เปิดแผนการปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศญี่ปุ่น
ส่วนการต่างประเทศ
สานักยุทธศาสตร์การเกษตร วิจัยประเมินผล และส่งเสริมกิจการพิเศษ
สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
เมษายน ๒๕๖๐

ตามแผนการปฏิรูปภาคการเกษตรของรัฐบาลญี่ปุ่น ภายใต้การนาของนายกรัฐมนตรี นายชินโซ อะเบะ ซึ่ง
มีเป้าหมายเพื่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรญี่ปุ่น และเป็นการเตรียมความ
พร้อมรองรับการเข้าเป็นสมาชิกความตกลง TPP รัฐบาลจะดาเนินการปรับปรุงพัฒนาเงื่อนไขปัจจัยแวดล้อมด้าน
ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่เป็นข้อจากัดในการพัฒนาภาคการเกษตร และเอื้ออานวยให้เกษตรกรสามารถ
บริหารจัดการฟาร์มของตนได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น ประกอบด้วย ๑๓ มาตรการสาคัญ ได้แก่
๑. การลดราคาวัสดุอุปกรณ์การผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ย สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช อาหารสัตว์
และเครื่องจักรกลการเกษตร ประกอบด้วย ๒ มาตรการ
(๑) การลดราคาวัสดุอุปกรณ์การผลิตทางการเกษตร ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระดับราคาที่ค่อนข้างสูง
โดยหากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเกาหลีใต้ พบว่า ราคาปุ๋ย สารเคมีป้องกันกาจัด
ศัตรูพืช และเครื่องจักรกลการเกษตร ในญี่ปุ่น มีระดับราคาสูงกว่าในเกาหลีใต้ ๒ เท่า ๓ เท่า
และ ๕ เท่า ตามลาดับ โดยการผลิตวัสดุอุปกรณ์การผลิตทางการเกษตรของญี่ปุ่นมีประสิทธิภาพ
ต่ากว่ าเกาหลี ใต้ เกิด จากผลของการครอบงาตลาดโดยผู้ ผ ลิ ต รายใหญ่ ในลั กษณะของการ
ผูกขาด/กึ่งผูกขาด
- ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุอุปกรณ์การผลิตทางการเกษตร และสนับสนุน
ผู้ผลิตรายใหม่ๆ เข้ามาในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร
- ทบทวนปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสนับสนุน อานวยความ
สะดวก สร้างแรงจูงใจ ในการปรับโครงสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการผลิต
วัส ดุอุป กรณ์การผลิ ตทางการเกษตร เช่น การสนับสนุนทางการเงิน และการจูงใจด้ว ย
มาตรการลดหย่อนทางภาษี
- เผยแพร่ราคาจาหน่ายวัสดุอุปกรณ์การผลิตทางการเกษตรให้เกษตรกรรับทราบ เพื่อเป็น
ข้อมูลเปรียบเทียบในการตัดสินใจซื้อ วัสดุอุปกรณ์การผลิตทางการเกษตร และมอบหมาย
คณะกรรมการด้านการค้าที่เป็นธรรมของญี่ปุ่น ติดตามกากับดูแลราคาจาหน่ายวัสดุอุปกรณ์
การผลิตทางการเกษตรในตลาด เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะมีระดับราคาไม่แตกต่างจากราคา
วัสดุอุปกรณ์การผลิตทางการเกษตรในประเทศอื่นๆ
(๒) การปฏิรูปชุมนุมสหกรณ์ด้านการตลาดและการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตร (JA-Zennoh)
ด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การผลิตทางการเกษตร โดย JA-Zennoh เป็นผู้จาหน่ายวัสดุ
อุปกรณ์การผลิตทางการเกษตรรายใหญ่ในญี่ปุ่น (ปุ๋ยร้อยละ ๕๕ สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช
ร้ อ ยละ ๔๐ อาหารสั ต ว์ ร้อ ยละ ๒๙ และเครื่อ งจัก รกลการเกษตรร้ อยละ ๓๐ และกล่ อ ง
กระดาษแข็งร้อยละ ๕๐)

