“แรงงานกับการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรไทย”
นายกรวิทย์ ตันศรี
เศรษฐกรอาวุโส ส่วนเศรษฐกิจภาค
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคการเกษตรของไทยแม้มีสัดส่วนมูลค่าเพียงร้อยละ 8.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และมี
แนวโน้มลดลง แต่มีความสาคัญกับชีวิต ของแรงงานในภาคการเกษตรกว่า 16.7 ล้านคนหรือประมาณ
ร้อยละ 25.9 ของประชากรทั้ง ประเทศ มีความสาคัญในมิติการเป็นฐานการผลิตอาหารและด้านพลังงาน
ทดแทนให้กับประเทศ รวมถึงสร้างรายได้ให้กับภาคครัวเรือนของเกษตรกรกว่า 5.8 ล้านครัวเรือน แต่น่าสนใจ
ว่าภาคการเกษตรกลับประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานมาโดยตลอดเช่นเดียวกับภาคธุรกิจอื่น และนับวัน
ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้มจะกระจายพื้นที่เพิ่มขึ้น
ภาพที่ 1 จานวนผู้มีงานทา จาแนกตามลักษณะงาน
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ที่มา : สารวจภาวะการทางานของประชากร ไตรมาสที่ 3 ปี 2533-2555 : NSO

ภาพที่ 2 ผู้มีงานทาภาคการเกษตร จาแนกตามช่วงอายุ
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หากพิ จารณาสั ดส่ ว นแรงงานในภาคการเกษตร
ตลอดช่ว ง 22 ปีที่ผ่ านมา จะพบว่าแรงงานภาคเกษตรมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องกล่าวคือ ในปี 2533 แรงงาน
ในภาคการเกษตรมีสัดส่วนสูง ถึงร้อยละ 63.3 ของผู้มีงาน
ทารวม แต่ในปี 2555 สัดส่วนกลับลดลงเหลือเพียงร้อยละ
42.1 (ภาพที่ 1) หรือมีจานวนลดลงโดยเฉลี่ย ประมาณ
ปีละ 150,000 คน นอกจากนี้ ยังพบว่ากลุ่มแรงงานอายุ
ตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่กลุ่ ม
แรงงานที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต่ 15 -39 ปี กลั บ มี แ นวโน้ ม ลดลง
โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 15 - 24 ปี
ทีม่ ีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว (ภาพที่ 2)

15-24 ปี

กล่ า วได้ ว่ า แรงงานรุ่ น ใหม่ เ ข้ า สู่ ภ าคเกษตร
น้อยลง ส่งผลให้อายุเฉลี่ยของแรงงานภาคเกษตรสูงขึ้น
ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ในอนาคตลดลง
ที่มา : สารวจภาวะการทางานของประชากร ไตรมาสที่ 3 ปี 2530-2554 : NSO
เนื่องจากปัญหาสุขภาพของแรงงานและข้อจากัดในการที่
จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
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อย่างไรก็ตาม น่าสังเกตว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาของปี 2554-255 สัดส่วนแรงงานในภาคการเกษตรมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 41.0 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 42.1 ในปี 2555 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากแรงงาน
ทีไ่ ด้รับผลกระทบจากวิกฤตน้าท่วมปี 2554 ทาให้แรงงานส่วนหนึ่งกลับเข้าสู่ภาคการเกษตร และตัดสินใจเลือก
ที่จะทางานอยู่ในภาคเกษตรต่อไป เนื่องจากเห็นว่าราคาเฉลี่ยของสินค้าเกษตรอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตาม
การเพิ่ม ขึ้ น ของแรงงานภาคเกษตรดั งกล่ าวยัง ไม่ส ามารถชี้ใ ห้ เ ห็ นแนวโน้ม ในระยะยาวได้ ชั ดเจนมากนั ก
เนื่องจาก ราคาสินค้าเกษตรมีความไม่แน่นอนสูง ประกอบกับที่ผ่านมาราคาสินค้าเกษตรที่อยู่ในเกณฑ์ดีนั้น
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากนโยบายภาครัฐที่เข้ามาแทรกแซงราคา

