ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
และ

แผนพัฒนาการเกษตร
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
และ
แผนพัฒนาการเกษตร
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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คำนำ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 รับทราบแนวทางการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ และ
กรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยในระยะ ๒๐ ปี และให้ทุกส่วนราชการศึกษากรอบและแนวทาง
การจัดท ายุ ทธศาสตร์ชาติ ดั งนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทายุ ทธศาสตร์เกษตรและ
สหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) เพื่อเป็นกรอบการดาเนินงานในการพัฒนาภาคการเกษตร
ให้สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ที่ส าคั ญ ได้แก่ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
และสอดคล้ องเป้ าหมายการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น (SDGs) ซึ่ งเป็ นการพั ฒนาในระดั บโลกขององค์ การ
สหประชาชาติ
อนึ่ง การขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์ชาติ ได้ มีกรอบระยะเวลาแบ่งเป็น ระยะ 5 ปี แรก โดย
แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ของส านั ก งาน
คณะกรรมการ พั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ และเช่ นเดี ยวกั น กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้จัดทาแผนพั ฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
เพื่อเป็นกรอบแนวทางสาคั ญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตร ที่มุ่งหมายให้เกษตรกร
มั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง และทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนแผนไปสู่
การปฏิบัติ ผ่านกลไกขับเคลื่อนในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และหน่วยปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่
ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้ในท้ายที่สุด
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เมษายน 2560
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สารบัญภาพ
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ส่วนที่ ๑ ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
สาระสาคัญของยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579)
1. ปัญหาและความท้าทาย
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
3. หลักการแนวคิด
4. วิสัยทัศน์
5. เป้าประสงค์
6. ยุทธศาสตร์
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ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕64)
1. สถานการณ์ด้านการเกษตร
1.1 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร
1.1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
1.1.2 ผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP)
1.1.3 สถานการณ์สนิ ค้าเกษตรที่สาคัญ
1.1.4 รายได้ รายจ่าย หนี้สิน และทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร
1.1.5 การค้าระหว่างประเทศ และดุลการค้าภาคเกษตร
1.2 ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
1.2.1 ที่ดนิ ทางการเกษตร
1.2.2 แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
1.2.3 ประชากรและแรงงานภาคเกษตร
1.2.4 แหล่งทุนของเกษตรกร
1.2.5 ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์
1.2.6 สารเคมีเกษตร
1.2.7 เครื่องจักรกลการเกษตร
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1.3 ผลการพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ระยะครึ่งแผน
(พ.ศ. 2555 - 2557)
1.3.1 ความผาสุกของเกษตรกร
1.3.2 การเติบโตของเศรษฐกิจภาคเกษตร
1.3.3 ทรัพยากรการเกษตรมีความเหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตร
2. บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาการเกษตร
2.1 การเปลี่ยนแปลงระดับโลก
2.1.1 เศรษฐกิจของโลกมีความผันผวนมากขึ้น
2.1.2 กฎ กติกาด้านการค้าและการลงทุนของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
2.1.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภัยคุกคาม
ทางธรรมชาติทีท่ วีความรุนแรงขึ้น
2.1.4 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสังคมยุคดิจทิ ัล
2.1.5 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ด้านการเกษตร
2.1.6 แนวโน้มประชากรโลกเพิ่มขึ้น ทาให้ความต้องการบริโภค
อาหารและพลังงานเพิ่มขึน้
2.2 การเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ
2.2.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
2.2.2 ความเหลื่อมล้าทางรายได้ของประชากรภาคเกษตร
2.2.3 การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร และการก้าวเข้าสู่สังคม
ผูส้ ูงอายุ
2.2.4 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
3. กรอบแนวคิด และทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการเกษตร
3.1 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาการเกษตร
3.2 แรงงานภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลงและการก้าวเข้าสู่สังคมผูส้ ูงอายุ
3.3 การปรับตัวของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer)
3.4 การส่งเสริมการทาเกษตรในรูปแบบของการพัฒนาเครือข่าย
เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
3.5 การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
3.6 มาตรฐานสินค้าเกษตร
3.7 โลจิสติกส์และการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานการเกษตร
3.8 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน
3.9 การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

38
38
39
40
40
41
42
43
43
44

44
45
45
46
46
46
47
48
48
49
49
50
50
51

-ง-

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
3.10 การวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร รวมถึงนวัตกรรมและ
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5. กระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร
5.1 ระดับนโยบาย
5.2 ระดับปฏิบัติการ
5.3 การแปลงแผนพัฒนาการเกษตรไปสู่การปฏิบัติ
5.4 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

76
76
76
77
81

53
53
54
54
54
54
55
60
66
70

-จ-

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6
ตารางที่ 7
ตารางที่ 8
ตารางที่ 9
ตารางที่ 10
ตารางที่ 11
ตารางที่ 12
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ตารางที่ 15
ตารางที่ 16
ตารางที่ 17
ตารางที่ 18
ตารางที่ 19
ตารางที่ 20

แนวทางการพัฒนา ตัวชีว้ ัด และเป้าหมายยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์
ระยะ 20 ปี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร
และผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคนอกเกษตรเฉลี่ย ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 7 - 11
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายสาขาเฉลี่ย
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 - 11
สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายสาขาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศเฉลี่ย ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 - 11
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและแหล่งที่มาของการเจริญเติบโต
ในภาคเกษตร
ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ มูลค่าการผลิต
และต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 - 11
ฐานะและการลงทุนทาการเกษตรของครัวเรือนเกษตร
การค้าระหว่างประเทศ และดุลการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ – 1๑
มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่สาคัญ
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ – 1๑
มูลค่าการนาเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่สาคัญ
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ – 1๑
การถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - 11
พืน้ ที่ชลประทาน ปริมาณเก็บกักน้า พืน้ ที่บริหารจัดการน้า
ในเขตชลประทาน ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
แรงงานภาคเกษตร และระดับการศึกษา ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 – 11
ขนาดหนีส้ ินต้นปีและแหล่งกู้ยืมเงินของครัวเรือนเกษตร
มูลค่าการนาเข้าและส่งออกปุ๋ยเคมี ปี 2554 – 2558
มูลค่าการนาเข้าและส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2554 – 2558
มูลค่าการนาเข้าและส่งออกสารเคมีเกษตร ปี 2554 - 2558
มูลค่าการนาเข้าและส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตร และส่วนประกอบ
ปี 2554 – 2558
ผลการพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2555 - 2557)
แผนงาน / โครงการสาคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์
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และกรอบการดาเนินงานที่สาคัญระดับประเทศและระดับสากล กับ
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
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ภาพที่ 2

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
และแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)
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ส่วนที่ 1
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579)

ส่วนที่ 1
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ประเทศไทยมีการกาหนดกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว คือ ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยง น าไปสู่ ก ารบรรลุ ซึ่ งผลประโยชน์ แห่ งชาติ ในการที่ จะพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ต ให้ คนไทย
มีค วามสุ ข สร้างรายได้ระดั บ สู ง และเป็นประเทศพั ฒนาแล้ว สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค
และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 6 ด้าน ได้แก่
1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีการแบ่งช่วงการพัฒนาจากยุทธศาสตร์ระยะยาวไปสู่การปฏิบัติงาน
ในระยะ 5 ปี คือ แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
โดยในระยะ 5 ปีแรก ประกอบด้วย ๑๐ ยุ ทธศาสตร์ คือ ๖ ยุท ธศาสตร์ที่เ ป็นการขับ เคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ และ 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ดังนี้
1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า
ในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิ ชอบ และธรรมาภิ บ าลในสั งคมไทย 7) การพั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานและระบบโลจิ สติ ก ส์
8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ภาคการเกษตรของไทยมี บ ทบาทส าคั ญ ในการเป็ นแหล่ งผลิต สิน ค้า เกษตรและ
อาหารให้กั บประเทศและส่งออกไปยังทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นแหล่งจ้างงานและ
รองรับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาโดยตลอด ทาให้คนไทยยังคงมี
ความมั่นคงด้านอาหารและมีรายได้เข้าสู่ประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ภาคการเกษตรของไทยยังคง
ประสบกับปัญหามากมาย เช่น ราคาผลผลิตที่ขาดเสถียรภาพ การใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่เหมาะสม
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรที่ยังอยู่ระดับสูง
แม้ว่ารัฐบาลจะได้กาหนดแนวทางและมาตรการในการช่วยเหลือต่าง ๆ มาโดยตลอด แต่ส่วนใหญ่

-2เป็นแผนระยะสั้นที่ขาดความต่อเนื่องและเป็นการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ดังนั้น เพื่อเป็นการวาง
รากฐานการพัฒนาในระยะยาวอันจะนาไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทายุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
เพื่อเป็นกรอบการดาเนินงานในการพัฒนาภาคการเกษตรให้สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาที่สาคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งเป็นการพัฒนาในระดับโลกขององค์การสหประชาชาติ
ภาคการเกษตรไทยมีป ระเด็นสาคัญ ที่ควรได้รับการพัฒนาและมีแนวทางรองรับ
อย่างต่อเนื่องในระยะยาว จากการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของประชากรโลก เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการเกษตรที่ทั่วโลกกาลังให้ความสนใจ เช่น การนาเครื่องจักรกลมาใช้ใ น
การเกษตรทดแทนแรงงาน การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่
การควบคุมสภาพแวดล้อมให้สามารถทาการผลิตได้ตลอดปีในสภาพโรงเรือน เป็นต้น รวมถึง
การทบทวนสถานการณ์ภาคการเกษตรของไทยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สรุปเป็นประเด็นสาคัญที่จะ
นาไปสู่การวางแผนพัฒนาในระยะยาว ได้แก่ การพัฒนาเกษตรกรและสถาบัน เกษตรกรใน
เรื่ อ งการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล เพื่ อ น ามาใช้ ป ระโยชน์ แ ละการรวมกลุ่ ม ให้ เ ข้ ม แข็ ง ระบบการผลิ ต
เพิ่ มผลผลิ ตต่ อหน่ว ยพื้น ที่ภ ายใต้ข้ อจ ากั ด ของขนาดพื้น ที่ ท าการเกษตร ซึ่ง มีแ นวโน้ม ลดลง
ในอนาคต ปั จ จั ย การผลิ ต ต้ อ งหาแนวทางรองรั บ ปั ญ หาที่ ก าลั ง จะเกิ ด ขึ้ น และมี แนวโน้ ม
ความรุนแรงเพิ่มขึ้น ได้แก่ แรงงานเกษตรอายุเฉลี่ยสูงขึ้น และเกษตรกรรุ่นใหม่มีจานวนน้อย ดินและ
น้ามี ปัญ หาจากการใช้ปั จ จัย การผลิ ตที่ ไ ม่ เ หมาะสม พื้ น ที่ช ลประทานไม่ ครอบคลุ ม พื้น ที่ ที่ มี
ศักยภาพ เกษตรกรรายย่อยมีข้อจากัดในการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร รวมทั้งยังจาเป็นต้อง
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทานตั้งแต่ปัจจัยการผลิต การแปรรูป
บรรจุภัณ ฑ์ และระบบโลจิส ติก ส์ จาเป็ นต้อ งมีก ารแก้ไ ขปั ญ หาหนี้สิ นและที่ ดินท ากิน ของ
เกษตรกร กรรมสิทธิ์ในที่ดินทากินของเกษตรกรมีแนวโน้มลดลงมากจากอดีต ส่วนหนึ่งมาจาก
ปัญหาหนี้สินจากการขาดทุนในการทาการเกษตร ในส่วนของผลผลิตการเกษตรจาเป็นต้องให้
ความสาคัญกับการผลิตให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด มี การพัฒนามาตรฐาน
สินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถกาหนดเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรของอาเซียนและ
มาตรฐานสินค้าเกษตรของโลกต่อไป สินค้าเกษตรต้องมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่ม
และผลิตสินค้าคุณภาพสูง เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อหนีจากตลาดระดับล่าง และเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันให้ภาคการเกษตรของไทย ทั้งนี้ การผลิตภาคเกษตรยังจาเป็นต้องพึ่ งทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องมีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมให้เกษตรกร
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Practices: GAP) ในปัจจุบันภาคการเกษตรต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่มีแนวโน้ม
ความรุนแรงมากขึ้น คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น จาเป็นจะต้องมีการศึกษาวิจัย
เพื่อหาแนวทางในการรับมือกับปัญหาดังกล่าว ทั้งในเรื่องการปรับตัว และการลดผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น โดยเพิ่มการจัดสรรงบประมาณในส่วนของการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
การพั ฒนาเทคโนโลยี และนวั ตกรรมเพื่ อใช้ ในภาคการเกษตร ประเด็ นต่ าง ๆ ดั งกล่ าวข้ างต้ น
จาเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มปี ระสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการปรับปรุง
โครงสร้ างและภารกิ จขององค์กร เพื่ อรองรั บการเปลี่ ยนแปลง รวมทั้ งการปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
กฎระเบียบด้านการเกษตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มุ่งในการเสริม
จุ ด แข็ งและแก้ ไขจุ ดอ่ อนให้ เอื้ อต่ อการพั ฒนาภาคการเกษตรในระยะยาว เพื่ อบรรลุ วิ สั ยทั ศน์
“เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” โดยสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
เพิ่ มความสามารถในการแข่ งขั นภาคการเกษตรด้ วยเทคโนโลยี และนวั ตกรรม บริ หารจั ดการ
ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
สาระสาคัญของยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
จากการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีการวิเคราะห์
ปัญหาความท้าทายและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อกาหนดประเด็นสาคัญของภาคการเกษตรไทย
ที่ควรได้รับการพัฒนาและมีแนวทางรองรับอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ดังนี้
1. ปัญหาและความท้าทาย
1.1 ภายในประเทศ
1) เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและ
จ าเป็ น มี ห นี้ สิ น และไม่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น ท ากิ น การรวมกลุ่ ม ไม่ เ ข้ ม แข็ ง ท าให้ ไ ม่ มี อ านาจ
ในการต่อรอง ทั้งยังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และคนรุ่นใหม่สืบทอดอาชีพเกษตรน้อยลง
2) ประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรอยู่ในระดับต่า ต้นทุนการผลิตสูง
มีการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างไม่เหมาะสม รวมทั้งมีการแข่งขันและการกีดกันทางการค้าเพิ่มมากขึ้น
ในรู ป แบบของการก าหนดมาตรฐานความปลอดภั ย ของสิ นค้ า รวมทั้งมาตรการเพื่ อปกป้ อง
สิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ
3) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อนามาใช้ในภาคการเกษตร
ยังมีจากัด รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลด้านการเกษตรที่ทันสมัยเพื่อนามาใช้ในการผลิตยังไม่ครอบคลุม

-44) การท าการเกษตรที่ไ ม่ เ หมาะสม เช่น การปลูก พืช ซ้าซาก การผลิ ต
ในพืน้ ที่ไม่เหมาะสมกับชนิดสินค้าเกษตร การปลูกในที่ลาดชันมีการบุกรุกทาลายป่าต้นน้าลาธาร
ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ประกอบกับมีการเกิดภัยธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิ ากาศโลกที่มคี วามรุนแรงและความถี่สูงขึ้น
5) นโยบายภาครัฐที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นโครงการระยะสั้น ขาดความต่อเนื่อง
และมักเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและไม่มีการบูรณาการระหว่างกระทรวง
1.2 ต่างประเทศ
1) แนวโน้มประชากรโลกที่เพิ่มขึน้ ตามการคาดการณ์ขององค์การสหประชาชาติ
คาดว่าประชากรโลกจะเพิ่มขึน้ จากประมาณ 7,000 ล้านคน เป็น 9,000 ล้านคน ในอีก 20 ปีขา้ งหน้า
ส่งผลต่อความต้องการอาหารที่เ พิ่มขึ้น อย่างไรก็ ตาม ภายใต้ก ารพัฒนาด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในภาพรวมของโลกที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลทาให้ประสิทธิภาพการผลิต
โดยรวมเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
2) แนวโน้มของโลกก้าวเข้าสูส่ ังคมผู้สูงอายุ ทาให้ความต้องการอาหารเพื่อ
สุขภาพเพิ่มขึ้น โดยผู้บริโภคจะเน้นความสะดวกสบายในการดาเนินชีวิต เช่น การซื้อขายสินค้า
ออนไลน์ ซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตรด้วย ทาให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตสามารถติดต่อสื่อสารถึงความต้องการ
สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ส่งผลให้การแข่งขันทางการค้าทวีความรุนแรงยิ่งขึน้
3) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการค้า รวมถึงการปรับเปลี่ยนขั้วอานาจ
ของประเทศมหาอานาจจากการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริหารประเทศ ล้วนส่งผลต่อนโยบายของประเทศ
และกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจโลก
4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เป็นปัจจัยสาคัญที่ได้รับความสนใจ
และจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการผลิตด้านการเกษตรของโลก
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
จุดแข็ง
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ลาดับ ต้น ๆ ของโลก เช่น
ข้าว ยางพารา และมันสาปะหลัง เกษตรกรมีภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตรที่สืบทอดกันมา
ในแต่ล ะท้องถิ่ น และมีก ารน้อมนาศาสตร์พระราชา หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งและ
ทฤษฎี ใ หม่ มาเป็ น ภู มิ คุ้ ม กั น ในการด ารงชี วิ ต รวมทั้ ง ประเทศไทยมี ภู มิ ป ระเทศที่ ไ ด้ เ ปรี ย บ
เชิงภูมิศาสตร์ สภาพภูมิอากาศเหมาะสมสาหรับการเพาะปลูกสินค้าเกษตร และมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

-5จุดอ่อน
พื้นที่เ กษตรส่วนใหญ่ (119 ล้านไร่ หรือ ประมาณร้อยละ 80) อยู่นอกเขต
ชลประทาน ทาให้ตอ้ งพึ่งพาน้าฝนในการทาการเกษตร สินค้าเกษตรผลิตอยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสม
เช่น มีก ารปลูก ข้าวในพื้นที่ไ ม่เ หมาะสม (N) ประมาณ 8 ล้านไร่ สินค้าเกษตรหลายชนิดขาย
ในขั้นปฐม เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ามัน และมันสาปะหลัง ซึ่งทาให้ขายได้มูลค่าต่า เกษตรกร
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น รายย่ อ ย และจ านวนมากไม่ มี ที่ ดิ น ท ากิ น เป็ น ของตนเอง มี ฐ านะยากจนและ
ขาดเทคโนโลยี ใ นการบริ ห ารจั ด การผลผลิ ต ของตนเอง มี ก ารรวมกลุ่ ม ในลั ก ษณะสถาบั น
เกษตรกรแต่ยั ง ไม่มี ค วามเข้มแข็ง เพีย งพอ จึงท าให้ ไ ม่สามารถแข่งขันและขาดอานาจในการ
ต่อรองทางการตลาด
โอกาส
ประชากรโลกเพิ่มขึ้น ท าให้มีความต้องการบริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะอาหาร
ปลอดภัย ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต รวมทั้ง งานวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรมมีความก้าวหน้า สามารถเข้าถึงได้รวดเร็วและทุกพื้นที่ ภาคเกษตรสามารถนามาใช้
ประโยชน์ในการลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่า
อุปสรรค
เศรษฐกิ จโลกมี ความผั นผวน มีก ารแข่งขันและการกี ดกั นทางการค้ ามากขึ้ น
ภัยธรรมชาติมีความรุนแรงและมีความถีใ่ นการเกิดสูงขึ้น ทุกประเทศมีนโยบายและมาตรการเพื่อ
ปกป้องภาคการเกษตรและเกษตรกรของตนเองมากขึ้น
3. หลักการแนวคิด
1) เกษตรกรมีข้อมูลข่าวสารและความรู้ความสามารถทันสถานการณ์ พึ่งพา
ตนเองได้ และสถาบันเกษตรกรเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนภาคการเกษตร ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา
2) ตลาดนากระบวนการผลิต และสินค้าเกษตรมีคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย
ภาคการเกษตรเติ บโตอย่ างยั่ งยื น ด้ วยงานวิ จั ย เทคโนโลยี / นวั ตกรรม สามารถประยุ กต์ กั บ
องค์ความรู้และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
3) พื้ น ที่ เ กษตรมี ก ารบริ ห ารจั ด การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และปรั บ เปลี่ ย น
การผลิตให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม อาทิ Agri-Map และ Application
เป็นต้น

-64. วิสัยทัศน์
“เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน”
5. เป้าประสงค์ คือ เกษตรกรหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (รายได้ประชาชาติ
ต่อหัวมากกว่า 13,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ~ 390,000 บาท/คน ในปี 2579) โดย
1) เกษตรกรมีความสามารถในอาชีพของตนเอง (Smart Farmer)
2) สถาบันเกษตรกรมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (Smart Agricultural Group)
3) สินค้าเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด (Smart
Agricultural Product)
4) พืน้ ที่เกษตรและภาคการเกษตรมีศักยภาพ (Smart Area / Agriculture)
6. ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้กบั เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
เป้าหมาย
1) รายได้เฉลี่ยของเกษตรกร 390,000 บาท/คน
2) เกษตรกรทุกคนเป็น Smart Farmer
3) สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ร้อยละ 95
แนวทางการพัฒนา
1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร Smart Farmer ,
Smart Group , Smart Enterprise
2) เสริมสร้างความภาคภูมใิ จและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม
3) บริหารจัดการแรงงานภาคเกษตรโดยนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ตัวชี้วัด
1) รายได้ตอ่ หัวของเกษตรกร (บาท/คน)
2) ร้อยละของเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ต่อเกษตรกรในวัยแรงงาน (อายุ 18 - 64 ปี)
3) ร้อยละของสถาบันเกษตรกรที่มคี วามเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
- ร้อยละความเข้มแข็งของสหกรณ์ ระดับ 1 และ 2
- ร้อยละความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน

-74) จานวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร
- จานวนสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
- จานวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร (เฉลี่ยกลุ่มละ 15 คน)
5) ดัชนีชีว้ ัดความผาสุกของเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
เป้าหมาย
1) GDP ภาคการเกษตรเพิ่มขึน้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี
2) ฟาร์ม โรงงาน และสถานประกอบการได้มาตรฐาน
3) การทาเกษตรแบบแปลงใหญ่ 90 ล้านไร่ จานวน 14,600 แปลง
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมาตรฐานสินค้า
2) ส่งเสริมการเกษตรตลอดโซ่อุปทานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ตัวชี้วัด
1) GDP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (ร้อยละต่อปี)
2) ร้อยละของจานวนฟาร์ม / โรงงาน / สถานประกอบการที่อยู่ในกากับของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่มายื่นขอรับรองมาตรฐาน ผ่านการรับรองมาตรฐาน
- ร้อยละจานวนแปลง/ฟาร์ม : พืช / ประมง / ปศุสัตว์
- ร้อยละจานวนโรงงาน/สถานประกอบการ (GMP / อื่นๆ) : พืช / ประมง / ปศุสัตว์
3) จานวนแปลงใหญ่ (พืชไร่ / พืชสวน / ปศุสัตว์ / ประมง)
4) จานวนพืน้ ที่มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการผลิตตาม Agri-map
5) อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
เป้าหมาย
1) งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้รับการพัฒนาต่อยอดนาไปสู่การใช้ประโยชน์
ร้อยละ 80
2) เกษตรกรทุกคนเข้าถึงและนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ได้
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1) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเกษตรให้สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0
2) บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร
3) พัฒนาผลงานวิจัยด้านการเกษตรนาไปสู่การผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
ตัวชี้วัด
1) สัดส่วนงบประมาณงานวิจัยต่องบประมาณประจาปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2) ร้อยละงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อนาไปสู่การใช้
ประโยชน์
3) ร้อยละเกษตรกรและผูร้ ับบริการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน
เป้าหมาย
1) พืน้ ที่เกษตรกรรมยั่งยืน 10 ล้านไร่
2) พืน้ ที่การเกษตรได้รับการอนุรักษ์ปรับปรุงและฟื้นฟู ปีละ 2 ล้านไร่
3) พืน้ ที่ชลประทานมีจานวน 49.52 ล้านไร่
แนวทางการพัฒนา
1) บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
2) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรให้สมดุลและยั่งยืน
ตัวชี้วัด
1) จานวนพืน้ ที่เกษตรกรรมยั่งยืน
2) จานวนพืน้ ที่การเกษตรได้รับการอนุรักษ์ปรับปรุงและฟื้นฟู
3) จานวนพืน้ ที่ชลประทาน
4) จานวนพืน้ ที่ที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้านอกเขตชลประทาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย
1) ข้าราชการทุกคนเป็น Smart Officer
2) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้ทันสมัย

-9แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาบุคลากรเป็น Smart Officer และ Smart Researcher
2) เชื่อมโยงระบบการทางานของทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น Smart Officer
2) จานวนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มกี ารปรับปรุงโครงสร้าง
3) จานวนกฎหมายที่ได้รับการยกร่าง / แก้ไข / ปรับปรุง
- จานวนกฎหมายใหม่ที่จัดทา
- จานวนกฎหมายที่มกี ารทบทวน แก้ไข ปรับปรุง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ความมั่นคง

2. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน

4. การสร้างโอกาส
5. การสร้างการเติบโต 6. การปรับสมดุลและ
ความเสมอภาคและ
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
พัฒนาระบบบริหาร
เท่าเทียมกันทางสังคม มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จัดการภาครัฐ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย

การสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและยกระดับ
มาตรฐานสินค้า
เกษตร

แนวทางการพัฒนา
1) สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกร
และสถาบัน
เกษตรกร
๒) เสริมสร้างความ
ภาคภูมิใจและ
ความมั่นคงใน
อาชีพเกษตรกรรม
๓) บริหารจัดการ
แรงงานภาค
เกษตรโดยนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้

เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ
เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันให้มนี ้าใช้ และมี
การบริหารจัดการน้าอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน
เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบ
การบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 13 ปฏิบตั ิการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
มหาสมุทร และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟืน้ ฟู และสนับสนุน
การใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน

วาระปฏิรูปของ สปท.
วาระปฏิรูปที่ 14
การปฏิรูปภาคการเกษตร
1) ด้านเกษตรกร 2) ด้านระบบ 3) ด้านกลไก
การบริหารจัดการ 4) ด้านบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันภาคการ
เกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตร
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1) พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตและ
คุณภาพมาตรฐาน
สินค้า
๒) ส่งเสริมการเกษตร
ตลอดโซ่อุปทาน
สอดคล้อง
กับความต้องการ
ของตลาด

1) พัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อ
การขับเคลื่อน
เกษตรให้
สอดคล้องกับไทย
แลนด์ 4.0

1) บริหารจัดการ
ทรัพยากร
การเกษตร
อย่างยั่งยืน
๒) ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากร
การเกษตรให้สมดุล
และยั่งยืน

1) พัฒนาบุคลากร
เป็น Smart
Officer และ
Smart
Researcher
๒) เชื่อมโยงระบบ
การทางานของ
ทุกหน่วยงานใน
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
๓) ปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมาย
ด้านการเกษตร

๒) บริหารจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การเกษตร

วิสัยทัศน์
เกษตรกรมั่นคง
ภาคการเกษตรมั่งคั่ง
ทรัพยากร
การเกษตรยั่งยืน

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี

ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และกรอบการดาเนินงานที่สาคัญระดับประเทศและระดับสากล
กับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
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เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่

- 11 ตารางที่ 1 แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด และเป้าหมายยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี
แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด

ผลงาน
ปัจจุบัน

ปี 60-64

เป้าหมาย
ปี 65-69 ปี 70-74 ปี 75-79 ณ ปีที่ 20

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
1) ดัชนีช้วี ัดความผาสุกของเกษตรกร (ระดับ)
2) รายได้ตอ่ หัวเกษตรกร (บาท/คน)
3) ร้อยละของเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer
ต่อเกษตรกรในวัยแรงงาน (อายุ 18-64 ปี)
ทั้งหมด (ร้อยละ)
4) ร้อยละของสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งใน
ระดับมาตรฐาน (ร้อยละ)
- ร้อยละความเข้มแข็งของสหกรณ์
ระดับ 1 และ 2
- ร้อยละความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน
5) จานวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร
- จานวนสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่ม
เกษตรกร (ล้านราย)
- จานวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร
(ล้านราย) (เฉลี่ยกลุ่มละ 15 คน)

80
56,450
5
(0.87
ล้านคน)

85
59,460
15

90
x
40

90
x
70

95
x
100

95
390,000
100

81

90

95

95

95

95

25

25

30

35

40

40

7.1

7.35

7.60

7.85

8.10

8.10

0.3
(20,000
กลุ่ม)

0.33
(22,000
กลุ่ม)

0.39
(26,000
กลุ่ม)

0.48
(32,000
กลุ่ม)

0.60
(40,000
กลุ่ม)

0.60
(40,000
กลุ่ม)
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1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร Smart
Farmer, Smart Group, Smart
Enterprise
2) เสริมสร้างความภาคภูมิใจและ
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
3) บริหารจัดการแรงงานภาคเกษตร
และเทคโนโลยีเพื่อทดแทนแรงงาน
อย่างเป็นระบบรองรับสังคมเกษตร
สูงอายุ

- 12 ตารางที่ 1 แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด และเป้าหมายยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (ต่อ)
แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 65-69 ปี 70-74 ปี 75-79

ผลงาน
ปัจจุบัน

ปี 60-64

0.55

3

3

3

3

3

-7.5
(ปี 58)

2.5

2.5

3.0

3.5

3.5

146,349/
23,946/
15,282
687/
313/
683
2/
1,000
na

85

90

100

100

100

40

60

80

100

100

30/
7,000
1.5

45/
9,000
3.0

60/
12,000
4.5

90/
14,500
6.0

90

ณ ปีที่ 20

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
1) GDP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่า
(ร้อยละต่อปี)
2) อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ)
3) ร้อยละของจานวนฟาร์ม/โรงงาน/สถาน
ประกอบการที่อยูใ่ นกากับของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ที่มายื่นขอรับรองมาตรฐาน ผ่าน
การรับรองมาตรฐาน (ร้อยละ)
- ร้อยละจานวนแปลง/ฟาร์ม : พืช
ประมง
ปศุสัตว์
- ร้อยละจานวนโรงงาน/สถานประกอบการ
(GMP / อื่นๆ) : พืช / ประมง / ปศุสัตว์
4) จานวนแปลงใหญ่ (พืชไร่ / พืชสวน / ปศุสัตว์ /
ประมง) (ล้านไร่/แปลง)
5) จานวนพื้นที่มีการปรับเปลี่ยนตาม
Agri-map จาก S3, N เป็น S1 (ล้านไร่)

6.0
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1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าสู่มาตรฐาน
ระดับสากล โดยใช้วทิ ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและความรูแ้ บบองค์รวม
2) ส่งเสริมการเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดและมูลค่าสูง มุ่งสูก่ ารเป็น
ฟาร์มอัจฉริยะ

- 13 ตารางที่ 1 แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด และเป้าหมายยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (ต่อ)
แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด

ผลงาน
ปัจจุบัน

ปี 60-64

เป้าหมาย
ปี 65-69 ปี 70-74 ปี 75-79

ณ ปีที่ 20

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3
(2,500
ล้านบาท)
30

3.5

4

4.5

5

5

50

60

70

80

80

na

60

80

100

100

100
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1) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ 1) สัดส่วนงบประมาณงานวิจัยต่องบประมาณ
การขับเคลื่อนเกษตร 4.0 ภายใต้
ประจาปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Thailand 4.0
(ร้อยละ)
2) บริหารจัดการเทคโนโลยี
2) ร้อยละงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มี
สารสนเทศเพื่อการเกษตร ให้
การพัฒนาต่อยอดเพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์
เกษตรกรเข้าถึงและนาไปใช้
(ร้อยละ)
ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง
3) ร้อยละเกษตรกรและผู้รับบริการที่ได้รับการ
3) พัฒนางานวิจัยและสารสนเทศให้ไป
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนาไปประยุกต์ใช้
สู่เชิงพาณิชย์ ประชาสัมพันธ์และ
(ร้อยละ)
เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลในระดับโลก

- 14 ตารางที่ 1 แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด และเป้าหมายยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (ต่อ)
แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด

ผลงาน
ปัจจุบัน

ปี60-64

ปี65-69

เป้าหมาย
ปี70-74 ปี75-79

ณ ปีที่ 20

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิง่ แวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
1) บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
อย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับ SDGs
(Sustainable Development Goals)
2) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร
ให้มีความสมดุลและยั่งยืน

2.34
(ปี 60)
31.83
0.17

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

35.92
0.96

39.37
2.09

45.02
3.05

49.52
3.84

49.52
3.84

0.81

2.5

5.0

7.5

10

10

32

17

37

37

37

42

15

5
12
15

37
15

37
15

37
15

5
37
15

-

20

50

80

100

100

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
1) พัฒนาบุคลากรและนักวิจัย ให้เป็น
Smart officer และ Smart researcher
2) เชื่อมโยงและบูรณาการการทางานของ
หน่วยงานทุกภาคส่วนโดยกลไก
ประชารัฐ และปรับระบบบริหารงาน
ให้ทันสมัย
3) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้าน
การเกษตรเพื่อรองรับบริบทการ
เปลี่ยนแปลง

1) จานวนกฎหมายที่ได้รับการยกร่าง/แก้ไข/
ปรับปรุง (ฉบับ)
- จานวนกฎหมายใหม่ที่จัดทา
- จานวนกฎหมายที่มีการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
2) จานวนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์มีการปรับปรุงโครงสร้าง
(ส่วนราชการ)
3) ร้อยละของข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ เป็น
Smart Officer (ร้อยละ)
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1) จานวนพื้นที่การเกษตรได้รับการอนุรักษ์
ปรับปรุงและฟื้นฟู (ล้านไร่)
2) จานวนพื้นที่ชลประทาน (ล้านไร่)
3) จานวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้า
นอกเขตชลประทาน (ล้านไร่)
4) จานวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน (ล้านไร่)

ส่วนที่ 2
แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ส่วนที่ 2
แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
จากกรอบยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้จัดทาแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564 ) เพื่อขับเคลื่อนแผนในระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560 - 2564)
ที่มคี วามเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) ซึ่งจัดทาโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยการจัดทา
แผนพัฒนาการเกษตรได้เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการวิเคราะห์สถานการณ์
ด้านการเกษตร บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มผี ลต่อการพัฒนาภาคเกษตร นาไปสู่การกาหนดกรอบแนวคิด
และทิศทางการพัฒนาการเกษตร ในช่วง 5 ปีแรก ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ดังนี้

๑. สถานการณ์ด้านการเกษตร
แนวทางการพั ฒ นาการเกษตร ในช่ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 1 - 3 (ปี 2504 - 2519) มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร โดยเฉพาะ
แหล่งน้าเพื่อการชลประทานและเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่นและ
ภูมิภาคกับตลาดกลาง มีการพัฒนาตลาดสินเชื่อเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมของเกษตรกร
นอกจากนี้ รัฐบาลได้ให้ ความส าคัญกั บการวิจัยและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณ
การผลิตสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรและตอบสนองความต้องการของตลาด
ต่างประเทศ ซึ่งผลการพัฒนาที่ผ่านมาทาให้เศรษฐกิจการเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้น มีการขยายพื้นที่
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ข้าว ข้าวโพด มันสาปะหลัง ยาสูบ และยางพาราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
นามาซึ่งปัญหาเสถียรภาพด้านราคาและรายได้ของเกษตรกร
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 - 7 (ปี 2520 - 2539) รัฐบาลได้ตระหนักถึงที่ดิน
ทางการเกษตรที่มีอยู่อย่างจากัด เน้นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพต่อหน่วยพื้นที่ การอนุรักษ์และ
พั ฒนาทรั พยากรธรรมชาติ ทางการเกษตร การขยายตลาดสิ นค้ าเกษตร การเพิ่ มความสามารถ
ในการแข่งขันในตลาดโลก พร้อมกับการหาแนวทางเพื่อลดความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้
ที่ไม่ เท่ าเที ยมกั น โดยจัดท าแผนปฏิ บัติ การเพื่ อสนั บสนุ นให้ เกษตรกรปรั บโครงสร้ างการผลิ ต

- 16 การเกษตรถึง 3 แผน คือ แผนฟื้นฟูการเกษตร แผนปรับระบบการเกษตรในเขตชลประทานลุ่มน้า
เจ้าพระยา และแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร
ต่อมาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 - 9 (ปี 2540 – 2549) ได้มีการปรับเปลี่ยนทั้ง
แนวคิด ทิศทาง และกระบวนการพัฒนาจากเดิมที่มุ่งให้ความสาคัญกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นหลัก
มาเป็ นการพั ฒนาด้ านทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และองค์ ก รเกษตร ให้ ความส าคั ญ กั บ ความสามารถ
ในการแข่งขัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นการพัฒนาคน รวมทั้ง
การปรับโครงสร้างการเกษตร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 - 11 (ปี 2550 - 2559) เน้นให้เกษตรกรเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาโดยใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
การผลิต โดยพิจารณาตลอดโซ่การผลิต รวมทั้งการผลิตสินค้าเกษตรที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเดิม
สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ และยังคงยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคู่ไปกับการพัฒนาความสามารถใน
การผลิ ต การจั ดการสิ นค้ าเกษตร และความมั่นคงด้ านอาหาร สนั บสนุ นการผลิ ตที่ เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรของอาเซียน
๑.๑ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร
๑.๑.๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
ผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมภาคเกษตร (แบบปริ มาณลู ก โซ่ ) 1 มี แนวโน้ มเพิ่ มขึ้ น
อย่ างต่ อเนื่ องจากช่ วงแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ ๗ ซึ่ งเฉลี่ ยอยู่ ที่ ๐.401 ล้ านล้ านบาท เป็ น ๐.643
ล้านล้านบาท ในช่ วงแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ ๑1 เช่นเดียวกั บผลิ ตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร (ณ ราคา
ประจาปี) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 0.336 ล้านล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 เป็น 1.321
ล้านล้านบาท ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ตารางที่ 2) และเมื่อพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของ
ภาคเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร (แบบปริมาณลูกโซ่)
ขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่รอ้ ยละ 3.94 ต่อปี และในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 , 9 และ 10 อัตราการเติบโต
ของภาคเกษตรมีแนวโน้มชะลอตัวลงเรื่อย ๆ เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.98 2.96 และ 2.09 ตามลาดับ
จนกระทั่งในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ภาคเกษตรหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 0.43 ต่อปี (ตารางที่ 3)
โดยปัจจัยหลั กที่เป็นอุปสรรคต่ อการขยายตั วของภาคเกษตรในช่ วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 คื อ
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติที่ค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งและ
ฝนทิ้งช่วงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 - 2558 สร้างความเสียหายต่อการเพาะปลูกพืชที่สาคัญ
1

การคานวณรายได้ประชาชาติในมูลค่าที่แท้จริง (real term) โดยโครงสร้างความสัมพันธ์ของราคาสินค้าและบริการแต่ละปีมี
ความทันสมัยห่างจากปัจจุบันเท่ากับ t-1 ทาให้อัตราการขยายตัวมีความถูกต้องและสะท้อนทิศทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าเดิม แต่มี
ข้อเสียในด้านขาดคุณสมบัติการรวม (Non-additive) คือ ผลรวมจากรายการย่อยต่างจากรายได้ประชาชาติรวม

- 17 หลายชนิด ประกอบกับปัญหาโรคตายด่วนในกุ้งทะเลเพาะเลีย้ ง ทาให้ปริมาณผลผลิตกุ้งทะเลเพาะเลี้ยง
ลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ เศรษฐกิ จของประเทศคู่ค้าที่สาคั ญอยู่ ในภาวะถดถอย ประกอบกั บ
การแข่งขันของสินค้าเกษตรในตลาดโลกมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการส่งออก
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทย ทาให้ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดในประเทศมีแนวโน้มลดลง
ตามไปด้วย สาหรับโครงสร้างการผลิตของภาคเกษตร พิจารณาจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ณ ราคาประจาปี ) พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยใน
แผนพั ฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีสั ดส่ วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 9.99 เพิ่มขึ้นจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
ซึ่งมีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 8.97 (ตารางที่ 4)
แม้ว่าภาคเกษตรจะเติบโตในอั ตราที่ชะลอลง แต่ยั งคงมีบทบาทสาคัญและ
มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก
การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศ
เป็นมูลค่าสูงในแต่ละปี นอกจากนี้ ภาคเกษตรยังเป็นรากฐานของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ของประเทศและของโลก เป็นแหล่งวัตถุ ดิบหรือต้นน้าของอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เป็นต้น ตลอดจนประชากร
ส่ วนใหญ่ ของประเทศยั งคงประกอบอาชี พเกษตรกรรม ดั งนั้ น ภาคเกษตรจึ งเป็ นภาคการผลิ ต
ทีส่ ะท้อนถึงวิถีชีวติ และวัฒนธรรมของชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ตารางที่ 2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร และผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคนอกเกษตรเฉลี่ย ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ - 1๑
หน่วย: ล้านล้านบาท
แผน
สาขา
แบบปริมาณลูกโซ่*
ภาคเกษตร
ภาคนอกเกษตร
GDP รวม
ณ ราคาประจาปี
ภาคเกษตร
ภาคนอกเกษตร
GDP รวม

แผนฯ 7

แผนฯ 8

แผนฯ 9

แผนฯ 10

แผนฯ 11

0.401
4.295
4.690

0.461
4.689
5.148

0.550
5.965
6.513

0.607
7.299
7.896

0.643
8.720
9.318

0.336
3.413
3.749

0.445
4.478
4.923

0.647
6.364
7.011

1.044
9.068
10.111

1.321
11.982
13.303

ที่มา: จากการคานวณ โดยใช้ฐานข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมายเหตุ: * ขาดคุณสมบัตกิ ารรวม (Non-additive) คือ ผลรวมจากรายการย่อยต่างจาก GDP รวม

- 18 ตารางที่ 3 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายสาขาเฉลีย่ ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๗ – 1๑
หน่วย: ร้อยละ
แผน
สาขา
แบบปริมาณลูกโซ่
ภาคเกษตร
ภาคนอกเกษตร
GDP รวม
ณ ราคาประจาปี
ภาคเกษตร
ภาคนอกเกษตร
GDP รวม

แผนฯ 7

แผนฯ 8

แผนฯ 9

แผนฯ 10

แผนฯ 11

3.94
8.35

2.98
0.16

2.96
6.04

2.09
3.05

-0.43
3.86

7.94

0.42

5.76

2.96

3.41

10.24
12.74
12.43

2.08
3.02
2.90

11.56
9.27
9.47

10.98
5.67
6.20

-1.53
5.68
4.92

ที่มา: จากการคานวณ โดยใช้ฐานข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตารางที่ 4 สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายสาขาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเฉลี่ย
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ - 1๑
หน่วย: ร้อยละ
แผน
สาขา
ณ ราคาประจาปี
ภาคเกษตร
ภาคนอกเกษตร
GDP รวม

แผนฯ 7

8.97
91.03
100.00

แผนฯ 8

9.06
90.94
100.00

แผนฯ 9

9.20
90.80
100.00

แผนฯ 10

แผนฯ 11

10.26
89.74
100.00

9.99
90.01
100.00

ที่มา: จากการคานวณ โดยใช้ฐานข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1.1.๒ ผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP)
ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 - 11 แนวทางการพัฒนาการเกษตรของ
ประเทศให้ความสาคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร รวมถึงการลงทุนวิจัย
และพั ฒนา เพื่อยกระดั บการผลิตทางการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่ มให้ กั บสินค้าเกษตร สนับสนุ น
การแปรรูปสินค้าจากพืชเศรษฐกิจซึ่งสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน (Zero waste concept) และ
ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ซึ่งการกาหนดแนวทางการพัฒนาการเกษตรที่เน้นด้ านผลิตภาพ
การผลิต จะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจการเกษตรขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว เนื่องจาก
การขยายตัวของผลิตภาพการผลิต (Total Factor Productivity Growth: TFPG) ก่อให้เกิดการเพิ่ม

- 19 ผลผลิตในประเทศ และช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่มผลผลิต
ในระบบเศรษฐกิ จโดยไม่ต้องเพิ่มจานวนปัจจัย การผลิตหรือทรัพยากรการผลิต (แรงงาน ที่ดิน
และทุน) แต่เป็นผลจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (Technological Progress) และปัจจัยอื่น ๆ
เช่น การบริหารจัดการ ประสบการณ์ และคุณภาพของแรงงาน เป็นต้น
ตารางที่ 5 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและแหล่งที่มาของการเจริญเติบโตในภาคเกษตร
หน่วย: ร้อยละ
รายการ แผนฯ ๘ แผนฯ ๙ แผนฯ ๑๐ แผนฯ ๑๑*

แผนฯ ๑๐

แผนฯ ๑๑

๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

GDP

๒.๐๔

๒.๙๐

๑.๖๔

๒.10

๐.90 ๔.๒๐ ๑.๓๐ -๒.๓๐ ๔.๑๐ ๓.๘๐ 1.36 1.11

เกษตร
แรงงาน

-๐.๐๗

๐.๐๘

๐.๐๗

-0.63

๐.๐๘ ๐.๒๑ -๐.๐๐ -๐.๐๗ ๐.๑๕ ๐.๒๓ -๐.๐3 -2.42

ที่ดนิ

0.06

0.14

0.05

0.00

0.26 0.60 -0.46 0.28 -0.44 0.02 0.00 0.00

ทุน

3.34

3.19

3.55

1.89

4.09 3.72 2.88 4.87 2.19 3.93 1.25 0.96

TFP

-1.29 -0.51 -2.03

0.85

-3.53 -0.33 -1.25 -6.58 1.81 -0.18 0.14 2.58

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมายเหตุ: คานวณจาก GDP เกษตร ณ ราคาคงที่ ปี 2531
* เฉลี่ยปี 2555 - 2557

เมื่อพิจารณาถึงแหล่งที่มาของการเจริญเติบโตของภาคเกษตร ซึ่งประกอบด้วย
ปัจจั ยแรงงาน ที่ ดิน ทุ น และ TFP พบว่า ในช่ วงแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ 8 - 10 การขยายตั วของ
ภาคเกษตรโดยเฉลี่ย เป็นผลมาจากปัจจัยทุนมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยที่ดิน แรงงาน และ TFP
สาหรับในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ปี 2555 – 2557) ภาคเกษตรขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.10
เป็นผลมาจากปัจจัยทุนมากที่สุด ร้อยละ 1.89 รองลงมาเป็นปัจจัย TFP ร้อยละ 0.85 ปัจจัยที่ดิน
ร้อยละ 0.00 และปัจจัยแรงงาน ร้อยละ -0.63 จะเห็นได้ว่า ปัจจัย TFP กลับมาเป็นบวก หลังจาก
ที่ติดลบมาโดยตลอด ขณะที่ ปัจจัยแรงงานมีทิศทางเป็นบวกในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 – 10
กลับมาเป็นลบในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ตารางที่ 5) สะท้อนให้เห็นว่า มีการใช้เทคโนโลยี
ในการผลิตทางการเกษตรมากขึน้
๑.๑.3 สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สาคัญ
๑) การผลิตสินค้าเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ อ้อยโรงงาน มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน
และยางพารา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 - 1๑ (ตารางที่ 6) เนื่องจากนโยบาย
และมาตรการส่งเสริมการผลิตของภาครัฐ โดยเฉพาะนโยบายพลังงานทดแทนและมาตรการแทรกแซงตลาด
ขณะที่การผลิตข้าวนาปี และข้าวนาปรังมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงเป็นสาคัญ

- 20 สาหรับผลผลิตต่อไร่ ค่อนข้างผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภาวะภัยแล้ง
ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่ เนื้อ และสุกร ผลผลิตขยายตั วได้ต่อเนื่อง ส่วนการผลิตกุ้งทะเลเพาะเลี้ยง
ประสบปัญหาโรคตายด่วนที่ค่อนข้างรุนแรง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตกุ้งลดลงอย่างมาก
๒) ราคาสิ นค้ าเกษตรที่ ส าคั ญ เกื อบทุ ก ชนิ ดลดลงอย่ างต่ อเนื่ อง ในช่ วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ตารางที่ 6) เนื่องจากเศรษฐกิจโลกซบเซา โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศ
คู่ค้าหลักอยู่ในภาวะถดถอย และมีการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ทาให้ความต้องการสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ของไทยในตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มลดลง โดยสินค้าเกษตรที่มีราคาลดลง ได้แก่
ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน และยางพารา ขณะที่สินค้าที่มีราคาค่อนข้างผันผวน ได้แก่ ข้าวโพด
เลีย้ งสัตว์ ปาล์มน้ามัน สุกร ไก่เนื้อ และกุ้ง ส่วนมันสาปะหลังมีราคาเพิ่มขึน้
3) มูลค่าการผลิตสินค้าเกษตร สืบเนื่องจากราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดปรับตัว
ลดลงตามทิศทางความต้องการในตลาดโลก (ตารางที่ 6) ส่งผลให้มูลค่าการผลิตสินค้าเกษตร
ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงตามไปด้วย โดยเฉพาะข้าวและยางพารา ส่วนมูลค่าการผลิตมันสาปะหลัง
เพิ่มขึน้ เนื่องจากความต้องการเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศจีนยังคงเพิ่มขึน้
4) ต้ นทุ นการผลิ ตสิ นค้ าเกษตรที่ ส าคั ญ เกื อบทุ กชนิ ด มี แนวโน้ มเพิ่ มขึ้ น
อย่างต่อเนื่องในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 - ๑1 และเมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของต้นทุนต่อราคา
พบว่า สินค้าเกษตรส่วนใหญ่มสี ัดส่วนต้นทุนต่อราคาเพิ่มขึน้ (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ มูลค่าการผลิต และต้นทุนการผลิต
สินค้าเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 - 11
รายการ

ข้าวนาปี

ข้าวนาปรัง

แผนฯ ๑๐
ปี ๒๕๕4
25,867

แผนฯ 11
ปี ๒๕๕6
ปี ๒๕๕7
27,090
26,270

ปี ๒๕๕5
27,234

396

419

436

432

414

ปี ๒๕๕8
23,478

ผลผลิต

(พันตัน)

ผลผลิตต่อไร่

(กก.)

ราคา

(บาท/ตัน)

11,671

11,245

10,015

9,130

9,142

มูลค่า

(ล้านบาท)

301,894

306,246

271,306

239,845

214,636

ต้นทุน

(บาท/ตัน)

10,399

10,521

10,705

10,885

10,292

สัดส่วนต้นทุน
ต่อราคา
ผลผลิต

(ร้อยละ)

89.10

93.56

106.89

119.22

112.58

(พันตัน)

10,261

12,235

10,766

9,672

5,347

ผลผลิตต่อไร่

(กก.)

637

676

669

642

632

ราคา

(บาท/ตัน)

8,447

10,172

9,764

7,363

7,747

มูลค่า

(ล้านบาท)

86,675

124,454

105,119

71,215

41,423

ต้นทุน

(บาท/ตัน)

7,776

8,230

8,736

9,238

9,135

สัดส่วนต้นทุน
ต่อราคา

(ร้อยละ)

92.06

80.91

89.47

125.47

117.92

- 21 ตารางที่ 6 ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ มูลค่าการผลิต และต้นทุนการผลิต
สินค้าเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 - 11 (ต่อ)
รายการ

ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์

อ้อยโรงงาน

มัน
สาปะหลัง

ปาล์มน้ามัน

ยางพารา

แผนฯ ๑๐
ปี ๒๕๕4
4,973

ปี ๒๕๕5
4,948

แผนฯ 11
ปี ๒๕๕6
ปี ๒๕๕7
4,876
4,730

ปี ๒๕๕8
4,611

ผลผลิต

(พันตัน)

ผลผลิตต่อไร่

(กก.)

672

657

657

654

644

ราคา

(บาท/กก.)

