ้ยละ 33 
ของแรงงานทั�งหมด แมว่้าจะลดลงจากปี 2533 
ที�มสัีดส่วนสงูถึงรอ้ยละ 63 ก็ตาม การที�สัดส่วน
ของจำานวนแรงงานและรายไดไ้มส่มดลุกันทำาให้
ความไมเ่ท่าเทียมทางรายได้ของนอกภาคเกษตร
และภาคเกษตรยังคงสูงถึง 5 เท่า1 ผลของ
ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ทำาให้แรงงาน
ภาคเกษตรจำานวนมากยา้ยออกจากภาคเกษตร 
และแรงงานคนรุน่ใหม่ที�เป็นคนหนุ่มสาวที�มี
การศึกษาส่วนใหญไ่มเ่ลือกทำางานในภาคเกษตร 
จำานวนแรงงานเกษตรที�มีอายุตำากว่า 40 ปี 
ลดลงจากรอ้ยละ 65 ของแรงงานภาคเกษตร
ทั�งหมด ในปี 2533 เหลือเพียง ร้อยละ 30 
ในป ี2563 และในอนาคตหากแนวโนม้นี�ยงัคงอยู่ 
ภายใน 20 ปีขา้งหน้าแรงงานเกษตรอายุตำากว่า 
40 ปี จะเหลือเพยีงรอ้ยละ 21 เท่านั�น2

/ 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ6

 เกษติรอัจำฉริยะ (smart farming)
 และอน�คติเกษติรไทย

“ smart farming ยู่ง้คงกระจกุต้วิอ้ยู่่ใ่นพช้ีมล่ค่าส่ง่  
และมีเกษตรกรที� เป็็น smart farmer ไม่มาก  
คำาถึามส่ำาค้ญค้อ้ทำาอ้ยู่่างไรที�จะให้เกษตรกรที�ผลิต
พ้ชีม่ลค่าตำา (ข้าวิ ยู่าง ม้นส่ำาป็ะหล้ง และอ้้อ้ยู่) ซึ่่�งเป็็น
พ้ชีหล้กขอ้งป็ระเทศ ห้นมาใชี้ควิามร่เ้ข้มข้นเพ้�อ้เพิ�ม
ผลผลิต ลดต้นทุน และลดควิามเสี่�ยู่ง และเกษตรกร
ส่ามารถึพ้ฒนาตนเอ้งใหเ้ป็็น smart farmer ได้ ”

ภาพ: blog.pttexpresso.com/what-is-smart-farmer
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โควิิด‑19 กับผลกระทบตั่อภาคเกษตัร
และประชากรค่นุถิ�นุไปยังภาคชนุบท

ตั�งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ในช่วงปลายปี 2562 
จนเกิดปัญหาเศรษฐกิจที�รุนแรงในช่วงปี 2563-2564 ทำาให้
แรงงานจำานวนมากต้องออกจากงาน หรือถูกลดชั�วโมง
การทำางาน สำาหรบัผลกระทบต่อภาคเกษตร ในระยะแรก 
เกิดการชะงกังนัทางการค้า และทำาให้เกษตรกรที�ผลิตสินค้า
โภคภัณฑ์เพื�อส่งออกไม่สามารถจำาหน่ายสินค้า หรอืถูก
ยกเลิกการซื�อขาย เนื�องจากตลาดต่างประเทศไม่สามารถเปิด
ดำาเนินงานได้อย่างปกติ โดยเฉพาะซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ตลาดค้าส่ง 
ตลอดจนรา้นอาหารจำานวนหนึ�งต้องหยดุกิจการ ต่อมาเกษตรกร
ที�ผลิตสินค้าเพื�อขายในประเทศก็ได้รบัผลกระทบ เนื�องจาก
มาตรการล็อกดาวน์ และการจำากัดการเดินทางในหลายพื�นที�ของ
ประเทศในชว่งปี 2563-2564 ก่อนที�จะมกีารผ่อนคลายมาตรการ
ต่าง ๆ ในเวลาต่อมา

