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สหกรณการเกษตรกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก: กรอบคิดและแนวทางพัฒนา 0

1 
 

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท 
 

1. ความนำ 

ภาคเกษตรเปนฐานรากที่สำคัญของเศรษฐกิจไทย ประชากรในภาคเกษตรมีประมาณ 25 ลานคนหรอื

เกือบรอยละ 40 ของประชากรทั้งประเทศครอบคลมุจานวนครัวเรือนถึง 6.4 ลานครัวเรือน ในมิติมหภาค ภาค

เกษตรสรางรายไดตอระบบเศรษฐกจิรอยละ 9 ของ GDP มีพืชสำคัญที่มีสัดสวนใน GDP ภาคการเกษตรถึงรอย

ละ 80 คือ ขาว และยางพาราจึงเปนประเทศที่อยูในอันดับตนๆ ของโลกในการสงออกขาวและยางพารา ภาค

เกษตรยังเปนหลักประกันความมั่นคงทางอาหารใหกับคนทั้งในประเทศและทั้งโลก เปนแหลงรองรับแรงงานที่

ใหญที่สุด มีการจางแรงงานสูงถึงรอยละ 30.9 ของกำลังแรงงานทั้งประเทศ (สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2561) ใน

มิติจุลภาคเกษตรกรสวนใหญของประเทศเปนเกษตรกรรายยอยซึ่งถือครองที่ดินจำนวนไมมากและขนาดของ

ที่ดินทำกินมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง โดยหากพิจารณาจาก cumulative distribution ของที่ดินทำกินราย

ครัวเรือนในป 2560 (วิษณุ อรรถวานิช. 2560) พบวารอยละ 50 ของครัวเรือนเกษตรมีที่ดินทำกินไมถึง 10 ไร 

และเกือบรอยละ 80 มีที่ดินทำกินไมถึง 20 ไร โดยพบวาขนาดที่ดินทำกินมีแนวโนมลดลงในทุกกลุมเกษตรกร

อยางตอเน่ืองระหวาง 2556 และ 2546 (Attavanich, Chantarat and Sa-ngimnet. 2018)  
 

 
 

รูปที่ 1 แนวโนมการถือครองที่ดินของเกษตรกร 
ที่มา: วิษณุ อรรถวานิช. 2560 
 

บริบทของภาคการเกษตรของไทยในฐานะเปนตัวขับเคลื ่อนการพัฒนาเศรษฐกิจที ่สำคัญของ

ประเทศ เปนรากฐานของการสรางความมั่นคงทางอาหารของประเทศและของโลกประชากรสวนใหญของ 

 
1 จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ. 2562. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณการพัฒนาธุรกิจแบบมีสวนรวม เพ่ือสรางสมดลุทัง้ดานเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอม: กรณีศึกษาธรุกิจขาวสหกรณและวสิาหกิจชมุชน. สนับสนนุโดย สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวทิยาศาสตร วิจัยและนวตักรรม 

(สกสว.) 
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ประเทศอยู ในภาคการผลิตทางการเกษตร เมื ่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตของภาคเกษตร ในชวง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ภาคการเกษตรขยายตัวเพียงรอยละ 0.10 ตอป เน่ืองจากไดรับผลกระทบจากความ 

แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่คอนขางรุนแรง อยางไรก็ตามภาคเกษตรยังคงมีบทบาท 

สำคัญกับการพัฒนาประเทศในหลายมิติ เน่ืองจากการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑสามารถสรางรายไดที่ 

เปนเงินตราตางประเทศเปนมูลคาสูงในแตละป และเมื่อพิจารณาสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร 

ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (ณ ราคาประจำป) พบวา มีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง โดยในแผนพัฒนาฯ

ฉบับที่ 11 มีสัดสวนเฉลี่ยอยูที่รอยละ 11.05 ทั้งนี้การพัฒนาภาคเกษตรในอนาคตตองเผชิญกับบริบทการ

เปลี่ยนแปลงจากความเปราะบางหรือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่จะสงผลกระทบตอภาคการเกษตรของ

ประเทศ รวมถึงกฎกติกาการคาใหมของโลกการรวมกลุ มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ปญหา

ภายในประเทศบางประการที่เปนขอจำกัดสำคัญตอการพัฒนาการเกษตรของประเทศ แนวโนมการเขาสูสังคม

ผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงภายในประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม การเมือง และการพัฒนาในระดับภูมิภาค