7.63

9.34

7.01

7.31

7.73

มูลค่า

(ล้านบาท)

37,944

46,214

34,181

34,576

35,643

ต้นทุน
สัดส่วนต้นทุน
ต่อราคา

(บาท/กก.)
(ร้อยละ)

5.95

6.47

6.72

7.2

7.31

77.98

69.27

95.86

98.50

94.57

ผลผลิต
ผลผลิตต่อไร่
ราคา
มูลค่า
ต้นทุน
สัดส่วนต้นทุน
ต่อราคา
ผลผลิต
ผลผลิตต่อไร่
ราคา
มูลค่า
ต้นทุน
สัดส่วนต้นทุน
ต่อราคา
ผลผลิต
ผลผลิตต่อไร่
ราคา
มูลค่า
ต้นทุน
สัดส่วนต้นทุน
ต่อราคา
ผลผลิต
ผลผลิตต่อไร่
ราคา
มูลค่า
ต้นทุน
สัดส่วนต้นทุน
ต่อราคา

(พันตัน)
(ตัน)
(บาท/ตัน)
(ล้านบาท)
(บาท/ตัน)
(ร้อยละ)

95,950
12.19
908
87,123
663
73.02

98,400
12.28
954
93,874
711
74.53

100,096
12.12
917
91,788
787
85.82

103,697
12.26
855
88,661
822
96.14

106,327
11.09
850
90,378
1,097
129.06

(พันตัน)
(กก.)
(บาท/กก.)
(ล้านบาท)
(บาท/กก.)
(ร้อยละ)

21,912
3,088
2.68
58,724
1.68
62.69

29,848
3,506
2.09
62,382
1.73
82.78

30,228
3,492
2.12
64,083
1.81
85.38

30,022
3,561
2.13
63,947
1.87
87.79

32,358
3,611
2.22
71,835
1.89
85.14

(พันตัน)
(กก.)
(บาท/กก.)
(ล้านบาท)
(บาท/กก.)
(ร้อยละ)

10,760
3,018
5.34
57,458
2.77
51.87

11,312
3,057
4.91
55,542
2.85
58.04

12,435
3,296
3.54
44,020
2.64
74.58

12,473
3,100
4.27
53,260
2.84
66.51

11,016
2,576
4.04
44,505
3.13
77.48

(พันตัน)
(กก.)
(บาท/กก.)
(ล้านบาท)
(บาท/กก.)
(ร้อยละ)

3,349
262
124.16
415,812
52.43
42.23

4,139
4,305
263
262
87.15
74.75
360,714 321,799
64.2
65.24
73.67
87.28

4,566
251
53.93
246,244
63.08
116.97

4,466
237
44.17
197,263
64.61
146.28

- 22 ตารางที่ 6 ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ มูลค่าการผลิต และต้นทุนการผลิต
สินค้าเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 - 11 (ต่อ)
รายการ
ผลผลิต

สุกร

ไก่เนื้อ

กุ้งขาว
แวนนาไม

ราคา
มูลค่า
ต้นทุน
สัดส่วนต้นทุน
ต่อราคา
ผลผลิต
ราคา
มูลค่า
ต้นทุน
สัดส่วนต้นทุน
ต่อราคา
ผลผลิต
ผลผลิตต่อไร่
ราคา
มูลค่า
ต้นทุน
สัดส่วนต้นทุน
ต่อราคา

(ล้านตัว)
(ล้านตัน)
(บาท/กก.)
(ล้านบาท)
(บาท/กก.)
(ร้อยละ)
(ล้านตัว)
(ล้านตัน)
(บาท/กก.)
(ล้านบาท)
(บาท/กก.)
(ร้อยละ)
(ล้านตัน)
(กก./ไร่)
(บาท/กก.)
(ล้านบาท)
(บาท/กก.)
(ร้อยละ)

แผนฯ ๑๐
ปี ๒๕๕4
11.89
1.19
65.54
77,993
60.91
92.94

ปี ๒๕๕5

แผนฯ 11
ปี ๒๕๕6
ปี ๒๕๕7

ปี ๒๕๕8

12.83
1.28
56.67
72,538
58.67
103.53

13.07
1.31
65.35
85,609
59.48
91.02

13.57
1.36
66.08
89,869
69.88
105.75

13.04
1.3
75.08
97,604
71.75
95.56

994.32 1,055.13 1,103.32 1,209.52 1,338.94
2,127.84 2,257.98 2,361.10 2,588.37 2,865.33
46.81
42.03
43.25
42.34
38.34
99,604
94,903 102,118 109,592 109,857
34.44
34.51
35.59
34.81
35.09
73.57
82.11
82.29
82.22
91.52
0.601
2,228
128.91
77,475
99.35
77.07

0.587
2,219
126.64
74,338
102.54
80.97

0.308
1,487
197.66
60,879
105.58
53.41

0.262
1,390
222.58
58,316
108.46
48.73

0.273
1,424
186.68
50,964
110.74
59.32

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1.1.4 รายได้ รายจ่าย หนี้สิน และทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร
1) รายได้เงินสดของครัวเรือนเกษตร ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ รายได้เงินสด
ทางการเกษตรและรายได้เงินสดนอกการเกษตร โดยรายได้เงินสดของครัวเรือนเกษตร มีแนวโน้ม
เพิ่ มขึ้ นจาก ๑๓๕,๗๕๑ บาทต่ อครั วเรื อน ในช่ วงแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ ๘ (ปี 2554/55) เป็ น
283,259 บาทต่อครัวเรือน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 (ปี 2557/58) ซึ่งรายได้เงินสด
ของครัวเรือนเกษตรมากกว่าครึ่งเป็นรายได้จากการเกษตร โดยรายได้เงินสดทางการเกษตรส่วนใหญ่
ประมาณร้อยละ ๗๐ มาจากการขายผลผลิตจากพืช ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๓๐ มาจากการขาย
ผลผลิตทางปศุสัตว์ ประมงเพาะเลี้ยง และอื่น ๆ โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ - 11 รายได้
เงินสดทางการเกษตรเพิ่มขึ้นจาก ๗๖,๕๐๑ บาทต่อครัวเรือน เป็น 148,390 บาทต่อครัวเรือน
ส่ ว นรายได้ เ งิ น สดนอกการเกษตร ซึ่ ง เป็ นรายได้ ที่ ม าจากเงิ น เดื อน ค่ า จ้ างจากการรั บ จ้ า ง

- 23 นอกการเกษตร การนาเครื่องมือและพาหนะไปรับจ้าง ลูกหลานส่งเงินมาให้ ฯลฯ ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบั บ ที่ ๘ - 11 เพิ่ มขึ้ นจาก ๕๙,๒๕๐ บาทต่ อครั วเรื อน เป็ น 134,869 บาทต่ อครั วเรื อน
(ตารางที่ 7)
2) รายจ่ายเงินสดของครั วเรือนเกษตร ประกอบด้ วย ๒ ส่วน คื อ รายจ่าย
เงินสดทางการเกษตรและรายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร โดยรายจ่ายเงินสดของครัวเรือนเกษตร
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับรายได้ โดยเพิ่มจาก ๑๐๔,๑๐๑ บาทต่อครัวเรือน ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบั บที่ ๘ (ปี 2554/55) เป็ น 219,829 บาทต่ อครั วเรื อน ในช่ วงแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ ๑1
(ปี 2557/58) ซึ่งรายจ่ายเงินสดทางการเกษตรของครัวเรือนมีสัดส่วนที่ต่ากว่ารายจ่ายเงินสด
นอกการเกษตร เมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บรายจ่ ายเงิ นสดทั้ งหมดของครั วเรื อน โดยรายจ่ ายเงิ นสด
ทางการเกษตรส่ วนใหญ่ เป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการปลู กพื ช เช่ น ค่ าพั นธุ์ สารเคมี เกษตร ปุ๋ ย น้ ามั น
เชื้อเพลิง และค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 7๐ ของรายจ่ายเงินสดทางการเกษตร
ทั้งหมด โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ - 11 รายจ่ายเงินสดทางการเกษตรเพิ่มขึ้นจาก ๔๔,๓๙๒
บาทต่อครัวเรือน เป็น 91,327 บาทต่อครัวเรือน ส่วนรายจ่ายเงินสดนอกการเกษตรเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการอุปโภค บริโภค และอื่น ๆ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ของใช้
ในชีวิตประจาวัน ค่าสาธารณูปโภค ค่ารักษาพยาบาล ค่าเสี่ยงโชค/บันเทิง ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
ของบุ ตรหลาน ค่ าดอกเบี้ ยเงิ นกู้ และเงิ นผ่ อน เป็ นต้ น โดยในช่ วงแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ ๘ - 11
รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตรเพิ่มขึ้นจาก ๕๙,๗๐๙ บาทต่อครัวเรือน เป็น 128,502 บาทต่อ
ครัวเรือน (ตารางที่ 7)
3) รายได้ เ งิ นสดสุ ท ธิ ของครั วเรื อนเกษตร หมายถึ ง รายได้ เงิ นสดสุ ท ธิ
ทางการเกษตรรวมกับรายได้เงินสดนอกการเกษตร ซึ่งรายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตรในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (ปี 2544/๔๕) อยู่ที่ ๙๑,๓๕๙ บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นเป็น ๑91,932
บาทต่อครั วเรือน ในช่วงแผนพั ฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ปี 25๕7/๕8) โดยสั ดส่วนรายได้เงินสดสุ ทธิ
ทางการเกษตรต่อรายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ ๓๕.๑๕ เหลือ
ร้อยละ 29.73 ในช่วงเวลาเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้เงินสดนอกการเกษตร
ของครัวเรือน เป็นแหล่งรายได้สาคัญที่ทาให้มีเงินใช้จ่ายในครัวเรือน และสามารถชาระหนี้ที่มีแนวโน้ม
สูงขึน้ มากได้ (ตารางที่ 7)
4) หนี้สินและทรัพย์สินเกษตรปลายปี ครัวเรือนเกษตรมีแนวโน้มเป็นหนี้สิน
เพิ่มขึน้ กล่าวคือ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (ปี 2554/55) ครัวเรือนเกษตรมีหนี้สินปลายปีเฉลี่ย
43,415 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึน้ เป็น 117,346 บาทต่อครัวเรือน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1
(ปี 2557/58) โดยเป็นเงินกู้ระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ใช้เพื่อการลงทุน
ของทรัพย์สินเกษตร ซื้อปัจจัยการผลิตซึ่งมีราคาสูงขึ้นและหนี้จากการใช้จ่ายในครัวเรือนเกษตรเอง

- 24 โดยในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐได้มนี โยบายให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เพื่อลดปัญหา
หนี้นอกระบบ รวมถึงการนาเม็ดเงินลงสู่ชุมชนเพื่อสร้างโอกาสของการเพิ่มรายได้ เช่น โครงการ
กองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินล้าน ฯลฯ สาหรับทรัพย์สินเกษตรของครัวเรือนที่บ่งชี้ถึงการครอบครอง
ปัจจัยการผลิตของครัวเรือน เช่น ที่ดินทาการเกษตร เครื่องมือ เครื่องจักร เงินทุน ฯลฯ มีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้ เช่นกัน โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (ปี 2554/55) เกษตรกรมีทรัพย์สินเกษตรเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน ๖๘๐,๓๓๒ บาท เพิ่มเป็น 968,298 บาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 (ปี 2557/58)
(ตารางที่ 7)
อย่า งไรก็ ตาม เมื่อ พิจ ารณาถึง สัด ส่วนหนี้ สิน ต่อ ทรั พย์สิ นเกษตร พบว่ า
ครัวเรือนเกษตร มีสัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินเกษตรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.38 ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๘ เป็นร้อยละ 12.12 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 แสดงถึงภาระหนี้สินที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น
มากกว่าการครอบครองทรัพย์สินเกษตรของครัวเรือน
ตารางที่ 7 ฐานะและการลงทุนทาการเกษตรของครัวเรือนเกษตร
หน่วย: บาท/ครัวเรือน
รายการ
1. รายได้
1.1 รายได้เงินสดทางการเกษตร

แผนฯ 8
ปี 2544/45
135,751

แผนฯ 9
แผนฯ 10
แผนฯ 11
ปี2549/50 ปี 2554/55 ปี 255๗/5๘
193,497
242,365
283,259

76,501

114,631

142,039

148,390

1) รายได้เงินสดเกษตรทางพืช

53,510

89,182

110,685

114,173

2) รายได้เงินสดเกษตรทางสัตว์

18,106

18,253

26,767

28,667

4,885

7,196

4,587

5,550

3) รายได้เงินสดเกษตรอื่นๆ
1.2 รายได้เงินสดนอกการเกษตร
1.3 สัดส่วนรายได้เงินสดทางการเกษตร
ต่อรายได้ (ร้อยละ)
2. รายจ่าย

59,250
56.35

78,866
59.24

100,326
58.61

134,869
52.39

104,101

148,726

197,448

219,829

2.1 รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร

44,392

64,261

83,781

91,327

1) รายจ่ายเงินสดเกษตรทางพืช

26,659

42,825

59,775

64,231

2) รายจ่ายเงินสดเกษตรทางสัตว์

9,605

11,862

10,660

12,873

3) รายจ่ายเงินสดเกษตรอื่นๆ

8,128

9,574

13,346

14,223

2.2 รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร
2.3 สัดส่วนรายจ่ายเงินสดทางการเกษตร
ต่อรายจ่าย (ร้อยละ)

59,709
42.64

84,465
43.21

113,667
42.43

128,502
41.54

- 25 ตารางที่ 7 ฐานะและการลงทุนทาการเกษตรของครัวเรือนเกษตร (ต่อ)
หน่วย: บาท/ครัวเรือน
รายการ

แผนฯ 8
ปี 2544/45

แผนฯ 9
ปี2549/50

แผนฯ 10
แผนฯ 11
ปี 2554/55 ปี 255๗/5๘

32,109

50,370

58,258

57,063

91,359

129,236

158,584

191,932

31,650
35.15

44,771
38.98

44,917
36.74

63,430
29.73

43,415

68,158

76,697

117,346

680,332
6.38

941,485
7.24

1,029,218
7.45

968,298
12.12

3. รายได้เงินสดสุทธิ
3.1 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร๑/
3.2 รายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือน
เกษตร๒/
3.3 เงินสดคงเหลือก่อนการชาระหนี้๓/
3.4 สัดส่วนรายได้เงินสดสุทธิทาง
การเกษตรต่อรายได้เงินสดสุทธิ
ของครัวเรือนเกษตร (ร้อยละ)
4. หนี้สินและทรัพย์สินปลายปี
(บาท/ครัวเรือน)
4.1 หนีส้ นิ ปลายปี
4.2.ทรัพย์สนิ เกษตรปลายปี
4.3 สัดส่วนหนีส้ นิ ต่อทรัพย์สินเกษตร
(ร้อยละ)

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ: ๑/ รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร = รายได้เงินสดทางการเกษตร - รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร
๒/
รายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือน = รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร + รายได้เงินสดนอกการเกษตร
๓/
เงินสดคงเหลือก่อนการชาระหนี้ = รายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร – รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร

1.1.5 การค้าระหว่างประเทศ และดุลการค้าภาคเกษตร
1) การส่งออก ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมด ๔,๙๓๐,๑๙๔
ล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (ปี 254๙) และเพิ่มขึ้นเป็น 7,220,348 ล้านบาท ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 (ปี 2558) เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
พบว่ า มี แนวโน้ มเพิ่ มขึ้ นจาก ๘33,0๗๘ ล้ านบาท ในช่ วงแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ 9 (ปี 254๙)
เป็น 1,211,164 ล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 (ปี 2558) (ตารางที่ 8) ทั้งนี้ มูลค่า
การส่งออกในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 ค่อนข้างผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจโลก และมีการแข่งขัน
ที่สูงขึ้น สาหรับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สาคัญ ได้แก่ ยางธรรมชาติ ข้าวและผลิตภัณฑ์
มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ ปลาและผลิตภัณฑ์ ผลไม้และผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถสร้างรายได้เข้าสู่
ประเทศเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี (ตารางที่ 9) ขณะที่สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร
และผลิ ตภั ณฑ์ ต่ อมู ลค่ าการส่ งออกสิ นค้ าทั้ งหมดมี แนวโน้ ม ลดลงจากร้ อยละ 16.90 ในช่ วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นร้อยละ 16.77 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 (ปี 2558) (ตารางที่ 8)

- 26 ๒) การน าเข้ า ประเทศไทยมี มู ลค่ าการน าเข้ าสินค้ าทั้งหมด ๔,๙๔๒,๙๒๓
ล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (ปี 254๙) และเพิ่มขึ้นเป็น 6,906,118 ล้านบาท ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 (ปี 2558) สาหรับมูลค่าการนาเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจากมูลค่า 243,056 ล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็น 465,002 ล้านบาท
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 (ตารางที่ 8) โดยการนาเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปต่าง ๆ เช่น พืชอาหารและผลิตภัณฑ์ ปลาและผลิตภัณฑ์
วัตถุดิบอาหารสัตว์ พืชน้ามัน ผลไม้และผลิตภัณฑ์ เป็นต้น (ตารางที่ 10)
3) ดุ ลการค้า ประเทศไทยมี การขาดดุลการค้ าในช่วงแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ 9
(ปี 254๙) - ฉบับที่ 10 (ปี 2554) โดยขาดดุลการค้ารวมอยู่ที่ 5,551 ล้านบาท และ 274,730
ล้านบาท ตามลาดับ และกลับมาเกินดุลการค้ารวมอยู่ที่ 321,809 ล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑1 (ปี 2558) เมื่อพิจารณาถึงสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ มีดุลการค้าเกินดุลอย่างต่อเนื่อง
จาก ๕90,319 ล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (ปี 254๙) เป็น 746,802 ล้านบาท
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 (ปี 2558) (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 การค้าระหว่างประเทศและดุลการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ - 1๑
หน่วย: ล้านบาท
รายการ
มูลค่า
การส่งออก

มูลค่าสินค้า
ส่งกลับออก
นอกประเทศ
มูลค่า
การนาเข้า

ดุลการค้า

ทั้งหมด
เกษตรและ
ผลิตภัณฑ์
นอกเกษตร
ทั้งหมด
เกษตรและ
ผลิตภัณฑ์
นอกเกษตร
ทั้งหมด
เกษตรและ
ผลิตภัณฑ์
นอกเกษตร
ทั้งหมด
เกษตรและ
ผลิตภัณฑ์
นอกเกษตร

แผนฯ ๙

แผนฯ ๑๐

ปี ๒๕๔๙

ปี ๒๕5๔

แผนฯ ๑๑
ปี ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

ปี 2558

๔,๙๓๐,๑๙๔ ๖,๗๐๗,๘๕๑ 7,082,333 6,907,494 7,304,899 7,220,348
๘๓๓,๐๗๘ ๑,๔๔๔,๙๙๖ 1,341,826 1,268,217 1,308,707 1,211,164
๔,๐๙๗,๑๑๖ ๕,๒๖๒,๘๕๕ 5,740,507 5,639,277 5,996,192 6,009,184
7,178
138
158
2,247
8,167
7,579
297
268
386
640
6,881

138

158

1,979

7,781

6,939

๔,๙๔๒,๙๒๓ ๖,๙๘๒,๗๑๙ 7,813,061 7,612,706 7,403,898 6,906,118
๒๔๓,๐๕๖ ๓๗๙,๗๐๔ 433,841 430,542 447,167
465,002
๔,๖๙๙,๘๖๗ ๖,๖๐๓,๐๑๕ 7,379,220 7,182,164 6,956,731 6,441,116
-๕,๕๕๑ -๒๗๔,๗๓๐ -730,570 -702,965
-90,832 321,809
๕๙๐,๓๑๙ ๑,๐๖๕,๖๙๒

907,985

861,926

746,802

-๕๙๕,๘๗๐ -๑,๓๔๐,๐๒๒ -1,638,555 -1,540,908 -952,758

-424,993

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

857,943

- 27 ตารางที่ 9 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่สาคัญ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ – 1๑
หน่วย: ล้านบาท
รายการ

แผนฯ ๙

แผนฯ ๑๐

ปี ๒๕๔๙

ปี ๒๕5๔

แผนฯ ๑๑
ปี ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

ปี 2558

ยางธรรมชาติ ๒๐๕,๔๗๐

๔๔๐,๕๔๗

336,304

315,159

244,748

193,938

ข้าวและ
๑๐๔,๕๙๗
ผลิตภัณฑ์
มันสาปะหลัง
๔๓,๔๙๔
และผลิตภัณฑ์
ปลาและ
๘๓,๕๗๒
ผลิตภัณฑ์
ผลไม้และ
๕๐,๗๔๖
ผลิตภัณฑ์
๓๔๕,๑๙๙
อื่น ๆ

๒๐๘,๒๕๓

158,433

149,733

191,224

172,778

๗๗,๖๘๙

84,322

95,692

113,719

115,889

๑๑๒,๑๗๙

131,369

122,481

120,657

109,792

๘๑,๓๓๔

77,307

80,962

95,901

106,184

๕๒๔,๙๙๔

๕๕๔,๐๙๑

๕๐๔,๑๙๐

๕๔๒,๔๕๘

๕๑๒,๕๘๓

๘๓๓,๐๗

๑,๔๔๔,๙๙

๑,๓๔๑,๘๒

๑,๒๖๘,๒๑

๘

๖

๖

๗

รวม

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

๑,๓๐๘,๗๐ ๑,๒๑๑,๑๖๔
๗

ตารางที่ 10 มูลค่าการนาเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ท่สี าคัญ ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๙ – 1๑
หน่วย: ล้านบาท
รายการ

แผนฯ ๙

แผนฯ ๑๐

ปี ๒๕๔๙

ปี ๒๕๕๔

แผนฯ ๑๑
ปี ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

ปี 2558

พืชอาหารและ
ผลิตภัณฑ์
ปลาและผลิตภัณฑ์

๒๔,๗๕๕

๔๑,๖๕๙

57,230

49,239

46,807

69,695

๔๙,๗๖๖

๗๓,๓๖๙

85,369

81,081

70,682

67,343

กากและเศษ
ที่เหลือใช้
ทาอาหารสัตว์
พืชน้ามัน

๒๙,๐๒๑

๔๘,๑๙๓

58,954

64,057

74,515

63,603

๑๔,๙๙๙

๓๖,๔๘๐

42,562

34,450

37,645

41,321

26,497

33,237

ผลไม้และ
ผลิตภัณฑ์
อื่น ๆ

๘,๔๓๕

๑๙,๗๓๑

24,663

26,039

๑๑๖,๐๘๐

๑๖๐,๒๗๒

๑๖๕,๐๖๓

๑๗๕,๖๗๖

๑๙๑,๐๒๑ ๑๘๙,๘๐๓

รวม

๒๔๓,๐๕๖

๓๗๙,๗๐๔

433,841

430,542

447,167

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

465,002

- 28 ๑.๒ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
1.2.1 ที่ดินทางการเกษตร
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่จาเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่ดินเป็นปัจจัย
ส าคั ญในการผลิ ต และจากความต้ องการใช้ที่ ดิ นเพื่ อกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จทั้งด้ านการเกษตร
และด้านอื่น ๆ ที่มแี นวโน้มสูงขึน้ ขณะที่ทรัพยากรที่ดินมีอยู่อย่างจากัด ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนั้น การพัฒนาด้านวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นที่ เกิ ดขึ้ น โดยเฉพาะเนื้ อที่ ใช้ ประโยชน์ ทางการเกษตร จะช่ วยให้ ได้ ข้ อมู ล
ที่ถูกต้องและทันสมัย เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ปัจจุบัน
การพั ฒนางานด้ านวิชาการและเทคโนโลยี ในการจัดท าข้อมู ลเนื้อที่ ใช้ประโยชน์ ทางการเกษตร
เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก และเป็นการทางานอย่างบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลายภาคส่วน โดยอาศัยการใช้ข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) ได้แก่ ภาพถ่ายทางอากาศ
และภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ประโยชน์ในการจัดทาฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยและถูกต้องแม่นยา
เพิ่มขึ้น คือ ภาพถ่ายออร์โธสี โดยมีรายละเอียดของข้อมูลที่ชัดเจน และครอบคลุมทั่ วทั้งประเทศ
ซึ่งใช้เป็นฐานข้อมูลการศึกษา การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกิดขึน้ ในแต่ละปี
สาหรับเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรจากการปรับปรุงฐานข้อมูลตั้งแต่
ปี 2545 พบว่า เมื่อปี 2557 ประเทศไทยมีเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 149.23 ล้านไร่
หรือประมาณร้อยละ 46.53 ของเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศ ประกอบด้วย เนื้อที่นอกเขตชลประทาน
118.98 ล้านไร่ และเนื้อที่ในเขตชลประทาน 30.25 ล้านไร่ หรือร้อยละ 79.73 และ 20.27
ของเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งหมดตามลาดับ สาหรับเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นที่ดินของเกษตรกรเองโดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (ปี 2549) อยู่ที่
107.83 ล้านไร่ หรือร้อยละ 71.47 และในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ปี 2557) มีแนวโน้ม
ลดลงเหลือ 71.66 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 48.02 ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะการถือครอง
ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ การครอบครองที่ดินของนายทุนซึ่งไม่ได้เป็นเกษตรกร การติดจานอง
หรือฝากขายกั บสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินกู้ เนื้อที่เช่าผู้อื่นเพื่อท าการเกษตร และการออก
เอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายของภาครัฐซึ่งจัดเป็นพื้นที่ได้ทาฟรี เช่น ส.ป.ก. โฉนดชุมชน ฯลฯ โดยเนื้อ
ที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรส่วนใหญ่ใช้ เพื่อทานา รองลงมาเป็นเนื้อที่ปลูกพืชไร่ สวนไม้ผลและ
ไม้ยืนต้น นอกจากนั้นเป็นสวนผักไม้ดอกไม้ประดับ และเนื้อที่ทาการเกษตรอื่น เช่น ที่เพาะเลี้ยง
สั ตว์น้ า ที่ เลี้ยงปศุสั ตว์ และที่ รกร้ าง เป็นต้ น ส่วนขนาดการถือครองที่ดิน มีแนวโน้มลดลงจาก
26.08 ไร่ต่อครั วเรือน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบั บที่ 9 (ปี 2549) เป็น ๒5.26ไร่ต่อครัวเรือน
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ปี 2557) สาเหตุสาคัญเกิดจากการแยกครัวเรือน ซึ่งมีการแบ่ง
ที่ดนิ ทากินให้ลูกหลาน (ตารางที่ 11)

- 29 ตารางที่ 11 การถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ท่ดี ินทางการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9 - 11
รายการ
เนือ้ ที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

แผนฯ 9 (ปี 2549)

แผนฯ 10 (ปี 2554)

แผนฯ 11 (ปี 2557)

ล้านไร่

ล้านไร่

ล้านไร่

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

150.87

-

149.25

-

149.23

-

23.63

15.66

29.60

19.83

30.25

20.27

127.24

84.34

119.65

80.17

118.98

79.73

26.08

-

25.43

-

25.26

-

150.87

100.00

149.25

100.00

149.23

100.00

107.83

71.47

71.58

47.96

71.66

48.02

+ ของตนเอง

81.58

54.07

41.75

27.97

41.81

28.02

+ จานอง/ขายฝาก

26.25

17.40

29.83

19.99

29.85

20.00

- เนือ้ ที่ของผู้อื่น

43.04

28.53

77.67

52.04

77.57

51.98

+ เช่าผู้อื่น

27.86

18.47

29.27

19.61

29.24

19.59

+ ได้ทาฟรี

13.99

9.27

47.64

31.92

47.57

31.88

1.19

0.79

0.76

0.51

0.76

0.51

150.87

100.00

149.25

100.00

149.23

100.00

- ที่นา

71.11

47.13

69.99

46.90

69.96

46.88

- ที่พืชไร่

32.20

21.34

31.15

20.87

31.15

20.87

- ที่สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น

32.79

21.74

34.91

23.39

34.92

23.40

1.50

0.99

1.39

0.93

1.40

0.94

13.27

8.80

11.81

7.91

11.80

7.91

- ในเขตชลประทาน
- นอกเขตชลประทาน
ขนาดของฟาร์ม (ไร่/ครัวเรือน)
ลักษณะการถือครองที่ดิน
ทางการเกษตร
- เนือ้ ทีข่ องตนเอง

+ รับจานอง/รับฝากขาย
สัดส่วนการใช้ประโยชน์ท่ดี ิน

- สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ
- เนือ้ ที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๑.๒.๒ แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า เมื่อปี ๒๕๕8 ประเทศไทยมีปริมาณ
น้าฝนทั้งปี 733,955 ล้านลู กบาศก์เมตร ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณน้าฝนทั้งปี 805,929
ล้านลูกบาศก์เมตร หรือลดลงร้อยละ 8.93 และมีปริมาณน้าท่าโดยธรรมชาติเฉลี่ยทั้งปี 2558 รวม
200,973 ล้านลูกบาศก์เมตร แยกเป็นปริมาณน้าท่าในช่วงฤดูฝน 175,345 ล้านลูกบาศก์เมตร
(ร้อยละ 87.25) และเป็นปริมาณน้าท่าในช่วงฤดูแล้ง 35,628 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 12.75)

- 30 ส าหรั บ พื้ นที่ ชลประทานในแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ ๑1 (ปี ๒๕๕8) เพิ่ มขึ้ น
225,621 ไร่ โดยพื้ นที่ ชลประทานทั้ งหมดมี จ านวน 30,483,167 ไร่ ประกอบด้ วย โครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลาง โครงการชลประทาน ขนาดเล็ก สูบน้าด้วยไฟฟ้าและแก้มลิง ทั้งนี้
ความต้องการใช้น้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ท าให้ประเทศไทยอาจเกิดภาวะขาดแคลนน้ า
ในระยะยาว (ตารางที่ 12)
ตารางที่ 12 พื้นที่ชลประทาน ปริมาณเก็บกักน้า พื้นที่บริหารจัดการน้าในเขตชลประทาน
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1
รายการ

