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ประเด็นอภิปราย

 มายาคติ : เกษตรกรรมไทยอ่อนแอ

 เกษตรไทยสมาร์ทอย่างไร

 ท าไมเกษตรไทยบางส่วนไม่สมาร์ท

 ในอนาคต ท าไมเกษตรไทยต้องสมาร์ทขึ้น (smarter) 

 ท าอย่างไร เกษตรไทยจะสมาร์ทขึ้น
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ที่มาของ Smart Agriculture

 FAO : Climate-smart agriculture จากการประชุม
Hague Conference on Agriculture, Food Security 
and Climate Change ปี 2010

 แต่คนไทยนิยมศัพท์เก๋ๆ เลยดัดแปลงใหม่ว่า 
Smart Agriculture 

 ตัดค าส าคัญทิ้ง “climate”
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1. มายาคติ : เกษตรกรรมไทยอ่อนแอ

 ผลผลิตข้าวต่อไร่ของไทยต่ ามากสู้เวียดนามไม่ได้

 ข้อเท็จจริง: ต้องแยก นาชลประทาน กับ นาน้ าฝน
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มายาคติ (ต่อ)

 ต้นทุน (เฉลี่ย) ของไทยสูง ตันละ 11,000 บาท 
เกษตรกรขาดทุน : การวิเคราะห์ต้นทุนด้านการเกษตร
ต้องใช้ต้นทุนส่วนเพิ่ม ไม่ใช่ต้นทุนเฉลี่ย
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มายาคติ (ต่อ)
 ผลผลิตข้าวล้นตลาด เพราะเกษตรกรปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่

เหมาะสม
• ฉะนั้นต้องมี Zoning และมาตรการชักจูงให้เกษตรกรเหล่านั้นหันไป

ปลูกพืชชนิดอ่ืน (ที่มีราคาและรายได้สูงกว่า)
• ประสบการณ์จากนโยบายปรับโครงสร้างในอดีตล้วนล้มเหลว

 เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยากจน
• ปัจจุบันมีชาวนาร่ ารวยที่มีรายได้ในกลุ่มครัวเรือนรายได้สูงสุด 30% 

จ านวนเกือบ 9 แสนครัวเรือน จาก 3.7-4 ล้านครัวรือน
• มีเกษตรกรยากจนในกลุ่มครัวเรือนรายได้ต่ าสุดประมาณ 1 ล้าน

ครัวเรือน
• ครัวเรือนเกษตรยากจนมีรายได้ส่วนใหญ่ (80%) จากงานนอกภาค

เกษตร
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2. เกษตรกรรม (และเกษตรกร) ไทยสมาร์ทอย่างไร



2. เกษตรกรรม (และเกษตรกร) ไทยสมาร์ทอย่างไร

 ถ้าเกษตรกรรมไทยอ่อนแอ ไทยจะไม่สามารถเป็นผู้ส่งออกสินคา้เกษตร
อันดับ 1 หลายชนิด : ข้าว มัน ยาง กุ้ง ปลาทูน่ากระปอ๋ง 

 หนึ่งในสี่ของโลก  น้ าตาล ไก่ ฯลฯ

• เป็นประเทศสง่ออกอาหารอันดับ 13 ของโลกในปี 2011
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เกษตรกรรม (และเกษตรกร) ไทยสมาร์ท (ต่อ)

 สินค้าส่งออกคุณภาพสูง/ปลอดภัย มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น....
ไทยแก้ปัญหาสารตกค้างในสินค้าส่งออกได้ส าเร็จ
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Share 1991 1995 2000 2005 2010 2012

1. Tapioca products (Million 
$US)

978.9 736.2 513.3 849.72,161.402,825.80

(1) Manioc (cassava) pellet, 
shredded or sliced (%)

79.7 56.3 38.1 37.7 37.7 38.7

(2) Manioc (cassava) flour (%) 13.1 27.3 30.4 27.6 35.9 35.3

(3) Dextrins and other modified 
starches (%)

6.9 15.8 30.8 31.6 23.4 22.1

(4) Other tapioca products 0.3 0.7 0.7 3.1 3 3.8

2. Poultry (Million $US) 404 389.6 614.6 6961,653.502,195.80

(1) Chilled or frozen poultry cuts 
(%)

100 100 64.2 1.9 3.6 8.8

(2) Prepared poultry (%) 0 0 35.8 98.1 96.4 91.2

2. Other livestock (Million $US) 81.6 241.1 255.8 393 628.7 871.5



เกษตรกรรม (และเกษตรกร) ไทยสมาร์ท (ต่อ)

