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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงขับเคลื่อนของการวิจัยต่ออัตราการเติบโตของภาค
เกษตรกรรมไทยในช่วงเวลา 30 ปีทีผ่่านมา โดยเริม่ต้นดว้ยการประมาณค่าความยดืหยุ่นของการผลติมวลรวม
สาขาเกษตรต่องบประมาณรายจ่ายรฐับาลเพื่อการวจิยัเกษตร ผลการประมาณค่าพบว่า พลงัของรายจ่ายเพื่อ
การค้นคว้าวิจยัมคี่ามากกว่าผลของรายจ่ายเพื่อการเกษตรด้านอื่นๆต่อการผลผลติประชาชาติสาขาเกษตร 
หลังจากนัน้เมื่อน าค่าความยืดหยุ่นมาใช้จ าแนกแหล่งที่มาของอัตราการเติบโตทางภาคเกษตรกรรม ผล
การศกึษาสะท้อนว่า ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมานัน้ รฐับาลให้ความส าคญักบัการเพิม่ผลติภาพการผลติค่อนขา้ง
น้อย ขณะทีป่จัจยัการผลติดัง้เดมิยงัคงเป็นเครื่องยนตท์ีส่ าคญัในการขบัเคลื่อนอตัราการเตบิโตภาคเกษตรไทย 
อย่างไรกต็ามในระยะยาวการขยายตวัดา้นปจัจยัการผลติเหล่านัน้ย่อมมขีอ้จ ากดัมาก ฉะนัน้ เพื่อใหอ้ตัราการ
เตบิโตภาคเกษตรมคีวามยัง่ยนื รฐับาลควรเพิม่การจดัสรรเงนิงบประมาณเพื่อการค้นคว้าวจิยัทางการเกษตร 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การคน้ควา้เพื่อเพิม่ผลติภาพการผลติ  

 

ค ำส ำคญั: การวจิยัเกษตร, รายจ่ายรฐับาล, อตัราการเตบิโตภาคเกษตร 
 

Abstract 

The purpose of research was to study the driving force of research toward Thailand’s 
agricultural growth over the past 30 years. The study was begun with the estimation of elasticity of 
agricultural GDP with respect to government expenditure budgetary of agricultural research. The 
estimation result implied that the impetus of agricultural research budget was greater than the impacts of 
non-research budget on agricultural GDP. Afterward, they were utilized for decomposition of source of 
agricultural economic growth. It revealed that over the past 30 years the government paid less attention 
to enhance the total factor productivity. The conventional inputs empirically remained the crucial force in 
order to drive Thailand’s agricultural growth. In the long run their growth has been nonetheless limited. 
__________________________________ 
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Therefore, for having the sustained agricultural growth the government budget ought to be increased 
allocation to agricultural research. Especially, these budgets should be devoted to the research for 
enhancing productivity.  
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บทน า 

การวจิยัเป็นขบวนการผลติอย่างหนึ่ง โดยใช้
ปจัจัยการผลิต เช่น นักวิจัย ห้องทดลอง และวัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อผลิตผลผลิตก็คือ ความรู้ (Knowledge) 
ส าหรับปจัจัยการผลิตสามารถวัดออกมาได้ในเชิง
ปรมิาณหรอือาจจะวดัออกมาในรปูค่าใชจ้า่ยทีใ่ชใ้นการ
วจิยั ขณะทีค่วามรูย้งัคงมปีญัหาในดา้นการวดัอยู่มาก 
ทางด้านการเกษตรความรู้ที่ได้จากการวิจัย เช่น  
พันธุ์พืชหรือพันธุ์สตัว์ เทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยว  
เป็นต้น ซึ่งองค์ความรู้เหล่าน้ีเป็นปจัจยัส าคญัในการ
เพิ่มผลติภาพการผลติ (Total Factor Productivity: 
TFP) และเป็นแรงขบัเคลื่อนอตัราการเตบิโตของการ
ผลติในระยะยาว ทัง้นี้ความรู้มคีุณสมบตัขิองการเป็น
สนิค้าสาธารณะ (Public goods) ดงันัน้ถ้าปล่อยให้
ตลาดเป็นกลไกในการจัดสรรทรัพยากรแล้วระดับ
ผลผลติที่ได้จะไม่เหมาะสม นัน่คอืความล้มเหลวของ
ตลาด (Market failure) รฐับาลจงึมบีทบาทในการเตรยีม
สินค้าชนินี้ โดยผ่านเครื่องมืองบประมาณรายจ่าย 
กล่าวคอืรฐับาลควรเป็นผูล้งทุนหลกัในการวจิยัแทนที่
จะเป็นภาคเอกชน 

