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เกษตร High Touch
หมายถึง
การทําเกษตรที่ใชฝมือ และ/หรือ เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสรางมูลค.าเพิ่มใหกับผลผลิต
องคการสหประชาชาติคาดวา ประชากรของโลกจะเพิ่มขึ้นเปนเกือบ 1 หมื่นล#านคน ในอีก 30 ป(ข#างหน#า
ทําให#เกิดความต#องการอาหารเพิ่มขึ้นจากป+จจุบันถึงร#อยละ 70 โดยการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกสวนใหญจะอยูใน
ภูมิภาคแอฟริกาและเอเชียเปนหลัก ภาคการเกษตรจึงมีบทบาทสําคัญในการผลิตอาหารเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้น
ของประชากรในอนาคต ซึ่งมีแนวโน#มความต#องการจะแตกตางไปจากที่ผานมาในอดีต กลาวคือ ผู#บริโภคในอนาคต
จะมีรายได#สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงมีความคาดหวังและต#องการอาหารที่มีคุณภาพสูงมากกวาอาหาร
ที่ผลิตมาจากระบบ Mass Production ซึ่งหมายถึง อาหารอินทรียที่มีการผลิตและแปรรูปภายใต#กระบวนการที่ใช#
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งต#องการรูปลักษณของผลิตภัณฑที่เกิดจากความคิดสร#างสรรค มีความนาสนใจ
และดึงดูดความต#องการบริโภค ซึ่งเปนโอกาสของภาคเกษตรของไทยในการผลิตสินค#าเกษตรเพื่อหลอเลี้ยง
ประชากรไมเพียงเฉพาะภายในประเทศ แตรวมถึงประชากรในภูมิภาคและทั่วโลก โดยต#องอาศัยเทคโนโลยี
มาตอยอดผลิตภัณฑให#มีมูลคาสูง เพื่อตอบสนองตอพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเปนสังคมเมือง
ของประชากรที่มีรายได#สูงขึ้น รวมทั้งสร#างรายได#ที่ยั่งยืนให#แกเกษตรกรผู#ผลิตเองด#วย
การคาดการณ:ประชากรของโลก
รายงาน World Population Prospects 2019 ขององคการสหประชาชาติระบุวา ประชากรของโลก
จะเพิ่มขึ้นเปน 9.7 พันล#านคนในป( 2050 (พ.ศ. 2593) จากป+จจุบันที่มีจํานวนประชากรราว 7.7 พันล#านคนหรือ
เพิ่มขึ้นราวร#อยละ 30 (รูปที่ 1) เมื่อพิจารณารายภูมิภาคจะพบวา แอฟริกาเปนภูมิภาคที่มีการเพิ่มขึ้นของจํานวน
ประชากรมากที่สุดจาก 1.0 พันล#านคนในป+จจุบัน เปน 2.1 พันล#านคนในป( 2593 หรือเพิ่มขึ้นกวา 2 เทา รองลงมา
เปนภูมิภาคเอเชียกลางและเอเชียใต#จะเพิ่มขึ้นจาก 2.0 พันล#านคน เปน 2.5 พันล#านคน สวนเอเชียตะวันออก
และตะวันออกเฉีย งใต#ร วมถึงประเทศไทย ซึ่งป+จจุบั นเปนภูมิภาคที่มีจํ านวนประชากรมากที่สุ ดโดยเฉพาะ
ประเทศจีน จะเพิ่มขึ้นจาก 2.3 พันล#านคน เปน 2.4 พันล#านคน (รูปที่ 2) เมื่ อพิจารณารายประเทศ จะเห็นวา
อินเดียเปนประเทศที่จะมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นมากที่สุดราว 300 ล#านคน รองลงมาเปนไนจีเรีย 200 ล#านคน
ปากีสถาน 120 ล#านคน คองโก 120 ล#านคน และเอธิโอเป(ย 90 ล#านคน (รูปที่ 3) และเมื่อพิจารณาแนวโน#ม
การเพิ่มขึ้นของประชากรตามกลุมอายุจะพบวา กลุมอายุ 25 – 64 ป( จะมีจํานวนมากที่สุด แตกลุมที่มีอัตรา
การเพิ่ มขึ้ น สู งที่สุ ดคื อ กลุ มผู# สูงอายุ ที่มีอายุ มากกวา 65 ป(ขึ้นไป (รู ปที่ 4) ซึ่ งการเพิ่ มขึ้ น ของประชากรโลก
จะเกิดขึ้นพร#อมการขยายตัวของเมือง (Urbanization) รายงานของ World Economic Forum ระบุวา ในป(
2593 ประชากรร#อยละ 68 จะอาศัยอยูในเมืองใหญ ทําให#ชนชั้นกลางมีจํานวนมากขึ้นจากรายได#ที่สูงขึ้น
สงผลให#รูปแบบความต#องการอาหารเปลี่ยนแปลงไปตามฐานะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอาหารคุณภาพสูง เชน
อาหารอินทรีย และผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย
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รูปที่ 1 ประมาณการจํานวนประชากรของโลก

ที่มา : World Population Prospects 2019, United Nations
รูปที่ 2 ประมาณการจํานวนประชากรรายภูมิภาค

ที่มา : World Population Prospects 2019, United Nations
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รูปที่ 3 ประมาณการจํานวนประชากรรายประเทศ

ที่มา : World Population Prospects 2019, United Nations
รูปที่ 4 ประมาณการจํานวนประชากรรายอายุ

ที่มา : World Population Prospects 2019, United Nations
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เมื่อพิจารณาจํานวนประชากรของไทยพบวา ป+จจุบันอยูที่ 69,310,827 คน คิดเปนร#อยละ 0.9 ของ
จํานวนประชากรโลก โดยมีการคาดการณวา ประชากรไทยจะเพิ่มขึ้นสูงสุดเปน 69,685,486 คน ในป( 2568
กอนที่จะมีแนวโน#มลดลงเหลือ 65,372,345 คน1 ในป( 2593 เปนผลจากอัตราการเกิดของคนไทยเริ่มลดลง
ตั้งแตทศวรรษ 2510 ที่ไทยดําเนินนโยบายจํากัดความยากจน สงผลให#ประชากรมีลูกน#อยลง เห็นได#จากจํานวน
ประชากรอายุต่ํากวา 20 ป( ที่ลดลงอยางตอเนื่อง ทําให#ประชากรวัยแรงงานของไทยลดลงในระยะยาว (รูปที่ 5)
ดังนั้น ข#อเสนอแนะการผลิตสินค#าเกษตรที่มีมูลคาสูงของบทความนี้จะไมใชการผลิตเพื่อตลาดในประเทศไทย
เพียงอยางเดียว แตเปนการผลิตเพื่อรองรับความต#องการของประชากรโลก คําถามสําหรับประเทศไทยคือ
พร#อมหรือยังที่จะผลิตอาหารเลี้ยงคนทั้งโลก Are you ready to feed the world?
รูปที่ 5 ประมาณการจํานวนประชากรของไทย

ที่มา : Margo Towie, Jason Clenfield and Hannah Dormido (2019)