สาเหตุสาคัญที่แรงงานในภาคเกษตรขาดแคลน พอจะสรุปได้ 3 ประการ กล่าวคือ
ประการแรก เกิดจากทัศนคติของแรงงานรุ่นใหม่ ที่เห็นว่า อาชีพเกษตรกรรมเป็นงานที่หนัก ราคาไม่
แน่ น อน ผลผลิต ต้องพึ่งพาธรรมชาติซึ่งมีความไม่แน่นอนของสภาพอากาศสู ง ด้วยปัจจัยดังกล่ าวส่ งผลให้
แรงงานเคลื่อนย้ายไปสู่แรงงานนอกภาคเกษตรมากขึ้น โดยเข้าไปทางานเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการ ซึ่งมี
เงินเดือนเป็นรายได้ประจาที่แน่นอนและต่อเนื่องตลอดทั้งปี อาชีพการเกษตรจึงเป็นเพียงทางเลือกเพื่อเป็น
อาชีพเสริมหรือเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือน นอกจากนี้ ผลสารวจสถานการณ์ชาวนาไทย ปี 2555
ของมหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทย ยั ง พบว่ า เกษตรกรท านากว่ า ร้ อ ยละ 80.5 ไม่ อ ยากให้ ลู ก หลานท านา
เช่นเดียวกับตน และผลสารวจข้อมูลของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี 2555 พบว่า จานวน
นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรมีจานวนลดลงประมาณร้อยละ
5-8% ต่อปี และในการเลื อกอันดับในการศึกษาต่อ ส่ว นใหญ่เลือกคณะเกษตรอยู่ในอันดับ 3 หรืออันดับ 4
ชี้ให้เห็นว่าเด็กไทยไม่ได้สนใจที่จะเรียนด้านการเกษตร แม้ว่าจะสาเร็จการศึกษาด้านการเกษตร ส่วนใหญ่ยังคง
เลือกทางานเป็นลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมากกว่าที่จะมาทาอาชีพการเกษตรโดยตรง
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ประการที่ ส อง ต้ น ทุ น การผลิ ต ของพื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น โดยตลอด (ภาพที่ 3)
โดยเฉพาะต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีการเกษตรที่ คาดว่ามีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 35 ของต้นทุนการผลิต
รว มถึ ง ต้ น ทุ น ค่ า จ้ า ง
ภาพที่ 3 ต้นทุนรวมพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
ภาพที่ 4 ผลตอบแทนสุทธิพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
บาทต่อไร่
แรงงานที่สูงขึ้น ส่งผลให้
บาทต่อไร่
25,000
24,000
ข้าวหอมมะลิ
ยางพารา
ผลตอบแทนสุ ท ธิ อ ยู่ ใ น
ข้าวหอมมะลิ
ยางพารา
21,000
19,000
มันสาปะหลัง
อ้อย
17,000
มันสาปะหลัง
อ้อย
14,000
ระดับต่าและไม่แน่นอน
13,000
9,000
9,000
บางปี ต้ อ งประสบผล
5,000
4,000
1,000
-1,000
ขาดทุน (ภาพที่ 4) ด้วย
เหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว ท าให้
ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เ ก ษ ต ร ก ร บ า ง ส่ ว น
นอกจากจะทาอาชีพการเกษตรแล้ว ยังต้องหารายได้เสริมโดยการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปหรือเป็น ลูกจ้าง
ในภาคการผลิ ตอื่น ในช่ว งนอกฤดูกาลเกษตร ซึ่ง สอดคล้ องกับข้อมูล ระหว่างปี 2549-2554 ของส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ที่พบว่า ครัวเรือนภาคเกษตรมีรายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 40 ของรายได้รวม
สะท้อนให้เห็นว่า การมีรายได้จากภาคเกษตรเพียงด้านเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ
ประการสุดท้าย ระบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร (Crop Insurance) ยังมีข้อจากัดและไม่
เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เนื่องจากขาดการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจัง ทาให้ที่ผ่านมาเกษตรกรมีข้อจากัดใน
การที่จะลดความเสี่ยงของผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายแก่ผลผลิต บั่นทอนต่อฐานะและ
ความมั่นคงในอาชีพ ในขณะที่ปัจจุบันมีเพียงนโยบายของภาครัฐเท่านั้นที่นาระบบการประกันภัยพืชผลเกษตร
เข้ า มาใช้ ใ นการช่ ว ยเหลื อ โดยการจ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ค่ า เบี้ ย
ภาพที่ 5 จานวนรถแทรกเตอร์ที่จดทะเบียน
ภาพรวมประเทศ
จานวนคัน
ประกันภัยบางส่วนให้แก่เกษตรกร แต่ก็ยั งจากัดเฉพาะข้าวนาปี
80,000
และไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
60,000