 เกษตรกรรมไทยหลากหลาย (diversity)
• โครงสร้างการผลิตมีสินค้าหลายชนิดกว่าเพือ่นบ้าน

• นาปรังภาคกลางต่างจากภาคเหนือ และต่างจากนาปีภาคอีสาน

• เกษตรเชิงเดี่ยว เกษตรสวนผสม พันธะสัญญา ฟาร์มสมัยใหม่

 เกษตรกรไทยสร้างนวัตกรรม
• ผลไม้พันธุ์ใหม่ๆ

• กล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์
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เกษตรกรรม (และเกษตรกร) ไทยสมาร์ท (ต่อ)
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 เกษตรกรไทยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
• จากควายเหล็ก สู่ combine harvester และเครื่องปลูกขา้ว

• ระบบ evaporative ช่วยแก้ปัญหา heat tolerant ของไก่ หมู

เกษตรกรไทยลงทนุซ้ือเครื่องจกัรกลเกษตร



เกษตรกรรม (และเกษตรกร) ไทยสมาร์ท (ต่อ)

 เกษตรกรไทยมีการศึกษาสูงขึ้น แม้ว่าจะยังต่ ากว่า
แรงงานนอกเกษตร
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เกษตรกรรม (และเกษตรกร) ไทยสมาร์ท (ต่อ)

 เกษตรกรไทยมีความยืดหยุ่นสูง (flexible)
• ฤดูนาปี 2557/58 ชาวนาภาคอิสานในที่ดอนลดพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิลง

อย่างรวดเร็ว เพราะรู้ว่าราคาข้าวตกต่ า
• ชาวนาสุพรรณบุรีปรับเปลี่ยนจากนาข้าวเป็นเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ซึ่งสามารถ

สลับกับมาปลูกข้าวได้
• ชาวไร่ชาวนามีที่ดินหลายแปลง และปลูกพืชต่างชนิด
• นโยบายส่งเสริมการปลูกยางในอดีต ลดความยืดหยุ่นของเกษตรกร

 แม้ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่จะขาดแคลนแรงงาน แต่ก็ยังมีผลผลิต
ส่วนเกินเหลือส่งออก
• มีบริการเครื่องจักรให้ว่าจ้างแทนแรงงาน
• ท าให้สามารถท างานบางเวลาได้ แม้จะแก่ตัวลง
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ทั้งหมดนี้ท าให้เกษตรกรรมไทยสามารถปรับตัวและฟื้น
ตัวได้รวดเร็วหลังประสบภาวะแรงกระแทก(shocks) 

หรือปัญหาราคาตกต่ า : resilience

0

10

20

30

40

50

60

อายเุฉลีย่ ชัว่โมงท างานต่อสปัดาห์ จ านวนปีทีศ่กึษา

อาย ุการศึกษา ชัว่โมงท างานของเกษตรกร

1986 ในเกษตร 1996 ในเกษตร 2006 ในเกษตร 2012 ในเกษตร

ทีม่า:การส ารวจแรงงาน, ส านกังานสถติ.ิ



เกษตรกรรม (และเกษตรกร) ไทยสมาร์ท (ต่อ)

 เหตุผลส าคัญที่เกษตรกรรมไทยเข้มแข็ง
• เกษตรกรรมไทยถูกก าหนดโดยระบบตลาด

 ยกเว้นช่วงจ าน าข้าวปี 2554-57
 หากเกษตรกรคนใดมีต้นทุนสูงกว่าราคา ก็จะเลิกปลูกพืชชนิดน้ัน

• บทบาทของรัฐบาลในอดีต คือ
 ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และโลจีสติกส์
 ลงทุนระบบชลประทาน
 ลงทุนวิจัยและส่งเสริมอย่างจริงจัง รวมทั้งการสร้างอาจารย์นักวิจัยในอดีต
 นโยบายการค้าเป็นกลางหลังปี 2529
 นโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่รักษาเสถียรภาพราคา
 ระบบสถาบันการเงินที่ค่อนข้างทันสมัยช่วยให้ผู้ส่งออกไทยให้สินเช่ือผู้น าเข้า 

แทนการออก LC ได้ 15



3. เกษตรกรรม-เกษตรกร ที่ไม่สมาร์ท เพราะเหตุใด :
นโยบาย นโยบาย และนโยบาย

 เกษตรกรจ านวนมากแก่ตัว 13% อายุเกิน 60 ปี
• ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมือถือ (หรือผู้จัดการนา) ไม่ใส่ใจในการดูแล

