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สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจ าเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2563

รัฐควรใช้งบประมาณอย่างไรในการช่วยภาคเกษตรปรับตัว
ภายหลังวิกฤต COVID 19

สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดเวทีระดมสมองเรื่อง “รัฐควรใช้
งบประมาณอย่างไรในการช่วยภาคเกษตรปรับตัวภายหลังวิกฤต COVID-19” เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ 
ห้องประชุม AEOC ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพฯ และผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Video Conference)  
ส าหรับผู้ไม่สะดวกในการเดินทาง โดยเวทีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงแนวทางการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจและ
สังคมในภาคการเกษตรซึ่งจัดเป็นกลุ่มเปราะบางท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดและแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ท้ังนี้ในเวทีระดมสมองดังกล่าว มีประเด็นหารือถึงการฟื้นฟูหลังสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ว่าด้วยภาคการเกษตรควรจะได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุง ในด้านใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก 
และควรจะช่วยอย่างไร โดยมีคุณระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ (เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นประธานในที่
ประชุม) คุณปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา (นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ) รศ.ดร.นิพนธ์  พัวพงศกร และคุณ
อดิศร  พร้อมเทพ ร่วมเป็นวิยากรน าเสนอประเด็น  ซึ่งข้อสรุปจากเวทีระดมสมองของสมาคมฯได้น ามาเผยแพร่ไว้ใน
จดหมายข่าว (e-newsletter) ของสมาคมฯ ฉบับนี้ โดยมีสาระส าคัญดังนี้

ที่มา: ดัดแปลงจากการค้นรูปภาพ google.com

หมายเหตุ ขอขอบคุณ คุณวรภัทร  จิตรไพศาลศรี สถาบันคลังสมองของชาติ ที่ได้จัดเตรียมข้อสรุปขึ้นเป็นจดหมายข่าว (e-newsletter)



ที่มา: https://www.posttoday.com/finance-stock/news/618065

➢ ผลทางลบต่อภาคเกษตรอยู่ในระดับปานกลาง โดย
ในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 การส่งออกสินค้าเกษตร  
เช่น ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ผลไม้ กุ้ง (ต้มสุก) 
และไข่ เป็นต้น ลดลง 7%    แต่การส่งออกบาง
รายการ เช่น อาหารแปรรูปเพิ่มขึ้น 2%  ดัชนีราคา
อาหารทรงตัวในขณะที่ดัชนีราคาสินค้าบริโภคทั้งหมด
ลดลง  ราคาข้าวสูงขึ้นแต่ราคาสินค้าเกษตรเน่าเสีย
ง่าย (ผัก/ผลไม้/สินค้าประมง) ลดลง  ราคาข้าว
สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ในรอบ 9 ปี เพราะคู่แข่ง 
(เวียดนาม/เมียนมาร์/กัมพูชา) ห้ามส่งออกข้าวจาก
วิกฤติ COVID-19  นอกจากนั้น ยังพบว่าตลาดสด
ขายส่ง/ขายปลีก (เช่น 7-Eleven)  มียอดขายลดลง
มาก

➢ ราคาสินค้าเกษตรลดและรายได้เกษตรชะลอตัว 
เพราะความต้องการด้านอาหารลดลง เนื่องจากไทย
ปิดกิจการ 33 ประเภท และรัฐบาลมีค าสั่งประกาศ
ก าหนดช่วงเวลาบางกลุ่มคนให้อยู่ ในเคหะสถาน 
(Curfew)   รวมทั้งคนประหยัดรายจ่ายเพื่อเก็บเงิน
สดไว้ ใช้ภายหลัง   นอกจากนั้นยังมีปัญหาด้าน 
Logistics และห่วงโซ่อุปทาน  โดย พิษ COVID-19 
ท าให้จีนซึ่งเป็นคู่ค้าส าคัญของไทยต้องปิดประเทศ
ชั่วคราวในช่วงแรก  และปัญหาส่งออกทางอากาศ
ทางเรือ และการขนส่งทางบกในช่วงเวลา Curfew มี
ปัญหาในการส่งสินค้าอาหารไปยังตลาดต่างๆ