ส าหรบัรฐับาลไทยเริม่การวจิยัทางการเกษตร
ตัง้แต่สงครามครัง้ที่ 2 โดยในหลังสงครามแรกๆนัน้
รฐับาลเริม่ก่อสรา้งสถานีวจิยัตามภูมภิาคต่าง  ๆรวมทัง้
ลงทุนในทรพัยากรมนุษย ์นัน่คอื การสร้างนักวจิยัทาง
การเกษตร ทัง้นี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยทางเกษตรแห่งแรกก่อตัง้ขึ้นในปี 2485 
หลังจากนัน้ในช่วงปี 2500 ถึง 2510 คณะเกษตรตาม

มหาวทิยาลยัในภูมภิาค เช่น เชยีงใหม่ ขอนแก่น และ
สงขลา ก่อตัง้ขึ้นตามล าดบั อย่างไรก็ตามในทศวรรษ 
2513 รฐับาลไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบัการวจิยั เนื่องจาก
การเพิม่ผลผลิตต่อไร่เกดิจากการขยายพื้นที่เพาะปลูก
เป็นส าคญั ส าหรบัหน่วยงานวจิยัหลกัของรฐับาล ไดแ้ก่ 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ซึ่งการวจิยัพชืนับเป็นภารกจิหลกัของกรม 
นอกจากนี้มหาวิทยาลยัต่างๆก็ได้รบัทุนสนับสนุนใน
การท าวจิยัเช่นกนั ทัง้นี้งบประมาณทีส่องหน่วยดงักล่าว
ได้ รับคิดเป็น 95% งบวิจัยพืชทั ้งหมด ขณะที่
ภาคเอกชนไทยกลับมีบทบาทส าคัญในการวิจัยด้าน 
ปศุสตว ์และประมง (Siamwalla et al., 1992)  

ในปี 2541 รัฐบาลเริ่มให้ความส าคัญกับ
การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยด้าน
การเกษตรก็ได้รบัการจดัสรรงบประมาณสูงสุดโดย
เปรียบเทียบ กรมวิชาการเกษตรยังคงมีบทบาท
ส าคญัในการวิจยัโดยได้รบัจดัสรรงบประมาณผ่าน
กระทรวงเกษตรฯ ขณะเดียวกนัมหาวิทยาลยัได้รบั
สนับสนุนทุนวิจยัจากทบวงมหาวิทยาลยั สภาวิจยั
แห่งชาติ และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ตามล าดับ นอกจากนี้ รัฐบาลขยายขอบเขตการ
สนับสนุนทุนวิจัยไปในด้านพันธุวิศวกรรมผ่าน
หน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
พลงังาน (Pray et al., 2001)  

จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นแรงบัลดาลให้
การศึกษาครัง้นี้สนใจที่จะสบืสวนว่าการวิจยัเป็นแรง
ขบัเคลื่อนให้อตัราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิสาขา
เกษตรของประเทศไทยอย่างไรและมากน้อยแค่ไหน 
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ทฤษฎีและแบบจ าลอง 

เพื่อจะบรรลุวตัถุประสงคข์องงานวจิยัจะอาศยั
แนวคดิเรื่อง Growth Accounting ทีบุ่กเบกิโดย Solow 
(1957) ซึง่เสนอว่าเทคโนโลยนีับเป็นเครื่องยนต์ทีส่ าคญั
ในการขบัเคลื่อนระบบเศรษฐกจิใหม้กีารเจรญิเตบิโตใน
ระยะยาว กล่าวคอื ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยจีะส่งผล
ให้ผู้ผลิตสามารถเพิ่มผลผลิตได้ภายใต้ปจัจัยทุนและ
แรงงานทีเ่ท่าเดมิ เช่น การฝึกอบรมใหก้บัแรงงานจะท า
ใหผ้ลติภาพของแรงงานเพิม่สงูขึน้ เป็นตน้  

แนวคดิของ Solow เริม่ต้นด้วยว่า ปจัจยั
การผลติทีส่ าคญัในการผลติสนิคา้หนึ่งๆ (y) ไม่ใช่มี
เพยีงแต่ปจัจยัทุน (k) และปจัจยัแรงงาน (l) เท่านัน้ 
แต่ระดบัเทคโนโลย ี(B) กน็ับเป็นปจัจยัทีส่ าคญั ใน
ฐานะทีเ่ป็นตวัแปรภายนอกซึง่จะส่งผลใหม้กีารเลื่อน
ระดับ (Shift) ของฟงัก์ชันการผลิต ตามสมการ
ขา้งล่าง 

 
 y = BF(k,l)  …(1) 