ไร่นาเท่าที่ควร
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เกษตรกรส่วนที่ไม่สมาร์ท (ต่อ)
 กลุ่มเกษตรกร-สหกรณ์จ านวนมากที่รัฐบาลก่อตั้ง...อ่อนแอ

• อยู่ได้เพราะการอุดหนุนจากหน่วยราชการ

• จึงติดนิสัย “ชี้ขอ”

 การจ าน าข้าว ท าให้ “ชาวนา” และ “นักการเมือง” ติด
กับดักประชานิยม
• ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมาก

 ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐอ่อนแอมาก เวลานี้ภาคเอกชนขาด
ความเชื่อถือตัวเลขผลผลิตสินค้าเกษตร ต้นทุนการผลิต ฯลฯ
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สาเหตุที่เกษตรกรไม่สมาร์ท

 ระบบวิจัยและส่งเสริมการเกษตร อ่อนแอ และตกต่ ามาก
• มีปัญหาเงินวิจัยน้อยไม่ถึง 0.2% ของรายได้ภาคเกษตร

• ขาดนักวิจัยที่มีความสามารถเพราะขาดแรงจูงใจ

• ระบบจัดสรรทุกวิจัยยังขาดทิศทางเชิงกลยุทธแบบบูรณาการ

• ขาด lab วิทยาศาสตร์พื้นฐานหลายด้าน

• การส่งเสริมเกษตรยังเน้นวิธีแจกปัจจัยการผลิตและสร้างศูนย์
เรียนรู้
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Agricultural research intensity (% of agric GDP)

19Source: Waleerat, 2009.
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สาเหตุที่เกษตรกรไม่สมาร์ท (ต่อ)
 หน่วยราชการอ่อนแอ 
• ท างานแยกส่วน ไม่สามารถบูรณาการกันได้

• ยังคิดว่าสามารถใช้มาตรการแรงจูงใจท า zoning หรือปรับ
โครงสร้างเกษตรได้

• แนวคิดคุณพ่อรู้ดี “อย่าปลูกข้าว ปลูกอ้อยดีกว่า” 

• หน่วยงานรัฐเน้นท าโครงการที่ได้รับงบประมาณจ านวนมาก แต่
ผลสัมฤทธิ์ไม่เคยปรากฏชัดเจน
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สาเหตุที่เกษตรกรไม่สมาร์ท (ต่อ)
 ปัญหาอื่นๆ

• การท าไร่ข้าวโพดในจังหวัดภาคเหนือ ท าลายป่าต้นน้ าล าธาร

• หน่วยราชการไร้ความสามารถในการป้องกันการบุกรุกดังกล่าว

• การใช้น้ าท านาปรังสิ้นเปลือง เพราะน้ าฟรี

• การใช้สารเคมีการเกษตรมากเกินเหตุ : ภาษีน าเข้าเป็นศูนย์ และ
โฆษณาชวนเชื่อท่ีขาดการควบคุม

• นโยบายบางอย่าง “แข็งท่ือ” เช่น แหล่งพันธุ์กุ้งท่ีได้รับอนุญาตให้
น าเข้ามีเพียง 2-3 แหล่งเมื่อเกิดโรคกุ้งตายด่วน (EMS) มาตรฐานข้าว
หอมมะลิ 98% ท าให้เวียดนามแย่งตลาดข้าวหอมตรงกลางจากไทย

• ที่ผ่านมานโยบายเกษตรถูกบางพรรคการเมือง/บางบริษัทครอบง า
21



4. ท าไมเกษตรไทยต้อง “smarter” ในอนาคต

 อนาคตเหมือนเดิมไม่ได้ โดยเฉพาะพืชหลักอย่างข้าว ยาว มัน 
อ้อย ที่มีอนาคตหริบหร่ีลง เพราะต้นทุนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

 ตลาดต้องการบริโภคสินค้าปลอดภัยขึ้น สร้างมลพิษน้อยลงและ
อนุรักษ์ทรัพยากร

 รายได้เกษตรต่อหัวยังต่ ากว่านอกภาคเกษตร เพราะขนาดฟาร์ม
เล็ก
• ความเหลื่อมล้ าก่อให้เกิดแรงกดดันด้านการอุดหนุนราคา
• เกษตรกรไทยจะมีรายได้ใกล้เคียงรายได้นอกเกษตรก็ต่อเมื่อ ท าไร่นา