หน่วยนับ

ปี ๒๕๕5

แผนฯ 11
ปี ๒๕๕6
ปี ๒๕๕7

ปี 2558
225,621

๑. จานวนพื้นที่ชลประทาน
ไร่
178,751
206,952
317,811
ที่เพิ่มขึ้น
ไร่
86,000
34,510
124,600
27,300
๑.๑ โครงการชลประทาน
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง
ไร่
92,751
172,442
193,211
198,321
๑.๒ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
+สูบน้าด้วยไฟฟ้า+แก้มลิง
ล้าน ลบ.ม.
100.39
16.67
107.70
19.70
๒. จานวนปริมาณเก็บกัก
ที่เพิ่มขึ้น
ล้าน ลบ.ม.
97.03
16.67
107.70
19.70
๒.๑ โครงการชลประทาน
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง
3.36
๒.๒ โครงการชลประทานขนาดเล็ก ล้าน ลบ.ม.
+สูบน้าด้วยไฟฟ้า+แก้มลิง
ไร่
29,732,783 29,939,735 30,257,546 30,483,167
๓. จานวนพื้นที่ชลประทานเดิม
ไร่
24,348,230 24,382,740 24,507,340 24,534,640
๓.๑ โครงการชลประทาน
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง
ไร่
5,384,553 5,556,995 5,750,260 5,948,527
๓.๒ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
+สูบน้าด้วยไฟฟ้า+แก้มลิง

ที่มา: รายงานประจาปี 2558 กรมชลประทาน

๑.๒.๓ ประชากรและแรงงานภาคเกษตร
ประชากรภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากจานวน 25.04 ล้านคน
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (ปี 2544) หรือร้อยละ 40.19 ของประชากรทั้งหมด เหลือ 24.76
ล้านคน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 (ปี 2557) หรือร้อยละ 38.02 ของประชากรทั้งหมด สาหรับ
แรงงานภาคเกษตร (อายุ 15 – 64 ปี) มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน โดยลดลงจาก ๑๙.๓๒ ล้านคน

- 31 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (ปี 2544) หรือร้อยละ ๕๒.๗๓ ของแรงงานทั้งหมด เหลือ 17.78
ล้านคน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 (ปี 2557) หรือร้อยละ 46.09 ของแรงงานทั้งหมด สาเหตุหลัก
เกิ ดจากความต้ องการแรงงานนอกภาคเกษตรที่ เพิ่ มขึ้ นตามการพั ฒนาเศรษฐกิ จ ขณะที่ สมาชิ ก
ในครัวเรือนเกษตรที่มีอายุมากกว่า ๖4 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๖.๙๙ ของสมาชิกในครัวเรือน
เกษตรรวม ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (ปี 2544) เป็นร้อยละ 10.99 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1
(ปี 2557) ซึ่งผู้ที่อายุเกินกว่า 64 ปี จะไม่ถู กนับเป็นแรงงานภาคเกษตร ข้อมูลนี้แสดงถึงจานวน
ผู้สูงอายุของภาคการเกษตรมีทิศทางเดียวกับประชากรของประเทศไทยที่กาลังจะเข้าสู่ภาวะสังคม
ผู้สูงอายุ โดยสมาชิกครัวเรือนเกษตร (อายุระหว่าง ๑๕ - ๖4 ปี) มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๖๙.๐๑
ในช่ วงแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ 8 (ปี 2544) เป็ นร้ อยละ 71.95 ในช่ วงแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ 11
(ปี 2557) (ตารางที่ 13)
ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน เนื่องจากในภาคเกษตรส่วนใหญ่เป็นการทางาน
แบบฤดูกาลไม่มีสวัสดิการและความคุ้มครองแรงงาน จึงเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้แรงงานภาคเกษตร
มีการเคลื่อนย้ายสู่นอกภาคเกษตร ทั้ งในรูปการเคลื่อนย้ายแบบชั่ วคราวและถาวร ประกอบกั บ
ปัจจุบันอัตราค่าจ้างแรงงานนอกภาคเกษตรเพิ่มสูงขึ้น จูงใจให้เกิดการเคลื่อนย้ายมากขึ้น นอกจากนี้
ยังมีปัญหาภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อรายได้ของครัวเรือน รวมถึงปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้น
ในพืน้ ที่ชายแดนใต้ ยังทาให้เกษตรกรบางส่วนต้องเคลื่อนย้ายถิ่นฐานออกนอกพืน้ ที่
สาหรับระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘
(ปี 2544) หัวหน้าครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๕.๖5 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา
ตอนต้ นและประถมศึ กษาตอนปลาย แต่ สั ดส่ วนดั งกล่ าวมี แนวโน้ มลดลงเหลื อ ร้ อยละ 48.31
ในช่ วงแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ 11 (ปี 2557) โดยหั วหน้ าครั วเรื อนเกษตรมี การศึ กษาในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวะ และอุดมศึกษา เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 11.8 06.50 และ 6.80 ตามลาดับ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องการให้ประชากรมีความรู้ขั้นพื้นฐานที่สูงขึ้น
ซึ่งในระยะที่ผ่านมาภาครัฐได้จัดทาแผนงานและโครงการต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้สมาชิกในครัวเรือนเกษตร
ที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้นยังอยู่ในภาคเกษตร เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรส่วนหนึ่ง
โดยจัดท าโครงการฝึ กอาชีพและถ่ ายทอดเทคโนโลยี ให้ แก่เกษตรกร เน้นการอบรมวิชาชีพตาม
ความต้องการของเกษตรกรเพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สร้างรายได้และ
โอกาสในการศึกษาให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

- 32 ตารางที่ 13 แรงงานภาคเกษตร และระดับการศึกษา ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 – 11
แผน ฯ 8

แผน ฯ 9

แผน ฯ 10

แผน ฯ 11

ปี 2544

ปี 2549

ปี 2554

ปี 2557

ประชากรรวม (ล้านคน)

62.31

62.83

64.08

65.13

ประชากรภาคเกษตร (ล้านคน)3/

25.04

22.72

23.69

24.76

40.19

36.16

36.97

38.02

37.27

40.11

40.39

40.37

59.81

63.84

63.03

61.98

จานวนแรงงานรวม (ล้านคน)

36.64

36.24

38.92

38.58

จานวนแรงงานภาคเกษตร (ล้านคน)3/

19.32

15.84

16.98

17.78

52.73

43.71

43.62

46.09

17.32

20.40

21.94

20.79

47.27

56.29

56.38

53.91

- อายุน้อยกว่า 15 ปี

24.00

21.15

18.68

17.06

- อายุ ระหว่าง 15 - 64 ปี

69.01

69.75

71.38

71.95

- อายุมากกว่า 64 ปี ขึน้ ไป

6.99

9.10

9.94

10.99

9.03

8.75

6.80

5.25

65.65

60.77

57.44

48.31

11.15

11.76

12.32

12.62

- มัธยมศึกษาตอนปลาย

5.85

8.05

10.29

11.80

- อาชีวะ

3.36

4.59

5.69

6.50

- อุดมศึกษา

2.05

3.42

5.07

6.80

- อื่นๆ

2.90

2.76

2.39

8.72

รายการ
ประชากร (ล้านคน)

1/

(ร้อยละ)
ประชากรนอกภาคเกษตร (ล้านคน)3/
(ร้อยละ)
แรงงาน (ล้านคน) 2/

(ร้อยละ)
จานวนแรงงานนอกภาคเกษตร (ล้านคน)3/
(ร้อยละ)
สมาชิกในครัวเรือนเกษตร (ร้อยละ) 3/

ระดับการศึกษา (ร้อยละ)

3/

- ไม่รู้หนังสือ
- ประถมศึกษาตอนต้นและ
ประถมศึกษาตอนปลาย
- มัธยมศึกษาตอนต้น

ที่มา: ๑/ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๒/
สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
๓/
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

- 33 1.2.๔ แหล่งทุนของเกษตรกร
แหล่งทุนของเกษตรกร หรือแหล่งเงินกู้ของเกษตรกร ประกอบด้วย 3 แหล่งหลัก
ได้ แก่ 1) ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2) สหกรณ์ การเกษตร และ
3) กองทุนต่างๆ โดยแหล่งทุนส่วนใหญ่ของเกษตรกรมาจาก ธ.ก.ส. ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาล อาทิ โครงการประกันรายได้เกษตรกร โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ทาหน้าที่
ให้บริการสินเชื่อทางการเกษตรโดยตรงและผ่านสถาบันเกษตรกร มุ่งให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมหรือการดาเนินงานของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ให้สามารถประกอบ
อาชีพอย่างอื่นที่ เกี่ ยวเนื่องกั บการเกษตร เพื่ อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครั วเกษตรกร ทั้งนี้ เมื่อช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ปี 2557) เกษตรกรมีหนี้สินต้นปีเฉลี่ย 100,977 บาทต่อครัวเรือน
โดยกู้ยืมมาจาก ธ.ก.ส. มากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 62.24 ของหนี้สินต้นปีทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ กองทุน
หมู่บ้าน และสหกรณ์การเกษตร เฉลี่ยร้อยละ 13.16 และ 10.99 ตามลาดับ (ตารางที่ 14)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดาเนินการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร
ในหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นมาตรการที่ทุกรัฐบาลดาเนินการมาโดยตลอด เช่น การให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่า
การพักชาระหนี้และลดภาระหนี้ให้เกษตรกรรายย่อย การโอนหนี้นอกระบบเข้ามาเป็นหนี้ในระบบ
เป็นต้น ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าวได้ดาเนินการผ่าน ธ.ก.ส. และกองทุนต่าง ๆ ภายใต้การกากับของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 13 กองทุน โดยแต่ละกองทุนมีการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
ที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2) กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
3) กองทุนจัดรูปที่ดนิ 4) กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 5) กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 6) เงินทุนหมุนเวียน
ในการผลิตเชื้อไรโซเบียม 7) เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้าอื่น ๆ
8) เงินทุนหมุนเวียนยางพารา 9) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจาหน่าย 10) กองทุนเพื่อพัฒนา
การผลิตถั่วเหลือง 11) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช 12) กองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ 13) กองทุนหมุนเวียนเพื่อ
การกู้ยืมแก่เกษตรกรและผูย้ ากจน

- 34 ตารางที่ 14 ขนาดหนี้สินต้นปีและแหล่งกู้ยืมเงินของครัวเรือนเกษตร
รายการ
ขนาดหนี้สินต้นปี (บาท/ครัวเรือน)
แหล่งกู้ยืมเงิน (ร้อยละ)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
กองทุนหมู่บ้าน

แผน ฯ 8
แผน ฯ 9
แผน ฯ 10 แผน ฯ 11
ปี 2544/45 ปี2549/50 ปี 2554/55 ปี 255๗/5๘
34,818.65
47,672
59,808 100,977
65.47

56.18

63.41

62.24

1.37

13.95

10.39

13.16

12.39

10.80

9.21

10.99

บริษัทเงินทุน

0.50

1.67

3.41

2.59

ธนาคารออมสิน

0.16

1.60

1.70

2.47

ธนาคารพาณิชย์

4.79
15.32

4.38

2.16
9.72

1.42
7.13

สหกรณ์การเกษตร

อื่นๆ

11.42

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๑.๒.๕ ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์
ประเทศไทยมีความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อการเพาะปลูกใน
ปริมาณมากในแต่ละปี โดยเมื่อปี 2558 ความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในประเทศอยู่ที่ 6.17 ล้านตัน
ใช้ส าหรับการเพาะปลู กข้าวนาปี 1.70 ล้านตัน ข้าวนาปรัง 0.44 ล้านตัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
0.31 ล้านตัน มันสาปะหลัง 0.35 ล้านตัน อ้อยโรงงาน 0.53 ล้านตัน ยางพารา 1.54 ล้านตัน
ปาล์มน้ามัน 0.55 ล้านตัน และอื่น ๆ 0.75 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เติบโต
ตามกระแสการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยความต้องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีประมาณ
ปีละ 0.58 ล้านตัน เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาจากการผลิตภายในประเทศ สาหรับปุ๋ยเคมีประเทศไทย
มีการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ จึงจาเป็นต้องนาเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า
มหาศาลในแต่ละปี โดยเมื่อปี 2558 มีมูลค่าการนาเข้าปุ๋ยเคมี 60,557 ล้านบาท (ตารางที่ 15)
มีสัดส่วนมูลค่าการนาเข้าจากประเทศจีน ร้อยละ 17.54 ซาอุดีอาระเบีย ร้อยละ 17.00 รัสเซีย
ร้อยละ 14.18 กาตาร์ ร้อยละ 6.26 แคนาดา ร้อยละ 6.07 และอื่น ๆ ร้อยละ 38.94 ทั้งนี้
ไทยมีแหล่งวัตถุดิบโปแตสเซียมในจังหวัดอุดรธานี สกลนคร และนครราชสีมา ที่สามารถนามาผลิต
ปุ๋ยเคมีในเชิงพาณิชย์ได้ แต่ยังไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากยังไม่มีการจัดทาระบบป้องกัน
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทาเหมืองแร่โปแตส ทาให้ต้องนาเข้าแม่ปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ
เป็ นหลั ก ส าหรั บการส่ งออกเมื่ อ ปี 2558 ประเทศไทยมี มู ลค่ าการส่ งออกปุ๋ ย เคมี 4,472

- 35 ล้านบาท โดยส่งออกไปยังประเทศลาวมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ประเทศกัมพูชา เมียนมาร์ ญี่ปุ่น
และออสเตรเลีย ตามลาดับ
ตารางที่ ๑5 มูลค่าการนาเข้าและส่งออกปุ๋ยเคมี ปี 2554 – 255๘
หน่วย: ล้านบาท

แผน

ปี

นาเข้า

ส่งออก

แผนฯ 10

๒๕๕๔

83,168

3,772

แผนฯ 11

๒๕๕๕

85,135

4,120

2556

75,901

3,529

2557

68,334

4,753

2558

60,557

4,472

-10.73

4.81

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
ที่มา: กรมศุลกากร

เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าการนาเข้าปุ๋ยเคมี ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พบว่า
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปี 2558 มีมูลค่าการนาเข้าปุ๋ยเคมี 60,557 ล้านบาท
ลดลงจากเมื่อปี 2555 ทีม่ ีมูลค่าการนาเข้า 85,135 ล้านบาท หรือลดลงเฉลี่ยร้อยละ 10.73 ต่อปี
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการรณรงค์ให้เกษตรกรทาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น สาหรับ
การส่งออกปุ๋ ยเคมี ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบั บที่ 11 มี แนวโน้มเพิ่ มขึ้ น โดยเมื่ อปี 2558 มีมู ลค่ า
การส่งออกปุ๋ยเคมี 4,472 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีมูลค่าการส่งออก 4,120 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึน้ เฉลี่ยร้อยละ 4.81 (ตารางที่ 15)
ตารางที่ ๑6 มูลค่าการนาเข้าและส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2554 – 2558
หน่วย: ล้านบาท

แผน

ปี

นาเข้า

ส่งออก

แผนฯ 10

๒๕๕๔

268

206

แผนฯ 11

๒๕๕๕

1,415

193

2556

1,378

212

2557

258

384

2558

154

463

-41.40

37.18

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
ที่มา: กรมศุลกากร

- 36 การน าเข้ า ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ในช่ วงแผนพั ฒนาฯ ฉบั บ ที่ 11 มี แ นวโน้ มลดลง
เช่นเดียวกั บการนาเข้าปุ๋ยเคมี โดยเมื่อปี 2558 มีมูลค่าการนาเข้าปุ๋ยอินทรีย์ 154 ล้านบาท
ลดลงจากเมื่อปี 2555 ที่มีมูลค่าการนาเข้า 1,415 ล้านบาท หรือลดลงเฉลี่ยร้อยละ 41.40 ต่อปี
สาหรับการส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ เมื่อปี 2558 มีมูลค่าการส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ 463 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2555 ที่ มี มู ลค่ าการส่ งออก 193 ล้ านบาท หรื อเพิ่ มขึ้ นเฉลี่ ยร้ อยละ 37.18 ต่ อปี
(ตารางที่ 16)
๑.๒.๖ สารเคมีเกษตร
ในช่ ว งแผนพั ฒนาฯ ฉบั บ ที่ 11 มู ล ค่ า การน าเข้ าสารเคมี เ กษตรเพิ่ ม ขึ้ น
เฉลี่ยร้อยละ 3.13 ต่อปี โดยเมื่อปี 2558 มีมูลค่าการนาเข้าสารเคมีเกษตร 19,939 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีมูลค่าการนาเข้า 18,966 ล้านบาท ซึ่งเป็นการนาเข้าจากจีนมากที่สุด
รองลงมา ได้แก่ อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอิสราเอล ตามลาดับ สาหรับมูลค่าการส่งออก
สารเคมีเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12.75 ต่อปี โดยปี 2558
มีมูลค่าการส่งออกสารเคมีเกษตร 6,547 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีมูลค่าการส่งออก
4,671 ล้ านบาท ซึ่ งเป็ นการส่ งออกไปเวี ย ดนามมากที่ สุ ด รองลงมา ได้ แ ก่ จี น มาเลเซี ย
ฟิลิปปินส์ และอินเดีย ตามลาดับ (ตารางที่ 17)
ตารางที่ ๑7 มูลค่าการนาเข้าและส่งออกสารเคมีเกษตร ปี 2554 – 2558
หน่วย: ล้านบาท

แผนฯ
แผนฯ 10
แผนฯ 11

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)

ปี

นาเข้า

ส่งออก

๒๕๕๔
๒๕๕๕
2556
2557
2558

20,875
18,966
24,315
22,681
22,68
19,939
3.13

4,287
4,671
5,253
6,812
6,547
12.75

ที่มา: กรมศุลกากร

๑.๒.๗ เครื่องจักรกลการเกษตร
ปัจจุบั นการท าเกษตรของไทยได้มี การเปลี่ ยนแปลงจากแบบดั้งเดิ มมาเป็ น
เชิงพาณิชย์และใช้เครื่องจักรกลมากขึ้น เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร อัตราค่าจ้าง
แรงงานภาคเกษตรที่สูงขึ้น และแนวโน้มของผู้สูงอายุ ในภาคเกษตรเฉลี่ยมากขึ้น รวมถึงปัญหา

- 37 สภาพอากาศแปรปรวน ทาให้เกิดการปรับตัวของระบบการผลิตในเชิงของเวลาและการจัดการ ส่งผล
ให้มีนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร เพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร สนับสนุ นแผนการผลิตของชุมชนให้สอดคล้องกับ
ตลาดสินค้าเกษตรและบริหารจัดการพืน้ ที่การเกษตรที่เหมาะสมหรือโซนนิ่ง ซึ่งถือเป็นนโยบายสาคัญ
ของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้มีการท าการเกษตรที่เหมาะสมกั บสภาพแหล่งน้าและศักยภาพของพื้นที่
โดยนาเครื่องจักรกลการเกษตรมาเป็นเครื่องมือสาคัญในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตของเกษตรกร
ตารางที่ ๑8 มูลค่าการนาเข้าและส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตร และส่วนประกอบ
ปี 2554 – 2558
แผนฯ

หน่วย: ล้านบาท
ส่งออก

ปี

นาเข้า

แผนฯ 10

๒๕๕๔

17,524

7,748

แผนฯ 11

๒๕๕๕

22,119

11,822

2556

19,979

13,319

2557

17,355

15,676

2558

16,984

20,327

-8.31

20.01

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
ที่มา: กรมศุลกากร

มูลค่าการนาเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรและส่วนประกอบ ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 (ปี 2557) มีแนวโน้มลดลงเฉลี่ย ร้อยละ 8.31 ต่อ ปี จากเมื่อปี 2555 นาเข้ า
22,119 ล้านบาท เป็น 16,984 ล้านบาท ในปี 2558 ขณะทีก่ ารส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตร
และส่วนประกอบเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20.01 ต่อปี จากเมื่อปี 2555 ส่งออกมูลค่า 11,822
ล้านบาท เป็น 20,327 ล้านบาท ในปี 2558 (ตารางที่ 18)
๑.3 ผลการพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ระยะครึ่งแผน
(พ.ศ. 2555 - 2557)
การพั ฒนาการเกษตร ภายใต้ แผนพั ฒ นาการเกษตร ในช่ ว งแผนพั ฒ นาฯ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มีเป้าหมายและตัวชีว้ ัดที่สาคัญ 3 ประการ ได้แก่ ความผาสุกของ
เกษตรกร การเติบโตของเศรษฐกิจภาคเกษตร และพื้นที่การเกษตรได้รับการบริหารจัดการ ซึ่งผลการ
พัฒนาการเกษตรที่ผ่านมาเป็นการประเมินในช่วงครึ่งแผน ตั้งแต่ปี 2555 - 2557 พบว่า
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วัดจากดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ปี 2557)
อยู่ที่ระดับ 78.28 สูงกว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (ปี 2554) ซึ่งอยู่ที่ระดับ 76.97 แต่ยังต่ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดให้ ดั ชนีความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอยู่ที่ ระดับ 80 ในปี 2559 โดยดัชนี
ดังกล่าววัดจาก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สุขอนามัย การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในแต่ละด้าน
ประกอบด้วย ตัวชีว้ ัดที่สะท้อนถึงการพัฒนาในด้านนั้น ๆ สาหรับในช่วงครึ่งแผน (ปี 2555 – 2557)
ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบ พบว่า
การพัฒนาด้านสุขอนามัยอยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ
การศึ กษา ตามล าดั บ โดยด้ านการศึ กษาอยู่ในระดั บที่ ต้องเร่งปรั บปรุง ขณะที่ด้ านสิ่งแวดล้ อม
และเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง ดังนั้น การยกระดับความผาสุกของเกษตรกรในระยะต่อไป
จาเป็นต้องให้ความสาคั ญกับการพัฒนาตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เช่น สมาชิก
ในครัวเรือนเกษตรได้รับการศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้า สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมด
ของประเทศ เป็ นต้ น และด้ านเศรษฐกิ จ เช่ น สั ดส่ วนหนี้ สิ นต่ อทรั พย์ สิ นของครั วเรื อนเกษตร
และการมีงานทาของแรงงานเกษตร เป็นต้น (ตารางที่ 19)
1.3.2 การเติบโตของเศรษฐกิจภาคเกษตร
พิจารณาจากอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสาขาเกษตร
(แบบปริมาณลูกโซ่) ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ปี 2555 – 2557) มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 1.40 ต่อปี ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดให้เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.0 ต่อปี
(ส านัก งานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีพันธกิจ ในการจัด ท า
รายได้ประชาชาติของประเทศ ได้ปรับเปลี่ยนวิธีก ารคานวณรายได้ป ระชาชาติจากราคาคงที่
แบบปีฐานคงที่มาเป็นแบบปริมาณลูกโซ่ ทาให้มีรายได้ประชาชาติอนุกรมใหม่ ซึ่งมูลค่าและอัตรา
การเติบโตแตกต่างไปจากเดิม ทั้งนี้ หากคานวณโดยใช้วิธีราคาคงที่ อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศสาขาเกษตร เมื่อช่วงปี 2555 – 2557 จะขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ
2.10) ผลจากการพั ฒ นาในช่ วงครึ่ งแผน พบว่ า อั ตราการเติ บ โตของผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวม
ภายในประเทศสาขาเกษตร เมื่อช่วงปี 2555 – 2557 มีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุ
สาคัญเกิดจากปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง โรคตายด่วนในกุ้งทะเลเพาะเลี้ยง และเศรษฐกิจโลก
ทีช่ ะลอตัว
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ผลประเมินการพัฒนาการเกษตรในช่วงครึ่งแผน (ปี 2555 - 2557) พบว่า
- การขยายพื้นที่ชลประทาน เมื่อปี 2555 – 2557 ดาเนิ นการได้ เพี ยง
1.03 ล้านไร่ จากเป้าหมายที่กาหนดให้มีการขยายพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 3.35 ล้านไร่ ภายใน
ปี 2559
- ทรั พ ยากรที่ ดิ น ที่ ไ ด้ รั บ การบริ ห ารจั ด การ เมื่ อ ปี 2555 – 2557
ดาเนินการได้ 1.22 1.12 และ 1.10 ล้านไร่ ตามลาดับ ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ไม่น้อยกว่า
ปีละ 2.15 ล้านไร่
- พื้ น ที่ ท าการประมงและแหล่ ง อาศั ย สั ต ว์ น้ าได้ รั บ การบริ ห ารจั ด การ
เมื่อปี 2555 – 2557 ด าเนินการได้ 8.90 และ 8.90 ล้านไร่ ตามลาดับ สูงกว่าเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ไม่น้อยกว่าปีละ 8.80 ล้านไร่ (ตารางที่ 19)
สาหรับปัจจัยเสี่ยงและข้อจากัดที่ทาให้แผนพัฒนาการเกษตรไม่บรรลุเป้าหมาย คือ
1. ทรัพยากรการเกษตรถูกนาไปใช้อย่างต่อเนื่องและขาดการอนุรักษ์ ทาให้เกิดความ
เสื่อมโทรมและระบบนิเวศถูกทาลาย
2. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและ
รุนแรงมากขึน้ ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตรโดยตรง
3. ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง เช่น ปัญหา
ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ คุณภาพน้า และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
ตารางที่ 19 ผลการพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ระยะครึ่งแผน
(พ.ศ. 2555 - 2557)
เป้าหมาย
1. ความผาสุกของ
เกษตรกรเพิ่ม
ขึน้ อยู่ทรี่ ะดับ
80 ในปี
2559

2. เศรษฐกิจภาค
เกษตรเติบโต
เฉลี่ยร้อยละ
3.0 ต่อปี

ตัวชี้วัด
1) ดัชนีความผาสุกของ
เกษตรกร
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านสุขอนามัย
- ด้านการศึกษา
- ด้านสังคม
- ด้านสิ่งแวดล้อม
1) อัตราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศสาขาเกษตร
แบบปริมาณลูกโซ่ (ร้อยละ)

แผนฯ 10
แผนฯ ฉบับที่ 11
2554
2555 2556 2557
76.97 78.26 78.27 78.28
68.92
98.85
55.45
85.56
57.51
6.30

67.05
98.11
56.06
86.43
69.03
2.71

66.17
98.33
59.87
86.96
65.80
0.81

66.02
99.00
59.67
86.12
66.13
0.68

การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
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(พ.ศ. 2555 - 2557) (ต่อ)
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แผนฯ 10

แผนฯ ฉบับที่ 11

3. ทรัพยากร
การเกษตรมี
ความเหมาะสม
ต่อการผลิต
ทางการเกษตร
เพิ่มขึน้

1) ขยายพืน้ ที่ชลประทาน
เพิ่มขึน้ เป็น 3.35 ล้านไร่
ในปี 2559
2) ทรัพยากรที่ดินได้รับ
การบริหารจัดการ
ไม่นอ้ ยกว่า ปีละ 2.15
ล้านไร่
3) พืน้ ที่ทาการประมงและ
แหล่งอาศัยสัตว์นาได้
้ รับ
การบริหารจัดการ ไม่น้อย
กว่าปีละ 8.8 ล้านไร่

-

1.03 ล้านไร่

การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

-

1.22

1.12

1.10

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

-

n/a.