๒

- ส่งเสริมวิธีการรวมซื้อในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การผลิตทางการเกษตร เพื่อให้ได้ราคาต่าลง
- ใช้ระบบประมูลในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การผลิตทางการเกษตร เพือ่ ได้รับราคาและเงื่อนไข
การให้บริการทีเ่ หมาะสม
- จัดให้มีแผนปฏิบัติงาน ๕ ปี (มิถุนายน ๒๕๕๗-พฤษภาคม ๒๕๖๒) ในการปฏิรูปประสิทธิภาพ
การดาเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความ
โปร่งใส เป็นธรรมต่อเกษตรกร
- ปรั บเปลี่ ยนเป็ นองค์กรที่มีขนาดเล็ กลงแต่เปี่ยมด้วยคุณภาพ โดยใช้การจ้างผู้ เชี่ยวชาญ
ภายนอกช่วยปฏิบัติงาน
๒. การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมการกระจายผลผลิตและการแปรรูปผลิตผลการเกษตร
(1) การจัดให้มีโครงสร้างการกระจายผลผลิตและการแปรรูปผลิตผลการเกษตรทีม่ ีประสิทธิภาพ
และเอื้ออานวยต่อเกษตรกรผู้ผลิต
- ส่งเสริมเกษตรกร และองค์กรของเกษตรกร จาหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์การเกษตรของตน
ให้กับผู้ใช้ประเภทต่างๆ และผู้บริโภค โดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
- จัดให้มีระบบข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขและอัตราค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมในแต่ละช่องทางของ
การจัดการขนส่ง สาหรับเกษตรกรใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
- ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมการกระจายผลผลิตและการแปรรูปผลิตผลการเกษตร โดยให้
การอานวยความสะดวก และสนับสนุนทางการเงิน เพื่อปรับเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ ไปสู่การดาเนินธุรกิจอื่นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม
- ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมการค้าปลีกเพื่อมีการจาหน่ายสินค้าในระดับราคาที่เหมาะสม
เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
- จั ดให้ มีมาตรการทางกฎหมายรองรับสนับสนุนการดาเนินการของรัฐ บาล หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง และการดาเนินการเพื่อการอานวยความสะดวกในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
การกระจายผลผลิตและการแปรรูปผลิตผลการเกษตร เช่น การทบทวนปรับปรุงกฎหมายว่า
ด้วยตลาดขายส่งเพื่อยกเลิกข้อกาหนดที่ไม่เหมาะสมจาเป็น
(2) การปฏิรูป JA-Zennoh ด้านการจาหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยแม้ JAZennoh จะมีส่วนแบ่งการตลาดผลิตผลและผลิตภัณฑ์การเกษตรลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
แต่ก็ยังครอบครองส่วนแบ่งการตลาดที่ค่ อนข้างสูง (ข้าวร้อยละ ๓๐ ผักและผลไม้ร้อยละ ๓๐
เนื้อโคร้อยละ ๑๙ เนื้อสุกรร้อยละ ๑๓ และไข่ร้อยละ ๑๕)
- ส่งเสริมการรวบรวมผลิตผลและผลิตภัณฑ์การเกษตรจากเกษตรกรโดยตรง และจาหน่าย
ให้กับผู้ใช้ประเภทต่างๆ และผู้บริโภค โดยตรง เพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกร
- ปรับเปลี่ยนวิธีดาเนินงานจากแบบ “รับฝากขาย” จากเกษตรกร เป็นแบบ “ซื้อขาด” จาก
เกษตรกร
- จัดให้มีหน่วยงานด้านการส่งออกเพื่อการประสานความร่วมมือกับ บริษัทการค้าในแต่ละ
ตลาดเป้าหมายปลายทาง
- จัดให้มีแผนปฏิบัติงานประจาปีในการปฏิรูปการดาเนินการดังกล่าว เพื่อมีผลการดาเนินงาน
ทีเ่ ป็นรูปธรรม