เมื�อโควิด-19 ระบาดต่อเนื�องเป็นเวลานาน เกษตรกร
ก็ได้รับผลกระทบจากต้นทุนโลจิสติกส์ที� เพิ�มขึ� น และ
ความต้องการบรโิภคที�ตกตำาลงอันเนื�องมาจากรายได้ของ
ผูบ้รโิภคลดลง ผลกระทบนี�เกิดขึ�นชดัเจนกับเกษตรกรที�ผลิตผลไม ้ 
เหตุการณ์ที�เห็นได้ชัดคือ ค่าระวางเรอืในปี 2564 ที�เพิ�มขึ�น 
อยา่งน้อย 4 เท่า เมื�อเทียบกับค่าระวางในปี 2562 อีกทั�งการค้า
ชายแดนกับประเทศจีนก็มปีญัหาการตกค้างของสินค้าที�หน้าด่าน 
อันเนื�องมาจากนโยบายจำากัดการเดินทาง และจำานวนด่าน
ที�เปิดให้นำาสินค้าเข้าได้ลดลง ผลกระทบนี�ทำาให้เกษตรกร 
จำานวนมากหันมาจำาหน่ายผลิตผลการเกษตรผ่านช่องทาง 
ออนไลน์ในประเทศ3,4

ไม่เพียงแต่ฝั� งอุปสงค์ของการบรโิภคเท่านั�นที�กระทบกับ
ภาคเกษตร งานศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมครวัเรอืนภาคเกษตร
ในอดีตหลายงานได้ระบวุ่าครวัเรอืนเกษตรไทยพึ�งพารายได้หลัก
จากสมาชิกครวัเรอืนที�ทำางานนอกภาคเกษตร งานวิจัยของ 
โสมรศัมิ� และคณะ ในปี 2563 พบว่าครวัเรอืนเกษตรรอ้ยละ 40 
พึ�งพาเงนิโอนจากญาติที�ยา้ยถิ�นไปทำางานที�อื�น เมื�อโควิด-19 
ทำาใหห้ลายกิจการในภาคบรกิารต้องหยดุกิจการหรอืลดขนาดลง  
แรงงานจำานวนมากต้องหันมาพึ�งพาเงินออม หรอืพึ� งพา
ครวัเรอืนในชนบทเป็นการชั�วคราว5

อย่างไรก็ดี งานศึกษาการย้ายถิ�นของแรงงานพบว่า  
จำานวนแรงงานที�อพยพกลับบ้านถาวรมีจำานวนไม่มากนัก  
โดยเฉพาะครวัเรอืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ ่
ใชโ้อกาสคืนถิ�นเพื�อหยุดพักสั�น ๆ ก่อนที�จะกลับไปหางานทำา 
ในเมืองใหญ่ในเวลาต่อมา ทั�งนี�งานวิจัยของธนาคารโลก 
ในปี 2563 และโสมรศัมิ� และคณะ พบว่ารายได้ครวัเรอืน 
ในชนบทได้รบัผลกระทบในทิศทางที�ลดลงเชน่กัน ทั�งรายได้จาก
นอกภาคเกษตร และรายได้จากภาคเกษตร อีกทั�งงานในชนบทมี
ไมม่ากนัก และ 1 ใน 3 มีรายไดไ้มพ่อยงัชพี ทำาใหเ้กษตรกรกว่า
รอ้ยละ 10 อยูใ่นภาวะขาดทนุ ดังนั�นการย้ายกลับภาคเกษตร
จึงไมใ่ชท่างออกของแรงงานส่วนใหญ่

ค�ดหม่�ยอน�คติจำำ�นวนชื้ั�วโม่งทำ�ง�นของแรงง�นเกษติร
จำำาแนกัตามช่ว่ังอาย่ (ปี)