8.90

8.90

บรรลุเป้าหมาย
ในปี 2556
และปี 2557

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ: n/a. ไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูล

2. บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาการเกษตร
ประเทศไทยกาลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการทั้งจากบริบทการเปลี่ยนแปลง
ในระดั บ โลกและการเปลี่ ย นแปลงภายในประเทศที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ การก าหนดอนาคต
การพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยในอีก 5 ปีขา้ งหน้า ดังนี้
2.1 การเปลี่ยนแปลงระดับโลก
2.1.1 เศรษฐกิจของโลกมีความผันผวนมากขึ้น
ประเทศไทยมีการพึ่งพาและเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
โดยเฉพาะประเทศคู่ ค้ า ที่ ส าคั ญ เช่ น สหรั ฐ อเมริ ก า สหภาพยุ โ รป ญี่ ปุ่ น และจี น เป็ น ต้ น
เมื่อเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไป ย่อมส่งผลกระทบต่อการส่งออก–นาเข้าสินค้าและบริการ รวมถึง
เศรษฐกิจในภาพรวมของไทยด้วย ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงจากปัจจัย 4 ประการ คือ
1) เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลง ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังเศรษฐกิจในทุกกลุ่มประเทศ โดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศอาเซียน 2) สถานการณ์การค้าโลกยังคงอ่อนแอ 3) ประเทศผู้ผลิตน้ามันได้รับ
ผลกระทบจากการลดลงของราคาน้ามัน และ 4) ตลาดการเงินมีความผันผวน เนื่องจากนโยบาย
อัตราดอกเบีย้ ในประเทศที่สาคัญทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ประเทศไทยในฐานะ
ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สาคัญของโลก จาเป็นต้องให้ความสาคัญในการเตรียมพร้อม
เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินของโลก รวมทั้งการวางแผนและหาแนวทาง
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รวมถึงรายได้ของเกษตรกร และการพัฒนาภาคเกษตรของไทย
2.1.2 กฎ กติกาด้านการค้าและการลงทุนของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
1) กฎ กติกาด้านการค้า การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่สาคัญด้านการค้าและ
การลงทุ นของโลก ท าให้ ประเทศต่ าง ๆ จ าเป็ นต้ องปรั บบทบาทและพั ฒนาขี ดความสามารถ
ในการผลิต โดยประเทศที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มการใช้นโยบายเศรษฐกิจหลายกรอบมาเป็นกฎและ
กติกาการค้าระหว่างประเทศ เช่น พหุภาคี ภูมิภาคนิยม เป็นต้น ในปัจจุบันการขยายตัวของการเปิด
เสรีทางการค้าในระดับพหุภาคี (Multilateralism) และทวิภาคี (Bilateralism) ส่งผลให้การค้าและการ
ลงทุ นระหว่ างประเทศมี การแข่ งขั นรุ นแรงมากขึ้ น เนื่ องจากเศรษฐกิ จและสั งคมถู กหลอมรวม
กลายเป็นหนึ่งเดียว ทาให้แรงงาน สินค้า และบริการ เทคโนโลยี และเงินทุน เคลื่อนย้ายข้ามประเทศ
ได้คล่องตัวมากขึ้น หลายประเทศในโลก จึงพยายามเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างกัน เพื่อลดกาแพง
ภาษีขจัดอุปสรรคทางการค้า และสร้างรายได้เข้าประเทศจากการส่งออก อีกทั้งการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนถือเป็นโอกาสของไทยในการขยายตลาดสินค้าเกษตร และการขยายฐานการผลิตสินค้า
เกษตรผ่านการลงทุนด้านเกษตรกรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน
2) มาตรการกีดกันทางการค้า แม้ว่ามีการเจรจาเปิดเสรีทางการค้าเพื่อลด
ข้อจากัดทางการค้าโดยใช้ภาษีมาอย่างต่อเนื่อง แต่หลายประเทศยังคงมีเงื่อนไขอื่นที่เป็นอุปสรรค
ทางการค้า เช่น การนามาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีมาใช้ในวงกว้าง โดยเฉพาะสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตรการนาประเด็นทางสังคมต่าง ๆ มากาหนดเป็นมาตรฐานทางการค้าระหว่าง
ประเทศ และการผลักดันมาตรฐานใหม่ ๆ จากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วให้ เป็นมาตรฐานของโลก
ยกตัวอย่างเช่ น การใช้มาตรการทางด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดเกิ นความจาเป็ น
สหภาพยุโรปเน้นเรื่องระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) และกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการทาประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated
Fishing: IUU Fishing) เป็นต้น ดังนั้น เกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจเกษตรจาเป็นต้องยกระดับ
การผลิตให้ได้มาตรฐานตามกฎ กติกาการค้า ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความเข้มข้นขึ้น เพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลก และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ขณะเดียวกันรัฐบาลจาเป็นต้องกาหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างระบบ
มาตรฐานการผลิต รวมถึงควบคุมการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น
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ทีท่ วีความรุนแรงขึ้น
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศเป็ น ปั ญ หาที่ มี ค วามส าคั ญ ระดั บ โลก
อันมีสาเหตุมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจของนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งเป็น
ตัวเร่งที่ก่ อให้เกิ ดปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาหรับ
ผลกระทบต่อภาคเกษตรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ ปัญหาภัยแล้ง น้าท่วม
โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด และความแปรปรวนของฤดูกาล ทาให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง
พันธุ์พืชที่มีอยู่ไม่สามารถปรับตัวต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนไป การสังเกตหรือประสบการณ์ของ
เกษตรกรอาจไม่ เ พี ย งพอต่ อการรั บ มื อ กั บ สถานการณ์ ที่ ไ ม่ เ คยมี มาก่ อน ไม่ สามารถเตรี ย ม
การได้ทัน ทาให้มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียผลผลิต และมีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น เช่น การใช้สาร
ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช การใช้พลังงานสูบน้าเพื่อใช้ในสภาวะน้าแล้งหรือสูบน้าออกในสภาวะ
น้าท่วม แม้ว่าที่ผ่านมาทั่วโลกจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอย่างต่อเนื่อง แต่การทาการเกษตร
ส่วนใหญ่ ยังต้องพึ่งพาสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นหลัก จากรายงานของ Intergovernmental
Panel on Climate Change: IPCC ปี ๒๕๕๗ ระบุว่า หากภาคเกษตรไม่มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ จะทาให้ในปี ๒๕๙๓ ผลผลิตการเกษตรที่สาคัญ เช่น ข้าวสาลี ข้าว และข้าวโพด
ในพื้นที่เขตร้อนและอบอุ่น มีปริมาณผลผลิตลดลงร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับศตวรรษที่ 20 ส่งผล
ต่อความมั่นคงด้านอาหารของโลก โดยเฉพาะการผลิตข้าว เนื่องจากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนอยู่ในระดับ
ที่เริ่มส่งผลต่อผลผลิต (heat stress) พื้นที่เพาะปลูกในที่ลุ่มจะได้รับผลกระทบจากระดับน้าทะเล
ที่สูงขึ้น ซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจะเป็นพื้นที่เขตร้อน โดยเฉพาะเอเชียใต้ ขณะเดียวกัน
สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนไม่เป็นไปตามฤดูกาลปกติ ทาให้พืชไม่ออกดอกหรือออกล่าช้า มีการ
ระบาดของโรคพืชและแมลงใหม่ ๆ ดังนั้น ภาคเกษตรจึงเป็นภาคที่รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมอิ ากาศรุนแรงที่สุด
สาหรับประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะ 30 ปีข้างหน้า มากเป็นอันดับที่ 14 จาก 170 ประเทศ
ซึ่งในช่วงที่ผ่ านมา ประเทศไทยเริ่ มได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ เช่ น
ปัญหาน้าท่วมฉับพลัน เมื่อปี 2554 ทาให้พื้นที่ปลูกข้าวเสียหายรวมกันมากกว่า 10 ล้านไร่
ผลผลิตข้าวเสียหายรวม 2.5 ล้านตัน ชาวนามากกว่า 1 ล้านคน ได้รับผลกระทบ ปัญหาโรคระบาด
ของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล เมื่อในช่วงปี 2551 - 2553 ได้ทาลายนาข้าวเสียหายรวมกันประมาณ
4 - 5 ล้านไร่ ปัญหาเพลี้ยแป้งสีชมพูระบาดในพื้นที่มันสาปะหลัง เมื่อช่วงปี 2552 – 2553
ส่งผลให้พื้นที่เสียหายมากกว่า 1 ล้านไร่ ปริมาณผลผลิตลดลงประมาณร้อยละ 30 เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีรายงานการศึกษาที่ระบุว่า อุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลต่อการผลิตข้าว หากอุณหภูมิ

- 43 เพิ่มสูงมากกว่า 35 องศาเซลเซียส ช่อดอกจะเป็นหมัน มีละอองเกสรที่ผิดปกติ ทาให้ผลผลิตและ
คุณภาพข้าวลดลง
จากเหตุผลดังกล่าว การสร้างความสามารถในการปรับตัวของภาคการเกษตร
จึงเป็นเรื่องสาคัญและต้องเร่งดาเนินการ โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้
และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation technology)
เช่น การปรับปรุงพั นธุ์ พืชให้ ต้านทานต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ทนต่อโรคและ
แมลงศัตรูพืช (biotic and abiotic stresses) รวมถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยเพื่อลดความเสี่ยงหรือ
ลดการสูญเสียผลผลิต
2.1.4 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสังคมยุคดิจิทัล
เทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลาย ๆ ด้าน โดยปัจุบันเทคโนโลยี
ได้เข้ามามีบทบาทต่อเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น เช่น นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลทุ่นแรง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้ทั่วโลก โดยผ่านระบบเครือข่ายและ
สื่ อ อิ เล็ กทรอนิ กส์ หลากหลายรู ปแบบ เช่ น วิ ทยุ โทรทั ศน์ โทรศั พท์ และอิ นเตอร์ เน็ ต ซึ่ งการ
ติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายเหล่านี้ ทาให้เกิดสังคมที่เรียกว่า สังคมยุคดิจิทัล ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีและสังคมยุ คดิจิ ทัลเป็นโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช่น การมี
เว็บไซต์เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การซื้อขายสินค้าผ่านระบบ e-commerce การใช้
เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและปริมาณเพิ่มขึน้ และการทดแทนแรงงานด้วยเครื่องจักร เป็นต้น
การขับเคลื่อนภาคเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพในโลก
ยุคดิจิทัลนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคเกษตร จาเป็นต้องก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่ง
เทคโนโลยีในอนาคต โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผนวกกับภูมปิ ัญญาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการผลิต
และการตลาดสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยยกระดับภาคเกษตรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านการผลิตตลอด
โซ่ อุ ป ทานให้ ไ ด้ คุ ณ ภาพมาตรฐาน เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม มี ค วามปลอดภั ย ต่ อ ผู้ ผ ลิ ต และ
ผู้บริโภค มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รวมถึงการผลิตสินค้าเกษตรที่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาดโลก ซึ่งจะนาไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร และสร้างรายได้ที่มั่นคง
ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งความมีเสถียรภาพของภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรด้วย
2.1.5 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชวี ภาพสมัยใหม่ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ด้านการเกษตรสามารถนามาใช้ในการปรับปรุง
พันธุ์พืชหรือสิ่งมีชีวิตในระดับยีน ซึ่งสามารถทาได้อย่างจาเพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพสูงกว่า
วิธี การปรับปรุงพั นธุ์ แบบเดิม ผลผลิตจากการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

- 44 ที่ ส าคั ญ อย่ างหนึ่ งคื อ พื ชดั ดแปลงพั นธุ ก รรม โดยเมื่ อปี 2557 พื้ นที่ เ พาะปลู กพื ชดั ดแปลง
พันธุกรรมทั่วโลกอยู่ที่ 1,134 ล้านไร่ (181.5 ล้านเฮกเตอร์) หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของพื้นที่
เกษตรกรรมโลก (9,375 ล้านไร่ ) สาหรับประเทศที่ปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมมีทั้งหมด 28
ประเทศ โดยร้ อ ยละ 90 ของพื้ น ที่ ป ลู ก พื ช ดั ด แปลงพั น ธุ ก รรมรวมอยู่ ใ น 6 ประเทศ คื อ
สหรัฐอเมริกา อาร์เจนติน่า บราซิล อินเดีย แคนาดา และจีน (ที่มา: International Service for the
Acquisition of Agri-Biotech Applications) สาหรับสถานการณ์พืชดัดแปลงพันธุกรรมในกลุ่มประเทศ
เอเชียส่วนใหญ่อนุญาตให้มีการวิจัยระดับแปลงและขยายผลเชิงพาณิชย์ โดยประเทศในเอเชียที่มี
การยอมรับการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม ได้แก่ อินเดีย จีน บังกลาเทศ มาเลเซีย เวียดนาม และ
อินโดนีเซีย ส่วนญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้มีการปลูกพืชดัด แปลงพันธุ กรรมในประเทศ แต่อนุญาตให้
นาเข้าผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่ผลิตจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม โดยกฎหมายของญี่ปุ่นบังคับ
ให้ มี ก ารแสดงฉลากของผลิ ตภั ณฑ์ อาหารที่ มี หรื อประกอบด้ วย หรื อได้ มาจากพื ชดั ด แปลง
พั นธุ กรรม และต้องสามารถพิสูจน์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และมี ขั้นตอนการติดตาม การ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) ดังนั้น ประเทศไทยจะต้องมีนโยบายเพื่อกาหนดจุดยืนในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างเหมาะสม
2.1.6 แนวโน้มประชากรโลกเพิ่มขึ้น ทาให้ความต้องการบริโภคอาหารและ
พลังงานเพิ่มขึ้น
รายงานจากองค์การสหประชาชาติประเมินว่า จานวนประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น
9,000 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2593 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศกาลังพัฒนา
แถบเอเชีย และแอฟริก า หากประชากรโลกเพิ่ม ขึ้น ตามที่ค าดการณ์ไ ว้ จะส่ง ผลกระทบต่อ
ความต้องการบริโภคอาหารและพลังงาน อาจก่อให้เกิดการขาดแคลนและแย่งชิงอาหารได้ เนื่องจาก
ข้อจากัดด้านพื้นที่เพาะปลูก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และเทคโนโลยีการผลิตที่มี
จากัด ทาให้ไม่สามารถเพิ่มผลผลิตการเกษตรได้ ประกอบกับสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
ส่ง ผลให้ผ ลผลิต ทางการเกษตรได้รับ ความเสีย หายและมีร าคาสูง ขึ้น ในอนาคต นอกจากนี้
หลายประเทศทั่วโลกได้ปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพลังงานจากพืช เช่น
อ้อย ข้าวโพด มันสาปะหลัง และปาล์มน้ามัน เพื่อรองรับแนวโน้มการใช้พลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งเป็น
ความท้าทายของโลกในการสร้างสมดุลของพืชอาหารและพืชพลังงานเพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการบริโภคของประชากรโลกและรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและพลังงานได้
2.2 การเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ
2.2.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
การดาเนินนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาเป็นการดาเนินการและปฏิบัติตาม
ที่ได้มกี ารหาเสียงไว้ โดยหน่วยงานราชการเป็นกลไกขับเคลื่อนสาคัญ สาหรับการกาหนดนโยบาย

- 45 การเกษตรนั้น เนื่องจากเกษตรกรถือเป็นฐานคะแนนเสียงที่สาคัญของพรรคการเมือง ส่งผลให้
นโยบายการเกษตรส่วนใหญ่จะมาจากเหตุผลทางการเมือง (Political Reason) และคานึงถึง
ผลประโยชน์ระยะสั้นเป็นสาคั ญ การกาหนดนโยบายภาคเกษตรในอนาคต เพื่อให้ การพัฒนา
ภาคเกษตรและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเกิดความยั่งยืน จาเป็นต้องพิจารณาจาก 3 ด้าน คือ
ความเร่งด่วน ความต่อเนื่อง และความยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับความแตกต่างของเกษตรกร
ความแตกต่างเชิงพื้นที่ ความสอดคล้องกับนโยบายอื่น ๆ รวมถึงข้อจากัดต่าง ๆ เช่น ทรัพยากร
ธรรมชาติ งบประมาณ เทคโนโลยี ความสามารถในการบริหารจัดการ เป็นต้น มุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพและประสิท ธิ ภาพในการผลิ ต มีการวางแผนการผลิตที่ สอดคล้ องกั บความต้องการ
ของตลาด และส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อย่างไรก็ตาม
ในเรื่องดั งกล่าว รัฐบาลปัจจุบันโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการ
กาหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไ ด้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี เพื่อใช้เ ป็ นกรอบ
ทิศทางการพั ฒนา ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดปัญหาความไม่ต่อเนื่องของนโยบายการพัฒนาใน
อนาคต
2.2.2 ความเหลื่อมล้าทางรายได้ของประชากรภาคเกษตร
เกษตรกรหรือแรงงานรับจ้างในภาคเกษตรส่วนใหญ่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประชากร
ที่มีรายได้เฉลี่ยค่อนข้างต่า มีคุณภาพชีวิตด้อยกว่าภาคการผลิตอื่น และขาดความมั่นคงในอาชีพ
และรายได้ แม้ ว่ า ในระยะที่ ผ่ า นมา รั ฐ บาลได้ พ ยายามแก้ ไ ขปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ าของ
การกระจายรายได้ แต่จากปัญหาภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรง ราคาสินค้าเกษตรที่ผันผวน รวมถึง
กระแสบริโภคนิยมและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย ทาให้เกิดความเหลื่อมล้าทางรายได้
และประชากรภาคเกษตรมีหนีส้ ินเพิ่มขึน้
2.2.3 การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากอัตราภาวะเจริญพันธุ์รวม
ลดลงและประชากรไทยมีอายุยืนมากขึ้น คาดการณ์ว่าในปี 2583 จะมีจานวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
สูงถึง 20.5 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.1 ของประชากรไทยทั้งหมด ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
นี้นอกจากจะส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแล้ว ยั งเป็นอุปสรรคต่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่จาเป็นต้องใช้แรงงาน
จานวนมาก แต่แนวโน้ม แรงงานภาคเกษตรกลับลดลง เนื่องจากแรงงานวัย ทางานไม่สามารถ
ทดแทนแรงงานที่ก้าวเข้าสู่วัยกลางคนและสูงอายุได้ทัน ประกอบกับบุตรหลานเกษตรกรที่ได้รับ
การศึ ก ษาดี ขึ้ นไม่ นิ ยมประกอบอาชี พการเกษตร เพราะขาดแรงจู งใจและกลั วความไม่ มั่ นคง
ทางรายได้ ส่งผลให้คนรุ่นใหม่เคลื่อนย้ายจากภาคการเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ
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เกษตร และส่งผลกระทบเชื่อมโยงไปยังสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและภาคการส่งออกด้วย
2.2.4 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เกิดจาก ๒ สาเหตุหลัก คือ
ความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และความเสื่อมโทรมที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น
การปลูกพืชซ้าๆ และต่อเนื่อง ทาให้ดินเสื่อมสภาพ การตัดไม้ทาลายป่า การขยายตัวของเมืองหรือ
อุตสาหกรรมเข้าไปในพื้นที่ทางการเกษตร การใช้สารเคมี เกษตรที่ไม่เหมาะสม การใช้ทรัพยากร
อย่างสิน้ เปลือง ไม่มีการอนุรักษ์ และไม่คานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการเพิ่มขึ้น
ของจานวนประชากร ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรมและลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผล
กระทบต่อสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ยังส่งผลซ้าเติมให้ปัญหาความเสื่อมโทรมทรัพยากรธรรมชาติทวีความรุนแรง
มากขึ้น เช่น การขาดแคลนน้า การสูญเสียความหลากหลายของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และการสูญเสีย
ระบบนิเวศชายฝัง่ เป็นต้น

3. กรอบแนวคิด และทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการเกษตร
ประเทศไทยยั งคงเผชิ ญกั บความเสี่ ยงจากความเปราะบางหรื อความผั นผวนของ
เศรษฐกิ จโลก ที่ จะส่ งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของประเทศ รวมถึงปั ญหาภายในประเทศ
บางประการที่เป็นข้อจากัดสาคัญต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ ทาให้แผนพัฒนาการเกษตร
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
การก าหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการพั ฒนาของแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จึงเน้นความต่อเนื่องกับแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) โดยเน้น “เกษตรกร” เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างสมดุล มีส่วนร่วม
ในรู ป แบบชุ ม ชน ซึ่ งแผนพั ฒนาการเกษตรฉบั บ นี้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การรวมกลุ่ ม เกษตรกร
เพื่อผลักดันให้สามารถด าเนินการในรูปของธุรกิจเกษตร โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาขยายผลและประยุกต์ใช้ต่อเนื่อง
จากแผนที่ผ่านมา เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ประเทศไทย
สามารถบรรลุ วิสั ยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่ งยืน” โดยมีประเด็นสาคัญที่ควรพิจารณาเพื่อนาไปสู่
การพัฒนาและแก้ไขในอนาคต ดังนี้
3.1 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ

- 47 ฉบับที่ 9 - 11 ผลจากการพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
พบว่า เกษตรกรสามารถลดรายจ่ ายจากการนาผลผลิ ตมาบริโ ภค และมีรายได้ เพิ่ มจากการ
จาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร แม้ว่าจะมีการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กั บ
การพัฒนาการเกษตรของประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาของเกษตรกรยังคงมีอยู่ในสังคมไทย
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ เป็นรายย่อยมีพื้นที่ทาการเกษตรเฉลี่ยไม่เกิน 15 ไร่
การท าการเกษตรหลายพื้นที่ยั งเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างทา ขาดความคุ้มค่าในการลงทุน
ทั้งค่าใช้จ่ายในเรื่องของเครื่องจักรกลการเกษตร การใช้ปุ๋ย การซื้อเมล็ดพันธุ์ / ปัจจัยการผลิต
อี ก ทั้ ง เกษตรกรบางส่ ว นไม่ มี ที่ ดิ น ท ากิ น เป็ น ของตนเอง ต้ อ งเช่ า ที่ ดิ น เพื่ อ ท าการเกษตร
ขาดแรงจู ง ใจในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต หรื อ เป็ นแรงงานรั บ จ้ า งท าการเกษตร
ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ควรได้รับการแก้ไข โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ในการดารงชีวิตประจาวัน เพื่อให้เกษตรกรพัฒนาระบบการผลิตให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ตาม
หลักความพอประมาณ ด้วยการนาผลผลิตที่ปลูกมาบริโภค ทาให้ลดรายจ่ายครัวเรือน เหลือแล้ว
จึงขายสร้างรายได้เพิ่ม หลักความมีเหตุมีผล เช่น การวางแผนการผลิตโดยเกษตรกร จะเริ่มปลูก
พืชผักสวนครัวก่อนเพื่อให้มีรายได้จานวนหนึ่งเพียงพอที่จะนาเงินไปลงทุนซื้อสัตว์มาเลี้ยง เพราะต้อง
ใช้ระยะเวลาการเลี้ยงนานกว่าจะได้ผลผลิตหรือมีรายได้ และหลักการสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งภาครัฐ
สนับสนุนในเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรทั้งด้านการผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์
รวมถึงการต่อยอดไปสู่การรวมกลุ่มและการทาธุรกิจเกษตร
3.2 แรงงานภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลงและการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนผ่านจากภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการตามภาพรวม
ของการพัฒ นาประเทศ ส่ง ผลกระทบโดยตรงต่อ แรงงานภาคการเกษตรที่ เ คลื่อ นย้า ยไปสู่
ภาคการผลิ ตอื่ น ๆ โดยในแผนพั ฒนาการเกษตร ในช่ วงแผนพั ฒนาฯ ฉบั บ ที่ 8 (ปี 2544)
มีแรงงานภาคการเกษตรลดลงจาก 19.32 ล้านคน เป็น 17.78 ล้านคน ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 (ปี 2557) เนื่องจากเคลื่อนย้ายไปทางานในภาคการผลิตอื่น โดยเฉพาะภาคบริการ
เช่น การขายส่ง การขายปลีก โรงแรม/ภัตตาคาร และการขนส่ง เป็นต้น ปัญหาสาคัญอีกประการหนึ่ง
คื อ การก้ าวเข้ าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ โดยสั ดส่ วนจ านวนประชากรในวั ย ท างานและวั ย เด็ ก ลดลง
เนื่องจากอัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง ทาให้ประชากรไทย
โดยเฉลี่ยมีอายุสูงขึน้ และด้วยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการขยายตัวของภาคการผลิตอื่น
และทัศนคติของเกษตรกรส่วนใหญ่คิดว่า การทาการเกษตรเป็นงานที่หนักและลาบาก ไม่คุ้มค่า
ไม่อยากให้ลูกหลานเข้ามาลาบากด้วย จึงทาให้เยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจทาอาชีพการเกษตร ส่งผลให้
แรงงานภาคการเกษตรประสบปัญหาทั้งในส่วนของจานวนแรงงานที่มี แนวโน้มลดลง เกิดการ
ขาดแคลนแรงงานทางานในไร่นา แนวโน้มแรงงานเกษตรผู้สูงอายุมีมากขึ้น ทาให้ประสิทธิภาพและ
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การบริ หารจัดการแรงงานต่ างด้าวที่ จะเข้าสู่ ภาคการเกษตร การส่ งเสริมการใช้ เครื่องจักรกล
ทดแทนแรงงานเกษตร การพั ฒนาฝี มื อ แรงงานภาคการเกษตร การคุ้ มครองและการสร้ า ง
หลักประกันทางสังคมให้กับแรงงานเกษตร
3.3 การปรับตัวของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) เกษตรกร
จานวนมาก ยั งมีข้อจากั ดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตเชื่อมโยงไปจนถึงการแปรรูปและ
การตลาด การขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี สารเคมีการเกษตร
ทาให้เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตดังกล่าวมากเกินความจาเป็น นอกจากทาให้ต้นทุนการผลิตสูงแล้ว
ยังก่อให้เกิดการตกค้างของสารพิษในผลผลิตการเกษตร ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยทั้งผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคในระยะยาว อีกทั้งยั งท าให้ดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง การพัฒนา
การเกษตรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องอาศัย “เกษตรกร” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ดังนั้น การปรับตัว
ของเกษตรกร จึงเป็นปั จจั ยส าคั ญอย่างยิ่งที่ จะท าให้ เป้าหมายการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
บรรลุผลสาเร็จได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart
Farmer ที่มีความพร้อมทั้งในแง่องค์ความรู้ด้านการผลิต การตลาด มีการนาเทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่ น และวิ ธี การปฏิ บั ติ ที่ ดี มาใช้ ผสมผสานกั บองค์ ความรู้ สมั ยใหม่ ที่ เหมาะสมในการพั ฒนา
การเกษตร โดยคานึงถึงคุณภาพมาตรฐานสินค้าและปริมาณความต้องการของตลาด รวมถึง
ความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญ
3.4 การส่ งเสริมการทาเกษตรในรูปแบบของการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร
องค์กรเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาเรื่องขาดความสามารถใน
การแข่งขัน เนื่องจากต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรของประเทศเพื่อนบ้านที่ต่ากว่าประเทศไทย ทาให้
สินค้าเกษตรของประเทศเพื่อนบ้านสามารถแย่งส่วนแบ่งการตลาดสินค้าเกษตรของไทย ประกอบกับ
เกษตรกรไทยส่ ว นใหญ่ เ ป็ นรายย่ อย มี ข้ อจ ากั ดในการผลิ ตสิ นค้ าให้ มี คุ ณภาพและมาตรฐาน
การรวมกลุ่ มของเกษตรกรส่ วนใหญ่ ยั งไม่เข้มแข็ง แม้ ว่าจะมี การพัฒนามาอย่างต่อเนื่ องก็ ตาม
การรวมกลุ่มของเกษตรกรยั งไม่สามารถเชื่อมโยงในลักษณะคลัสเตอร์ เกษตรกรส่วนใหญ่ยั งไม่
สามารถกาหนดราคาผลผลิตด้วยตนเอง รวมถึงถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง การสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร โดยการรวมกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร องค์กร
เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรจะช่วยเพิ่ม ศักยภาพให้กับเกษตรกร สามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน สหกรณ์มีบทบาทสาคัญที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร รวบรวมและจัดซื้อ
ผลผลิต จัดหาปัจจัยการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต และช่องทางการจาหน่ายผลผลิตของ
เกษตรกร รวมถึงการพัฒนาให้สหกรณ์เป็นกลไกหลักทางธุรกิจการเกษตรของเกษตรกร
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มากกว่ าภาคการผลิ ตอื่ น ๆ โดยในด้ านการผลิ ต ผลผลิ ตทางการเกษตรขึ้ นอยู่ กั บฤดู กาล รวมทั้ ง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปริมาณน้า สภาพภูมิอากาศ และความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ด้านการจาหน่าย สินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่เน่าเสียง่ายไม่เหมาะกับ
การเก็บรักษาเป็นเวลานาน มีต้นทุนขนส่งสินค้าสูงเมื่อเทียบกับสินค้าอื่น ด้านราคา มีความอ่อนไหว
ต่อราคาในตลาดโลก มีความผันผวนสูง ทาให้เกษตรกรมีรายได้ไม่สม่าเสมอ ราคาสินค้าเกษตร
ส่วนใหญ่ถูกกาหนดโดยผูซ้ อื้ แม้วา่ รัฐบาลมีนโยบายและมาตรการต่างๆ ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณปี
ละหลายล้ านบาท แต่ ปั ญหาการผลิ ตสิ นค้ าเกษตรยั งคงเกิ ดขึ้ นต่ อเนื่ องในทุ กปี ทั้ งในเรื่ องของ
ประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น และสินค้าเกษตรบางชนิดล้นตลาดทาให้
ราคาตกต่า ซึ่งการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ดี จะสามารถแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรได้ทั้งระบบ จึง
ควรเน้ นในเรื่องการวางแผนความต้องการและการผลิตสินค้าเกษตร (Demand & Supply) ในระดั บ
จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในภาพรวม การขึน้ ทะเบียนเกษตรกรทั่วประเทศ
เพื่อรู้ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรที่สาคัญ จัดทาข้อมูลการผลิตและการตลาด โดยเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้ทั้งระบบ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
เพื่อเพิ่ มมู ลค่ า และอานวยความสะดวกทางการค้าให้ กั บ ผู้ประกอบการธุ รกิ จเกษตรและสถาบั น
เกษตรกรอย่างเต็มที่
3.6 มาตรฐานสิ นค้ าเกษตร เป็ นเรื่ องที่นานาประเทศให้ ความส าคั ญ นั บตั้ งแต่
ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ในฐานะผู้ก่อตั้ง
ร่วมกับประเทศอื่น ๆ อีก 80 ประเทศ ในการบังคับใช้ความตกลงด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
(Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS) มาตรการด้านมาตรฐาน
และความปลอดภัยอาหาร เพื่อควบคุมการส่งออกนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ปัจจุบันประเทศไทย
ได้มีการพัฒนาด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรไปมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ยังคงมีปัญหา
ในเรื่องของการพัฒนาให้ทั่ว ถึง ทั้ง ด้านองค์ค วามรู้ การสร้างความเข้า ใจเกี่ย วกับ มาตรฐาน
สินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุ
ของสิน ค้า เกษตร จะช่ว ยเพิ่ม มูล ค่า ให้กับ สิน ค้าเกษตร ดึงดูด ความสนใจและตอบสนองต่อ
ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี การพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร
ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนที่จะช่วยบริหารจัดการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นสากล
ทั้งในและนอกประเทศ สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหาร รวมทั้งผลักดันให้ประเทศผู้ผลิตอื่นตระหนักถึงความสาคัญของระบบการผลิตที่ดีตลอด
โซ่อุปทาน ได้แก่ GAP, GMP, HACCP รวมทั้งมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการตรวจสอบย้อนกลับ
เพื่ อ ป้ อ งกั น ความผิ ด พลาดในทุ ก ขั้ น ตอนการผลิ ต เพื่ อ เป็ น การการั น ตี ว่ า สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต จาก
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การผลิ ตที่ เ ป็ นมิ ตรกั บ สิ่ งแวดล้ อมมากขึ้ น เพื่ อให้ เ ป็ นไปตามความต้ องการของประเทศคู่ ค้ า
มีการรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณภาพชีวติ ที่ดไี ปพร้อมกันด้วย
3.7 โลจิสติกส์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร เป็นการดาเนินการ
ต่ อเนื่ องจากแผนพั ฒนาการเกษตร ในช่ วงแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
โดยยกระดับบุคลากรภาครัฐ เกษตรกร / สถาบันเกษตรกร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
พัฒนาทักษะการบริหารจัดการโลจิสติกส์ระดับฟาร์ม ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมในโซ่คุณค่าของ
สินค้าเกษตร สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อเพิ่มบทบาทในฐานะ
ผู้บริหารจัดการปัจจัยการผลิตและผลผลิตเกษตรรายใหญ่ในโซ่อุปทานของตนเอง ให้ความสาคัญ
กับกิ จกรรมโลจิสติกส์ตั้งแต่การวางแผนการเพาะปลูก การจัดหาปัจจัยการผลิต การรวบรวม
การแปรรูป การเก็บสต็อก การขนส่ง การส่งออก และการตรวจสอบย้อนกลับทั้งผลผลิตเกษตร
และผลิตภัณฑ์แปรรูปของสมาชิก เพื่อเชื่อมจากแหล่งผลิต (เกษตรกร) สู่ผู้บริโภค / ลูกค้า หรือ
อุตสาหกรรมเกษตรต่อเนื่อง รวมถึงการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมมาประยุ กต์ ใช้
ในการบริหารจัดการข้อมูลด้านโลจิสติกส์สินค้าเกษตรในระดับภาพรวมของประเทศ โดยเน้นการ
พั ฒนา สนั บสนุ นและเพิ่ มการใช้ประโยชน์ โครงสร้ างพื้ นฐาน และสิ่ งอ านวยความสะดวกด้ าน
โลจิสติกส์ การพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูล (National Single Window: NSW) และการปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ อ านวยความสะดวกต่ อการบริ ห ารจั ด การโลจิ สติ ก ส์
สินค้าเกษตร ซึ่งแนวทางการพัฒนาเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานสิ นค้าเกษตร ครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ มิติต้นทุน มิติเวลา และมิติความน่าเชื่อถือ
การพัฒนาโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต
ลดการสูญเสียระหว่างการขนส่ง / ลดขั้นตอน / ระยะเวลาในการส่งสินค้า เพิ่มโอกาสทางการตลาด
โดยอาศั ยเทคโนโลยี สารสนเทศเข้ ามาเชื่ อมโยงการพั ฒนาฐานข้ อมู ลด้ านการผลิ ตและตลาด
สินค้าเกษตร
3.8 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การใช้พลังงานของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้หลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยหันมาพึ่งพาการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ความต้องการพืชพลั งงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่น ปาล์มน้ามัน อ้อย มันสาปะหลัง มีพื้นที่
เพาะปลูกรวมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 34 ขณะที่ข้าวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 12 ซึ่งเกิดจาก
ปริมาณความต้องการและการส่งออกที่เพิ่มขึ้น ความมั่นคงทางอาหารและพลั งงาน ถือเป็นส่วน
ส าคั ญ ของการพั ฒนาการเกษตร ซึ่ งในแผนพั ฒนาการเกษตร ช่ วงแผนพั ฒนาฯ ฉบั บ ที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559) ได้ให้ความสาคัญกับความมั่นคงทางอาหาร โดยเน้นการผลิตอาหาร
อย่างเพียงพอ (Food Availability) การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม (Food Utilization) การเข้าถึง
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อาหารไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงานทดแทน ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหากรณีที่พืชอาหารล้นตลาดและ
ราคาน้ามันสูงได้ส่วนหนึ่ง คาดว่าในอนาคตความต้องการพลังงานทดแทนจะเพิ่มขึ้น ดังนั้น รัฐบาล
ควรวางแผนและคาดการณ์ปริมาณการผลิตและความต้องการใช้พืชอาหารและพลังงานอย่าง
สมดุ ล ในระยะสั้ น ปานกลาง และระยะยาว โดยก าหนดเป้ า หมายร่ ว มระหว่ า งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และพลังงาน โดยมุ่งให้ความสาคัญกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารเป็นลาดับแรก
3.9 การเกษตรที่เ ป็ นมิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม การพั ฒนาภาคเกษตรต้อ งพึ่ งพา
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเป็นหลัก ซึ่งการเจริญ เติบ โตอย่างรวดเร็ว ท าให้มี
การนาเอาทรัพ ยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้ป ระโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างสิ้นเปลือง
ขาดความระมัดระวัง และไม่คานึงถึงข้อจากัด ส่งผลให้ความสามารถในการรองรับของระบบ
นิเวศลดลง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นถึงการ
พั ฒนาประเทศในช่ว งที่ผ่า นมาขาดความสมดุลและไม่ยั่ งยืน ประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นทั่วโลก
กระทั่งเมื่อปี ๒๕๕๕ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ถูกกาหนดเป็นวาระหลักที่สาคัญของ
การประชุมสุดยอดระดับโลก Rio+20 Conference แสดงให้เห็นว่าประชาคมโลกต่างเห็นชอบกับ
แนวคิดใหม่ในเรื่องการเติบโตสีเขียว (Green Growth) และการพัฒนาแบบคาร์บอนต่า (Low Carbon
Development) ซึ่งมีจุดเน้นที่ส าคัญ คือ การรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้าง
ความมั่นคงต่อการดารงชีวิตของประชาชน ในขณะเดียวกัน การเติบโตดังกล่าวจะต้องเป็นมิตร
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนการเตรี ย มพร้ อ มเพื่ อ การปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่งมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นในอนาคตเช่นกัน ดังนั้ น การวางมาตรการและแนวทาง
เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและสนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงมีความสาคัญ
อย่างมากในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย
3.10 การวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้มี
ความเจริ ญก้ าวหน้ า ซึ่ งที่ ผ่ านมามี การนาเทคโนโลยี มาใช้ ในการปรั บปรุ งพั นธุ์เพื่ อเพิ่มผลผลิ ต
(Productivity) เพื่อปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น พันธุ์ทนแล้ง พันธุ์ทนน้าท่วม พันธุ์ต้านทาน
แมลงศัตรูพืช ฯลฯ มีการพัฒนาความรูด้ ้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ทาให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพ และ
เพิ่มมูลค่า เช่น การสร้างกลิ่นข้าว การผลิตพันธุ์ลูกผสมเพื่อให้ได้ลักษณะเด่นจากพันธุ์พ่อแม่
การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืช เป็นต้น นอกจากนี้ จาเป็นต้องมีงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมต่อยอดจาก
สินค้าเกษตร รวมทั้งการสร้างเครื่องจักรกลเพื่อใช้ในการเกษตรในขั้นตอนต่าง ๆ สิ่งที่ทาให้การวิจัย
และพัฒนาด้านการเกษตรไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร เนื่องจากการขาดแคลนนักวิจัย ภาคราชการยังไม่มี
แรงจูงใจส าหรับนักวิ จัยข้าราชการในเรื่ องความก้ าวหน้ าในอาชีพ งบประมาณด้ านการวิจั ยมี น้อย
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ให้ไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ งานวิจัยเชิงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรมีน้อย และเป็นข้อจากัดของภาคราชการที่ไม่สามารถนาผลงานวิจัยไปใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง โครงการวิจัยที่ทาไม่มีความต่อเนื่อง เนื่องจากงบประมาณสนับสนุนไม่
เพียงพอ งานวิจัยด้านการเกษตรกระจายอยู่ในทุกสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และไม่มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ปัญหาเหล่านี้จาเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
3.11 กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร จากกระแส
โลกาภิ วั ตน์ ที่การสื่อสารไร้ พรมแดน ท าให้ โลกเชื่อมโยงถึ งกั นอย่างรวดเร็ว เกิดบริ บทใหม่ ๆ
ด้ านการเกษตร ส่ งผลให้ ก ฎระเบี ยบและกฎหมายที่ ใช้ อยู่ ใ นประเทศบางส่ วนไม่ ทั นสมั ย และ
บางประเด็ นยั งไม่มีกฎระเบียบและกฎหมายรองรับ อาทิ เรื่องของการรับมือกับปัญหาโลกร้อน
เรื่องการลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบ (Responsible Agriculture Investment) ดังนั้น
จึ งเป็ น ภารกิ จ ส าคั ญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการก ากั บ ดู แ ล ตรวจสอบ และ
ประมวลผลกระทบเชิงนโยบายเพื่อเสนอกฎหมายใหม่ หรือระเบียบปฏิบัติรองรับการทางานใน
อนาคต ให้สามารถตอบสนองความต้องการและปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงปรับแก้ไขกฎหมายเดิมให้ทันสมัยและปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการ
ทางานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.12 ความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างประเทศ การพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมา
มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จ กรอบความร่ วมมื อข้ อตกลงระหว่ างประเทศและพั นธกรณี ต่ าง ๆ
ด้านการเกษตรทั้งในระดับ ภูมิภ าค พหุภาคี อนุภูมิภ าค ทวิภาคี และกรอบความร่วมมือกับ
กลุ่มประเทศ อาทิ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian
Nations: ASEAN) ยุ ทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง (AyeyawadyChao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ข้อริเริ่มลุ่มน้าโขงตอนล่าง (Lower
Mekong Initiative: LMI) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทาง
วิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation:
BIMSTEC) เป็นต้น ประเด็นสาคัญที่ควรพัฒนา คือ การศึกษากฎระเบียบและกฎหมายของประเทศ
คู่ค้าที่จะมีผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตร มาตรการนาเข้า-ส่งออกสินค้า เพื่อการปรับตัวและ
เตรียมมาตรการรองรับอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการมีมาตรการเชิงรุก เพื่อให้ประเทศไทยได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม และการจัดทาข้อตกลงระหว่างประเทศภายใต้กรอบต่าง ๆ
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ การค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกั บประเทศเพื่อนบ้าน มีส่วนสาคัญ
ต่อเศรษฐกิ จไทยเป็นอย่างมาก สามารถสร้างรายได้ เข้ าประเทศไทยได้ ปีละเป็ นแสนล้ านบาท
ซึ่งการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ต่อมาคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติและรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสาคัญของการค้าชายแดน โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจในพื้นที่ ส าหรับธุรกิ จที่ใช้วัตถุ ดิบจากท้องถิ่น บริเวณชายแดนหรือประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อสร้างโอกาสให้คนในชุมชนมีรายได้ มีงานทา ยกระดับคุณภาพชีวิตภายในพื้นที่ จึงได้ประกาศ
เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 5 จังหวัด (6 พื้นที่ชายแดน) ได้แก่ จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว
ตราด และสงขลา ระยะที่ 2 อีก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย หนองคาย นครพนม
และนราธิวาส เพื่อสร้างฐานการผลิตเชื่อมโยงกับอาเซียน และพัฒนาเมืองชายแดน ดึงดูดการลงทุน
จากต่ างประเทศ เพิ่ มความสามารถของประเทศไทย กระจายความเจริ ญสู่ ภู มิ ภาค ลดความ
เหลื่อมล้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ไขปัญหาความมั่นคง การดาเนินการเกี่ยวกับ
สินค้าเกษตรชายแดน อาศัยสหกรณ์การเกษตรทาหน้าที่เป็นผู้รับซื้อผลผลิตจากประเทศเพื่อนบ้าน
น าเข้ ามาแปรรู ป สร้ างมู ล ค่ าเพิ่ มเพื่ อใช้ ใ นประเทศหรื อส่ งออก โดยเชื่ อมโยงกั บ ภาคเอกชน
นอกจากนี้ มีการพั ฒนาด่านตรวจกักสินค้าพืช ประมง ปศุสัตว์ มีระบบการตรวจสอบสินค้าเข้า
และสินค้าออกที่ทันสมัย มีระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองแบบเบ็ดเสร็จ
(National Single Window: NSW) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
สามารถให้บริ การรองรับได้อย่างรวดเร็ ว ในทุกด่านการค้าชายแดนไทยกั บประเทศเพื่ อนบ้าน
รวมถึงการพัฒนาบุคลากร และโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคารสานักงาน สถานที่ตรวจปล่อยสินค้า
เพื่อให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ซึ่งสิ่งเหล่านีต้ ้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
4.1 วิสัยทัศน์
“ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนาการผลิต ชีวิต
เกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน”
4.2 พันธกิจ
1) พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง
2) พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
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ความต้องการของตลาด และส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนามาใช้ประโยชน์
4) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
4.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้
มี ก ารถ่ า ยทอดความรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เกิ ด การรวมกลุ่ ม เกษตรกรและเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยกั บ
ภายนอกอย่างเข้มแข็ง และลดความเหลื่อมล้าทางรายได้
2) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรยกระดับผลิตภาพ ประสิทธิภาพ
คุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด
3) เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร รวมทั้งพัฒนางานวิจัย
เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์
4) เพื่ อให้ เกิ ดการบริ หารจั ดการทรั พยากรการเกษตรอย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ
สามารถปรับตัวและสร้างภูมิคมุ้ กันรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศได้
4.4 เป้าหมาย
1) ความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 85 ในปี 2564
2) เกษตรกรมี รายได้ เงิ นสดสุ ทธิ ทางการเกษตรเพิ่ มขึ้ นเป็ น 59,460 บาทต่ อ
ครัวเรือน ในปี 2564
3) เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี
4) จานวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรถูกนาไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึน้ อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี
5) ทรัพยากรการเกษตรได้รับการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืนเพิ่มขึน้
4.5 ตัวชี้วัด
1) ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร
2) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร
3) GDP ภาคเกษตร
4) จานวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์
5) ทรัพยากรการเกษตรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
4.6 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 23 แนวทาง
พัฒนา ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคง สามารถพัฒนาอาชีพเกษตร เพื่อสร้างรายได้และ
มีความภาคภูมใิ จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
2) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
มืออาชีพ
3) เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป้าหมาย
1) เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน
ในปี 2564
2) พืน้ ที่การทาเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึน้ เป็น 5,000,000 ไร่ ในปี 2564
3) รักษามาตรฐานระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพ และปริมาณ
ธุรกิจของสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
ตัวชี้วัด
1) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร
2) จานวนพืน้ ที่การทาเกษตรกรรมยั่งยืน
3) จานวนสถาบันเกษตรกรที่มคี วามเข้มแข็งและรายได้สุทธิของสถาบันเกษตรกร
แนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง
1) ขยายผลการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการ
สร้างจิตส านึกให้เกษตรกรน้อมนาหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ ในการท าการเกษตร
ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน กลุ่มเกษตรกร องค์กร เครือข่ายเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร โดยใช้
หลักพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน พึ่งพาตนเอง และสามารถต่อยอดไปสู่การทาธุรกิจ
เกษตรเชิงพาณิชย์ ตลอดจนส่งออกไปขายในตลาดต่างประเทศ
2) เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ด้วยการ
2.1) สร้ างและพั ฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่ เข้ าสู่ ภาคการเกษตร โดยร่ วมมื อกั บ
สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการเกษตร ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ
ด้านการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ การตลาด และการเข้าถึง
แหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตรให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ลูกหลานเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไปที่มีความมุ่งมั่น
จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งสนับสนุนทุนเพื่อการประกอบธุรกิจเกษตร การจัดสรรที่ดิน
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และพั ฒ นาชุ ม ชน ตลอดจนสนั บ สนุ น การให้ ทุ นการศึ กษาส าหรั บเยาวชนรุ่ นใหม่ หรื อลู กหลาน
เกษตรกรที่ตอ้ งการศึกษาต่อด้านการเกษตรเพื่อสืบทอดอาชีพการเกษตรของครอบครัว
2.2) ปรับเปลี่ยนทัศนคติด้วยการสร้างแรงจูงใจและความภาคภูมิใจในการสืบทอด
อาชีพเกษตร โดยคั ดเลือกเกษตรกรดีเด่นในแต่ละสาขา เผยแพร่เกียรติคุณและผลงานให้ปรากฏ
ต่อสาธารณชน เพื่อยกย่องและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สร้างต้นแบบ
เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ทาการเกษตรประสบความสาเร็จและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนรุ่นใหม่รับรู้
ตลอดจนสร้างทัศนคติให้เกษตรกรรักหวงแหนพื้นที่และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป ปลูกฝัง
ค่านิ ยมการท าการเกษตรเพื่อเป็นทางเลือกให้ กั บเยาวชนตั้ งแต่ระดับอนุ บาลขึ้นไป โดยบรรจุใน
หลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการทัศนศึกษาดูงานในศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ
2.3) สร้างระบบสวัสดิการแก่เกษตรกร โดยผลักดันให้มีกองทุนสวัสดิการเกษตรกร
เพื่อให้เกษตรกรมีหลั กประกั นความมั่นคงในอาชีพที่เหมาะสมกั บความเป็ นอยู่ ช่วยยกระดับฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสถานภาพทางสังคมให้แก่เกษตรกร
2.4) ปรับโครงสร้างหนี้สินเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นแผนระยะยาว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง หนี้กองทุนในกากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือสถาบันการเงิน รวมทั้งหนี้นอกระบบ
เพื่อป้องกันการสูญเสียที่ดินทากินของเกษตรกร จัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษาแนะนาช่วยเหลือแก้ปัญหา
หนี้สินและการถูกฟ้องร้องดาเนินคดีของเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเงินเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
3) ส่งเสริมการทาเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยดาเนินกิจกรรม
การผลิตทางการเกษตรในรูปแบบที่เหมาะสม อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ วนเกษตร
เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรีย์ ให้เกื้อกูลกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด สภาพเศรษฐกิจ
และสังคมในชุมชน ด้วยการ
3.1) เร่ งขั บเคลื่ อนการด าเนิ นงานตามยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาเกษตรอิ นทรี ย์
แห่ งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ให้บรรลุ เป้ าหมายในการเพิ่ มพื้นที่ เกษตรอิ นทรี ย์ไม่ น้อยกว่ า
600,000 ไร่ เพิ่มจานวนเกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 30,000 ราย และเพิ่มสัดส่วน
ตลาดสิน ค้า เกษตรอิน ทรีย์ใ นประเทศต่อ ตลาดส่ง ออก เป็น 40 ต่อ 60 และยกระดับ กลุ่ม
เกษตรอิ นทรีย์วิถี พื้นบ้านเพิ่มเติม โดยส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และ
นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
และสร้ างความยั่ งยื นของระบบการผลิ ต พั ฒนาการตลาดสิ นค้ าและบริ ก าร และการรั บ รอง
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บูรณาการ กับทุกภาคส่วน
3.2) ส่งเสริม ขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร และเกษตรธรรมชาติ เป็นต้น โดยสนับสนุนบทบาท
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในการขับเคลื่อนการปรับกลไกและโครงสร้างพื้นฐานด้านการทาการเกษตร
ที่จาเป็นในการทาเกษตรกรรมยั่งยืน เช่น การพัฒนาระบบข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน การสร้างองค์ความรู้
การสนับสนุนเงินทุนในลักษณะสินเชื่อสีเขียวที่จูงใจการผลิต การส่งเสริมการตลาด เป็นต้น
3.3) ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทาเกษตรกรรมยั่งยืน
ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สอดแทรก
เนื้อหาวิชาความรู้ที่จาเป็นต่าง ๆ อาทิ การทาเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ที่เน้น
ความมั่นคงอาหารและรายได้ของเกษตรกร ความปลอดภัยด้านอาหาร การพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.4) พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค โดยจัดหา
สถานที่จาหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยแยกจากตลาดสดทั่วไป เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจน
ระหว่างสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานกับสินค้าเกษตรทั่วไป รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรหรือ
สถาบันเกษตรกรมีช่องทางการตลาดทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ
4) พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสูเ่ กษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) ด้วยการ
4.1) เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย การทาเกษตร
อิ นทรี ย์ การปรั บปรุ งดิ น การผลิ ตพั นธุ์ ดี (พื ช ประมง ปศุ สั ตว์ ) การใช้ ปุ๋ ยอิ นทรี ย์ และปุ๋ ยเคมี
อย่ างถู กต้ องตามค่ าวิ เคราะห์ ดิ น การป้ องกั นและก าจั ดศั ตรู พื ชตามหลั กวิ ชาการ การวางแผน
การผลิต บริหารจัดการสินค้าเกษตร การบริหารจัดการต้นทุ น การทาบัญชีรายจ่าย/บัญชีต้นทุ น
อาชีพ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สาคัญ การผลิตสินค้าตามมาตรฐานสินค้าเกษตร
มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาการผลิต รวมถึงเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการด้านการตลาดแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรมืออาชีพ
(Smart Entrepreneur)
4.2) พัฒนากระบวนการทางความคิดของเกษตรกรไปสู่เกษตรกรมืออาชีพ เน้นการ
นาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปต่อยอดความคิดในการพัฒนาการผลิตไปสู่การแปรรูปขั้นต้นเพื่อ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม
ความต้องการของตลาด รวมถึงการบริหารการตลาดตั้งแต่ระดับชุมชน จังหวัด และตลาดต่างประเทศ
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การศึกษาดูงานเกษตรกรตัวอย่างที่สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดได้
4.3) พั ฒ นาศั ก ยภาพศู น ย์ ป ราชญ์ ช าวบ้ า นเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ และขยายฐาน
องค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านไปสู่เกษตรกรและชุมชนเครือข่ายอื่นๆ โดยรวบรวมองค์ความรู้และ
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้งา่ ยในทุกตาบล ประชาสัมพันธ์เกษตรกรตัวอย่าง
ที่ประสบความสาเร็จให้มากขึ้น
4.4) พัฒนาศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ให้เป็น
ศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลทางวิชาการจากภาครัฐ เช่น Agri-Map และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อมูลชุมชน รวมทั้งพัฒนาศูนย์เครือข่ายและจุดเรียนรู้
5) สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
5.1) สร้ างต้ นแบบการผลิ ตสิ น ค้ าเกษตรมาตรฐานตลอดโซ่ อุ ป ทานที่ ป ระสบ
ผลสาเร็จในแต่ละชนิดสินค้า โดยนาต้นแบบเกษตรกร สถาบันเกษตรกรหรือรูปแบบการพัฒนา
การเกษตรทั้งในและต่างประเทศที่ประสบความสาเร็จ มาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการทาการเกษตร
ให้เหมาะสมกั บสภาพเศรษฐกิจและภูมิสังคมของแต่ละชุมชนพื้นที่จากระดับตาบลขยายผลไปสู่
ระดับอาเภอ จังหวัด และประเทศ
5.2) สนับ สนุนความร่ วมมื อระหว่ างเกษตรกรรายใหญ่กั บเกษตรกรรายย่อย
ให้เกิ ดการพั ฒนากลุ่มการผลิตและเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรผ่านการส่งเสริมในรูปแบบ
เครือข่ายวิสาหกิจ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน รวมถึงอานวยความสะดวกด้านการเกษตร
เชิงพาณิชย์และการตลาดสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ
5.3) พัฒนาเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรผ่านระบบสารสนเทศ โดยสนับสนุน
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเกษตรกรและ
เครือข่ายเกษตรกร
5.4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดย
(1) สารวจความต้องการของเกษตรกรในชุมชนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกษตรกร
ต้องการดาเนินการในลักษณะของกลุ่มเกษตรกร ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการรวมกลุ่มซึ่งจะทาให้เกิด
ความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลอดโซ่การผลิต รับสมัคร
เกษตรกรที่ สนใจเข้ าร่ วมกิ จกรรม และถ่ ายทอดความรู้ ให้ กั บเกษตรกร โดยเฉพาะองค์ ความรู้
ด้านการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร
(2) ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันในลักษณะต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับการผลิตใน
พื้นที่จนถึงการผลิตระดับอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด ขยายฐานลูกค้าและ
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หลากหลายชนิด หรือที่ป ระกอบอาชีพที่มีความเกี่ยวเนื่องกันในโซ่อุป ทาน เช่น กลุ่มทานากับ
กลุ่มผลิตปุ๋ย ซึ่งใช้แกลบ ฟางข้าวไปทาปุ๋ยอินทรีย์ การรวมกลุ่มของเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นยุวสหกรณ์
และยุ วเกษตรกร และการรวมกลุ่มจากกิจการเจ้าของคนเดียว เป็นการประกอบการในรูปแบบ
สหกรณ์ ห้างหุน้ ส่วน และบริษัท
(3) สนับสนุนการทาธุรกิจการเกษตรเพื่อสังคม (Social Business) โดยใช้
รูปแบบสหกรณ์ บรรษัทชุมชน หรืออื่น ๆ ที่บริหารจัดการโดยชุมชน เป็นกลไกสาคัญในการพัฒนา
การผลิต การตลาดและบริการสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร เพื่อสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น
และน าก าไรที่ ได้ จากการประกอบกิ จการกลั บคื นสู่ สั งคมในรู ปแบบต่ าง ๆ เช่ น สวั สดิ การสั งคม
การศึกษา สาธารณสุข เป็นต้น
5.5) พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งสามารถต่อยอดเป็นผูป้ ระกอบการธุรกิจเกษตร
(1) สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร เพื่อทา
การผลิตสินค้าเกษตรได้ตามมาตรฐานที่กาหนด รวมทั้งสามารถผลิตปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ
ได้เอง อาทิ เมล็ดพันธุ์พชื พันธุ์ดี
(2) สนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
โดยมุ่งเน้นให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิต การบริหารจัดการการตลาด การใช้
ข้อมูลทางการเงินการบัญชี เทคโนโลยีการเกษตร แหล่งสินเชื่อ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
การเกษตรทั้งใน และต่างประเทศ ทั้ งจากเจ้าหน้าที่และผ่านระบบสารสนเทศในช่องทางต่าง ๆ
รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ลกิ จ กรรมการผลิ ต และการตลาด เพื่ อ เป็ น ฐานข้ อ มู ล ใช้
ประกอบการวางแผนและบริหารจัดการการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนทาการเกษตร
(3) สนั บ สนุ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพการผลิ ต และการตลาดของสถาบั น
เกษตรกร อาทิ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบีย้ ต่า ขยายโอกาสในการเข้าถึงปัจจัยการผลิต
สนับสนุนการขยายช่องทางด้านการตลาดสาหรับธุรกิจเกษตร การเชื่อมโยงระหว่างการผลิตกับ
การตลาด สนับสนุนการทาการค้าแบบแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน ส่งเสริมการบริหารจัดการของ
สถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและสามารถท าธุ รกิจร่วมกับภาคเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศได้
5.6) เชื่อมโยงและบูรณาการจากทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างเป็น
ระบบ โดยการ
(1) จัดทาแผนบูรณาการการดาเนินงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ เกษตรกร
กลุ่ มเกษตรกร สภาเกษตรกร ภาครั ฐ ภาคเอกชน สถาบั นการศึ กษา องค์ กรไม่ แสวงผลก าไรและ
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อาทิ เกษตรกรมีที่ดินส าหรับทาการเกษตรขนาดเล็ก ควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการท า
การเกษตรที่เหมาะสมกับพืน้ ที่ขนาดเล็ก มีการเชื่อมโยงการทางานระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ทราบปริมาณ และคุณภาพสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
(2) ส่ งเสริ มความร่ วมมื อในการพั ฒนาการเกษตรระหว่ างภาครั ฐ เอกชน
เกษตรกร และผู้บริโภค โดยรวมพลังกั นทุ กภาคส่วนร่วมกั นแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนการพัฒนา
ภาคการเกษตร บริหารจัดการสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยยึดหลักการ
แบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน
(3) ดาเนินการต่าง ๆ ที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
อาทิ ปรั บปรุงกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับเกษตรพั นธะสัญญาให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
ออกกฎหมายควบคุมการทาสัญญาระหว่างเกษตรกรกับเอกชน และดาเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ในกรณีเกิดข้อพิพาทกับบริษัทเอกชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และการแปรรูปสินค้าเกษตรที่
สาคัญของภูมภิ าคอาเซียน
2) เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรไปสู่คุณภาพและ
มาตรฐานสินค้าปลอดภัย
3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร
เป้าหมาย
1) มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5
2) การผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพและคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขึน้
ตัวชี้วัด
1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
2) จานวนฟาร์ม / โรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา 8 แนวทาง
1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด
เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน ด้วยการ

