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 ภาคเกษตรกรรมยังเป็นภาคการผลิตที่ส าคัญของประเทศไทย 
ถึงแม้ว่าจะมีสัดส่วนต่อ GDP ลดลง แต่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ 
ยังคงสร้างรายได้จากภาคเกษตรกรรม ดังนั้น การได้เรียนรู้นโยบาย 
ด้านการเกษตรของประเทศญี่ปุ่นจึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะน ามา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคมไทย 
 จากตัวเลขดัชนี Agricultural, value added % of GDP จาก
ธนาคารโลก (The World Bank)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ญี่ปุ่นมีตัวเลข value added ของสินค้าเกษตรต่อ GDP เพียงประมาณ 
1% ในขณะที่ไทย เคยมีมากถึง 36% แต่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนเหลือ
ประมาณ 8% ในปี 2016 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ประมาณ 4.6% 
แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของภาคเกษตรต่อเศรษฐกิจไทยที่หากเปรียบเทียบ 
กับญี่ปุ่นและโลกแล้ว ไทยยังมีสัดส่วนมากกว่ามาก  
 อย่างไรก็ดี ญี่ปุ่นมีแนวคิดในการก าหนดนโยบายด้านการเกษตร 
ที่น่าสนใจ โดยมองภาคเกษตรกรรมว่าเป็น sector หนึ่งของเศรษฐกิจ
ระดับชาติ ดังนั้น การสร้างและพัฒนาพ้ืนฐานมีความจ าเป็นเช่นเดียวกับ
ภาคอุตสาหกรรม แต่ภาคเกษตรมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่าง มีส่วนร่วม 
กับเรื่องความมีประสิทธิภาพ ความเท่าเทียม ความปลอดภัย และความมั่นคง  
รวมทั้ง มีกระบวนการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าได้หลากหลาย ทั้งนี้ ประสบการณ์ 
ของญี่ปุ่นที่โดดเด่น ประกอบไปด้วย 
 การศึกษาและงานวิจัยด้านภาคการเกษตร  
 เทคโนโลยีส่งผลให้ปริมาณผลผลิต และผลผลิตต่อพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น  
ทั้งนี้ การรับข้อมูลและความรู้ใหม่ๆ จากประเทศตะวันตกนั้น ญี่ปุ่นต้องน ามา 
ปรับให้เข้ากับรูปแบบการเกษตรของตนเองด้วย เพราะการศึกษาวิจัยกับ
การน าไปใช้จริง ต้องมีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยการศึกษาวิจัย
เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาสินค้าต้องตอบสนองการพัฒนาในระดับประเทศ  
ในขณะที่สถานีวิจัยระดับท้องถิ่น มุ่งเน้นการน าไปใช้ในการผลิตจริง 
ให้สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



 การครอบครองและปรับตัวของท่ีดิน 
 ในช่วงแรกของการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น เงินกองทุนส่วนใหญ่มาจาก
ภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะภาษีที่ดิน หลังจากนั้น ผู้เช่าที่ดินเริ่มต่อรอง 
ให้ลดราคาค่าเช่า จนมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
โครงสร้างการครอบครองที่ดินเปลี่ยนไปอย่างมากในระยะเวลาอันสั้น  
จากปี 1945 อัตราการเป็นเจ้าของที่ดินต่อผู้เช่า เท่ากับ 54:46 ในปี 1950 
ปรับมาเป็น 90:10 ซึ่งส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของการผลิตอาหาร เกิดความมั่นคง 
ในด้านสังคมและการเมืองในท้องถิ่น และรักษาโครงสร้างการท า
เกษตรกรรมขนาดย่อยไว้  
 ความม่ันคงด้านราคา 
 มาตรการด้านการรักษาความมั่นคงด้านราคาสินค้าเกษตรเกิดขึ้น
ในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ส่งผลให้ราคาตกต่ า โดยเริ่มแรกจาก
สินค้าข้าว ที่ เน้นให้มีการค้าผ่านสหกรณ์ในท้องถิ่น เพ่ือให้ได้ราคา 
ที่เหมาะสมส าหรับเกษตรกร 
 เครดิตของฟาร์มและสหกรณ์การเกษตร 
 สหกรณ์การเกษตรของญี่ปุ่น เริ่มมีมาตั้งแต่ปี 1900 มีอ านาจหน้าที่
ในการให้เครดิตท าการตลาด และซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ซึ่งต่างจาก
สหกรณ์ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา จากนั้นในปี 1947 ได้มีการปฏิรูป
สหกรณ์ใหม่ มีภารกิจหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้  การที่สหกรณ์เกิดขึ้น 
จากภาครัฐ ท าให้เป็นหน่วยงานที่ใช้ส าหรับการเผยแพร่และน านโยบาย
ของภาครัฐไปปฏิบัติได้จริงในพ้ืนที่ 



