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สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 ประจ าเดือน กันยายน – ตุลาคม 2565

ภาคเกษตรเป็นภาคการผลิตพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยเป็นทั้งแหล่งผลิตอาหาร เป็นแหล่ง
วัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ก่อให้เกิดการจ้างงาน ขณะเดียวกันการส่งออกสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์สามารถน ารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี นอกจากนี้ ภาคเกษตรยังเป็นแหล่งรองรับผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในช่วงที่ประเทศประสบภาวะวิกฤตต่าง ๆ โดยในช่วงที่ผ่านมาการพัฒนาภาคเกษตร ให้เจริญเติบโต
จ าเป็นต้องใช้ปัจจัยการผลิตหลักอย่างที่ดิน ทุน และแรงงาน เป็นจ านวนมาก แต่ปัจจุบันการพ่ึงพาปัจจัยเหล่านี้ในการสร้าง
ความเจริญเติบโตให้กับภาคเกษตรก าลังเผชิญกับข้อจ ากัดหลายประการ เช่น การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรจากการเป็น
สังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) และคนรุ่นใหม่ไม่สนใจประกอบอาชีพเกษตรกร การขยายตัวของเมืองที่ส่งผลให้พ้ืนที่เกษตร
ลดลง นอกจากนี้อัตราการขยายตัวของสต็อกทุนสุทธิภาคเกษตรยังมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2560 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.6 และ
ลดลงเป็นร้อยละ 1.3 ในปี 2562 ดังนั้น การพัฒนาภาคเกษตรให้เติบโตได้ในระยะยาว ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการแข่งขันระหว่างประเทศที่มีความรุนแรงมากขึ้น จึงต้องตระหนักถึงความส าคัญของการเพ่ิมผลิต
ภาพการผลิตโดยรวมภาคเกษตร โดยการศึกษาอัตราการเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวมในภาคเกษตร และการวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพการผลิตโดยรวมในภาคเกษตร จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาภาคเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับพลวัตทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ อีกทั้งยังส่งผลต่อการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันอัน
จะน าไปสู่การขับเคลื่อนภาคเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพต่อไป

ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
ของภาคการเกษตร

ส่วนวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

* ขอขอบคุณ คุณวรภัทร  จิตรไพศาลศรี สถาบันคลังสมองของชาติ ที่ได้จัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวขึ้นเป็นจดหมายข่าว (e-newsletter)



แนวคิดของผลิตภาพการผลิต

1. ผลการวิเคราะห์อัตราการเติบโตของผลิตภาพ
การผลิตโดยรวมภาคเกษตร พบว่า ในช่วงปี 2534 - 2543 
GDP ภาคเกษตร มีการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.83 ต่อปี 
เป็นผลมาจากการใช้ปัจจัยทุนที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.31 
ต่อปี การใช้ปัจจัยแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.30 ต่อปี 
และผลิตภาพการผลิตโดยรวมลดลงเฉลี่ยร้อยละ 3.18 ต่อปี 
ในช่วงปี 2544 - 2553 GDP ภาคเกษตร มีการขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 2.21 ต่อปี เป็นผลมาจากการใช้ปัจจัยทุนที่
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.07 ต่อปี การใช้ปัจจัยแรงงาน
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 0.06 ต่อปี และผลิตภาพการผลิต
โดยรวมลดลงเฉลี่ยร้อยละ 2.92 ต่อปี และในช่วงปี 2554 -
2562 GDP ภาคเกษตร มีการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.30 
ต่อปี เป็นผลมาจากการใช้ปัจจัยทุนที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
2.32 การใช้ปัจจัยแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.32 ต่อปี 
และผลิตภาพการผลิตโดยรวมลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.70 ต่อปี 
ซึ่งจะเห็นได้ว่า การขยายตัวของ GDP ภาคเกษตร ในช่วงปี 
2534 - 2562 เป็นผลจากการขยายตัวของปัจจัยทุนเป็น
ส าคัญ รองลงมา คือ ปัจจัยแรงงาน และผลิตภาพการผลิต
โดยรวม ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม GDP ภาคเกษตรเริ่ม
ชะลอตัวลงจากการที่ต้องอาศัยปัจจัยทุนเป็นหลักเพียง
ปัจจัยเดียว ขณะที่ผลิตภาพการผลิตโดยรวมเริ่มมีบทบาท
ต่อการพัฒนาภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น ซึ่งเห็นได้จากอัตราการ
ขยายตัวของผลิตภาพการผลิตโดยรวมมีทิศทางดีขึ้น จาก
ในช่วงปี 2534 - 2543 ที่มีอัตราเฉลี่ยลดลงร้อยละ 3.18
ต่อปี และในช่วงปี 2554 - 2562 มีอัตราเฉลี่ยลดลงที่ร้อย
ละ 0.70 (ตารางที่ 1)