ตางๆ จำเปนตองมีการเตรยีมการเพื่อรบัมอืกับการเปลีย่นแปลงไดอยางมีประสทิธิภาพจึงเปนความตอเน่ืองกบั

แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยเนน “เกษตรกร” เปนศูนยกลางการพัฒนาอยาง

สมดุล มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนใหความสำคัญกับการรวมกลุมเกษตรกรเพือ่ผลกัดันใหสามารถดำเนินการ

ในรูปของธุรกิจเกษตร โดยนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลและประยุกตใชตอเน่ืองจาก

แผนที่ผานมา เพื่อใหเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได อันจะเปนสวนหนึ่งที่ผลักดันใหประเทศไทยสามารถ

บรรลุวิสัยทัศน “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน”  
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา 

            ยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) มุงในการแกไขจุดออนและเสริมจุด

แข็งใหเอื้อตอการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาวเพื่อบรรลุวิสัยทัศน “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตร มั่ง 

คั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” โดยมีแนวทางไปสูเปาหมาย คือ ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งใหกับ 

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคา 

ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยุทธศาสตรที่ 4 

บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน และยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบ 

บริหารจัดการภาครัฐ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2559) 

ในหวงเวลาเดียวกัน สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยก็ไดกำหนดวิสัยทัศน “เปนองคกรกลางเพื่อ

พัฒนาขบวนการสหกรณ สูความเขมแข็ง มั่นคง ย่ังยืน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ” โดยกำหนด

พันธกิจที่สำคัญในการพัฒนาระบบสหกรณใหมีความสามารถในการดำเนินงาน พึ่งพาตนเอง มีภาพลักษณที่ดี

เพื่อประโยชนตอสมาชิกและสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ในสวนของสถาบันวิชาการดานสหกรณในฐานะองคกรดานวิชาการซึ่งไดขับเคลื่อนการวิจัยอยาง

ตอเนื่องเพื่อสนับสนุนชุดความรูและนวัตกรรมนำการพัฒนาสหกรณ จึงขอนำเสนอกรอบคิดและแนวทาง

พัฒนาสหกรณการเกษตรที่เปนขอคนพบจากการวิจัยและนำเสนอเปน Policy Brief ดังน้ี 
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3. ขอคนพบจากการวิจัย 

ประสบการวิจัยของสถาบันวิชาการดานสหกรณภายใตชุดโครงการการพัฒนาการสหกรณและ 

การคาที่เปนธรรมภายใตการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยซึ่งมุ งไปที ่การยกระดับขีด

ความสามารถของสถาบันเกษตรกรใหมีขีดความสามารถในธุรกิจเพื่อแกปญหา/ขอจำกัดและเปนตัวจักรในการ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยไดนำกรอบแนวคิดการพัฒนาโซคุณคา (Value chain Development) มาใชใน

การปรับกระบวนการดำเนินธุรกิจ ภายใตความสัมพันธใหมระหวางสถาบันเกษตกรกับภาคีพันธมติรธุรกิจสู

เปาหมายราม (Mutual Benefit) เพื่อลดขอจำกัดในการเขาถึงแหลงทุน ปจจัยการผลิตและตลาดแกผลผลิต

ของเกษตรกรรายยอยที่ในฐานะผูผลติ ผลลัพธไดพัฒนาเปนตัวแบบธุรกิจแบบมสีวนรวม (Inclusive Business 

Model: IBM) ที ่สามารถแกปญหา/ขอจำกัดทั ้งระดับเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร โดยการบูรณาการ

ระหวางหนวยงานภาครัฐให การสนับสนุนระบบธุรกิจเกษตรของเกษตรกรรายยอย 

 

4. กรณีศึกษา: สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด จังหวัดเพชรบรีุ 

ธุรกิจขาว IBM สกก.บานลาด จำกัด ไดนำเอากรอบแนวคิดการพัฒนาโซคุณคาขาว GAP มาใช 

ภายใตนโยบายของคณะกรรมการดำเนินการชุดที ่ 40 ภายใตการสนับสนุนของสกสว. กอใหเกิดการ 

เปลี่ยนแปลงทั้งการเรยีนรูและพัฒนาของเกษตรกรและทมีงานฝายจดัการเพื่อปรบัเปลีย่นการผลิตจากขาวเคมี 

เปนขาว GAP โดยใชกลไกการรับรองแบบมสีวนรวม (PGS) การเปลี่ยนแปลงกระบวนการดำเนินธุรกิจขาวจาก 

เดิมเปนระบบธุรกิจขาวแบบมีสวนรวม หรือระบบธุรกิจขาว IBM ที่มีการวางแผนธุรกิจและจัดการความ 

สัมพันธใหมระหวางผูมีสวนไดสวนเสียต้ังแตเกษตรกร เครือขายเกษตรกรผูปลูกขาว GAP แผนกสินเช่ือสกก. 