➢ ครัวเรือนเกษตรได้รับผลกระทบทางอ้อมหนักที่สุด
ข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า 76% ของ
ครัวเรือนเกษตรพึ่งรายได้นอกภาคเกษตร และ 
62% พึ่งรายได้จากการรับจ้างทั่วไปโดยเฉพาะ
ชาวนาและเกษตรกรพืชไร่   รายได้ของครัวเรือน
เกษตรที่ลดลงมากส่วนใหญ่เกิดจากรายได้นอกภาค
เกษตรที่ลดลงมากที่สุด   รองลงมาคือรายได้ใน
ภาคเกษตร  ดังนั้น ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่จึง
พึ่งพิงรายได้จากนอกภาคเกษตรในสัดส่วนสูง และ 
75% ของครัวเรือนเกษตรมีแรงงานตกงานหรือถูก
ลดเวลาท างานนอกภาคเกษตร

➢ ผลกระทบอื่นๆ ต่อครัวเรือนเกษตร ได้แก่  ปัญหา
การศึกษาของบุตรหลาน ปัญหาการช าระหนี้ที่มีมาก
ขึ้น  และความเหลื่อมล้ า ด้านรายได้ระหว่าง
เกษตรกรซึ่งเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน  โดยเฉพาะ
เกษตรกรที่ มี ที่ ดิ นน้ อย ไ ด้ รับผลกระทบมาก   
นอกจากนั้น รายได้ การบริโภคอาหาร และ
ความสามารถในการช าระหนี้ของครัวเรือนรายเล็ก
ยังลดลงมากกว่ารายใหญ่    ครัวเรือนเกษตรกร
ยากจนอาจถูกผลกระทบทางอ้อมหนักที่สุดเพราะพึ่ง
เงินโอนมากที่สุด   ครัวเรือนเกษตรมีหนี้หลายก้อน 
เฉลี่ย 4.2 แสนบาทต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นหนี้ 
ธ.ก.ส. และหนี้นอกระบบ  และมีการออมเฉลี่ย 1.1 
แสนบาทต่อครัวเรือน

1.3 อาหารและสินค้าเกษตรในสมัยต่อไปจะต้องพึ่งพาระบบ Logistics มากยิ่งขึ้นและห่วงโซ่อุปทานสินค้าอาหาร
ของโลกจะซับซ้อนมากขึ้นเช่นเดียวกัน วิกฤติ COVID-19
ท าให้เกิดระบบบริการส่งอาหาร (Online Food Delivery)
เช่น Grab Food, Food Panda และระบบบริการส่งอาหารอื่นๆ
ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตราเติบโตสูงมากในวิกฤตครั้งนี้

ที่มา: ดัดแปลงจาก https://money.kapook.com/view211156.html

1.1 การระบาดของ COVID-19 ปี พ.ศ. 2563  ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจทั้งของโลกและของประเทศไทยหดตัวลง
อย่างรุนแรงและรวดเร็ว ถือเป็นภัยพิบัติสาธารณะที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนและต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่งยวด 

1.2 วิกฤติ COVID-19  ท าให้ความมั่นคงด้านอาหารทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้น ภาคเกษตรไทยซึ่งเป็นแหล่งความ
มั่นคงทางอาหารได้รับผลกระทบทางตรงน้อยกว่าภาคท่องเท่ียว
และบริการ แต่ครัวเรือนเกษตรกรได้รับผลกระทบทางอ้อมรุนแรง
กว่าผลกระทบโดยตรง

1. การคาดการณ์ผลกระทบ COVID-19 ต่อภาคเกษตรไทย



1.4 การสั่งสินค้าเกษตรแบบเฉพาะเจาะจงจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคตามพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคเป็นสิ่ง
เป็นไปได้  ตัวอย่างเช่น การผลิตตามค าสั่งซื้อ (การผลิตที่คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงไปตามความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละราย) ในสินค้ากาแฟ  และการสั่งจองทุเรียนตั้งแต่เริ่มติดผล เป็นต้น  ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดี
ส าหรับเกษตรกรรายเล็ก  อย่างไรก็ตามธุรกิจ Online Food Delivery ซึ่งเป็นธุรกิจการให้บริการส่งสินค้าตรงถึง
ผู้บริโภค ภาคเอกชนควรมีบทบาทน าในการด าเนินการโดยอาจต้องมีระบบสร้างความเชื่อมั่น (trust) การโฆษณา ( 
Review) สินค้าระหว่างผู้ซื้อผู้ขายในการรักษาระดับคุณภาพสินค้าและเพิ่มยอดขาย เป็นต้น