ภาพรวมภาคเกษตรของไทย
จํานวนแรงงาน
จากข#อมูลการสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา จํานวนแรงงาน
ในภาคเกษตรมีจํานวนประมาณ 12.8 ล#านคน จากจํานวนผู#มีงานทําทั้งหมดราว 38.3 ล#านคน โดยแรงงานภาคเกษตร
มีเพียง 1.0 ล#านคน หรือร#อยละ 8 เทานั้นที่เปนแรงงานในระบบ ขณะที่แรงงานกวา 11.8 ล#านคน หรือร#อยละ 92
ในภาคเกษตรเปนแรงงานนอกระบบ (รู ปที่ 6) สะท#อนให# เห็ นวา แรงงานเหลานี้เ ปนกลุ มที่ ไมมี ความมั่นคง
ทางรายได# และไมมีหลักประกันทางสังคมจากการทํางาน

1

https://thestandard.co/thailand-population/
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รูปที่ 6 จํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ

ที่มา : การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ

เมื่อพิจารณาการเคลื่อนย#ายของแรงงานพบวา เริ่มมีการย#ายออกจากภาคเกษตรอยางมีนัยสําคัญในชวง
30 ป(ที่ผานมา โดยมีทั้งป+จจัยผลักและป+จจัยดึงที่ทําให#เกิดแนวโน#มดังกลาว ป+จจัยผลักนั้นเกิดขึ้นในภาคเกษตรเอง
สืบเนื่องจากนโยบายการอนุญาตให#ใช#พื้นที่ปpาทําการเพาะปลูกชวงทศวรรษ 2490 ทําให#เกิดการถางปpาเพื่อพื้นที่
การเกษตร รวมกั บการใช# ปุq ยและสารเคมี อยางเข# มข# นเพื่ อเพิ่ มผลผลิ ตทางการเกษตรในชวงทศวรรษ 2510
จนทําให#เกิดผลกระทบทางธรรมชาติ เชน น้ําทวม ดินเสื่อมคุณภาพ และอากาศแปรปรวน จึงเปนป+จจัยผลัก
ให# แรงงานในภาคเกษตรเคลื่ อนย# ายเข# ามาในเมื องเพื่ อประกอบอาชี พอื่ น ซึ่ งในชวงเดี ยวกั นนั้ นประเทศไทย
เริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เน#นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม (Industrialization) ตั้งแตป( 2504
เรื่อยมาจนกระทั่งมีการตั้ง Eastern Seaboard ในป( 2525 ประเทศไทยจึงเข#าสูชวงการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในระดับร#อยละ 9 ตอป( ในชวงป( 2530 – 2540 สูงที่สุดในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย จนได#รับการกลาวถึงวา
เปนหนึ่งใน East Asian Miracle กลายเปนป+จจัยดึงให#แรงงานออกนอกภาคเกษตรเพื่อเข#ามาหาโอกาสการทํางาน
ในเมื อง อยางไรก็ ดี ภาคอุ ต สาหกรรมที่ ขยายตั ว อยางรวดเร็ ว กลั บไมสามารถดู ด ซั บ แรงงานจํ า นวนมาก
จากภาคเกษตรได# เห็นได#จากสัดสวนผู#มีงานทําของภาคอุตสาหกรรมที่คอนข#างคงที่ตลอดชวงเวลา 30 ป(ที่ผานมา
(รูปที่ 7) เนื่ องจากภาคอุ ตสาหกรรมต#องการแรงงานที่ มีทักษะเฉพาะ แรงงานภาคเกษตรจึ งต# องเข#าไปทํ างาน
ในภาคบริการแทน และสวนใหญเปนอาชีพนอกระบบ เชน หาบเรแผงลอย รับจ#าง กอสร#าง และพนักงานบริการ
จึงกลาวได#วาการเคลื่อนย#ายแรงงานของไทยเกิดขึ้นระหวางภาคเกษตรและบริการเปนสวนใหญ ซึ่งในป+จจุบัน
สัดสวนผู#มีงานทําอยูในภาคบริการมากที่สุดร#อยละ 45 ภาคเกษตรร#อยละ 33 และภาคอุตสาหกรรมร#อยละ 22
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รูปที่ 7 สัดสวนการจ#างงานของไทย (ป( 2534 – 2560)

ที่มา : World Development Indicators, World Bank (2018)

มูลค(าทางเศรษฐกิจ
มูลคาทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรวัดจากสัดสวนตอ GDP ลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตชวงหลังทศวรรษ
2500 สวนทางกับสัดสวนตอ GDP ของภาคอุตสาหกรรม (รูปที่ 8) เปนผลมาจากแรงงานเคลื่อนย#ายออกนอก
ภาคเกษตรและนโยบายเน#นพัฒนาภาคอุสาหกรรมดังที่ได#กลาวไปข#างต#น เมื่อพิจารณาข#อมูลภาคเกษตรในป+จจุบัน
พบวา มี GDP มูลคา 1.3 ล#านล#านบาท จากมูลคา GDP ของไทยที่ 15 ล#านล#านบาท คิดเปนร#อยละ 8.5 ของ
GDP รวม โดยมีมูลคาการสงออกสินค#าเกษตรราว 0.7 ล#านล#านบาท และสินค#าสงออกที่สําคัญ 5 อันดับแรก
ได#แก ข#าว มันสําปะหลัง ยางพารา ผลไม#สด และไกแปรรูป (รูปที่ 9)
รูปที่ 8 สัดสวน GDP ของไทย

ที่มา : World Development Indicators, World Bank (2018)
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รูปที่ 9 ข#อมูลเกษตรกรรมไทย

ที่มา : https://www.longtunman.com/17056 (ข#อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562)
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กรณีศึกษาเกษตร High Touch ของต.างประเทศ
ญี่ปุ-น
ญี่ ปุp น เป นประเทศพั ฒ นาแล# ว ที่ มีขนาดเศรษฐกิ จ ใหญเป นอั น ดั บ 3 ของโลก มี ร ายได# เ ฉลี่ ย ตอหั ว
ประมาณ 50,210 เหรียญสหรัฐ สูงกวาประเทศไทยเกือบ 8 เทา (ไทยมีรายได#เฉลี่ยตอหัว 6,610 เหรียญสหรัฐ)
เนื่ องจากญี่ ปุp น เป นผู# นํ า ด# า นเทคโนโลยี และนวั ต กรรมที่ ส ร# า งมู ล คาทางเศรษฐกิ จ ในระดั บ สู ง รวมทั้ งเป น
ศูนยกลางด#านการเงินและการประกันภัยที่ชวยผลักดันภาคบริการให#เปนอุตสาหกรรมหลักที่ครองสัดสวน
GDP ถึงร#อยละ 70 นอกจากนี้ ญี่ปุpนยังมีชื่อเสียงเรื่องผลผลิตทางการเกษตรมูลคาสูงจนเปน Luxury Product และ
เปนที่ต#องการของคนที่มีกําลังซื้อสูงที่นิยมซื้อเปนของขวัญ ซึ่งบางชนิดมีราคาสูงที่สุดในโลก ยกตัวอยางเชน
เมลอนจากฮอกไกโดสามารถขายได#ในราคาลูกละ 22,500 เหรียญสหรัฐ หรือราว 7 แสนบาท มะมวงมิยาซากิ
ที่มีผลสีแดงทับทิมขายได#ในราคาลูกละ 2,500 เหรียญสหรัฐ หรือเกือบ 8 หมื่นบาท และสตรอเบอรรี่ขาวพันธุ
Shirou Houseki (White Jewel) ขายได#ในราคาลูกละ 40 เหรียญสหรัฐ หรือราว 1,200 บาท (รูปที่ 10)
รูปที่ 10 ผลไม#มูลคาสูงของญี่ปุpน