ท้�มูา: นิพนธุ์ และคณีะ, 2565.
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การปฏิิรูปภาคเกษตัร
และพัฒนุาการข้อง smart farming

จากปัญหาด้านรายได้ของภาคเกษตรที�ไมส่ามารถเติบโต 
ตามภาคอตุสาหกรรมและบรกิาร จนเกิดช่องว่างทางรายได้ 
อย่างมากนั�น ทำาให้ทุกรัฐบาลต่างมีแนวคิดที�จะปฏิรูป
ภาคเกษตรด้วยกันทั�งสิ�น แต่ยทุธศาสตรด้์านการเกษตรไทย
ส่วนใหญย่งัไมส่ามารถก้าวพน้จากการมองชนบทและภาคเกษตร
ที�ใชก้ารชว่ยเหลือทางการเงนิเพื�อแกไ้ขปญัหา โดยไทยมุง่เน้น
แกไ้ขปัญหาของภาคเกษตรเฉพาะส่วนของผูผ้ลิต เห็นได้จาก
การใช้งบประมาณจำานวนมากไปกับนโยบายด้านราคา เช่น 
การจำานำาผลผลิต หรอืการประกันรายได้เกษตรกร เป็นต้น 
แต่ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
เพื�อสรา้งมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรน้อยมาก โดยปล่อยให้
เปน็ไปตามยถากรรม ทำาใหก้ารเปลี�ยนแปลงโครงสรา้งภาคเกษตร
ในระยะยาวเป็นไปได้ยาก

สำาหรบันโยบายส่งเสรมิการเกษตร ก็มีลักษณะเสื�อโหล 
ที�บังคับให้เกษตรกรทำาเหมือน ๆ กันทั�งประเทศ แม้ว่า
การส่งเสรมิลักษณะนี�อาจเคยได้ผลในช่วงที�ประเทศไทย
ก้าวจากการทำาเกษตรแบบดั�งเดิมมาเป็นการทำาการเกษตร
แบบสมัยใหม่ในช่วงปฏิวัติเขียว ซึ� งประสบความสำาเร็จ
ในการยกระดับการผลิตจนเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหาร
อันดับต้น ๆ ของโลก แต่การแขง่ขันทางการเกษตรในอนาคต 
นั�น วิธีการส่งเสรมิการเกษตรแบบพื�น ๆ เช่นนี�ไม่สามารถ
ชว่ยให้เกษตรกรสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลกที�แนวโน้มราคา
อาหารลดลง ท่ามกลางต้นทนุการผลิตที�เพิ�มขึ�น

โคกหนองนาโมเดล เป็นหนึ�งในแนวคิดเพื�อการพัฒนา 
ภาคเกษตรของภาครฐั แต่เป็นที�น่าเสียดายที�ผู้นำาไปปฏิบัติ 
ไม่เข้าใจหลักการของการพัฒนา โดยเฉพาะเมื�อนำาไป 
ปรบัใชใ้นพื�นที�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักการพื�นฐานของ 
โคกหนองนาคือการจัดสรรพื�นที� และบรหิารทรพัยากรนำา 
เพื�อการยังชีพ โดยใช้พื�นที�โคก หนอง และนา เป็นต้นแบบ 
โดยมาจากการศึกษาสภาพพื�นที�ของลุ่มเจ้าพระยาเป็น
ตัวอย่าง แต่หน่วยงานส่งเสรมิไดใ้ช้แบบตัวอย่างนี�กับพื�นที�
เกษตรที�เข้าโครงการทั�งประเทศ โดยไม่ได้สนใจบรบิทของ
ทรพัยากรในท้องถิ�น ที�จรงิแล้วรูปแบบการบรหิารจัดการนำา 
การขดุบอ่เพื�อทำาหนองต้องปรบัแบบตามสภาพโครงสรา้งดิน 
ไมส่ามารถทำาตามแบบเดียวกันทั�งประเทศ การใชค้ลองไสไ้ก่
ในการจัดการนำาในไรน่านั�น เหมาะสำาหรบัพื�นที�ที�มนีำาเหลือเฟือ
แบบลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง แต่ไมเ่หมาะกับพื�นที�ที�ขาดแคลน
นำาเป็นบางเวลาและสูญเสียนำาได้ง่าย เช่น ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