แปลงใหญ่ขึ้น/รวมกลุ่มท าไร่นา เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่า
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ข้อกังวล:รายได้ต่อหัวของเกษตรกรจะยังต ่ากว่ารายได้นอกภาคเกษตรใน 25 ปี
ข้างหน้า เพราะขนาดฟาร์มเพิ มช้า ต้นทุนสูงขึ้น แข่งขันไม่ได้ เกิดแรงกดดันให้ต้อง
อุดหนุนราคาสินค้าเกษตร
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นัยเชิงนโยบาย คือการขยายขนาดฟาร์ม เพือเพิ มผลิตภาพต่อหัว โดยลดอุปสรรคของเกษตรกรราย
เล็กที ไม่สามารถขยายขนาดฟาร์ม เพราะไทยมีที ดินมากกว่าเพื อนบ้าน



4. ท าไมเกษตรไทยต้อง “smarter” ในอนาคต (ต่อ)

 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ : น้ าท่วม ฝนแล้งถี่และรุนแรงขึ้น : ที่มาของ 
Climate Smart Agriculture
• CSA คือ แนวทางสู่การบรรลุเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาเกษตรทั้งในระยะสั้น และ

ระยะกลางภายใต้ความท้าทายของการเปลี่ยวนแปลงภูมิอากาศ แนวทางดังกล่าวจะ
เป็นสะพานเชื่อมไปสู่เป้าหมายส าคัญของการพัฒนาประเทศด้านอื่นๆ

• เสาหลัก 3 เสาของ CSA
 เพิ่มผลิตภาพการผลิตและรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
 เกษตรกรปรับตัวรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และมีความสามารถที่

จะฟื้นตัวจากผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะฝนแล้ง/น้ าท่วม
 ลดแก๊สเรือนกระจก

 งานวิจัยของ TDRI พบว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะมีผลกระทบต่อผลผลิต
การเกษตรอย่างมีนัยส าคัญ
• ผลกระทบผ่าน 3 ช่องทาง (1) อากาศร้อนและจ านวนอันที่ฝนไม่ตกมีผลต่อผลผลิต 

(2) ภาวะฝนแล้งท าให้มีน้ าชลประทานลดลง (3) ภาวะน้ าท่วมท าให้ผลผลิตเสียหาย
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การเปลี ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การจัดการน้่า ผลกระทบต่อผลผลิต

ความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ

น้่าท่วม น้่าแล้ง/ภาวะ
ปกติ

พ้ืนที่เกษตรเป็นแก้มลิง
เพ่ือป้องกันเมือง

การแย่งน้้า/ความขัดแย้ง

จัดการแบบรวมศูนย์ จัดการโดยชุมชน +มีการจัดการอุปสงค์

การปรับตัว

∆พันธุ/์พืช: Diversity
∆ปฏิทิน: Flexibility

บทบาทของรัฐคือก้าหนดนโยบายที่เอื้อต่อการปรับตัวและสร้าง
ความสามารถในการปรับตัว เช่น ให้ความรู้ สินเชื่อ และการตลาด

การจัดการน้่าเพื อความยั งยืน: ประสิทธิภาพและความเป็น
ธรรม

บทบาทของรัฐคือก้าหนดกติกาบทบาทของรัฐคือมีระบบชดเชยที่
เป็นธรรม



ความท้าทายจากการเลี ยนแปลงภูมิอากาศ: 
ภาพฉายอนาคตอุณหภูมิสูงสุดและจ่านวนวันที มีอากาศร้อนของประเทศไทย  (ใช้แบบจ่าลอง PRECIS)

2523-2552 2553-2582

ที่มา SEA START RC
อัศมน ลิ่มสกุล

• อุณหภูมิสูงสุดและจ่านวนวันที มีอากาศร้อนในประเทศไทยในช่วง 2553-2582 ถูกคาดการณ์ว่าจะ

เพิ มขึ้นเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะลุ่มแม่น้่าเจา้พระยา ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

• อุณหภูมิที สูงขึ้นมีผลกระทบต่อผลผลติข้าวผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง (เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม)

Scenario B2

2523-2552 2523-2552



ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Coefficient of 
Correlation) ระหว่าง Standardized 
Departure of MEI และ Yield Anomaly 
ของพืชต่างๆ

ข้าว: -0.3670**

อ้อย: -0.3885**

ข้าวโพด: -0.5141**

ที่มา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดย ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์
ข้อมูลจาก FAOSTAT และ NOAA** นัยส้าคัญทางสถิติท่ี 95 %