ที่มา : https://www.businessinsider.com/japanese-melons-cost-price-so-expensive-japan-2019-6
https://www.fukuoka-now.com/en/news/miyazaki-mango-selling-%C2%A5108000/
https://www.odditycentral.com/foods/white-jewel-the-japanese-white-strawberries-worth-their-weight-ingold.html
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มูลคาของผลผลิตเหลานี้เกิดจากวิธีการปลูกที่ใช#ความพิถีพิถันอยางมาก ซึ่งแตกตางจากวิธีการผลิต
ทั่วไปที่เน#นปริมาณการผลิต (Mass Production) แตขายได#ในราคาต่ําเหมือนกับผลผลิตทั่วไปของประเทศไทย
รวมทั้งการสร#างเรื่องราวและสร#างแบรนดให#มีความนาสนใจผานการชวยประชาสัมพันธของภาครัฐ ยกตัวอยางเชน
มะมวงมิยาซากิในจังหวัดมิยาซากิบนเกาะคิวชูทางตอนใต#สุดของญี่ปุpน มีวิธีการปลูกมะมวงเริ่มต#นจากการนํา
ต#นพันธุมาเพาะในโรงเรือนที่มีการควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งต#นมะมวงจะมีความสูงไมเกิน 2 เมตร เมื่อมะมวงออกดอก
จะใช# ผึ้ งในโรงเรือนเพื่ อผสมเกสร เมื่ อชอดอกติ ดลู ก เกษตรกรจะเลื อกเก็ บลู กออนมะมวงที่ สมบู รณไว# เพี ยง
ลูกเดี ย วตอหนึ่ งชอและใช# ต ะขอที่ ผูกกั บ เชื อกที่ ห# อยมาจากหลั งคาเกี่ ยวชอดอกไว# เ พื่ อชวยพยุ งลู กมะมวง
ที่จะใหญขึ้น และจะใช#ตาขายหอหุ#มมะมวงไว# เมื่อมะมวงสุกได#ที่จ ะหลุด ออกจากขั้ วหลนลงมาบนตาขาย
ที่รองรับอยู ซึ่งเปนลักษณะพิเศษของมะมวงชนิดนี้ที่ต#องรอให#สุกเองตามธรรมชาติจึงจะมีรสชาติดีที่สุด
รูปที่ 11 มะมวงมิยาซากิและการประมูล

ที่มา : The Japan Times

รัฐบาลท#องถิ่นของญี่ปุpนมีสวนสําคัญในการสงเสริมการสร#างเรื่องราวและแบรนดให#กับมะมวงมิยาซากิ
จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยมีการให#ประมูลภายใต#แบรนด “Taiyo no Tamago” (Egg of the sun) เพื่อรับรอง
คุณภาพของมะมวง ซึ่งจะให#กับผลผลิตมะมวงที่ผานเกณฑ 1) น้ําหนักจะต#องมากกวา 350 กรัม 2) มีความหวาน
มากกวาร#อยละ 15 และ 3) ต#องไมมีรอยขีดขวนบนผิวมะมวง จึงจะได#รับอนุญาตให#ขายภายใต#แบรนดดังกลาว
ผู#บริโภคสวนใหญมักจะซื้อมะมวงมิยาซากิเปนของฝากของขวัญในโอกาสพิเศษ ทําให#มะมวงขายได#ในราคาสูง
สวนด#านเกษตรกรมีแรงจูงใจในการผลิตมะมวงให#มีคุณภาพสูงโดยไมได#เน#นปริมาณ เนื่องจากมีรัฐบาลชวย
สนับสนุนการขายให#ได#ราคาอยูแล#ว
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เนเธอร/แลนด/
เนเธอรแลนดเปนประเทศที่มีชื่อเสียงด#านการเกษตรมายาวนาน จากการเปนผู#สงออกสินค#าเกษตร
เปนอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา ทั้งที่มีพื้นที่เพียง 41,543 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเล็กกวาประเทศไทย
12 เทา ข#อมูลจาก National Geographic ระบุวา ผลผลิตมันฝรั่งเฉลี่ยทั่วโลกอยูที่ 9 ตันตอเอเคอร (2.5 ไร)
แตผลผลิตมันฝรั่งของเนเธอรแลนดอยูที่ 20 ตันตอเอเคอร โดยที่ใช#น้ําน#อยกวาการเกษตรทั่วไปร#อยละ 90 และ
แทบจะไมใช#สารเคมีในการเพาะปลูกเลย วิธีการที่เนเธอรแลนดใช#เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตคือ การปลูก
ในโรงเรือนขนาดใหญ (Industrial Greenhouses) บางแหงครอบคลุมพื้นที่ถึง 175 เอเคอร ทําให#สามารถควบคุม
สภาพแวดล#อมในการเพาะปลูกได#ทั้งหมด เชน อุณหภูมิ ความชื้นในดิน และการใช#น้ํา จึงเปนป+จจัยให#ภาคเกษตร
ของเนเธอรแลนดผลิตสินค#าได#ทั้งปริมาณและคุณภาพ
รูปที่ 12 พื้นที่เพาะปลูกของเนเธอรแลนด

ที่มา : National Geographic (2017)