แม้ว่ารูปแบบการเพาะปลูกดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกร
มีอาหารตลอดทั�งปี แต่ไม่สามารถมีรายได้จากผลผลิต
ที�เป็นกอบเป็นกำา เนื�องจากไมส่ามารถก่อให้เกิดการประหยดั
จากขนาด และไม่ไดใ้ช้ความเชี�ยวชาญเฉพาะด้านอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ แต่กลับต้องใช้ชั�วโมงทำางานในไรน่ามากขึ�น 
ทำาให้รายได้อาจไม่เพียงพอที�จะส่งบุตรหลานให้เรยีนหนังสือ
ถ้าไมพ่ึ�งพาเงนิกูย้มืเพื�อการศึกษา หรอืรายได้อื�นนอกภาคเกษตร 
แนวทางที�เหมาะสมควรต้องจัดสรรพื�นที�บางส่วนสำาหรบัพืช
มลูค่าสงูด้วย มกีารใชค้วามรูอ้ยา่งเขม้ขน้ อาจใชที้�ดินไมม่าก 
แต่ต้องมุง่สรา้งรายได้เกษตรกรให้เพยีงพอที�จะยกฐานะ หรอื
ระดับการศึกษาของลกูหลานตนได้

ภาพ: farmhughouse.com/topic-1-view.html
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smart farming เป็นแนวทางหนึ�งที�อาจช่วยยกฐานะของ
เกษตรกรไทยได้ ระบบ smart farming ที�ครบสมบรูณ์นั�นต้อง
ประกอบไปด้วยองค์ความรู ้3 ด้าน คือ

1) เครื�องจักรกลการเกษตร
2) เทคโนโลยชีวีภาพ ที�เชื�อมทั�ง 2 อยา่งเขา้ด้วยกัน
3) เทคโนโลยดิีจิทัล ดังนี�

เคร่�องจัักรกลการเกษตัรในอนาคตจะมุง่เน้นไปที�ลด
ความสญูเสีย เพิ�มประสิทธภิาพ ลดการใชแ้รงงาน และเปน็ระบบ
อัตโนมัติมากขึ�น ส่วนเทคโนุโลย้ช้วิภาพในอนาคตจะเน้น
เรื�องพนัธุพ์ชืที�เหมาะสมที�จะนำาเครื�องจักรเขา้มาทำางานมากขึ�น 
ทนทานต่อสภาพอากาศมากขึ�น สรา้งคุณค่าทางอาหาร
มากขึ�น รวมถึงอาจใช้เป็นยาได้ ส่วนเทคโนุโลย้ดิจิัทัลคือ
การขบัเคลื�อนด้วยขอ้มลู ใชเ้ซนเซอรทั์�งในไรน่าและนอกไรน่า 
นำาขอ้มลูเขา้มาประมวลผลเพื�อควบคมุเครื�องจักรกลและอปุกรณ์
ต่าง ๆ ในฟารม์ การทำางานแบบ smart farming จึงมลัีกษณะ
ของการทำาการเกษตรแบบประณีต (precision agriculture) 
เพื�อยกระดับการผลิตให้แตะขอบเขตของขดีจำากัดทางชวีภาพ 
แต่ทุ่นแรงด้วยการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทัล6