 
ทัง้นี้ B มลีกัษณะเป็น Hicks-neutral productivity และฟงักช์นัการผลติอยู่ในรูปแบบ Cobb-Douglas 

นัน่คอื F(k,l) = k

l
1- ; 0<<1 เมื่อปรบัสมการที ่(1) ใหอ้ยู่ในรูปแบบของลอ็กธรรมชาต ิ(Natural logarithm; 

ln) จะได
 ้
 

 )yln(  = )lln()1()kln()Bln(   …(2) 
 
ซึง่  คอื ความยดืหยุ่นของการผลติต่อสตอ็กทุน รวมทัง้เมื่อหาอนุพนัธเ์ทยีบกบัเวลาจะได ้
 

 dt

)yln(d
= 

dt

)lln(d
)1(

dt

)kln(d

dt

)Bln(d
   …(3) 

 
สมการที ่(3) สามารถเขยีนใหม่ไดเ้ป็น 
 
 
                                                  …(4) 
 
สมการที ่(4) คอื Growth Accounting ซึง่หมายความว่า อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเท่ากบัผลรวมแบบ
ถ่วงน ้าหนักระหว่างอตัราการเจรญิเตบิโตของปจัจยัทุนและแรงงาน บวกดว้ยอตัราการเจรญิเติบโตของระดบั
เทคโนโลย ีซึง่เรยีกว่า Total factor productivity growth หรอื Multifactor productivity growth ดงันัน้สมการที ่
(4) เป็นการสรุปแนวคดิของ Solow (1957) ทีว่่า ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยจีะเป็นเครื่องยนต์ทีส่ าคญัในการ
ขบัเคลื่อนอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิในระยะยาว 
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ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีหรอืกล่าวอกี
นัยหนึ่งกค็อื การเพิม่ผลติภาพการผลตินัน้ย่อมเป็น
ผลมาจากการคน้ควา้วจิยั ทัง้นี้ รฐับาลจะมบีทบาทที่
ส าคญัในการส่งเสรมิการคน้ควา้วจิยัเพื่อให้เกดิองค์
ความรูแ้ละนวตักรรมต่างๆเพื่อส่งเสรมิผลติภาพการ
ผลิต โดยรัฐบาลอาศัยเครื่ องมือด้านรายจ่าย
งบประมาณแผ่นดนิ ในประเดน็นี้มงีานศกึษาในอดีต
ทีน่ ามาประยุกต์ใชก้บัสาขาเกษตรกรรม นัน่คอื Fan, 
et al. (1995) และ (2003) โดยเพิม่ตวัแปรรายจ่าย

รฐับาลเพื่อการค้นคว้าวจิยัทางการเกษตรเข้าไปใน
ฟงักช์นัการผลติ เพื่อศกึษาถงึผลกระทบต่อการผลติ
มวลรวมภาคเกษตรกรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน 
และกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา ขณะเดยีวกนั Shintani 
(2003) กไ็ดเ้พิม่ตวัแปรรายจ่ายรวมของรฐับาลเขา้ไป
ในฟงักช์นัการผลติภาคการเกษตรของไทย  

จากพื้นฐานแนวคิดดังกล่าวน ามาสู่แบบ 
จ าลองทางเศรษฐมติทิีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ 
 

  
 

 
tiecXcY it

m

1i
0t




       …(5) 

 
ซึง่  tY  = ผลผลติประชาชาตสิาขาเกษตรกรรมในปีที ่t  
  c0 = ค่าคงตวั  
  ci   = พารามเิตอรต์วัที ่i  

 itX   = ปจัจยัการผลติชนิดที ่i ปีที ่t โดยทีม่ปีจัจยั m ชนิด ซึง่จะรวมตวัแปรราย จ่ายรฐับาลดว้ย  

 t    = ตวัคลาดเคลื่อนในปีที ่t (Error terms) 
 
 
อย่างไรกต็ามดว้ยขอ้จ ากดัของการประมาณ

ด้วยวธิกี าลงัสองน้อยที่สุด (Least square method)  
ท าให้ไม่สามารถประมาณสมการข้างต้นตรงๆได ้ 
มีความจ าเป็นต้องปรับลักษณะของสมการให้อยู่ใน
รปูแบบลอ็กธรรมชาต ิ(Natural logarithm, ln) ทัง้นี้แบ่ง
การท างานวจิยัเป็น 2 ขัน้ตอน 

ขัน้ท่ี 1 ประมาณค่าความยดืหยุ่นของการ
ผลติต่อปจัจยัการผลติ โดยเริม่ดว้ยประมาณสมการที ่
(6) ซึ่งมีเฉพาะตัวแปรอิสระด้านปจัจยัการผลิตที่
ส าคญั ไดแ้ก่ ปจัจยัแรงงาน (L) และ ปจัจยัสตอ็กทุน 

