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ค ำน ำ 
 

ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาที่ประชาคมโลกหันมาใส่ใจใน 

“การพัฒนาที่ย่ังยนื” ที่จ าเป็นต้องให้ผลพวงจากการพัฒนาก่อให้เกิดความสมดุล

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันนั้น ได้ถูกน ามาก าหนดไว้ใน

วัตถุประสงคก์ารวจิัยของชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ

การคา้ที่เป็นธรรม ระยะที่ 8” โดยที่ส าคัญส่วนหนึ่งคือ การวิเคราะห์สถานการณ์

และจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ในการปฏิรูป

การเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ 

ซ่ึงถือเป็นความโชคดีที่ข้อเสนอดังกล่าวได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการ 

Shared Vision ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร สภาปฏิรูปแห่งชาติ: 

สปช. และข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับการพัฒนาตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop 

ได้ถูกน าไปพัฒนาต่อยอดเป็นข้อเสนอตัวแบบธุรกิจ C3S ภายใต้ภารกิจของ

คณะท างานปฏิรูปการเกษตรแบบก้าวหน้า สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ:สปท 

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นเอกสารเล่มนี้ 

คณะผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรสกว.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และเกษตรกรที่เข้ามามีส่วนร่วมใน

การวจิัย จนก่อให้เกิดผลลัพธ์และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายตามความ

คาดหวัง และหวังว่าเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้สนใจและ

ผู้เกี่ยวขอ้งตามสมควร หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอน้อมรับด้วยความขอบคุณ 

 

 

(รศ.จุฑาทิพย ์ภัทราวาท) 

หัวหน้าชุดโครงการ 
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ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ 

การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ 
 

1. ความเป็นมาของการวิจัย 

การวิจัยส าหรับข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูป

การเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหมใ่นที่นี้มีเจตนารมณ์ส าคัญในการสังเคราะห์ ชุด

ความรู้ภายใต้ชุดโครงการวิจัยฯและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมตาม Logical 

Framework ของแผนการวิจัยให้ได้ซ่ึงข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การ

ปฏิรูปการเกษตรที่สอดรับกับสภาวะการณ์ในบริบทโลกที่ให้ความส าคัญกับการ

พัฒนาที่ย่ังยืน ที่ก่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ

การยกระดับการพัฒนาประเทศในแนวทางของเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Value Based 

Economy)  

การศึกษาวิจัยเพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบแนวทางเชิง

ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ โดยมี

ขัน้ตอนการด าเนินการวจิัย 4 ขัน้ตอน (รูปที่ 5.1) 

ขัน้ตอนที่ 1: เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภาคีเพื่อสังเคราะห์

สถานการณ์และจัดท าข้อเสนอส าหรับกรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์การปฏิรูป

การเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ ซ่ึงได้ด าเนินการระหว่างตุลาคม 2558-

กุมภาพันธ์ 2559  

ขั้นตอนที่ 2: การเช่ือมโยงภาคีผู้ก าหนดนโยบายและที่เกี่ยวข้องเพื่อ

การ Shared vision และผลักดันการน ากรอบยุทธศาสตร์ไปใช้ในเชิงนโยบาย ผ่าน

กลไกคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจการเกษตร สภาปฏิรูปประเทศ (สปท.) 
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และคณะท างานปฏิรูปการเกษตรแบบก้าวหน้า ภายใต้คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูป

เศรษฐกิจการเกษตร สปท. ในระหว่างมีนาคม-ธันวาคม 2559  

ขั้นตอนที่ 3: การวิเคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบาย (GAPs) ส าหรับการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตรภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 20 ปี 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2560-2579) 

ขั้นตอนที่ 4: การจัดท าข้อสรุปส าหรับข้อเสนอเพื่อปิดช่องว่างเชิง

นโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 20 ป ี

 

 

รูปที่ 1 ขัน้ตอนการด าเนินการวจิัย 
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2. การวิเคราะห์สภาพการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรไทย 

โดยที่สินค้าเกษตรมีแนวโน้มเขา้มามีบทบาทมากขึ้นทั้งในด้านพลังงาน

และอาหาร ซ่ึงเป็นผลมาจากการเติบโตของประเทศอุตสาหกรรมใหม ่และประชากร

โลกที่เพ่ิมสูงขึ้นท าให้ความต้องการพืชพลังงานและพืชอาหารมีมากขึ้น ในขณะที่

พื้นที่เพาะปลูกมีจ ากัดและสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดลอ้มที่เสื่อมโทรมลงส่งผล

กระทบตอ่ปรมิาณการผลติ อยา่งไรกต็ามไทยยงัคงเป็นผู้ส่งออกสนิคา้เกษตรส าคัญ

ของโลก ซ่ึงถือเป็นจุดแข็งในการที่จะสร้างโอกาสการพัฒนาได้อีกมาก 

ในส่วนของขอ้มูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในภาพรวมของภาคการเกษตร

ไทย ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรคิด

เป็น 1.21 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.4 ของจีดีพี โดยที่พื้นที่ประเทศไทย

ทั้งหมด 51 ล้านเฮกเตอร์ เป็นพื้นที่ ใช้ในภาคการเกษตร 24 ล้านเฮกเตอร์ 

(47%ของพื้นที่ทั้งหมด) มีการปลูกพืชเป็นส่วนใหญ่ โดยพืชเศรษฐกิจหลัก

ประกอบด้วย ข้าว ยางพารา อ้อย มันส าปะหลัง และปาล์มน้ ามัน คิดเป็นเนื้อที่

ประมาณ 120.26 ล้านไร่หรือคดิเป็นร้อยละ 70 ของพื้นที่ถือครองด้านการเกษตร 

เกษตรกรไทยมีจ านวน 7.6 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ของ

ประชากร(66ล้านคน) ประกอบด้วยเกษตรกรปลูกข้าว อ้อยยางพารา มัน

ส าปะหลัง และปาล์มน้ ามัน จ านวน 4.0,0.3,1.6,0.5 และ1.3 ล้านครัวเรือน

ตามล าดับ 

โดยพบว่าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของไทยติดอันดับการส่งออก

ระดับต้น ๆ ของโลก โดยผลิตภัณฑ์ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง ติดอันดับ 1 ส่วน

อ้อย ติดอันดับ 2 และปาล์มน้ ามันติดอันดับ 4 ในขณะที่ ผลิตภัณฑ์อาหารไทยติด

อันดับที่ 7 ของโลก ทั้งในรูปของธัญพืช น้ าตาลทราย ผลไม้ อาหารแปรรูปทั้ง

กสิกรรม ปศุสัตว์ และประมง โดยตัวเลขการส่งออกสนิคา้เกษตรและอุตสาหกรรม
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เกษตรในปี 2557 มีมูลคา่รวมประมาณ 4 หม่ืนล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นร้อย

ละ 17.32 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทย อย่างไรก็ตามเกษตรกรซ่ึงเป็น

ผู้ผลิตกลับไม่ได้รับประโยชน์โดยผลประโยชน์กลับตกอยู่กับผู้ส่งออกและ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูป โดยพบวา่ ผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรต่ ากวา่ที่

ควรจะเป็น ซ่ึงปัญหาส าคัญมาจากการขาดแคลนน้ า และการใช้เทคโนโลยีไม่

เหมาะสม ผลผลิตต่อไร่ของขา้ว ออ้ย ยางพารา มันส าปะหลัง และปาล์มน้ ามันอยู่

ที่ 495 กก. 10.3 ตัน 286 กก. 3.8 ตัน และ 3.0 ตันตามล าดับ ท าให้เกษตรกร

ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีหนี้สินครัวเรือนสูงและต้องเผชิญหน้ากับราคาสินค้า

เกษตรตกต่ าและไม่นอน  
 

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบศักยภาพสินคา้เกษตรและรายได้ของเกษตรกร 
 

ผลผลิต 

 

พื้นที ่

(ล้านไร่) 

จ านวน

เกษตรกร 

(ครัวเรอืน) 

ผลผลติต่อไร่/ป ี

(YIELD) 

ผลผลติ

ล้านตนั 

ใช้ใน

ประเทศ 

(ล้านตนั) 

ส่งออก 

(ล้านตนั) 

มูลค่าส่งออก 

ปี 2557 

(ล้านบาท) 

ส่งออก 

อันดับของ

โลก 

รายได้

สุทธ ิ

(ไร่/ปี) 

1.ข้าว 

 

 

77.544 3.6-4.0 นาป ี

494.5 กก. 

นาป ี

(ข้าวเปลือก) 

36.65 

(ข้าวสาร) 

13.32 

(ข้าวสาร) 

10.96 

174,854.7 1 271 บาท 

2.อ้อย 

 

10.07 0.309 10.29 ตัน 

(10-12 CCS) 

(น้ าตาลทราย) 

11.28 

(น้ าตาลทราย) 

2.5 

(น้ าตาลทราย)  

7.5-8. 

(น้ าตาลทราย)  

5,362.8 

2 5,708 บาท 

3.ยางพารา 

 

20.0 1.5-1.6 260-289 กก. 4-4.3 0.636 3.664 193,754.8 1 5,128 บาท 

4.มัน 

ส าปะหลัง 

8.5 0.480 3.5-3.8 ตัน (หัวมัน) 

31.240 

3.5 ตัน

(39%เป็นแปง้

มัน) 

6.8ล้านตัน

(61%เปน็

แป้งมัน) 

114,644.9 1 1,045 บาท 

5.ปาล์ม 

น้ ามัน 

4.15-4.4 1.28 2.7-3.0 ตัน 

 

2.039-2.10 1.784 

(46.46% 

ผลิตพลังงาน) 

0.316 282.23 4 5,768 บาท 

รวม 120.26  

แหล่งข้อมูล: รายงานการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตรสปช. 
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ขอ้มูลจากการวิจัยชุดโครงการฯ (จุฑาทิพย์  ภัทราวาท, 2558) ของ

คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตรสปช. (สปช. 2558. รายงานการปฏิรูปภาค

เกษตร) ช้ีให้เห็นปัญหาของภาคการเกษตรและเกษตรกร  

1) ครัวเรือนภาคเกษตรเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ  คิดเป็น

ประชากรประมาณร้อยละ 36 ของประชากรไทย พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเพาะปลูก 

แต่เกษตรกรเป็นกลุ่มประชากรที่ยากจนของประเทศ จีดีพีในภาคการเกษตรคิด

เป็นสัดส่วนในระบบเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 8.4 

2) เกษตรกรส่วนใหญ่อยูใ่นสภาวะยากจน  มีหนีส้ินครัวเรือนสูง ส่วน

ใหญ่เป็นหนี้นอกระบบ ติดอยู่ในกับดักของหนี้ครัวเรือน ระบบสหกรณ์และ

วิสาหกิจชุมชนที่ เกี่ยวข้องกับเกษตรกรต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จากข้อมูลของ สศช.ในครึ่งปีแรก 2558 

เกษตรกรมีสัดส่วนหนีส้ินต่อรายได้สูงกวา่คา่เฉลี่ยของประเทศถึง 2 เท่า 

3) ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า-รายได้ไม่คุ้มต้นทุน  โดยเฉพาะ

ขา้วและยางพาราซ่ึงเกี่ยวข้องกับเกษตรกรมากกวา่ร้อยละ 60-70 ของเกษตรรวม 

อีกทั้งขดีความสามารถในการแขง่ขันอยู่ในสถานะลดน้อยถอยลง การแข่งขันราคา

สินค้าเกษตรมีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะที่ต้นทุนการผลิตและปัจจัยการผลิตสูง ท าให้

ราคาขายพืชผลต่ ากว่าต้นทุน ทั้งนี้คาดการว่าจีดีพีภาคเกษตรในปี 2558 อาจ

ถดถอยติดลบถึงร้อยละ -4.0 ถึง-4.3 ต่ าสุดในรอบ 3 ปี ซ่ึงจะกระทบต่อรายได้

และซ้ าเติมเกษตรกร 

4) ปัญหาเฉพาะหน้าของภาคเกษตรคอืปัญหาภัยแล้ง ซ่ึงเกิดในช่วงปี 

2558 และต่อเนื่องไปอย่างน้อยปี 2559 จะกระทบต่อปริมาณผลผลิตและรายได้

ของเกษตรกรจากปริมาณน้ าเกษตรที่ลดลง ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการมีมาตรการ

ช่วยเหลือและเยยีวยา 
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5) ต้นเหตุของความยากจนเกี่ยวข้องกับผลผลิตต่อไร่ของไทยต่ ากว่า