แบบจ่าลองทางเศรษฐมิติยืนยันว่าน้่าท่วม-น้่าแล้ง และน้่า
ชลประทานมีผลกระทบต่อผลผลิตข้าวต่อไร่

ที่มา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ 

ตัวแปร

เจ้าพระยา
ตอนบนฝั่ง
ตะวันออก

เจ้าพระยา
ตอนบนฝั่ง
ตะวันตก

เจ้าพระยา
ตอนล่างฝั่ง
ตะวันออก

เจ้าพระยาตอนล่าง
ฝั่งตะวันตก

โครงการชลประทาน
พิษณุโลก

ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์

น้้าชลประทาน
0.0644***
(0.015)

0.0108*
(0.006)

0.0385*
(0.023)

0.0691**
(0.028)

0.0763***
(0.020)

ดัชนี Extreme 
Flood

-0.0177*
(0.010)

0.0021
(0.005)

0.0293
(0.019)

0.0095
(0.021)

0.0233
(0.016)

ดัชนี Extreme 
Drought

-0.0134*
(0.008)

-0.0005
(0.006)

-0.0187
(0.013)

-0.0263*
(0.014)

0.0005
(0.008)

เงินวิจัยด้าน
การเกษตร

0.1807**
(0.088)

0.282***
(0.078)

0.394**
(0.182)

0.3211**
(0.124)

0.1302**
(0.054)

หมายเหตุ: มีตัวแปรควบคุมอื นๆ 
*, **, *** นัยส่าคัญทางสถิติที  90%, 95%, 99%

นัยเชิงนโยบาย:

 นักวิทยาศาสตร์มีความรู้
เรื อง Genome 
Sequencing และเรื อง 
Gene แต่ไทยขาดงานวิจัย
ด้านสายพันธุ์ใหม่โดยรัฐ
และเอกชน 

 ควรเปิดโอกาสให้เอกชน
ร่วมลงทุนในเรื อง 
Biodiversity เพื อเตรียม
รับมือกับปัญหาน้่าท่วม
และน้่าแล้งที มีแนวโน้มทวี
ความรุนแรงขึ้นในอนาคต 
และลดผลกระทบของการ
เปลี ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อผลผลิตทาง
การเกษตร (Crop 
Productivity)



5. ท าอย่างไรเกษตรกร-เกษตรรมไทยจะสมาร์ทขึ้น
(smarter)

 การเปลี่ยนบทบาทของรัฐ
• เปลี่ยนแนวคิด
• เปลี ยนวิธีการส่งเสริมภาคเกษตร

 การลงทุนสร้างด้านการวิจัย-นวัตกรรมในภาคเกษตร

 การจัดการทรัพยากรน้่ารับมือกับการเปลี ยนแปลง
ภูมิอากาศ

 นโยบายสังคม
 นโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรเกษตร
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5. ท าอย่างไรเกษตรกร-เกษตรรมไทยจะสมาร์ทขึ้น
(smarter)

 ข้อสมมติฐาน : เกษตรกรไทยมีความรู้ สามารถตัดสินใจได้อย่าง
มีเหตุมีผลหากมีข้อมูลสารสนเทศที่ดีพอ 

 การเปลี่ยนบทบาทของรัฐ : ลดเลิกการแทรกแซงตลาดและ
เปลี่ยนความคิดของรัฐที่เชื่อเกษตรกรควรเลิกปลูกพืชชนิดหนึ่ง 
และหันไปปลูกพืชอีกชนิดหนึ่ง
• การเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ และนักการเมืองไม่ใช่เรื่องง่าย

• เปลี่ยนแนวทางจากการที่รัฐคิดและด าเนินโครงการพัฒนา ไปเป็น
แนวทางใหม่ให้กลุ่มเกษตรกรกลุ่มประชาสังคม (มูลนิธิ อาจารย์
มหาวิทยาลัย) ท าโครงการพัฒนาเสนอของงบจากรัฐ
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5. ท าอย่างไรเกษตรกร (รม) ไทยจะสมาร์ทขึ้น (ต่อ)

 อนาคตของเกษตร คือ นวัตกรรม

 ความท้าทายของไทย คือ การปฏิรูประบบวิจัย : 
• เพิ่มงบประมาณวิจัย

• สร้าง national agricultural research commission 
เพื่อดูแลการจัดสรรเงินวิจัย และระดมทุนวิจัย 