ที่มา : ประเภท ร.ย. 3 : กรมการขนส่งทางบก
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การปรั บ ตัวของเกษตรกรที่ผ่า นมา ภาคการเกษตรมี
การนาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทดแทนแรงงานไทยบางส่วน ซึ่งจาก
ข้อมูลสานักบริหารแรงงานต่างด้าว ปี 2555 พบว่า ไทยมีสัดส่วน
แรงงานต่ างด้า วสั ญชาติพม่า ลาวและกัมพูช าประมาณร้อยละ

25.4 ทางานอยู่ในภาคเกษตร/ปศุสัตว์/ประมงและกิจการต่อเนื่องเกษตร ในขณะเดียวกัน ภาคเกษตรยังนา
เครือ่ งจักรกลการเกษตรเข้ามาทางานมากขึ้น สะท้อนจากข้อมูลสถิติการจดทะเบียนรถแทรกเตอร์ ของกรมการ
ขนส่งทางบก ซึง่ พบว่า ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา จานวนรถแทรกเตอร์จดทะเบียนเร่งตัวสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด
(ภาพที่ 5) นอกจากเป็นแรงกดดันจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานแล้ว บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร
หรือบริษัทผู้ให้สินเชื่อยังกระตุ้นยอดจาหน่ายด้วยการผ่อนปรนเงื่อนไขการจ่ายเงินครั้งแรกเมื่อทาสัญญาต่า
ระยะเวลาการจ่ ายช าระที่น านมากขึ้ น รวมถึ ง อั ต ราดอกเบี้ ยที่ จู ง ใจ ซึ่ ง เป็ น ทิศ ทางที่ ดีที่ จ ะช่ ว ยยกระดั บ
ประสิทธิภาพการผลิตของภาคการเกษตรให้สูงขึ้น
นอกจากนี้ ข้อมูลสามะโนการเกษตรของสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2556 ยังพบว่า สัดส่วนของแรงงาน
ในภาคการเกษตรมีระดับการศึกษาสูงขึ้น ซึ่งเป็นทิศทางที่ดี เพราะจะช่วยให้สามารถเรียนรู้และนาเทคโนโลยี
เข้ า มาพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
โครงสร้างแรงงานภาคเกษตร
จาแนกตามระดับการศึกษา
ในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระดับการศึกษา
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(ร้อยละ)
97.2
1.6
1.2

(ร้อยละ)
94.5
2.8
2.7

โดยที่สินค้าเกษตรมีแนวโน้มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งใน
ด้านพลังงานและด้านอาหาร ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ และประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ทาให้ความต้องการ
ที่มา : สามะโนการเกษตร 2556 : สานังานสถิติแห่งชาติ
พืชพลังงานและพืช อาหารมากขึ้น ในขณะที่พื้นที่เพาะปลูกมีจากัด
และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิต
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาคการเกษตรไทยจะยังคงประสบปัญหาและข้อจากัดหลายด้าน แต่ไทยก็ยังเป็นผู้ส่งออก
สิ น ค้ า เกษตรรายส าคั ญ ของโลก สะท้อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพความพร้ อ มของภู มิ ป ระเทศและภูมิ อ ากาศที่
เหมาะสม ซึ่งเป็นจุดแข็งในการที่จะสร้างโอกาสและพัฒนาได้อีกมาก
ม.ปลายและต่ากว่า
อาชีวศึกษา

อุดมศึกษา


ดังนั้ น หากภาคเกษตรกรรมไทยปรับตัวได้ช้าเหมือนในอดีตที่ผ่ านมา นอกจากจะเสี ยโอกาสด้าน
การตลาดแล้ว ปัญหาการขาดแคลนแรงงานก็จะยังคงอยู่ต่อไป ซึ่งในระยะยาวหากจะพึ่งพาแรงงานต่างด้าวคง
เป็นไปได้ยาก การจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืนนั้น ควรให้ความสาคัญการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลตอบแทนจากการผลิต ซึ่งภาครัฐต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ
ระบบน้าเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ ร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตรผ่านการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ พืชและเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม
ควบคู่กับการกาหนดพื้นที่สาหรับ การทาเกษตร (Zoning) ส่ งเสริม ระบบประกันภัยพืชผลเพื่อให้เกษตรกร
สามารถลดความเสี่ยงของผลผลิตจากภัยธรรมชาติ ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน และสนับสนุนกลุ่มแรงงานรุ่น
ใหม่ที่มีคุณภาพให้เข้ามาสนใจประกอบอาชีพการเกษตร เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้เร็ว
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการผลักดันยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตที่มั่นคงและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ นาไปสู่การ
ยกระดับสินค้าเกษตรรวมถึงคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