เกณฑ์ที่ควรจะเป็นและต่ ากวา่ประเทศเพื่อนบ้าน เกี่ยวข้องกับการเขา้ถึงเมล็ดพันธุ์

ซ่ึงให้ผลผลิตสูงและเหมาะสมกับพื้นที่ 

6) ปัญหาเชิงโครงสร้างในภาคเกษตร เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกษตรส่วน

ใหญ่อยูน่อกเขตชลประทาน สภาวะสภาพดินเสื่อมโทรมจากการท าการเกษตรและ

การใช้เคมีในภาคเกษตรอยูใ่นเกณฑ์ที่สูงและต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

7) ปัญหากรรมสิทธิ์ในที่ดินท ากิน เกษตรกรไทยจ านวนมากขาดที่ดิน

ท ากิน เป็นเกษตรกรรบัจ้าง มีการบุกรุกพื้นที่ป่าและขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ท าให้

ไม่สามารถเขา้ถึงโครงการช่วยเหลือเยยีวยาจากรัฐบาล 

8) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อย ขาดการเข้าถึงโอกาสของการใช้

เทคโนโลยีและเครื่องมือท ากินคุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า การพัฒนา

เกษตรในอนาคตเกี่ยวข้องกับเกษตรแปลงใหญ่ในลกัษณะท่ีเป็นอุตสาหกรรม ซ่ึงจะ

ท าให้คุ้มทุนและสามารถผลิตในเชิงปริมาณและครบวงจร 

9) นโยบายรัฐในการยกระดับเศรษฐกิจการเกษตรขาดความต่อเนื่อง 

ทั้งนโยบายการแปรรูปสินค้าเกษตรทั้งพืชที่เป็นอาหาร พืชพลังงานและพืชที่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม อีกทั้งนโยบายเกษตรอินทรีย์ซ่ึงก าหนดเป็นวาระ

แห่งชาติยังขาดรูปธรรมในการขับเคลื่อน ขณะเดียวกันนโยบายเกี่ยวกับพืช

เทคโนโลยชีีวภาพ รัฐจะต้องมีความชัดเจนทั้งด้านกฎหมายและผลลัพธ์ทั้งในข้อดี

และผลกระทบต่อการเป็นครัวโลก 

10)  ด้านการขาดแคลนแรงงานและสุขภาวะของเกษตรกร ปัญหา

ส าคัญของภาคเกษตรคือการขาดแคลนแรงงาน จากตัวเลขของส านักงานสถิติ

แห่งชาติป ี2558 พบว่าแรงงานเกษตรมีจ านวน 11.99 ล้านคน ในช่วง 4 ปี แรงงาน

ภาคเกษตรลดลงถึง 2.89 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 อีกทั้งแรงงานเกษตรอายุ

เฉลี่ยประมาณ 55-56 ปี แรงงานรุ่นใหม่โยกยา้ยไปสู่ภาคบริการและอุตสาหกรรม 
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ซ่ึงจะส่งผลต่อขดีความสามารถในการแขง่ขันในระยะยาว นอกจากนี้เกี่ยวข้องกับ

ด้านสุขภาวะของแรงงานเกษตรทั้งจากการใช้เคมี ยาฆ่าแมลงมาอย่างต่อเนื่อง 

จ าเป็นที่จะต้องมีการค านึงถึงเกษตรกรสูงอายุซ่ึงจะเพิ่มจ านวนมากขึ้น 
 

3. ข้อเสนอส าหรับกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรภายใต้

กระบวนทัศน์ใหม่ 

ทีมกลยุทธ์ของชุดโครงการฯ ได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคีที่

เกี่ยวขอ้งในการประชุมเชิงปฏิบัติการและเวทีประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 2 ครั้ง 

จึงได้จัดท าข้อเสนอส าหรับกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตร ภายใต้

กระบวนทัศน์ใหม่ ในห้วงเวลา 1 ทศวรรษ (2559-2568) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์หลัก 5 ประการ แนวทางเชิงกลยุทธ์ทั้งสิ้น 25 แนวทาง พร้อมทั้งแผนการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตรและได้น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูป

การเกษตรฯ,สปช. เม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 

หมายเลข 115 ช้ัน 1 อาคารรัฐสภา2 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้(รูปที่ 2,3)  

 

รูปที่ 2 ข้อเสนอกรอบทิศทางเชงิยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ (ปี 

2559-2568) 
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รูปที่ 3 การประชุมน าเสนอข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปการเกษตรในที่ประชุมคณะกรรมาธิการ

ปฏิรูปการเกษตรฯ,สปช. เม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2558 
 

3.1 กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ฯและรายละเอียดของยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1: สร้างระบบส่งเสริมสมรรถนะเกษตรกรและ

ผู้เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์: เพื่อจัดให้มีการด าเนินการระบบส่งเสริมสมรรถนะ
เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง 

 

แนวทางเชิงยุทธศาสตร์: 

1. การวจิัยและพัฒนา ประเด็นสาระการเรียนรู้ส าหรับหลักสูตร

การเรียนรู้ในกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร-ผู้เกี่ยวข้อง 

2. การพัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมสมรรถนะเกษตรกรและ

ผู้เกี่ยวข้อง 

3. การด าเนินการระบบส่งเสริมสมรรถนะผ่านภาคีเครือข่าย

สถาบัน/องคก์ร เพื่อการเขา้ถึงและเพิ่มพูนสมรรถนะ 
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4. การด าเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
 

การติดตามประเมินผลและข้อมูลป้อนกลับเพื่อการปรับปรุงตัวบ่งช้ี

ผลสัมฤทธิ:์ 

1. มีสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการพัฒนาให้เกษตรกรและ

ผู้เกี่ยวข้องในระบบธุรกิจเกษตร มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับบริบทโลกใหม่ (คิดเก่ง 

ท าเป็น เห็นอนาคต) และเข้ามามีส่วนร่วมตามข้อตกลงในแผนธุรกิจของระบบ

ธุรกิจการเกษตรแนวใหมอ่ยา่งเหมาะสม 

2. มีระบบและกลไกการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงและ

สร้างความเขา้ใจแก่กลุ่มเป้าหมายอยา่งทั่วถึง 

3. เกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีสมรรถนะเป็นมืออาชีพ เข้ามา

มีส่วนร่วมในระบบธุรกิจในฐานหุ้นส่วนของระบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ 

4. มีสถาบัน/องค์กรและเครือข่ายด าเนินการวิจัยและพัฒนา 

สนับสนุนการก าหนดประเด็นสาระการเรียนรู้และพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ 

5. มีศูนยเ์รียนรู้ชุมชน เป็นหน่วยการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตในชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2: วางกระบวนทัศน์ใหมใ่นการปฏิรูปการเกษตร

เชิงระบบ มองความเป็นองค์รวม 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้มีนวัตกรรมส าหรับตัวแบบธุรกิจแนวใหม่ ให้

ลดช่องวา่ง/ขอ้จ ากัดของเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และยกระดับ

มูลคา่เพิ่มแก่สินคา้เกษตรอยา่งยั่งยืน 
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แนวทางเชิงยุทธศาสตร์: 

1. การวจิัยและพัฒนาเพื่อออกแบบตัวแบบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ที่

มีการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจในการยกระดับมูลคา่เพิ่มธุรกิจการเกษตร 

2. การจัดท า Feasibility Study ส าหรับโครงการลงทุนและการ

จัดท าแผนธุรกิจระบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ 

3. การจัดการความรู้ผู้เกี่ยวข้องทั้งเกษตรกร สถาบันเกษตรกร

เพื่อสร้างความเขา้ใจในตัวแบบธุรกิจและสมัครใจเขา้มามีส่วนร่วมในฐานะหุ้นส่วน 

ตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์: 

1. พมิพเ์ขยีวตัวแบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ 

2. มีเอกสารเผยแพร่/สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวแบบธุรกิจ

การเกษตรแนวใหม่ 

3. มีข้อสรุปจากการจัดเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับความ

สนใจเขา้ร่วมเป็นหุ้นส่วน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: วางกรอบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวย

ความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการปฏิรูปการเกษตร 

วัตถุประสงค์: เพื่อจัดให้มีกรอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง

อ านวยความสะดวกต่อการปฏิรูปการเกษตร 

แนวทางเชิงยุทธศาสตร์: 

1. วางกรอบการปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้ตกลงที่เอือ้ต่อการ

ปฏิรูปการเกษตร 
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2. วางกรอบการจัดตั้งและด าเนินงานกองทุนเพื่อการปฏิรูป

การเกษตรที่เช่ือมโยงกับสถาบันการเงินที่เป็นแหล่งสินเช่ือการเกษตรให้รองรับ

นโยบายตามกรอบการปฏิรูปการเกษตร 

3. วางกรอบการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการตัดสินใจ

ด้านธุรกิจการเกษตรตามกรอบการปฏิรูปการเกษตร 

4. วางกรอบการจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่

สอดคล้องกับกรอบการปฏิรูปการเกษตร 

5. วางกรอบการส่งเสริมมาตรฐานการผลิต และการรับรอง

มาตรฐานการผลิต 

6. วางกรอบการส่งเสริมระบบการจัดหาและจัดสรรปัจจัยการ

ผลิตให้สอดคล้องกับกรอบการปฏิรูปการเกษตร ลดช่องว่าง ข้อจ ากัด ในการ

เขา้ถึงของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร 

7. วางกรอบการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เอื้อต่อกรอบการปฏิรูป

การเกษตร 

8. วางกรอบการประกันภัยพืชผลเกษตร 

9. วางกรอบการวจิัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการเกษตร 

10. วางกรอบการพัฒนาระบบชลประทาน-การจัดการน้ าเพื่อ

การเกษตรตามกรอบการปฏิรูปการเกษตร 

11. วางกรอบแนวทางการจัดสวัสดิการแก่ เกษตรกรและ

ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียม 

12. วางกรอบแนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่ม และจัดตั้งสถาบัน

เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน SMEs ด้านอาหารที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางการ

ปฏิรูปการเกษตร 
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ตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์: 

1. มีพิมพ์เขียวส าหรับกรอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง

อ านวยความสะดวกที่บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. มีหน่วยงานเจ้าภาพที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ

ปฏิบัติและตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ภายใต้ช่วงเวลาต่าง ๆ และสอดคล้องกับ Logical 

Framework ของกรอบการปฏิรูปการเกษตร 

3. มีสื่อประชาสัมพันธ์ช้ีแจงท าความเข้าใจกับชุมชน และสถาบัน

เกษตรกรเพื่อสร้างความเขา้ใจที่ตรงกัน 

4. มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่แสดงพิมพ์เขียวส าหรับโครงสร้าง

พื้นฐาน-สิ่งอ านวยความสะดวกในระดับหมู่บ้านเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ในการ

วางแผนธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4: วางกรอบการบูรณาการภารกิจหน่วยงาน

ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการเกษตรเพ่ือลดช่องว่าง/ข้อจ ากัดและเอ้ือต่อ

การพัฒนาระบบธุรกจิการเกษตรแนวใหม่ 

วัตถุประสงค์: เพื่อลดช่องว่างการท างานซ้ าซ้อนของหน่วยงาน

ภาครัฐ และเพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมการเกษตรตาม

กรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตรแนวใหม ่โดยการด าเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 
 

แนวทางเชิงยุทธศาสตร์: 

1. ออกแบบระบบ/กลไกการส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงานรัฐที่

พงึประสงคต์ามกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตรแนวใหม่ 

2. ปฏิรูปโครงสร้างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และกรอบภารกิจ

ใหม่ให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตร 
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3. ถ่ายโอนภารกิจให้สถาบันเกษตร/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/

สถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ 

4. ปฏิรูปตัวช้ีวัดการปฏิบัติภารกิจของหน่วยราชการให้สอดคล้อง

กับกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตร 

5. ปฏิรูประบบงบประมาณของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับ

กรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตร 

6. จัดให้มีกลไก Steering Committee ในการท าหน้าที่บริหาร

นโยบายให้เกิดการบูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 
 

ตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์: 

1. มี Steering Committee ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญท าหน้าที่ใน

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

2. มีนโยบาย-แผนงานการปฏิบัติราชการของหน่วยราชการใน

ระดับกระทรวง ทบวง กรม และภาคีในทุกระดับที่สอดคล้องกับกรอบการปฏิรูป

การเกษตรในรูปแบบของ Logical Framework  

3. มีระบบงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกรอบ

การปฏิรูปการเกษตรแนวใหม่ 

4. มีแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบ-กลไกการจัดการ

ความรู้เพ่ือสร้างความเขา้ใจแก่ข้าราชการ และผู้เกี่ยวข้องในระบบการท างานตาม

กรอบการปฏิรูประบบราชการใหม่อยา่งทั่วถึงในทุกระดับ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5: วางกรอบแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูป

การเกษตรไทยในแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน: Logical Framework 
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วัตถุประสงค์: เพื่อก าหนดนโยบายและแผนการปฏิรูปการเกษตร

ไทยในแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยใช้กลไกของตวัแบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม ่

ภายใต้ระบบส่งเสริมสนับสนุนตามกรอบการปฏิรูปฯ 
 

แนวทางเชิงกลยุทธ์: 

1. ประกาศเป็นทศวรรษแห่งการปฏิรูปการเกษตรแนวใหม่ (ปี 

พ.ศ. 2559-2568)  

2. ใช้กลไก Steering Committee ในการติดตาม ก ากับ แนะน าใน

การขับเคลื่อนแนวปฏิบัติตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตรแนวใหม่และให้

ขอ้มูลป้อนกลับรัฐบาล 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจการเกษตรแนว

ใหม่ จ าแนกตามพชื/ปศุสัตว ์ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปฯ 

4. การใช้กลไกสถาบัน หน่วยเช่ียวชาญเฉพาะทางในการให้

ค าปรึกษาแนะน าการขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจการเกษตรสู่ความส าเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์: 

1. การเพิ่มรายได้ของเกษตรกรรายบุคคล 

2. การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ

เกษตรกร 

3. สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นตามตัวช้ีวัด

ของแผนปฏิบัติการ 

4. การลดช่องว่าง/ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงแหล่งปัจจัยการ

ผลิต/ตลาด 
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5. สัดส่วนการผลิตสินค้าเกษตรในแนวทาง GAP, อินทรีย์มี

สัดส่วนเพิ่มมากขึ้นตามแผนฯ 

6. ผลการด าเนินงานของตัวแบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ 

สามารถสร้างมูลคา่เพิ่มแก่สินคา้เกษตรเป็นไปตามแผน 

7. Brand สินค้าเกษตรไทยที่ได้รับความนิยมของผู้บริโภคทั้งตลาด

ในประเทศและต่างประเทศ 
 

3.2 แผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตร 

ในที่นี้จะกล่าวถึงรายละเอียดส าหรับขอ้เสนอแผนการขับเคลือ่นการ

ปฏิรูปการเกษตรที่เกี่ยวกับเป้าหมาย แผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 ขอ้เสนอแผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตร 
 

เป้าหมาย แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. การปฏิรูปกฎหมาย  ผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายท่ีเอื้อต่อ

การปฏิรูปการเกษตร 

 ผลักดันให้มีการปรับปรุงรูปแบบการก ากับ

ดูแลรัฐวิสาหกิจ เอกชนท่ีเป็นไปในทิศทาง

เดยีวกับแผนปฏิรูป 

- Steering Committee 

- รองนายกฯ 

- ปลัดกระทรวง 

2. การปรับปรุงโครงสร้าง 

บทบาทหน้าที่ของ

หน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้อง 

 ผลักดันให้เกิดนโยบายและแผนปฏิรูป 

บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐท่ี

เกี่ ย ว ข้อง โดยการทบทวนแผนแม่บท

กระทรวง ทบวง กรมท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไป 

ใ น ทิ ศ ท า ง เ ดี ย ว กั น โ ด ย ใ ช้  Logical 

Framework ก ากับ 

- รองนายกฯ 

- กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

- กระทรวงพาณิชย์ 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 

- ฯลฯ 

3. ผ ลั ก ดั น ใ ห้ มี ร ะ บ บ

สง่เสริมการเรียนรู้เพื่อ

 สร้างกลไกการพัฒนาสาระการเรียนรู้ ท่ี

ส อ ด คล้ อ ง กั บ ก ร อ บ คิ ด ก า ร ปฏิ รู ป

- รองนายกฯ 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
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เป้าหมาย แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

เ พิ่ ม ส ม ร ร ถ น ะ แ ก่

เกษตรกร/สหกรณ์ /

สถ า บัน เกษ ตร กร /

ผู้เกี่ยวข้อง 

การเกษตร (Content) 

 สนับสนุนการพัฒนาระบบส่งเสริมการ

เรี ยนรู้ ท่ี เ ข้าถึ งและสามารถยกระดับ

สมรรถนะเกษตร/ผู้น าสถาบันเกษตรกร/

สหกรณ์/ภาคีใน 3 มิติ  

 การปรับทัศนคติ-วิธคิีด-ความรู/้ทักษะการ

เป็นมืออาชีพ 

 การสร้างเครอืข่ายสง่เสริมการเรยีนรู้ 

- กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

- กระทรวงพัฒนาสังคม 

- ฯลฯ 

4. ก า ร จั ด ต้ั ง ก อ ง ทุ น

ปฏิรูปการเกษตร 

 ศึกษากรอบแนวทางการจัดต้ังด าเนินงาน

กองทุนปฏิรูปการเกษตร 

 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนท่ี

มีประสิทธิภาพธรรมาภิบาลและเพื่อการ

ปฏิรูปการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม 

 ผลักดันให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องวางแผน

บูรณาการการท างานเพื่อสนับสนุนเงินทุน

แก่ภาคีตามแผนปฏิรูปการเกษตร 

- รองนายกฯ 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย 

- ธ.ก.ส./ธ.พาณิชย์ ฯลฯ 

- กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

- ชุมนุมสหกรณ์ 

- หน่วยงานรัฐท่ีมีแผน

สนับสนุนภาคการเกษตร 

5. การจัดต้ัง/ด าเนินงาน

ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

การเกษตรและธุรกิ จ

ก า ร เ ก ษ ต ร ต า ม 

Platform ตามการปฏิรูป

การเกษตร 

 การบูรณาการการท างานของหน่วยงาน/

ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวางกรอบแนวทางการ

จัดต้ัง/ด าเนินงานศูนย์สารสนเทศ 

 สร้ า งภ า คี เ ครือ ข่ าย ใ นกา รน า ระบบ

สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อน

การปฏิรูปการเกษตร 

 สร้างระบบสารสนเทศท่ีเอื้อต่อการเข้าถึง

และการใช้ประโยชน์ของเกษตรกร/สถาบัน

เกษตรกร/สหกรณ์ 

- รองนายกฯ 

- กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

- กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

- กระทรวงพาณิชย์ 

- ฯลฯ 

6. การผลักดันให้มีการ

จั ด ท า แ ผ น แ ม่ บ ท

 แผนการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบ

โครงสร้างพืน้ฐาน 

- รองนายกฯ 

- กระทรวงคมนาคม 
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เป้าหมาย แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส า ห รั บก า รพั ฒน า

ระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน 

สิ่งอ านวยความสะดวก

ท่ีเอื้อตามกรอบแนว

ท า ง ก า ร ป ฏิ รู ป

การเกษตรและบรรจุไว้

ในแผนงานหน่วยงานท่ี

เกี่ ยวข้องในกรอบปี 

2559-2563 

 แผนพัฒนาเส้นทางการขนส่งสนิค้าเกษตร 

 เครอืข่ายระบบ Logistic เพื่อให้บรกิาร 

 กฎหมาย ข้อบังคับด้านกฎหมายสนับสนุน

การพัฒนาและให้บรกิาร Logistic ตามแผน

ปฏิรูปการเกษตร 

 องค์กรท่ีเป็นแม่ข่ายในการขับเคลื่อนระบบ

สนับสนุนด้าน Logistic ตามกรอบแนว

ทางการปฏิรูปการเกษตร 

 ฯลฯ 

- กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

- กระทรวงพาณิชย์ 

- หน่วยงานรัฐ/เอกชน 

7. ก า ร จั ด ต้ั ง แ ล ะ

ด าเนินการระบบธุรกิจ

เกษตรแนวใหม่ จ าแนก

รายกลุม่สนิค้า 

 การ ศึกษาความ เ ป็นไ ปได้  ( Feasibility 

Study) 

 การก าหนดนโยบาย แผนการจัด ต้ัง-

ด าเนินงานระบบธุรกิจ เกษตรแนวใหม่ 

จ า แ น ก ร า ย ก ลุ่ ม สิ น ค้ า  โ ด ย บ ร ร จุ 

อยู่ในแผนงานของหน่วยงานรับผิดชอบ 

 การสร้างกลไกการติดตาม/สนับสนุน/

ข้ อ มู ล ป้ อ น ก ลั บ เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง แ ผ น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

- Steering Committee 

- รองนายกฯ 

 

8. การสร้ าง เครือ ข่าย

สถาบันวิชาการเพื่อ

สร้างนวัตกรรม น า

การพัฒนาตามกรอบ

แนวทางการปฏิ รู ป

การเกษตร 

 การจัดท าแม่บทการวิจัยและพัฒนา 

 การสร้างระบบวิจัย พัฒนาสนับสนุนการ

ปฏิรูปการเกษตร 

 การจัดท าระบบรายงานผลการด าเนินงาน

สูส่าธารณชน 

- Steering Committee 

- รองนายกฯ 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ภาคีเอกชน-สื่อมวลชน 
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4. ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรแบบก้าวหน้าด้วยกลไก Civil State 

Smile Shop (C3S) 

ในโอกาสที่หัวหน้าโครงการวิจัยได้มีโอกาสเข้าไปเป็นกรรมการใน
คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการ เกษตรใน
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ และได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นรองประธานคณะท างานการปฏิรูปการเกษตรแบบก้าวหน้า (Modern 
Farming) จึงได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับคณะท างานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
8 ครั้ง ในที่สุดจึงได้น าเสนอ “กรอบแนวทางการขับเคลื่อนสู่เกษตรกรแบบ
ก้าวหน้าด้วย Civil State Smile Shop: C3S” โดยได้น าเสนอในที่ประชุมคณะอนุ
กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตรในคณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เม่ือวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง
ประชุม 219 อาคารรัฐสภา 2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 

  
  

  
รูปที่ 4 รูปภาพแสดงกิจกรรมการประชุม และน าเสนออนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป

เศรษฐกิจด้านการเกษตรในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
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4.1 แผนการปฏิรูป1 

คณะท างานได้ด าเนินการศึกษาและพจิารณาแลว้ว่า Civil State Smile 

Shop ซ่ึงพัฒนาและปรับปรุงจากตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ซ่ึงมีความแตกต่าง

จากธุรกิจร้านคา้ปลีก ทั้งในเรื่องแนวคิดและวัตถุประสงคก์ารด าเนินการ กล่าวคือ 

ธุรกิจร้านคา้ปลีกเป็นการท าธุรกิจที่ยนือยูบ่นโซ่อุปทาน ธุรกิจค้าปลีกที่อยู่ในส่วน

ปลายน้ า โดยแหล่งสินค้ามาจากธุรกิจกลางน้ าซ่ึงมผู้ีประกอบการรายใหญ่ไม่กี่ราย

ครองตลาดอยู่ ดังนั้น เม่ือท าไปก็ไม่แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงตลาด 

และผู้บริโภคที่ธุรกิจรายใหญ่มีอ านาจต่อรองท าให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่ผลิต

สินค้า และเป็น suppliers เสียเปรียบอยู่ในปัจจุบัน แม้ว่าฝ่ายผู้บริโภคมีโอกาสใน

เรื่องความสะดวกและได้ราคาดี (เก็บคา่การตลาดและคา่เขา้สูง)ส าหรับ Civil State 

Smile Shop นั้น ถูกออกแบบมาเพื่อลดช่องวา่งของโซ่อุปทานที่เป็นอยู่ อีกทั้งยังมุ่ง

สร้างทางเลือกใหม่ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งระดับต้นน้ าที่มีปัญหาด้านการจ าหน่าย

ผลผลิตเกษตร ผู้ประกอบการรายย่อยที่ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปได้

มาตรฐาน ผู้ประกอบการร้านค้า (เป็นได้ทั้งสหกรณ์ ร้านค้าหมู่บ้าน start up 

ร้านคา้ในสถานศึกษา โรงเรียน) โดยระบบของ Civil State Smile Shop ได้ออกแบบ

ให้ก่อเกิดเป็น ระบบบริหารจัดการโซ่คุณค่าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเข้ามาท าธุรกิจ

ร่วมกัน โดยเป้าหมายธุรกิจ คือการแบ่งก าไรกันไม่มีใครเอาเปรียบใคร เพื่อลด

ความเหลื่อมล้ าไม่เป็นธรรม ผู้ประกอบการด้าน supply side จะมีตลาดทางเลือก

ใหม่ผู้ประกอบการร้านค้าก็จะเช่ือมโยงน าสินค้าที่มีคุณภาพและราเหมาะสมมา

จ าหน่ายแก่ผู้บริโภคในชุมชน ผู้บริโภคในชุมชนสามารถเขา้ถึงสินค้าและบริการที่มี

                                                             
1
 รายงานคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกจิด้านการเกษตร ในคณะกรรมาธิการขับเคลือ่นการปฏิรปูประเทศดา้น