ป+จจัยตอมาที่สนับสนุนการเปนผู#นําด#านการเกษตรของเนเธอรแลนดคือ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เชน แทรคเตอรไร#คนขับ โดรนสํารวจพื้นที่ (Scanning Drone) วัคซีนปศุสัตว และแสงไฟ LED ที่ใช#ในโรงเรือน
เพื่อเพิ่มผลผลิตที่สร#างจากมหาวิทยาลัย Wageningen ใน Food Valley ซึ่งเปนชื่อเรียกพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัย
ที่สร#างธุรกิจการเกษตรและสตารทอัพมากมาย ลักษณะเดียวกับที่มหาวิทยาลัย Stanford ใน Silicon Valley
สร#างสตารทอัพด#านเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัย Wageningen มีเป„าหมายที่จะสร#างสตารทอัพ
และสงงานวิจัยในห#องแล็บออกสูตลาดด#วยการตั้งศูนยบมเพาะสตารทอัพชื่อวา StartLife ทําหน#าที่ให#คําปรึกษา
ด#านการเปนผู#ประกอบกิจการ ตัวอยางธุรกิจสตารทอัพที่เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยแหงนี้ เชน The Algae Factory
เปนบริษัทแรกที่ผลิตช็อคโกแลตสาหราย และ Pherobank พัฒนาและจําหนายน้ําหอมฟ(โรโมนจากแมลงกวา
150 ชนิด ซึ่งสวนใหญสกัดมาจากผีเสื้อกลางคืน
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สิงคโปร/
เมื่อกลาวถึงประเทศสิงคโปร คนสวนใหญมักจะคิดถึงประเทศพัฒนาแล#วขนาดเล็กที่ใหญกวาจังหวัด
นนทบุรีเล็กน#อย เปนศูนยกลางการเงินการค#าของภูมิภาคอาเซียน และเปนประเทศที่สร#างชาติจากโลกที่สาม
มาสูโลกที่หนึ่งภายในเวลาเพียง 50 ป( นับจากวันที่สิงคโปรกอตั้งประเทศเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2508 ถึงแม#สิงคโปร
จะมีความเจริญในทุกด#าน แตป+จจุบันต#องนําเข#าอาหารราวร#อยละ 90 แสดงให#เห็นถึงการพึ่งพาตางประเทศ
มากเกินไป สิงคโปรจึงมีนโยบายเริ่มสร#างความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ภายในประเทศ โดยใช#
ความก#าวหน#าทางเทคโนโลยีมาหลอเลี้ยงประชากรสิงคโปรด#วยการกําหนดวิสัยทัศน 30 by 30 vision เพื่อเพิ่ม
สัดสวนการผลิตอาหารภายในประเทศจากร#อยละ 10 เปนร#อยละ 30 ภายในป( 25302
ตัวอยางของการนําเทคโนโลยีมาใช#ในการเกษตรของสิงคโปรคือ การปลูกพืชในเมือง (Vertical Farming)
ของฟารม Sky Greens ซึ่งได#รับการรับรอง Singapore Standard 632 (SS 632) หรือมาตรฐานการปลูกพืช
อินทรียในเมืองเปนแหงแรกของโลก โดยระบบของการปลูกพืชนี้เรียกวา A-Go-Gro เปนการปลูกพืชบนโครงรูป
ตัว A ที่มีความสูงราว 6 เมตร แตละโครงจะมีรางปลูกพืช 22 – 26 ราง ซึ่งจะเคลื่อนที่ขึ้นลงเพื่อให#พืชได#รับแสง
อยางทั่วถึง ซึ่งอาศัยพลังงานจากน้ําที่ไหลลงมาจากที่เก็บน้ําฝนด#านบนในลักษณะหมุนเวียนโดยไมมีการปลอย
ของเสียออกมาในโรงเรือน จึงมีประสิทธิภาพ เปนมิตรกับสิ่งแวดล#อม และไมกอให#เกิดภาวะโลกร#อน ป+จจุบัน
ฟารมแหงนี้มีพืชที่ปลูกหลายชนิด เชน กะหล่ําปลี ผักโขม ผักกาดหอม เปนต#น นอกจากนี้ ยังผลิตโครงรูปตัว A
จําหนายให#แกเกษตรกรอื่นด#วยในราคา 10,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 3 แสนบาท
รูปที่ 13 Vertical Farming ของสิงคโปร

ที่มา : https://permaculturenews.org/2014/07/25/vertical-farming-singapores-solution-feed-local-urban-population/
2

https://www.straitstimes.com/singapore/spore-sets-30-goal-for-home-grown-food-by-2030
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นอกจากนี้ สิงคโปรยังมีความก#าวหน#าด#านปศุสัตว ซึ่งถือเปนแหลงอาหารสําคัญของประเทศเชนกัน
ยกตัวอยางเชน เขต Woodlands ทางตอนเหนือของประเทศ มีการทําฟารมเลี้ยงไกไขที่ใช#ระบบอัตโนมัติทั้งหมด
ภายในโรงเลี้ยง มีคนงานเพียงคนเดียวที่ทําหน#าที่หมักมูลไกในโรงเรือนเปนแก…ส ลักษณะพิเศษของไขไกของฟารม
แหงนี้คือ เปนไขพาสเจอรไรสที่ปลอดจากเชื้อ Salmonella สาเหตุของโรคท#องรวง และเชื้อไข#หวัดนกที่สามารถ
ซึมผานเปลือกไขเข#าไปข#างใน ทําให#สามารถรับประทานไขดิบได# โดยปกติการพาสเจอรไรสจะต#องใช#ความร#อน
60 – 80 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทําให#ไขสุกได#เลย แตสิงคโปรมีเทคโนโลยีการพาสเจอรไรสไขให#สามารถคงสภาพ
เปนไขดิบอยู โดยใช#วิธีการผานน้ําร#อนและน้ําเย็นลักษณะเดียวกับการแชออนเซนของญี่ปุpน นอกจากจะทําให#
ผลผลิตมีคุณภาพแล#วยังสามารถขายได#ในราคาสูงกวาปกติ โดยไขไกสด 1 แพค มี 10 ฟองของสิงคโปรขายใน
ราคา 5.40 เหรียญสหรัฐ หรือราว 160 บาท เฉลี่ยฟองละ 16 บาท นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑไขอื่น ๆ ที่ทํา
เปนพาสเจอรไรส เชน Poached Eggs ไขต#ม ไขลวก ไขในน้ําซีอิ๊ว และ Tamagoyaki หรือไขม#วนญี่ปุpน
รูปที่ 14 ไขไกพาสเจอรไรสของสิงคโปร

ที่มา : https://www.eggstory.com.sg/
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ตัวอย.างเกษตร High Touch ของไทย
การสร0างมูลค(าเพิ่มให0สินค0าเกษตร
ประเทศไทยมีชื่อเสียงด#านการปลูกข#าวมาเปนเวลานาน ผู#คนทั่วโลกตางรู#จักข#าวหอมมะลิของไทย
และยกยองวาเปนข#าวที่อรอยที่สุดในโลก3 แตในความเปนจริงชาวนาที่ผลิตข#าวที่ดีที่สุดในโลกกลับเปนผู#ที่
ยากจนที่สุดในประเทศไทย สะท#อนให#เห็นวา การเกษตรของไทยยังมีป+ญหาด#านการสร#างมูลคาเพิ่มให#กับ
ผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากที่ผานมาเกษตรกรจะเน#นผลิตให#ได#ปริมาณมาก แตสุดท#ายขายได#ในราคาต่ํา
เพราะธรรมชาติของสินค#าเกษตรมีความผันผวนด#านราคาสูง ซึ่งอธิบายทางเศรษฐศาสตรด#วยทฤษฎีใยแมงมุม
(The Cobweb Theorem) (รูปที่ 15) โดยจุดเริ่มต#นอยูที่การผลิตสินค#า Q1 ขายได#ที่ P1 ในราคาสูงกวาจุดดุลยภาพ
ทําให#ในฤดูกาลถัดไปเกษตรกรผลิตสินค#าออกมาที่ Q2 เพื่อคาดหวังราคาที่ P1 แตสถานการณได#เปลี่ยนไปแล#ว
เนื่องจากทุกคนมีแรงจูงใจที่จะผลิตสินค#าออกมาเหมือนกัน ทําให#ราคาลดลงมาอยูที่ P2 เมื่อราคาตกต่ําลง
ในฤดูกาลถัดไปเกษตรกรจะผลิตสินค#าออกมาน#อยลง ทําให#ราคาขยับสูงขึ้นอีกเปนวงจรเชนนี้ไปเรื่อย ๆ จนกวา
ราคาและปริมาณจะเข#าสูจุดดุลยภาพ ดังนั้น วิธีแก#ป+ญหานี้คือ จะต#องออกจากวงจรของทฤษฎีใยแมงมุม โดยเลี่ยง
การผลิตสินค#าที่เน#นปริมาณ แตเปลี่ยนไปผลิตสินค#าที่เน#นราคาจากการสร#างมูลคาเพิ่มแทน
รูปที่ 15 ทฤษฎีใยแมงมุม