แผนกซื ้อ (จำหนายปจจัยการผลิต) แผนกรวบรวมและโรงสีสกก. แผนกตลาด ภาคีผู ซื ้อ/บริโภคที่เนน 

รานอาหารในทองถ่ินและสมาชิกสหกรณเปนตลาดเปาหมาย (รูปที่ 2) 
 

 
รูปที่ 2 เปรียบเทียบระบบธุรกิจขาวสหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด เดิม-ธุรกจิขาว IBM 
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รูปแบบการดำเนินธุรกิจขาว IBM สกก.บานลาดดังกลาวชี้ใหเห็นบทบาทของสถาบันเกษตรกรใน 

การพาเกษตรกรรายยอยกาวขามขอจำกัด/อุปสรรคและยกระดับการดำเนินธุรกิจโดยนำนวัตกรรม 

กระบวนการมาใชในการพัฒนาเกษตรกรปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยเนนไปที่การสรางเศรษฐกิจ 

หมุนเวียนชุมชน อีกทั้งรณรงคใหเกษตรกรหันมาทำการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยแผนในอนาคตจะ 

ใชเครือขายเกษตรกร GAP กลุมนำรองชวยรณรงคและสนับสนุนใหสมาชิกเกษตรกรที่เหลืออีกกวา 6,000 

ครัวเรือนหันมาผลิตขาว GAP และตอยอดไปผลิตขาวอินทรียเมื่อมีความพรอม ในขณะเดียวกันคณะกรรมการ 

ดำเนินการและทีมงานสกก.บานลาด จำกัด มีนโยบายและแผนงานในการดำเนินงานศูนยเรียนรูโดยคาดหวัง 

จะนำความรู ทักษะ ประสบการณเผยแพรแนวคิดและเปนแหลงเรียนรูการพัฒนาธุรกิจแบบมีสวนรวมใน 

ชุมชนตอไป 
 

5. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ควรถอดบทเรียน เพื่อนำชุดความรู กลไกการจัดการเรียนรูและตัวแบบธุรกิจขาว IBM พัฒนาให 

อยู ในรูปของ Platform การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในมิติของการพัฒนาที่คำนึงทั ้งดานเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม โดยมีเกษตรกรเปนศูนยกลางภายใตการบูรณาการการทำงานของหนวยงานรัฐ 

2) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เนนเกษตรกรเปนศูนยกลางและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนน้ัน 

ตองเนนที่ประโยชนที่เกษตรกรจะไดรับและอยางยั่งยืน โดยเริ่มตนจากการวางโครงสรางพื้นฐานสำหรับการ 

สนับสนุนการเรียนรูที่มีบรรยากาศ กลไกและองคประกอบเกื้อหนุนการเรียนรูและขอมูลขาวสารอยางตอเน่ือง 

อาจเรียกวาการพัฒนาระบบสงเสรมิการเรยีนรู ชุมชน โครงสรางพื้นฐานดังกลาวจะเปนฐานรากทียึ่ดโยงใหเกดิ 

การพัฒนาที่เช่ือมโยงระหวางปจเจกบุคคล ครัวเรือน สหกรณการเกษตรในชุมชนและภายนอก ซึ่งจะชวยให

เกิดการสรางสรรคและพัฒนาที่เกิดจากการมีสวนรวมของคนในชุมชนอยางแทจริง 

3) รณรงคใหชุมชน/ทองถิ่นกำหนด Agenda การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยใช platform การ 

พัฒนาธุรกิจแบบมีสวนรวมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรวมกับหนวยงานภาคี โดยแนวทางการสงเสริมควร

ดำเนินการใหความรู ผูนำชุมชน/สหกรณการเกษตรควบคู กับการจัดทำโครงการนำรองโดยจัดใหม ีหนวย

สงเสริมเปนพี่เลี้ยง พัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูในชุมชน โดยมีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบเพื่อบูรณาการ

การทำงานรวมกันแบบมุงเปาไปการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 
 

 

 
 