 นโยบายของนายกรัฐมนตรีอาเบะในเรื่องเกษตรกรรมในปัจจุบัน 
เป็นการเน้นการสร้างระบบความเชื่อมโยงระหว่างการเกษตร ป่าไม้  
การประมง และชุมชนในท้องถิ่น เน้นการวางนโยบายแบบ top - down policy  
การสนับสนุนให้ใช้ผลผลิตทางการเกษตรในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง และใช้ 
result - oriented approach ในการวางแผนการพัฒนา ทั้งนี้ ต้องมี 
ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายด้านอุตสาหกรรมที่สนับสนุนภาคการเกษตร 
สู่การพัฒนาอุตสาหกรรม กับนโยบายด้านท้องถิ่นท่ีสนับสนุนความสวยงาม
และความแข็งแรงของพ้ืนที่ท้องถิ่น 
 โดยนโยบายด้านอุตสาหกรรมจะต้องเป็นการเพ่ิมขึ้นของ Productivity  
ซึ่งต้องอาศัยการเพ่ิมขึ้นของการเพ่ิมมูลค่า (value added) และประสิทธิภาพ 
(efficiency)  

Productivity = Output = Value to consumers 
                     Input   = Cost to producers  

 การเพ่ิมมูลค่าของสินค้า ต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป 
การกระจายสินค้า การตลาด และเรียนรู้ ความต้องการของผู้บริโภค  
เพ่ือสนับสนุนให้มีการส่งออกมากขึ้น โดยญี่ปุ่นมีเป้าหมายจะมีการส่งออก
สินค้าในภาคเกษตรกรรม ประมาณหนึ่งล้านล้านเยนในปี 2019 ผ่านกลยุทธ์ 
ผลักดันการส่งออกและการพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน มีการจัดตั้ง 
JFOODO (The Japan Food Product Overseas Promotion Center) 
ทั่วโลกเพ่ือโปรโมทแบรนด์ “Made in Japan” ส าหรับสินค้าที่ได้มาตรฐาน  
มีการจดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สินค้า GI (geographical indication) 
เป็นต้น  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส าหรับด้านการสร้างประสิทธิภาพนั้น ได้มีการสร้างธนาคาร 
รวมฟาร์ม (Farmland consolidation banks) มีการสนับสนุนการท าการเกษตร 
แบบชาญฉลาด หรือ Smart Agriculture ด้วยการผลิตแบบแปลงใหญ่  
ใช้เทคโนโลยีเพ่ิมความแม่นย าในกระบวนการผลิต ใช้ระบบอัตโนมัติในงาน
ที่ยากล าบากและอันตราย รวมทั้ง การใช้ระบบ IT ในการผลิตเพ่ือสร้าง
ความเชื่ อมั่ น ให้ แก่ผู้ บริ โภค รวมทั้ ง  ยั งมีการ เ พ่ิมประสิทธิภาพ 
ด้วยการปฏิรูปสหกรณ์การเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรมากขึ้น 
ช่วยในการลดค่าใช้จ่ายต้นทุน เช่น การขนส่ง การกระจายสินค้า เป็นต้น 
 ในการเพ่ิมรายได้ให้แก่ เกษตรกร สิ่ งจ าเป็นที่ ภาครัฐจะต้อง
ด าเนินการ คือการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่จะเปิดโอกาสให้เกษตรกรท า
การค้าแบบเสรี แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกษตรกรไม่สามารถท าเองได้ 
อาท ิ
 



 - ลดค่าใช้จ่ายต้นทุน 
 - ปรับโครงสร้างการกระจายสินค้าและแปรรูป 
 - พัฒนาแผนอัตราก าลังคน 
 - พัฒนากลยุทธ์ระบบการส่งออก 
 - บ่งชี้ประเทศต้นทางของส่วนผสมของสินค้าอาหารต่าง ๆ  
 - แนะน าระบบการประกันรายได้ 
 - ปรับปรุงระบบการพัฒนาที่ดิน เป็นต้น 
 การปรับใช้ให้เกิดการพัฒนาการเกษตรของไทย 
 จากการเรียนรู้แนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรของญี่ปุ่น สามารถ
น ามาปรับใช้กับประเทศไทยได้หลากหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
หากพิจารณาว่าไทยยังมีสัดส่วนประชากรในภาคเกษตรอยู่มากกว่า
ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น หลักการหลักส าคัญ ๆ ใหญ่ ๆ ที่รัฐบาลไทยควรให้
ความส าคัญเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย 
สามารถแบ่งเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 
 การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาการเกษตรในภาพรวม และในระดับ
ท้องถิ่น  
 การสนับสนุนด้านงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร จ าเป็นต้อง
แบ่งเป็นสองระดับ คือ ในระดับประเทศหรือภาพรวม เป็นการมุ่งเน้นที่จะ
หาวิธีที่จะพัฒนากระบวนการผลิต แปรรูป และส่งขายส าหรับสินค้า
เกษตรกรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องซึ่งสามารถน าไปใช้ต่อยอดได้ 
ในภาพรวมของประเทศ ส่วนการวิจัยพัฒนาในระดับท้องถิ่น เป็นการใช้
ความแตกต่างหลากหลายของแต่ละพ้ืนที่เข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการ



ปรับแต่งงานวิจัยแต่ละงาน ให้สอดคล้องกับลักษณะพ้ืนที่ ภูมิอากาศ 
สภาพดิน ฯลฯ พร้อมน าไปเผยแพร่ให้เกษตรกรสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้จริง 
 การสร้างความม่ันคงด้านราคาสินค้าเกษตรผ่านปัจจัยด้านต่าง ๆ  
 การท าให้ราคาสินค้าเกษตรมีความมั่นคงนั้น ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ 
มากมาย และหลายปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่อาจไม่สามารถควบคุมได้ 
เช่น ราคาสินค้าของโลก ระดับราคาน้ ามัน อัตราแลกเปลี่ยน นโยบาย
ประเทศคู่ค้ า  เป็นต้น ดั งนั้น  การมีกระบวนการดูแลระดับราคา
ภายในประเทศให้ได้นั้น จะสามารถช่วยเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
ได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งการจะท าได้ ภาครัฐจะต้องรู้ห่วงโซ่การผลิตและการค้า 
ในทุกขั้นตอน เช่น ปัญหาต้นทุนการผลิตสูงมาจากปัจจัยใด ภาครัฐจะ
สามารถเข้าไปช่วยได้หรือไม่ การสนับสนุนสหกรณ์การเกษตร ภาครัฐ 
ควรจะช่วยในเรื่องใดบ้าง เช่น การเป็นจุดรวบรวมผลผลิต รักษามาตรฐาน
คุณภาพสินค้า กระจายสินค้า ให้สินเชื่อแก่เกษตรกร รวมทั้ง ให้ความรู้ 
ด้านการตลาด เป็นต้น หากสหกรณ์สามารถมีส่วนช่วยเกษตรกร 
ในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ เกษตรกรก็อาจสามารถขายสินค้าได้ในระดับราคา 
ที่เหมาะสม ไม่ต่ าและสูงเกินไปในแต่ละช่วงเวลา อันจะสร้างความมั่นคง
ด้านราคาได้มากขึ้น  นอกจากนี้  การสร้ างมูลค่า เ พ่ิมให้แก่สินค้า  
ก็จะสามารถท าให้เกษตรกรสามารถกระจายความเสี่ยงของการค้าขาย
เฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์ได้ ไม่ต้องยึดติดกับฤดูกาล หรือความจ าเป็นที่
จะต้องขายทันทีเมื่อเก็บเกี่ยว เป็นต้น แต่ทั้งนี้ ภาครัฐก็ต้องมีหน่วยงาน
ด้านการเงินที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความสามารถในการกู้ยืมเงิน 



เพ่ือน าไปใช้พัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปได้ในระยะแรก หรือมี
มาตรการในการสนับสนุนสินค้าที่แปรรูปจากสินค้าโภคภัณฑ์ การหาตลาด
ภายในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมโอกาสช่องทางการค้าขายให้แก่
เกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกี่ ยว เนื่ อง  รวมทั้ ง  
การสนับสนุนภาคการเกษตรเข้ากับเอกลักษณ์ในท้องถิ่น เพ่ือสร้างจุดขาย
ให้กับสินค้าและสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นไปพร้อม ๆ กันด้วย 
 การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต 
 ต้องยอมรับว่าในปัจจุบัน การผลิตในสัดส่วนขนาดเล็ก ไม่สามารถ 
สู้กับการผลิตในแปลงใหญ่ หรือการเกษตรกรในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ได้  
ด้วยปัจจัยด้านต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน าเครื่องจักรที่ใช้
เทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ทดแทนแรงงานมนุษย์ ซึ่งสามารถท างานได้มาก
ในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น ในอนาคต เกษตรกรไทยอาจจ าเป็นต้องมีการรวมตัว 
กันมากขึ้น จะอยู่ในรูปของชุมชนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์
การเกษตรก็ตาม เพ่ือแลกเปลี่ยนและใช้อุปกรณ์การผลิตการแปรรูป
ร่วมกัน เช่น อุปกรณ์เพาะหว่านเมล็ดพืช อุปกรณ์ใส่ปุ๋ย อุปกรณ์เก็บเกี่ยว 
และโรงจัดเก็บผลผลิตที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ และสามารถขาย
ผลผลิตได้ในช่วงเวลาที่ระดับราคาสูงขึ้น แทนที่จะต้องขายในช่วงเวลา 
ที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจ านวนมาก ส่งผลให้ราคาตกต่ า นอกจากนี้ เทคโนโลยี  
นวัตกรรมสมัยใหม่ยังสามารถท าให้การท าการเกษตรแม่นย า และลด 
ความเสียหายได้มากขึ้น อันจะเป็นการลดต้นทุน และท าให้เกษตรกร
สามารถค านวณปริมาณผลผลิตที่จะได้ในแต่ละรอบการผลิตได้ชัดเจน
สามารถวางแผนการจัดเก็บและการค้าขายได้ดียิ่งข้ึน  