(K) หลงัจากนัน้เพิม่ตวัแปรงบประมาณรายจ่ายเพื่อ
การเกษตรรวม (G0) เขา้ไปในสมการที่ (7) และใน
สมการที ่(8) จ าแนกงบประมาณรายจ่ายรวมออกเป็น 
2 ประเภท ได้แก่ เพื่อการค้นคว้าวิจัยการเกษตร 
(G1) และ เพื่อการเกษตรในดา้นอื่นๆ (G2) 
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 )Yln( t = tt2t10 )Kln(c)Lln(cc   …(6) 
 

 )Yln( t = t03t2t10 )Gln(c)Kln(c)Lln(cc   …(7) 
 

 )Yln( t = t2514t2t10 )Gln(c)Gln(c)Kln(c)Lln(cc   …(8) 
 
ซึง่  c0 หมายถงึ ค่าคงที ่และ   หมายถงึ ตวัคลาดเคลื่อน ผูว้จิยัสนันิษฐานว่า  c1  c2  c3  c4   และ  c5  >  0  

 
 
ขัน้ท่ี 2 น าค่าความยดืหยุ่นทีป่ระมาณไดใ้นสมการที ่(8) ซึง่ไดแ้ก่ c1 c2 c3 c4  และ c5 มาใชใ้นการ

จ าแนกองคป์ระกอบของอตัราการเจรญิเตบิโตในระยะยาว 
 
 
 
 
 = อตัราการเจรญิเตบิโตของผลผลติมวลรวมประชาชาตสิาขาเกษตรกรรม 

 
 

   =  อตัราการเจรญิเตบิโตของปจัจยัแรงงาน 
 
 

   =  อตัราการเจรญิเตบิโตของปจัจยัสตอ็กทุน 
 
 

   =  อตัราการเจรญิเตบิโตของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการวจิยัการเกษตร 
 
 

   =  อตัราการเจรญิเตบิโตของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการเกษตรในดา้นอื่นๆ 
 
 

 = อตัราการเจรญิเตบิโตของ Residual 
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ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลอนุกรมเวลารายปีตัง้แต่ปี 2516 ถึง ปี 2545 รายละเอียดของตัวแปรและ 
แหล่งทีม่าของขอ้มลูดจูากตารางที ่3 
 

ตำรำงท่ี 3 ตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ ำลอง 
 

ตวัแปร ค ำนิยำม หน่วย ท่ีมำ 
Y 
 

ผลผลติมวลรวมประชาชาตใินสาขาเกษตร  
การล่าสตัว ์ปา่ไม ้และประมง ณ ราคาปี 2531 

ลา้นบาท 
 

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิ(www.nesdb.go.th) 

L ประชากรในการเกษตร เฉพาะผูท้ างานในเชงิเศรษฐกจิดา้น
การเกษตร ป่าไม ้การล่าสตัว ์และประมง 
 

ลา้นคน 2508-2532 รวบรวมจาก 
Fan et. al. (1995)  
2533-2545 รวบรวมจาก 
FAO Production Yearbook 

K สตอ็กทุนภาคการเกษตร ณ ราคาปี 2531 
 

ลา้นบาท ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิ

G0 งบประมาณรายจ่ายเพือ่การเกษตร ณ ราคาปี 2531 
งบประมาณรายจ่ายเพือ่การเกษตร  

ลา้นบาท 
ลา้นบาท 

ค านวณ 
ส านกังบประมาณ 

G1 งบประมาณรายจ่ายเพือ่การวจิยัการเกษตร ณ ราคาปี 2531 
การคน้ควา้วจิยัการเกษตรประกอบดว้ยงานส่วนใหญ่ของกรม
วชิาการเกษตร เป็นการวจิยัเพือ่เพิม่ผลผลติและการใชปุ้๋ ย วจิยั
เกีย่วกบัสุขภาพสตัวข์องกรมปศุสตัว ์ยกเวน้งานควบคุมพชื 
วตัถุมพีษิและวสัดุการเกษตรของกรมวชิาการเกษตร  

ลา้นบาท 
ลา้นบาท 

ค านวณ 
ส านกังบประมาณ 

G2 งบประมาณรายจ่ายเพือ่การเกษตรดา้นอื่นๆ ณ ราคาปี 2531 
รายจ่ายทีไ่มใ่ช่เพือ่การวจิยัทางการเกษตร หมายถงึ รายจ่าย
ดา้นการบรหิารงานการเกษตร การประมงและสงวนพนัธุส์ตัว์
ปา่ การป่าไม ้และการเกษตร ปา่ไมแ้ละประมงอืน่ๆ 