1.5 สุขอนามัยเป็นเรื่องส าคัญยิ่งโดยเฉพาะเมื่อเกิด COVID-19 ประชาชนให้ความตระหนักถึงเรื่องความ
ปลอดภัยในการบริโภคอาหาร การรับประทานอาหารนอกบ้านลดลง และคนรุ่นใหม่ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  นับเป็นช่วง
โอกาสท่ีดีท่ีจะหาทางแก้ไขปัญหา PM 2.5 และลดการใช้สารเคมีท่ีมากเกินความจ าเป็นในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
และอาหาร

1.6 การเกษตรบางสาขาน่าจะได้รับการเยียวยาอย่างแท้จริงเพราะเป็นแหล่งอาหารในอนาคต  ในกรณีของสาขา
ประมงแม้ว่าการะบาดของโรคโควิด-19  ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบผลิตในเรือประมงและฟาร์มมากนัก  แต่
ผลกระทบเกิดจากระบบโลจิสติกส์ท าให้การขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตหรือฟาร์มไปยังตลาดส่งออกหยุดชะงักเนื่องจาก
ประเทศผู้ซื้อปิดท่าเรือ     ปัจจุบันทรัพยากรทางทะเลไทยมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้น การแก้ปัญหาสัตว์น้ าสามารถท า
ได้แน่นอน   ด้านประมงมักจะเป็นปัญหาประมงนอกน่านน้ าซึ่งผู้ประกอบการไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตให้
สอดคล้องกับกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศท่ีก าหนดให้
ใชเ้ทคโนโลยีการจับสัตว์น้ าท่ีเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ผู้ประกอบการไทยยังคงต้องการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม
และไม่อยากลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ท่ีเหมาะสมในการท า 
Joint venture กับต่างประเทศ 

2. ทิศทางและโอกาสของภาคเกษตรไทยหลังวิกฤติ COVID-19

หลังการะบาดของโรคโควิด-19 ทิศทาง โอกาส และความเปลี่ยนแปลงท่ีน่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้นและปานกลาง ใน
ภาคเกษตรไทย ได้แก่ 

2.1 การเกษตรแม่นย าสูง (Precision Farming)  น่าจะเกิดขึ้นและควรส่งเสริม    เรื่องนี้เป็นอนาคตท่ีจะมา
ทดแทนแรงงานเกษตรที่มีอายุมากได้ เพราะมีความต้องการเฉพาะเจาะจง และภาครัฐควรเข้าให้ถึง ตัวอย่างเช่น 
เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งต้องการให้มีการ Certify พันธุ์ตั้งแต่ต้น เพื่อให้เกิดความแม่นย าสูงในการเลี้ยงให้รอด  เป็นต้น

2.2 การสนับสนุนการส่งสินค้าตรงจาก Farm อย่างจริงจัง ซึ่งเป็นไปได้แน่นอน   โดยสนับสนุนฟาร์มขนาดเล็กที่
ผลิตแบบ Precision Farming ให้ส่งตรงไปยังผู้บริโภค   

2.3 การสร้างความม่ันคงทางอาหารในชุมชน   โดยเตรียมการเชื่อมโยงระหว่างแหล่งผลิตกับชุมชนเมืองให้พร้อม
รับมือกับวิกฤตต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น อาทิ   มีร้านค้าในบริเวณวัดของชุมชนเมือง เป็นต้น

2.4 การช่วยเหลือ Startup ด้านการเกษตร    โดยควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีมากยิ่งขึ้น
2.5 การใช้ภาคการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเสริมการจัดการสุขภาพ   
วิกฤติ COVID-19 ท าให้เกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งขึ้นและเห็นความส าคัญของการป้องกันไว้ก่อน  

จึงเกิดกระแสตอบรับยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่ดีมากจนขาดแคลนในช่วงโรคติดเชื้อระบาด   พืชสมุนไพรไทยจึงเป็น
สินค้าศักยภาพสูง (S-Curve) ดังนั้นจึงควรมีการจัดการและใช้เทคโนโลยีมาสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งควรส่งเสริมภูมิ
ปัญญาภาคเกษตรในยาจากพืชสมุนไพรเพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขและการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้าน
การแพทย์ของโลกต่อไปการท าในเรื่องการใช้สมุนไพร  

ที่มา: ดัดแปลงจาก https://www.marketingoops.com



2.6 การให้ความส าคัญกับ  Logistics ในระดับฟาร์มและชุมชน  
สินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดได้ยากและจ ากัดเมื่อเกิดวิกฤติ COVID-19  เพราะเกิดปัญหาคอขวดในระบบขนส่ง   

เกษตรกรจ าเป็นต้องปล่อยให้ผลผลิตเน่าเสียเป็นจ านวนมาก  ปรากฏการณ์ปลาแลกข้าวระหว่างชุมชนประมงจังหวัด
ทางภาคใต้กับชุมชนที่ผลิตข้าวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านระบบการขนส่งข้ามจังหวัดจึงเกิดขึ้น  นับเป็นการเกิด
ตลาดใหม่อีกรูปแบบหนึ่งท่ีช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกร   

แม้เกษตรกรไทยบางรายจะปรับตัวโดยการขายตรง และไปรษณีย์ไทยให้ความช่วยเหลือแต่ยังมีปัญหาการขาย
สินค้าที่เน่าเสียง่าย  ดังนั้น ระบบ Logistics  ห้องเย็น และการเข้าสู่ตลาดรูปแบบใหม่ ควรได้รับการสนับสนุนอย่าง
จริงจังและภาครัฐควรก ากับดูแลให้เกิดความสมดุลโดยไม่ให้บริษัทใหญ่ผูกขาด 

2.7 การฟื้นฟูภาคประมงท่ีสูญเสียจาก IUU สามารถด าเนินการโดย
แบ่งออกเป็น  3 ระยะ ดังนี้ 

➢ ระยะสั้น (บรรเทา 6 เดือน) ควรกระตุ้นการ
บริโภคภายใน โดยพัฒนากลไกการรวมกลุ่มด้าน
การผลิตและการตลาด (ระบบแปลงใหญ่ )  และ
เชื่อมโยงการกระจายสินค้าในแหล่งต่างๆ เช่น 
น าสินค้าประมงไปต้ังขายที่ปั๊ม ปตท.  เป็นต้น

➢ ระยะปานกลาง (ปรับตัว 1-2 ปี) ควรพัฒนาและ
ปรับระบบตลาด โดยสนับสนุนธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ 
(Startup)   สินค้าใหม่ (New Product)  ระบบการ
จัดการการส่งสินค้า (Logistics) เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร และระบบตลาดใหม่  (New Market 
System) เช่น ตลาดออนไลน์โดยสินค้าต้องมี
คุณภาพ  รวมทั้งพัฒนาช่องทางการตลาดและ
ส่งเสริมการตลาด ซึ่งกรมประมงได้ส่งเสริม
ชาวประมงและเปิด fisheries shop ไว้บ้างแล้ว 

➢ ระยะยาว (พัฒนา 1-3 ปี) ควรพัฒนาการประมงเพื่อ
ความยั่งยืน โดยส่งเสริมและสนับสนุนระบบผลิตใหม่ 
(New System) อาทิ   Internet of Things (IoT)  
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI-
เทคโนโลยีสมองกลคอมพิวเตอร์ที่สามารถคิดได้
เหมือนมนุษย์) พื้นที่อัจฉริยะ (Smart Space -
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้คน อุปกรณ์ และระบบ ท างาน
เชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ)    ตลอดจนการ
วิจัยและพัฒนา ซึ่งการผลิตแบบใหม่สามารถประหยัด  
ลดพลังงาน/แรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
ตลอดจนสามารถควบคุมและปรับเปลี่ยนได้ด้วย
เทคโนโลยี 