๓

๓. การบ่มเพาะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างทายาทสืบทอดอาชีพเกษตรกรรม
- ทบทวนปรับปรุงระบบการศึกษาทางการเกษตร โดยปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยทางการเกษตรใน
แต่ละจังหวัด เป็นวิทยาลัย/โรงเรียนอาชีวศึกษา และจัดให้มีเส้นทางการประกอบอาชีพให้กับ
เกษตรกรรุ่นใหม่ รวมทั้งจัดให้มีโรงเรียนด้านการจัดการทางการเกษตรสาหรับเกษตรกรในแต่ละ
จังหวัด เพื่อเรียนรู้ทักษะด้านการจัดการ การตลาด และการส่งออก
- สนับสนุนทางการเงินให้แก่เยาวชนที่สนใจทาอาชีพเกษตรกรรมสืบทอดเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ และ
การจ้างงานของกิจการทางการเกษตร
- พิจารณาหามาตรการจัดหาแรงงานจากต่างประเทศเพื่อ บรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานและ
สร้างเสถียรภาพของแรงงานในภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นการดาเนินการที่นอกเหนือไปจากโครงการ
ฝึกงานด้านการเกษตรให้กับเยาวชนจากต่างประเทศที่ดาเนินการในปัจจุบัน
๔. การจัดให้มียุทธศาสตร์เพื่อการส่งออก
- ผลักดันการขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการเสริมสร้างขีดความสามารถในการส่งออกสินค้า
การเกษตร ป่าไม้ และประมง” ที่ได้จัดทาไว้เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อบรรลุเป้าหมายการ
ส่งออก ๑ ล้านล้านเยน หรือประมาณ ๓ แสนล้านบาท ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจะเร่งปรับปรุง
ระบบโครงสร้ างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการส่งออกผลิตผลและผลิตภัณฑ์การเกษตร ป่าไม้ และ
ประมง เน้นการดาเนินการในจุดที่กาหนดเป็นศูนย์กลางของท่าเรือ ตลาด และโรงงานสถาน
ประกอบการ ในการผลักดันการส่งออกผลิตผลและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
- จัดให้มีหน่วยงานส่งเสริมการจาหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง ของ
ญี่ปุ่น ในต่างประเทศ (Japanese version of SOPEXA) ภายใต้องค์การส่งเสริมการค้า
ต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือที่รู้จักกันในนามของ “เจโทร (JETRO)” เพื่อการส่งเสริมพัฒนาตรายี่ห้อ
และจัดระบบสนับสนุนการส่งออก อาทิ การสร้างมาตรฐานการผลิต และการจัดระบบการกระจาย
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการทบทวนปรับปรุงระบบการเกษตรของญี่ปุ่นให้มีความสอดคล้อง
กับระบบการตรวจรับรองมาตรฐานสากล และมาตรฐานตรายี่ห้อ เพื่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร
๕. การระบุแหล่งกาเนิดวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมในสินค้าอาหารแปรรูปทุกชนิด
- กาหนดให้ผู้ผลิตอาหารแปรรูปต้องระบุชื่อประเทศที่เป็นแหล่งกาเนิดของวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมที่
มากที่สุดในการผลิตสินค้าอาหารแปรรูปทุกชนิด เพื่อเป็นข้อมูลของผู้บริโภคในการพิจารณาเลือก
ซื้อสินค้าตามความต้องการ
๖. การจัดให้มีระบบ Check-off เพื่อการเก็บค่าใช้จ่ายจากเกษตรกรผู้ผลิตเพื่อใช้ในการส่งเสริมการขาย
- จัดให้มีมาตรการที่จาเป็นสาหรับอุตสาหกรรมที่มีความประสงค์จะจัดทาระบบการเก็บค่าใช้จ่าย
จากเกษตรกรผู้ผลิตเพื่อใช้ในการส่งเสริมการขาย (Check-off system) เช่น อุตสาหกรรมจะต้อง
จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบส่งเสริมดาเนินการเรื่องนี้ และจะต้องมีเกษตรกรอย่างน้อยร้อยละ ๗๕
เห็นชอบในการดาเนินการดังกล่าว
๗. การจัดระบบประกันรายได้ของเกษตรกร
(๑) การจัดให้มีหลักประกันรายได้ของเกษตรกร
- กาหนดให้ใช้เกณฑ์รายได้เฉลี่ย ๕ ปี ที่ผ่านมา ของเกษตรกรแต่ละราย เป็นรายได้มาตรฐาน
ของเกษตรกรรายดังกล่าว หากเกษตรกรรายนั้น มีรายได้ประจาปีต่ากว่า ร้อยละ ๙๐ ของ