ลา้นบาท 
ลา้นบาท 

ค านวณ 
ส านกังบประมาณ 
 

 
ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

ผลการศกึษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงันี้ ผลการ
ประมาณฟงัก์ชันการผลิต และองค์ประกอบของ
แหล่งที่มาอตัราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจสาขา
เกษตรกรรม ผลการประมาณฟงักช์นัการผลติทีแ่สดง
ไวใ้นตารางที ่4 นัน้ พบว่า การเพิม่ตวัแปรงประมาณ
รายจ่ายเพื่อการเกษตรรวมเข้าไปในสมการที่ (6) 
รวมทัง้การจ าแนกตัวแปรรายจ่ายรวมเป็นรายจ่าย
เพื่อค้นคว้าวิจัยทางการเกษตร และรายจ่ายเพื่อ

การเกษตรในด้านอื่นๆตามสมการที่ (7) นัน้มคีวาม
เหมาะสมทางดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี้  

1) ไม่ได้เหนี่ยวน าให้ทศิทางความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปรปจัจยัการผลติ ได้แก่ 
แรงงาน และสตอ็กทุน เปลีย่นแปลงไปจากแบบจ าลอง
การผลติดัง้เดมิในสมการที ่(5)  

2) ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
งบประมาณรายจ่ายเพื่อการเกษตรและผลลิตมวล
รวมประชาชาติสาขาเกษตรก็เป็นไปตามที่ได้
สนันิษฐานไว ้

http://www.nesdb.go.th/
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3) ไม่พบปญัหาทางเศรษฐมิติ ได้แก่ 
Autocorrelation, Heteroscedasticity, Specification 
error และ Normality Assumption for Error Term 

4) แมว้่าตวัแปรสตอ็กทุนและตวัแปรการใช้
จ่ายรฐับาลจะไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิโดยมสีาเหตุมา
จากปญัหาสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ (ตารางที ่5) 
อย่างไรก็ตามปญัหาน้ีสามารถยอมรับได้ในทาง
เศรษฐมติ ิ

ทัง้น้ีค่าความยดืหยุ่นของการผลติต่อปจัจยั
การผลตินัน้ มนียัว่า ในช่วงปี 2516 ถงึ ปี 2545 ปจัจยั
แรงงานยงัคงเป็นปจัจยัทีใ่หป้ระโยชน์มากทีสุ่ดแก่การ
ผลติมวลรวมสาขาเกษตรกรรม ส าหรบัผลกระทบของ
งบประมาณรายจ่ายเพื่อการเกษตรต่อการผลติมวลรวม 
กล่าวได้ว่า ภายใต้ปจัจยัแรงงานและสต็อกทุนคงที ่
เมื่อรฐับาลจดัสรรเงนิงบประมาณเพื่อการเกษตรรวม
เพิ่มขึ้น 1% ผลผลิตประชาชาติสาขาเกษตรกรรม
เพิ่มขึ้น 0.005% ประเด็นที่น่าสนใจ ก็คือ ผลการ
ประมาณสมการที่ (8) ซึ่งพบว่า ค่าความยดืหยุ่นของ
การผลติต่อรายจ่ายเพื่อการค้นควา้วจิยัมคี่ามากกว่า
ความยดืหยุ่นของการผลติต่อรายจ่ายเพื่อการเกษตร
ด้านอื่นๆ ทัง้ๆที่รายจ่ายเพื่อการค้นคว้าวิจัยทาง
การเกษตรคิดเป็นสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับ
รายจ่ายเพื่อการเกษตรรวม ซึ่งชัดเจนว่ารายจ่าย
รฐับาลเพื่อการค้นคว้าวิจยัเป็นการส่งเสริมการผลิต
ทางการเกษตรมากว่ารายจ่ายเพื่อการเกษตรดา้นอื่น  ๆ
นัยนี้สอดคลอ้งกบังานวจิยักรณีประเทศไทยของ Fan 
et al. (2004) รวมไปถงึกรณีประเทศก าลงัพฒันาและ
กลุ่มประเทศเอเซยีในงานวจิยัของ Fan et al. (1995) 
และ (1999) ขณะที ่Siamwalla et al. (1989) กล่าวว่า 
แม้ว่าผลการศึกษาจะไม่ชดัเจนนัก แต่ก็กล่าวได้ว่า
รายจ่ายเพื่อการวจิยัการเกษตรจะส่งผลกระทบต่อการ
เพิม่ผลติภาพการผลติของแรงงานในภาคเกษตรไทย
  