ที่มา : http://www2.fpo.go.th/S-I/Source/ECO/ECO19.htm

3

https://www.lonelyplanet.com/news/2016/12/09/official-thailands-jasmine-rice-best-world/
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได#เคยตรัสไว#
เมื่อกวา 30 ป(กอนวา “ข0าวแทนที่จะขายเป5นถุงหรื อเป5นกระสอบ ความจริงน(าจะนํามาทําแพกเกจจิ้ ง
ทํ า เรื่ องการตลาด”4 แสดงให# เ ห็ น ถึ ง พระวิ สั ย ทั ศ นที่ ย าวไกลในการพั ฒ นาข# า วของไทยให# มี มู ล คาสู ง ขึ้ น
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนา แตเวลาผานมาจนถึงวันนี้ ประเทศไทยและชาวนาไทยยังคงประสบป+ญหา
เหมือนกับเมื่อ 30 ป(กอน เนื่องจากไมได#มีการสงเสริมอยางจริงจังจากรัฐบาล ซึ่งมุงเน#นแตจะพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
เปนหลัก ข#อมูลทางเศรษฐกิจที่ผานมาได#สะท#อนให#เห็นแล#ววา การพั ฒนาอุตสาหกรรมของไทยเปนได#แค
ฐานการผลิ ตของตางชาติและไมมีนวัตกรรมของตนเอง สวนนโยบายการเกษตรรัฐบาลกลับไปเน#นนโยบาย
พยุงราคาสินค#าเกษตร ซึ่งสร#างผลได#เพียงระยะสั้น แตไมได#เน#นการวิจัยและพัฒนาที่ชวยให#เกษตรกรสามารถพัฒนา
ผลผลิตให#มีมูลคาสูง เห็นได#จากงบประมาณด#าน R&D ที่อยูในระดับต่ํามากมาเปนเวลานาน ในชวงป( 2542 - 2554
งบประมาณ R&D ของไทยอยูที่ระดับร#อยละ 0.23 ตอ GDP5 เพิ่งจะขยับขึ้นมาใกล#เคียงร#อยละ 1 ของ GDP ในชวง
ไมกี่ป(ที่ผานมา เทียบกับคาเฉลี่ยงบประมาณ R&D ของโลกอยูที่ราวร#อยละ 2.3 ของ GDP และประเทศพัฒนาแล#ว
อยางอิสราเอลที่มีความก#าวหน#าอยางมากในด#านการเกษตรที่ร#อยละ 4.25 ของ GDP6 ซึ่งเปนจํานวนที่สูงที่สุด
ในโลก ด#วยเหตุนี้ทําให#เกษตรกรไทยไมสามารถพัฒนาองคความรู#เพื่อพึ่งพาตนเองได#ในระยะยาว และรัฐบาล
ไมสามารถนําพาประเทศให#หลุดพ#นจากกับดักรายได#ปานกลางมานานกวา 40 ป(
อยางไรก็ดี แม#ไมได#รับการสงเสริมจากรัฐบาล ยังมีเกษตรกรบางกลุมที่สามารถใช#แนวคิดการสร#าง
มูลคาเพิ่มสินค#าเกษตรจนประสบความสําเร็จ ยกตัวอยางเชน ข#าวอิ่ม แบรนดข#าวกล#องปลอดสารพิษคุณภาพสูง
ของ จ. มหาสารคาม ด#วยการสนับสนุนของนายกรณ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ในฐานะ
ประธานโครงการเกษตรกรเข#มแข็งที่มีเป„าหมายสนับสนุนให#ชาวนาไทย อยูดีกินดี มีความเข#มแข็ง และพึ่งพา
ตนเองได# โดยข#าวอิ่มประกอบด#วยข#าวกล#องพันธุพื้นเมืองจากทุงกุลาร#องไห# 3 สายพันธุ ได#แก ข#าวหอมมะลิ
105 ข#าวหอมมะลิแดง และข#าวหอมนิล บรรจุอยูในถุงสุญญากาศที่ชาวนาเปนผู#ดูแลขั้นตอนการผลิตทั้งหมด
และมีการสร#างสรรคบรรจุภัณฑ (Packaging) ให#มีความนาสนใจ โดยสงเสริมการใช#ผลิตภัณฑท#องถิ่นอยาง
เชือกฝ„ายและผ#าขาวม#า รวมทั้งกระเปqาที่ทอจากต#นข#าว เพื่อสร#างมูลคาเพิ่มให#กับสินค#า สวนชองทางการจําหนาย
จะเน#นการขายให#ถึงมือลูกค#าโดยตรง ด#วยการจําหนายในศูนยการค#าที่เน#นกลุมลูกค#ารายได#สูง เชน Villa Market,
Gourmet Market, Central Food Hall และ Tops Market รวมทั้งการจําหนายผาน E-commerce เชน เว็บไซต
Facebook และ Line เพื่อลดขั้นตอนพอค#าคนกลางภายใต#แนวคิด “From Farm to Fork” หรือ “จากนาสูจาน”
ทําให#รายได#ถึงมือชาวนาโดยตรง ราคาข#าวอิ่มขายในราคากิโลกรัมละ 120 บาท รายได#ถึงมือชาวนาในราคาเฉลี่ย
ตันละ 23,000 บาท เทียบกับการขายตามราคาตลาดที่ขายได#เพียงตันละ 8,000 – 9,000 บาท อีกทั้งยังชวย
สงเสริมภูมิป+ญญาผ#าพื้นเมืองให#สามารถสร#างรายได#ในชุมชนอีกด#วย

4
5
6

https://mgronline.com/smes/detail/9590000109416
https://www.nesdb.go.th/article_attach/allwtn.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS

15

รูปที่ 16 ข#าวอิ่ม

ที่มา : Facebook เกษตรเข#มแข็ง
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การเป5นผู0ประกอบกิจการด0านเกษตร
ประเทศไทยมีตัวอยางของการทําเกษตรที่ไมเพียงเปนเกษตรกร แตสร#างให#ตัวเองเปนนักธุรกิจการเกษตร
อยาง Coro Field ฟารมสไตลญี่ปุpนแหงแรกของไทยใน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ฟารมแหงนี้เกิดขึ้นภายใต#แนวคิด
Lifestyle Farming บนเนื้อที่ 104 ไร ภายในฟารมประกอบด#วยแปลงปลูก Coro House และ Coro Garden
ร#านอาหาร Coro Cafe’ ร#านจําหนายสินค#า Coro Market และพื้นที่สร#างสรรคงานศิลปะ Coro Me โดยสินค#า
ขึ้นชื่อของที่นี่คือ Tomi Melon เปนพืชตระกูลแตงสายพันธุฮอกไกโดจากญี่ปุpน มีเปลือกสีเหลืองทอง เนื้อสีเขียวนวล
กลิ่นหอมอบอวล และรสชาติหวานกรอบ และ Holland Cherry Tomato มะเขือเทศสายพันธุเนเธอรแลนด
ซึ่งแบงออกเปน 2 ชนิด คือ Red Holland Cherry มีเปลือกบาง รสชาติเข#มข#น และ Yellow Holland Cherry
มีสีเหลืองอมส#ม เปลือกหนา มีรสหวาน
แปลงปลูกชื่อ Coro House จะเปนพื้นที่ปลูกเมลอนและมะเขือเทศขนาดใหญที่ใช#เทคโนโลยีการปลูก
จากอิสราเอลควบคุมการปลูกด#วยระบบคอมพิวเตอรทั้งหมด สวน Coro Garden จะเปนพื้นที่ที่เป’ดโอกาสให#
ลูกค#าสามารถปลูกและเก็บผลผลิตด#วยตนเอง โดยจะแบงออกเปน 2 โซน ได#แก Grow Zone และ Harvest
Zone สําหรับ Coro Café’ เปนร#านอาหารที่ใช#ผักผลไม#ออแกนิกจากในฟารมทั้งหมด เมนูเด็ดคือ สลัดผักออแกนิก
และข#าวปลาสามรส สวน Coro Market เปนพื้นที่จําหนายสินค#าของฟารมทั้งหมด ทั้งเมลอนฮอกไกโด มะเขือเทศ
เนเธอรแลนด ผักสลัด มันมวงญี่ปุpน แตงโม และผักผลไม#สดอื่น ๆ รวมทั้งผลิตภัณฑแปรรูปอยางแยมเมลอน
และน้ําสลัดสูตรเฉพาะของฟารม และสุดท#ายคือ Coro Me เปนพื้นที่ให#ลูกค#าทํากิจกรรมงานศิลปะ โดยฟารม
จะให#ต#นไม#เล็ก 1 ต#น ลูกค#าสามารถนําไปตกแตงด#วยกระถางและหินสีได#ตามใจชอบ
รูปที่ 17 ฟารม Coro Field

ที่มา : http://travel.trueid.net/detail/4xGnqAZxb2a และ https://travel.mthai.com/blog/125569.html
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แนวทางการส.งเสริมแรงงานไทยให0เปGนผู0ประกอบกิจการ
ป+จจุบันกรมพัฒนาฝ(มือแรงงานมีภารกิจเกี่ยวข#องกับภาคเกษตรผานการฝ•กอบรมในอุตสาหกรรม
เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งอยูใน 10 อุตสาหกรรมเป„าหมายของรัฐบาล โดยเปนหลักสูตรการฝ•กอบรม
เกี่ยวกับการใช#เทคโนโลยีมาสูการแปรรูปการเกษตร การใช#เทคโนโลยีกับกระบวนการอาหาร การใช#หรือแปรรูป
วัตถุดิบจากชีวภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ การใช#ชีววิทยาสังเคราะห อุตสาหกรรมเกี่ยวกับชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 มีผู#เข#าฝ•กอบรมแล#วจํานวน 3,651 คน ขณะที่
สถานประกอบกิจการฝ•กอบรมแรงงานของตนเองจํานวน 233,477 คน (รูปที่ 18)
รูปที่ 18 ผลการดําเนินงานฝ•กอบรม