๔

รายได้มาตรฐาน รัฐบาลจะชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรร้อยละ ๙๐ ของส่วนต่างรายได้
ดังกล่าว
- เกษตรกรโดยทั่วไปสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมระบบประกันรายได้ แบบใหม่นี้ หรือเข้าร่วม
ระบบประกันรายได้ในแบบที่มีอยู่เดิม ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกัน ยกเว้น เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน
ผู้เลี้ยงพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์โคเนื้อ เพื่อผลิตลูกโคขุน ผู้เลี้ยงสุกร และผู้เลี้ยงไก่ไข่ ไม่สามารถเข้า
ร่วมระบบประกันรายได้แบบใหม่นี้ เนื่องจากมีมาตรการชดเชยการขาดหายรายได้ของ
เกษตรกรสาขาอาชีพดังกล่าวอยู่แล้ว แต่หากเกษตรกรดังกล่าว ทาการเกษตรชนิดอื่นๆ ด้วย
ก็สามารถจะเข้าร่วมระบบประกันรายได้ แบบใหม่นี้ได้ เฉพาะในส่วนของการทาการเกษตร
ชนิดอื่นๆ
(๒) การทบทวนปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางการเกษตรในปัจจุบัน
- ปรับเปลี่ยนจากระบบการช่วยเหลือแบบบังคับ ในกรณีของข้าวและข้าวบาร์เลย์ เป็นแบบ
สมัครใจ
๘. การปรับปรุงระบบการจัดการที่ดินทางการเกษตร
- รวบรวมที่ดินทาการเกษตรที่ไม่ได้ทาประโยชน์เต็มที่ จัดสรรให้แก่เกษตรกรผู้มีความตั้งใจต้องการ
ทาการเกษตร มีแผนงานปรับปรุงการผลิตทางการเกษตร ซึ่ง ผ่านการคัดเลือกจากรัฐบาลท้องถิ่น
โดยมีเป้าหมายจะรวบรวมที่ดิน เพื่อการเกษตรให้ได้ร้อยละ ๘๐ ของที่ดินเพื่อการเกษตรทั้งหมด
ภายในทศวรรษหน้ า เพื่อจั ดสรรให้ แก่เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกจากรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อทา
การเกษตร ซึ่งจะต้องจัดหาที่ดินให้ได้อย่างน้อยปีละ ๑๔๐,๐๐๐ เฮกตาร์ หรือ ๘๗๕,๐๐ ไร่ จึงจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
- ผ่อนคลายเงื่อนไขหลักเกณฑ์สาหรับเกษตรกรที่จะขอรับการช่วยเหลือจากธนาคารที่ดิน ซึ่งได้มีการ
จัดตั้งขึ้นในแต่ละจังหวัดแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
- ปรับปรุงระบบชลประทาน การเก็บกักน้า ระบายน้า
๙. การปรับปรุงโครงสร้างการจ้างงานในพื้นที่ชนบท เพื่อสร้างเสถียรภาพการจ้างงานในชนบท และเพิ่ม
รายได้ของครัวเรือนเกษตรกร
- ทบทวนปรั บ ปรุ ง กฎหมายในปั จ จุ บั น เพื่ อ ขยายขอบเขตของชนิ ด การลงทุ น ในเขตพื้ น ที่ ท า
การเกษตรในชนบท เช่น การส่งเสริม ให้มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการบริการ เป็นการเพิ่มเติม
จากเดิมทีอ่ นุญาตให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมเพียง ๕ สาขา ในเขตพื้นที่ชนบท ได้แก่ อุตสาหกรรม
การผลิตสินค้า คลังสินค้า การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ และการขายส่ง
- จัดให้มีมาตรการจูงใจภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อขยายการลงทุนในเขตพื้นที่ชนบท เช่น มาตรการ
จูงใจด้านภาษี
๑๐. การส่งเสริมการผลิตข้าวเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์
- เสริมสร้างการเชื่อมโยงความร่วมมือในการดาเนินธุรกิจระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับเกษตรกร
ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ โดยมีเป้าหมายผลิตข้าวเพื่อเป็นอาหารสัตว์ ๑.๑ ล้านตัน
- ส่งเสริมแนะนาเกษตรกรปลูกข้าวโดยใช้พันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง เพื่อมีต้นทุนการผลิตต่า
- สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ พัฒนาตรายี่ห้อบ่งชี้เป็นผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ที่เลี้ยงด้วย
อาหารสัตว์ที่ผลิตจากข้าว