ผลิตภาพการผลิต1 (Productivity) คือ ขนาดปริมาณ
ผลผลิตที่ผลิตได้จากการใช้ปัจจัยการผลิตไปหนึ่งหน่วย แต่
หน่วยของผลผลิตและหน่วยของปัจจัยการผลิตนั้นแตกต่างกัน
ไป การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภาพการผลิตส่วนใหญ่จึงวัดขนาด
ของผลผลิตและปัจจัยการผลิตออกมาในรูปของมูลค่า เพ่ือให้
สามารถน าค่ามาเปรียบเทียบกันได้

ผลิตภาพการผลิตโดยรวม (Total Factor
Productivity: TFP) เป็นการวัดผลิตภาพของปัจจัยการผลิต
ทุกชนิดที่ใช้ในกระบวนการผลิต หรือขนาดของผลผลิตต่อหนึ่ง
หน่วยของปัจจัยการผลิตทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดย
TFP มักถูกใช้สะท้อนศักยภาพการผลิตในระยะยาว หาก TFP
เพ่ิมข้ึนจะแสดงถึงความสามารถในการผลิตได้มากขึ้นโดยใช้
ปัจจัยการผลิตน้อยลงหรือเท่าเดิม ท าให้มีทรัพยากรเหลือไป
พัฒนาประเทศหรือหน่วยเศรษฐกิจอ่ืนๆ

อัตราการเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม 
หมายถึง การขยายตัวของผลผลิตที่ผลิตได้โดยไม่ได้เพ่ิมการใช้
ปัจจัยการผลิตใดๆ แต่ผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นได้นั้น เกิดจากการ
เติ บ โตของผลิ ตภาพของปั จจั ยการผลิ ต โดยรวม นั ก
เศรษฐศาสตร์จึงเรียกการเติบโตของประสิทธิผลของปัจจัยการ
ผลิตโดยรวมนี้ว่า Residual Growth หรือ ความเจริญเติบโต
จากปัจจัยอ่ืนๆ ที่เหลือ

การศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน โดยส่วนแรก
เป็นการวัดอัตราการเติบโตผลิตภาพการผลิตโดยรวมภาค
เกษตร ด้วยวิธี Growth Accounting Approach ซึ่งพิจารณา
ตัวแปรปัจจัยทุนและปัจจัยแรงงานเท่านั้น เนื่องจากปัจจัยที่ดิน
ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นรายปี 
(ปี 2533 –..2562)  และส่วนที่ 2  เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลิตภาพการผลิตโดยรวมในภาคเกษตร โดยใช้
แบบจ าลองถดถอยเชิงซ้อน และประมาณค่าด้วยวิธีก าลังสอง
น้อยที่สุด ใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นรายปี (ปี 2552 - 2562)

1 วลีรัตน์ สุพรรณชาติ, การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562), 33 -34.