ที่มา : สถิติการพัฒนาฝ(มือแรงงาน พ.ศ. 2562

อยางไรก็ดี การพัฒนาภาคเกษตรของไทยยังต#องอาศัยการสงเสริมอีกมาก เห็นได#จากจํานวนการฝ•กอบรม
แรงงานภาคเกษตรสวนที่กรมและสถานประกอบกิจการดําเนินการทําได#เพียง 237,128 คน เทียบกับจํานวน
แรงงานภาคเกษตรที่มีอยูราว 13 ล#านคน อีกทั้งจํานวนผู#ที่ได#รับการฝ•กอบรมถึงร#อยละ 98 เปนแรงงานที่อยู
ในสถานประกอบกิจการ มูลคาเพิ่มที่แรงงานเหลานั้นสร#างขึ้นจะตกอยูกับเจ#าของกิจการ ไมได#กระจายมายัง
แรงงานสวนใหญ โดยแรงงานได#รับเพียงคาจ#าง ซึ่งไมมีเพียงพอตอการยกระดับรายได#และคุณภาพชีวิตของ
แรงงาน หากจะทําให#แรงงานได#รับประโยชนอยางแท#จริง จะต#องเน#นการสงเสริมให#แรงงานเปนผู#ประกอบกิจการเอง
เพื่อสร#างผลผลิตที่มีมูลคาเพิ่ม โดยมูลคาเพิ่มนี้เองเปนสวนสําคัญของประเด็นทั้งหมด เนื่องจากจะชวยทําให#
GDP ภาคเกษตรมีสัดสวนเพิ่มขึ้น และยังสงผลให# GDP ภาคบริการเพิ่มขึ้นด#วยจากหมวดการขายปลีกขายสง
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสัดสวน GDP ภาคบริการจะทําให#เศรษฐกิจของไทยเหมือนกับโครงสร#างเศรษฐกิจของประเทศ
พัฒนาแล#วที่มีสัดสวน GDP ภาคบริการในระดับสูง อยางไรก็ดี การดําเนินในสวนนี้ต#องอาศัยการผลักดันจากภาครัฐ
และแนนอนวาต#องอาศัยความรวมมือจากหลายฝpาย แตสวนที่กรมสามารถทําได#ในการสร#างเกษตร High Touch
ควรดําเนินการผานการพัฒนาหลักสูตรการฝ•กอบรมให#มีความทันสมัยและตรงจุดมากยิ่งขึ้น ตามข#อเสนอแนะดังนี้
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1. สร0างหลักสูตรเกษตร High Touch ในส(วนเทคโนโลยี ด#วยการเพิ่มหลักสูตรการฝ•กอบรมด#าน
การเกษตรที่นําความรู#เทคโนโลยีสมัยใหมมาให#ความรู#แกผู#ฝ•กอบรม ซึ่งควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม เชน Drone เกษตร, ระบบ Smart Farming, Vertical Farming, Autonomous Vehicles และ Organic
Farming เปนต#น โดยนําเทคนิควิธีการเกษตรของตางประเทศมาสอนและปรับให#เข#ากับรูปแบบการเกษตร
ของไทย รวมทั้งยกตัวอยางรูป แบบการเกษตรที่ป ระสบความสํ าเร็จ ของตางประเทศมาให#ผู#เ ข#าอบรมได# ดู
วิธีการนี้นอกจากจะชวยให#ผู#เข#าอบรมมีความรู#กว#างไกลแล#ว และยังสร#างแรงบันดาลใจที่จะทําการเกษตรให#ก#าวหน#า
ซึ่งอาจทําให#เกิดความคิดแปลกใหมที่ไมเหมือนกับวิธีการเดิม สามารถนําไปตอยอดสร#างมูลคาเพิ่มได# เพราะ
คนเรายิ่งเห็นเยอะ ยิ่งรู#เยอะ จะยิ่งมีความคิดสร#างสรรค ถ#าอยากให#แรงงานภาคเกษตรพัฒนาจําเปนต#องให#
เห็นตัวอยางที่หลากหลาย การดําเนินการในสวนนี้ กรมต#องหาผู#ที่มีความรู#ความเชี่ยวชาญด#านการเกษตรและ
เทคโนโลยีมาให#เปนวิทยากรฝ•กอบรม ซึ่งในป+จจุบันหลักสูตรสวนใหญของกรมใช#วิทยากรจากภายนอกอยูแล#ว
เนื่องจากมีข#อจํากัดด#านบุคลากร กรมเพียงทําหน#าที่ จัดสรรงบประมาณและชวยแนะนําเนื้อหาโครงสร#า ง
หลักสูตรที่สอดคล#องกับแนวทางที่วางไว# และติดตามการฝ•กอบรมดังกลาว สําหรับแรงงานภาคเกษตรที่เข#ารับ
การฝ•กอบรมแล#วและมีความต#องการเปนผู#ประกอบกิจการ แตขาดความพร#อมทางการเงิน กรมสามารถชวย
สนับสนุนการสร#างเครือขายให#เกิดการรวมกลุมเพื่อความเข#มแข็งในระดับพื้นที่และเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
2. ให0ค นในพื้ นที่ เป5 นกลไกขั บเคลื่ อนในส(วนการสร0า งมู ลค( าเพิ่มให0 กับผลผลิ ตด0 วยการใช0ฝมื อ
การเกษตร ป+จจุบันกรมพัฒนาฝ(มือแรงงานมีกลไกการพัฒนาทักษะแรงงานผานคณะกรรมการพัฒนาแรงงาน
และประสานงานการฝ•กอาชีพแหงชาติ (กพร.ปช.) ซึ่งมีอธิบดีกรมพัฒนาฝ(มือแรงงานเปนเลขานุการ กพร.ปช. และ
ได#มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝ•กอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ซึ่งมีผู#อํานวยการ
สถาบันพัฒนาฝ(มือแรงงานหรือสํานักงานพัฒนาฝ(มือแรงงานจังหวัดเปนอนุกรรมการและเลขานุการ การมีคน
ในพื้นที่ถือเปนข#อดีของกรมพัฒนาฝ(มือแรงงาน เนื่องจากสามารถใช#ข#อมูลมาวางแผนการพัฒนาแรงงานให#
เหมาะสมกับแตละพื้นที่ ซึ่งมีความหลากหลายทั้งทางด#านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิ่งที่เจ#าหน#าที่ระดับ
จังหวัดสามารถชวยขับเคลื่อนนโยบายของสวนกลางได#คือ ศึกษาจุดเดนในพื้นที่ตนเองและรวมเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาทักษะแรงงานที่เหมาะสม
ผู#เขียนขอยกตัวอยางทุงกุลาร#องไห#ที่มีพื้นที่กวา 2 ล#านไร ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได#แก มหาสารคาม
สุรินทร ร#อยเอ็ด ศรีสะเกษ และยโสธร ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องข#าวหอมมะลิ สิ่งที่ควรทําคือ เจ#าหน#าที่จังหวัดต#อง
ศึกษาข#อมูลด#านการเกษตร จํานวนแรงงาน สินค#าภูมิป+ญญาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง และป+จจัยสังคมวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข#อง เพื่อให#มีข#อมูลสามารถนํามาพัฒนาตอยอดและสร#างมูลคาเพิ่มในเรื่องดังตอไปนี้
1) การแปรรูปข#าวหอมมะลิเปนอาหารชนิดตาง ๆ อยางการแปรรูปเปนขนมกลีบลําดวนข#าวหอมมะลิ
ซึ่งปกติจะต#องใช#แป„งสาลีในการทํา หรือทําเปนขนมครกกรอบลักษณะเดียวกับมาการอง ขนมฝรั่งเศสที่ทําจาก
ไขขาวและอัลมอนดขายได#ถึงชิ้นละ 120 – 200 บาท (รูปที่ 19) หรือทําเปนขนมครกต#มขาไก และขนมถังแตก
ที่เพิ่มมูลคาจากชิ้นละ 10 บาท เปน 560 บาท เหมือนที่ Issaya Siamese Club ร#านอาหาร Fine Dining ชื่อดัง
ในกรุงเทพฯ นํามาสร#างสรรคเปนเมนูที่มีราคาแพง (รูปที่ 20) ซึ่งประเทศไทยมีรากฐานด#านอาหารที่แข็งแกรง
อยูแล#ว เพียงแตต#องอาศัยความคิดสร#างสรรค เพราะป+จจุบันโลกเปลี่ยนไปแล#ว และต#องการสิ่งที่แปลกใหมเสมอ
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รูปที่ 19 มาการอง Laduree