เศรษฐกจิ เรื่อง : แนวทางการขับเคลื่อนสูเ่กษตรกรแบบกา้วหนา้ด้วย Civil State Smile Shop 
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คุณภาพ ราคาเป็นธรรม โดยที่การแฝงปณิธานร้านค้าที่ผู้บริโภคเป็นเจ้าของนั้น 

คอื แนวคิดสหกรณ์นั่นเอง และจากทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนั้น Civil State Smile 

Shop จึงตอบโจทย์ของคณะท างานในการขับเคลื่อนการปรับกระบวนทัศน์ สู่

เกษตรกรแบบก้าวหน้า (Modern Farmer) ที่จะมีความเป็นผู้ประกอบการเกษตร

อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน แนวคิดธุรกิจ และ

ทักษะที่เกี่ยวข้องต่อไป ซ่ึงจะเป็นการแก้ปัญหาเกษตรกรในระยะยาว สิ่งที่จะ

เกิดขึน้ในอนาคต คอื เกษตรกรจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไมต่้องรอคอยความ

ช่วยเหลือจากภาครัฐเพยีงอยา่งเดียว มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ “คิดเก่ง ท า

เป็นเห็นอนาคต” และสามารถเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงจะเป็น

การลดความเสี่ยงทีจะเกิดขึน้ นั่นก็คอื เกษตรกรเป็นเกษตรกรแบบก้าวหน้า  

4.1.1 ความเป็นมา 

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมใน

บริบทโลกส าหรับห้วงเวลาศตวรรษที่ 21 นั้น คนในสังคมต้องเผชิญหน้ากับโอกาส

และสิ่งท้าทายที่ส าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคม

ผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับ

ความเป็นอยู่ในชุมชนเมือง ความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยทางด้านอาหาร

และสุขภาพ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยแีละนวัตกรรมก็ส่งผล

ต่อรูปแบบการผลิต การค้า และการบริโภค ตลอดจนเงื่อนไข ข้อตกลงระหว่าง

ประเทศ ก็ยอ่มส่งผลกระทบต่อทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยในมิติต่างๆ ทั้งสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง อยา่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ในมิติทางด้านเศรษฐกิจ ส าหรับประเทศไทยที่ต้องพึ่งพาการ

ส่งออกเป็นหลัก แน่นอนว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ

เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ ซ่ึงเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง และ
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ในช่วงเดือนเมษายน 2559 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)2 ก็ได้ประกาศ

ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2559 มาอยู่ที่ร้อยละ 3.2

จากเดิมที่ประกาศในช่วงเดือนมกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 3.4 เช่นเดียวกับการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยก็ได้ถูกปรับลดเช่นเดียวกัน จากเดิมร้อยละ 3.2 (ม.ค. 

59) มาอยู่ที่ร้อยละ 3.0 (เม.ย. 59) ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศคู่ค้าที่

ส าคัญของไทย อาทิ สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 2.4) ญ่ีปุ่น (ร้อยละ 0.5) เป็นต้น 

ในทางตรงกันขา้ม IMF กลับคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจจีนจะมีการขยายตัวอยู่ที่ร้อย

ละ 6.5 (เม.ย. 59) จากเดิมร้อยละ 6.3 (ม.ค. 59) ซ่ึงน่าจะเป็นผลมาจากปัจจัย

บวกภายในประเทศที่ทางรัฐบาลจนีไดมี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบตา่ง ๆ 

ประกอบกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของรัฐบาลที่หันมามุ่งเน้นการบริโภค

ภายในประเทศเป็นหลัก  

ส าหรับประเทศไทยนั้น ต้องแบกรับความเสี่ยงที่ได้กล่าวไปแล้ว

และปรับตัวเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ และเม่ือพิจารณา

ถึงสภาวะการส่งออกของไทยที่ต้องเผชิญกับราคาน้ ามันดิบที่ลดต่ าลง ความผัน

ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยมูลค่าการส่งออกของไทยรวม

ในช่วงปี 2559 (ม.ค. - ธ.ค.) คิดเป็น 7,227,927.4 ล้านบาท หดตัวลงจากปี 2557 

ถึงร้อยละ 1.16 ในส่วนมูลคา่การส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมด ในช่วงปี 2559 (ม.ค. 

- ธ.ค.) คดิเป็น 679,918.1 ล้านบาท หดตัวลงจากปี 2557 ถึงร้อยละ 5,513 ซ่ึงแม้

ประเทศไทย  มีการเพาะปลูกพชืเศรษฐกิจหลัก และยังเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตร

ส าคัญของโลก เช่น ข้าว ยางพารา และมันส าปะหลัง โดยเฉลี่ยแล้วผลิตผล

                                                             
2 World Economic Outlook, April 2016 
3 ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 

สืบค้นที่ http://www.ops๓.moc.go.th/infor/Export/stru๑/struct_export/report.asp 
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ทางการเกษตรของไทยกวา่ร้อยละ 41 เป็นการผลิตเพื่อการส่งออก และจากขอ้มูล

ส ามะโนการเกษตร 2556 ประเทศไทยมีเนื้อที่ถือครองท าการเกษตรประมาณ 

114.6 ล้านไร่ มผู้ีถือครองทั้งสิ้น 5.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 25.9 ของครัวเรือน

ทั้งประเทศ และจากขอ้มูลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ เดือนมิถุนายน 2556 ระบุวา่ มีแรงงานอยู่ในภาคเกษตร

จ านวน 16.593 ล้านคน คดิเป็นร้อยละ 43 ของแรงงานทั้งระบบ  

นอกจากไทยจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกแล้ว 

ข้อจ ากัดของไทยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ไทยไม่มีการยกระดับการใช้

เทคโนโลยทีี่น าไปสู่การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตและการตลาด จึง

ท าให้ต้องสูญเสียตลาดให้กับประเทศคู่แข่งทางการค้าไปในหลายผลิตภัณฑ์ เช่น 

กรณีขา้ว ยางพารา และเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกษตรกรไทยต้องประสบปัญหา

ความยากจน มีหนีส้ินครัวเรือน ด้วยเหตุนี้ แนวทางการปฏิรูปการเกษตรของไทย

จึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและสร้างสมรรถนะด้านการประกอบการแก่เกษตรกร

เพื่อให้อาชีพเกษตรกร เป็นอาชีพที่มีรายได้ดี มีศักดิ์ศรี โดยการพัฒนาความรู้ 

ทักษะในการใช้เทคโนโลยี การบริหารจัดการ การประกอบการและการเงิน เพื่อ

สร้างความสามารถในการแขง่ขันและต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ (รายงาน

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและ

บริการ, 2558) 

ทั้งนี ้แม้ว่าภาคเกษตรส่วนใหญ่สนับสนุนความม่ันคงทางอาหาร

และประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญของโลก แต่

เป็นการส่งออกมากเพยีงแคใ่นเชิงปริมาณ ในขณะที่สินคา้ยังมคีุณภาพสินค้าไม่สูง

นัก แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศกลับมีฐานะยากจน ปัญหาหนี้สิน และขาด

ทีด่ินท ากิน ผลิตผลทางการเกษตรส่วนใหญ่ราคาตกต่ าขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
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เรื่อย ๆ โดยที่เกษตรกรไม่สามารถต่อรองในเรื่องราคา ปัจจัยการผลิต และมักถูก

เอารัดเอาเปรียบด้านราคา ท าให้เกษตรกรมีหนี้สินครัวเรือนสูง และส่วนใหญ่เป็น

หนีน้อกระบบ ซ่ึงจากข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรปี 2556 พบว่า มี

ครัวเรือนที่เป็นหนีท้ั้งหมด 4.5 ล้านครัวเรือน โดยมีมูลหนี้ทั้งหมด 3.72 แสนล้าน

บาท คดิเป็นหนีส้ินเฉลี่ยตอ่ครัวเรอืนละ 76,697 บาท และกวา่ 1.96 ล้านครัวเรือน

ในภาคเกษตร มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 180,000 บาทต่อปี สอดรับกับข้อมูลของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ระบุว่า รายได้ของชาวนาร้อยละ 

69 น าไปใช้ในการช าระหนี้  ท าให้มีเงินไปจับจ่ายใช้สอยได้จ ากัดและติดอยู่ในกับ

ดักของหนีค้รัวเรือนซ่ึงสิ่งเหล่านีเ้ป็นปัญหาท่ีต้องเร่งแก้ไขด้วยการก าหนดนโยบาย

ระยะยาว ไม่ใช่เพยีงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอีกต่อไป  

รัฐบาลภายใต้การน าของฯพณฯพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้

วางกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ ในห้วงเวลา 20 ปี ภายใต้ platform "ประเทศไทย 

4.0" ซ่ึง มุ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีด

ความสามารถสูงเพื่อเป็นก าลังส าคัญและเขา้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่

การบรรลุวิสัยทัศน์ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสานต่อนโยบายการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ประเทศ โดยเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ภายใต้กรอบการพัฒนา "ประเทศไทย 4.0" ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับปัจจัย

ทั้งหลายที่ได้กล่าวถึงและสภาพเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ รวมทั้งชีวิตความ

เป็นอยูข่องเกษตรกรไทย ท าให้ตระหนักได้ว่า ภาคเกษตรกรรมไทยคงไม่สามารถ

พึ่งพาการส่งออกให้ขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียวได้ จึงจ าเป็นต้องมีการสร้างสมดุล

ของเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการผลักดันเกษตรกรรมภายในให้เข้มแข็งและเติบโตด้วยตัวเอง

ควบคูก่ันไปกับการผลักดันการส่งออก  
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น ามาสู่การเสนอ "ตัวแบบธุรกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง" ซ่ึงได้ผ่านการทดลองภายใต้กระบวนการวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหวา่งภาคภีาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2553-2558 และรู้จักกันในนาม

ของ "Farmer Shop" ซ่ึงผลการวิจัยได้ช้ีให้เห็นว่า "ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop" 

สามารถจุดประกายความคดิให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจอุดหนนุสินคา้เกษตรและเกษตร

แปรรูปที่มีคุณภาพ และอยากให้มีร้านดังกล่าวอยู่ในชุมชน จะได้เป็นลูกค้าประจ า 

อีกทั้งยังเปิดโอกาสแกเ่กษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs OTOPs มี

โอกาสในการจ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นและเสียคา่ใช้จ่ายการตลาดต่ ากว่า

ที่ต้องจ่ายในอัตราร้อยละ 35 จากราคาขาย โดยมีข้อเสนอเชิงนโยบายและ

สาธารณะในการขยายผล Farmer Shop ไปจัดตั้งและด าเนินงานในชุมชนเพื่อการ

ยกระดับมูลค่าเพิ่มในกลุ่มสินค้าอาหารปลอดภัย ที่ผลิตโดยเกษตรกร สถาบัน

เกษตรกร SMEs และOTOPs ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างโอกาสทางเลอืกในการ

พัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการแก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลอีก

ด้วย (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย, 2557) ในปัจจุบันมีการด าเนินการร้าน 

Farmer shop อยู่ที่ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคล ธัญบุรี และสหกรณ์การเกษตร 3 แห่ง  

ผลการประชุมระดมความคิดของคณะท างานขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปเศรษฐกิจการเกษตรแบบก้าวหน้า (Modern Farming) ภายใต้คณะอนุ

กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร สภาขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปประเทศเห็นว่า ควรน าเสนอให้ใช้ “ร้านรอยยิ้มประชารัฐ (Civil State Smile 

Shop: C3S.)" เป็นส่วนหนึ่งส าหรับกลไกการปฏิรูปภาคการเกษตรไทย โดย

พิจารณาเห็นว่า ร้านรอยยิ้มประชารัฐ จะท าหน้าที่ เป็นกลไกในการพัฒนา
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เศรษฐกิจชุมชนที่มีผู้ประกอบการที่เป็นเจา้ของร้านท าหน้าที่ในการจัดหาสินคา้และ

บริการจากภาคีเครือข่ายผู้ผลิต (เกษตรกร สถาบันเกษตรกร SMEs OTOPs) มา

จ าหน่ายตามความต้องการของภาคเีครือขา่ยผู้บริโภคที่อยูใ่นชุมชน (คอนโดมิเนียม 

หมูบ่้าน หน่วยงาน สถานศึกษา สหกรณ์) ภายใต้กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ

อยา่งเป็นมืออาชีพ จะน าไปสู่การเช่ือมโยงโซ่คุณค่าและการยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่

สินค้าเกษตรไทย และการสานต่อนโยบายการส่งเสริมตลาดภายในประเทศของ

รัฐบาล 

อาจกล่าวได้ว่า ร้านรอยยิ้มประชารัฐ (Civil State Smile Shop: 

C3S) เป็นการบูรณาการ "การจัดการโซ่คุณค่า" "หลักการสหกรณ์" และ "แนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงแบบก้าวหน้า" มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็น

มืออาชีพ ซ่ึงจะก่อให้เกิดรูปแบบการพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรแนว

ใหม่ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรแปรรูป การเพิ่มสมรรถนะการเป็น

ผู้ประกอบการโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และที่ส าคัญ คือ กลไกร้าน

รอยยิ้มประชารัฐจะช่วยกระตุ้นให้เกิดอุปสงคใ์นสินค้าที่ผลิตโดยเกษตรกร สถาบัน

เกษตรกร SMEs OTOPs ซ่ึงจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปภาคการเกษตรไทยดังที่คาดหวัง 
 

4.1.2 สภาพปัญหาและข้อวิเคราะห์  

1) เกษตรกรไทยยังมีศักยภาพในการประกอบอาชีพต่ ากว่า

ท่ีควรจะเป็น เกษตรกรที่ยังอยู่ในระบบส่วนใหญ่ไม่มีสมรรถนะที่ดี หรือมีความ

อ่อนด้อยทางข้อมูล ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี การบริหารจัดการ การ

ประกอบการ การเงินและการตลาด ตลอดจนการเขา้ถึงและวเิคราะห์ข้อมูลตลาด

และปัจจัยระหว่างประเทศ  
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2) เกษตรกรไทยขาดความมั่นคงในอาชีพและสวัสดิการ

พ้ืนฐานเพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดี มีศักดิ์ศรีสมความเป็นมนุษย์ เกษตรกรส่วนมากมี

ฐานะยากจน ไม่มีความแน่นอนในอาชีพ และส่วนใหญ่มีหนี้สินจ านวนมาก ชีวิต

ความเป็นอยูย่ังไม่ดีเท่าที่ควร ขาดระบบสวัสดิการมารองรับ   

3) สถาบันเกษตรกร องค์ความรู้และการบริหารจัดการไม่

เข้มแข็ง ไม่มีการพัฒนาสถาบันเกษตรกร การจัดการสหกรณ์ วสิาหกิจชุมชนต่างๆ 

ในระดับชุมชนที่ดีและพอเพยีง 

4) โครงสร้างพ้ืนฐาน ปัจจัยท่ีอ านวยความสะดวกและการวิจัย

พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ทางการเกษตรไม่เอ้ืออ านวย ขาดระบบโครงสร้าง

พื้นฐาน ปัจจัยอ านวยความสะดวก การวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมทางด้าน

เกษตรกรรมที่เพียงพอในการที่จะสนับสนุนให้ภาคเกษตรมีความสามารถในการ

แขง่ขันที่สูงขึ้นและมีความยั่งยืน 

5) การแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานของรัฐไม่ต่อเนื่องและมีปัญหา

การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ไม่มีการบูรณาการกลไก

การบริหารจัดการด้านการเกษตรและการแปรรูปสินค้า ตลอดจนกลไกทางด้าน

เครือขา่ยการผลิต/การตลาด 

6) ขาดการเตรียมการและปรับตัวต่อสิ่ ง ท่ีจะมีผลต่อ

เกษตรกรรมในอนาคต อนาคตของภาคเกษตรกรรมไทยยังมคีวามไม่แน่นอน อัน

เนื่องมาจากการที่ประเทศไทยยังขาดการเตรียมการและปรับตัวต่อสิ่งที่จะมีผลต่อ

เกษตรกรรมในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและน้ าการ

เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลก (Climate Change) ความม่ันคงและปลอดภัย

ทางอาหาร ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะเกิดผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม

ของไทยอยา่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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4.1.3 วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อส่งเสริมทักษะการประกอบการมืออาชีพแก่ผู้สนใจผ่าน

การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยการเป็นเจ้าของร้านคา้รอยยิ้มประชารัฐ 

2) เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้า

เกษตรผ่านกลไกการเช่ือมโยงโซ่คุณค่าในระบบธุรกิจ ร้านคา้รอยยิ้มประชารัฐ 

3) เพื่อกระตุ้นอุปสงค์การบริโภคผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปแก่

กลุ่มผู้บริโภคในชุมชนผ่านกลไกร้านคา้รอยยิ้มประชารัฐ 

 4.1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) การแก้ไขปัญหาทางการตลาดของภาคการเกษตรไทยใน

รูปแบบใหม่ ภายใต้แบรนด์ร้านรอยยิ้มประชารัฐ (Civil State Smile Shop) 

2) ก่อเกิดเป็นระบบธุรกิจที่มีการเช่ือมโยงเครือขา่ยด้านอุปทาน 

(ผู้ผลิต) และเครือขา่ยด้านอุปสงค ์(ผู้บริโภค) ซ่ึงจะเป็นการเปิดโอกาสทางการตลาด

แนวทางใหม่ส าหรับสินคา้เกษตรและเกษตรแปรรูป 

3) กลไกของร้านรอยยิ้มประชารัฐที่มีการบริหารจัดการที่ดีตาม

แนวคิดธุรกิจ จะช่วยปลุกจิตส านึก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของคนใน

ชุมชนที่เป็นที่ตั้งของร้าน ให้หันมาอุดหนุนสินคา้ของเกษตรกรไทย ตามนโยบายลดการ

พึ่งพาการส่งออกของรัฐบาล 

4.2 วิธกีารปฏิรูป 

4.2.1 กรอบแนวคิดของร้าน Civil State Smile Shop 

1) แนวคิดธุรกจิของร้านรอยย้ิมประชารัฐ คอื เป็นรูปแบบของ

ร้านคา้ที่มุ่งสร้างระบบธุรกิจภายใต้แนวคิด "ร้านค้าปลีกที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็น

เจ้าของร่วมกัน" ที่จ าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร สินค้าอุปโภค และของใช้ใน
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ชีวิตประจ าวันเพื่อให้บริการแก่ชุมชน มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะน าสินค้าที่เป็น

ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ SMEs OTOPs ที่มีคุณภาพ

มาตรฐาน เขา้มาวางจ าหน่ายในร้านฯ โดยใช้แบรนด์ร้านรอยยิ้มประชารัฐช่วยสร้าง

อุปสงคด์้านผู้บริโภคให้กวา้งขวางขึ้น 

2) เจตนารมณ์ เพื่อสร้างสรรค์ระบบธุรกิจทางเลือกโดย

ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีความสามารถในการสร้างฐานลูกคา้ประจ าในชุมชน ให้หัน

มาสนใจอุดหนุนสินค้าที่มีคุณภาพและผลิตโดยเกษตรกร สถาบันเกษตรกร 

สหกรณ์ SMEs OTOPs อันจะน าไปสู่การยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์เกษตร

ของไทยตามนโยบายรัฐ 

3) การวางแผนธุรกจิ การออกแบบระบบธุรกิจร้านฯ โดยการ

สร้างโซ่คุณค่า (Value Chain) ด้วยการเช่ือมโยงธุรกิจกับภาคพีันธมติรธุรกิจเพื่อน า

สินค้าจากเครือขา่ยผู้ผลิตมาจ าหน่ายตามความต้องการของผู้บริโภค (ที่เป็นลูกค้า

ประจ า) 

4) นวัตกรรมของ Civil State Smile Shop มีทั้ง 4 รูปแบบ 

คอื Process Innovation (การสร้างสรรคก์ระบวนการใหม)่ Product Innovation (การ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่) Service Innovation (การสร้างสรรค์บริการ

รูปแบบใหม)่ Business Model Innovation (การสร้างสรรคธ์ุรกิจรูปแบบใหม)่ 

5) ระบบธุรกจิ จะก่อให้เกิดกระบวนการเช่ือมโยงธุรกิจกับภาคี

เครือข่ายทั้งต้นทาง กลางทางและปลายทาง โดยที่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร 

และผู้ประกอบการรายยอ่ย จะอยูใ่นฐานะภาคเีครือขา่ยด้านอุปทาน เป็นผู้ส่งมอบ

สินค้าตามแผนธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการร้านฯ โดยสินค้าที่น ามาขายนั้นจะต้องมี

คุณภาพมาตรฐานและสามารถตรวจสอบยอ้นกลับได้ ในขณะที่ผู้ประกอบการร้าน

รอยยิ้มประชารัฐจะท าหน้าที่ในฐานะผู้ประกอบการร้านฯท าหน้าที่ในการบริหาร 
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รูปที ่5 ระบบธุรกิจร้านรอยยิ้มประชารัฐ 
 

จัดการอยา่งมืออาชีพ ประกอบด้วยการวางแผนการตลาด การจัดการด้านโลจิสติกส์ 

การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดท าบัญชี และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคซ่ึง

เป็นภาคเีครือขายด้านอุปสงค ์ซ่ึงในที่สุดจะเข้ามาเป็นสมาชิกประจ าของร้านฯและ

ได้รับการจัดสรรเงินเฉลี่ยคนืตามส่วนซ้ือ (Patronage refund) (รูปที่ 5) 

หากพจิารณาเปรียบเทียบแนวคิดการด าเนินธุรกจิในภาพรวมของร้าน

รอยยิ้มประชารัฐกับธุรกิจที่มีความคล้ายคลึงกัน อาทิเช่น สหกรณ์ร้านค้า ร้าน

สะดวกซ้ือ และร้านมินิมาร์ทต่าง ๆ โดยอาศัยแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 

(4Ps) (ตารางที่ 3) จะเห็นได้ว่า สินค้า (Products) ที่วางจ าหน่ายภายในร้านรอยยิ้ม

ประชารัฐ จะเน้นไปที่สินค้าที่ผลิตโดยเกษตรกร  สถาบันเกษตรกร และ

ผู้ประกอบการ SMEs OTOPs มากกว่ารูปแบบร้านอื่น ๆ  อย่างไรก็ตาม เม่ือ

ค านึงถึงแนวคิด One Stop Shopping ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค จึงจะมีการน า

สินค้าอื่นที่เป็นไปตามความต้องการของภาคผู้ีบริโภคมาวางจ าหน่ายในร้านฯ ด้วย 

ในส่วนของการตั้งราคา (Price) นั้น จะมีการยึดหลักแนวคิดระบบการค้าที่เป็น

ธรรมทั้งแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค  ด้านสถานที่ตั้ง (Place) ของร้านฯ 

จะข้ึนอยูก่ับการตัดสินใจของผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของร้านโดยอาจจัดตั้งขึ้นใน

 
 

 

ผู้ประกอบการ
ร้านรอยย้ิม
ประชารัฐ : 

C3S  
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ชุมชน สถานศึกษาหรือสหกรณ์ก็ได้ ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) ร้าน

รอยยิ้มประชารัฐจะใช้ระบบสมาชิกเพื่อให้สิทธิพิเศษตามเงื่อนไขและขอ้ตกลงทั้งใน

ส่วนของภาคเีครือขา่ยผู้ผลิตและภาคีเครือข่ายผู้บริโภค ซ่ึงประยุกต์จากหลักการ

สหกรณ์  

4.2.2 ข้ันตอนการด าเนินงานของร้าน Civil State Smile Shop 

1) การสร้างเครือข่ายอุปทานส าหรับสินค้าเกษตรแปรรูป 3 

หมวด ได้แก่ ประเภทอาหาร ประเภทสินค้าอุปโภค และประเภทของใช้ ของที่ระลึก 

โดยผ่านกิจกรรมการจัดเวทสีร้างความเขา้ใจเพื่อคน้หาผู้ประกอบการรายยอ่ยและ

ผู้ผลิตที่เห็นในแนวทางระบบคุณคา่และการค้าที่เป็นธรรม ตลอดจนการเช่ือมโยง

บุคคลเหล่านั้นเป็นเครือขา่ยพันธมิตรธุรกิจ และเขา้สู่เวทีการคัดสรรสินค้า 

2) การจัดเวทใีห้ความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้ได้

คุณภาพมาตรฐาน  

3) การบริหารจัดการโซ่อุปทานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม

โครงการผ่านกลไกศูนย์เรียนรู้ Civil State Smile Shop เพื่อวางระบบการสั่งซ้ือ 

การจัดส่งสินค้า การวางบิล และการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าให้เป็นไปตาม