• รัฐร่วมมือด้านวิจัยกับเอกชน และบริษัทต่างชาติ

• สร้างแรงจูงใจนักวิจัยโดยเฉพาะในหน่วยงานรัฐ
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5.1 ความท้าทายในอนาคต : นวัตกรรมกับความสามารถใน
การแข่งขันของเกษตรไทย
• เกษตรโลกก่าลังเขา้สู่ยุคปฏิวัติเขียวรอบ 2 : 

 Genomics ช่วยแก้ปัญหาฝนแล้ง น้่าท่วม ศัตรูพืช ท่าให้ข้าวหอม
ขึ้น นุ่มมากขึ้น ฯลฯ



8 Member Companies 

3 Associate Companies 

15 National 

Associations

CropLife

การรวมตัวของบริษัทข้ามชาติ CropLife

• รัฐบาลประเทศต่างๆ ทุ่มการวิจัยสร้างนวัตกรรม
- แต่เงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากภาคเอกชน เช่น crowd finance 

- การลงทุน แพง-ใช้ความรู้เฉพาะสูง บริษัทข้ามชาติยังต้องรวมกลุ่มกัน  เช่น CropLife

แหล่งเงินลงทุนในภาคเกษตรมาจากเอกชนมากขึ้น

ที่มา: FAO The State of  Food and Agriculture 2012



35Source: Waleerat, 2009.
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วาระแห่งชาติด้านเกษตรและอาหาร: มียุทธศาสตร์การวิจัย-พัฒนาเกษตรอย่างยั งยืน

รัฐบาลไทยต้องท่าอะไร: 3 I’s

 เพิ มการลงทุนใน R&D ภาคเกษตร (Investment )
 สร้างกฎกติกาใหม่ และสร้างความเข้มแข็งด้านวิจัยพัฒนา และส่งเสริม (Institution 

capacity)
• กติการ่วมลงทุนกับบริษัทข้ามชาติ
• เสริมสร้างความเข้มแข็งของ biological researchในรูปโปรแกรมวิจัย การสร้างนักวิจัยรุ่น

ใหม่ และ การวิจัยร่วมระหว่างplant breeders กับ biological scientists ฯลฯ
• การรื้อ และสร้างใหม่ระบบ National Agricultural and food Research System ......
• การใช้ ICT เป็นเครื องมือในการวิจัยและส่งเสริมการเกษตร
• การสร้างระบบ และ สถาบัน (กฎกติกา แรงจูงใจ) ในการเชื อมงานวิจัยกับงานส่งเสริม โดยให้

ภาคเอกชน กลุ่มปรัชาสังคม เป็นผู้ด่าเนินงาน รัฐเปลี ยนบทบาทเป็นผู้ประสาน จัดสรรงบ และ
ติดตามประเมินผล

 เป้าหมาย การลงทุน คือ สร้างนวัตกรรมการเกษตร-อาหาร (Innovation)



5. ท าอย่างไรเกษตรกร (รม) ไทยจะสมาร์ทขึ้น (ต่อ)

 การปฏิรูประบบวิจัย-พัฒนาเกษตรไทย
• เพิ่มงบประมาณวิจัย
• สร้าง national agricultural research commission 

เพื่อดูแลการจัดสรรเงินวิจัย และระดมทุนวิจัย 
• รัฐร่วมมือด้านวิจัยกับเอกชน และบริษัทต่างชาติ
• สร้างแรงจูงใจนักวิจัยโดยเฉพาะในหน่วยงานรัฐ
• ส่งเสริมระบบการร่วมมือกันท าวิจัยและพัฒนา ระหว่าง

นักวิจัย/สถาบันวิจัย กับ เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร
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ท าอย่างไรเกษตรกร (รม) ไทยจะสมาร์ทขึ้น

 5.2 นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพือ่รับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
• เป็นธรรม 

• มีประสิทธิภาพ 

• ลดความขัดแย้ง
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การจัดการทรัพยากรน้่า: เพื อความเป็นธรรม

• ในประเทศไทย น้้ายังอยู่ภายใต้ระบบการเข้าถึงโดยเสรี (Open Access) ดังนั้น “มือใครยาวสาว
ได้สาวเอา” 
• ผลที่ตามมาคือ แม้ภายใต้ภาวะปกติ จึงมีการใช้น้้าชลประทานอย่างสิ้นเปลือง

น้่าแล้ง
• การแย่งน้้าระหว่างภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรม
• ไม่ควรอ้างว่าเกษตรกรต้องเสียสละเพราะ
ภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่าสูงและสร้างรายได้
จ้านวนมากให้กับประเทศ 
• ควรมีการใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพ

น้่าท่วม
• เวลาเกิดน้้าท่วม มีความจ้าเป็นต้องมีพื้นที่
รับน้้าในภาคเกษตร (พื้นที่แก้มลิง) จ้านวน
มาก เพื่อป้องกันเมือง
• ผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ
เพื่อป้องกันน้้าท่วม 
• ควรมีระบบการชดเชยที่เป็นธรรม

ภาวะปกติ

ภาวะวิกฤต



แนวทางในการจัดการน้่าแล้ง

ปริมาณน้้า
ชลประทาน

เขื อน

ส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตทางการเกษตร 

(yield)

ความจ้าเป็นใน
การจัดการด้าน

อุปสงค์ 
(Demand 

Management)

ปริมาณน้่าฝน (+)

ความหนาแน่นของ
ประชากร (-)

พื้นที ปลูกข้าว (-)

ปัจจัยด้านอากาศ 
El Nino (-) La 

Nina (+)

(1) (2)

Ln (ปริมาณน้่าฝนเฉลี ย) 0.8568***
(0.187)

0.9525***
(0.192)

สัดส่วนพื้นที ปลูกขา้ว -0.0162**
(0.006)

-0.0145**
(0.007)

Ln (ความหนาแน่น
ประชากร)

-1.3154*
(0.778)

-1.3137*
(0.790)

เบี ยงเบนมาตรฐานของ
ENSO: MEI

-0.1781***
(0.044)

El Niño -0.3473**
(0.138)

La Niña 0.51***
(0.172)

ที่มา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ 



แนวคิดพื้นฐานของการจัดการด้านอุปสงค์และประสิทธิภาพ
ในการใช้น้่าชลประทาน

ก่าหนดสิทธิในการใช้น้่าขั้นพื้นฐาน 
(Base rights) น้่าเพื ออุปโภคบริโภค 
และผลิตอาหาร

สามารถน่าน้่าที เหลือ/
ประหยัดได้ไปโอนให้ผู้ที 

ต้องการใช้น้่าได้

ค้าถามที่ส้าคัญคือ การใช้น้่าเพื อท่าการเกษตรใน
พื้นที ต่างๆ และปลูกพืชต่างๆ ให้ผลตอบแทน
ต่างกันอย่างไร 

น้าไปสู่แนวคิดการวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจหน่วย
สุดท้ายของน้้าชลประทานที่ใช้ในภาคเกษตรกรรม 
(Value of Marginal Product of Irrigated Water: 
VMP)

ความแตกต่างเชิงพื้นที ความแตกต่างระหว่างพืช

มูลค่าการใช้น้่าของ
ตะวันออกสูงกว่าตะวันตก 

มูลค่าการใช้น้่าของ
อ้อยสูงกว่าข้าวนาปรัง



ผลการประมาณค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของน้่าชลประทาน

ประเภทพืช

ลุ่มเจ้าพระยา

โครงการ

ชลประทาน

พิษณุโลก ค่าเฉลี ย

ตอนบนฝั่ง

ตะวันออก

ตอนบนฝั่ง

ตะวันตก

ตอนล่างฝั่ง

ตะวันออก

ตอนล่างฝั่ง

ตะวันตก

ข้าวนาปรัง:

ค่าความยืดหยุ่นของการผลิตพืชต่อ

น้้าชลประทาน
0.517 0.075 0.112 0.069 0.206

VMP 1.588 0.234 0.461 0.305 0.532 0.624

อ้อย:

ค่าความยืดหยุ่นของการผลิตพืชต่อ

น้้าชลประทาน
1.801 0.444 0.085 0.086 1.531

VMP 7.586 2.017 0.444 0.501 5.042 3.118

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดย ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ (2014)



แนวทางการจัดการน้่าท่วม: ลดความขัดแย้ง

ในอดีต โครงการป้องกันน้้าท่วม (โครงการชลประทานขนาดใหญ่) ก่อสร้างในพ้ืนที่ชนบท การ
เวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างมีต้นทุนไม่สูงมาก โครงการจึงด้าเนินไปได้ด้วยดี 
 โครงการป้องกันน้้าท่วมในปัจจุบัน (และในอนาคต) มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ไม่ชัดเจน
เหมือนในอดีต เพราะ