- 61 1.1) พัฒนากระบวนการก่อนการเก็บเกี่ยว (Pre-harvest) เพื่อลดต้นทุนการผลิต
และรองรั บ กระบวนการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล โดยสนั บ สนุ น
การพัฒนาพันธุ์ดี (พืช ประมง ปศุสัตว์) การกระจายพันธุ์ดีอย่างเพียงพอและทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุน
การรวมตัวของเกษตรกรรายย่อย ผลิตเป็นระบบแปลงใหญ่ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ
การใช้ปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกัน
1.2) สนับสนุ นการปรั บเปลี่ยนการผลิ ตตามศักยภาพความเหมาะสมของพื้ นที่
และความต้องการของตลาด (Zoning by Agri-Map) โดยมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยน
การผลิต เช่น สนับสนุนปัจจัยการผลิต การจัดหาแหล่งสินเชื่อดอกเบีย้ ต่า เป็นต้น
1.3) พัฒนากระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว (Post-harvest) เพื่อรักษาคุณภาพ
สินค้าเกษตร ลดการสูญเสียระหว่างเก็บเกี่ยวผลผลิตจนถึงมือผู้บริโภคหรือโรงงานอุตสาหกรรม
การออกแบบผลิต ภัณ ฑ์บ รรจุภัณ ฑ์ต ามความต้อ งการของตลาดเพื่อ สร้า งมูล ค่า เพิ่ม ให้แ ก่
สิน ค้า เกษตร พร้อมพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผบู้ ริโภค
1.4) สร้างองค์ความรู้และปลูกจิตสานึกด้านอาหารปลอดภัยตั้งแต่ระดับเยาวชน
เพื่อให้เกิดความตระหนักทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค พัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และบุคคลทั่วไป สร้างความตระหนักถึง
ความสาคัญของระบบการผลิตที่ดีตลอดโซ่อาหาร เช่น GAP, GMP, HACCP สาหรับการผลิตพืช
ประมง และปศุสัตว์ รวมทั้งส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ถึงความแตกต่างของสินค้าเกษตรที่ผลิต
ตามมาตรฐานกับสินค้าทั่วไป
1.5) กาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นมาตรฐานบังคับทั้งในระดับ
ฟาร์ม โรงงานแปรรูป โรงฆ่าสัตว์ และอาหารที่พร้อมบริโภค รวมทั้งผลักดันให้เกิดมาตรฐานการผลิต
สินค้าเกษตรระดับอาเซียน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันรองรับการเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของภูมภิ าค
1.6) สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบฟาร์ม การตรวจวิเคราะห์สินค้า และ
การรับรองฟาร์มให้กับภาคเอกชนที่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม
2) ส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร ด้วยการ
2.1) ถ่ ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกั บการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
การเกษตรให้ แก่ เ กษตรกร สถาบั นเกษตรกร และผู้ ป ระกอบการธุ รกิ จเกษตรอย่ า งต่ อเนื่ อ ง
โดยเฉพาะการจัดการโซ่อุปทาน การสร้างโซ่คุณค่า และการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในระดับฟาร์ม
(Logistics Management from Farms to Forks) เพื่อให้ได้ผลผลิตตามความต้องการของตลาด รวมทั้ง
สนั บสนุ นเกษตรกร สถาบั นเกษตรกร และผู้ ป ระกอบการธุ รกิ จเกษตรให้ เ ห็ นถึ งความส าคั ญ
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ตนเอง
2.2) ส่ งเสริ มเกษตรกรและสถาบั นเกษตรกรท าการเกษตรแบบกลุ่ มการผลิ ต
(Cluster) เครือข่ายวิสาหกิจ และเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) กับผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตร เพื่อเข้าสู่ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปไปยังประเทศที่สาม
2.3) สนั บสนุ นและพั ฒนาสถานที่ พื้ นที่ หรื อศู นย์ กระจายสิ นค้ าของสหกรณ์
(Cooperative Distribution Center: CDC) ให้เป็นแหล่งรวบรวม คัดแยกคุณภาพและกระจายผลผลิต
หรือผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดผู้บริโภคระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับพื้นที่ ชุมชน จังหวัด / ข้ามจังหวัด และ
ประเทศ
2.4) สนับสนุนให้มี การจัดตั้งศูนย์ บริการในชุมชนเพื่อให้ บริการรั บจ้าง จั ดเก็ บ
กระจาย และขนส่งสินค้าเกษตร เช่น การให้บริการเช่าเครื่องจักรกลการเกษตร ห้องเย็น ลานตาก
และคลังสินค้า โดยเน้นให้สถาบันเกษตรกรเป็นผูบ้ ริหารจัดการธุรกิจ
2.5) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ระหว่าง
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี
นวั ตกรรมการบริ หารจั ดการโลจิ สติ กส์ และโซ่ อุ ปทาน เช่ น การวางแผนการผลิ ตสิ นค้ าเกษตร
การวางแผน การขนส่งผลผลิตร่วมกัน
2.6) การดูแลรักษาคุณภาพผลผลิตโดยใช้ความเย็น (Cool Chain) สาหรับสินค้า
ผัก ผลไม้ นม เนื้อสั ตว์ และประมง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ สินค้าเน่าเสียง่าย พัฒนา
กระบวนการลดการสูญเสียอาหารตลอดโซ่อุปทาน ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว
การแปรรูป การบรรจุหบี ห่อ การขนส่ง การจัดเก็บและการกระจายสินค้าจนถึงมือผูบ้ ริโภค
2.7) ส่งเสริ มให้เกษตรกร/สถาบั นเกษตรกรปรั บปรุงประสิทธิ ภาพโลจิสติก ส์
ตั้งแต่ระดับฟาร์มจนส่งมอบสินค้าเกษตรถึงมือผู้บริโภค ครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ มิติต้นทุน (Cost)
มิติเวลา (Lead Time) และมิติความน่าเชื่อถือ (Reliability) โดยให้ความสาคัญกับกิจกรรมโลจิสติกส์
ที่สาคัญ ได้แก่ (1) การคาดการณ์ ความต้องการสินค้าเกษตรก่อนการผลิต (2) การบริการลูกค้า
ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังรับคาสั่งซื้อ (3) การจัดซื้อปัจจัยการผลิต (4) การสื่อสารด้านโลจิสติกส์
เพื่อให้ส่งมอบสินค้าเกษตรได้ตรงตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ (5) การขนส่งสินค้าเกษตร (6) การบริหาร
จัดการภายในสถานที่เก็บสินค้าเกษตร (7) การบริหารจัดการสินค้าเกษตรในสต็อก (8) การเก็บเกี่ยว
คัดเกรด และบรรจุหบี ห่อ และ (9) การตรวจสอบย้อนกลับ และการตีกลับสินค้าเกษตร
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3.1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ เอกลักษณ์ และมูลค่าสูงตาม
ความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ยกระดับราคาสินค้าด้วยการสร้างตราสินค้าเกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และฮาลาล สร้างศูนย์จาหน่ายสินค้าสาหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม เช่น ร้านค้า
สมุนไพร ร้านผ้าไหมไทย ที่เน้นขายกลุ่มลูกค้าที่มกี าลังซือ้ สูงและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เป็นต้น
ส่งเสริมการขึน้ ทะเบียนการคุ้มครองสิ่งบ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ (Geographical Indications: GI) และเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตรด้วยเศรษฐกิจดิจทิ ัล (Digital Economy) อาทิ การซือ้ ขายผ่านระบบออนไลน์
3.2) ส่งเสริมการน าภูมิ ปัญญาท้องถิ่นไปใช้ ในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมู ลค่าสินค้ า
เกษตร และประชาสั มพั นธ์ สิ นค้ าเกษตรที่ เกิ ดจากภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ นผ่ านโครงการหนึ่ งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสร้างเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน
3.3) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรด้วยแนวคิดเกษตรสร้างสรรค์หรือเกษตร
ประณีต ตลอดโซ่อุปทานสินค้าเกษตร ตั้งแต่การผลิตจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนา เช่น การใช้นวัตกรรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้คงความสดของสินค้า
เกษตร การเปลี่ยนรูปร่างผลผลิตทางการเกษตรและการสร้างเอกลักษณ์หรือเรื่องราวแหล่งกาเนิด
ให้กับสินค้าเกษตร เป็นต้น รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร อาทิ ผลิตภัณฑ์ไหม
ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผบู้ ริโภคทั้งในและต่างประเทศ
3.4) ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ นการท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตร โดยพั ฒนาให้ เป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ ยวสามารถท ากิจกรรมร่วมกั บชุมชนได้ เช่น การดานา การทอผ้า เป็นต้น
พัฒนาศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจร ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรสุ ขภาพ เช่น ศูนย์รักษาโรควิถีธรรมชาติบ าบัด การท าสปาสมุนไพร ธุ รกิจร้านอาหาร
เพื่อสุ ขภาพ เป็นต้น พั ฒนาเครือข่าย แหล่งท่ องเที่ยวเชิ งเกษตร สร้ างมาตรฐานแหล่งท่ องเที่ยว
เชิงเกษตร รวมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างเป็นระบบ ด้วยความร่วมมือจากภาครัฐ
ภาคเอกชน และผูน้ าชุมชน เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน
4) จัดตั้งศูนย์กลางและพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร โดยได้รับการสนับสนุน
และความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ตั้งแต่เป็นศูนย์กลางการผลิต การแปรรูป
การจั ดการผลผลิ ต การตลาด และการค้ าสิ นค้ าเกษตร รวมทั้ งจั ดสรรส่ วนต่ างทางการตลาด
(Marketing Margins) ที่เกิดขึน้ ให้เหมาะสมตลอดโซ่อุปทานของแต่ละสินค้า ด้วยการ
4.1) สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพในอาเซียน
เพื่ อ พั ฒ นาและวิ จั ย พั น ธุ์ ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง รวมทั้ ง พั น ธุ์ ที่ ส ามารถปรั บ ตั ว ตามสภาพแวดล้ อ ม

- 64 ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงเมล็ดพันธุ์พืชที่ดี และพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ
และทั่วถึง รวมทั้งพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้สาหรับฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ภายในชุมชนด้วย
4.2) ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหาร และส่งออกสินค้าเกษตรอาหาร
และผลิตภัณฑ์ที่ดตี ่อสุขภาพ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และอาหารฮาลาล เพื่อส่งออก
ไปยังตลาดเฉพาะ (Niche Market) ในต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
และศูนย์กระจายสินค้าที่สาคัญในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4.3) สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการสินค้าเกษตรหรือตลาดสินค้าเกษตร
เพื่อบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ให้มีปริมาณเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด และเป็นศูน ย์ก ลางซื้อ ขาย แลกเปลี่ย นสินค้าเกษตรตั้ง แต่ระดับ พื้นที่ เ ชื่อ มโยงกับ
ระบบตลาดในระดับต่างๆ ตั้งแต่ชุมชน/ท้องถิ่น จังหวัด ประเทศ และต่างประเทศ ส่งเสริมตลาด
สินค้าเกษตรที่เป็นธรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย รวมทั้งสร้างช่องทางจาหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ
โดยดาเนินการผ่านสถาบันเกษตรกร
4.4) สร้ าง ปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานหรื อสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้ านการตลาดของสถาบั นเกษตรกร อาทิ ตลาดกลาง ห้ องเย็ น และระบบเทคโนโลยี ที่ ทั นสมั ย
ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ และเพียงพอต่อการใช้ ประโยชน์และการให้บริการในพื้นที่ตามเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจประตูการค้าหลัก หรือจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าและด่านที่มกี ารขนถ่ายสินค้าเกษตร
5) เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงทางอาหารอย่ า งยั่ ง ยื น ด้ ว ยการสร้ า งความมั่ น คง
ด้านอาหารระดับประเทศ โดยบริหารจัดการสารองอาหารเพื่อภาวะฉุกเฉิน (Food Emergency) กรณี
การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (อุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหว วาตภัย) สามารถเข้าถึงแหล่งอาหาร
ทั้งทางกายภาพ และเศรษฐกิจอย่างเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อการมีชีวิต
ที่ดแี ละสุขภาพที่แข็งแรง รวมถึงการผลิตเมล็ดพันธุ์สารองในช่วงที่ขาดแคลน
6) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน (Public Private Partnership:
PPP) ด้วยการ
6.1) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุ รกิจเกษตรหรือภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การลงทุนหรือดาเนินการในรูปแบบ PPP (Public Private Partnership) โดยการจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน
หรือสิ่งอานวยความสะดวกทางการเกษตร เช่น ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรเพื่อแสดง
จาหน่าย และกระจายสินค้าเกษตรในแต่ละจังหวัดหรือในพืน้ ที่ท่องเที่ยว เป็นต้น
6.2) ผลักดันหลักการลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบ (Responsible Agriculture
Investment: RAI) โดยให้มีก ฎหมายรองรับ เพื่อ ใช้เ ป็น หลัก การพื้น ฐานเกี่ย วกับ การลงทุน
ภาคการเกษตรอย่างมีความรับผิดชอบในสาขาการเกษตร เพื่อป้องกั นปัญหาการแย่งชิงที่ดิน
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ระหว่างประเทศเกี่ ยวกับการลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบ โดยองค์กรระหว่างประเทศ
ได้แก่ UNCTAD, FAO, IFAD, World Bank ร่วมจัดทาแล้วเสร็จเมื่อปี 2556 ได้แก่ 1) มีส่วนร่วม
ต่อความมั่นคงอาหารและโภชนาการ 2) มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเท่าเทียมกัน
และการขจัดความยากจน 3) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและสร้างบทบาทให้สตรี 4) มีส่วนร่วม
และสร้างบทบาทให้เยาวชน 5) เคารพต่อการครอบครองที่ดิน การทาประมง และการทาป่าไม้
และเข้าถึงแหล่งน้า 6) อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพิ่มความยืดหยุ่นและ
ลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ 7) เคารพมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุน
ความหลากหลายทางชีวภาพและนวัตกรรม 8) ส่งเสริมการเกษตรและระบบอาหารที่ปลอดภัยและ
ดีต่อสุขภาพ 9) ผนวกรวมโครงสร้างธรรมาภิบาล กระบวนการบริหารจัดการ และกลไกรับเรื่อง
ร้องเรียนที่ทั่วถึงและโปร่งใส และ 10) เข้าถึงและมุ่งเน้นผลกระทบ และส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
7) สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงที่จะกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร จากการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ ภั ยธรรมชาติ และความผั นผวนของราคา โดยสร้ างหลั กประกั น
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งสร้างระบบเตือนภัยทางการเกษตรล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต ด้วยการ
7.1) สร้างระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตรทั้งพืช ประมง และปศุสัตว์ โดยให้
ความส าคั ญกั บการศึ กษา วิ จัย รู ปแบบความเสี่ ยงของสินค้าเกษตร และระบบการประกั นภั ยที่
เหมาะสม เพื่ อลดความเสี่ ยงของเกษตรกร โดยค านึ งถึ งประโยชน์ ที่ จะได้ รั บต่ อความสามารถ
ในการชาระเบีย้ ประกันของเกษตรกร
7.2) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร เช่น
การประเมินเบี้ยประกัน การประเมินความเสียหาย และการชดเชยค่าสินไหมทดแทน รวมถึงสิทธิ
ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับโดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นต้น
7.3) ผลั ก ดั น เกษตรกรให้ เ ข้ า สู่ ร ะบบการประกั น ภั ย พื ช ผลทางการเกษตร
โดยระยะแรก ภาครัฐมีมาตรการจูงใจด้วยการสนับสนุนเบีย้ ประกันภัยบางส่วน
7.4) สนับสนุนมาตรการต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการจัดการความเสี่ยงที่จะกระทบต่อ
พืชผลทางการเกษตร อาทิ การใช้เทคโนโลยีช่วยในการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ และการส่งเสริม
เกษตรกรทาการเกษตรที่หลากหลาย
8) ส่ งเสริมการค้าชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และความร่วมมื อ
ระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือตั้งแต่กระบวนการผลิต การลงทุน และการค้า
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กับรัฐบาล และขยายต่อไปยังรัฐบาลกับภาคเอกชน ด้วยการ
8.1) ส่งเสริมการอานวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และการให้บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในสินค้าพืช ประมง และปศุสัตว์ รวมทั้งส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบ
เกษตรในประเทศเพื่อนบ้าน ในกรณีที่ผลผลิตในประเทศมีไม่เพียงพอ แล้วนามาแปรรูปในพื้นที่
ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยสนับสนุนการทาธุรกิจแปรรูปของสหกรณ์เพื่อส่งออก
ไปยังประเทศ ที่สามเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน
8.2) ส่งเสริมการร่วมลงทุน และพัฒนาการเกษตร ภายใต้กรอบข้อตกลงทาง
เศรษฐกิ จของแต่ ละภูมิภาค โดยเฉพาะกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น (ASEAN Economic
Community: AEC) ให้เป็นตลาดเดียว และฐานการผลิตร่วม (Single market and production base)
มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี องค์ความรูว้ ิจัยและพัฒนาร่วมกัน
8.3) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเครือข่ายการตลาดกับต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อ
การขยายฐานการผลิต การตลาดให้กว้างขึ้น และเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าเกษตรออกสู่ตลาด
ก่อให้เกิดการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐบาลกับรัฐบาล ภาครัฐบาลกับเอกชน และภาคเอกชนไทยกับ
เอกชนต่างประเทศ
8.4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของสินค้าเกษตรไทยให้เป็น
ที่รจู้ ักแพร่หลายไปทั่วโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรแบบบูรณาการ
ร่วมกันทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร
2) เพื่อผลักดันให้นาผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์
3) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง
เป้าหมาย
1) งบประมาณด้านงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี
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ร้อยละ 5 ต่อปี
3) มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร และถูกนาไปประยุกต์ใช้
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 ต่อปี
4) เกษตรกรและผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางของระบบสารสนเทศ
การเกษตรเพิ่มขึน้ อย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี
ตัวชี้วัด
1) งบประมาณเพื่ อ งานวิ จั ย พั ฒ นาเทคโนโลยี และนวั ต กรรมด้ า นการเกษตร
ต่องบประมาณประจาปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2) จานวนผลงานด้านวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรถูก นาไปใช้
ประโยชน์
3) จานวนเกษตรกรและผู้รับบริการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
4) จานวนผูใ้ ช้บริการจากระบบสารสนเทศการเกษตร
แนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร ด้วยการ
1.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร
ตั้งแต่ระดับการผลิต การแปรรูป และการตลาดในเชิงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ ยวข้อง เช่น สถาบันเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถาบันการศึกษา โดยใช้
ศาสตร์ ด้ านต่ างๆ มาสนั บ สนุ นการวิ จั ย และพั ฒนา อาทิ กระบวนการทางชี วภาพ ชี วโมเลกุ ล
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (solar cell) การวิจัยจุลชีววิทยา รวมถึงกระบวนการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และการสร้างคุณค่าสินค้าที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและ
สามารถแข่ งขั นได้ ในตลาดโลก ตลอดจนการให้ ความส าคั ญ กั บ การศึ ก ษาวิ จั ย ด้ านเศรษฐกิ จ
การเกษตร เพื่อนาผลการวิจัยมาแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้า
1.2) สนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ การวิ จั ย พั ฒ นาเทคโนโลยี และนวั ต กรรม
การเกษตรทั้ ง ในด้ า นการผลิ ต การแปรรู ป และการตลาด โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ งานวิ จั ย
เชิงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อช่วยในการผลิต
สินค้าเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารตามความต้องการของตลาด
เช่ น การวิ จั ย พั ฒนาเทคโนโลยี และนวั ตกรรมเพื่ อทดแทนแรงงานภาคเกษตร นวั ตกรรมเพื่ อ
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การเก็บเกี่ยว (Post-harvest Management) การผลิตยาสมุนไพรรักษาโรค เป็นต้น
1.3) สร้ า งนั ก วิ ช าการด้ า นการวิ จั ย การเกษตรรุ่ น ใหม่ และพั ฒ นาศั ก ยภาพ
นักวิชาการวิจัยการเกษตรในปัจจุบัน โดยสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ทุนฝึกอบรม เพื่อการวิจัย
ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิรูประบบแรงจูงใจและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
(Career Path) ของนักวิชาการ ด้านการวิจัยการเกษตรในระบบราชการ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลน
นักวิชาการ
1.4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตร
ร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งสร้างเครือข่ายของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้มีการดาเนินงาน
อย่างเป็นหุ้นส่ว นกันและเกิ ดประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะการวิจัยพัฒนาสินค้าเกษตรหลักใน
ภูมภิ าคอาเซียน เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ามัน เป็นต้น
1.5) สนั บสนุ นการก าหนดกรอบงานวิจั ยและสร้ างนวัตกรรมให้ สอดคล้ องกั บ
ความต้ อ งการในระดั บ ท้ องถิ่ น และสนั บ สนุ น การต่ อยอดภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น เพื่ อให้ เ กิ ด การ
สร้างสรรค์ผลงานที่สามารถใช้ประโยชน์ และเหมาะสมกั บสภาพพื้นที่ ส่งเสริมการจดสิทธิบัตร
และทรัพย์สินทางปัญญาด้านการเกษตรที่เกษตรกรประดิษฐ์หรือคิดค้นขึน้ เอง
1.6) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ร/ู้ นักวิจัยในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการทา
วิจัยและสร้างสรรค์นวั ตกรรมทางการเกษตร รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยเชิงปฏิบัติก ารร่วมกั บ
เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และสถาบันการศึกษาในพืน้ ที่
1.7) สนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เพื่อการปรับปรุง
พันธุ์พชื พันธุ์สัตว์ให้มีคุณสมบัติตามความต้องการ เช่น ให้ผลผลิตสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสม อาทิ ดินเปรี้ยว ดินเค็ม แห้งแล้ง น้าท่วม ตลอดจนสนับสนุนงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
ที่มผี ลกระทบต่อผลิตผลทางการเกษตร
2) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ด้วยการ
2.1) บริหารจัดการฐานข้อมูลการเกษตรให้เป็นระบบ ครบถ้วน ทันสมัยตลอดเวลา
จัดเก็บและเรียกใช้ได้ง่าย เช่น ข้อมูลเชิงรุกเพื่อบริหารจัดการพืน้ ที่เกษตรกรรม (Agri-Map)
2.2) สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการตลาดและความต้องการผลผลิตทางการเกษตร มีการไหลลื่นและกระจายไปสู่เกษตรกร
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ในการวางแผนการผลิตให้สัมพันธ์กับฤดูกาลและความต้องการของผูบ้ ริโภค (Demand Driven)
2.3) บริหารจัดการช่องทางการสื่อสารเพื่อให้เกษตรกรและผู้ใช้บริ การสามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว อาทิ การจัดทาเป็น Application
ระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) รายการโทรทัศน์ด้านการเกษตร การเผยแพร่
ข้อมูลผ่านอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ตู้ประชาสัมพันธ์ (Kiosk) ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Network)
2.4) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้การขายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ
อีคอมเมิร์ส เพื่อให้ความรู้ คาปรึกษาแนะนาแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการธุ รกิจ
เกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม ในการดาเนินธุรกิจตลาดอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งจัดทาโครงการนาร่องการขายผลผลิตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
3) ส่งเสริมการนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ด้วยการ
3.1) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับจังหวัด ภูมิภาค และสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร โดยจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม
สาหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปเข้ามาศึกษา
และนาผลงานไปใช้ประโยชน์
3.2) สนั บสนุนความร่ วมมือกั บผู้ ประกอบการภาคเอกชนในการนาผลงานวิจั ย
เทคโนโลยี และนวั ตกรรมทางการเกษตรไปผลิ ตเพื่อจ าหน่ ายให้ เกษตรกรและผู้ สนใจในราคาที่
เหมาะสม ช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดการนาเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรจากต่างประเทศ
3.3) สนับสนุนการพัฒนาเกษตรกร ปราชญ์ชาวบ้าน หรือชุมชนต้นแบบสถาบัน
เกษตรกรในการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเองมาใช้ประโยชน์
เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งสนับสนุนการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรมาใช้ใน
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุน ตลอดจนพัฒนาระบบการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อเข้าสู่การทาฟาร์มที่มีความแม่นยาสูง (Precision Farming) เป็นการควบคุมต้นทุน
การผลิต การใช้ทรัพยากร และการตลาด โดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการควบคุมการใช้น้า การใส่ปุ๋ย
การป้องกันโรค แมลงศัตรูพืช เทคนิคการผสมพันธุ์ และการเก็บเกี่ยว
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิ ดการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และ
ยั่งยืนทั้งในแง่ของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
1) พืน้ ที่ดินได้รับการจัดการและฟื้นฟู 12,500,000 ไร่ ในปี 2564
2) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้าในไร่นาปีละไม่น้อยกว่า 45,000 แห่ง และแหล่งน้าเพื่อ
การอนุรักษ์ดนิ และน้าปีละไม่น้อยกว่า 300 แห่ง
3) พืน้ ที่ชลประทานเพิ่มขึน้ ไม่ต่ากว่าปีละ 350,000 ไร่
ตัวชี้วัด
1) จานวนพืน้ ที่ดนิ ได้รับการจัดการและฟื้นฟู
2) จานวนแหล่งน้าในไร่นาและแหล่งน้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้าได้รับการพัฒนา
และฟื้นฟู
3) จานวนพืน้ ที่ชลประทาน
แนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง
1) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร ด้วยการ
1.1) ปรับปรุง ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร อาทิ ดิน น้า ทรัพยากรทางทะเล
ส่ งเสริ มการใช้ ป ระโยชน์ จากทรั พยากรการเกษตรที่ มี อยู่ อย่ างจ ากั ดให้ เ กิ ดความคุ้ มค่ าและ
มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรแบบยั่งยืนหรือเกษตรเชิง
อนุรักษ์เพื่อคงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ
1.2) ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ทั้งในแหล่งอนุรักษ์และแหล่งที่
อยู่ตามธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนการทา
ประมงแบบยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งและประมงน้าจืด
1.3) สร้างจิตสานึกให้เกษตรกรเห็นคุณค่าในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร
การเกษตร
2) ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการ
2.1) ส่งเสริมการทาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจัดระบบการจัดการ
ของเสียจากฟาร์มเกษตร ระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร สร้างความตระหนัก

