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แมการพัฒนาภาคการเกษตรของญี่ปุนไดดําเนินมาอยางตอเน่ืองจริงจังมาต้ังแตป ค.ศ.1948 แลวก็
ตาม แตงานตางๆ ท่ีเก่ียวของก็ยังคงมีปญหาอยู  โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาเร่ืองความรวดเร็วในการ
ปรับเปล่ียนบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ ใหทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
วิถีชีวิตของชาวญ่ีปุนท่ีเปล่ียนแปลงไป ยังมีความลาชา ขาดความชัดเจน  

ไมวาจะเปนงานดานการสงเสริมการเกษตร ซึ่งเคยเปนงานท่ีมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา
ภาคการเกษตรของญี่ปุนก็ยังคงประสบกับปญหาท่ีสําคัญตางๆอยู เชน 1)ความไมชัดเจนของบทบาทและ
หนาท่ี  2)การแขงขันอยางรุนแรงของแหลงผลิตและการขาดเอกภาพของนโยบาย  3)การปรับตัวลาชา  4)
การตอบสนองความตองการของเกษตรกรไมพอเพียง และ 5) ความพรอมของหนวยงานเอกชนที่มีมากกวา
ทําใหบทบาทของงานสงเสริมของภาครัฐลดลงอยางรุนแรง เปนตน  

อยางไรก็ตามมีความพยายามในการพัฒนาและปรับปรุงงานสงเสริมการเกษตรในปจจุบันและ
อนาคตใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยต้ังแตป ค.ศ. 2000 เปนตนมา ญี่ปุนประสบกับปญหาท่ีเก่ียวกับอาหาร
ท้ังท่ีผลิตภายในประเทศและอาหารท่ีนําเขาจากตางประเทศอยางมาก สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นในเร่ือง
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารของผูบริโภคชาวญ่ีปุนอยางรุนแรง   

รัฐบาลญ่ีปุนจึงไดออกประกาศเร่ือง “แผนการทบทวนเร่ืองอาหารและเกษตรกรรม” เพื่อใชเปนแผน
นโยบายพ้ืนฐานของรัฐบาลท่ีมีตอภาคเกษตรกรรม  โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือปกปองผูบริโภค โดยประกาศ
ดังกลาวแบงออกเปน 3 สวนใหญๆ คือ 1) ความปลอดภัยและความม่ันใจของอาหาร   2) เรงปฏิรูป
โครงสรางการเกษตร   และ 3) การดํารงอยูรวมกันของสังคมเมืองและสังคมชนบท   

  สําหรับทิศทางของการพัฒนางานดานการเกษตรในอนาคตน้ัน ญ่ีปุนจะใหความสําคัญการพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรเปนสําคัญ พรอมกับการปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสรางภาคการเกษตร และวิธีการ
ดําเนินการบริหารจัดการภาคการเกษตรดานตางๆควบคูกันไป เชนการแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับ
สถานการณการเกษตรในปจจุบัน การผลักดันสนับสนุนการสรางคนรุนใหมเขามาสืบทอดอาชีพเกษตรกรรม
แทนเกษตรกรปจจุบันซึ่งสวนใหญเปนผูสูงอายุ การสนับสนุนสงเสริมบุคคลท่ีจะมีบทบาทสําคัญในการ
รวบรวมชุมชนเกษตร (ผูนําชุมชน) การทบทวนโครงสรางการดําเนินธุรกิจการเกษตร การพัฒนาองครวม
เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตร (การประกอบอาชีพรายบุคคลและนิติบุคคลการเกษตร) การจัดแบง
บทบาทหนาท่ีกับหนวยงานภาคเอกชน การวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตช้ันสูงเพ่ือการผลิตสินคาเกษตร
ท่ีมีคุณภาพสูง การจัดการการศึกษาดานการเกษตรและการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับความสําคัญและ
ความจําเปนของอาชีพเกษตรกรรมและชุมชนเกษตร เปนตน 

เกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรของญ่ีปุนตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบันจะสังกัดเขาเปนสมาชิกของ
สหกรณการเกษตร(JA) และองคกรตางๆ ที่เก่ียวของกับภาคเกษตรกรรม เกษตรกรจะไดรับสิทธิประโยชน 
รวมถึงการสนับสนุนตางๆ จากภาครัฐ ท้ังจากรัฐบาลกลาง และองคกรบริหารสวนทองถ่ินท้ังในระดับจังหวัด 
อําเภอหรือเมือง โดยความชวยเหลือหรือสิทธิประโยชนตางๆเหลาน้ัน โดยสวนใหญแลวจะถูกสงผานระบบ
สหกรณการเกษตรไปยังเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกร ซึ่งวิธีดําเนินการเชนน้ีไดเคยสรางความสําเร็จในการ
พัฒนาภาคเกษตรกรรมและองคกรเกษตรกรของญี่ปุนใหเขมแข็งมาจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตามแมใน
ปจจุบันสหกรณการเกษตรของญ่ีปุนจะยังคงมีความเขมแข็ง มีศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับอาชีพเกษตรกรรมอยูก็ตามแตก็มีคํากลาววา “สหกรณฯเขมแข็ง เกษตรกรออนแอ”    สะทอนให
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เห็นถึงปญหาท่ีเกษตรกรญ่ีปุนพ่ึงพิงสหกรณการเกษตรมากเกินไป โดยเฉพาะดานการตลาด ทําใหเกษตรกร
และกลุมเกษตรกรขาดองคความรูและทักษะในการบริหารจัดการการตลาดดวยตนเอง สหกรณการเกษตรซ่ึง
เคยเปนพ่ีเล้ียง เปนที่ปรึกษาท่ียืนเคียงบาเคียงไหลกับเกษตรกรท้ังดานวิชาการ การบริหารจัดการธุรกิจ
เกษตรมาโดยตลอด อาจกลายเปนเพียงพอคาคนกลางธรรมดาเทาน้ัน ในสวนของเจาหนาท่ีสงเสริม
การเกษตรน้ันก็ถูกลดความคาดหวังลงอยางมาก เกษตรกรญ่ีปุนคาดหวังเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรใหเปน
เพียงผูสงขอมูลท่ีทันสมัยใหอยางรวดเร็วเทาน้ัน ตางจากเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรจากภาคเอกชนท่ี
สามารถสรางความเช่ือถือและไววางใจไดมากกวา ท้ังน้ีเพราะมีความคลองตัวมากกวา สามารถเขาถึง
เกษตรกรและองคกรเกษตรกรไดมากกวา และรวดเร็วกวา  

   

อาจกลาวไดวาการพัฒนาภาคการเกษตรและการบริหารจัดการองคกรเกษตรกรของญ่ีปุนตั้งแตหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เปนตนมาน้ันประสบความสําเร็จอยางยิ่ง เกษตรกรเปนผูมีความรูความสามารถดานการ
ผลิต จนสามารถสรางสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพ สนองตอบความตองการของผูบริโภคที่มีสูงข้ึนอยางตอเน่ือง
มาโดยตลอดได อีกท้ังแมการรวมกลุมกันอยางเขมแข็ง การสืบทอดอาชีพตอจากบิดา จะเปนวัฒนธรรมหรือ
วิถีชีวิตของชาวญ่ีปุนท่ีมีประวัติศาสตรมายาวนานก็ตาม แตคานิยมของคนญี่ปุนรุนใหมที่มองเห็นอาชีพ
เกษตรกรรมเปนเพียงอาชีพ 3 K (KITSUI;ลําบาก หนัก ,KITANAI;สกปรก ,KIKEN;อันตราย)  ไม
นาสนใจ ผนวกกับนโยบายของรัฐท่ีไมสรางแรงจูงใจใหคนรุนใหมหันมาสนใจประกอบอาชีพเกษตรกรรม
อยางตอเน่ืองจริงจัง ขาดการสรางความรู ความเขาใจถึงความสําคัญของการรักษาอาชีพเกษตรกรรมไว
ใหแกคนรุนใหม การเปดการคาเสรีท่ีสงผลใหสินคาราคาถูกจากตางประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศจีน เขา
มาตีตลาดสินคาเกษตรของญี่ปุนอยางหนัก เปนตน ไดสรางความเส่ือมใหแกอาชีพเกษตรกรรมของญี่ปุน
อยางรุนแรง สงผลใหเกษตรกรและองคกรเกษตรกรของญี่ปุนออนแอลงอยางตอเน่ืองและรุนแรงมากข้ึน
เร่ือยๆ  ที่ประชุมกลุมเกษตรกรหรือองคกรเกษตรกรท่ีเคยมีความเขมแข็ง มีชีวิตชีวา จึงกลายเปนเพียงท่ี
ประชุมปรึกษาหารือกันของผูสูงอายุเทาน้ัน แมรัฐบาลญี่ปุนจะพยายามสนับสนุนผลักดันใหเกิดเกษตรกรรุน
ใหมข้ึน หรือการสนับสนุน สงเสริมใหเกิดการประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดสะดวกข้ึน ดวยการแกกฎหมาย
ใหสามารถจนทะเบียนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนนิติบุคคลไดก็ตาม แตก็ยังไมสามารถท่ีจะเพียงพอ
ตอปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางรุนแรงได  
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The effort for Agricultural Development in Japan has continued since 1948.  However, a 
number of ongoing problems still exists especially an issue related to the administrative 
management try to adapt to changes for modern social life style of Japanese farmers.   