สำาหรบัการส่งเสรมิ smart farming ในประเทศไทย 
ได้มกีารกล่าวถึงนโยบายนี� มาตั�งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับที� 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยงานในระยะแรกมักเป็น
โครงการทดลองเพื�อพฒันาองค์ความรูใ้นระดับมหาวิทยาลัย 
หรอืหน่วยวิจัยของรฐัเป็นหลัก ในส่วนของเกษตรกรและ
ภาคเอกชนจะเป็นการนำาเข้าเทคโนโลยีที�ลดการใช้แรงงาน
จากต่างประเทศ โดยเริ�มกับพชืผกัที�ปลกูในโรงเรอืนเปน็หลัก 
กระทรวงเกษตรฯ เพิ�งจะมีโครงการส่งเสรมิ smart farmer 
อยา่งจรงิจังเมื�อป ี2557 เปน็ต้นมา ส่วนใหญเ่ปน็ลักษณะของ
การจัดงานฝกึอบรม ซึ�งมทัี�งสิ�น 25 หัวขอ้ สำาหรบั 35 สินค้า7

อยา่งไรก็ดี smart farming นั�นไม่ใชเ่รื�องงา่ย จากรายงาน
ของสหภาพยุโรปปี 2562 พบว่ายังมีการใช้งานเทคโนโลย ี
smart farming แค่เพียงรอ้ยละ 30 เนื�องจากปัญหาหลัก 
3 ประการคือ

1) เทคโนโลยแีพงเกินไปสำาหรบัเกษตรกรรายเล็ก
2) เกษตรกรรายเล็กมปีญัหาการเข้าถึงสัญญาณอินเตอรเ์น็ต
3) รฐับาลยงัไมม่นีโยบายในเชงิอดุหนนุ

ส่วนในประเทศไทยก็ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกัน 
ทำาให ้smart farming ยงัคงกระจกุตัวอยูใ่นพชืมลูค่าสงู และมี
เกษตรกรที�เปน็ smart farmer ไมม่าก ส่วนใหญน่ำาเทคโนโลยี
มาใชเ้พยีงบางส่วน โดยเฉพาะเรื�องการลดการใชแ้รงงาน และ
การควบคุมระบบนำา ยังไม่สามารถก้าวไปถึงการวิเคราะห์
พยากรณ์ และระบบช่วยตัดสินใจ8 คำาถามสำาคัญคือทำาอยา่งไร
ที�จะให้เกษตรกรที�ผลิตพชืมลูค่าตำา (ขา้ว ยาง มนัสำาปะหลัง 
และอ้อย) ซึ�งเปน็พชืหลักของประเทศ หนัมาใชค้วามรูเ้ขม้ขน้
เพื�อเพิ�มผลผลิต ลดต้นทนุ และลดความเสี�ยง และเกษตรกร
สามารถพฒันาตนเองให้เป็น smart farmer ได้

ภาพ: farmhughouse.com/topic-1-view.html

ภาพ: blog.pttexpresso.com/what-is-smart-farmer
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ข้้อเสนุอแนุะเชิงนุโยบาย

เพื�อให้ smart farming เกิดขึ�น รฐัควรมุง่ปรบัโครงสรา้ง
เกษตรระยะกลาง/ระยะยาว เพื�อสรา้งแรงจงูใจที�เหมาะสมใหแ้ก่
เกษตรกร/ธุรกิจการเกษตรที�ต้องการปรบัตัว โดยนำาเทคโนโลยี
สมยัใหมม่าใช ้ด้วยการส่งเสรมิการเกษตรแบบกระจายอำานาจ 
รว่มกับให้เกษตรกรรวมกลุ่ม (group consolidation) เพราะ
เกษตรแปลงใหญ่มีผลิตภาพสูงกว่าแปลงเล็ก และมีโอกาส
ใชค้วามรูส้มยัใหมม่ากกว่า