ผลการจ าแนกองค์ประกอบของอัตราการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิสาขาเกษตรกรรมแสดงไวใ้น
ตารางที่ 6 โดยมค่ีาความยดืหยุ่นของแต่ละปจัจยัการ
ผลติทีป่ระมาณไดจ้ากสมการที(่8)เป็นน ้าหนักในแต่ละ
องค์ประกอบ ซึ่งพบว่า ในช่วงปี 2517 ถึง ปี 2545 
อตัราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจสาขาเกษตรกรรม
เฉลีย่เท่ากบั 3.12% ในจ านวนนี้เป็นส่วนผสมของอตัรา
การเติบของปจัจยัการผลิต และ อตัราการเติบโตของ 
Multifactor productivity ซึ่งมคี่าเท่ากบั 2.51% และ 
0.51% ตามล าดับ นัยก็คือผลการศึกษานี้ เป็นการ
ยืนยันว่ าในช่วง 30 ปีที่ผ่ านมา รัฐบาลไทยให้
ความส าคญักบัการเพิม่ผลติภาพการผลติค่อนขา้งน้อย 
การขยายตวัของเศรษฐกจิสาขาเกษตรยงัคงมาจากการ
ขยายตวัของปจัจยัแรงงานเป็นส าคญั ในส่วนของอตัรา
การเตบิโตของ Multifactor Productivity แบ่งเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ อตัราการเติบโตของรายจ่ายเพื่อการวิจยัทาง
การเกษตร อตัราการเตบิโตของรายจ่ายเพื่อการเกษตร
ดา้นอื่นๆ และอตัราการเติบโตของ Residual ซึ่งมคี่า
เท่ากบั 0.11% 0.03% และ 0.47% ตามล าดบั ส าหรบั 
Risidual นัน้ มนีัยว่า รายจ่ายเงนิงบประมาณส่วนใหญ่
น าไปใช้เพื่อจัดเตรียมสินค้าสาธารณะอื่นๆ เช่น 
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกจิ เป็นต้น เพื่อเป็นการ
ช่วยเพิ่มผลิตภาพการผลิต ทัง้นี้ Siamwalla et al. 
(1993) กล่าวว่า รฐับาลไทยลงทุนอย่างมากในเครอืข่าย
ทางหลวงชนบท รวมไปถึงลงทุนในโครงการระบบ
ชลประทานขนาดใหญ่ ซึง่สง่ผลต่อการขยายตวัของการ
ผลติของภาคเกษตรกรรมในอดตี ขณะเดยีวกนั Fan et 
al. (2004) พบว่า แม้ว่ารายจ่ายรฐับาลเพื่อการวิจยั
การเกษตรจะมผีลกระทบมากทีสุ่ดต่อการเพิม่ผลติภาพ
การผลติ อย่างไรกต็ามการลงทุนในโครงการระบบไฟฟ้า
ในภูมิภาคต่างๆของประเทศ และการขยายฐาน
การศึกษาไปสู่เขตชนบทกม็ีอทิธพิลต่อผลิตภาพการ
ผลติดว้ยเช่นกนั 
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บทส่งทา้ย 

เมื่อพจิารณาการจดัสรรงบประมาณรายจ่าย
จ าแนกตามลกัษณะงานของส านักงบประมาณ สะทอ้น
ว่า ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมานัน้รฐับาลใหค้วามส าคญักบั
การแก้ปญัหาด้านการเกษตรน้อยกว่าด้านอื่น  ๆ
เนื่องจากสดัสว่นงบประมาณรายจ่ายเพื่อการเกษตรคดิ
เป็นสดัสว่นเพยีง 8.78% ของงบประมาณแผ่นดนิ  ซึง่ 
เมธ ีครองแก้ว (2535) กล่าวไวว้่า “…สดัส่วนของการ
ใช้จ่ายของรฐับาลในภาคต่างๆจะเป็นเครื่องพสิูจน์ได้
เป็นอย่างดถีงึความตัง้ใจของรฐับาลว่าตอ้งการส่งเสรมิ
ภาคใดก่อนหลัง ถ้าดูการใช้จ่ายของรัฐบาลในด้าน
การเกษตรแล้วพอจะสรุปได้ว่า รฐับาลจะใช้จ่ายด้าน
ดงักล่าวแต่เฉพาะเพยีงพอทีจ่ะรกัษาใหส้ภาพเดมิของ
การเกษตรเอาไว้เท่านัน้ ถ้าผู้ที่อยู่ในภาคการเกษตร
ต้องการจะได้ประโยชน์จากกระบวนการพัฒนา
อุตสาหกรรมก็จะต้องขวนขวายปรับตัวเอาเอง เช่น 
เปลี่ยนอาชพีจากการเกษตรมาเป็นอุตสาหกรรมหรอื
บริการ ย้ ายถิ่ นจากชนบทเข้าเมืองและการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอื่นๆ…” ยิ่งไปกว่านัน้เมื่อ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายเพื่อการค้นคว้าวิจัย
การเกษตรของส านกังบประมาณ กพ็บว่า ในช่วง 30 ปี
ที่ผ่ านมา สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายเพื่ อการ
ค้นคว้าวิจัยการเกษตรคิดเป็นสดัส่วนเพียง 1.94% 
ของรายจ่ายเพื่อการเกษตรรวม 