One particularly issue is an agricultural extension service facing multiple problems, for 
example, an extension agent’s role is no longer valid; the competition of natural resources; poor 
agricultural policy; a delay caused by slowly adaption to new technology; restrictive resources to 
meet farmers’ demand; and government division for agricultural extension loss their competition 
to private sector, etc.   

Current and future trend for Japanese agricultural development on improving agricultural 
extension services has initiated since 2000.  Japanese face the major problem of import and 
export foods which caused an uncertainty among consumers.  

Japanese government announced the plan for Major Revision of Food and Agriculture 
with a goal to emphasizing on three areas as follows: first, to improve consumers’ confidence on 
food safety; Second, to renovate the structure of agriculture; and Third, to emphasize on a 
coexisting of urban and rural lifestyle.  

The future directions of Japanese agricultural development focus on an important of 
famers’ role as well as a renovation the structure of agriculture and a management of agricultural 
sectors, for example, updating laws and regulations to meet the modern agricultural need, and to 
support a younger generation to consider career in agriculture because the majority of farmers 
reach retirement age.  In addition, there is a need for a support to have an agricultural leader who 
represents their farmer members, for reconstruction a business plan for agricultural management 
for both entrepreneur and incorporations, for sharing role of government and private sectors, for 
research and development of new technology for high value agricultural products, and especially 
focusing on agricultural education, career, and organization, etc. 

In general, Japanese farmers are a member of agricultural cooperation or organizations 
(JA).  They often receive benefits and supports from central and local governments and private 
sectors.  These have been a successful model for current Japanese Agriculture as well as in the 
past but recently the weakness of famers are the problem.  Because Japanese farmers rely 
exclusively on their organizations more than trying to face the problem themselves, especially, 
problems related to marketing and business management when the agricultural cooperation turns 
their roles to be only ‘middle man’ for famers instead of assisting on the whole system of 
agricultural knowledge and business plan. In addition, farmers also show stronger trust to private 
agricultural extension agents compared to governmental representatives because they are able to 
provide up-to-date information that help their farming decision.  

 The Japanese Agricultural development and administrative management of farmer 
organizations has been successful after World War II.  Japanese farmers have knowledge of 
production and product development that meet consumer demand with a strong support from 
farmer organization.  They often become a tradition farmer by family heritage especially a son will 
take over his father’s farmland.   However, the modern idea of becoming a farmer is related to 
three words: struggle-dirty-dangerous, and especially the lack of encouragement from 
government to promote farming career.  This leads to a little interest of the new generation on 
continuation of farming in their family.  Currently, the majority of agricultural organizations have 
only senior members.  The Japanese government sees the important of this problem. They then 
create programs that support people who want to become a farmer by updating laws and 
regulations to fasten the process of becoming a farmer or creating an agricultural organization.  
However, this issue is still persist and become a major problem of agricultural development in 
Japan. 