แนวทางการกระจายอำานาจด้านการส่งเสรมิการเกษตร  
คือ การปรบัเปลี�ยนบทบาทการส่งเสรมิเกษตรของภาครฐั  
จากเดิมที�รฐัเป็นทั�งผูก้ำาหนดนโยบายส่งเสรมิ ดำาเนินการส่งเสรมิ  
และประเมินผลการส่งเสรมิ ไปเป็นการกำาหนดนโยบาย 
สนับสนนุการส่งเสรมิและประเมนิผล ส่วนการดำาเนินงานส่งเสรมิ  
ให้กลุ่มเกษตรกรร่วมมือกับภาคเอกชนจัดทำาข้อเสนอ 
รบัการส่งเสรมิและข้อเสนอด้านการตลาด โดยมีนักวิชาการ 
รบัผิดชอบด้านองค์ความรู ้ การฝึกอบรม และการสรา้ง
แปลงสาธติในฟารม์ของเกษตรกร ส่วนหน่วยงานรฐัเปลี�ยน
บทบาทเปน็ผูพ้จิารณาใหท้นุส่งเสรมิและประเมนิผลเปน็หลัก

ในอนาคต เอกชนจะมีส่วนช่วยในการเปลี�ยนแปลงได้ 
เพราะเอกชนมคีวามสามารถในการปรบัตัวสงู มปีระสิทธภิาพ
เพราะต้องการกำาไร รวมถึงมีความเข้าใจด้านการตลาด 
และการออกแบบเทคโนโลยี ภาครฐัในอนาคตจึงควรมุ่ง
ส่งเสรมิการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยทีี�เปน็สมบติัสาธารณะ 
สรา้งสภาพแวดล้อมที�เหมาะสม และกำากับดูแลให้ตลาด
มกีารแขง่ขนัอยา่งเท่าเทียม

ตัวอย่างของงานส่งเสรมิการเกษตรรุน่ใหม่ที�รเิริ�มโดย 
ภาคเอกชน เช่น กรณีขา้วนาหยอด ของโรงสีศรแีสงดาว จังหวัด
รอ้ยเอ็ด และโรงสีเจี�ยเมง้ (ขา้วหงษ์ทอง) เกิดจากการผลักดัน 
ของเอกชน ที�ต้องการให้เกษตรกรที�ปลูกข้าวหอมมะลิ
คุณภาพสูง สามารถเพิ�มผลผลิต ลดต้นทุน และแก้ปัญหา
ความเสี�ยงจากสภาพฝนที�แปรปรวน9 สามารถยกระดับผลผลิต
ข้าวหอมมะลิได้อย่างน้อย 450 กก.ต่อไร ่จากค่าเฉลี�ยเดิม
ในพื�นที�ที�ได้เพียง 200–350 กก. ต่อไร ่อีกตัวอย่างหนึ�ง คือ
โครงการข้าวหอมมะลิอินทรยี์ของกลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า 
อุบลราชธานี ภายใต้การกำากับของมาตรฐานเกษตรอินทรยี์
ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ซึ�งเขม้งวด รว่มกับมาตรฐานการผลิต
และการค้าแบบแฟรเ์ทรดที�คำานึงถึงประโยชน์ของเกษตรกร
เป็นหลัก สามารถผลิตขา้วหอมมะลิอินทรยีค์ณุภาพสงูส่งออก
ในราคาที�สงูกว่าตลาดเฉลี�ยรอ้ยละ 2210