การศกึษาครัง้นี้แสดงใหเ้หน็ว่ารายจ่ายเพื่อ
การคน้ควา้วจิยัทางการเกษตรสง่ผลกระทบต่อผลผลติ
มวลรวมประชาชาติสาขาเกษตรมากกว่ารายจ่ายเพื่อ
การเกษตรด้านอื่นๆ เช่น การบรหิารงานเกษตร และ
สงวนพันธุ์สตัว์ป่า เป็นต้น ขณะเดียวกันอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสาขาเกษตรกรรมถูก
ขบัเคลื่อนจากเครื่องยนต์ด้านปจัจัยการผลิต และ 

Total Factor Productivity คดิเป็นสดัสว่น 80.66% และ 
19.34% ตามล าดบั ซึ่งจะเห็นได้ว่าปจัจัยด้านผลิต
ภาพยงัอยู่ในระดบัทีค่่อนขา้งต ่าโดยเปรยีบเทยีบ นยัก็
คอื รฐับาลไทยค่อนขา้งละเลยต่อการส่งเสรมิการเพิม่
ผลิตภาพผลผลิต ขณะที่การขยายตวัด้านปจัจยัการ
ผลิต เช่น แรงงาน และสต็อกทุน เพื่อการขบัเคลื่อน
อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิสาขาเกษตรกรรม
นัน้มขีอ้จ ากดัมากในระยะยาว 

จากผลการศึกษาที่พบว่าอตัราการเติบโต
ของการค้นคว้าวิจัยทางการเกษตรนับเป็นปจัจัย
ส าคัญในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตในระยะยาว 
ดงันัน้ บทความนี้มขีอ้เสนอว่า  

1) รฐับาลไทยควรเพิ่มการจดัสรรรายจ่าย
เงินงบประมาณเพื่อการค้นคว้าวิจยัทางการเกษตร 
เช่น การปรบัปรุงพนัธุ์พชืพนัธุส์ตัว ์รวมทัง้การวจิยั
เพื่อเพิ่มขดีความสามารถของแรงงานสาขาเกษตร 
ตลอดจนการวจิยัเพื่อการจดัการดา้นการเกษตร  

2) การจดัสรรเงนิงบประมาณไม่ควรกระจุก
ตวัเฉพาะการวจิยัด้านพืชดงัเช่นอดตีที่ผ่านมา  แต่
ควรเพิ่มงบประมาณในการค้นคว้าวิจยัด้านปศุสตัว์
และประมงดว้ยเช่นกนั  

3) รฐับาลควรส่งเสรมิใหภ้าคเอกชนท าการ
วิจัยอย่างกว้างขวาง โดยผ่านการสนับสนุนเรื่อง
ทุนอุดหนุนการวจิยั ท้ายที่สุดเพื่อใหบ้รรลุผลในทาง
ปฏบิตัิ รฐับาลควรก าหนดนโยบายให้ชดัเจนในการ
ผลกัดนัให้องค์ความรู้ และนวตักรรมต่างๆที่ได้รับ
จากการค้นคว้าวิจัยไปสู่ เกษตรกรได้อย่างเป็น
รปูธรรม 
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ตำรำงท่ี 4 ผลกำรประมำณฟังกช์นักำรผลิต 
 

 ตวัแปรตำม: ค่ำลอ็กธรรมชำติของ GDP สำขำเกษตรกรรม 
สมกำรท่ี (6) สมกำรท่ี (7) สมกำรท่ี (8) 

ค่าคงที ่
 
ตวัแปรอสิระ: ค่าลอ็กธรรมชาตขิองแรงงาน 
 
สตอ็กทุน 
 
รายจ่ายเพือ่การเกษตรรวม 
 
รายจ่ายเพือ่การวจิยัทางการเกษตร 
 
รายจ่ายเพือ่การเกษตรดา้นอื่นๆ 

6.145** 
(17.215) 
1.973** 
(16.418) 
0.036 
(0.810) 

 

6.150** 
(16.706) 
1.963** 
(11.363) 
0.035 
(0.756) 
0.005 
(0.085) 

 