เงื่อนไขที่ก าหนด 

4) จ าหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภค การบริหารจัดการร้านค้าปลีก 

ซ่ึงมอีงคป์ระกอบ 3 ส่วน ได้แก่ การวางแผน การด าเนินงาน และการประเมินผล 

ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ 

- การวางกรอบทิศทางการด าเนินงาน Civil State Smile Shop 

- การก าหนดสถานที่ตั้ง  และการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพ 

แวดล้อมเพื่อก าหนดแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค 

- การตกแต่งร้านและการจัดวางสินค้า 
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- การจัดหมวดหมู(่ประเภท)และรายการสินค้าเพื่อจ าหนา่ย 

- การจัดซ้ือ 

- การก าหนดราคา 

- การจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางการตลาดต่าง ๆ เช่น การ

จ าหน่ายหน้าร้านการจ าหน่ายผ่านแคตตาล็อก การขายตรง (Direct Marketing) 

- การจัดการสินค้าคงคลัง 

- การบัญชีและการควบคุม 

- การรายงานผลการด าเนินงาน 

5) การสร้างแบรนด์ Civil State Smile Shop การจัดตั้งและ

ด าเนินโครงการตัวแบบ Civil State Smile Shop เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ระบบ

ธุรกิจเชิงคุณค่า โดยเน้นให้ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจดจ าแบรนด์ รู้สึกผูกพัน 

เห็นคุณคา่และอุดหนุนสินค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัด บูธส่งเสริมการขาย การ

ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยมุ่งให้คนในสังคมตระหนักในคุณค่า "สินค้ามีคุณภาพ 

ราคาเป็นธรรม" 
 

4.2.3 ความแตกต่างของ Civil State Smile Shop และร้านค้า

ประเภทอ่ืน 
 

ตารางที่ 3:การเปรียบเทียบความแตกต่างในแนวคิดการด าเนินธุรกิจระหว่างร้าน

รอยยิ้มประชารัฐและธุรกิจรูปแบบอื่น 
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รายละเอียด ร้านรอยย้ิม

ประชารัฐ C3S 

สหกรณ์ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายสินค้า 

OTOP 

สนิค้า 
(Products) 

เน้นจ าหน่ายสนิค้า
เกษตรและสินค้า
เกษตรแปรรูปท่ีผลิต
โดยเกษตรกร, สถาบัน 
เกษตรก,SMEs,OTOPs, 
สหกรณ์ท่ีเป็นไปตาม
ความต้องการของภาคี
ผู้บรโิภคในชุมชน 

เป็นสนิค้าบริโภค
อุปโภคท่ัวไป ท่ีซื้อ
จัดหามาจากร้าน
ขายสง่และ
จ าหน่ายแก่สมาชิก
และผู้บริโภคท่ัวไป 

เป็นสินค้าบรโิภค
อุปโภคท่ัวไป ท้ังนี ้ 
จะถูกก าหนดมาจาก
เจ้าของเฟรนไชสห์รอื
ถูกก าหนดมาจาก
ความต้องการของ 
คนในสังคมใน
ช่วงเวลาน้ัน ๆ 

เน้นไปท่ีสินค้าท่ีมี 
การผลติและ
จ าหน่ายในท้องถิ่น
ท่ัวประเทศ  

ราคา (Price) ต้ังราคาที่เหมาะสม 
ตามแนวคิด Fair 
Trade ท้ังแก่ผู้ผลติ 
ผู้ประกอบการ และ
ผู้บรโิภค 

ราคาเป็นไปตาม 
ต้นทุนการจัดหา
และขายในราคา
ตลาด 

ต้ังราคาโดยมุ่งหวัง 
เพียงแค่ก าไรสูงสุด 

ต้ังราคาตามท่ี
เหมาะสม 

สถานท่ี
จ าหน่าย 
(Place) 

จัดต้ังในชุมชนท่ี
ผู้ประกอบการรา้น
พิจารณาถงึ 
ความเป็นไปได้  
ความคุ้มค่าในการ
ลงทุนและความยัง่ยืน 

ตามความ
เหมาะสม 

สว่นใหญ่จะตั้ง
กระจุกตัวอยู่เพียง
ในตัวเมืองเท่านัน้ 

สนิค้า OTOP ของไทย
ไมไ่ดจ้ ากัดเฉพาะ
สนิค้าท่ีเป็นอัต
ลักษณ์ของท้องถิ่น
น้ัน ๆ  สามารถหาได้
ในทุกแหง่ 

โปรโมช่ัน 
(Promotion) 

ใช้ระบบสมาชิกเพื่อ
ก าหนดเงื่อนไขใน
สทิธิพิเศษ ท้ังดา้น
ภาคีผู้ผลติและ
ผู้บรโิภค 

ใช้ระบบสมาชิก
เพื่อให้สิทธิพิเศษ
ต่างๆ แก่สมาชิกท้ัง
ในสว่นของผู้ผลิต
และผู้บริโภค 

สว่นใหญ่จะใช้
ระบบสมาชิก 
เพื่อให้สิทธิพิเศษ
ต่าง ๆ แก่ผู้บรโิภค
เฉพาะที่เป็นสมาชิก 

ไม่มีการจัด
รายการสง่เสรมิ
การขายมากเท่าใด
นัก 
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4.2.4 กรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจร้านรอยย้ิม

ประชารัฐ 

ภายใต้แนวคิดการด าเนินธุรกิจร้านรอยยิ้มประชารัฐดังกล่าว

ขา้งต้นจึงได้ก าหนดกรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญไว้ ๓ ประการดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะแก่ผู้ประกอบการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะแก่ผู้ประกอบการจะมุ่งเน้น

การบ่มเพาะความรู้ และทักษะแก่ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) และผู้ประกอบการที่

สนใจจัดตั้งและด าเนินการร้านรอยยิ้มประชารัฐ ประกอบด้วย 

- การสนับสนุนปัจจัยที่เ อื้อต่อการประกอบธุรกิจร้าน

รอยยิ้มประชารัฐ ทั้งด้านแหล่งขอ้มูล แหล่งเงินทุน และระบบการบริหารจัดการอุป

สงคแ์ละอุปทาน การเงินการบัญชี การเพิ่มประสิทธภิาพการประกอบธุรกิจรวมถึง

การให้บริการทดสอบสินค้าให้กับผู้ประกอบการ 

- การสร้างระบบและกลไกการพัฒนาสมรรถนะแก่

ผู้ประกอบการอย่างเป็นมืออาชีพ และผู้ประกอบการที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ที่

สนใจอื่น ๆ ที่มีความสนใจที่จะเข้ามาด าเนินธุรกิจร้านรอยยิ้มประชารัฐต่อไปใน

อนาคต ประกอบด้วย การจัดตั้งและด าเนินการศูนย์เรียนรู้ ทีมพี่เลี้ยง เพื่อให้

ค าปรึกษาแนะน าด้านการบริหารจัดการและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและ

สร้างผู้ประกอบการใหม่ให้ได้รับความรู้ในการด าเนินธุรกิจรอบด้านจนสามารถ

จัดตั้งธุรกิจได้รวมทั้งสามารถเขียนแผนธุรกิจของตัวเองและเสนอให้กับสถาบัน

การเงินส าหรับการขอรับเงินทุนสนับสนุน 

- การเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ

ร้านรอยยิ้มประชารัฐ โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการบริหารที่มีประสิทธภิาพ และการน านวัตกรรมมาประยุกต์ในการประกอบ
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ธุรกิจร้านรอยยิ้มประชารัฐ ซ่ึงจะสามารถยกระดับความสามารถในการแขง่ขันของ

ผู้ประกอบการได้ต่อไปในอนาคต  
 

2) ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการเช่ือมโยงธุรกจิ 

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการเช่ือมโยงธุรกิจ จะเกี่ยวข้องกับ

การสนับสนุนกิจกรรมของภาคีที่เกี่ยวข้องในระบบธุรกิจร้านรอยยิ้มประชารัฐ 

ประกอบด้วย 

- การสนับสนุนการเช่ือมโยงธุรกิจกับภาคีเครือข่ายด้าน

อุปทาน ได้แก่ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs OTOPs เพื่อเปิด

โอกาสให้มีการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ เข้าสู่ระบบจัดหาของร้านฯอย่าง

กวา้งขวาง 

- การกระตุ้นและสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อตัวแบบ

ธุรกิจร้านรอยยิ้มประชารัฐในฐานะการเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนการ

พึ่งพาและร่วมมือกัน 

- การสร้างกลไกการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

รัฐที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้เกิดการเช่ือมโยงโซ่คุณค่าในระบบธุรกิจร้าน

รอยยิ้มประชารัฐ 

- การสร้างกลไกการติดตามก ากับมาตรฐานสินค้าที่วาง

จ าหน่ายในร้านรอยยิ้มประชารัฐ  เพื่อประโยชน์ที่ มีต่อสุขอนามัยส าหรับภาคี

ผู้บริโภคและการรักษาภาพลักษณข์อง House Brand ร้านรอยยิ้มประชารัฐให้เป็นที่

ประจักษ์ในสายตาของผู้บริโภค 

- การน าพาผู้ประกอบการไปศึกษาดูงานและการจับคู่ธุรกิจ

กับนักลงทุนเพื่อนบ้านเพื่อการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและต่อยอดธุรกิจร้าน

รอยยิ้มประชารัฐต่อไป 
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3) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ร้านรอยย้ิมประชารัฐเป็น

กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงแบบก้าวหน้า 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมร้านรอยยิ้มประชารัฐเป็นกลไกการ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเขม้แข็ง และน้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบ

ก้าวหน้าประกอบด้วย 

- การสร้าง House Brand ร้านรอยยิ้มประชารัฐให้เป็นที่

เช่ือม่ันไวว้างใจและหันมาเป็นลูกคา้ประจ า เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนพึ่งพาและ

ร่วมมือกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักการร่วมซ้ือและ

ร่วมมือในการจัดหาสินคา้มีคุณภาพในราคายุติธรรมมาบริโภคในครัวเรือน ซ่ึงจะ

ช่วยลดข้อจ ากัดและเปิดโอกาสให้กับสินค้าเกษตรของไทยได้เข้าถึงตลาดและ

ผู้บริโภคได้มากขึ้น 

- การสร้างคลัสเตอร์รา้นรอยยิ้มประชารัฐ ให้มีจ านวนมากขึ้น

เพื่อน าไปสู่การลดต้นทุนต่อหน่วยในการจัดหาสินคา้และบริการ ตลอดจนการเพิ่ม

ขดีความสามารถในการด าเนินธุรกิจของร้านฯ 

ทั้งนี้ การด าเนินยุทธศาสตร์ทั้งสามด้านนั้นจ าเป็นต้อง

ด าเนินไปพร้อม ๆ กันโดยมีองค์กรเจ้าภาพท าหน้าที่ประสานงานเพื่อบูรณาการ

การท างานร่วมกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจร้านรอยยิ้มประชา

รัฐให้สามารถเติบโต เพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มโอกาสการตลาดส าหรับ

สินคา้ของภาคเกษตรไทย (รูปที่ 6) 
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รูปที่ 6 กรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบธุรกิจร้านรอยย้ิมประชารัฐ 

4.3 ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปเกษตรไทยด าเนินงานด้วย Civil State 

Smile Shop ดังนี้ 

4.3.1 การก าหนดเจ้าภาพในการเตรียมการส าหรับกลไกและ

ระบบสนับสนุนการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาร้านรอยย้ิมประชารัฐ 

(Civil State Smile Shop: C3S) 

จากแนวคิดและกรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาร้าน

รอยยิ้มประชารัฐดังกล่าวข้างต้น จ าเป็นต้องมีการปฏิรูปและวางแผนการท างาน

ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาร้านรอยยิ้มประชารัฐ และขยายผลขับเคลื่อนในลักษณะ

ของคลัสเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ และการสร้างเศรษฐกิจ

ชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงควรให้ มีการแต่งตั้ง 

steering committee เพื่อท าหน้าที่เป็นองค์กรเจ้าภาพรับผิดชอบในการผลักดันเชิง

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนการติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
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กรอบแนวคิด และแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ สู่การบรรลุเป้าหมายโดยมีภารกิจ

ส าคัญดังนี้ 

1) การประสานภาคีสถาบันการเงินที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง เพื่อ

พัฒนากลไกและระบบสนับสนุนด้านการเงินส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ใน

เบื้องต้นอาจเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส .)หรือ 

ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) 

2) การประสานภาคีหน่วยงานรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการ

ส่งเสริมการจัดตั้งร้านคา้ในเบื้องต้น ได้แก่ ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

(สปก.) (มีแผนงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มีแผนงาน) กรมส่งเสริม

สหกรณ์  สถ าบันพัฒนาองค์ กร ชุมชน  (พอช .)  กรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงศึกษาธิการ หรือองคก์รพัฒนาเอกชน เป็นต้น 

3) การประสานภาคีสถาบันการศึกษา และองค์กรที่มีความ

เช่ียวชาญในการพัฒนากลไกและระบบการสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการร้าน

รอยยิ้มประชารัฐ ให้เป็นมอือาชีพ 

4) การวางกลไกการติดตามประเมินผลและรายงาน ตลอดจน

การยกระดับการขับเคลื่อนการพัฒนาฯ สู่การบรรลุเป้าหมายภายในห้วงเวลาที่

ก าหนด 

4.3.2 แนวทางการส่งเสริมการจัดตั้งและด าเนินงานร้านรอยย้ิม

ประชารัฐ 

ขอ้เสนอส าหรับแนวทางการด าเนินการมีดังต่อไปนี้ 

1) การส่งเสริมการจัดตั้งและด าเนินงานร้านต้นแบบ ตามแผนการ

ด าเนินงานของส านักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
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ราชมงคลธัญบุรี และสหกรณ์การเกษตร (บางแห่ง) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบแก่

ผู้ประกอบการรายใหม่ 

2) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง 

เพื่อเผยแพร่แนวคิด และวางแผนการส่งเสริมการจัดตั้งและด าเนินงานร้านรอยยิ้ม

ประชารัฐภายใต้ภารกิจ Steering Committee และขับเคลื่อนภายใต้ Platform C3S4 

3) การออกแบบส าหรับระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มคลัสเตอร์ร้าน

รอยยิ้มประชารัฐ เพื่อการลดต้นทุนต่อหน่วยธุรกิจและการเช่ือมโยงธุรกิจในด้าน

การจัดหาสินคา้จากเครือขา่ยด้านอุปทานโดยใช้แนวทางการสร้างเครือขา่ย 

4) การสนับสนุนการจัดตั้งและด าเนินงานร้านรอยยิ้มประชารัฐ

ให้เป็นไปตามแผนส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ของหน่วยงานภาค ีโดยค านึงถึงความ

คุม้คา่ในการลงทุน 

5) การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการเผยแพร่

แนวคิดและแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดตั้งและด าเนินงานร้านรอยยิ้มประชารัฐอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่การสร้างคา่นิยมใหม่ในหมู่ผู้บริโภค  
 

4.3.3 การสนับสนุนการเช่ือมโยงธุรกิจ และการยกระดับ

คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแก่ภาคีเครอืข่ายด้านอุปทาน 

แนวทางการด าเนินการเป็นไปเพื่อลดข้อจ ากัด ในการจัดส่ง

สินค้าของภาคีผู้ประกอบการให้ทันเวลาและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไป

กับการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า ให้ตรงตามความต้องการของตลาด

เป้าหมายผู้บริโภคในชุมชน (เมือง) โดยมีข้อเสนอดังต่อไปนี ้

                                                             
4 Platform จะถูกออกแบบภายใต้แนวคิดธุรกิจ C3S และมีกลไกการเผยแพร่แก่ผู้สนใจภายใต้ทีมงานที่มีความ

เช่ียวชาญและเข้าใจในแนวคิดธุรกิจดังกล่าว 
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1) การสนับสนุนการขับเคลื่อนในรูปแบบของขบวนการร้าน

รอยยิ้มประชารัฐ (Civil State Smile Shop Movement) เพื่อก่อเกิดเป็นขบวนการ

ทางสังคมที่มุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศที่มุ่งให้ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง  

2) การสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป 

เพื่อให้เป็นสินค้าจ าหน่ายภายใต้ House Brand ร้านรอยยิ้มประชารัฐ 

3) การส่ง เสริมภาคีด้านอุปทานในการพัฒนาสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในชุมชนอันจะน าไปสู่

การยกระดับมูลคา่เพิ่มในผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร 

4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกใน

การกระจายสินค้า ในระยะแรกจะด าเนินการสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับ

ผู้ประกอบการด้านระบบโปรแกรมส าเร็จรูป ระบบขนส่ง และกระจายสินค้า เพื่อ

การขยายผลการขับเคลื่อนการพัฒนาในอนาคต  

4.4 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) 
 

4.5 สรุป 

"ร้านรอยยิ้มประชารัฐ" หรือ Civil State Smile Shop: C3S เป็น

นวัตกรรมระบบธุรกิจที่สามารถน าไปใช้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เป็น

ที่ตั้งร้าน โดยกลไกในระบบธุรกิจของร้านฯ มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับตัวละคร 

3 องค์ประกอบ ได้แก่  1) ผู้ประกอบการร้านฯ หมายถึง ผู้สนใจจัดตั้งและ

ด าเนินงานในฐานะเจ้าของร้าน ซ่ึงอาจเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) 

สหกรณ์ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และเป็นไปโดยความสมัครใจ  2) ภาคีด้าน
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อุปทาน ได้แก่ เกษตรกร สหกรณ์ สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs OTOPs 

ที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคเีครือข่ายธุรกิจของร้านฯ 3) ภาคีเครือข่ายผู้บริโภค ซ่ึง

ภายหลังอาจปรับเปลี่ยนเป็นสมาชิกร้านฯ เพื่อได้รับเอกสิทธิ์หรือสิทธิพิเศษตาม

เงื่อนไข และขอ้ตกลงระหว่างกัน 

อาจกล่าวได้ว่า ระบบธุรกิจของร้านรอยยิ้มประชารัฐ  เป็นการ

ประยุกต์น าเอาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการสหกรณ์และการ

เช่ือมโยงโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลคา่เพิ่มมาใช้ โดยคาดหวังว่า ร้านค้ารอยยิ้ม

ชุมชน จะท าหน้าที่เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เป็นที่ตั้งของร้านฯ ใน

ขณะเดียวกัน ขบวนการร้านรอยยิ้มประชารัฐ (การขับเคลื่อนระบบธุรกิจของคลัส

เตอร์ร้านรอยยิ้มประชารัฐบนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกันตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีงแบบก้าวหน้า) จะน าไปสู่การเช่ือมโยงธุรกิจเกิดเป็นโซ่คุณค่าน า

สินค้าจากแหล่งผลิตมาจ าหน่ายแก่ผู้บริโภคในชุมชนต่าง ๆ อยา่งกว้างขวาง โดยมี

กลไกประชารัฐคอยให้การส่งเสริมสนับสนุนอยา่งมีแบบแผนตามแนวคิดธุรกิจและ

กรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ดังที่กล่าวมาข้างต้น ซ่ึงแนวทางดังกล่าวย่อมจะ

น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการปฏิรูปการเกษตรไทย และปรากฏการณ์ที่

คาดหวัง นั่นคอื เกษตรกรไทยมีศกัดิศ์รี มีโอกาสเขา้ถึงตลาดและผู้บริโภคตามที่ทกุ

คนคาดหวัง 

 

5. การวิเคราะห์ช่องวา่งเชิงนโยบายและข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร 20 ปี กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2560-2579) 

ภายหลังที่รัฐบาล (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) ได้รับข้อเสนอของ

สปท. เพื่อน าไปสู่นโยบายและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 20 
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ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2560-2579) รูปที่ 7 ทีมกลยุทธ์จึงได้

วเิคราะห์ช่องวา่งเชิงนโยบายเพื่อจัดท าขอ้เสนอส าหรับการปิดช่องว่างเชิงนโยบาย

ภายใต้แผนฯ ซ่ึงมรีายละเอียดดังนี้ 

 

 

รูปที่ 7 ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
ปรับปรุงข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559 

 

เนือ้หาสาระส าหรับการวเิคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายของยุทธศาสตร์

การพัฒนาการเกษตร 20 ปี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2560 –

2579) และข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 

ยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดในกรอบที่ 1 – 5  
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กรอบที่ 1 
การวเิคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

เป้าหมาย : 1) รายได้เฉลี่ย 390,000 บาท/คน 

2) เกษตรกรทุกคนเป็น Smart Farmer 

3) สถาบันเกษตรกรทั้งหมดมีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานมีรายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ต่อปี 

แนวทางพัฒนา : 

1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร Smart Farmer, Smart 

Group, Smart Enterprise 

2) เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความม่ันคงในอาชีพเกษตรกรรม 

3) บริหารจัดการแรงงานภาคเกษตรโดยน านวัตกรรม และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

 

โอกาสที่ท้าทาย : (Challenges) 
1. นโยบายรัฐ มุ่งเน้นที่เป้าหมายตัวชี้วัดการ

ยกระดับรายได้เกษตรกรรายบุคคล 
2. นโยบายรัฐ มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะ

เกษตรกรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
3. มีแผนงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้  การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต 882 ศูนย์ 
4. มีแผนการสร้าง Smart Farmers 2.5 ล้านราย 
5. มีแผนงานพัฒนาและส่งเสริมเครือข่าย

เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร 2.5 แสนราย 
6. มุ่งเน้นการพัฒนาการเกษตรด้วยปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 

 

 

ช่องว่างเชิงนโยบาย : (GAPs) 
1. ยังขาดชุดความรู้และ platform ของการ

ยกระดับรายได้ เกษตรกรที่ก้ าวข้าม
ข้อจ ากัดที่มาจากปัญหาเชิงโครงสร้าง 
และสภาพเศรษฐกิจ  สังคม ภายได้
กระบวนทัศน์ใหม่  

2. ความเข้าใจเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และ ไม่ชัดเจน (โดยเฉพาะ Officers) 

3. แผนงานการสร้าง Smart Farmer ยังไม่
ค ร อ บ ค ลุ ม มิ ติ  ทั ก ษ ะ ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ 
และมักเป็นการริเริ่มจากภายนอก 

4. แผนงานพัฒนาส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร ยังขาดการวาง
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ข้อเสนอส าหรับการปดิช่องว่างเชิงนโยบาย

ในยุทธศาสตร์ที่ 1 : 

1.  ควรก าหนดให้มี โครงการน าร่อง ตาม
แผนงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อ
ติดตาม วิเคราะห์ ถอดบทเรียน และให้มี
ข้ อ มู ลป้ อนกลั บ  เพื่ อ ปรั บป รุ ง แผ น
ยุทธศาสตร์ สู่เป้าหมายตามความคาดหวัง 

2.  ชุดความรู้/นวัตกรรม ภายใต้ชุดโครงการ 
ฯ The DC&F ที่ควรน าไปใช้ประโยชน์ ใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
- ศูนย์เรียนรู้มีชวีิต สามพรานโมเดล คิชฌ
กูฏโมเดล 

- กรอบการพัฒนาระบบส่งเสริมการ
เรียนรู้ 8 ขั้นตอน (Platform of Strategic 
Framework to Develop Learning System) 

- กรอบแนวทางการพฒันาโซ่คุณค่าเพื่อ
การยกระดับมูลค่าเพิ่ม (The 9 Disciplines 
of Value Chain Development) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ต าแหน่งของสถาบัน/เครือข่ายภายใต้โซ่
อุปทาน จึงอาจเป็นจุดอ่อน และอุปสรรคต่อ
เป้าหมายที่ก าหนด 

5. แผนงานการพัฒนาการ เกษตรด้วย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหลาย
หน่วยงานยังขาดความชัดเจน และ
กระบวนการมักไม่ได้เริ่มจากการพัฒนา
จากตัวเกษตรกร/สถาบันแต่เป็นนโยบาย
จากแผนงานของหน่วยงานภายนอกที่มา
พร้อมงบประมาณ/ตัวชี้วัดของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ 
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กรอบที่ 2 

การวเิคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า 

เป้าหมาย : 1) GDP ภาคการเกษตรเพิ่มขึน้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

2) ฟาร์ม โรงงาน และสถานประกอบการได้มาตรฐาน 

3) แปลงใหญ่ มีจ านวน 14,500 แปลง / 90 ล้านไร่ 

แนวทางพัฒนา :  

1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ มาตรฐานสินค้า 

2) ส่งเสริมการเกษตรตลอดโซ่อุปทาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
 

โอกาสที่ท้าทาย: (Challenges) 

1. นโยบายรัฐมีความชัดเจน และมีหน่วยงาน

เ จ้าภาพและภา คี  ใ นการขั บ เคลื่ อน

แผนงานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

สินค้าเกษตร (GAP/GMP/Q) 

2. นโยบายรัฐ มุ่งเน้นการบริหารจัดการ

สินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน (เป็นแผน

ข้าวครบวงจร) 

3. นโยบายการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

4. รัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล

การเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิต และ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

5. รั ฐ มี น โ ยบ ายที่ ชั ด เ จ น ใน กา รส ร้ า ง

มูลค่าเพิ่มสินค้า 

6. นโยบายรัฐให้ความส าคัญกับการท า

เกษตรอินทรีย์มากขึน้ 

ช่องว่างเชิงนโยบาย: (GAPs) 

1. ยังขาดบุคลากรและ platform การ

ขับเคลื่อนแผนงานในกลุ่มเป้าหมายอย่าง

ต่อ เนื่ อง  และเชื่อมโยงสู่ การรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์แก่เกษตรกร/สถาบัน

เกษตรกร 

2. ยังมี Argument ระหว่างหน่วยงานรัฐ 

องคก์รที่เกี่ยวข้องในการรับรองมาตรฐาน 

GAP IFORM ท าให้เกษตรกรเกิดความ

สับสนในการปฏิบัติ และเป็นข้อจ ากัดใน

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจใน

นโยบายการส่ง เสริมการเกษตรแบบ

แปลงใหญ่ และแนวปฏิบัติ 

4. นโยบายการบริหารจัดการเกษตรตลอด

โซ่อุปทานบางโครงการไม่น่าจะแก้ปัญหา 
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ข้อ เสนอส าหรั บการ ปิด ช่อง ว่ า ง เ ชิ ง

นโยบายในยุทธศาสตร์ที่ 2 : 

1. ควรด าเนินการให้ เกิดการผนึกก าลัง 

(Synergy) ระหว่างหน่วยงานรัฐ องค์กร

เอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม และ

รับ รองมาตรฐาน ส าหรั บหลั กการ 

แนวคิด และแนวปฏิบัติในการส่งเสริม 

และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้

เป็นรูปธรรม ตัวอย่างที่เป็นแนวทางปฏิบัติ

ที่ ดี  โ คร งการหนึ่ ง  คื อ  ก าร รั บ รอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยใช้ระบบ PGS ที่

กลุ่มธุรกิจเชงิคุณค่าสามพรานด าเนินการ

อยู่ในปัจจุบัน 

2. กรอบแนวทางการพัฒนาโซ่คุณค่าของชุด

โครงการ (The 9 Discipline of Value 

Chain Development)  น่ าจะน า ไปใช้

ประโยชน์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ โดยมี

แนวปฏิบัติที่ดีจากกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า

สามพราน ในการเชื่อมโยงโซ่คุณค่าใน

การจ าหน่ายผักอินทรีย์ และข้าวอินทรีย์ที่

ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย 

3. อาจพิจารณาหลักการ แนวคิด และแนว

ปฏิบัติของตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop และ 

C3S ที่ จัดท าโดยคณะท างานเกษตร

ก้าวหน้า, สปท. ตลอดจนตลาดสุขใจ ไปใช้

ในการกระตุ้นอุปสงค์ผู้บริโภคในเรื่องการ

และบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ เพราะ

ไม่ได้เอาตัวเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร

เป็นศูนย์กลาง 

5. นโยบายการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล

การเกษตร ยังขาดการวิเคราะห์ตัวละคร 

และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น ซึ่ง

มีข้อผูกพันกับเกษตรกร ซึ่ งอาจเป็น

อุปสรรคต่อนโยบายดังกล่าว ในทาง

ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 

6. ยังขาดกระบวนการในทางปฏิบัติส าหรับ

แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

ในรายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องท า

ความเข้า ใจในแนวคิดการ จัดการโซ่

อุ ป ท า น  ใ น ธุ ร กิ จ ที่ ตั ว ล ะ ค ร /

ผู้ประกอบการด า เนินการอยู่  โดยมี

แรงจูงใจในเชิงธุรกิจการจ าหน่ายปัจจัย

การผลิต อุตสาหกรรมแปรรูป และการ

ส่งออก 

7. ยังขาดกลไกการกระตุ้นอุปสงค์ผู้บริโภค 

เรื่องเกษตรอินทรีย์ และการสร้าง Output 

เกษตรอินทรีย์ที่เข้าถึงปรัชญาและเปิด

โอกาสแก่เกษตรกร 
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บริโภคสินค้าเกษตรอินทรี ย์ และสินค้า

ชุมชนที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตลอดจน

แนวทางการบริหารจัดการตลาดเกษตร 

(Farmers’ Market) ที่ย่ังยืน และสนับสนุน

การค้าที่เป็นธรรม 

4. ควรสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ชุดความรู้ 

การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

และGAP ส าหรับกรณีของสามพราน

โม เดล  คิ ชฌกู ฏ โ ม เดล  ซึ่ ง ปั จ จุบั น

ด าเนินการในการเป็นศูนย์เรียนรู้ มีชีวิต 

(Living Learning Center) 

 

 

 
 

กรอบที่ 3 

การวเิคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เป้าหมาย : 1) งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้รับการพัฒนาต่อยอดน าไปสู่การใช้
ประโยชน์ร้อยละ 80 

2) เกษตรกรทุกคนเข้าถึง และน าเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้ 

แนวทางพัฒนา : 
1) พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเกษตรให้สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 
2) บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร 
3) พัฒนางานวิจัย และสารสนเทศให้ไปสู่เชิงพาณิชย์ 
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โอกาสที่ท้าทาย : (Challenges) 
1. รัฐให้ความส าคัญกับการเสริมสร้าง

ระบบการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านการเกษตร 

 
 

ข้อเสนอส าหรับการปดิช่องว่างเชิง

นโยบายในยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
1. ควรสนับสนุนและจัดให้มีสถาบันเชี่ยวชาญ

เฉพาะทางที่ เน้นภารกิจวิ จัยและพัฒนา 
และการน าการวิ จั ยไปใช้ประโยชน์ สู่
สาธารณะ ในลักษณะที่เป็นหน่วยงานเชิง
รุก มีทีมงานเชี่ยวชาญที่สามารถเข้าถึง 
และมีสมรรถนะในการบูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน /สถาบันเกษตรกร 
เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 อย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. ควรต่อยอดให้มีการวิจัยในแนวทางของ 
GVC (Global Food Value Chain) ส าหรับ
สินค้าเกษตรที่ส าคัญ เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเกษตรตามแนว
ทางการพัฒนาที่ย่ังยืน และการขับเคลื่อน 
AEC Blueprint สู่การเป็นตลาดฐานการ
ผลิตเดียว (Single Market)  

 

 
 

ช่องว่างเชิงนโยบาย : (GAPs) 
1.  หน่วยวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างระบบวิจัย 

และสร้างสรรค์นวัตกรรมการยกระดับ
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เกษตรรายสาขา
แบบครบวงจร และสอดคล้องกับบริบท
โลกภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่มีน้อย 

2. ยังขาดกลไกการน าชุดความรู้/นวัตกรรม
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภ า ค ก า ร เ ก ษ ต ร ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ 
โ ด ย เฉพ าะ กั บส ถ าบั น เก ษตร ก ร /
เกษตรกรรายย่อย 

3. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเพิ่มขีด
ความสาม ารถ ในก ารแ ข่ ง ขั นภาค
ก า ร เ ก ษ ต ร ด้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะ
นวัตกรรมที่ เป็นอยู่ยังไม่สามารถเปิด
โอกาสการเข้าถึงของเกษตรกร และ
สถาบันเกษตรกรอย่างแท้จริง ส่วนใหญ่ 
(ขาด Platform การน านวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ในระดับเกษตรกรรายบุคคล/
กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์) 
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กรอบที่ 4 

การวเิคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร และสิง่แวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 

เป้าหมาย : 1) พื้นที่เกษตรกรรมย่ังยืน 10 ล้านไร่ 

2) พื้นที่การเกษตรได้รับการอนุรักษ์ปรับปรุงและฟื้นฟู ปีละ 2 ล้านไร่ 

3) พื้นที่ชลประทานมีจ านวน 42.78 ล้านไร่ 

แนวทางพัฒนา :  
1) การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างย่ังยืน 
2) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรเกษตรให้สมดุลและย่ังยืน 
 

โอกาสที่ท้าทาย : (Challenges) 

1. นโยบายรัฐให้ความส าคัญกับการบริหาร

จัดการทรั พยากรการ เกษตร  และ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน โดยน้อม

น าค าสอนพระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพี ยง และสหกรณ์เป็นกลไกการ

ขับเคลื่อนหลัก 

 

ข้อ เสนอส าหรั บการ ปิด ช่อง ว่ าง เ ชิ ง

นโยบายในยุทธศาสตร์ที่ 4 : 

1. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ชุดความรู้ แนว

ทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการ

พัฒนาการ เกษตรตามแนวทางของ

เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม สามพราน

โมเดล คิชฌกูฏโมเดล ตัวแบบธุรกิจ 

Farmer Shop C3S ตลาดสุขใจ 

ช่องว่างเชิงนโยบาย :(GAPs) 

1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังใช้สหกรณ์เป็นกลไก 

(เครื่ องมือ) ของรั ฐ แทนที่ จะส่ งเสริม

สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน

คุณค่าหลักการสหกรณ์ และเข้ ามาใช้

สหกรณ์เป็นเครื่องมือของประชาชนในการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ

ยกระดับสหกรณ์ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าที่มี platform

การพัฒนาที่เริ่มจากขั้นที่หนึ่ง: การส่งเสริม

ให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง (Dependence) ขั้นที่

สอง: ส่งเสริมการพึ่ งพาซึ่งกันและกัน 

(Independence) และขั้นที่สาม:ส่งเสริมให้

เชื่ อมโยงความร่ วมมือเป็ นเครื อข่ าย 

(Interdependence) นั่นคือศาสตร์พระราชา 
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2. จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัด

โครงการฝึกอบรมแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาการเกษตร ตามข้อเสนอส าหรับ

กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การปฏิรูป

การสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง 

3. สนับสนุนการด าเนินการ สถาบันส่งเสริม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามกระบวน

แนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการ

เรียนรู้ 8 ขั้นตอน (Platform of Strategic 

Framework to Develop Learning System) 

ภายใต้แผนงานวิจัยและพัฒนาของสกว. 

และภาคี 

 

 

 

กรอบที่ 5 

การวเิคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย : 1) พัฒนาเป็น Smart Officers/Smart Researchers 

2) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้ทันสมัย 

แนวทางพัฒนา : 

1) พัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officers และ Researchers 

2) เชื่อมโยงระบบการท างานของทุกหน่วยงาน 

3) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านการเกษตร 
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โอกาสที่ท้าทาย : (Challenges) 

1. นโยบายรัฐให้ความส า คัญกับการ

เชื่อมโยงการท างานของทุกหน่วยงาน 

2. นโยบายรัฐให้ความส า คัญกับการ

ปรับปรุ งและพัฒนากฎหมายด้าน

การเกษตร  

 

ข้อ เสนอส าหรั บการปิด ช่อง ว่ า ง เ ชิ ง

นโยบายในยุทธศาสตร์ที่ 5 : 

1. ควรมีการสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการ

ปรับปรุงกฎหมายด้านการเกษตร เพื่อ

การน าไปใช้ประโยชน์ ส าหรับแนวทาง

และสาระส าคัญในการปรับปรุงกฎหมาย

ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย และ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 

2. ควรสนับสนุนให้เผยแพร่ตัวอย่างและแนว

ปฏิบัติที่ดี ส าหรับรูปแบบการเชื่อมโยง

ก า ร ท า ง า น ร ะห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า น รั ฐ 

ภาคเอกชน ประชาชน (People-Public-

Private Partnership) ในกรณีของสาม

พรานโมเดล 

 

ช่องว่างเชิงนโยบาย : (GAPs) 

1. ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ ที่ พ บ อ ยู่ ใ น ปั จ จุ บั น 

หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานยังท างาน

ตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน และแย่งชิง

ประชาชน ส่งผลต่อนโยบายและเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ ตลอดจนเกษตรกรที่ เป็น

กลุ่มเป้าหมาย มิได้รับประโยชน์ตาม

ความคาดหวังอย่างแท้จริง 

2. ปรากฏการณ์ในทางปฏิบัติ  ผู้ที่ มีส่วน

เกี่ ย ว ข้ อ ง ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ไ ป มีส่ ว นร่ วม ใ น

กระบวนการยกร่าง / ปรับปรุงแก้ไข

กฎหมาย ส่วนใหญ่เป็น Policy Makers 

นักการ เมือง  และภาคเอกชน ที่ มิ ได้

น าเสนอปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างแท้จริง 
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