3. ข้อเสนอแนวทางและโครงการในการใช้เงินกู้
เพ่ือการฟ้ืนฟูภาคการเกษตร
3.1  แนวทาง/หลักเกณฑ์ การช่วยเหลือ

➢ ช่วยคนที่ ยังตกงานโดยเฉพาะลูกหลานของ
เกษตรกรที่ท างานในภาคท่องเที่ยวธุรกิจที่เชื่อมโยง
การท่องเที่ยว

➢ ควรน าสถิติจากผู้สมัคร “ เราไม่ทิ้ งกัน” มา
ประกอบการพิจารณาโครงการ

➢ ทบทวนบทเรียนจากนโยบายปรับโครงสร้างการ
ผลิต ส่วนใหญ่ไม่ประสบความส าเร็จ และจบลง
โดยมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น  

➢ ธกส. มีโครงการสินเช่ือฉุกเฉิน ตามมาตรการ
COVID-19 และส ารวจความต้องการประกอบอาชีพ
ของคนตกงาน 1.62 ล้านคน  พบว่า ส่วนใหญ่อยาก
ท าเกษตรผสมผสาน (8 แสนคน)  เกษตรอินทรีย์ (3.2
แสนคน) แปรรูปสินค้าเกษตร (2.1 แสนคน) บริการ
เกษตร (1.7 แสนคน)

ที่มา: https://www.tcijthai.com

ช่วยเหลืออย่างไร
?

ที่มา: ดัดแปลงจากการค้นรูปภาพ google.com



➢ ช่วยให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรตลอดห่วง
โซ่อุปทานอยู่รอดได้ และสามารถพัฒนาปรับปรุง
กิจการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเกษตร
อย่างยั่นยืน   โดยให้อัตราการเติบโตภาคเกษตร 
และอุตสาหกรรมติดลบน้อยที่สุด และวางแนวทาง
อนุมัติโครงการใน 3 ส่วนคือ  (1) มาตรการระยะ
สั้นช่วยคนตกงาน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องการเกษตรให้
ฟื้นตัว  (2) แรงจูงใจหรือมาตรการสนับสนุนให้
ผู้เกี่ยวข้องปรับโครงสร้างผลิต/การค้าแบบยั่งยืน  
และ (3) การมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร ภาค
ประชาสังคม (และวิชาการ) และภาคธุรกิจทั้งใหญ่
และเล็ก   ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่โครงการเบี้ยหัวแตก  
และไม่ใช่โครงการ “เหล้าเก่าในขวดใหม่” ของ
หน่วยราชการที่สอบตกการของบประมาณประจ าปี

➢ ด้านนโยบายการช่วยเหลือภาคเกษตร (1) 
นโยบายรัฐบาล: ไม่ต้องใช้เงินกู้  ได้แก่ การสร้าง
ความน่าเชื่อถือว่าไทยเป็นครัวโลกที่ไว้วางใจได้/
ปลอดภัย/โภชนาการดี/จ่ายได้  และต้องไม่มี
มาตรการห้ามส่งออก (เช่น ไข่) ควบคุมราคาสินค้า
เกษตร และ (2) นโยบาย healthy food/
สิ่งแวดล้อมยั่นยืน: อาจใช้เงินกู้  เช่น ตลาดอาหาร
สดปลอดภัยและมีระบบตรวจสอบย้อนกลับ เช่น 
Packing station  การตรวจความปลอดภัยในตลาด
ขายส่ง/ขายปลีก/ร้านอาหาร  ควรมีระบบ
ใบเหลืองใบแดงส าหรับผู้ประกอบการที่ท าผิด