 น้้าท่วมมิได้เกิดขึ้นทุกปี เกิดเฉพาะบางพื้นที่ ผู้ได้รับประโยชน์หลักคือคนในเมือง
การก่อสร้างของโครงการป้องกันน้้าท่วมมักละเลยปัญหา ความเสี่ยง และความเดือดร้อนต่อ
ประชาชนกลุ่มอ่ืนๆ ถูกมองว่าผู้ได้รับผลกระทบควร “เสียสละ เพื่อส่วนรวม” น้าไปสู่กระแสการ
คัดค้าน
• เมื่อเกิดน้้าท่วม การเอาน้้าไปฝากไว้ที่พื้นที่แก้มลิงในภาคเกษตรเพื่อป้องกันเมือง ส่งผลให้
เกษตรกรไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 3-4 เดือน
• คนเมืองจะต้องจ่ายชดเชยกับเกษตรกร และยอมให้น้้าผ่านเมืองบ้าง 
• ระบบจัดการน้้าท่วมจะต้องมีลักษณะรวมศูนย์ (Centralized) และจ้าเป็นจะต้องมีระบบชดเชยซึ่ง
อยู่บนฐานของ Beneficiary-pay-principle และสวัสดิภาพ (Welfare) ของเกษตรกรหลังได้รับการ
ชดเชยจะต้องดีขึ้นหรือไม่แย่ลง อีกทั้งควรมีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากโครงการ
ป้องกันน้้าท่วม



การจัดการผลกระทบของการเปลี ยนแปลงภูมิอากาศต่อ
ผลผลิตทางการเกษตร: ประสิทธิภาพ

 ข่าวร้าย: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพอากาศส่งผลให้ผลผลิต
ทางการเกษตร (Crop Productivity) ลดลง
 ข่าวด:ี การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Adaptation) ส่งผล
ให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงได้

 ใช้ข้อมูลจากการส้ารวจครัวเรือน
เกษตรจาก 6 จังหวัดในลุ่มน้้าเจ้าพระยา 
จ้านวน 815 ครัวเรือน ในปี 2556 โดย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 ใช้แบบจ้าลอง Endogenous 
Switching เพื่อประมาณการผลกระทบ
ของการปรับตัวต่อผลผลิตข้าวนาปีและ
ข้าวนาปรัง

ผลกระทบของการปรับตัวต่อผลผลิตข้าว:

• การปรับตัวต่อเหตุการณ์น้้าท่วมท้า
ให้ผลผลิตข้าวนาปีเพิ่มขึ้น 31 กิโลกรัม
ต่อไร่

• ผลของการปรับตัวต่อน้้าแล้งต่อ
ผลผลิตข้าวนาปรังไม่ชัดเจน



เปลี่ยนพันธุ์/เปลี่ยนพืช/สัตว์

เปลี่ยนปฏิทินเพาะปลูก

การปรับตัวต่อการเปลี ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและบทบาทของรัฐ

ส่งผลให้เกิดความหลากหลาย (Diversity) ของ
ระบบเกษตรไทย

ส่งผลให้เกิดความยืดหยุ่น (Flexibility) เพื่อ
รับมือกับแรงกระแทกต่างๆ (Shocks)

วิธีการปรับตัว

ปัจจัยที มีอิทธิพลต่อการปรับตัว

ความรู้ เงินทุน การศึกษา

บทบาทของภาครัฐ: ด้าเนินนโยบายที่ช่วย
เพิ่มความสามารถในการปรับตัว เช่น ให้
ทางเลือกที่หลากหลายกับเกษตรกรผ่าน
ทางการส่งเสริมการวิจัย ให้ความรู้กับ
เกษตรกรเกี่ยวกับการตลาด รวมถึงการวิจัย
และพัฒนาทางด้านพันธุกรรมซึ่งจะเอื้อต่อ
การเปลี่ยนพันธุ์หรือเปลี่ยนชนิดพืช รวมถึง
ไม่ด้าเนินนโยบายที่บิดเบือน (Distortion)



 5.3 นโยบายสังคม
• กองทุนเงินออมแห่งชาติส าหรับคนชรา
• ศูนย์เด็กเล็กในชนบท : การเพิ่ม IQ และคุณภาพการศึกษาของ

เด็กในชนบท โดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวยากจนท่ีไม่ได้อยู่กับ
พ่อแม่

 5.4 นโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรเกษตร
• ไม่ใช่ประเด็นหลักของการพูดวันนี้
• แต่เป็นประเด็นส าคัญมากส าหรับอนาคตเกษตรไทย ตลอดจน

ความเป็นอยู่ของเกษตรกร และ คนไทยในอนาคต
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ขอบคุณครับ
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