- 71 ให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินกิจกรรมการผลิตด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม สร้างความตระหนัก รู้ตามหลักวิชาการในการผลิตที่ไม่ ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่ทาลาย
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนความรูด้ ้านวิชาการให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร
2.2) ส่งเสริม และถ่ ายทอดเทคโนโลยีการท าเกษตรแบบยั่ งยืนที่ เป็นมิตรต่ อ
สิ่งแวดล้อมให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เช่น การเกษตรสีเขียว
การเกษตรคาร์บอนต่า และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) เป็นต้น
2.3) สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลดปริมาณการใช้สารเคมีการเกษตร
การส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษให้แก่เกษตรกร การควบคุมกากับดูแลการใช้สารเคมีการเกษตร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีป้องกั นและกาจัดศัตรูพืช พร้อมทั้งเร่งรัดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติเพื่อทดแทนสารเคมีการเกษตร และให้ มีการขยายผลในเชิงพาณิ ชย์อย่างกว้างขวางให้แก่
เกษตรกร
2.4) ส่ งเสริ มการน าวั สดุ เหลื อใช้ ทางการเกษตร เช่ น แกลบ เปลื อกและเมล็ ด
กลับมาแปรรูป เป็นพลังงานทดแทน/พลังงานชีวภาพเพื่อใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน หรือแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ เป็นต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดปริมาณขยะ
มูลฝอยและรักษาสิ่งแวดล้อม
2.5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมทั้งผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตร ผลิตหรือประกอบธุรกิจการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนาหลักการสีเขียว
(Green) มาใช้ในโซ่อุปทานตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบสีเขียว (Green Material) การจัดซื้อสีเขียว (Green
Purchasing) การผลิตสีเขียว (Green Production) การบรรจุภัณฑ์สีเขียว (Green Packing) การตลาด
สีเขียว (Green Markets) การสร้างตราสินค้าสีเขียว (Green Branding) และการขนส่งสีเขียว (Green
Logistics)
3) บริหารจัดการทรัพยากรน้า
3.1) พัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ชลประทาน โดยการ
(1) เพิ่มปริมาณน้า แหล่งน้าเพื่อการเกษตร โดยพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการน้าตามสภาพของพื้นที่อย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร และสร้างเป็นเครือข่าย
ชลประทานที่สมบูรณ์ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการผันน้าจากแหล่งน้าระหว่างประเทศ เช่น
แม่โขง สาละวิน มาใช้เพื่อการชลประทานภายในประเทศ เป็นต้น
(2) เพิ่ มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าตลอดลุ่มน้า ทั้งแหล่งน้าต้นทุ น
สร้างแก้มลิง ระบบส่งน้าแบบท่อ การใช้น้าชลประทาน และการลดอัตราสูญเสียการใช้น้า โดยการ
มีสว่ นร่วมของชุมชน และผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้อง
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ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิท ธิภาพ บริหารจัดการเก็ บกัก น้าที่ไหลออกจากระบบชลประทาน
ให้คงอยู่ในพืน้ ที่เพื่อลดการสูญเสียน้า
3.2) เพิ่มและปรับปรุงแหล่งน้าขนาดเล็กในไร่นา และแหล่งน้าชุมชน โดยการ
(1) ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นการบริ หารจั ดการแหล่ งน้ าในระดั บไร่ นาของ
เกษตรกรให้สอดคล้องกั บลั กษณะทางกายภาพของดิน ภูมิประเทศ ขนาดพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกร
มีแหล่งน้าไว้ใช้ตลอดปี
(2) สร้างแหล่งน้าชุมชน และระบบจัดการแหล่งน้าชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ในพืน้ ที่การเกษตร รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพื่อชุมชน
3.3) เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ภัยพิบัติและสร้างความชุ่มชืน้ ให้กับพืน้ ที่เกษตรกรรมและป่าไม้ โดยการ
(1) เพิ่มศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ภัยพิบัติ และ
การสร้างความชุ่มชืน้ ให้กับพืน้ ที่เกษตรกรรมและป่าไม้
(2) เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติการฝนหลวงโดยบูรณาการความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งการส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงในการช่วยเหลือและ
สนับสนุนภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง
(3) ศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาด้ า นการดั ด แปรสภาพอากาศ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติการฝนหลวงในการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และภัยพิบัติ
3.4) ศึ กษาความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบการลงทุ นร่ วมระหว่ างภาครั ฐกั บเอกชน
ต่างประเทศ และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในระบบบริหารจัดการน้า เช่น การบริหารจัดการน้าต้นทุน
เทคโนโลยีการพัฒนาแหล่งน้าใหม่ ๆ ระบบชลประทานน้าหยด เป็นต้น
4) บริหารจัดการพื้นที่ทากินทางการเกษตร ด้วยการ
4.1) บริ หารจั ดการพื้ นที่ เกษตรกรรมตามความเหมาะสมของชนิ ดพื ช ปศุ สั ตว์
ประมง ให้สอดคล้องกั บลั กษณะดิน น้า อากาศ อุณหภูมิ แสงแดด หรือบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจ (Zoning)
4.2) ส่งเสริมการจัดรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม ให้เกษตรกรมีที่ดินทากินที่มีศักยภาพ
การผลิต เข้าถึงแหล่งน้า และมีระบบสาธารณูปโภคที่เอื้ออานวยต่อการขนส่งปัจจัยการผลิตและ
กระจายผลิตผลสู่ผู้บริโภค
4.3) สนับสนุนที่ดินเพื่อทาการเกษตรแก่เกษตรกรที่ขาดแคลนที่ดินทากิน กระจาย
การถื อครองที่ ดินอย่ างเป็นธรรมและด าเนิ นการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ หรื อสิ ทธิ์ในที่ ดิ น เพื่ อ
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ทั้งของรัฐและเอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า เพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้
ประโยชน์อย่างทั่วถึง
4.4) สนับสนุนการออกกฎหมายคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อแก้ปัญหาและ
ลดการสูญเสียกรรมสิทธิ์ที่ดนิ ของเกษตรกร โดยสนับสนุนแนวคิดเรื่องธนาคารที่ดนิ โฉนดชุมชนให้เป็น
หนึ่งในเครื่องมือปฏิรูปที่ดินและกระจายการถือครองที่ดิน เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีที่ดินทากินเป็น
ของตนเอง และให้ชุมชนเป็นกลไกหลักในการดูแลรักษาและพัฒนาที่ดนิ ร่วมกับรัฐ
5) สร้างภู มิคุ้มกั นทางการเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ (Climate
Change) ด้วยการ
5.1) จัดทาแผนที่ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สามารถแสดง
พื้ นที่ ก ารเกษตรที่ อาจได้ รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ โดยเตรี ย มการ
แก้ ปัญหาจากชุมชน และจัดท าแผนร่วมกั บชุมชนในการแก้ปัญหา เช่น แผนที่พื้นที่เสี่ยงน้าท่วม
ภัยแล้ง ดินถล่ม น้าเค็มรุกล้า การแพร่กระจายโรคพืชและสัตว์ เป็นต้น รวมทั้งจัดทาการประเมิน
ความเปราะบาง (Vulnerability Assessment) ของพื้นที่เกษตรและพื้นที่ชายฝั่ง โดยมีการปรับข้อมูล
ความเสี่ยงและความเปราะบางให้ทันสมัยเพื่อสามารถใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนการปรับตัว
(Adaptation plan) ของภาคการเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
5.2) สร้างระบบเตื อนภั ยการใช้ น้าทางการเกษตร และระบบเตื อนภั ยล่ วงหน้ า
(Early warning system) ต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังและ
วางแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน (Contingency plan) อันเกิดจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
โดยให้ความสาคัญกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาแบบจาลองพยากรณ์ และคาดการณ์ภูมิอากาศ
รายฤดูกาล (Seasonal) เพื่อการวางแผนการผลิตทางการเกษตรและการจัดการทรัพยากรน้า รวมทั้ง
ให้ความสาคัญกับการประเมิน ผลกระทบ (Impact Assessment) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Geographic Information System: GIS) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และการจัดการข้อมูล เพื่อทาให้
ระบบเตื อนภั ยล่ วงหน้ าสามารถส่ งข้ อมู ลที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อการปรับตั วและลดผลกระทบไปสู่
เกษตรกร ผูป้ ระกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3) สนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์
ที่ทนทานต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เช่น พันธุ์พืชที่ทนต่อภาวะน้าแล้ง-น้าท่วม พันธุ์พืช
ที่ต้านทานต่อโรคพืช เป็นต้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเพิ่มความสามารถในการลดผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
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เกษตรที่ ช่ วยลดผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิ อากาศ เช่ น
เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อการทาฟาร์มที่มีความแม่นยาสูง (Precision Farming) การใช้ระบบสารวจ
ข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบการจัดการน้าภายในฟาร์ม
เป็นต้น รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรที่มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และ
อนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร เช่น การเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระบบเกษตรผสมผสาน
(Integrated Farming System) การปลูกพืชสลับ การปลูกพืชหมุนเวียน วนเกษตร การเกษตรตาม
แนวทางปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการเกษตรที่ลดการใช้น้า หรือใช้น้าน้อย เป็นต้น
การนาภูมิปัญญาไทยที่เหมาะสมมาใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนการเพาะปลูกและเพาะเลี้ยงสัตว์
ภายใต้ ส ภาวการณ์ ที่ มี ค วามแปรปรวนอั นเกิ ดจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศได้ อย่ าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.5) สร้ างกลไกและมาตรการที่ ลดผลกระทบโดยกระจายความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ระบบประกันภัยภูมิอากาศเกษตร การบริหารจัดการความเสี่ยง
ภูมอิ ากาศด้านการผลิตและการตลาด และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานแบบบูรณาการทั้งด้านบุคลากรการเกษตรภาครัฐ
และกระบวนการทางานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
2) เพื่ อพั ฒนาและปรั บ ปรุ งกฎหมาย กฎระเบี ย บให้ มี ความทั นสมั ย ถู กต้ อง และ
เป็นธรรม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
เป้าหมาย
1) ปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15
ส่วนราชการ ภายในปี 2564
2) จัดทากฎหมายใหม่ 5 ฉบับ และปรับปรุงกฎหมายที่มอี ยู่เดิม 12 ฉบับ ภายในปี 2564
ตัวชี้วัด
1) จานวนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มกี ารปรับปรุงโครงสร้าง
2) จานวนกฎหมายที่ได้รับการจัดทาใหม่ แก้ไข และปรับปรุง
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1) พัฒนาบุคลากรการเกษตรภาครัฐ ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ และกระบวน
การทางาน ด้วยการ
1.1) พัฒนาบุคลากรการเกษตรภาครัฐให้เป็นมืออาชีพ (Smart Officers / Smart
Researchers) พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยส่งเสริมและ
ปลูกฝังจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัย สนับสนุนการฝึกอบรม เรียนรู้เพิ่ม
ทักษะในการปฏิบัติงาน ปรับบทบาทภาครัฐจากผู้วางแผนและผู้ปฏิบัติมาเป็นผู้ให้การสนับสนุนแก่
ภาคการเกษตร โดยเฉพาะบุคลากรที่ใกล้ชิดกั บเกษตรกร ต้องรู้จริง สามารถให้คาแนะนาแก่
เกษตรกรในพืน้ ที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นผูถ้ ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรอย่างประจักษ์แจ้ง
ตามหลักฐานทางวิชาการ รวมถึงมีแผนการสร้างบุคลากรทดแทน เพื่อรองรับอัตรากาลังที่จะ
เกษียณอายุ
1.2) พั ฒนากระบวนการท างาน โดยเสริ มสร้ างแรงจู งใจในการท างานให้ แก่
ข้าราชการ ปรับปรุงโครงสร้างการทางานที่ซ้าซ้อน พัฒนาระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนการดาเนินงาน
อย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการในระดับพื้นที่ ส่งเสริมการกระจายอานาจการตัดสินใจสู่ระดับท้องถิ่น
ตลอดจนเชื่ อมโยงการท างานกั บกระทรวงอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง รวมถึ งเพิ่ มบทบาทการลงทุ นของ
ภาคเอกชน และบทบาทของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
2) ปรั บปรุ ง แก้ ไขกฎหมาย และกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้ องกั บการเกษตร ให้ มี
ความทันสมัย ถูกต้อง และเป็นธรรม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ด้วยการ
2.1) พัฒ นากฎหมายใหม่ และปรับ ปรุง แก้ไ ขกฎหมายที่มีอ ยู ่เ ดิม ให้เ กิด
ความเหมาะสมและสอดคล้องกั บภาวะเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สามารถคุ้มครองผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและเป็นธรรม โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิ์ของเกษตรกร เพื่อรองรับกฎกติกาใหม่
และผลักดันกฎหมายใหม่ๆ ที่มคี วามจาเป็น เช่น สวัสดิการเกษตรกร การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
กฎระเบียบข้อบังคับในเรื่องเกษตรพันธะสัญญา ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ “การขายฝาก”
ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญของการสูญเสียที่ดินทากินของเกษตรกร เป็นต้น รวมทั้งแก้ไขกฎหมายให้เป็นไป
ตามหลักสากล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ ด้วยการปรับปรุง /
แก้ ไ ขกฎหมาย กฎระเบี ย บที่ เ ป็ น อุ ป สรรคทางการค้ าและการลงทุ น ทั้ ง ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทาประมงผิดกฎหมาย (IUU) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบ (Responsible Agriculture Investment: RAI) เป็นต้น
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กฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น กฎหมายด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม
คุณภาพปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเพิ่มการใช้กฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดสินค้า (Rules of
Origin: ROO) เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงที่มาของสินค้า เป็นต้น

5. กระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร
5.1 ระดับนโยบาย
เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรในภาพรวมของประเทศเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล จึงอาศัยกลไกระดับนโยบายผ่านคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) ซึ่งมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 4 ท่าน เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แ ทนหน่วยงานนอกสัง กัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ภาคเอกชน สภาเกษตรกรแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นกรรมการ เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ
และผู้ อ านวยการกองนโยบายและแผนพัฒ นาการเกษตร เป็นกรรมการและผู้ ช่ วยเลขานุการ
มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง และทิศทาง การพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ให้สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ ภาคการเกษตรมีก ารเจริญ เติบ โตได้อย่าง
มั่น คงและยั ่ง ยืน พิจ ารณาและให้ข ้อ เสนอแนะเกี่ย วกับ ร่า งแผนพัฒนาการเกษตร ในช่ว ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
5.2 ระดับปฏิบัติการ
อาศัยอานาจคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นประธานอนุกรรมการ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธาน
อนุกรรมการ ผูแ้ ทนส่วนราชการในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนสภาเกษตรกร
แห่งชาติ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นอนุกรรมการ และผู้แทนสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็น
อนุกรรมการและเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ ในการกาหนดแผนงาน ทบทวนแผนงาน / โครงการ
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และแผนพั ฒนาการเกษตร ส่ งต่อแผนงาน / โครงการดังกล่าวสู่ การขั บเคลื่ อนการด าเนิ นงาน
ในระดั บพื้นที่ของหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีกลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ของจังหวัด ซึ่งมีระบบสั่งการแบบเบ็ดเสร็จ (Single command: SC) เป็นหน่วยบูรณาการขับเคลื่อน
การดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
5.3 การแปลงแผนพัฒนาการเกษตรไปสู่การปฏิบัติ
ส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
ที่เ กี่ ย วข้ อง วิเ คราะห์ รายละเอีย ดยุ ท ธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อก าหนดแผนงาน /
โครงการสาคัญที่สามารถสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ (ตารางที่ 20)
โดยนาแผนงาน / โครงการดังกล่าวไปจัดทาคาของบประมาณประจาปี เพื่อส่งต่อสู่การปฏิบัติ
ในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ แผนงาน / โครงการสาคัญ จะต้องเป็นไปตามกรอบการเสนอของบประมาณ
ประจาปี 2 มิติ คือ
1) แผนงาน / โครงการตามภารกิจพื้นฐาน (Function) ของหน่วยงาน เป็น
แผนงานที่ดาเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจาตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น ๆ
ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง
2) แผนงาน / โครงการตามยุทธศาสตร์สาคัญของรัฐบาล (Agenda) เป็น
แผนงานที่ดาเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบาย ที่ต้องการผลักดัน
หรือเห็นความสาคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยกาหนดประเด็น (issue) ที่ต้องอาศัยการบูรณาการ
จากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นแผนงาน / โครงการสาคัญ เพื่อนาไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
ทั้งนี้ ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรฉบับนี้ ได้มีการกาหนดแผนงาน / โครงการ
สาคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์สาคัญไว้ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)
ตารางที่ 20 แผนงาน / โครงการสาคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

แผนงาน / โครงการสาคัญ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1. พัฒนาเกษตรกรด้วย
สร้างความ
หลักปรัชญาของ
เข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร

เป้าหมาย
1. เกษตรกรประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กษ. / ศธ. / พณ. /
สธ. / สภาเกษตรกร
แห่งชาติ / สภาหอ
การค้าแห่งประเทศไทย
/ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
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ยุทธศาสตร์

แผนงาน / โครงการสาคัญ

เป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2. เกษตรกรสู่ธุรกิจเกษตร

2. เกษตรกรเป็น Smart Farmers
จานวน 75,300 ราย
3. พัฒนาเกษตรกรรมยัง่ ยืน
3. พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 2.5
ล้านไร่
4. เกษตรอินทรีย์
4. พื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึน้
เป็นไม่นอ้ ย 6 แสนไร่ และ
เกษตรกรที่ทาเกษตร
อินทรีย์เพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อย
กว่า 30,000 ราย ภายใน
ปี 2564
5. พัฒนาและส่งเสริมเครือข่าย 5. สหกรณ์มีความเข้มแข็งใน
สถาบันเกษตรกร
ระดับ 1 และ 2 ร้อยละ 90
6. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
6. จานวน 882 ศูนย์ และ
ประสิทธิภาพการผลิต
ศูนย์เครือข่าย
สินค้าเกษตร (ศพก.)
7. ธนาคารสินค้าเกษตร
7. จานวน 739 แห่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
เพิม่ ประสิทธิภาพ
สินค้าเกษตร
การบริหารจัดการ
2. บริหารจัดการสินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
ตลอดโซ่อุปทาน
ตลอดโซ่อุปทาน
3. ส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่
4. ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรทดแทนแรงงาน
เกษตร
5. สร้างมูลค่าเพิม่ สินค้าเกษตร
6. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์
ประเทศไทย
7. จัดการความเสี่ยงที่จะ
กระทบต่อสินค้าเกษตร
8. บริหารจัดการด้าน
การเกษตรในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

1. แปลง/ฟาร์ม : พืช/ประมง/ กษ. / กก. / อก. /
ปศุสัตว์ ผ่านการรับรอง
พณ. / สธ. / พน.
มาตรฐาน ร้อยละ 85
2. GDP ภาคการเกษตร
เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 3
3. จานวน 30 ล้านไร่
4. ใช้เครื่องจักรกลในแปลง
ใหญ่ประชารัฐเกษตร
สมัยใหม่ทุกแปลง
5. GDP ภาคการเกษตรเพิ่มขึน้
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 3
6. ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์
ประเทศไทย
7. เกษตรกรเข้าสู่ระบบ
การประกันภันพืชผลเพิ่มขึ้น
8. จานวน 10 แห่ง
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ยุทธศาสตร์

แผนงาน / โครงการสาคัญ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. เสริมสร้างระบบการวิจัย
เพิ่มความสามารถ
และพัฒนาเทคโนโลยีและ
ในการแข่งขัน
นวัตกรรมด้านการเกษตร
ภาคการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยี
2. ปรับปรุงพันธุ์พืช ปศุสัตว์
และนวัตกรรม
ประมง
3. บูรณาการสถาปัตยกรรมข้อมูล
และเทคโนโลยีารสนเทศให้เกิด
การใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 1. จัดการทรัพยากรดินเพื่อ
บริหารจัดการ
ความยั่งยืน
ทรัพยากร
การเกษตรและ 2. บริหารจัดการการใช้สารเคมี
สิ่งแวดล้อมอย่าง
การเกษตรทั้งระบบ
สมดุลและยั่งยืน 3. บริหารจัดการน้าและเพิ่ม
พื้นที่ชลประทาน
4. จัดการปัญหาที่ดินทากิน
5. สร้างภูมิคมุ้ กันทาง
การเกษตรต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
6. แก้ไขปัญหาการทาประมง
ผิดกฎหมาย
7. บริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (Zoning)
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

1. ปรับโครงสร้างกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
2. พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
3. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
และกฎระเบียบ

เป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กษ. / วท. /
สถาบันการศึกษา*

1. งานวิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมมีการพัฒนา
ต่อยอดเพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 50
2. ผลผลิตพืช ปศุสัตว์
ประมง สูงขึน้
3. เกษตรกร/ผู้รับบริการที่
ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ ร้อยละ 60
1. พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการ กษ. / พน. / ทส. /
อนุรักษ์ปรับปรุงและฟื้นฟู วท.
12.5 ล้านไร่
2. เกษตรกรลดการใช้สารเคมี
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
3. พื้นที่ชลประทานมี 34.92
ล้านไร่
4. จัดที่ดินรวมแปลงในเขต
ปฏิรูป จานวน 8 แปลง
5. เกษตรกรหยุดเผาในพื้นที่
การเกษตร 76,900 ราย
และมีผลงานวิจัยเกี่ยวข้อง
กับการปรับตัวของเกษตรกร
6. ตรวจรับเรือประมง จานวน
744 ครัง้
7. ปรับเปลี่ยนกิจกรรม
การเกษตรในพื้นที่ไม่
เหมาะสม จานวน 1 แสนไร่
1. จานวน 15 ส่วนราชการ กษ. / ยธ.
2. ข้าราชการเป็น Smart
Officers ร้อยละ 20
3. กฎหมายได้รับการยกร่าง/
แก้ไข/ปรับปรุง 17 ฉบับ

หมายเหตุ: แผนงาน / โครงการสาคัญอาจมีการเพิ่มเติม/ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผน และเป็นไปตาม บริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป

วิสัยทัศน์
ของยุทธศาสตร์ชาติ

ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ชาติ
1. ความมั่นคง
20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579)

5. ความมั่นคง

3. การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาการเกษตร
ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 1

3. การพัฒนา และ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน

1. เสริมสร้าง และพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

4. การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม

5. การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

2. สร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้า
ในสังคม

4. การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

6. การเพิ่มประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล
ในภาครัฐ

7. การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์

8. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร

เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
ตลอดโซ่อุปทาน

(สอดคล้องกับแผนฯ ชาติ
1,2,3)

(สอดคล้องกับแผนฯ ชาติ
3,7,9,10)

เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันภาคการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(สอดคล้องกับแผนฯ ชาติ 8)

9. การพัฒนาภาค เมือง
และพืนที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4

10. การต่างประเทศ
ประเทศเพื่อนบ้าน
และภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 5

บริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ

(สอดคล้องกับแผนฯ ชาติ
4,5,7,9)

(สอดคล้องกับแผนฯ ชาติ 6)

ภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
และแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

2. การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

- 81 5.4 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
การติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
การเกษตร ซึ่งมีเป้าหมาย และตัวชีว้ ัดที่ชัดเจน มีการติดตามและประเมินผลใน 3 ระดับ ได้แก่
1) การติดตามการปฏิบัติงาน เป็นการรวบรวมและติดตามแผนงาน / โครงการ /
กิจกรรมประจาปีงบประมาณ ภายใต้ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ซึ่งจะดาเนินการในช่วง
ต้ น ปี ง บประมาณเพื่ อ รายงานความคื บ หน้ า ของแผนปฏิ บั ติ ง านเสนอต่ อ ผู้ บ ริ ห ารและ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
2) การติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน เป็ น การติ ด ตามผลการ
ปฏิบัติงานรายปี เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของหน่วยงานบูรณาการที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
นอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะดาเนินการในช่วงสิ้นปีงบประมาณ รวมทั้งจัดประชุม
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตร เพื่ อรายงานผลการปฏิบัติ งาน
ประจาปี พร้อมทั้งเตรียมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมปีถัดไป
3) การติดตามประเมินผลการพัฒนาการเกษตรในระยะครึ่งแผน เป็นการใช้
ระบบตรวจราชการเป็นเครื่องมือ หรือกลไกในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยจะติดตามโครงการ
อย่างใกล้ชิด เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อ
จัดทางบประมาณปีถัดไป
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คำอธิบำยอักษรย่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กก.
กษ.
ทส.
พน.
พณ.
ยธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
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