ที่มา : Wongnai.com
รูปที่ 20 ขนมครกต#มขาไกและถังแตกของร#าน Issaya Siamese Club

ที่มา : Wongnai.com

2) การสร#างบรรจุภัณฑจากสินค#าพื้นเมือง ซึ่งทุกพื้นที่มีสินค#าเดนของตนเอง เนื่องจากโดยพื้นฐานแล#ว
คนไทยมีความละเอียดและประณีต จึงสามารถสร#างสรรคงานฝ(มือได#ดี ไมเหมาะกับการทํางานในภาคอุตสาหกรรม
ดังที่จะเห็นได#จากสินค#าหัตถกรรมตาง ๆ ของไทยที่มีความวิจิตรบรรจง อยางในทุงกุลาร#องไห#มีผ#าไหมมัดหมี่
ของ จ. สุรินทร ที่มีชื่อเสียง นาจะสามารถนํามาตอยอดสร#าง Packaging เชน กลอง หรือถุงใสผลิตภัณฑได#
3) การสร#างเรื่องราวให#มีความนาสนใจดึงดูดผู#บริโภค เพราะเรื่องราวจะชวยสร#างมูลคาเพิ่ม อยางในจีน
มีการใส QR Code ไว#ที่บรรจุภัณฑ ผู#บริโภคสามารถสแกนแล#วรับทราบข#อมูลการผลิตตั้งแตต#นน้ําจนกวาจะมาถึง
มื อ ผู# บ ริ โ ภค หรื อ อาจจะใช# ก ารจั ด ประมู ล สิ น ค# า มาตรฐานสู ง อยางในประเทศญี่ ปุp น ดั ง ที่ ย กตั ว อยางและ
ในประเทศเนเธอรแลนดที่มีการประมูลชีสในเมือง Alkmaar เพื่อสร#าง Gimmick ให#ผู#คนสนใจ ซึ่งนอกจากจะสร#าง
มูลคาให#ผลิ ตภั ณฑแล#ว ยั งดึ งดูดการทองเที่ยวในท#องถิ่ นได#อีกทางหนึ่งด# วย ทั้ งนี้ ต#องอาศัยความชัดเจนของ
นโยบายจากสวนกลางและความรวมมืออยางจริงจังของเจ#าหน#าที่ระดับจังหวัด จึงจะสามารถพัฒนาภาคเกษตร
ของไทยให#ทัดเทียมประเทศพัฒนาแล#วและทําให#เกษตรกรไทยมีความเปนอยูที่ดีขึ้นกวาในป+จจุบัน
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ข0อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับกระทรวงแรงงาน
แนวทางการพัฒนาแรงงานภาคเกษตรของไทยให#สามารถสร#างมูลคาเพิ่มผลผลิตและยกระดับเปน
ผู# ป ระกอบกิ จ การ เพื่ อสร# า งมู ล คาทางเศรษฐกิ จ ให# กับ ประเทศและสงเสริ มการพึ่ งพาตนเองในระยะยาว
นอกจากจะต#องอาศัยการผลักดันของกรมพัฒนาฝ(มือแรงงานที่มีภารกิจการพัฒนาทักษะแรงงานให#มีความรู#
ความสามารถเพียงพอในขั้นแรกแล#ว ยังต#องอาศัยแนวทางการพัฒนาแรงงานด#านอื่น ซึ่งอยูในขายภารกิจของ
กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝ(มือแรงงานจึงมีข#อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
1. ด0านการจ0างงานของภาคเกษตร กรมการจัดหางานสามารถสนับสนุนในสวนนี้ได#ด#วยการเปน
หนวยงานในการเชื่อมโยงอุปสงคและอุปทาน กลาวคือ เมื่อแรงงานภาคเกษตรที่ได#รับการพัฒนาทักษะจาก
กรมพัฒนาฝ(มือแรงงานและมีความพร#อมจะเปนผู#ประกอบกิจการแล#ว อาจมีความต#องการจ#างแรงงานที่มีทักษะ
เฉพาะด#านเพื่อชวยในการดําเนินกิจการ เชน นักศึกษาจบใหมที่มีความคิดสร#างสรรคในการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ หรือผู#มีความรู#ด#านเทคโนโลยีสมัยใหมที่สนใจด#านการเกษตร ซึ่งป+จจุบันแนวโน#มการกลับสู
ภาคเกษตรกําลังได#รับความนิยมมากขึ้นไมเพียงเฉพาะในประเทศไทย แตรวมถึงหลายประเทศทั่วโลก จึงเริ่มเห็น
คนรุนใหมที่เพิ่งเรียนจบหรือออกจากงานในเมืองใหญไปทํางานด#านเกษตรในชนบท เนื่องจากภาคเกษตร
เปนอนาคตของการผลิตอาหารหลอเลี้ยงประชากรทั่วโลก โดยป+จจุบันกรมการจัดหางานได#ดําเนินการตามภารกิจ
การสร#างงานให#กับคนไทยด#วยดีอยูแล#ว แตสวนใหญยังคงเป นการสนับสนุนการจ#างงานภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการเปนหลัก เนื่องจากภาคเกษตรมักเปนการพึ่งพาตนเอง จึงไมได#ผานระบบการจัดหางาน อยางไรก็ ดี
หากในอนาคตแรงงานภาคเกษตรสามารถยกระดับเปนผู#ประกอบกิจการได#มากขึ้น อาจต#องอาศัยภารกิจด#านนี้ของ
กรมการจัดหางานเพื่อเปนกลไกสนับสนุนภาคการเกษตรของไทยให#สามารถขับเคลื่อนได#อยางมีประสิทธิภาพ
และเปนประโยชนกับแรงงานเกษตรที่มีสัดสวนถึง 1 ใน 3 ของแรงงานทั้งประเทศ
2. ด0านการสร0างหลักประกันทางสังคม ป+จจุบันสํานักงานประกันสังคมได#ดําเนินภารกิจด#านการสร#าง
หลักประกันให#กับแรงงานของประเทศทั้งในระบบและนอกระบบมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ
ที่สามารถได#รับความคุ#มครองตามมาตรา 40 ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางคอยเปนคอยไป ข#อมูล ณ เดือนพฤษภาคม
2562 มีผู#ประกันตนมาตรา 40 ทั้งสิ้น 3,002,122 คน7 อยางไรก็ดี จากการสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561
ของสํานักงานสถิติแหงชาติระบุวา ยังมีแรงงานนอกระบบที่ไมได#รับความคุ#มครองจากระบบประกันสังคมอีกกวา
21.2 ล#านคน จากแรงงานทั้งหมด 38.3 ล#านคน โดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตร ซึ่งมีเพียง 1.0 ล#านคนที่อยูใน
ระบบ ขณะที่อีกกวา 11.8 ล#านคน ยังไมได#เข#าสูระบบประกันสังคม อีกทั้งแรงงานเหลานี้สวนใหญมีอายุมาก
และจะกลายเปนผู#สูงอายุในอนาคต สํานักงานประกันสังคมจึงควรเพิ่มบทบาทในการสงเสริมให#แรงงานภาคเกษตร
เข#าสูระบบประกันสังคมมากขึ้น เมื่อมีหลักประกันที่สร#างความมั่นคงในชีวิตแล#ว แรงงานจะสามารถใช#ศักยภาพ
ของตนเองในการทํางานได#อยางเต็มที่โดยปราศจากความกังวลในชีวิต ซึ่งจะมีสวนชวยสนับสนุนการสร#างมูลคา
ทางเศรษฐกิจให#กับประเทศได#
7

http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=172&template=1R2C&yeartype=M&subcatid=46
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3. ด0านการคุ0มครองแรงงานภาคเกษตร เมื่อแรงงานได#รับการพัฒนาทักษะและสามารถยกระดับ
มาเปนผู#ประกอบกิจการได#แล#ว หากมีการจ#างงานในกิจการของตนเอง ผู#ประกอบกิจการจะต#องให#ความคุ#มครอง
แรงงานตามพระราชบัญญั ติคุ#มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งเป นกฎหมายของกรมสวัสดิ การและคุ#มครอง
แรงงานที่ดํ าเนินการมาอยางตอเนื่องอยูแล#ว อยางไรก็ดี กรมสวั สดิการและคุ#มครองแรงงานอาจพิ จารณาเพิ่ ม
บทบาทในการให#ความรู#ความเข#าใจแกกลุมคนที่เพิ่งเปลี่ยนสถานะจากแรงงานมาเปนผู#ประกอบกิจการ เพื่อให#
สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได#อยางถูกต#อง อีกด#านหนึ่งลูกจ#างภาคเกษตรที่อาจเปนแรงงานเดิมที่ทําเกษตร
แบบพึ่งพาตนเองและไมเคยมี ความรู#ด# านกฎหมายคุ#มครองแรงงานมากอน แตได# เข# ามาอยูในกิ จการใหม
ที่เ กิ ด ขึ้ น จากการพั ฒ นาทั กษะแรงงานของกรมพั ฒ นาฝ(มือแรงงาน รวมทั้ งแรงงานใหมที่ เ ริ่ มเข# า สู กิ จ การ
การเกษตรควรได#รับความรู#เกี่ยวกับความคุ#มครองเพื่อสิทธิของแรงงานอยางครบถ#วนตามที่กฎหมายบัญญัติ
ไว#ด#วยเชนกัน
----------------------------------------------------------------
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