➢ Social safety net กระทรวงเกษตร 
กระทรวงการคลัง และ ธ.ก.ส. ควรสร้างแนว
ทางการพัฒนาในภาคเกษตร/ลูกหลานที่ท างาน
นอกภาคเกษตร  เช่น ส่งเสริมการออมในกองทุน
ฌาปนกิจ เป็นต้น และควรปรับระบบจูงใจของ
กองทุนการออมแห่งชาติโดยค านึงถึงพฤติกรรม
ของแรงงานนอกระบบที่ชอบซื้อหวย ให้มาซื้อ
กองทุนว่างงาน/ชราภาพ   นอกจากนั้น อาจมี
โครงการคืนภาษี VAT ให้ครัวเรือนเกษตรจ านวน
หนึ่ง เช่น 3%  นับต้ังแต่เร่ิมซื้อสินค้าบริโภคเพื่อ
เป็นเงินออมจากการคืนภาษี 

➢ การท าธุรกิจต้องมีระบบ Coaching รวมทั้ง on-the-
job training กับกลุ่มเกษตรกรด้านต่างๆ เพราะคน
ตกงานส่วนใหญ่ขาดทักษะและ Tacit knowledge 
ด้านการเกษตร และปัจจัยที่จะช่วยให้คนตกงานหันมา
ประกอบอาชีพใหม่ จะต้องได้รับความร่วมมือจาก
ภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกร ภาคประชาสังคม ให้เป็น
โค้ช ฝึกงานจริง เหมือนในประเทศจีน (CP ได้มีการ
เลียนแบบมาใช)้  ไม่ใช่การจัดอบรมเกษตรกรแล้วจ่าย
เบี้ยเลี้ยงแบบที่เคยท ามาในอดีต

➢ การใช้เงินกู้ส าหรับสินค้าหลัก แม้ว่าแผนพัฒนา
การเกษตร เช่น ในพื้นที่ EEC จะเน้นสินค้าหลัก 5 
cluster (สินค้าประมง  ผลไม้ พืชสมุนไพร พืช
พลังงาน และ High value crops)   แต่สินค้าปศุสัตว์
โดยเฉพาะโคเนื้อเป็นสาขาส าคัญที่ได้รับผลกระทบ
และไม่สามารถแข่งขันกับเน้ือโคน าเข้าจาก FTA ไทย-
ออสเตรเลียได้  จึงควรสนับสนุนด้านเงินกู้ในการ
จัดต้ังศูนย์ Cutting และ Packaging ในแต่ละภูมิภาค
เพื่อตัดให้เป็น Retail cut แล้วส่งไปจ าหน่ายตาม 
Modern trade/ห้าง ในภูมิภาคนั้น เพื่อช่วยฟื้นฟู
เศรษฐกิจในสาขาปศุสัตว์ด้วย

➢ นโยบายการให้ เงินกู้ ควรให้ โดยแยกตามกลุ่ ม
เกษตรกร  เช่น (1) กลุ่มเปราะบางที่ เข้าไม่ถึง
เทคโนโลยีสมัยใหม่  (2) กลุ่มขนาดเล็กและขนาด
กลางที่มีนวัตกรรมบ้างแล้วและดึงคนรุ่นใหม่เข้ามา
ขับเคลื่อน และ  (3) กลุ่มที่อยู่ในฐานการผลิตต้ังเดิม
แบบ Mass production ทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

3.1  แนวทาง/หลักเกณฑ์ การช่วยเหลือ (ต่อ)

ที่มา: ดัดแปลงจากการค้นรูปภาพ google.com



3.2 โครงการขอรับความช่วยเหลือ

➢ โครงการปรับปรุงการสั่งสินค้าและส่งสินค้าตรง
จาก Farm ทั้งในแง่ Platform และการสั่งซื้อ การ
ควบคุมคุณภาพ และ Logistics เน้นด าเนินการโดย
เอกชน ชุมชน ประชาสังคม และอิงระบบ Block 
Chain 

➢ ขยายโครงการฟาร์มตัวอย่าง (จัดท า  Food 
Security) ในชุมชน  โดยอาจน าโครงการเดิมมา
ทบทวน ปรับปรุง  และหารูปแบบเพื่อเชื่อมโยงกับ
ชุมชนเมืองเมื่อเกิดวิกฤตขาดแคลนอาหาร  และ
หรือจัดท าระบบการจัดการ logistics ในยามฉุกเฉิน 
คล้ายกับการจัดการภัยพิบัติ พร้อมทั้งการซักซ้อม 
เช่น ระบุปัจจัยเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง พื้นที่คนจน คนขาด
แคลน