6.181** 
(14.914) 
1.976** 
(10.401) 
0.030 
(0.576) 

 
 

0.003 
(0.182) 
0.001 
(0.025) 

ตวัอย่างปี 2516 ถงึ ปี 2545 30 30 30 
Adjusted R2 0.967 0.966 0.964 
LM test 

ARCH test 
 
RESET test 
 
Jarque-Bera test 
 

0.259 
(0.611) 
0.978 
(0.323) 
1.610 
(0.216) 
4.610 
(0.100) 

0.313 
(0.576) 
0.928 
(0.335) 
1.965 
(0.173) 
4.886 
(0.087) 

0.109 
(0.742) 
0.002 
(0.968) 
0.018 
(0.894) 
2.560 
(0.278) 

หมายเหตุ: ** หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.95 
 การทดสอบปญัหาทางเศรษฐมตินิัน้ ตวัเลขทีแ่สดง หมายถงึ ค่าสถติ ิและ ตวัเลขในวงเลบ็ หมายถงึ ค่าความน่าจะเป็น 
ถา้ไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิหมายความว่า ไม่เกดิปญัหานัน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.95 รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

- LM test ใชท้ดสอบว่าตวัคลาดเคลื่อนมคีวามสมัพนัธ์กนัระหว่างช่วงเวลาหรอืไม่ (Autocorrelation) โดยใชต้วัสถิต ิ
Obs*R-squared ในการทดสอบ 

- ARCH test ใช้ทดสอบว่าความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันระหว่างช่วงเวลาหรือไม ่
(Heteroscedasticity) โดยใชต้วัสถติ ิObs*R-squared ในการทดสอบ 

- RESET test ใชท้ดสอบว่ารูปแบบของแบบจ าลองมคีวามเหมาะสมหรอืไม่ (Specification Error) โดยก าหนดใหม้ ี1 
Fitted term และใช ้F-statistic ในการทดสอบ 

- Jarque-Bera test ใชท้ดสอบว่าตวัคลาดเคลือ่นมกีารกระจายแบบปกตหิรอืไม ่(Normality Assumption for error term) 
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ตำรำงท่ี 5 เมตริกสส์หสมัพนัธ์ระหว่ำงตวัแปรอิสระ 
 
 ลอ็กธรรมชำติของ 

แรงงำน สตอ็กทุน รำยจ่ำยเพ่ือ
กำรเกษตรรวม 

รำยจ่ำยเพ่ือกำรวิจยั
ทำงกำรเกษตร 

รำยจ่ำยเพ่ือ
กำรเกษตรด้ำน

อ่ืนๆ 
ลอ็กธรรมชาตขิอง      
แรงาน 1.0000     
สตอ็กทุน 0.8113 1.0000    
รายจ่ายเพือ่การเกษตรรวม 0.8915 0.7824 1.0000   
รายจ่ายเพือ่การวจิยัทางการเกษตร 0.2873 0.5134 0.4003 1.0000  
รายจ่ายเพือ่การเกษตรดา้นอื่นๆ 0.8948 0.7782 0.9996 0.3795 1.0000 

 
ตำรำงท่ี 6 องคป์ระกอบของแหล่งท่ีมำอตัรำกำรเจริญเติบโตทำงสำขำเกษตรกรรมในระยะยำว 
 

 2517-2526 2527-2536 2537-2545 ค่ำเฉล่ียรวม 
ปจัจยัการผลติ 

แรงงาน 
สตอ็กทุน 

 
4.01 
0.03 

 
3.02 
0.12 

 
-0.08 
0.18 

 
2.40 
0.11 

 
(77.19) 
(3.46) 

รวม 4.04 3.14 0.10 2.51 (80.66) 
Total Factor Productivity 

รายจ่ายเพือ่การวจิยัทางการเกษตร 
รายจ่ายเพือ่การเกษตรดา้นอื่นๆ 
Residual 

 
0.10 
0.04 
-0.15 

 
0.14 
0.02 
0.14 

 
0.08 
0.02 
1.51 

 
0.11 
0.03 
0.47 

 
(3.44) 
(0.83) 
(15.07) 

รวม -0.01 0.30 1.61 0.51 (19.34) 
ผลผลติประชาชาตสิาขาเกษตรกรรม 4.04 3.44 1.71 3.12 (100.00) 

หมายเหตุ: ตวัเลขทีแ่สดง หมายถงึ ค่าเฉลีย่ของอตัราการเจรญิเตบิโตในแต่ละช่วงเวลา 
ตวัเลขในวงเลบ็ หมาถงึ สดัส่วนแรงขบัเคลือ่นอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิสาขาเกษตรกรรม 
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