ภาพ: doa.go.th/hort/?p=17130

ก�รผลิตพืช่สมุนไพรด้วยระบบ Plant Factory ใน จ. สมุทรส�คร

ภาพ: tarr.arda.or.th/preview/item/ybvOrYbjkAa3s4MIsSuxh

ระบบนำ�หยด สำ�หรบัก�รปลกูมันสำ�ปะหลังอินทรย์ีแบบแม่นยำ�
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ตัวอย่างอื�น ๆ ของโครงการที�ใช้ระบบพยากรณ์อากาศ 
เช่น กลุ่มเกษตรกรรุน่ใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที�นำาระบบ
พยากรณ์อากาศมาใช้กำาหนดวันเก็บเกี�ยว สามารถช่วยลด
ความเสียหายจากความชื�นในอากาศต่อขา้วเปลือกที�จะนำาไป
ขาย มรีายได้เพิ�มราวรอ้ยละ 4 หรอืโครงการของ Ricult Inc. 
(“รคัีลท์”) ซึ�งเปน็บรษัิทสตารท์อัพให้บรกิารพยากรณ์วันปลกู
ที�ดีที�สดุสำาหรบัขา้วโพดเลี�ยงสัตว์ สามารถเพิ�มผลผลิตได้ราว
รอ้ยละ 30

นอกจากนี�ยังมีกิจกรรมการส่งเสริมของภาคเอกชน
ในกลุ่มมันสำาปะหลังมูลค่าสูง เช่น บรษัิทไบโอเอทานอล 
ส่งเสรมิให้เกษตรกรผลิตมันสำาปะหลังอินทรยี์เพื�อใช้ผลิต
แป้งที�ทดแทนแป้งสาลีสำาหรบัตลาดบรโิภค

นอกจากภาคเอกชนที�เขา้มาทำาการส่งเสรมิด้านวิธกีารผลิต 
แล้ว ยังมีภาคเอกชนที�เข้ามาส่งเสรมิด้านการตลาดด้วย 
เช่น กลุ่มซูเปอรม์ารเ์ก็ตอย่าง ท็อปส์ และโลตัส ไดใ้ห้บรษัิท
สตารท์อัพเข้ามาพัฒนาระบบวางแผนการจัดการทรพัยากร 
(ERP) ในการสั�งซื�อ ผลิต และขนส่งผักชนิดต่าง ๆ กับ
กลุ่มเกษตรกร ทำาให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตผัก 
ทั�งชนิด ปรมิาณ และเวลา ได้ตรงกับความต้องการของตลาด 
ภายใต้ระบบที�มีการควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัย 
แต่มคีวามเสี�ยงในการผลิตตำา11,12

สรุป

เป็นเวลาหลายทศวรรษที�ภาคเกษตรไทยถูกทิ�งห่างจาก 
การพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมและบริการจนทำาให้เกิด
ช่องว่างด้านการพัฒนาอย่างมาก และครวัเรอืนภาคเกษตร 
ของไทยจำานวนมากมีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการครองชีพ  
ที� ผ่ านมานโยบายการพัฒนาภาคเกษตรไม่ประสบ
ความสำาเรจ็มากนัก โดยภาครฐัใชน้โยบายในภาพรวมที�ขาด
ความเข้าใจต่อบรบิทของพื�นที� และเน้นนโยบายระยะสั�น 
ที�ใช้เงินอุดหนุนผู้ผลิตมากกว่าการเปลี�ยนแปลงโครงสรา้ง
การผลิตในระยะยาว การพัฒนา smart farming จะช่วย
ในการปรบัเปลี�ยนวิธกีารผลิต โดยใชอ้งค์ความรูแ้ละเทคโนโลยี
มากขึ�น ซึ�งจะชว่ยยกระดับรายได้ของครวัเรอืนภาคเกษตรได้ 
โดยภาครฐัควรกระจายอำานาจด้านการส่งเสรมิการเกษตร 
ปรับเปลี�ยนบทบาทตนเองเป็นการสนับสนุน ให้ทุน
ส่งเสรมิและประเมนิผล มุง่ส่งเสรมิการวิจัยและพฒันาเทคโนโลย ี 
สรา้งสภาพแวดล้อมที�เหมาะสม และกำากับดูแลให้ตลาด
มกีารแขง่ขนัอยา่งเท่าเทียมเป็นหลัก

ภาพ: play.google.com/store/apps/details?id=io.ionic.ricultprod

แอปพลิเคช่ัน Ricult สำ�หรบัเกษตรกร บน Google Play
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