➢ โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพร อาหารเสริม 
และภูมิปัญญาด้านการเกษตรไทย เพื่อสุขภาวะคน
ไทย ในระดับชุมชน/โรงพยาบาลระดับต าบล เพื่อ
ช่ ว ย เหลื อประชาชน ใน เบื้ อง ต้นก่ อนส่ ง ต่ อ
โรงพยาบาลใหญ่ 

➢ โครงการส่งเสริม Startup ด้านเทคโนโลยีการเกษตร   
เทคโนโลยีเพื่อ Start up ด้านเกษตรจะมีลักษณะที่
ค่อนข้างพิเศษ Startup ที่จดทะเบียนที่ประเทศ
สิงคโปร์ทั้งหมดจะมีนักลงทุนอิสระ (Angle funding) 
มาช่วยโอบอุ้มธุรกิจในช่วงเร่ิมต้นให้อยู่รอดและพัฒนา
ตนเองขึ้นมา   ส าหรับประเทศไทย Angle funding 
ควรเป็นแบบใด จ าเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมและ
หาแนวทางสนับสนุนต่อไป

➢ แผนงาน/โครงการ ฟื้ นฟูภาคการประมง ที่
สอดคล้องกับกฎระเบียบ  Illegal Unreported and 
Unregulated Fishing (IUU) ด าเนินการได้ใน 2 
รูปแบบ คือ 1) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (Aquaculture)   
และ 2) ด้านการลงทุน (Investment) ซึ่งต้องเจรจา
กับเพื่อนบ้าน 

ประเทศไทยไม่มีปัญหาในการผลิตแต่ประสบปัญหาในการส่งออก   โดยในรอบหลายปีท่ีผ่านมาการส่งออกสินค้า
ประมงลดลงจาก 90% เหลือ 70%  ซึ่งสะท้อนว่าการบริโภคภายในประเทศมีมากขึ้นเนื่องจากคนไทยมีรายได้ดีขึ้นและ
มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น 30-40 ล้านคน แต่วิกฤต COVID 19  ท าให้นักท่องเที่ยวหาย ความต้องการสินค้าประมงจึง
ลดลงท าให้มีปัญหาตลาด  จ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาการส่งออกโดยอาจใช้มาตรการในยามฉุกเฉิน  ดังตัวอย่างจาก 
รัฐมนตรีการค้าของ New Zealand ได้สนับสนุนให้สายการบินมีเที่ยวบินไปส่งอาหารให้จีนและตะวันออกกลางที่ผลิต
อาหารไม่พอ เป็นต้น

➢ โครงการบรรเทาปัญหาด้านความเหลื่อมล้ าด้าน
รายได้ของเกษตรกร ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า เช่น   
ลดหนี้ด้วยโครงการปรับโครงสร้างหนี้กับ ธ.ก.ส. 
ซึ่งสามารถใช้เงินกู้เข้ามาช่วยได้ และ โครงการเพิ่ม
รายได้ให้กับเกษตรกรโดยอาจเพิ่มจากระบบ 
logistics และการลดระยะเวลาของ Supply chain 
เป็นต้น

➢ โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศ และ
อุดหนุน/ ให้ แ ต้ม ต่อเป็นพิ เศษกับชุมชนภาค
การเกษตรที่จัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว

➢ โครงการตลาดประมูลสินคาเกษตร เพื่อรองรับ
ตลาดขายส่ง/ปลีก และรองรับเกษตรกรที่ก้าวขึ้นมา
เป็นพ่อค้า   เงินกู้ควรส่งเสริมการท าตลาดกลาง   
การสร้างห้องเย็นเก็บรักษาสินค้าเกษตร  และโรงงาน
แปรรูปขั้นต้น เช่น การตัดแต่งบรรจุภัณฑ์ โดย
สหกรณ์เป็นเจ้าของ

ที่มา: ดัดแปลงจากการค้นรูปภาพ google.com

ที่มา: ดัดแปลงจากการค้นรูปภาพ google.com