ผลการศึกษา
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2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของ
ผลิตภาพการผลิตโดยรวมภาคเกษตร โดยวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม คือ อัตราการเติบโตของผลิต
ภาพการผลิตโดยรวมภาคเกษตร กับตัวแปรอิสระ ได้แก่ (1) 
งบประมาณการพัฒนาภาคเกษตรย้อนหลัง 1 ปี (2) อัตราการ
เปลี่ยนแปลงระดับของการเปิดประเทศ (3) อัตราการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าการน าเข้าปัจจัยทุนภาคเกษตรย้อนหลัง 1 
ปี และ (4) อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ าฝน พบว่า ตัว
แปรอิสระท้ัง 4 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กับอัตราการเติบโตของ
ผลิตภาพการผลิตโดยรวมภาคเกษตรในทิศทางเดียวกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยงบประมาณการพัฒนาภาคเกษตรเป็น
ตัวแปรที่สะท้อนถึงรายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา มีบทบาท
ส าคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่
จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและผลักดันให้ผลิตภาพการ
ผลิตโดยรวมของภาคเกษตรเติบโตได้ในระยะยาว นอกจากนี้ 
ยังครอบคลุมรายจ่ายด้านการส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นภารกิจ
ที่ส าคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่
เกษตรกรเพ่ือน าไปพัฒนากระบวนการผลิตและการจัดการ
สินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส าหรับอัตราการเปลี่ยนแปลงระดับของการเปิด
ประเทศ แสดงให้ เห็นว่ า  ประเทศไทยมีการค้ากับ
ต่างประเทศเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในบทบาทของการเป็นผู้
ส่งออกสินค้าเกษตรที่ส าคัญของโลก ซึ่งน ามาสู่การขยายตัว
ของกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตร รวมถึงการลงทุนใน
ด้านการผลิตและการตลาด ท าให้มีการผลิตขนาดใหญ่ที่
ต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดยค านึงถึงการ
ประหยัดต่อขนาดจากการขยายตลาดผ่านการน าเข้าและ
ส่งออก นอกจากนี้ การแข่งขันทางการค้าในด้านคุณภาพ
สินค้าส่งออก เช่น ข้าวคุณภาพสูง ท าให้ต้องมีการพัฒนา
พันธุ์ข้าว และการก าหนดมาตรการที่มิใช่ภาษี เช่น การอ้าง
ถึงมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม น ามาซึ่งความพยายามในการ
พัฒนาการเกษตรผ่านการลงทุนเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ
ผลิตและพัฒนารูปแบบการผลิตให้ทันสมัยเ พ่ือเ พ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน จึงเป็นผลให้ผลิตภาพการผลิต
โดยรวมในภาคเกษตรมีการพัฒนาที่ดีข้ึน

ปัจจัยด้านอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการน าเข้า
ปัจจัยทุนภาคเกษตร แสดงให้เห็นว่า การน าเข้าเทคโนโลยี
การผลิตในรูปสินค้าทุนและวัตถุดิบ อาทิ  เครื่องมือ
เครื่องจักรทางการเกษตร ปุ๋ย และสารเคมี มีผลต่อการเพ่ิม
ผลิตภาพทางการเกษตร เนื่องจากสินค้าเหล่านี้เป็นปัจจัย
การผลิตส าคัญที่ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น ส่วน
อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ าฝน แสดงให้เห็นว่า 
ปริมาณน้ าฝนยังคงมีบทบาทต่อการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต
ในภาคเกษตร อย่างไรก็ตาม ในบางช่วงเวลาปริมาณน้ าฝน
ที่เพ่ิมข้ึนหรือฝนผิดฤดู อาจส่งผลกระทบทางลบต่อการผลิต
สินค้าเกษตรบางชนิด โดยเฉพาะกลุ่มผลไม้ และปริมาณ
น้ าฝนที่มีมากหรือน้อยจนเกินไปจะท าให้เกิดอุทกภัย หรือ

ตารางที่ 1 แหล่งท่ีมาของอัตราการเติบโตของ GDP ภาคเกษตร ปี 2534 - 2562
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ผลการศึกษาได้น าไปสู่ข้อเสนอแนะดังนี้

ภาวะแห้งแล้ง ซึ่งสร้างความเสียหายต่อพ้ืนที่และผลผลิต
ทางการเกษตร และส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตทางการเกษตร
ลดลง ทั้งนี้ ในงานศึกษาอ่ืนๆ พบว่า ปัจจัยด้านปริมาณน้ าฝน
ส่งผลได้ทั้งทางบวกและลบ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่น ามาวิเคราะห์
และปริมาณน้ าฝนในแต่ละพ้ืนที่

2. แรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงจากการ
เป็นสังคมเกษตรสูงอายุ และประชากรวัยท างานเข้าสู่
ภาคเกษตรน้อยลง ประกอบกับแรงงานภาคเกษตรส่วน
ใหญ่จบการศึกษาต่ ากว่าระดับอุดมศึกษา ส่งผลให้คุณภาพ
ของแรงงานอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ดังนั้นจึงต้องพัฒนา
แรงงานภาคเกษตรให้มีคุณภาพและผลิตภาพมากขึ้นโดย
การ (1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทันสมัยผ่านช่องทางที่
หลากหลายให้กับเกษตรกรทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่อย่าง
เหมาะสม (2) ส่งเสริมการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายกลุ่ม
เกษตรกรสูงวัยที่มีประสบการณ์ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีองค์ความรู้และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี เพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่
ไปกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมทักษะให้เป็นแรงงานที่มี
ทักษะสูง (High Skill) มีความเชี่ยวชาญ และสร้างโอกาสใน
การเรียนรู้ระหว่างกันให้มากขึ้น (3) พัฒนาเกษตรกรให้เป็น 
Smart Farmer เพ่ือขับเคลื่อนการเกษตรอัจฉริยะ (Smart 
Farming) และเกษตรแม่นย า (Precision Farming) และ 
(4) สนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
Big Data และแพลตฟอร์ มออนไลน์ ในการติ ดตาม 
วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจและ
การวางแผนบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

1 .  ปั จ จั ยทุ น  ( วั สดุ อุ ปก รณ์  เ ค รื่ อ ง จั ก ร กล 
สิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ) เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
ต่อการผลิตทางการเกษตรและการเติบโตของภาคเกษตร และ
ส่วนใหญ่มีการน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้เงินทุนหรือ
งบประมาณเป็นจ านวนมาก ขณะที่การน าเข้าเทคโนโลยี
บางอย่างอาจไม่เหมาะสมกับการท าเกษตรของไทย และการมี
ลิขสิทธิ์เป็นข้อก าจัดในการพัฒนาต่อยอดและการประยุกต์ใช้
งาน การพัฒนาปัจจัยทุนภายในประเทศเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการ
ผลิตภาคเกษตรควรด าเนินการ ดังนี้ (1) ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในประเทศอย่างแท้จริง รวมทั้งส่งเสริมการ
น าผลงานวิจัยของหน่วยงานต่างๆ มาพัฒนาต่อยอดเป็นวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่
ชนิดสินค้า และความต้องการของเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
(2) สนับสนุนเงินทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกร 
เพ่ือให้สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงกระบวนการผลิต
และการแปรรูป และ (3) สร้างเครือข่ายเกษตรกรและ
เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) เพ่ือเข้าถึงบริการ
เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในราคาย่อมเยา 
สนับสนุนธุรกิจ ให้บริการทางการเกษตร (Agricultural
Service Provider) เพ่ือเป็นทางเลือกในการเข้าถึงเทคโนโลยี
สมัยใหม่อย่างครบวงจร

3. ภาคเกษตรยังต้องพึ่งพาปัจจัยทางธรรมชาติ
เป็นหลัก โดยเฉพาะปริมาณน้ าฝนที่มีบทบาทในการเพ่ิม
ผลิตภาพการผลิตในภาคเกษตร ขณะที่สภาพอากาศมีความ
แปรปรวนและภัยธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
การท าการเกษตร จึงต้องเร่งหาแนวทางรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและป้องกันสถานการณ์ที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเน้นในด้าน



การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพการ
ปรับปรุงคุณภาพดิน พร้อมทั้งให้ความรู้กับเกษตรกรอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือการปรับตัวที่เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบประกันภัยสินค้าเกษตรเพ่ือให้
ความคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียของพืชผล ซึ่งจะ
ช่วยสร้างเสถียรภาพทางรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมถึงการให้
ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติอย่างทันท่วงที

ที่มา: www.stock.adobe.com

4. ประเทศไทยมีระดับการเปิดประเทศที่สูง ซึ่ง
การค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันมีการแข่งขันอย่างรุนแรง 
ขณ ะ เ ดี ย ว กั นห ล า ยป ระ เท ศหั นม า พ่ึ งพ า เ ศ ร ษฐ กิ จ
ภายในประเทศของตนเองมากขึ้น ประเทศไทยจึงต้องปรับ
นโยบายการค้าและปรับเปลี่ยนการผลิตให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และความต้องการของตลาด อาทิ ยกระดับสินค้า
เกษตรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ตรวจสอบย้อนกลับได้ 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตรเพ่ือกระจายผลผลิตไปสู่
ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา: www.mgronline.com

การยกระดับผลิตภาพการผลิตโดยรวมภาค
เกษตร นอกจากจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
แล้ว ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร และ
สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนให้กับภาคการเกษตรในระยะ
ยาว ซึ่ งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งพัฒนาในทุกมิติอย่างเป็นพลวัต เพื่อให้
เกิดการขับเคลื่อนภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