๕

๑๑. การพัฒนาระบบการผลิตโคเนื้อและโคนม เพื่อสร้างเสถียรภาพปริมาณผลผลิตเนื้อวัวญี่ปุ่น น้านม
และผลิตภัณฑ์จากนม
- ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตปศุสัตว์ในระบบคลัสเตอร์ โดยความร่วมมือระหว่างเกษตรกร สัตวแพทย์
ผู้ผลิตอาหารสัตว์ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นการต่อเนื่องจากที่ได้ริเริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๕๘ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตเนื้อวัวญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “เนื้อวากิว (Wagyu)”
น้านม และผลิตภัณฑ์จากนม
- เพิ่มปริมาณโคเนื้อ และปรับปรุงผลิตภาพการผลิต โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคสายพันธุ์ที่ดี
ที่สุด จัดให้มีแปลงหญ้ารวมเพื่อลดต้นทุน จัดให้มีศูนย์อาหารสัตว์ หุ่นยนต์รีดนม รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ เป็นต้น
- ส่งเสริมการลดต้นทุนอาหารสัตว์ โดยเพิ่มการผลิตพืชอาหารสัตว์ และใช้วัตถุดิบพืชอาหารสัตว์ที่
ผลิตภายในประเทศ แทนการพึ่งพาวัตถุดิบอาหารสัตว์นาเข้าจากต่างประเทศ
๑๒. การสร้างเสถียรภาพราคาอาหารสัตว์ เพื่อสร้างเสถียรภาพในการผลิตปศุสัตว์
- ดาเนิ น การสร้ างเสถีย รภาพราคาอาหารสั ตว์ตามระบบที่ได้ริเริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.
๒๕๑๑ อย่างต่อเนื่อง โดยตามระบบดังกล่าว ซึ่งเป็นการร่วมมือสนับสนุนการดาเนินการระหว่าง
เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ โรงงานอาหารสัตว์ และรัฐบาล จะมีการชดเชยต้นทุนการผลิตให้กับ
เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ หากราคานาเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ มีราคาสูงกว่าราคานาเข้าวัตถุดิบ
อาหารสัตว์โดยเฉลี่ยในรอบปีที่ผ่านมา
- เพิ่มการผลิตพืชวัตถุดิบอาหารสัตว์ ในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพานาเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จาก
ต่างประเทศ
๑๓. การปฏิรูประบบสนับสนุนการจัดการน้านมดิบ เพื่อปรับปรุงระบบการกระจายผลผลิตน้านม
- ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีอิสระที่จะเลือกส่งน้านมดิบให้กับ แหล่งรับซื้อต่างๆ โดยไม่จากัดแต่
เฉพาะสหกรณ์การเกษตรเช่นในอดีต
- ให้การสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั้งหมด โดยพิจารณาจากข้อมูลแผนการจัดส่งน้านมดิบ
ประจาปี และปริมาณการจัดส่งน้านมดิบให้กับสหกรณ์การเกษตรกร และ/หรือแหล่งรับซื้ออื่นๆ
รวมถึงต้นทุนของสหกรณ์การเกษตร และ/หรือแหล่งรับซื้ออื่นๆ
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